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Het Fonds
Maatschappelijke
Projecten
Rabobank biedt verenigingen, met een sterk maatschappelijk initiatief,
een steuntje in de rug via het Fonds Maatschappelijke Projecten.
Benieuwd of jouw idee in aanmerking komt?

Kijk dan op rabobank.nl/lvcm

Samen maken wij onze regio sterker!
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Voorwoord en Inhoud

De verschijningsdata van Hèjs Nèjs zijn met ingang van 2019 aangepast. Om 
iets meer ruimte te creëren voor de redactie en andere betrokkenen hebben 
we besloten om in de qua nieuws rustige zomerperiode één Hèjs Nèjs minder 
uit te brengen. De uitgave van eind juni verschijnt nu pas op 2 juli; de Hèjs Nèjs 

van augustus wordt gecombineerd met die van september en komt op 24 september uit. In totaal komen er dus 
voortaan 10 in plaats van 11 Hèjs Nèjsen uit. We nemen aan dat u begrip heeft voor deze wijziging. Bovendien kunt 
u er zeker van zijn dat we ons uiterste best blijven doen om u een zo gevarieerd mogelijk aanbod van artikelen en 
wetenswaardigheden te  bieden.
Dit mag ook blijken uit de inhoud van deze Hèjs Nèjs. In Berichten van het Bestuur is er aandacht voor de 
bijeenkomst op 22 maart over veiligheid in Heijen, voor extra AED’s en voor de contributie van Hèjje Mojjer. Tevens 
kunt u een verslag lezen over het bezoek dat enkele redactieleden gebracht hebben aan de gevangenis in Grave: er 
ging daar een wereld voor hen open. Riet en Gerrie schrijven een mooi artikel over het pand Hoofdstraat 3. Het 
is hun 25e (!) beschrijving van een Heijens pand en haar bewoners. Verder is er een interview met Emmi Broenen, 
die als arts in Frankrijk is gaan werken.  Tenslotte brachten we een bezoek aan Proteion in Gennep, een organisatie 
waar veel Heijenaren mee te maken hebben.  

Wij wensen u weer veel lees- en kijkplezier. 

Redactie Hèjs Nèjs

Verder in dit nummer: 4 column  |  5+7 berichten van het bestuur  |  7+15 verenigingsnieuws   |  32/33 
heisa  |  21+27  prikbord  |  35 agenda en belangrijke telefoonnummers 
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Het hotel bleek aan de binnenzijde helemaal opgefrist 
te zijn met vers schilder-, tegel- en timmerwerk. De 
buitenkant was als vanouds, mooi passend in het 
duinlandschap. Ons verblijf had dus niet de uitstraling 
van Spaanse, Griekse en andere kuststroken met 
torenflats van hotels pal aan de kust. Wat mij betreft: 
gelukkig maar!
De afstand tot Vlissingen was goed te belopen. Het 
was een mooie tocht, langs de waterlijn over een breed 
strand. Het waaide behoorlijk, ook in Vlissingen. Maar 
gelukkig was er een passende omgeving na de frisse 
wandeling: een warm café, waar een heerlijk biertje 
getapt werd. De kerstversiering had Drie Koningen 
overleefd en hing er half januari nog in volle glorie. Er 
was echter wel een begin met opruimen van het een en 
ander gemaakt. Twee kinderen van de bardame zaten 
geconcentreerd op een iPad te turen: je had er geen 
kind aan. Bij elke bestelling die de dame uitserveerde 
liet ze een wel gemeend “dank u wél” horen, met een 
duidelijke klemtoon op wel. Het klonk gemeend; ze was 
kennelijk blij met elke bestelling die geplaatst werd. 
De terugreis naar het hotel was iets lastiger: het strand 
was helemaal ondergelopen en daarom was  alleen 
het volledig donkere fietspad dwars door de duinen 
beschikbaar voor de terugtocht. Al met al was dit best 
spannend, zeker omdat er soms donkere gestalten 

opdoken in de vorm van wandelaars, die zich in 
tegengestelde richting bewogen. Gelukkig was er enige 
conversatie, al bleef die beperkt tot: ‘Goedenavond’.
De volgende dag togen we na een prima ontbijt 
naar Domburg. In deze plaats hebben we nog veel 
herinneringen liggen. Eén herinnering wil ik u niet 
onthouden: in november 1982 logeerden we daar in de 
villa (zie foto), die later in de film: ‘Terug naar de kust’ 
de plek was waarnaar een van de hoofdrolspelers was 
uitgeweken. Sinds 1982 leek er niets veranderd aan het 
mooie, karakteristieke huis. Toen konden we het voor 
een weekendje huren van (de familie van) een collega. 
Heel bijzonder als je bij het ontbijtje uitkijkt over de zee 
en in een heuse bibliotheekkamer aan een oud bureau 
een boek kon lezen. De novemberstorm beukte op de 
luiken, maar het huis hield toen stand en doet dat dus 
nog steeds.

Na terug naar de kust keerden we weer terug naar Heijen. 
Niet via een rechtstreekse rit, maar met een tussenstop 
in Middelburg voor een bezoek aan het prachtige 
Abdijmuseum. Mooie stad, dat Middelburg. Gelukkig is 
Heijen ook mooi en een goede plek om te wonen. En je 
kunt, als lijf en leden het toelaten, natuurlijk altijd weer 
even terug naar de kust……..

Henk Kerkhoff

Terug naar de kust
Onlangs zijn we letterlijk terug geweest naar de kust. Het hotel waar we ooit eerder waren, 
gelegen op een steenworp afstand van het zeewater, stond er nog. En hoe: in volle glorie. 
Slechts een veilige duinenrij zorgde al jaren voor een scheiding tussen het gevaar van de zee 
en het wonen in de nabijheid. De Zeeuwen weten natuurlijk maar al te goed wat de zee kan 
aanrichten. We gaan er maar vanuit dat de Deltawerken de ramp van 1953 definitief tot het 
verleden zullen laten horen.
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Bericht van het bestuur

Heijen, januari 2019

Informatieavond/Ledenvergadering Hèjje Mojjer op 22 maart in 

Café-Zalen Jan. Tijd: 19.30 uur.

Veilig gevoel in Heijen?!

De Gemeente Gennep is bezig met een project ‘Keurmerk Veilig 
Buitengebied’. In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden 
slaat dit project ook op het dorp zelf. De laatste tijd is Heijen 
meermaals in het nieuws geweest in verband met inbraken, drugs 
en andere minder fijne berichten. Ook Hèjje Mojjer heeft dat 
meegekregen en hierover vragen gesteld bij de Gemeente en 
de werkgroep Keurmerk Veilig Buitengebied. Dit leverde onder 
meer het volgende op: De inbraakcijfers,  gepubliceerd door RTL, 
bleken niet juist te zijn. Een en ander neemt niet weg dat er aan-
dacht nodig is voor het onderwerp. Daarom is er op vrijdag 22 
maart een informatieavond bij Café-Zalen Jan over onder andere 
het thema veiligheid. De eerder genoemde werkgroep zal zich 
presenteren en ingaan op het veiligheidsproject en bijbehorend 
plan van aanpak. Vervolgens geeft de wijkagent een toelichting op 
de (werkelijke)  inbraakcijfers en worden er  inbraakpreventietips 
verstrekt. Tevens wordt uitleg gegeven over het gebruik van de 
buurtpreventiewhatsapp. Hierna is er gelegenheid tot het stellen 
van vragen. De informatieavond start om 19.30 uur en wordt 
afgesloten rond 21.00 uur.  

Algemene ledenvergadering.

Na een korte pauze vindt er voor de leden van Hèjje Mojjer nog 
een ledenvergadering plaats. Naast enkele zaken m.b.t. de vereni-
ging komen de voortgang van belangrijke zaken in en om Heijen 
ter sprake, zoals het voorzieningenplan (verenigingsoverleg; het 
plan tot het creëren van een multifunctionele accommodatie in 
het gebouw van D’n Toomp en de school), ontwikkelingen rond 
de haven en de Dorpskamer. 

Burgerhulpverlening

De gemeente Gennep heeft geld vrijgemaakt voor plaatsing van 
extra AED’s binnen de gemeente. Streven is het huidige aantal 
AED’s te verdubbelen. Een AED,  oftewel Automatische Externe 
Defibrillator, is een draagbaar apparaat dat ingezet kan worden 
bij een hartstilstand. De Gemeente stelt dat alvorens het aantal 
AED’s uitgebreid kan worden, gecertificeerde burgerhulpverle-
ners nodig zijn die kunnen reanimeren. Pas bij voldoende aan-
meldingen van mensen die als zodanig gecertificeerd (willen) zijn 
kan wellicht op een daarvoor geschikte locatie een AED geplaatst 
worden. Meer hierover tijdens de informatieavond op 22 maart 
bij Café-Zalen Jan.

Dorpsondersteuner

In vrijwel alle dorpen en wijken van gemeente Gennep wordt ge-
werkt met een dorps- of wijkondersteuner. Het Dagelijks Bestuur 
van Hèjje Mojjer heeft de ontwikkeling hiervan enkele jaren ge-
volgd. Aangezien er tot voor kort onduidelijkheid bestond over de 
taken en verwachtingen van een dorpsondersteuner en of dit een 
vrijwilliger moest zijn is gewacht met de nadere invulling. Inmiddels 
is veel duidelijk, zo ook dat het een betaalde kracht dient te zijn. 
De gemeente faciliteert, maar de dorpsraad is de opdrachtgever.
Een dorpsondersteuner heeft niet dezelfde taken als een ver-
pleegkundige of zorgverlener. Daar zijn instanties voor, zoals de 
thuiszorg (wijkverpleegkundige) en Team Toegang. Een verpleeg-
kundige heeft onder andere zorgtaken en verricht verpleegtech-
nische handelingen. Team Toegang  is voor vragen over zorg, werk 
en inkomen, opgroeien en opvoeden. De dorpsondersteuner kan 
de schakel zijn naar de wijkverpleegkundige en/of Team Toegang, 
maar zoekt vooral de oplossing bij hulpvragen bij en met de men-
sen in het dorp zelf. 
Wat doet een dorpsondersteuner? 
• actief in contact met mensen komen en mensen met elkaar in 

contact brengen, zorgen voor een netwerk in het dorp;
• vragen snel oppakken (voorkomen dat vragen bv. rond zorg 

zwaarder worden). Maar ook hulp zoeken bij hele praktische 
vragen zoals een klusje, of hulp bij bijvoorbeeld boodschap-
pen, invullen van papierwerk, vervoer e.d.;

• mensen in de eigen kracht zetten;
• een vraagbaak zijn, informeren (hoeft geen specialistische ken-

nis te hebben, maar de weg te weten);
• signaleren indien nodig, ogen en oren van het dorp te zijn;
• mensen bijstaan en indien nodig vertegenwoordigen.
Uitganspunten voor een dorpsondersteuner:
• is bij voorkeur iemand met ervaring op het gebied van zorg- 

en welzijn en iemand uit het dorp;
• is een onafhankelijk vertrouwenspersoon, niet in dienst van de 

gemeente, maar in opdracht van het dorp/de dorpsraad;
• de invulling dient laagdrempelig te zijn, makkelijk toegankelijk;
• de privacy moet worden gewaarborgd;
• moet verbindingen kunnen leggen (en kunnen samenwerken) 

met professionals en huisartsen.
• dient mensen bij te staan en indien nodig te vertegenwoordi-

gen.
Op de jaarvergadering van 22 maart wordt aangegeven wat de 
concrete plannen zijn van Hèjje Mojjer.

Contributie 2019    

Volgende maand vindt de automatische incasso inzake de contri-

Een gelukkig en gezond 2019!



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
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Verenigingsnieuws 

butie 2019 van vereniging Hèjje Mojjer plaats. Heeft u vorig jaar 
contant of via een eigen bankoverschrijving betaald dan ontvangt 
u binnenkort een briefje over de contributie 2019. Bent u nog 
geen lid, dan krijgt u een bericht met de mogelijkheid om lid te 
worden en informatie over de diverse manieren om de contribu-
tie te voldoen.

Met betrekking tot de Privacywet in relatie tot de contributie is de 
volgende informatie van belang:
De nieuwe contributieformulieren zijn aangepast aan de wet Al-
gemene Verordening Gegevensbescherming (A.V.G.). Wij zijn ver-
plicht u te informeren over de persoonsgegevens die wij opslaan 

van onze leden, hoe we ze beschermen en wat we ermee doen. 
Op de website www.heijen.info kunt u onder de knop ‘PRIVACY 
VERKLARING’ lezen hoe wij dit naleven. Op het contributiefor-
mulier vragen wij uw handtekening waarmee u akkoord gaat met 
ons beleid. 
De leden die via automatische incasso de contributie voldoen 
krijgen een apart briefje waarin wij vragen om uw akkoord. Het 
verzoek is dit briefje in te vullen en in te leveren op het adres dat 
vermeld staat op het formulier. 

Wij wensen u een fijne carnaval: mâk veul schik!
Bestuur Hèjje Mojjer 

ZijActief Heijen is zeer actief………………

ZijActief Heijen is een vereniging van vrouwen die geïnteresseerd 
zijn in elkaar en daarom elke maand 1 keer bij elkaar komen. We 
hebben op dit moment 65 leden.

Tijdens onze bijeenkomsten staan de drie O’s centraal (zie onder-
staand). Hiermee zorgen we voor een gezellige sfeer.
-  Ontmoeten
-  Ontspannen
-  Ontplooien

Jaarlijks worden er 11 activiteiten georganiseerd, zoals fietstochten 
met excursies, een avond bloemschikken, een medische avond, 
een creatieve avond, een filmavond,  dauwtrappen, een avond met 
een maatschappelijk thema en een mooi verzorgde Kerstavond.
N.B. Onze activiteiten staan steeds vermeld in de Agenda van Hejs 
Nejs.

Onze avonden zijn gepland op 
woensdag bij Café-Zalen Jan en 
duren van 19.30 uur tot omstreeks 
22.00 uur.

Interesse?

Vind jij het interessant om samen met andere vrouwen uit Heijen 
iets leuks te ondernemen, te werken aan je talenten en ervaringen 
uit te wisselen en ben je maatschappelijk betrokken? Kom dan 
eens een kijkje nemen bij de activiteiten van ZijActief.

Wil je nog meer weten over ZijActief Heijen, dan kun je altijd 
informeren bij Antoinette Linders, voorzitter van de vereniging. 
Tel. 06-45768557. 
Wil je graag een keertje komen kijken dan kan dit natuurlijk ook. 
Besluit je lid te worden dan is de jaarlijkse contributie € 32,- 

Je bent van harte welkom!

Bestuur ZijActief Heijen

Traditiegetrouw opent Gemeenschapshuis d’n Toomp op maandag 4 maart de deuren voor 
een gezellige carnavalsmiddag, die wordt georganiseerd door de leden van Fanfare EMM.
Nadat iedereen óf heeft meegedaan aan de optocht óf ernaar heeft gekeken is de tijd aan-
gebroken om er samen een mooi carnavalsfeest van te maken. De nieuwe schuifwand gaat 
open, dus er is ruimte genoeg voor iedereen. Carnavalsmuziek, gezelligheid, pilske drinken, 
wat wil je nog meer. Je kunt met je pinpas muntjes kopen!
Omstreeks 16.00 uur zal in d’n Toomp de prijsuitreiking voor de jeugd van de optocht plaats-
vinden. Iedereen is van harte welkom. Alaaf!

Voor nieuwe inwoners van Heijen.

Lekker uit je dak in d’n Toomp met Carnaval

Bericht van het bestuur



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.heijshepke.nl

Al jaren een begrip in Heijen en omstreken

Openingstijden: 
Dinsdag t/m zaterdag  11.30 – 21.00 uur

zondag  13.00 – 21.00 uur

Oktober t/m maart
Dinsdag t/m zaterdag  11.30 – 21.00 uur

zondag  15.00 – 21.00 uur

maandag  gesloten

Wij beschikken over 
een uitgebreid 
zitgedeelte, een ruim 
terras (60 plaatsen) en 
een speelgelegenheid 
voor de kinderen.
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De kadastrale aanduiding van Hoofdstraat 3 is sectie F nummer 
2058 met als eerste adressering een A-nummering, nadien ook 
nog Rijksweg. De woning dateert van 1923. 
De eerste bewoners van het pand zijn Willem Rutten, geboren 
4 juli 1891, zoon van Johannes Rutten en Elisabeth Maas uit 
Afferden en Johanna (Han) van den Hoogen geboren 14 mei 
1896, dochter van Gerardus van den Hoogen en Gertruda Jans 
geboren in Siebengewald. Na hun huwelijk op 9 augustus 1923 
betrekken Willem en Han de woning aan de Hoofdstraat 3. 
De woning is als volgt ingedeeld: in het midden van de voorgevel, 
de voordeur met daarachter de gang. Zowel rechts als links van 
de gang bevindt zich een woonkamer. Achterin grenst de gang 
aan de keuken, met links van de keuken de slaapkamer, met 
daaronder een grote kelder. De bovenverdieping is één grote 
ruimte die na de geboorte van de kinderen gebruikt wordt als 
slaapkamer. Aan de keuken grenst een aanbouw, de deel, waarin 
het gezin wat kippen heeft, een varkenshok waarin één varken 
huist, een kolenhok en de WC.
Willem en Han krijgen drie dochters en een zoon. Lies geboren 
29 juni 1924, Gertruda  (Truus) geboren 24 november 1925 

en Mia geboren 31 juli 
1927. Zoontje Jan wordt 
12 oktober 1929 geboren, 
maar sterft helaas vier 
maanden later, op 28 maart 
1930 aan long-ontsteking. 
Vader Willem overlijdt het 
jaar daarop, 9 januari 1931, 
slechts 39 jaar oud, waardoor 
Han alleen achterblijft met 
de drie jonge dochtertjes. 
Han blijft in de woning 

wonen na het overlijden van Willem.
Tijdens de oorlogsperiode evacueert het gezin korte tijd naar 
Drachten. Alvorens te evacueren wordt alles van enige waarde 
begraven in het perceel achter de woning. Tijdens de evacuatie 
vinden andere vluchtelingen korte tijd onderdak in de dan 
leegstaande woning.  De buitendeuren van de woning zijn door 
het oorlogsgeweld al kapot geschoten. De buurman die in de 
gaten krijgt dat vreemden in de woning huizen verjaagt hen 
met zijn jachtgeweer. Ook Duitse soldaten kwartieren enige 
tijd in de woning. Duits afweergeschut wordt in de oorlog bij 
de woning gestationeerd. 

Schade ontstaat aan de muren door granaatscherven, het 
huis blijft echter wel bewoonbaar. De kat van de familie die 
bij de evacuatie achterblijft, overleeft de oorlog ook. Echter : 
het noodlot treft het dier alsnog. Na de oorlog worden de 
achtergebleven explosieven opgeblazen. Hierbij wordt een 
dakpan van het dak geblazen en komt op de kat terecht. Dit 
overleeft het beestje helaas niet.

Lies verlaat de ouderlijke woning wanneer zij 16 oktober 1951 
trouwt met Piet Thijssen uit Oeffelt. Zij gaan in Oeffelt wonen. 

In een eerdere editie van Hèjs Nèjs hebben we in de rubriek Van 
Toen tot Nu aandacht besteed aan de Hoofdstraat 1. Voor deze 
rubriek is dit keer een bezoek gebracht aan de buren op Hoofd-
straat 3.  Een jubileum, want het is de 25e Van Toen tot Nu. 

Van toen tot nu
Hoofdstraat 3

Van Toen tot Nu

In de stoel Han met v.l.n.r. haar 

dochters Mia, Lies en Truus

 Truus (onderste rij, 2de van links) en haar 
collega’s van het naaiatelier in Gennep.
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Mia trouwt 28 juli 1955 met Chris Cuijpers uit Milsbeek en gaat 
in Milsbeek wonen. 
Dochter Truus leert begin jaren vijftig Theo Cornelissen, geboren 
op 30 augustus 1930 en oudste zoon van Jan Cornelissen en 
Wilhelmina Cobussen uit Cuijk, kennen. Theo heeft 9 broers 
en zussen, 3 jongens en 6 meisjes. Na hun trouwen op 9 mei 
1956 trekken Theo en Truus in bij moeder aan de Hoofdstraat. 
Theo en Truus zijn het eerste bruidspaar in Heijen dat trouwt 
in de nieuwe Heijense kerk die in 1955 wordt gebouwd. Truus 
werkt als hulp in de huishouding bij bakkerij Michels in Gennep.   

Voor die tijd werkte ze bij naaiatelier Bleijcon in Gennep en 
tot de oorlog in de huishouding bij slagerij Max de Bock, in 
Gennep. Dit Joodse gezin wordt in de oorlog gedeporteerd en 
heeft de oorlog helaas niet mogen overleven. 
Theo werkt in zijn jeugdjaren bij een dependance van De 
Gruijter gevestigd in een oude boerderij in Cuijk. Daar worden 
de bestellingen geleverd en door Theo gesorteerd, waarna hij 
de boodschappen met een bakkerswagen rondbrengt in de 
omgeving van Cuijk-Grave. 
Daarna gaat hij werken bij Slijpsteenfabriek De Maas in Cuijk, 
waar hij ook de eerste jaren na het trouwen werkzaam blijft. 
In mei 1961 stapt hij over naar ”De Körver” in Heijen. Naast 
de werkzaamheden buitenshuis, verbouwen Theo en Truus 
aardbeien op een stuk landbouwgrond langs de woning. Daar 
grazen tegenwoordig de twee pony’s. 
Theo en Truus krijgen 4 kinderen. De tweeling Jan en Willy 
wordt geboren 20 oktober 1957. Dit is niet voor alleen de 
omgeving een verrassing, maar ook Theo en Truus  wisten niet 
dat er sprake was van twee baby’s. De jongens slapen dan ook 
samen in één ledikantje. Dochter Mieke wordt geboden 31 
maart 1959 en jongste dochter Wilma op 11 juni 1960. 

In 1964 wordt de woning verbouwd door bouwbedrijf 
Broenen. De voordeur wordt naar rechts verplaatst en de 
rechter woonkamer komt te vervallen. De woonkamer aan de 
linkerzijde wordt echter aanzienlijk ruimer. Bij de aanleg van 
centrale verwarming in de woning wordt in het voormalige 
kolenhok de verwarmingsketel geplaatst. Naast de toiletruimte 
wordt een doucheruimte gemaakt. De grote ruimte op de 
eerste verdieping wordt verbouwd tot 3 slaapkamers. In 1974 
wordt een schuur, die tot dat moment bij de ouderlijke woning 
van Theo in Cuijk staat, daar afgebroken en in Heijen weer 
opgebouwd. Pal achter de woning van de familie ligt in die 
tijd het voetbalveld Het Slangenrad van V.V. Heijen. De familie 
voorziet de spelers tijdens de rust van de gebruikelijke thee. 
Theo is lange tijd in Bergen lid van de gemeenteraad en vervult 
in deze raad met verve de belangen van de Heijenaren. 
Theo is tevens jaren lid van het Dionysiusgilde en zelfs een 
periode voorzitter. In 1967 en 1968 wordt hij Schutterskoning. 
Het keizerschap is helaas niet voor hem weggelegd. Tijdens zijn 
werk bij “De Körver” kan Theo regelen, dat oud ijzer en koper 
van het bedrijf ingezameld wordt ten behoeve van het gilde. 
Door de opbrengst raakt het gilde uit de financiële nood en 

Han, dochter Truus, haar man Theo en de kinderen

De tweeling Jan en Willy
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kan het jaren teren op een goedgevulde kas. Theo staat ook 
model voor de gildebroeder op het mozaïek in de kerk. In 
2013 wordt Theo vanwege zijn 50 jaar lidmaatschap van het 
Dionysiusgilde gehuldigd.
Wanneer Theo 60 jaar is zegt hij zijn baan bij “De Körver” op 
om vervroegd met pensioen te gaan.

Dochter Wilma verlaat als eerste de ouderlijke woning. Zij 
trouwt in november 1980 en gaat in Gennep wonen. Mieke 
trouwt 16 januari 1981 met Peter van der Linden uit St. 
Hubert, geboren 8 december 1955. Zij gaan in Heijen in de 
Esdoornstraat wonen en krijgen twee kinderen, Eefke en Jelle. 
Willy trouwt februari 1984 en gaat in Gennep wonen. Jan 
trouwt 27 mei 1988 en gaat in Cuijk wonen. 
Wanneer Theo en Truus verhuizen naar een seniorenwoning 
aan de Acaciastraat 11 verhuizen Mieke en Peter in 1997 naar 
de ouderlijke woning aan de Hoofdstraat 3. De woning wordt 
dan verbouwd, waarbij de linker slaapkamer op de begane 
grond bij de kamer wordt getrokken, de achterbouw en de 
douche daarin worden opgeknapt, de keuken anders wordt 
ingericht en een geheel nieuwe hoekkeuken wordt geplaatst.

Wanneer Mieke en Peter een op het ruime perceel staande 
treurwilg uitgraven komen allerhande voorwerpen uit de 
oorlogsperiode tevoorschijn, waaronder gipsen beelden, helaas 
veelal poreus geworden, serviesgoed, sieraden van Han, een 
aantal glazen azijnflesjes. Ook worden Duitse muntstukken van 
één cent en 4 nog scherpe granaten aangetroffen. 
Een van de granaten wordt ter hoogte van 
het oude voetbalveld door de Explosieven 
Opruimingsdienst onschadelijk gemaakt. 
Een geheel nieuwe serre wordt in februari 1999 
aan de achterzijde van de keuken gebouwd. Een 
grote huls van het Duitse afweergeschut uit 1942, 
wordt enkele jaren geleden nog in de grond 
gevonden tijdens het bouwen van een kippenhok.

Dochter Eefke verlaat de ouderlijke woning 
in 2007 en gaat in Milsbeek wonen. Zij woont 
tegenwoordig samen met partner Teun Verstraaten in 
Overloon. Zoon Jelle verlaat de ouderlijke woning in 2008 
en gaat samenwonen met Mariska Manders in Boxmeer. Zij 
hebben inmiddels 3 kinderen, Lizzy, Lisanne en Ruben. 

Truus overlijdt op 30 januari 2010, 84 jaar oud, aan 
longontsteking in het 
ziekenhuis in Boxmeer. 
Theo overlijdt enkele 
jaren later op 13 
oktober 2014 in de 
leeftijd van ook 84 jaar 
en eveneens aan een 
longontsteking in het 
ziekenhuis in Boxmeer. 

Van Toen tot Nu

Granaathuls met dop 



Arjan Theunissen
Heikampseweg 71

6598 BS Heijen
06 - 147 03 047

theunissenbouw@gmail.com
www.theunissenbouw.nl

Aanbouw
Verbouw
Timmerwerk
Onderhoud
Stuckwerk

Kwaliteit in  
kunststof  
en aluminium

U bent van harte welkom

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

ramen  I  deuren  I  serres  I  veranda’s  I  horren  I  zonwering

Heijen
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Dit laat ik nu klinken alsof ik met een vooropgezet plan alle touwtjes in 
handen had en niets is minder waar. Maar omdat Auke moest werken, ving ik 
Michaël op nadat hij de reis naar Qibao had overleefd en ik was behoorlijk 
zenuwachtig. Nieuwe mensen, relaties opbouwen; dat soort dingen vind ik 
spannend. 
Om te beginnen heb ik hem gepaaid met een goed ontbijt, onze douche 
aangeboden en hem meegenomen naar de stad voor cocktails. Toen we 
later in een hotpot restaurant allebei met slabbers om naar onze dansende 
serveerster zaten te kijken met een halve liter bier voor onze neus, zat het 
volgens mij wel al goed. Maar, echte punten scoorde ik pas toen ik bij het 
kroegje erna, toen ik een ‘coLona’ bestelde omdat ze ‘one coRona, please’ niet 
begreep. Michaël: ‘NIET, ECHT?!’ Ik: ‘Ja, echt’. 
Ik wilde er ook lange tijd niet aan, maar na ons laatste bezoek aan het een 
lokaal restaurantje hier, weet ik wel beter. Nadat die lieve mevrouw me een 
cola en daarna een cola light bracht, begreep ze uiteindelijk wat ik wilde en 
heeft me ter plekke even heel erg duidelijk uitgelegd dat een ‘coRona’ dus 
niet bestaat. ‘Dom meisje’ zei ze maar haar ogen en haar lach, ‘jij wil coLona!’. 
Dus ja, ik wil colona. Een hele koude met een limoentje graag.
Nou, Michael zijn dag kon in ieder geval niet meer stuk. Hooguit dat het gratis 
biertjes drinken erna voor Koningsdag bij de ambassade nog een leuke kers 
op de taart was, maar de taart was gebakken. Na enkele Konings Biertjes 
gaf ook Michaël toe dat hij het wel enigszins spannend had gevonden, zo’n 
dag met mij op pad. Mooi, zaten we op dezelfde pagina en was de dag 
daardoor enkel en alleen maar een groter succes geweest. Gelukkig werd 
er de volgende dag voor onze neus nog een poepzak om een hond zijn 
staart geklipt (zie foto) en hebben we met z’n tweeën Chinees eten (dat 
noemen ze hier dus eten) besteld voor zes personen, terwijl de kok op de 
tafel naast ons lag te slapen. Uiteindelijk nam ik na twee dagen al afscheid om 
zelf op vakantie te gaan, maar wat mij betreft was het een geslaagd tweedaags 
China-feest en zat dat inpakken wel goed.

PS. Ik schrijf niet alleen over China, maar ook over andere zaken. Soms 
vlog ik ook, best leuk om te kijken: www.dansmetmijdewereld.com. Onder 
Dansmetmij Dewereld ben ik trouwens ook te vinden op facebook. 

Tari Lambregts

The expatwifelife. Pak hem in!
Een van de adviezen van de laatste tijd die het meest is blijven hangen is: ‘word beste vrienden met 
de vrienden van je vriend(in). Dat is de levenselixer voor je relatie’. En daar kan ik het helemaal 
mee eens zijn én nog veel van leren. Dus wat doe je wanneer de beste vriend van je vriendje jullie 
komt opzoeken? Inpakken die handel! 

Deel 5



klant: Neuteboom
project: 1612-4172 ONT Cafe de Origen

versie: V13
datum: 04-05-2018

© 2018 rover media group

Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: liter/100 km 4,6 - 4,2; kms/liter 21,7 - 23,8; CO2 gr/km 109 - 123. 
Prijs excl. btw/bpm en kosten rijklaar maken. Full Operation Lease via Opel Leasing o.b.v. 60 mnd/20.000 km per jaar. 
Kijk voor meer info en verkoopvoorwaarden op opel.nl.

DE NIEUWE COMBO.
NU IN DE SHOWROOM.

International Van of the Year 2019

Vanaf:

€ 13.599
Lease vanaf € 269/mnd

Maximaal laadvermogen 1.000 kg

3,3 m3 / 3,9 m3 laadruimte met ruimte voor 2 pallets 

Tot 18 innovatieve veiligheids- en assistentiesystemen

Ewinkel 4, Cuijk
(0485) 33 65 00    www.autojetten.nlAUTO JETTEN CUIJK

Jetten_OPELNL_NieuweCombo_Adv_210x297_Optie2_01.indd   1 07-11-18   14:17
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Verenigingsnieuws 

Het nieuwe jaar is amper twee maanden aan de gang en de eerste uitdagingen voor de slagwerkgroep staan 
alweer gepland. Op zaterdag 16 maart zullen Teun Jans, Britt Willems, Nick Traa, Rens van Hoof en Niels Gerrits 
deelnemen aan het solistenconcours in Berlicum.  Britt en Teun zullen dit voor de eerste maal op marimba doen. Niels en Rens komen 
uit in de jeugddivisie en Nick komt voor het eerst uit in de hoogste divisie. 
We hopen dat de solisten veel plezier zullen beleven aan deze deelname en met een mooi resultaat richting Heijen zullen komen.
Naast deelname aan het Solistenconcours is EMM bezig om tijdens de Heisa weer een spectaculair optreden te verzorgen samen met 
muzikanten uit ons mooie dorp.
Kortom, we zitten als muziekvereniging ook in 2019 niet stil! 

Uitslag loterij Donateurskaarten 2018

Na loting zijn de volgende winnaars uit de bus gekomen:
1e prijs familie Hermsen, Sleedoornstraat 10, kaartnummer 08591
2e prijs familie Koch, Dionisiusstraat 18, kaartnummer 05514
3e prijs familie Teeuwen, Boommarterstraat 26, kaartnummer 07516
Alle winnaars van harte gefeliciteerd.

Bestuur en leden fanfare EMM danken iedereen voor hun bijdrage.

Solistenconcours voor de jeugdslagwerkers van EMM

Nick Traa (links) en Teun Jans bereiden zich geconcentreerd voor op het solistenconcours



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

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!

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

Emmi gaat logeren
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Jeugd
Er lag nog sneeuw op de straten en stoepen toen wij ons op een 
donkere vrijdagmiddag meldden aan de Boxmeerseweg. Het was 
wat mistig. Kijkende naar de besneeuwde dijken en de verlaten 
weilanden gaf dat een wat mysterieus gevoel. Een verstilde wereld, 
op slechts 200 meter van het bruisende Heijen City.

Emmi en haar moeder Hermi zaten 
al met thee, koffie en koek op ons 
te wachten. Later kwam ook vader 
Ron nog binnenlopen en was het 
gezin compleet. Want Emmi is enig 
kind en mag zich verheugen op niet 
aflatende “facilitaire ondersteuning”, 
zoals Hermi dat uitdrukt. 

Emmi is een enthousiaste prater 
en vertelt honderduit over haar 
fijne jeugd in ons dorp. Haar 
vriendinnen waren Marie-Sophie 
Jacobs, Quionne Noy, Jenny Brock 

en Simone Brons. Emmi speelde in de tuin, bouwde hutten en had 
een eigen “hok” achter het huis. Hier was ze  in haar eigen wereldje. 
Omdat Emmi in februari geboren is, valt haar verjaardag nogal 
eens samen met carnaval. Dat zorgde voor toffe kinderfeestjes. 
Een spannend moment beleefde Emmi tijdens het hoogwater in 
1995. Ze moest bij opa en oma in Gennep gaan logeren, terwijl 
pap en mam met zandzakken voor de deur angstvallig het hoge 
water in de gaten zaten te houden. 

Op vakantie ging het gezin de eerste jaren van Emmi’s leventje 

niet. Toen het er eindelijk van kwam wilde Emmi maar één ding: de 
schommel en het zwembad in de tuin moesten mee!

Ze leerde blokfluit spelen en daarna dwarsfluit. Ondanks dat de 
dwarsfluit geen fanfare-instrument is mocht Emmi toch bij EMM 
komen spelen. Ze miste nooit een repetitie want ze vond het heel 
leuk om muziek te maken.

Studie
Hoe ze op het idee is gekomen om geneeskunde te gaan studeren, 
weet Emmi niet meer precies. Maar na haar eindexamen lootte 
ze zonder problemen in bij deze toch niet zo gemakkelijke studie. 
Na het eerste studiejaar zei ze Heijen gedag en ging in Nijmegen 
op kamers. Toen stopte ze ook bij de fanfare. “Ik heb de dwarsfluit 
nog wel, maar ik heb er jammer genoeg niet meer op gespeeld…”
De studie geneeskunde vond ze “meteen geschikt”. Het paste 
goed bij haar en zonder haperen harkte ze in één keer alle 
studiepunten bij elkaar. De studie 
werd in 2009 even onderbroken, 
toen ze met studiegenootje 
Jeanny drie maanden een sociale 
stage liep in Nicaragua. “Dat was 
keileuk,” zegt Emmi. De stage 
heeft haar veel gebracht op zowel 
persoonlijk als professioneel 
gebied. Ze deed er onderzoek 
naar seksuele gezondheid en 
tienerzwangerschappen. 
De studentes vonden dat ze 
halverwege de stage wel even 
recht hadden op een ontspannen 

Ik zou niet in Amsterdam willen werken…..
In de rubriek “Hoe is het toch met….”  spreken we met mensen die geboren en getogen zijn in Heijen, maar die 
om welke reden dan ook Heijen hebben verlaten en elders hun geluk hebben gevonden. Dit keer vonden we Emmi 
Broenen (32), vroeger woonachtig aan de Boxmeerseweg, bereid zich door ons te laten interviewen. 

Emmi gaat logeren



Ik wil geen administratie, 
ik wil heldere informatie!
Eerst heeft u een administratie: een jungle van 
getalletjes. Daarna komt Polder even bij u langs. 
Korte tijd daarna heeft u opeens heldere informatie.

ADMINISTRATIE – BELASTINGZAKEN – LOONADMINISTRATIE

Erfsebosweg 26, 6598AJ Heijen
T: 06-21509872
www.polderadministratiekantoor.nl

Unieke plek voor 
natuur, recreatie 
en herinnering

•   Uitvaart regelen en verzorgen
•   Ruimte en respect voor persoonlijke wensen
•   Kleinschalig crematorium bij 
     Buitenplaats Zevenhutten Cuijk

Dag en nacht bereikbaar via: 0485 52 11 11 of info@schrijen.com. 
Locaties Gennep - Boxmeer - Cuijk
Kijk voor meer informatie op: schrijen.com.

Het leven 
vieren.
En stilstaan bij de herinnering. 

Onvergetelijk.

Bezoek de Open dag
SPECIALIST IN HUID EN VOET

Eekhoornstraat 17 heijen
behandeling op afspraak

T. 06 52 11 68 57

Huid

Voet

Acné

voor Huid en Voet

OFFICIËLE OPENING
U BENT VAN HARTE WELKOM ZATERDAG 9 MAART

VAN 13.OO TOT 16.OO UUR

10
KORTING

OP EEN BEHANDELING IN APRIL & MEI 2019
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weekendje in een mooi hotel met zwembad. Een eindje van hun 
verblijfplaats lag het vakantiedorp Granada en ze boekten een 
hotel. Gezien de beperkte omvang van het dorp viel het wel op 
dat er in Granada erg veel keuze was qua hotels. Maar verder 
dachten ze er eigenlijk niet over na. Het misverstand kwam pas 
aan het licht toen ze in de taxi zaten naar Granada en ze tot 
de ontdekking kwamen dat het adres op de boekingspapieren in 
Spanje bleek te zijn. Oeps, er was een hotel geboekt in Granada, 
Spanje! Wie Emmi destijds volgde via www.waarbenjij.nu zal het 
zich misschien nog wel herinneren.

Oeps, er was een hotel geboekt in 
Granada, Spanje!

Henri
Net voor haar vertrek naar 
Nicaragua ontmoette ze in 
Heijen op het afscheidsfeestje van 
Marie-Sophie de vier jaar oudere 
Henri Verploegen. Leuk om te 
vermelden is dat Henri een zoon 
is van ex-Heijense Ria Frederix. 
Terwijl Emmi naar Nicaragua ging 
moest Henri voor zijn studie een 
half jaar naar Engeland. Toch bleef 
het aan. Henri heeft samen met 
zijn broer een transportbedrijf 
dat tegenwoordig gevestigd is op 
het industrieterrein Bijsterhuizen 
aan de rand van Nijmegen. Het 
bedrijf heeft een filiaal in de buurt 
van Lyon, daarover verderop 
meer. 

Verder met de studie
In 2012 heeft Emmi haar studie geneeskunde afgerond en ging ze 
aan de slag als basisarts. Tijdens haar co-schappen had ze ontdekt 
dat haar hart bij de kindergeneeskunde lag. Maar ja, dat geldt 
voor veel basisartsen. Emmi werd in het Rijnstate Ziekenhuis in 
Arnhem aangenomen als arts op de kinderafdeling. Dat noemen 
ze ANIO (Arts Niet In Opleiding). Toen wist ze het: “Dit is het 
helemaal.” Na anderhalf jaar werkzaam te zijn geweest als basisarts 
werd ze aangenomen voor de opleiding. Dan ben je AIO (Arts In 
Opleiding). Haar opleiding deed ze in het CWZ en RadboudUMC. 
Het laatste half jaar van de opleiding deed ze een buitenlandse 
stage in Lyon (Frankrijk). Precies: vlakbij de plek waar het filiaal van 
Verploegen Transport is gevestigd. 

Na het afronden van de opleiding tot kinderarts in september 
2018 vond ze voor de duur van een zwangerschapsverlof een 
tijdelijke baan in Winterswijk. Het typische aan deze plaats  vond 
Emmi de no-nonsens mentaliteit van de jeugd. Zo kwam er eens 

een 16-jarige jongen op het 
spreekuur, die bij het rondrijden 
op de trekker van zijn vader een 
wespensteek had opgelopen. 
De jongeman kreeg er een 
ernstige allergische reactie op. 
Hij was er echter totaal niet 
van onder de indruk. “Heerlijk 
plattelands” meent Emmi. “De 
mensen kwamen soms gewoon 
op klompen binnen. In de pauze 
ging het onderling ook steeds 
over dieren. Bijna alle collega’s 
hadden wel schapen of geiten of 
andere dieren. Er werd uitvoerig 
besproken welk voer het beste 
voor de beesten was. Een collega 
kreeg zelfs een keer een schaap 
van een patiënt als dank voor de goede zorgen…!”

Frankrijk
Emmi had het tijdens het laatste half jaar van haar opleiding tot 
kinderarts erg naar haar zin in Lyon en ook Henri beviel het leven 
daar prima. Ze kwam in aanraking met een klein streekziekenhuis 
in het plaatsje Vienne, vlakbij Lyon. Ze solliciteerde en werd 
aangenomen. Als jullie dit lezen zit Emmi in een appartement in 
Vienne, is vriend Henri drie van de vier weken bij haar en werkt ze 
als kinderarts in dit ziekenhuis. Een hele verandering, maar ze gaat 
ervoor. Ze heeft inmiddels voldoende kennis van de medische 
en alledaagse Franse taal. Er kwam bij het een en ander een hele 
papierwinkel aan te pas, maar Emmi beet door. De bedoeling is dat 
het stel enige jaren in Frankrijk verblijft en werkt. Emmi: “We zitten 
vlakbij Lyon, dat is een prachtige stad. De rivieren de Rhône en de 
Saone komen hier samen. En er staat een prachtige kathedraal.”

Te zijner tijd wil Emmi 
echter ook wel weer 
terug naar Nederland. 
Ze zou dan graag een 
baan als kinderarts 
hebben in een 
streekziekenhuis. “Ik zou 
nooit in Amsterdam 
willen werken….,”zegt 
ze. Dat komt wel goed.

We wensen Emmi heel 
veel succes en een 
mooie tijd in Frankrijk 
toe.

Emmi en Henri

Hier wonen Emmi en Emmi en 
Henri wonen naast de kathedraal 
in het huis met de bruine luiken.



Carnaval

Samen werken aan een veilig Heijen?

Kom op 22 maart om 19.30 uur naar Café-Zalen Jan, waar 

een info-avond wordt georganiseerd door Hejje Mojjer in 

samenwerking met Gemeente Gennep en de Politie.

We informeren jullie graag over lopende publiek-private 

samenwerkingen, het gebruik van buurtwhatsapp, inbraakcijfers 

en preventie tips tegen inbraak.

Graag tot dan.

Anne Elbers werd op 17 januari 30 jaar!

Haar liefhebbende familie en vrienden plaatsten daarom diverse versieringen in de tuin van haar woning aan de Beukenlaan. De foto kwam niet geheel per ongeluk bij de redactie terecht. Anne, van harte gefeliciteerd en nog vele jaren erbij  toegewenst.



Carnaval

KinderBoerenbruiloft 2019

Op carnavalsdinsdag staat er weer een echte 
boerenbruiloft op het programma, een kinder-
boerenbruiloft wel te verstaan. Twee trouwlus-
tige tieners gaan dan in de onecht verbonden 
worden. 

De ‘plechtige’ ceremonie begint om 14.11 uur op 
het Kerkplein. Aansluitend barst de Boerenparty 
los bij Café-Zalen Jan. Ook voor de kinderen zijn 
er diverse activiteiten. Jong en oud zijn van harte 
welkom en doe je boerenkleding aan als het 
efkes kan!

Contributie  Hèjje Mojjer2019

In maart worden de nieuwe contributieformulieren  in 
de bus gedaan en vindt de jaarlijkse automatische in-
casso inzake de contributie 2019 plaats. Het formulier 
is aangepast in verband met de Wet A.V.G. (Algemene 
Verordening Gegevensbescherming). Meer informa-
tie hierover kunt u lezen bij de  ‘Berichten van het 
bestuur’, elders in deze uitgave van Hèjs Nèjs.

Bestuur Hèjje Mojjer 

Welkom in Heijen…
Een warm welkom voor de eerste baby van 2019. Ze werd op 3 januari geboren in de Esdoornstraat. Haar naam is Marit en zij is de dochter van Mark en Ingrid van Willigenburg.Van harte gefeliciteerd!



Wat is uw
huis waard?

Gratis waardebepaling
bel 0485-820202

 

 

   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!

Bron: betaalrekening, 
Bankenmonitor Consumentenbond 2018
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Leef Vrij
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T 0485 - 53 15 77
E afferden@leefvrij.nu
I www.leefvrij.nu

Weer de hoogste
waardering!
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Afspraak
Aangezien de gevangenis in Grave verbouwd werd, duurde het 
nog enige tijd voordat de afspraak kon plaatsvinden. Maar op een 
regenachtige zaterdagavond waren we welkom om 17.30 uur. Een 
beetje een raar tijdstip, maar het mag en kan niet eerder omdat de 
boeven tot 17:00 uur achter de deur uit kunnen zijn..
Wij meldden ons op de afgesproken tijd bij de hoofdingang van 
de gevangenis en daar zat Marcel al op ons te wachten. Ook zijn 
moeder Carla, zoon Silverio (17) en dochter Quinty (13) waren 
van de partij. 

De binnenkomst
Voordat Marcel met de rondleiding kon beginnen hadden wij al 
veel papierwerk verricht. Je moet je legitimeren. Van tevoren had 
Marcel onze namen, geboortedata en paspoortnummers al door 
gekregen. Aldus stonden we vermeld op een lijst, die klaarlag bij 
de portier. Bij binnenkomst moeten alle persoonlijke bezittingen 
in een kluisje in de hal. Huissleutels, handtasjes, telefoons, noem 
maar op. Er mag niks mee naar binnen. Het volgende obstakel voor 
je binnen bent is een detectiepoort. Deze poort staat afgesteld 
op het minste geringste metaal dat je óp of zelfs ín je lijf hebt. 

Pin in je knie? De detector begint te piepen met rode lampjes 
op kniehoogte. Zo’n pin moet al van tevoren op de lijst vermeld 
staan. Is dat het geval, dan is toegang geen bezwaar. Aan schoenen 
kunnen metalen onderdeeltjes zitten.  Het poortje begint dan te 
piepen op schoenhoogte. Actie: teruglopen, schoenen uit en in een 
bakje door een aparte detectorsluis. Hetzelfde geldt voor kleingeld 
in de pocket, broeksriemen, horloges, kettinkjes, noem maar op. 
Op een gegeven moment is iedereen binnen, zijn de schoenen 
weer gestrikt en kan de rondgang beginnen. 

Sleutels
Marcel heeft aan zijn broeksriem een enorme sleutelbos en 
toegangspasjes zitten. We moeten door een sluis. Die toegangsdeur 
doe je aan één kant open. Deze deur moet dan weer helemaal dicht 
en vergrendeld zijn voordat de deur,  waardoor je de sluis verlaat, 
open kan. We komen bij een groot bord waarop alle sleutelbossen 
van de medewerkers hangen. In de gevangenis verblijven ca. 450 
gevangenen (in het jargon “boeven” geheten) en er werken ca. 350 
medewerkers.  De medewerkers hebben allemaal een sleutelbos. 
En o wee als je die ergens laat liggen of erger nog, als je die verliest, 
dan heb je een probleem!

We lopen nu langs de boevenramen….
De boevenramen? Waar is de redactie nu weer beland, zal de lezer zich afvragen. Dat behoeft inderdaad 
enige uitleg. In de editie van mei 2018 heb je kunnen lezen over ex-Heijenaar Marcel Lamers, die met zijn 
gezin vlak over de grens in het Duitse Kessel woont. Hij werkt in de gevangenis in Grave als werkmeester in 
de productiezaal.  Na afloop van het interview bood hij spontaan aan ons rond te leiden door de gevange-
nis. Dan konden we eens kennismaken met zijn werk. Nou, dat wilden wij wel! Een dergelijke kans krijg je 
niet zo gauw. We mochten voor het Hèjs Nèjs ook een verslag schrijven over dit bezoek, maar fotograferen 
was verboden. Desondanks heeft Marcel ons toch een foto ter beschikking gesteld. Verder hebben we deze 
pagina’s een beetje opgeleukt met wat animaties.
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Marcel neemt ons mee naar diverse ruimtes. 
Als we drie keer een bocht om gegaan zijn zouden we de uitgang 
al niet meer weten te vinden, zo merken we op. Marcel lacht: “dat 
is nou net de bedoeling, het moet hier een doolhof zijn.” Je kunt je 
er alles bij voorstellen.
Het circus gaat hier dag en nacht door. Geregeld levert de politie 
of de marechaussee verdachte personen af bij een speciale 
toegangspoort. Deze personen worden bij binnenkomst gelijk 
rigoureus aangepakt. Kleding moet uit, alle attributen, voor zo ver 
nog niet door de politie ingenomen,  moeten worden afgegeven. 
Dan wordt er gedoucht. “Ze ruiken immers niet allemaal naar 
perzik”, zegt Marcel. Daarna wordt de verdachte gevisiteerd. Wat 
dat is hoeven we hopelijk niet verder uit te leggen.

Cellencomplex
We gaan buitenom via een luchtplaats naar het cellencomplex. 
Voordat we de luchtplaats oversteken waarschuwt Marcel ons: “We 
gaan nu langs de boevenramen. Niet reageren als ze iets roepen, 
want dat kan zomaar gebeuren…” Gelukkig horen we niets. We 
nemen een kijkje in een van de gangen van het cellencomplex. 
De “boeven” zitten nu allemaal achter slot en grendel. We krijgen 
er geen een te zien. Niet dat we daar op zaten te wachten. We 
moeten zachtjes praten om geen argwaan te wekken. Wat zien 
we in deze gang? Links en rechts zijn de deuren naar de cellen, die 

allemaal ongeveer tweeëneenhalf bij drie meter groot zijn. In de 
metalen deuren zitten kijkraampjes die alleen door de bewakers 
zijn te openen. Namen staan op een plaatje naast de deur. Heb je 
een rood naamplaatje, dan betekent dit dat je iets ernstigs hebt 
uitgevreten en extra in de gaten wordt gehouden. Bij elke deur 
brandt een groen lampje, zodat bewakers in één oogopslag kunnen 
zien of iedereen binnen zit. Geen groen lampje betekent de deur 
ontgrendeld is. Er zijn meerdere van deze gangen met cellen. Op 
de tweede en derde verdieping is een vide. Als je beneden staat 
kijk je tweehoog naar de cellen rondom de gangen. Pedofielen 
zitten in een apart cellenblok, anders hebben ze letterlijk geen 
leven. Van kinderen blijf je af, is mores onder de gevangenen.
We mogen een lege cel bekijken. Wat treffen we aan: een 
opklapbed, een stoel en tafel met wat boekenschapjes erboven en 
een TV. In de hoek een oersterke roestvrijstalen WC. Tenslotte een 
raam met dikke tralies ervoor. Je kunt naar buiten kijken, dat wel. 
Dan zie je de binnenplaats.

Herrie
Uiteraard gaan gevangenen om welke reden dan ook wel eens 
compleet uit hun dak en vernielen ze hun cel. Bij lichte vergrijpen kan 
het zijn dat je een paar dagen je TV kwijt bent. Maar het kan erger. 
Dan ga je de isoleercel in. In vakjargon heet dat “in observatie”. Dat 
kan maximaal 14 dagen. Daarna zijn de meesten wel gekalmeerd, 
legt Marcel uit. De isoleercel is een compleet prikkelvrije ruimte 
met alleen een bed en een WC. De gedetineerde die in een 
isoleercel zit mag een  uurtje per dag in een luchtplaats vertoeven. 
Ook dat is een soort van cel, maar dan met open verbinding met 
de buitenlucht door middel van een rooster.

De centrale meldkamer
Dit is het zenuwcentrum van het hele complex. Hier komt alles 
samen. In alle hoeken en gaten in het gebouw hangen camera’s en 
gaan deuren open en dicht. De Centrale Meldkamer houdt alles 
nauwlettend 24/7 in de gaten. Bij gijzelingen, als die al voorkomen, 
is dit het centrale punt van waaruit een bevrijdingsoperatie wordt 
geleid. 

De bezoekerszaal.
Ook deze zaal mogen we bekijken. Er mag een maal per week 
gedurende één uur bezoek ontvangen worden. Maximaal drie 
bezoekers per gevangene. In de zaal kunnen ca. 15 mensen hun 
bezoek ontvangen. De gevangenen zitten aan de ene kant van een 
tafel, voor hen een lage glazen afscheiding. Aan de andere kant van 
dezelfde tafel en glazen scherm zitten de bezoekers. In elke hoek 
van de zaal zitten bewakers. “Hier gebeurt nogal eens iets” zegt 
Marcel. “Er wordt van alles geprobeerd. Telefoons binnensmokkelen,  
of zelfs drugs. Geregeld hebben we een drugshond in de zaal, die 
spoort de contrabande binnen no time op. We hebben het zelfs 
meegemaakt dat de drugs binnengesmokkeld werden in de luier 
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Een van de gangen met links en rechts de cellen.

van een baby.” In de hoek van de zaal is inderdaad een commode 
waarop baby’s verschoond kunnen worden. Overigens worden 
bezoekers bij binnenkomst ook streng gecontroleerd.

De werkzaal
Dit is het domein van Marcel. Gevangenen hoeven niet te werken, 
maar de meesten willen dit wel. Er is plaats voor zeventien 
personen per werkzaal. Er worden eenvoudige werkzaamheden 
verricht. Daarover verderop meer. De gevangen mogen maar vier 
uur per dag werken en er zijn 4 werkzalen. Concreet betekent dit 
dat ongeveer zestig tot zeventig personen per dag kunnen werken. 
Als er geen plaats is kom je op een wachtlijst. Aantrekkelijk is het 
gereedschap, waarmee gewerkt wordt. Aan de wanden hangen 
borden waarop de gereedschappen na het werk precies op 
volgorde moeten worden opgehangen. En o wee als er ook maar 
één schroevendraaiertje ontbreekt! Marcel: “Dan gaat de deur op 
slot en zoeken we net zo lang totdat het weer terecht is!” De 
gevangenen ontvangen voor hun arbeid € 0,76 per uur.
Er zijn gevangenen werkzaam in de schoonmaak, de zogenaamde 
reinigers. In de keuken worden ook gedetineerden aangesteld. In 
verband met de aanwezigheid van forse soeplepels en messen 
worden mensen hier extra in de gaten gehouden. Overigens zijn 
de gedetineerden zeer te spreken over het eten. Ook wij mogen 
een kijkje werpen in de keuken, waar enorme ketels klaar staan 
om voor de gevangenen hun eten in te koken. Het ziet er allemaal 
spic en span uit. Het eten is weliswaar eenvoudig, maar voedzaam. 
Alleen met kerst staat er iets extra’s, bijvoorbeeld shoarma, op 
het menu. 

De kapel
Er is ook een kapel die iedere vrijdag wordt ingericht als moskee. 
Er komt een vaste imam waar de heren tamelijk veel respect voor 
hebben. Op zondag wordt er een christelijke dienst gehouden.

Het IBT
IBT staat voor Interne Bijstands Team. Dit team wordt 
ingezet als een gevangene in opstand komt. Daar gaan de 
gevangenismedewerkers niet zelf op af. In het verleden is al eens 
gebleken dat dit te gevaarlijk is. In een ruimte hangt de speciale 
outfit voor het IBT. Deze outfit omvat onder andere een kogelvrij 
vest, scheenbeschermers, een helm, pepperspray, een schild en een 
wapenstok. Met zijn vijven gaan ze dan op een gevangene af. Werk 
je als opstandeling niet mee, dan gaat het van jetje, geloof dat 
maar. Marcel heeft jarenlang deel uitgemaakt van dit team, maar 
doet dat nu niet meer. Er is ook een “oefencel”. Deze cel ziet er 
echt niet uit. De ruimte is compleet vernield door de bewakers, 
die bij oefeningen voor opstandige boef spelen. Na afloop van een 
interventie, zoals dat heet, wordt de hele actie geëvalueerd. De IBT-
ers hebben  bereikbaarheidsdienst  en kunnen 24/7 opgeroepen 
worden, net zoals bij de brandweer. Een IBT bestaat uit  4 teams 
van 7 personen die worden ingezet als er 2 personen op een cel 
zitten. Is er sprake van een grote calamiteit, bijvoorbeeld een totale 
opstand van boeven, dan worden ze allemaal opgeroepen.
We zouden nog veel meer kunnen vertellen over dit super 
interessante bezoek, maar we laten het hierbij. Marcel kan echt 
verhalen vertellen, dan rijzen je de haren te berge. Conclusie? Het 
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Hub Vinck ontving een mooie oorkonde.
In de vorige editie van het Hèjs Nèjs heb 
je kunnen lezen over de hobby van Hub 
Vinck. Hij verzamelt postzegels voor 
KiKa. Net na ons interview meldde Hub 
ons dat hij van KiKa een bedankje had 
ontvangen in de vorm van een oorkonde. 
Zeer welverdiend! Gefeliciteerd, Hub!

is echt geen pretje als je hier terecht komt. Al heb je, als je braaf 
bent, een TV in je cel en iedere dag een bord warm eten, je zit wel 
18 uur per dag achter slot en grendel. Brrr! 

Afsluiting
Als we Marcel vragen hoe hij in het leven staat buiten de gevangenis 
blijken we een teer punt geraakt te hebben. Kan hij mensen nog 
wel vertrouwen? Marcel is inderdaad een beetje het vertrouwen 
in de mensheid kwijtgeraakt in de 18,5 jaar dat hij dit werk nu doet. 
Hij houdt altijd een zekere afstand tot vreemden. Wie kan hem 
ongelijk geven… De man maakt elke dag de gekste dingen mee.
Marcel, hartelijk bedankt voor deze super interessante inkijk in je 
dagelijkse bezigheden. Het was echt enorm leerzaam. Het is beslist 
geen doorsnee job die jij al zo veel jaren uitoefent. Respect voor 
wat je doet! Je ouders en kinderen kunnen trots op je zijn…..
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Thuiszorg in Heijen: liefst korte lijntjes….
De redactie gaat altijd langs bij adverteerders voor een nadere kennismaking met het bedrijf of de organisatie. Dit bezoek 
is als het ware een “tegenprestatie” voor de advertentie. Deze keer was het de beurt aan Proteion, een thuiszorgorganisatie. 
Proteion Gennep is gevestigd in het voormalige Zuidoostergebouw aan de Spoorstraat. Wij gingen er met een open mind 
naar toe. In de auto grinnikten we tegen elkaar: “We gaan kennismaken met onze toekomst.” Om maar meteen met de deur 
in huis te vallen: we hadden een heel leuk gesprek met drie bevlogen medewerksters van zowel Proteion Gennep als Pantein 
regio Gennep-Mook. Zij gaven ons een inkijkje in hun werk en hun steeds intensievere samenwerking. Hier kunnen we 
voor onze dorpsgemeenschap een hoop informatie uit halen. Heel prettig, zo’n adverteerder! Met wie zaten we om de tafel?

Margo, Nancy en Inge

Margo Nagels (55) is wijkverpleegkundige bij Pantein. Haar werk-
gebied ligt in het hele gebied van de gemeenten Gennep en 
Mook. 

Nancy Owalla is 35 jaar en als wijkverpleegkundige voornamelijk 
actief in Gennep-Zuid en Heijen. Je hoeft niet speciaal een bril 
op te zetten om te zien dat Nancy geen Hollands Kaasmeisje is. 
Dus we vroegen haar gewoon waar ze vandaan kwam. Nancy 
blijkt een geboren Keniaanse te zijn. Elf jaar geleden is ze naar 
Nederland gekomen “voor de liefde”. Een betere reden is er niet! 
Ze heeft samen met de liefde een zoon en woont in St. Anthonis. 
Haar team bestaat uit circa dertien medewerkers. 

Inge Pouwels is 32 jaar, heeft een dochtertje en is 1e wijkver-
pleegkundige bij Proteion Gennep. Ze werkt mee in de teams 
in Gennep en Ottersum en is wijkverpleegkundig aanspreekpunt 
voor het kerkdorp Ottersum.

De organisatie van Proteion, Pantein en Buurtzorg.

Ook al is jullie redactie in de loop der jaren al van alles tegenge-
komen, op dit punt wordt het best ingewikkeld voor ons en voor 
onze lezers.  Inge doet haar uiterste best de organisatiestructuur 

van Proteion, Pantein en Buurtzorg uit te leggen. Het voert echter 
te ver om dit allemaal in dit artikel op te nemen. Bovendien: We 
zijn hier om te horen wat de werkzaamheden zijn en hoe de 
Thuiszorg werkt. Verder willen we graag weten  wat ze kunnen 
betekenen voor de mensen in Heijen. De gesprekspartners willen 
dat heel graag met ons delen.

Inge vertelt: “Je hebt als Thuiszorg te maken met verschillende 
partijen. In de eerste plaats met de zorgverzekeraars waarmee 
wij een contract hebben afgesloten. Hun belang is om de kosten 
voor de zorg zo laag mogelijk te houden. Iedereen zo lang mo-
gelijk thuis laten wonen is niet alleen de wens van de ouderen, 
maar zeker ook voor de zorgverzekeraars. Inmiddels zijn ze er 
achter dat Preventie (met een hoofdletter!) het toverwoord is 
om de ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten zijn. Daar-
door moeten organisaties zich dan ook voor een deel richten op 
preventieve zorg. Andere betrokken partijen zijn de huisartsen, 
de mantelzorgers, vrijwilligers in het dorp of in de wijk en de 
Gemeente. Samen trekken ze op. Deze ontwikkeling is al langere 
tijd gaande en krijgt ook steeds meer gestalte.”

Aanspreekpunt

De huisartsen hebben behoefte aan een centraal aanspreekpunt 
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in de ouderenzorg. Men wil graag per wijk of dorp een wijkver-
pleegkundige of dorpsondersteuner hebben waarmee overleg 
gevoerd kan worden. 
De wijkverpleegkundige is werkzaam in de wijk en weet wat er 
speelt en kan de informatie delen met andere betrokken partijen. 
Dat kan zeer praktisch werken. Gezamenlijk wordt gekeken of er 
aanvullende zorg nodig is. En welke zorg is dan daadwerkelijk het 
hardst nodig?

De wijkverpleegkundige vangt de signalen van cliënten op. Is er 
een valincident geweest door losliggende stoeptegels? De ge-
meente kan worden ingezet dit op te lossen. Is er vervoer nodig 
naar de Huiskamer? De wensbus kan langskomen en dit voor zijn 
rekening nemen. Zo is er voor iedereen zorg op maat te reali-
seren. Maar je moet wel weten waar je je als zorgvrager moet 
melden. De Thuiszorg maakt zich hard dit breed uit te dragen.

Nancy wordt het wijkverpleegkundig aanspreekpunt voor Heijen. 
Zij gaat haar netwerk dus verruimen. Wij raden haar aan eens 
contact op te nemen met het bestuur van Hèjje Mojjer. Tevens 
wil men graag eens een presentatie in Heijen komen geven over 
hun mogelijkheden. Nou, zeggen wij, dan kun je wellicht het best 
terecht bij de KBO Heijen. Zij hebben immers heel veel (oudere) 
leden. De eerste stappen om dit contact tot stand te brengen zijn 
naar aanlei-
ding van dit 
interview al 
gezet.

Wat willen jullie bereiken, vragen wij?

Unaniem zeggen de dames: “De bewoners in hun eigen kracht 
zetten. We willen bezig zijn met Positieve Gezondheid. Dat  wil 
zeggen: er voor zorgen dat mensen goed in hun vel zitten en 
helpen met kleine dingen, thuis en in de omgeving. Een praktijk-
voorbeeld: Als wij op bezoek komen bij een oudere om de steun-
kousen aan- en uit te trekken zetten we al onze zintuigen open. 
We kijken rond, is de badkamer schoon, is de keuken opgeruimd? 
Hoe ruikt het in huis? Zien we blauwe plekken bij de mensen? 
Er kan van alles spelen. Ook dan is het aanspreekpunt belang-
rijk want de lijntjes moeten kort blijven. De kracht van een aan-
spreekpunt in het dorp komt ook tot stand door mond tot mond 
reclame. Als mensen van elkaar de positieve verhalen horen over 
ons werk  en weten dat voor anderen zaken goed geregeld zijn of 
worden, dan zorgt dat voor een stimulans.”  Dit onderwerp staat 
bij Hèjje Mojjer al op de agenda, zie elders in dit nummer.

In sommige dorpen en wijken is ook al een dorpsondersteuner 
actief. Meestal is dit een vrijwilliger. Hij of zij vangt de signalen op 
en onderneemt actie richting Thuiszorg, huisartsen, Gemeente of 
wat er ook nodig is. Dit onderwerp staat bij Hèjje Mojjer al op de 
agenda, zie elders in dit nummer. Dit onderwerp staat bij Hèjje 
Mojjer al op de agenda, zie elders in dit nummer.

Wat zo fijn is, de mensen merken dat er naar hun geluisterd 
wordt en dat er wordt begrepen wat er juist niet gezegd wordt. 
De wijkverpleegkundigen gaan met cliënten in gesprek om be-
hoeften te achterhalen, zodat zij zorg op maat kunnen bieden. 
Ze weten precies waar hulp verkregen kan worden, bijvoorbeeld 
voor het doen van boodschappen of het regelen van vervoer. 
Soms moet bij medische problemen ook de huisarts ingeschakeld 
worden. Als je dan na twee maanden kijkt wat er is bereikt, dan 
merk je vaak dat de mensen ineens veel positiever in het leven 
staan. De meeste mensen willen ook graag zelfstandig blijven. 
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Voor zorg en ondersteuning bij u thuis, 7 dagen per 
week. Dichtbij en vertrouwd. 
In Gennep en omliggende dorpen bieden wij verpleging 
en verzorging bij u thuis. Ook bieden wij hulp in de 
huishouding en thuisbegeleiding.
Samen vinden wij de zorg die bij ú past!
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“We dringen niet per se op hulp aan. We laten de mensen in hun 
waarde. Dan blijven ze ook veel langer oké.”

Het is belangrijk om op tijd te beginnen met kleine hulp. Op deze 
manier kunnen de mensen langzamerhand wennen aan de hulp-
verleners en is de stap niet zo groot als de hulpbehoefte groter 
wordt. Vooral vertrouwen winnen en vertrouwen geven! 

Tot slot

Als je dit verhaal leest en de resultaten beschouwt, die iedereen 
wel in zijn of haar omgeving terugziet, moeten we constateren 
dat de Thuiszorgorganisatie een onmisbare schakel is in de zorg 
op maat voor iedereen die dat nodig heeft. Het is een heel fijn 
idee dat er aan alle kanten hard, en steeds meer samen, wordt 
gewerkt om de ouderen in onze omgeving een zo aangenaam 
mogelijke oude dag te bezorgen. En dat is dus niet alleen prettig 
voor de zorgverzekeraars.
Het geeft ons als redactie, zeg maar: de “aanstormende” klanten, 
in ieder geval een goed gevoel dat we er niet alleen voor komen 
te staan, maar dat er een team van fijne, bevlogen mensen klaar 
staat de helpende hand te 
bieden! Er wordt op dit 
moment op alle fronten 
een groot netwerk uit-
gespreid over oudere en 
kwetsbare mensen. 

Aan de toegangsdeur hangt een mooie poster waarvan wij de 
tekst snel overnemen. Er staat rondom een tekening van een ver-
pleegkundige haar benodigde anatomie: 
- High speed brein
- Gespitste oren
- Ogen in de rug
- Twee rechterhanden
- Sterke maag
- Vereelte voeten
- Blaas van vijf liter
- IJzeren rug
- Hart van goud
- Neus voor contact 
- Kritische blik…

De Engeltjes van Heijen/Lourdes kunnen versterking krijgen 

door de samenwerking met de Schatten van de Thuiszorg. 

De adresgegevens zijn te vinden op de laatste pagina van het 
Hèjs Nèjs.

Wijkverpleegkundig aanspreekpunt Nancy Owalla is te bereiken 
via nummer: 0900 8803 - team Heijen.
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Jezus trok rond als leraar en verzamelde een groep leerlingen om zich heen. Hij verkondigde het 
Rijk van de vrede, het Rijk van God. Hij sprak vanuit het volle leven over God, zijn Vader en over 
diens verhouding tot de mensen. Hij gebruikte veel verhalen. Eenvoudig, maar boeiend sprak 
hij daarin over Gods liefde en zorgzaamheid, over dienstvaardigheid en recht. Daarbij gebruikte 
hij pakkende beelden: vogels en bloemen, het rijpende koren en de moeizame visvangst, het 
stromende water en de zaaiende boer.
Het Joodse volk was verdeeld in zijn houding tegenover Jezus: sommigen geloofden hem, anderen 
bleven twijfelen of verwierpen hem. Vooral onder de Joodse leiders vond hij tegenstanders. Dit 
kwam voor een deel hierdoor dat hij soms afweek van hun opvattingen. Hij trad op tegen 
schijnheiligheid en muggenzifterij, verdedigde de kleine man. Vooral de gezagsdragers en 
volksleiders wees hij vaak op hun ergernis gevend gedrag. Door dit optreden is soms de vraag 
gesteld: was Jezus een revolutionair? Ja, maar dan toch van een heel bijzondere aard. Hij had geen 
contact met bestaande revolutionaire bewegingen, hij was geen man om met een spandoek te 
lopen of openlijk te protesteren tegen het bestaande gezag. Zijn revolutie ging dieper, namelijk 
naar de wortel van alle sociale ellende: het menselijk egoïsme, de hebzucht, de oneerlijkheid, 
de neiging om anderen onder zijn macht te brengen, die viel hij aan. Zijn revolutie wilde heel 
het bouwwerk omver gooien van bezitszucht en onderdrukking. Maar hij deed dit niet uit haat 
tegenover de ander, maar uit liefde voor zijn ideaal. Hij wilde geen gevecht, geen wapens. Wat 
heeft hem dit gekost? Het leven. In veel van zijn verhalen herkenden sommige leiders van het 
volk zichzelf. Zij zagen hoe zij werden uitgetekend in hun onrecht en schijnheiligheid. Ook zijn 
prediking zagen zij als een vervalsing van de oude leer. En het gevolg bleef niet uit. Er werd een 
aanklacht tegen hem ingediend bij de Hoge Raad van de Joden. Deze wist hem bij de Romeinse 
landvoogd Pilatus verdacht te maken en hij werd tot de kruisdood veroordeeld. Jezus had die 
dood voorzien en aanvaard als prijs voor zijn zending. Jezus is gestorven en neergelegd in een 
grafkamer die met een zware, rollende steen was gesloten. U hebt wellicht wel eens een graf 
bezocht van iemand van wie u hield en u dacht: “Ik houd nog van je, maar je bent weg, je leven 
is voorbij”. En dit is het wonder van het christelijk geloof: Jezus’ leven was níet voorbij, het was 
BEGONNEN. Hij was heengegaan naar zijn Vader!
En als u nu vraagt waarom dit alles gebeurd is, dan zegt de Bijbel dat God de mensen zó zeer 
bemint dat Hij hen niet verloren wil laten gaan, maar dat zij eeuwig blijven léven. Dat is de liefde 
van God.

Pastoor H. Reijnen

Over Jezus gesproken

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

maart
2019

vieringen in

Zondag 03 maart 09.30 uur 
Eucharistieviering met volkszang

Woensdag 06 maart 19.00 uur 
Aswoensdag. Eucharistieviering met 
het Gezinskoor

Zondag 10 maart 09.30 uur 
Eucharistieviering met volkszang

Zondag 17 maart 09.30 uur 
Eucharistieviering met volkszang

Zondag 24 maart 09.30 uur 
Eucharistieviering met Gregoriaans 
koor

Zaterdag 30 maart 19.00 uur 
Voorstellingsmis communicanten. 
Eucharistieviering met medewerking 
van de school

Zondag 31 maart 09.30 uur 
Woord- en gebedsdienst met 
volkszang
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Voorstellingsmis communicanten
Op zaterdagavond 30 maart om 19.00 uur stellen de communicanten zich voor. 
Hieronder de namen van de kinderen die op 2 juni de communie doen:

Indy Lucassen, Teun van Hoof, Sherly van den Bos, Niels Roodbeen, Lindy Jaspers, Vince van Dalen, Zora van den Berg en 
Michael Kierepka

Vastenactie
Na carnaval, vanaf 6 maart, start de Vastenactie. Bij deze Hèjs Nèjs is het vastenzakje ingesloten. Vanuit Heijen steunen we 
weer twee mooie projecten. Eén daarvan is het campagneproject van het bisdom.

Het Vastenactiecampagneproject 2019 van het bisdom heeft de naam gekregen: “Schoon water verandert alles”.
“De toegang tot veilig drinkwater is een wezenlijk, fundamenteel en universeel recht van de mens, omdat dit het overleven 
van de mensen bepaalt en daarom een voorwaarde voor het uitoefenen van de andere rechten van de mens is”. Dit is 
een citaat van Paus Franciscus uit zijn encycliek, Laudate Si (nr. 30). Hij schreef deze mooie en krachtige woorden over 
een belangrijk onderwerp: water. Iets dat wij vanzelfsprekend vinden. Maar vanzelfsprekend is het niet voor de 844 miljoen 
mensen in de wereld die geen schoon water ter beschikking hebben.
Daarom heeft deze campagne het onderwerp “water “. Het belang van schoon water staat centraal.

Even je handen wassen, een glaasje water pakken, thee zetten of de WC doortrekken, we staan er in Nederland nauwelijks 
bij stil wat een luxe het is dat we kranen hebben waar altijd schoon water uit komt. In grote delen van de wereld is water 
ver weg en vaak onveilig.
Dat veroorzaakt talloze problemen: op het gebied van gezondheid, opleiding en scholing, economische ontwikkeling en 
de verhouding tussen mannen en vrouwen. Vooral vrouwen ondervinden de gevolgen van het gebrek aan schoon water 
dicht bij huis.
Vastenactie werkt wereldwijd mee aan het oplossen van waterproblemen in gemeenschappen.
Ze steunt waterprojecten in Congo, Sierra Leone, Nicaragua en Indonesië in de vorm van putten, pompen of opslagtanks 
kort bij de mensen. Onze bijdrage betekent dan ook veel meer dan alleen schoon water. 
Immers: “Schoon water verandert alles!”

Basisschool De Heggerank doet begin april mee met de themaweek Vastenactie Schoon drinkwater. 
Geef ook dit jaar weer voor hen die het niet gemakkelijk hebben en lever uw gevulde vastenzakje in in de kerk of bij 
pastoor. Houdt verder een bijdrage over voor de school.
Op deze manier hebben straks weer meer mensen toegang tot schoon water. Bedankt voor uw bijdrage!



webshop.controlmedia.eu
dé producent van online drukwerk!

Drukwerk eenvoudig en voordelig bestellen bij dé producent van online 
drukwerk. Uw drukwerk wordt vliegensvlug geproduceerd op de meest 
moderne offset persen en voordelig geleverd op het door u gewenste 
adres. Bekijk ons leveringsaanbod en overtuig u van de kracht en kwa-
liteit van dé online producent van Nederland en België.

Waarom webshop.controlmedia.eu?
- vliegensvlug en voordelig kwaliteitsdrukwerk
- 100% eigen productie
- no-nonsense mentaliteit
- innovatief
- gratis levering in Nederland en België

Nijverheidsweg 23
4879 AP Etten-Leur
T +31 (0)76 745 00 20
E webshop@controlmedia.eu
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gemaakt, op welke wijze dan ook, 
zonder voorafgaande toestemming 
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Hèjje Mojjer? Stuur een e-mail naar 
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06 3989 7697 
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site van Hèjje Mojjer: 
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Agenda en belangrijke telefoonnummers

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

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

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

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

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

Storingen:   
Gas en elektriciteit  0800 - 9009
Water (WML)  0800 - 0233040

Milieuklachten:   
Milieuklachtentelefoon  043 - 3617070

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

Zaterdag 2 maart t/m dinsdag 5 maart

C.V. De Wortelpin - Carnaval

Donderdag 7 maart

13.30 uur D’n Toomp

KBO afd. Heijen - Kienen

Donderdag 21 maart

ZijActief - Masterclass met afd. Ottersum:
Psychotherapeut Léon Pouls

Zondag 24 maart 

14.30 uur Sportpark “de Heikamp”

V.V. Heijen 1 - SV Oostrum 1

Zaterdag 30 maart

20.00 uur De Kleppenburg Oeffelt

Uitwisselingsconcert Fanfare EMM en Fanfare 
Vriendenkring Oeffelt

Zondag 31 maart     

14.30 uur Sportpark “de Heikamp”     

V.V. Heijen 1 - FCV Venlo 1

Donderdag 4 april  

13.30 uur D’n Toomp

KBO afd. Heijen - Kienen

Zondag 14 april  

14.30 uur Sportpark “de Heikamp”     

V.V. Heijen 1 - America 1

Zaterdag 20 april (Paaszaterdag)

Zondag 21 april (1e Paasdag)

Vanaf 9.00 uur Sportpark “de Heikamp”

V.V. Heijen - Easter Open Jeugdvoetbaltoernooi

Maandag 22 april (2e Paasdag)

11.00 uur Manege “De Kleine Hoef”     

Gilde Sint Dionysius - Rommelmarkt

Woensdag 24 april

19.30 uur Café-zalen Jan

ZijActief - Wie is Janine van Hulsteijn?

De volgende 
Hèjs Nèjs verschijnt op 

26 maart 2019.

Belangrijke telefoonnummers



Onze openingstijden:   Di, Wo & Do 10:00 - 17:30, 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.

Al ruim 45 jaar hèt adres voor comfort en kwaliteit 
 

   Lekker zitten?... 
             ... Welkom bij Teun Arts. 

   Lekker zitten?... 
             ... Welkom bij Teun Arts. 


