


Voor u ligt de eerste uitgave van het HeiJense dorpsblad voorlopig heeft het 

de naam 'Hèjs Nèjs'. Deze werknaam is misschien zo gek nog niet maar wel

licht heeft u een suggestie voor een fraaiere en geschikte naam. Wij zijn van plan 

een priisvraag uit te schriiven voor een nieuwe naam. In de volgende uitgave kunt 

u daarover meer lezen. Hèjs Nèjs is bedoeld VOOI~ alle inwoners van Heijen en 

Heijense bedrijven. Ook de Heiiense mensen die verblijven in zorgcentrum 

Norbel't ushof in Gennep kunnen het blad lezen. Een aantal exemplaren zal daar 

bezorgd worden. U itdl~ukke l ijk is het blad ook bedoeld om gevuld te wo rden door de 

Heienaren Kortom een blad voor en door Heijen.W ij wensen u veel leesplezier en 

hopen dat HèJs NèJs mag uitgroeien tot een blad waar u maandelijks naai' uitziet 
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v.v. HEI]EN 80 JAAR ! 
O p I april jl bestond de voetbalvereniging Heijen 80 jaar In verband hiermee wo rdt 

eind mei een feestweekend voor de gehele Heijense bevolking georganiseerd 

. '. 

Vrijdag 28 mei 

Deze dag houdt de jeugd van VV Heijen 

een jeugdkamp op ons sportpark; dit 

kamp duurt t ot zaterdagmiddag. 

Zaterdag 29 mei 

De act iviteitencommissie van VV Heijen 

organiseert deze dag het inmiddels be

kende bedrijventoernooi voor bedrijven 

uit de gemeente Gennep. D it voetbal

toernooi is van 14.00 uur tot 19.30 uur. 

Aansluitend aan het t oernooi vindt een 

openluchtoptrede n plaats van onze eigen 

l-leijense band SOREWAY. 

Dit optreden begint om 2000 UUI' en duurt 

tot 24.00 uur en is grat is te bezoeken. 

Zondag 30 mei 

W e beginnen deze dag met een Früh

schoppen, dat muzikaal wordt opgeluis-

Midzomermiddageon
eert van Fanfare EMM 
O p zondagmiddag I I juli ergani

seer t Fanfare EMM een 'Midzo

rnerrniddagconcert ', buiten bij d'n 

Toomp. Ora nje in de finale? Dit 

concert blijft in Afr ikaanse sferen' 

Nadel-e mededelingen in het HèJs 

NèJs van juni. 

te rd door DIE ORIGINAL MAASTALER. 

Het opt reden van de HeiJense kapel begint 

om I 1.00 uur en zal circa 2 uur' duren. 

Gaandeweg het Frühschoppen gaat de 

grote Ze skamp van start . In samenwer

king met DICHTERBIJ wordt dit grootse 

spektakel georganiseerd. 

N aast een sport ieve en gezellige st rijd 

is het doe l tevens om mensen met een 

verstandelijke beperking een grandioze 

middag te bezorgen via deze onder linge 

integratie. Graag zien we alle mensen uit 

Heijen in het laatste weekend van mei 

op ons mooie sportpark De Heikamp. 

O p de site www.wheijen.nl kunt u steeds 

de laatst e ontwikkelingen over onze 

vereniging volgen' 

Heijense deelname aan 
beklimming Alpe d 'Huez 
voor Kankerbestrijding 
o p 3 Juni fietst Roland van BI'ee met 

een groep mensen uit de gemeente 

Gennep enkele keren de Alpe d'Hu ez 

op om geld In te zamelen VOOI-kanker

bestrijding. 

Sticht ing Alpe d'HuZes werkt samen 

met het KvVF. VOOI- meer infor ma
an fa,.. 

t ie zou u kunnen kijken op de sit e 
- - . 
- --_.- -- -~ WW\/V.opgevenisgeenopt ie.nl 

Wilaw 



Installatie en receptie nieuw 
koningspaar Sint Dionysiusgilde 
Op zaterdagavond 5 juni zal het Sint D ionysiusgilde in samen

werking met drumband en fanfare Eendracht Maakt Macht 

het nieuwe koningspaar en jeugdkoning(in) feestelijk instal

lel-en, Om I8,00 uur- ver-trekt vanaf zaal 'Schuttershof' de 

optocht van fanfare en gilde naar de koningsresident ie.Ter 

plaatse krijgt de koning(in) het zilveren schild omgehangen 

en ontvangt de jeugdkoning een herinneringsschild.Tradit ie

get rouw biedt het koningspaar de genodigden de konings

drank aan. Vanaf 20.30 uur wordt het nieuwe koningspaar 

de koningsrecept ie aangeboden in zaal 

'Schuttershof' met aansluitend een 

gezellig koningsbal met een DJ. A lle 

Heijenaren zijn van harte uitgenodigd 

om het koningspaar te feliciteren op de 

koningsreceptie of gezellig mee t e fees

ten t ijdens het koningsbal. 

Beachvoll eybaltoernooi 
Heijen 
Tijdens de heropening van de Hoofd

straat op zondag I 3 juni organiseert 

VV Heijen een beachvolleybaltoernooi. 

Langs het vern ieuwde terras van café-za

len Schuttershof wordt zand gestort .W e 

w illen 2 toernooien organiseren: voor de 

middag voo r de jeugd van 12 t/rn 16 jaar 

en 's middags voor spelers vanaf 17 jaar 

We spelen 4 tegen 4. De samenstelling 

van het team is niet belangriik.vve maken 

geen onderscheid tussen dames en hel-en, 

Heb Je zin om in het zand met lekkere 

muziek samen met wat vr ienden of vrien

dinnen te volleyballen,geef je dan snel op 

bij Oscar Klein oscarklein@home.nl of te

lefoon 5 I5438, Bij aanmelding graag een 

teamnaam. contactpersoon alsmede een 

Goederen- en diensten
veiling V.V. Heijen 
op zate rdagavond 12 juni vindt in Zaal 

Schuttershof een goederen- en diensten

veiling plaat s. De veiling is bedoeld om 

de nieuwbouw van een materialenber

ging,werkruimte en twee kleedlo.calen te 

bekostigen. Leden vanVV Heijen en ove

rige belangstellenden zullen goederen en 

diensten aanlevel-en die onder de hamer 

gaan en verkocht worden aan de hoog

ste bieder Vla de sites van VV Heijen en 

Hèjje Mojjer wordt u op de hoogte ge

houden over de voortgangvan de veiling 

en de zaken die worden aangeboden' 

Zorg dat u er bij bent ' 

(j.!1IIrzi!j~ 

1!.!i:.lb111!l!)[l,11I 

adres en telefoonnummer opgeven. 

mailto:oscarklein@home.nlofte


7 HEJJE MOJJER 

Vereniging Hèjje Mojjer 

'Laat Hèjje majjer warre'
 

Het begon In 2007 met een 

noodkr-eet: He Jen dreigde te 

verkornrneren'' En we bleven 

niet alleen met onze zor-gen. In 

zeer- korte tijd onder-steunden 

de Inwoners van Heijen de 

noodkreet met 500 

handtekerungenl Op 10 mei 

2007 werd de klankbordgroep 

'Laot HèJje rnojjer WO/Te' op

gel-icht. waarna het document 

'Standpunt Inwoner-s Heijen' 

werd samengesteld. 

Daarin gaf de klankbordgroep aan de 

leefbaarheid. de woonomgeving en 

de woonkwalit eit van Heljen te w il

len verbeteren en verdere aantasting 

van het dorp te w rllen voo rko men. 

In maart 2009 zijn de meningen van 

br-ede lagen van de Heijense bevol 

king verzameld en gepresenteerd In 

het Do rps O ntwikkelingsplan Heijen 

Na de zomervakant ie 2009 IS er een 

ver volg gekomen op de Klankbord

groep 'Laot Hèjje rnojjer w orre', O p 

29 september heeft zich een groep 

van 20 personen aangesloten bij de 

voormalige Klankbord groep leden. De 

werkgroep 'Hèjje Mojjer' is toen op 

gericht Vijf projectgroepen zijn met 

eno r-m veel enthousiasme aan de slag 

gegaan en op 5 februari 20 I0 is 'HèJj e 

MoJjer-' off icieel een vereniging gewol-

den. Wat wi j als vereniging voor de 

toekomst gr-aag w illen IStweeledig 

- We w illen een directe lijn in stand 

houden met de gemeente en zo de 

leefbaarheid van f leijen steeds op de 

agenda zetten . 

- Maarbovenc en willen w ij de saamho

righeid van onsdorp bevorderen doo r 

verenigingen en inwonersmeer te bin

den:Heijen doo r elkaar en voor elkaar. 

En dan nu, mei 20 IO.W ij gloeien van 

trots door hetgeen de werkgroepen 

nu al hebben bereikt 

1. In het overleg met de gemeente is 

de stuurgroep van de vereniging als 

representant van het dor-p een sterke 

partner met als eerste resultaat de op

knapbeurt van de Hoofdstr-aat 

2. Binnen Heljen is door de project

groepen flink aan de weg get immerd 

met als resultaat:een fraaie en goed

lopende website : www.heijen.info 

(projectgroep website); 

- krit isch over leg met de gemeente 

m.b.t. het regionaal overslag centrum 

(projectgroep ROe); 

- een fantast isch Dorpsfeest op I 3 

juni (projectgroe p Dorpsfeest); 

- en uiteraard nu 'Hèjs Nèjs', op poten 

gezet door de zeer act ieve pro ject

groep Dorpsblad. 'H èj s Nèjs' is een 

dorpsblad waarmee wij als vereni

ging hopen Heljen en de Heijenal-en 

meer met elkaar t e verbinden. maar 

bovendien is het een uniek en kwali

tatief hoogstaand blad om je te laten 

horen als vereniging, als instanti e, als 

bedrijf, o f als persoon. 

Beste leden van projectgroep Dorps


blad, onze felrotaties met dit fraaie en
 

bijzondere resultaat!!!'
 

Stuurgroep en dagelijks bestuur van
 

'Hèjje Mojjer', Pierre Hendriks, Frans
 

Stor rns, René van velthoven.
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De nieuwe Hoofdstraat 

aanleiding voor dorpsfeest
 
Heijen was een eigen heerl ijkheid met een schepenbank in de middeleeuwen was dat een bestuurs

vormV oor ons is Heijen nog steeds een heerli jkheid,een prachtig dorpje waar de één is opgegroeid, de 

ander werkt,een ander een thu is heeft gevonden,nog een ander een partner heeft gevonden,maar waar 

iedereen een gelukkig en ontspannen leven kan leiden. 

A I is ons dorpje ondertussen ingesloten 

t ussen de rondw eg, de Maas en indus

trieterreinen,de leefbaarheid is el- enorm 

Nu is het echter zaak dit te bewaken en 

erVOOI" te zorgen dat de leefbaarhe id in 

stand blijft 

Hiel-voor iser een vereniging in het leven 

geroepen:HèjJe Mojjed 

Deze vel-eniging kan ei-VOOI"gaan zorgen 

dat zij inspraak krijgt in belangrijke beslis voormalige Rijksweg. nu een prachtig Schuttershof waarschijnlijk tot en met de 

singen die bijvoorbeeld een gemeente glooiende straat geworden is.die prach manege. 

gaat nemen ten aanzien van Heiien t ig past bij het karakter van ons dorp. De planning is om deze dag te laten 

beginnen rond 10 00 uur en deze te la

De vereniging heeft ook het initiatief Deze Hoofdstraat zal ook het decor ten eindigen rond 17.00 U UI~ Op deze 

genomen om een nieuw dorpsblad te zijn van ons Dorpsfeest. Samen met de dag zullen diverse Heijense bedrijven, 

gaan opzetten: Hèjs N èjs, vereniging Hèjje Mojjer zijn verschillende Heijense verenigingen. maar ook de 

Hierin zullen alle belangrqke nieuwtjes. verenigingen en gemot iveerde Hejena H eijense particulieren zich aan de be

informat ie over het dorp. informat ie van ren dit initiat ief gestart om Heijen in de zoekers presenteren, Indien het feest 

de verschillende (sport)verenigingen belangstelling te krijgen. Het idee achter een succes blijkt zal dit een jaar lijks fes

etc. te vinden zijn. maar oo k interview s het geheel IS, om een dorpsfeest op po t ijn worden. dit zal natuur lijk ook afhan

met markante Heijenaren etc. Tevens ten te zetten waarin een ieder een leuke gen van de inzet het ent housiasme en 

IS er een nieuwe website gecreëerd: maar ook interessante dag kan door het init iat ief van alle bet rokkenen. maar 

www.heijen.info brengen,Er zal gedacht worden aan acti ook van UI 

viteiten voor de kinderen.muziek,horeca. 

O ndertussen is de vernieuw ing van het bedrifspresentaties. etc. A I is de locat ie van dit feest de ver

dorp in gang gezet, de grootste verande De feestdag vindt plaats op zondag nieuwde Hoofdstraat het feest is voor 

ring heeft waarschijnlijk de Hoofdstraat 13 juni 20 I0, zoals vermeld op de iedereen in Heijen en iedereen daarbui

ondergaan. die van een oude versleten, Hoofdstraat te l" hoogte van café het ten is oo k van harte we lkom. 



la HEISA 

Deze begrrppen zijn '1001

veel mensen soms beangsti

gend en bedreigend. gewend 

als ze zijn 'de weg naar buiten 

te gaan', de weg naar het 

drukke wel-k en de 'Iele ver

strooiingen die hen de broos

held van het bestaan en van 

het eigen hal-t doen vergeten. 

In de stilte en in het rustige 

verwijlen bij onszelf en de drn

gen. worden waal-den aan ons 

geopenbaard en leren WIJ hoe 

betrekkelijk ontzettend veel IS 

van wat wij aanvankelijk zeér 

belangl-Ijk vonden. In de stilte 

en 111 de rust kan de waal-held 

en de aard van ons leven aan 

het licht komen. 

Stilte 

en rust 
Hier worden we opgeroepen om 

dankbaar en bevestigend om te gaan 

met het goede en om geduldig en vast

beraden het negatieve te best rijden en 

om te buigen In de goede richt ing. Uit 

wendige stilte en rust zullen ons uite in

deliJk brengen naar een geduldig ver

wo rven innerlijke st ilte en rust van het 

hart, zelfs in de drukte van het dagelijks 

leven. Ook VOOI- het bidden zijn uiter

lijke en vooral inwendige st ilte en rust 

onontbee rlijk.Voor een echt gebed is 

een vloedgolf van wo orden niet nodig. 

Echt gebed wordt uit de st ilte geboren. 

W ie veel heeft gebeden en bidt, zal 

ook goed kunnen luisteren en weten 

te wachten. W ie heeft leren luisteren 

en wachten bemint ook de st ilt e en 

I-USt T ijdens dit ontvankelijk luiste ren 

en wachten wordt de st ilte een 'spre

kende' stilte en de rust een 'werkzame' 

rust.Hierin kan Gods woord opklinken 

en kan Zijn W oord ons hal-t raken. Eén 

van de mooiste bijbelverhalen leert 

ons dat Gods stem niet te horen is 

in gewe ld, uiterlijk machtsvertoon en 

dergelijke, maar in het 'suizen van een 

zachte bries'. In de stilte en de rust laat 

God zich blijkbaar vinden. 

Ook Jezus heeft dat geweten en heeft 

er ook naar gehandeld. Heel vaak 

wordt van hem gezegd dat hij zich 

uit de drukte van de prediking en het 

helend rond trekken terugtrok om el-

gens in afzondering alleen te zijn, om 

zijn geliefde leerlingen te onderr ich

t en en voor al om God , zijn Vader t e 

ontmoeten en met Hem te spreken. 

'In de stilte en de rust 
laat God zich blijkbaar 

vinden' 

Op de grote momenten van zijn le

ven,zal hij de uiter lijke st ilt e opzoeken 

om oo k inner lijk stil en rust ig zijn taak 

t en einde t oe te kunnen volbrengen. 

Vanuit deze stilte zal zijn Vader hem 

toespreken. hem bevestigen en hem 

de nod ige Geestkracht schenken W at 
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momenten van stilte en rust betreft: 

velen getuigen, dat een st il gebeds- en 

bezinningshoekje dat ze in hun huis 

* 

daartoe hebben ingericht. hen sterk I~D ionysius Heijen.Jaargang 29~ma il kerkheijen@tiscali.nl 

heeft geho lpen. I Past oor H.ReiJnen, Hoefstraat 39,6598 AM Heijen 

! Telefoon (0485) 51 1533 of 06- 100879 38 

'Men wordt rustig Kel-kbel-ichten: zie Maas- en N iel-sbode en OmroepGennep kabelkrant. 

en treedt de stilte 
binnen' Bezoek p astoor Ook wel-denvier dames in het zonnetje 

W ilt u dat pastoor Reijnen u thuis be gezet. Samen hadden ze 100 jaar ge-

Een opengeslagen Bijbel,een religieuze zoekt, vanwege ziekte of om een an collecteerd: Marietje jansen. A nneke 

afbeelding of een brandende kaars dere reden. dan kunt u dit altijd bij de van Haare, Grsela Lamers en Elly Hiep. 

leidt hun aandacht en richt hun hart pastorie (tel.5 11533) doorgeven. A ls dank voor hun 25 jaar t rouwe vrij

naar binnen. Mensen streven ernaar De pastoor komt dan graag bij u thuis. w illigersdienst, werd hun een mooie 

om st ilte en rustpunten in hun leven bos bloemen en een oorkonde voor 

in te bouwen. Het is levensnoodzakelijk bijzondere vel-dienst e uitgereikt. 

VOO I- hen omdat ze zo in contact ko- Hartcoll ect e 2010 Het bestuur van de Nede l-Iandse 

men met het diepste van zichzelf Het In de week van I I tot 17april heeft de Hartsti chting bedankte hen voor de 

lawaai sterft even weg, de verstrooi jaarlijkse collect e van de N eder landse trouwe ti jd en inzet die zij aan onze 

ingen worden even losgelaten, men Hartsti cht ing weer plaatsgevonden. collecte gegeven hebben, 

wordt r ustig en treedt de stilte binnen, Samen brachten onze collectanten Namen s de Hartstichtin g, VO O I- alle 

de ruimte waar God op ons wacht. in deze week van de hartcollecte gevers en collect anten. dank je wel. 

Pastoor H. Reijnen € 9 13.53 bijeen. Annie de Rijck-Janssen. 

I' • • I • ..·. ." . 
6 juni 09.30 uur 

... • ••• • 
Eucharistieviering met het 
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er is tevens kinderneven
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Zoals gebruikelijk zal 

juni weer een bijeenkomst 

vieringenschema voor de 

. .. .. ... 
september 2010 tot en met 

. .. .. . 
De betrokken (muziek-) 

met de datum en tijd. 

<I ••• 

vinden in het kerkzaaltje. 
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Oproep 

W ellicht zijn er mensen in Heljen die 

ook gedichten , versjes of kor t e ver

haaltjes schrijven. Het zou mooi zijn 

als u die wilt delen met de lezers en 

lezeressen van ons DOI-psblad. 

Inzenden kan naar het email-adres van 

Hèjs Nèjs: dorpsblad@heijen.info 

Da's de lente 

A I wa sliep en hai geslaope 

Wa zo diep was weggekrope, 

Wat ien veld en bos en we l 

Dood as enne pier dor lei; 

Wa zich gam nie mer liet heure, 

Wa men me mer zag verruure, 

Wa zo stra m was en zo st ief.
 

Een groot zwaar en slaapend lief;
 

Kiek', dat wert op-ens now wakker
 

Rekt zich kumend op den akker
 

Ruurt ien viskes zich ien 't waoter
 

Get ien muskes an et praot e
 

Rakt ien bluump kes an et bleuje
 

Kumt ien kleine stekskes greuje
 

Vingt mit strao le, dik as gerve,
 

Heel de weid an gruun te verve
 

Sluupt op kousevuutjes fien,
 

Zuurjes jonge hartje ien
 

Da's de lente!Weid en w aoter
 

Heel d hemel t uut en tuutl
 

Ja, now het den grote slaoper
 

Toch den langen are uutl
 

Hier ben ik danl Mijn naam is
 

Dat is eigenlijk mijn doopnaam. Mijn
 

roe pnaam kan straks anders luiden.
 

Ik ben geboren op 19 mei 20 IO.
 

Ik beschouw iedereen die mijn reali


sat ie mogelijk heeft gemaakt als mijn
 

ouders. Zonder Erica, Go nda, Hans,
 

Harrie, Henk. Jan en Marjo was ik er
 

echt er nooit gekomen.
 

De zwangerschap heeft 8 maanden geduurd en is al met al goed verlopen.
 

A ls ik heel eel-lijk ben en naar mezelf kijk: het resultaat mag er zijn!
 

Ik w il graag vele jaren meegaan en hoop nog wat dikker te groe ien.
 

Kor tom: ik laat vast en zeker van mij horen. Over een maand ben Ik er weer
 

en kunnen Jull ie zien hoe het mij is vergaan.
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Dorpsbewoner 

Hanna Lietmeyer 

Kaarten? N ee, daar heb ik geen 

tijd voor! Speciaal voor de 

eerste uitgave van Hèjs N èjs 

gaan we naar mevrouw Hanna 

Lietmeyer voor een vraag

gesprek,de oudste inwoonster 

van Heijen ( 10I). Mevrouw 

Lietmeyer verkeert nog in een 

prima gezondheid, alleen haar 

bewegingsapparaat laat het 

soms een beetje afweten .Ze 

heeft speciale schoenen en 

het weerhoudt haar niet om 

iedere avond en ochtend de 

t rap op en af te klauteren. Ze 

gaat heel graag winkelen, maar 

dan moet tot haar ergernis 

wel de ro lstoel mee. Hanna 

is helder van geest en vertelt 

honderduit over haar leven. 

Het gezin Peters 

Hanna werd gebo ren in 1908 en is dus 

net zo oud als de Fanfare. Ze woonde 

bij haar ouders in de Zandsteeg in 't Ven, 

vlakbij de Duitse grens. Het gezin Petel-s 

telde elf kinderen. waarvan er acht vol

wassen zijn geworden.D e broers Hen en 

Gerard overleden voordat ze een maand 

oud waren en zusje Dieneke werd maal

3 jaar oud. Hanna heeft: nog een zus en 

twee broers. die alle drie ver in de tach

t ig zijn.Vooral over haal' broer Jan heeft 

ze zorgen. Hij was aH:ijd gewend buiten 

te zijn en de overgang naar het bejaar

denhuis wasveel te groot. Dat doet hem 

geen goed,meent Hanna. 

Het leven was natuul-liJk compleet an

ders dan nu. De mensen w aren meer te

vreden,zelfs met niks.A ls je geen schoe

nen had droeg je klompen en als je die 

niet had. dan maal- op de blot e voeten. 

VOOI- de deur van de boerdel-ij w as een 

water-put. Met dat w ater werd heel zui

nig omgegaan. Het water was ook niet 

schoon, regelmat ig zaten er kikkers in. EI

werd hard op het land gewerkt, el- was 

een bonger-d met fruitb omen, op het 

land stonden rogge,aardappelen,weit en 

haver. O ok had men een koe die twee 

maal pel- dag uit de wei werd gehaald om 

te melken. Later kwam men op het lumi

neuze idee de koe 's middags in de wei 

te melken, dat scheelde heel veel t ijd. Er 

wasgeen elektrisch licht,maar een pet ro

leumlamp en men had nog geen radio. 

Hanna: op een dag kwamen er twee 

mannen aan de deur die elektnciteit 

gingen aanleggen. Zus Net werd steeds 

voor de gek gehouden dool- die twee en 

vluchtte dan 'naar achteren'. Er wel-den 

dikke buizen op de muur vastgezet en 

grote draaiknoppen Groot was de ver

bazing dat het daal-mee licht werd in huis. 

Z o ging het ook met de radio.Volgens 

zus N et zat er iemand achter de radio te 

praten en muziek te maken. Hanna was 

t ien Jaar oud toen vader op schoo l kwam 

moeder was ziek geworden en moest 

naar het ziekenhuis, Hanna moest ach

terop de flets mee naar hUISen voor het 

gezin zorgen.Ze is daarna niet meer naar 
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schoo l geweest.Dat vond men toen heel Hans St iemens. t opkok in een Z uidfrans 

gewoon en de leerplichtwet liet dat ook sterrenrestaurant. heeft haal- nog per

toe. Moedel' w erd gelukkig wee l' beter soonliik opgezocht op haar IOOe verjaar

en leefde nog t ot 195 1. O mdat el- grote dag.A nnie MG Schmidt kwam regelmatig 

arrncede was vond mo eder dat Hanna bij Hans Stiemens eten en één van de f1

moest gaan werken. Z e we rkte bij de gu r'E~n uit het boek O tje is ook gebaseerd 

T BC kliniek en late r bij Or. Stiemens. Z e op zijn persoon. Hanna woont nu vanaf 

gaf al haar verdiende geld aan moeder. 1960 aan de Hoefstraat 20,dit jaar dus al 

vijftig jaar.Ze isvol lof over de verandering 

De naoorlogse jaren 

O p de vraag w aar Hanna haar latere 

echtgenoot had leren kennen vert elt 

ze: " ik ging veel om met Trees A rts uit 

Ottersum.Trees vroeg mij o f ik meeging 

naai" een tante die uit Noond,Groningen 

kwam, maar in Gennep woonde. Daar 

ontm oette ik Jan,een broer van die tante." 

De rest is geschiedenis.Jan had werk ge

vonden in Gennep en woonde bij zijn zus. 

Ze zijn getrouw d in 1947 en ze kregen 

één zoon, Henk Henk IS onderw ijzer en 

woont met zijn vrouw ook in He ijen. Na 

het huwelijk woonde het echtpaar nog van de Hoofdstraat. ze volgt samen met 

een poosje bij DI: Stiemens in. Hanna is zoo n Henk de ontwikkelingen.Z e wi l ook 

vol lofover de familie St iemens. Kleinzoon lid worden van Hèjje Mojjer. Z e is alleen 

De oorlog 
Het huis van de familie lag pal aan de Duitse grens en er kwam een 

dag dat er geëvacueerd moest worden. In die tijd zwierf er een Duit

se deserteur door de omgeving die vader Peters smeekte of hij mee 

mocht vluchten en voor het paard zorgen. Een groot risico, niet al

leen voor de deserteur, maar zeker ook voor vader en moeder. Zus 

Net die van mooie kleren hield begroef vóór de vlucht alle kleren in 

de bongerd. Na de oorlog was er niets meer van over, alles was verrot. 

De familie kwam terecht in Koekengen Utrecht, een zwaar religieuze 

gemeenschap. Maar ze werden toch hartelijk ontvangen. Drie broers 

vonden er verkering, waarvan er een in Koekengen achterbleef na de 

oorlog. Hij kreeg een baan bij Douwe Egberts. Bij terugkomst bleek 

het huis zwaar beschadigd en onbewoonbaar. 

niet blij met al die industrieterreinen.weet 

nog precies welke boenderijen er lagen 

en tot hoever de grond strekte. 

'Dan weet je tenminste 
wat voor een vlees je in 

de pan hebt' 

Op de vraag wat ze nog allemaal doet 

en hoe zelfstandig ze nog isvertelt ze dat 

ze nog steeds regelmatig zelf kookt:' 'dan 

weet je tenminste wat voor een vlees Je 

in de pan hebt". Slager Frits wordt erg 

gemist.Ze douchet nog zelf ' 'als je dat uit 

handen geeft kom je er noo it meer zelf 

aan toe" en wel-kt nog in de hof Verder 

gaat ze gl-aag w inkelen, het is haar opge

vallen dat zwart helemaal in de mode 

is. O mdat er binnenkort een feest in 

Kockengen is moet er weer wat nieuw s 

worden aangeschaft.Ze zoekt In de w in

kel alles zelf uit. Ze gaat Ix per maand 

naar de kerk als het gezinskoor zingt en 

houdt ook van kienen.Soms wint ze zelfs 

een prijsl Ze is best verguld met haar 

leeftijd.Weet ook niet hoe ze dat VOOI" 

mekaar heeft gekregenV eel in beweging 

blijven zegt ze, niet stilzitten. En dat doet 

ze ook niet. Het is alleen zo jammer dat 

vele kennissen, vrienden en familieleden 

zo langzamerhand allemaal over leden 

zijn. Maar ze blijft positief het is nu maart 

en er moet in de tuin worden gewe i-kt. 

Met warmte spreekt ze over haar Joego

slavische buurman, hij hield de hele win 

te r haar stoepje sneeuwvrij. 

Kortom, aan de Hoefstraat 20 w oont 

een lieve, heel tevreden vrouw die nog 

vo lop in het leven staat en ervan geniet. 

In het volgende Hèjs Nèjs: Math Coenen 

(99), 'Hanna Uetmeyer heeft bij ons 

nog aardbeien geplukt' 
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Agenda 

23-05-20 I0 
Fanfareorkest EMM luiste rt 
Pinksterviel-ing muzikaal op om 9.30 U U I~ 

28-05-20 I0 
SO-jal-ig bestaanVV Heijen: jeugddag. 
Sportpark D e Heikamp 

29-05-20 I0 
SO-jal-ig bestaan VV Heljen: bedrijventoernoo i en 
opt reden Soreway Sportp ark De Heikamp 

29-05-20 I0 
C ezinskoor : opluistering woord- en gebedsdienst 
19,00 uur 

30-05-20 I0 
SO-jarig bestaanVV Heijen:
 
O ptreden D ie Original Maastaler en Zeskamp,
 
Spo rtpark De Heikamp
 

05-06-2010 
Inhalen koningspaar. kon ingsrecept ie en -bal 
Gilde Zaal Schuttershof 

12-06-2010 
W Heijen Goederen- en dienstenveiling 
Zaal Schuttersho f 

13-06-20 I0 
Openingsfeest Hoofdstraat 

26-06-20 I0 
Gezinskoor : op luistering woord- en gebedsdienst 
19,00 UUI

11-07-2010 
Mldzomel-mlddagconcert Fanfare EMM, O'n Toomp 

28-08-20 I0 
Gemeentelijk kon ingschieten 
Gilde Sint Martinu sgilde Gennep 

29-08-20 I0 
8ekel'concoul's geweerschutters 
Gilde Schietterrein 'De Maasarm' 

30-08-20 I0 tlrn 04-09-20 I0 
Donateursact ie Gilde 

09-10 -20 I0 
Euchar ist ievlel'ing met gilde-eer voor 
levende en over leden leden Gilde 

06-11-20 I0 & 07-1 1-20 I0 
I e O pen nationale wedst rijd kruisboog Gilde D 'n Toomp 




