
In 1985 staan Pierre Hendriks, 
Paul Brons en Rinie Linssen 

aan de wieg van de actiegroep 
 

“Laot Heijen, Heijen blieve!” 
 

in verzet tegen plannen 
van de gemeente Gennep. 

 
Na 6 weken ludiek acties een heus 

referendum voor Heijenaren. 
opkomst 72%! 

 
Centerparcs: geen uitbreiding maar inbreiding 

Woningbouwplan Smele 
Puinbreekinstallatie AVG 







2007 
Pierre Hendriks maakt zich grote zorgen om Heijen (leefbaarheid – 
verwaarloosde indruk dorp –waar is de kern? Ruimtelijke omgeving: drukke 
weg door het dorp, inklemmen van het dorp door bedrijventerreinen N 271, 
A77, Heijderbos, woningbouw/uitbreiding woonkern beperkt mogelijk). 
 
Een ingezonden brief in een weekblad levert 520!!! steunbetuigingen op èn 
Frans Storms meldt zich bij Pierre. 
Zij starten een dorpsbijeenkomst waar 80 inwoners bij aanwezig zijn. 
 
De klankbordgroep “ Loat Hèjje Mojjer Worre” wordt in het leven geroepen: 
Pierre en Frans trekken vanaf nu samen op met  Frits Basten, Ellen Kusters 
en Jo Jansen tegen de grillen van de gemeente. 
 



2009 
 
Ontstaan van de projectgroepen Heisa, Hejs Nejs, de website en ROC.  
Later worden nog  de Promotiegroep en Ommetjes toegevoegd. 
Het DOP – Dorp Ontwikkelings Plan  wordt opgesteld. 
 
1. Een aantrekkelijke dorpskern  

Woningbouw en woonomgeving  
Infrastructuur en verkeersveiligheid  

2. Voorzieningenniveau  
Commerciële voorzieningen  
Welzijnsvoorzieningen   

3. Sociale samenhang  
Ontmoeting 
Identiteit  
Verenigingsleven en vrijwilligerswerk   

4. Diversiteit van het buitengebied  
Natuur en landschap  
Recreatie en toerisme  
Bedrijventerreinen  
Agenda voor de toekomst 



De geel gemarkeerde onderwerpen zijn in 2010 reeds gerealiseerd! 



5 Februari 2010 
Oprichting Hèjje Mojjer bij notariële akte door 
Pierre Hendriks en Frans Storms. 
Uitgangspunten waren en zijn optimaliseren van 
woon- en leefklimaat, het stimuleren van 
initiatieven om de identiteit van het dorp te 
behouden. 

Pierre Hendriks Frans Storms 

En “Laot Heijen Mojjer Worre “ 
veranderde haar naam maar 
niet haar doelen… 



op 5 februari 2010 is de officiële oprichtingsdatum van  
onze vereniging HèjjeMojjer. 
Op 26 november vindt eerste Algemene Ledenvergadering 
plaats. De vereniging telt nu 275 leden. 
 

De bestuursleden van dit eerste uur zijn: 
Voorzitter: Pierre Hendriks (DB = Dagelijks Bestuur) 
Vice voorzitter: Frans Storms (DB) 
Penningmeester: Harrie Graat (DB) 
Secretaris: vacature (DB) 
Lid: René van Velthoven 
Lid: Henk Kerkhoff 
Lid: Harry Brons 
Lid: Jan Helmond 



In de daarop volgende jaren vinden er (uiteraard) diverse wisselingen in het bestuur 
plaats: 

2011 
komt Edwin Jans erbij en in 2014 verlaat Frans Storms de dagelijks bestuur. 
2014 
komt Frits Basten de gelederen versterken en in 2015 treedt Frits aan als Vice Voorzitter,  
2017 
verlaten Jan Helmond en  René van Velthoven de klup.  
Gerda Franken en Josette Helmond treden toe tot het bestuur  
2018 
trekt Frits Basten zicht terug en Minet Coenders neemt de functie als Vice Voorzitter over. 
Ger Robben treed toe als bestuurslid. 
2019 
treden Henk Kerkhoff en Josette Helmond terug. Het bestuur gaat met de 6 resterende 
mensen door naar  
2020  
en in dat jaar besluiten Edwin Jans, Harry Graat en Gerda Franken terug te treden als 
bestuurslid. 



De mensen van het eerste uur: 
Dagelijks Bestuur 
2015 – 2020: 
Harrie,  
Pierre,  
Minet en  
Edwin 

Het bestuur 2014 

Frans Storms  
Vicevoorzitter en medeoprichter 

Dagelijks bestuur (niet volledig), college en Wilbert Pothoff, 
betreffende het akkoord bouw aan de Hoofdstraat 

Frits Edwin Harrie Henk Pierre 

Frits Ellen Pierre Frans 



Thei Kusters en Peter Hermsen. 
Onthulling gedenksteen Volksdansfeesten 
bij opening vernieuwd kerkplein 

2017 Opening vernieuwd kerkplein 





Het bestuur vindt in 2021 versterking in de personen 
Henk Kerkhoff, Ton Willems, Marianne de Winter en Sjef Smeets.  
 
Vanaf dat moment is de samenstelling van het bestuur als onderstaand:  

Voorzitter: Pierre Hendriks (DB) 
Vice voorzitter: Ton Willems (DB) 
Secretaris: Sjef Smeets (DB) 
Penningmeester: Marianne de Winter (DB) 
Lid: Marjo Boekhorst 
Lid: Minet Coenders 
Lid: Ger Robben 
Lid: Henk Kerkhoff 



Dagelijks bestuur Hèjje Moijer 2021 

Pierre Hendriks, 
voorzitter 

 
 
 

Ton Willems 
vice-voorzitter 

 
 
 
 

Marianne de Winter 
penningmeester 

 
 
 
 

Sjef Smeets 
secretaris 



2021 
 
Hèjje Mojjer is in de loop der jaren uitgegroeid tot een vereniging van inwoners die mèt 
en vóór elkaar  het wonen  en werken in ons dorp tracht te veraangenamen in de 
breedste zin van het woord. De vereniging telt nu 463 leden. 
 
Daartoe is/wordt voor elk onderwerp een werkgroep in het leven geroepen. 
Onder de paraplu van Hèjje Mojjer zijn actief: 
o Promotiegroep Heijen (vandaag de dag helaas niet meer, opgeheven in 2018) 
o Dorpsblad Hèjs Nejs 
o Heisa, HèT dorpsfeest van de regio. 
o Website www.heijen.info 
o Ommetjes (Hèjs Rundje, dorpswandelingen) 
o Historisch Heijen 
o Werkgroep Haven (voorheen BROHM/ROC) 
o Werkgroep KVB (Keurmerk Veilig Buitengebied) 
o Duurzaam Heijen 

 
Op de navolgende dia’s treft u (in willekeurige volgorde) de werkgroepen aan. 

http://www.heijen.info/�


10 jarig jubileum, 
Het website team is inmiddels versterkt met Sjef Smeets en Gerda Franken 

Jan Helmond en Piet Manders 









2012 
 
Frans Storms neemt het initiatief tot het in het leven roepen van 
de werkgroep Promotie Heijen. De werkgroep heeft in de loop 
der jaren een wisselende bezetting gehad maar immer met 
eenzelfde enthousiasme.  
 
Promotie Heijen richt zich op de aankleding en het opleuken van 
Heijen in de meest algemene zin. U kunt hierbij denken aan  
activiteiten, versieringen bij feestdagen, bankjes in het dorp of 
aankleding van de dorpsentree. 



Werkgroep Heijen Promotie 2014 

Frank 
Scheffer 

Thea en Nol 
Simons 

Mariëlle en Wilbert 
Hopmans 

Patrick 
Deenen 

Jet 
Hendriks 



Werkgroep Heijen Promotie 

 Jet Thea Friso 
 Erica Frank 



Heijen Promotiegroep brengt jaarlijks de 
Kerstsfeer in ons dorp door een fraaie 
kerstboom en kerstgroet te plaatsen. 

De Kerstman is op uitnodiging 
van de Promotiegroep aanwezig. 

Jet  Edwin Mariëlle  Frans  Erica  René Thea Patrick 



Heijen Promotiegroep brengt een 
Carnavalsgroet aan Limburg. 



2013  
Lenteavond. 
 
In april heeft de werkgroep Promotie Heijen 
een lenteavond georganiseerd.  
Men kon deelnemen aan een speurtocht 
langs markeerpunten door Heijen waarbij 
gevarieerde vragen moesten worden 
beantwoord. Maar liefst 85 personen, veelal 
kinderen, deden mee.  
 
Het eindpunt aan de Hoofdstraat was gezellig 
ingericht met vuurkorven waar men 
marshmallows warm kon maken en genieten 
van een beker limonade, chocomel of wat 
sterkers. De jeugd was ook erg enthousiast 
dat de schapen en de lammetjes mochten 
worden geaaid en geknuffeld. Deze eerste 
lenteavond was een groot succes! 

Josette Helmond begeleidt de speurtocht  



Vuurtje stoken? Altijd spannend en leuk. 
Zeker als er nog iets te snoepen valt. 



2013   
In dit jaar is de kermis op een speciale manier 
geopend. In samenwerking met 4Events uit Gennep 
heeft het team “promotie Heijen” twee 
bioscoopvoorstellingen georganiseerd.  
 
Op de vrijdagavond was er om 21.00 uur een 
familiefilm voor 12 jaar en ouder. 
Op zaterdag was er om 14.00 uur een kinderfilm 
voor de basisschoolleerlingen.  

In de pauze van beide voorstellingen was er gratis 
drinken en popcorn voor iedereen. Zaterdag kreeg 
iedereen na de film een muntje voor de botsauto’s en 
daarna werd de kermis geopend. De voorstellingen 
waren zeer goed bezocht en men kon terugkijken op 
een geslaagde activiteit. 



2015 
Heijen beleeft op initiatief van de Promotiegroep èn met 
medewerking van de kermisexploitant van de botsauto’s haar 
eerste Rollerdisco. 



2017 
“Gelukzaolig Nèj Jaor” 
 
Traditiegetrouw gaan elk jaar op 1 januari 
na de Hoogmis de kinderen in Heijen langs 
de deuren om ‘Gelukzaolig Nèj Jaor’ te 
wensen en als het meezit iets lekkers op te 
halen.  
 
Om deze traditie een stimulans te geven is 
door het promotieteam bijgaande poster 
gerealiseerd.  
 
2018 
Helaas heeft de werkgroep wegens gebrek 
aan vrijwilligers haar activiteiten gestaakt. 



2012  
BROHM, voorheen ROC/Brem, 
Bewaking Ruimtelijke Ordening Hèjje Mojjer 

Hèjje Mojjer Werkgroep BROHM 

Ger Cuijpers en 
 Harry Brons (r) 

Frits Basten 

Ellen Kusters 



Projectgroep: 
Haven 
Frits Basten, 
Joost ter Laak, 
Harry Brons, 
Richard Smeets, 
Jan Koppes, 
Geert Klaassen, 
Jan van Erp 
Ysbrandt Roovers 
Yvonne Martens 
Peter van der Linden 
Stella Roodbeen 
Monique Kepser 
Bas van Drunen 

2021 
 
Jarenlang heeft BROHM/ROC gewaakt over de 
leefbaarheid in en rond Heijen.  
De ontwikkelingen rond de haven hebben geleid 
tot de naamswijziging in Werkgroep Haven.  
De werkgroep houdt zich uitsluitend bezig met 
genoemde ontwikkelingen. 

https://www.gelderlander.nl/gennep/kom-met-bewijzen-van-noodzaak-uitbreiding-haven-heijen~a89a9a82/�


2016 
De werkgroep Historisch Heijen 
wordt opgericht en maakt deel 
uit van Hèjje Mojjer. 
 
Deze werkgroep brengt de 
historie van ons Heijen in beeld 
vanaf ca. 1900 tot heden. 

Projectgroep: 
Historisch Heijen 
Henk Kerkhoff 
Hans Wientjes 
Gerrie Franken 
Petra Kandelaars 
Els Koenen 
José Kusters 
Harry Teeuwen 
Peter Verhoeven 



2018 
Bij gebrek aan voldoende vrijwilligers wordt de Promotiegroep opgeheven. 
 
2018  
Voorzieningenplan,  
geschreven samen met de verenigingen in Heijen en betreft:  
 
1. Wonen 

• Enquête 
• woningbouw op korte termijn i.v.m. sterke vergrijzing 

2. Behoud van voorzieningen, verduurzamen  
3. Realisatie MFA 
4. Zorg op maat 

• Dorpsondersteuner 
• Dorpskamer 

5. Samenwerking i.v.m. tekort vrijwilligers: verenigingsoverleg 
• Kunstgrasveld 
• Evenemententerrein 



2018  
Voorzieningenplan – 1/2 
 
In mei 2017 is op verzoek van gemeente Gennep aan diverse verenigingen gevraagd om 
vooruit te kijken: ‘Wat heeft Heijen nodig voor de toekomst?’ 
  
Hèjje Mojjer heeft het initiatief genomen om met enkele verenigingen waaronder  CV de 
Wortelpin, Fanfare E.M.M., St. Dionysius Gilde, KBO, D’n Toomp, LTC de Heikamp, Stichting 
Zonnebloem, Werkgroep de Huuskamer, de Heggerank, het Oranje comité, ZijActief, VV 
Heijen en actieve inwoners met het opstellen van een voorzieningenplan.  
  
Per 2018 ligt er nu een visie  voor Heijen van waaruit activiteiten/projecten, zijn 
geformuleerd in het  ‘Voorzieningenplan Heijen’, een logisch vervolg op de projecten van 
het DOP van 2009. Het geeft o.a. invulling aan de projecten die nog in ontwikkeling waren 
en zijn: het ‘eet- en huiskamerproject‘ en het tegemoetkomen aan behoeften van senioren 
en jongeren.  



2017   
Voorzieningenplan – 2/2 
 
Mede door inspanningen van het bestuur van vereniging Hèjje Mojjer zijn een groot aantal 
zaken gerealiseerd. Daarbij zijn er nog diverse andere zaken voorbij gekomen die - veelal 
samen met projectgroep BROHM- zijn opgepakt en kritisch gevolgd. Denk hierbij aan 
plannen rond bedrijventerreinen, de plannen m.b.t. de haven, het fietspad richting 
Afferden, de rondwegproblematiek en het steunen van inwoners bij de problematiek 
Hoogveld.  
  
Uitgangspunt van het voorzieningenplan is om als dorp vast te stellen welke voorzieningen 
in de toekomst nodig zijn om Heijen, in het licht van ontwikkelingen, leefbaar te houden. 
Het gaat hierbij om drie vragen:  

1.Wat zijn de belangrijkste vraagstukken voor de toekomst van Heijen?  
2.Welke voorzieningen zijn nodig voor de toekomstbestendigheid van ons dorp?  
3.Hoe geven wij vorm aan de toekomstige behoeftes?  



2019 
 
Keurmerk Veilig Buitengebied Heijen (KVB) 
In de kern Heijen werd in 2018 een pilot gestart. Een jaar later werd het certificaat 
gehaald. Het resultaat was er ook naar. Het aantal woninginbraken werd gereduceerd en 
de veiligheid nam toe.  
 
De werkgroep bestaat uit een aantal 
inwoners/ondernemers uit Heijen, politie en 
de gemeente Gennep. Na een enquête m.b.t. 
ervaren veiligheid is een veiligheidsanalyse 
voor Heijen gemaakt. Op de algemene 
ledenvergadering in 2019 zijn de resultaten 
gepresenteerd: Heijen blijkt veilig. Korte lijnen 
tussen burgers, ondernemers en de 
wijkagenten zijn belangrijk om Heijen schoon, 
heel en veilig te houden. Ook het correct 
gebruik van WhatsApp buurtpreventie helpt.  



Juni 2010:  
de  aller-1e Hejs Nejs wordt verspreid in Heijen 



Met ontzettende dank aan al onze 
Vrijwillige bezorgers. Zij regelen het… 



Redactie 2010 

Projectgroep: Dorpsblad Hejs Nejs 
Hans Boekholt Jan Teerling Marjo Boekhorst 
Erica Reintjes Sjannie Janssen Marita Wit 
Angeline van Tankeren Suzanne van de Corput  Stella Roodbeen 

redactie 2012 



2019 
 

De eerste mijlpaal: 
 

De 100ste editie  



2020 
Wéér een mijlpaal, nummer 2… 





Een verenigingsblad verspreiden…. 
Thuiswerk, héél veel thuiswerk. 



2021 - De redactie van Hèjs Nèjs 

2021 - De bezorgers van Hèjs Nèjs 

Redactie 2018 



Op bezoek bij de burgemeester 

Onze jonge bezorgster 

De Bezorgers 



Maar ook in Corona-tijd blijft de redactie actief… 





Heisa ontleent haar namen aan Heijen Samen en was in het 
verleden de naam van ons kerkelijk dorpsblaadje. 
 
Vanwege de toepasselijkheid is deze naam (met toestemming) 
overgenomen voor wat later blijkt een jaarlijks terugkerend 
meerdaags festijn te zijn. 
 
Het eerste Heisa-feest vond plaats op zondag 13 juni 2010 bij 
gelegenheid van de vernieuwing van de Hoofdstraat. 
 
In de jaren daarna is de datum verplaatst naar een “vaste prik”: 
het weekeinde van de Pinksterdagen. 



2010 
Zondag, 13 juni.  
De eerste editie van een dorpsfeest, dat in latere jaren de Heisafeesten gaat 
heten. En dat alles onder de paraplu van Hèjje Mojjer 
 



2010 



Het Dionisiusgilde 

2010 



Gezinskoor 

Revuegroep 

2010 



2010 



De Maasklanken 

2010 



Ook de jeugd werd bij de festiviteiten niet 
vergeten en actief betrokken. 

2010 





2011 
Back to the West 

Maar eerst alles 
opbouwen zodat we 
droog blijven. 



2011 
Back to the West 



2011 
Back to the West 



2011 
Back to the West 



2011 
Back to the West 



2012 
 



2012 
 



2012 
 



2012 
 



2012 
 



2013 
Vrijdagavond - De jeugddisco  



2013 
Zaterdagmiddag - Muziek voor iedereen 



2013 
Zaterdagavond – Waar is dat feesjuuh??? 



2013 
Zondag - gezinsdag 



2014 
Het programma dit jaar. 



2014 
Vrijdagavond – De Jeugddisco 



2014 
Zaterdagmiddag – Muziek voor iedereen 



2014 
Zaterdagavond – Waar is dat feesjuuh??? 



2014 
Zondag – Pruuvenement 
en Agrarisch Heijen 



2014 
Zondag – Pruuvenement en Agrarisch Heijen 



2014 
Zondag – Pruuvenement en Agrarisch Heijen 



2015 



2015 
Vrijdag avond – De Jeugddisco 
Blacklight disco 



2015 
Zaterdagmiddag – Muziek voor iedereen 



2015 
Zaterdagavond – waar is dat feesjuuh??? 



2015 
Zondagmorgen – H. Mis met Frühshoppen met EMM 



2015 
Zondagmiddag – Spiel ohne Grenzen 



2015 
Zondagmiddag – New Leaf 



2015 
Met dank aan Tante Lenie 



2016 
Vrijdagavond – De jeugddisco 



2016 
Zaterdagmiddag met ALDORUM 



2016 
Zondagmorgen – H. Mis met E.M.M.  



2016 
Zondagmiddag – Heel Heijen bakt met spellenmiddag 



2017 
Vrijdagavond – De Jeugddisco 



2017 
Vrijdagavond – De Jeugddisco 



2017 
Zaterdagmiddag – seniorenmiddag 



2017 
Zaterdagmiddag – seniorenmiddag 



2017 
Zaterdagavond – waar  is dat feesjuuh??? 



2017 
Zaterdagavond – waar  is dat feesjuuh??? 



2017 
Zondagmorgen – H.Mis met E.M.M.  



2017 
Zondagmorgen – H.Mis met E.M.M.  



2018 



2018 



2019 
10 jaar Heisafeesten 
 



2019 
10 jaar Heisafeesten 
 



2019 
10 jaar Heisafeesten 
 



2019 
10 jaar Heisafeesten 
 



2019 
10 jaar Heisafeesten 
 



2019 
10 jaar Heisafeesten 
 





In juni 2010 werden Paul en Martha Toonen gevraagd door het 
bestuur van Hèjje Mojjer of zij interesse hadden om een 
wandelroute te realiseren rondom Heijen.  

In 2012 was de realisatie van 
het eerste Ommetje een feit. 



Dorpsommetjes Paul en Martha 
Opening Heijs Rundje 

01-07-2012 



Ommetje Kasteel Huis Heijen. Er wordt meteen gemaaid  
zodat de wandelaars een mooi pad krijgen. 

Ommetje Kasteel Huis Heijen. Hier 
beginnen we met het bewegwijzeren en 
het openstellen van de paardenwei 2012 



Het laatste paaltje  
bij uitzetten Ommetje 

Paul bij de Drie Vijvers 
26 juni 2020. 



Harald Gonda Paulus Ton  en  Wilco 

Werkgroep ‘Duurzaam Heijen’ 

Projectgroep: 
Duurzaam 
Paulus Blom 
Gonda van den Heuvel 
Wilco Derijck 
Ton Willems 
Harald Kroon 



2021 
Aftrap festiviteiten 750 jaar Heijen 
met 2 presentaties: 
Historie van Heijen van ca. 1200 tot 
1900 door de heer Rien van de 
Brand gevolgd door een presentatie 
van Historisch Heijen door Peter 
Verhoeven en Hans Wientjes. 



Door de jaren heen hebben vele vrijwilligers  zich 
ingespannen om Heijen leefbaar te houden en van 

tijd tot tijd ook een feestje te bouwen. 
 

Aan al die vrijwilligers van: Heisa, Hèjje Mojjer, 
Duurzaamheid, Promotiegroep, 

BROHM/Werkgroep Haven, HèjsNejs, Ommetjes, 
Historisch Heijen, Heijen.info,  

 

DANK  JULLIE  WEL !!! 
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