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Hèjs Nèjs, vör as ge ’t nog nie geheurd hèt

Nummer 101



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

Wat was de 100e Hèjs Nèjs fraai uitgevoerd met veel inhoud in beeld en geschrift. 
De redactie stoomt echter gewoon door en daarom ligt nu uitgave 101 voor u. 
Voor Henk Kerkhoff is deze editie de laatste waar hij als redactielid/voorzitter 
aan mee heeft gewerkt.  

Zoals eerder vermeld verschijnt de volgende Hèjs Nèjs eind september.
Ook nummer 101 heeft weer veel interessants te bieden. We spraken met twee Heijense vrijwilligers over Biblioplus. 
Duidelijk werd, dat bij de bieb veel meer mogelijk is dan het lenen van boeken. De stichting Goede Doelen Week 
schrijft over de actie van 2019. Een Heijense motorclub is naar het Isle of Man geweest. Daar was veel over te 
melden…..
Met Tom van Zitteren spraken we over zijn passie om op te treden als Drag Queen. In de rubriek “Heije Natuurlijk 
Mojjer” zetten Martha en Paul de ooievaar in de spotlights. Verder treft u aan:  parochie- en verenigingsnieuws, de 
uitslag van de Slagzinwedstrijd en de winnares van ‘Wie heeft ze alle 100 bewaard”. Alle inzenders van de slogan of 
het bericht dat ze alle 100 exemplaren hebben bewaard: erg bedankt!

Wij wensen u weer veel lees- en kijkplezier!

Redactie Hèjs Nèjs

Verder in dit nummer: 4 column  |  5 berichten van het bestuur  |  6/7/15 verenigingsnieuws   |  18/19 Heisa  
|  17/21 prikbord  |  36/37 Hejje Natuurlijk Mojjer  |  39 agenda en belangrijke telefoonnummers 
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In figuurlijke zin kan een denkbeeldige blender ook 
prima werk verrichten. Hoewel ik me er terdege  
van bewust ben, dat het hier om een gevaarlijke 
gedachtegang gaat, laat ik deze toch maar even aan 
mijn brein ontsnappen.
In onze maatschappij acteren veel personen en 
instanties die niet per se het beste voor hebben met de 
samenleving. Eigen gewin, ten koste van alles, is hen 
niet vreemd. Als je nou al deze mensen en organisaties 
eens in een enorme blender zou deponeren en daarbij 
al het goede van de maatschappij zou voegen en 
even laten draaien……het resultaat zou dan wel eens 
aantrekkelijk kunnen zijn. In de praktijk is dit echter 
niet realiseerbaar en het is ook niet wenselijk. Al was 
het maar omdat deze handeling tot een eenheidsbrij 
zou leiden zonder respect voor het individu.

Pas las ik nog een artikel over ‘moneyland’. Hier wonen 
de ‘moneylanders’, die immuun zijn voor de wet. Het 
gaat daar over de drie nullen: nul belasting betalen, nul 
verantwoordelijkheid nemen en nul consequenties. 
De opsporingsdiensten hebben het nakijken. De 
dertig rijksten zouden evenveel eigendom hebben 

als de 3,8 miljard armsten. Rond deze rijksten werken 
vele adviseurs die dit systeem in stand houden. Op de 
radio hoorde ik dat een maatschappij niet zonder elite 
kan, dat wil zeggen: mensen die het voortouw nemen en 
dingen regelen. Dat kan best zo zijn en het is ook prima 
wat mij betreft, zolang ze maar het goede voor de hele 
maatschappij voor ogen hebben. Voor mij is dat een 
maatschappij waar iedereen in vrede en gelukkig naast 
elkaar kan leven. 

Voorafgaand aan de meestal vrolijke vakantietijd zijn 
dit best zware overwegingen. De ideale maatschappij zal 
er voor ieder anders uitzien en de gedachten hierover 
zullen zeker met elkaar botsen. Laten we de instanties 
steunen, die het voor de 90% goedwillenden mogelijk 
maken om in alle rust te kunnen leven in een veilige, 
vriendelijke en zorgzame samenleving. 
Ik wens u een fijne vakantieperiode met veel zonnige 
momenten!

Henk Kerkhoff

Blender
Een handig apparaat, zo’n blender. Je gooit er van alles is, laat hem even zijn werk doen 
en alle scherpe kantjes zijn door de zeer scherpe messen weggesneden en kort gemaakt. 
Resultaat: een mengsel van alle goede en, voor de argeloze consument onzichtbare, minder 
goede bestanddelen.
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Op 30 mei jl. is tot onze grote droefe-
nis Gert Cuijpers overleden.
Gert was vanaf 2009 een zeer ge-
waardeerd lid van onze vereniging en 
van onze projectgroep ROC (haven), 

later BROHM (Bewaking ruimtelijke omgeving Hèjje Mojjer).
Wij hebben Gert ervaren als een aimabele man, vriendelijk, inte-
ger, oprecht, maar ook strijdvaardig en gepassioneerd!

Gert maakte zich zorgen over de leefbaarheid van Heijen.
Jarenlang heeft hij zich op een uiterst betrokken, zeer goed geïn-
formeerde manier als lid van de projectgroep ingezet voor “zijn” 
Heijen. Hij zette zich in en was pas tevreden als een lastig onder-
werp op een rechtvaardige, respectvolle manier was opgelost.

Ook bij de afwikkeling en het zoeken van een oplossing van de 
geluidshinder van de A77 liet Gert zich in de gesprekken met 
Rijkswaterstaat en de gemeente gelden als een man die op de 
hoogte was van de feiten, de regels en de verordeningen. Hij dien-
de de overheden op een bekwame manier van repliek. Kundig, 
pittig, maar altijd correct!! 

Zijn mens- en wereldvisie dwingt respect af.
Wij zullen hem en zijn inbreng erg missen.

Wij wensen Leny, de kinderen en kleinkinderen en de wederzijdse 
familie heel veel sterkte.
 
Bestuur en leden van Vereniging Hèjje Mojjer

Op 23 mei nam wethouder Janine van Hulsteijn het keurmerk 
Veilig Ondernemen Buitengebied in ontvangst. Het keurmerk 
staat voor een structurele samenwerking tussen publieke en 
private partijen in de aanpak van criminaliteit in het buitengebied 
van Heijen. De samenwerking startte in 2018 in de vorm van 
een pilot waarbij de gemeente, politie, brandweer, bewoners en 
ondernemers, de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) en 
het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) 
zich inzetten voor de strijd tegen criminaliteit in het buitengebied 
van Heijen.

(Boeren)bedrijven en bewoners in buitengebieden krijgen 
steeds vaker te maken met criminele activiteiten, zoals inbraken 
en diefstal. Het buitengebied is vaak in trek voor het dumpen 
van chemisch afval of het huisvesten van hennepkwekerijen 
in leegstaande schuren. Janine Van Hulsteijn: “Je kunt dit alleen 
adequaat aanpakken door goede samenwerking tussen álle 
betrokken partijen. Door korte lijnen en verbeterde onderlinge 
communicatie wordt informatie beter gedeeld. Ondernemers 
en bewoners weten immers goed wat er speelt. Zij worden 
opgeroepen om verdachte zaken direct te melden.
Hierdoor kunnen er gerichte maatregelen worden genomen.”

Keurmerk

Het plan van aanpak in Heijen bestond uit een veiligheidsanalyse 
van het gebied, een inspectie om zwakke plekken in kaart te 
brengen en een enquête onder ondernemers en bewoners om 
meer informatie te verkrijgen over de veiligheidsproblemen die 
spelen. De audit werd afgenomen door keuringsinstituut Kiwa. 
Zij waren erg te spreken over de Heijense aanpak en het totaal 
van maatregelen. “De korte lijnen en grote sociale controle 
vallen hierbij op. Er is bij bewoners nu meer aandacht voor zulke 
veiligheidskwesties”, aldus de auditeur Janine Van Hulsteijn: “Het 
is fijn de bevestiging te krijgen dat we met ieders inzet op de 
goede weg zijn om criminaliteit in onze gemeente de kop in te 
drukken. Dit gaan we ook uitrollen in de andere kernen van onze 
gemeente. De bedrijventerreinen hebben al een Keurmerk Veilig 
Ondernemen en ook hier nemen de incidenten af.”

In memoriam Gert Cuijpers 

Keurmerk Veilig Ondernemen
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Met het winnen van de bekerfinale heeft het team van JO-12 van 
V.V. Heijen een unieke prestatie geleverd. Een terugblik:

Nadat we in de halve finale gewonnen hadden van de Vitesse’08 
JO-12 mochten we op zaterdag 1 juni jongstleden in Berghem de 
finale spelen tegen SV Top uit Oss. In de competitie hadden we 
ook gespeeld tegen deze tegenstander. Die wedstrijd verloren we 
met 4-2. We wisten dus dat het een lastige wedstrijd zou worden, 
maar ook dat we niet kansloos waren.

Op de grote dag moesten we om 10.20 uur verzamelen. Onze 
huisfotograaf stond al klaar met de camera om alles te filmen. 
Vanuit Heijen vertrok er een grote touringcar met supporters 
en familie naar Berghem. Hiervoor danken we Burgman Techniek 
voor de geleverde bijdrage. In Berghem werden dit jaar de diverse 
bekerfinales in onze regio gespeeld. In verschillende leeftijdscate-
gorieën wordt dan de eindstrijd afgewerkt.

Onze wedstrijd begon om 12.00 uur. We werden aangemoedigd 
door het in groten getale opgekomen Heijense publiek. Erg fijn dat 
veel mensen hun betrokkenheid toonden, zoals de voorzitter, de 
hoofdtrainer en spelers van andere jeugdteams. Waar een klein 
dorp groot in kan zijn. Bedankt voor jullie aanwezigheid.

Onze mannen begonnen goed aan de wedstrijd en de eerste 
kansjes waren voor Heijen. Na enige tijd kwam SV Top echter 
steeds beter in de wedstrijd en scoorde het eerste doelpunt.
Wij bleven hierna goed voetballen, maar ondanks enkele kansen 
was de ruststand 1-0 voor de tegenstander. Na rust bleven we 
kansen creëren en het was uiteindelijk Jorrit Laracker die de 1-1 
scoorde. Het laatste gedeelte van de wedstrijd was de tegenstan-
der de betere ploeg. Het was af toe billenknijpen voor ons, maar 
de eindstand werd 1-1. 
Daarom moesten er strafschoppen worden genomen. Het zou 
een opvallende penaltyreeks worden. De eerste 4 strafschoppen 
werden gemist. Vervolgens scoorde Tymo Klein voor Heijen de 
1-0. Nadat SV Top nog 2 maal had gemist, mocht Kaj Lamers zijn 
aanloop nemen voor de beslissende penalty. Kaj scoorde 2-0 en 
de buit was binnen. De ontlading was groot en mooi om te zien. 
Dat de jongens gretig zijn bleek wel uit het feit dat een Heijense 
speler in eerste instantie boos was, omdat hij de 5e strafschop niet 
meer mocht nemen.
Een groot compliment verdient keeper Marijn Gijsberts, die alle 
strafschoppen van SV Top tegenhield. Wat een kanjer! Andere spe-
lers van ons team zijn Rick Schoofs, Revi Geulen, Maarten van 
der Geest, Roque Weren, David Grigorjan, Semme Cornelissen 
en Nathan van Dijk.

Wij denken dat het publiek heeft kun-
nen genieten van een geweldige, span-
nende en zeer sportieve wedstrijd. Er 
was veel respect voor elkaar bij de 
spelers, de trainers en het publiek. Zo 
hoort voetbal te zijn.

Nadat de beker en de medailles waren uitgereikt, kon het feest 
beginnen met “kinderchampagne” en toeters. Aangekomen in 
Heijen stond de platte kar van Henk Hendriks al klaar en werden 
we door de ouders met groot gejuich ontvangen. Dank aan Henk 
voor het rondrijden met de kar. Voor ons een mooie ervaring.

Na de rondrit door Heijen werden we door de club getrakteerd 
op frietjes en een snack en was er een glaasje drinken. 

De jongens hebben een onvergetelijk dag gehad. Wat het extra 
leuk maakt is het feit dat in het 89-jarig bestaan van V.V. Heijen nog 
nooit een team de beker heeft gewonnen.

Voor de liefhebbers is er op YouTube een filmpje te zien dat Jan 
Lamers heeft gemaakt: Bekerfinale JO12  1 2019 06 01. 

Als laatste willen wij onze trainer Henri Burgman bedanken. Iede-
re dinsdag en donderdag traint hij onze jongens en op zaterdag 
is hij aanwezig bij de wedstrijd. Hij heeft dit jaar geen 2 trainingen 
gemist. 

Tenslotte: Als gevolg van het winnen van de beker hebben we op 
16 juni de districtsfinale mogen spelen tegen 3 andere regionale 
bekerwinnaars. In deze districtsfinale hebben we goed gespeeld, 
maar bleek SV Brandevoort de beste ploeg te zijn.

De leiders van de JO12-1

Heijen JO-12 schrijft geschiedenis
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Verslag Goede Doelen Week 2019

Het eerste lustrum van de GOEDE DOELEN WEEK zit er al 
weer op. Het is bijna niet voor te stellen dat we 5 jaar geleden 
zijn gestart met deze  nieuwe wijze van collecteren. Het systeem 
is al helemaal ingeburgerd in Heijen en het organisatiecomité is 
er ook al helemaal aan gewend. 

Je denkt dat het draaiboek zo uit de  kast kan worden 
gehaald, maar helaas ….., dit jaar was er meer voorwerk te 
doen. Aangezien Café Plan B niet meer beschikbaar was als 
inzamelcentrum moesten we op zoek naar een nieuwe locatie 
voor de ontvangst van de collectanten en de verwerking van de 
collecteopbrengsten. Gelukkig mochten we gebruik maken van 
het parochiezaaltje. Destijds is dit zaaltje door pastoor Jaspers 
gecreëerd voor het houden van gemeenschapsbijeenkomsten. 
Hier mogen we de Goede Doelen Week zeker toe rekenen. We 
zijn het kerkbestuur heel dankbaar voor de mogelijkheid gebruik 
te maken van dit zaaltje.

Op de collecteavonden is het zaaltje met de nodige inventiviteit en 
creativiteit in een mum van tijd omgebouwd tot een volwaardige 
“collecteerwerkplaats”. De collectanten worden, zoals voorheen, 
door Anneke ontvangen met een kopje koffie of thee en een 
plakje cake. Intussen maken Jan en Ton de emmers open, waarna 
per wijk voor de betreffende collectanten en een coördinator 
het tellen van het geld het controleren van formulieren kan 
beginnen. Vervolgens worden de gecontroleerde formulieren 
door de 2 “inkloppers” in het computersysteem verwerkt zodat 
per fonds direct is te zien wat de opbrengst is. Tevens wordt 
het ingezamelde geld door 2 “geldtellers” nog eens nageteld, 
gesorteerd, gebundeld of in zakjes gedaan. Voor hen is er d.m.v. 
een kamerscherm voldoende privacy gewaarborgd om rustig 
en geconcentreerd hun werk te kunnen verrichten.  Een uurtje 
na binnenkomst van de laatste collectanten is er al een goed 
overzicht van de opgehaalde bedragen.

Zowel het organisatiecomité als de collectanten zijn heel 
tevreden over het verloop van de collecteweek. Alles verliep 
soepel en het kerkzaaltje als inzamelcentrum is bij iedereen 
goed bevallen. De organisatie heeft in ieder geval geen wanklank 
gehoord.    

Zoals al gezegd zijn de 
collectedagen prima verlopen. Op 
de eerste avond werd op nogal 
wat adressen niet thuis gegeven, 

maar dat werd op de tweede 
avond ruimschoots  goedgemaakt. 
Bij de adressen die op deze avond 
niet open deden werd het bekende briefje in de bus gestopt. 
Dit jaar moesten we voor deze speciale collecte-emmer ook 
een nieuw adres zoeken omdat de Troefmarkt juist deze week 
ging sluiten. Gelukkig waren Friso en Ellen van het Heijs Hepke 
gaarne bereid ons te helpen door de collecte-emmer een plekje 
in hun zaak te geven. Hiervan werd nog door een flink aantal 
donoren gebruik gemaakt. Al met al zijn er van de 740 huis aan 
huis bezorgde collectebrieven er 520 teruggekomen. 

Uiteindelijk is iedereen benieuwd welk bedrag er is opgehaald.  
Dit jaar mochten we € 200 meer aan opbrengst noteren dan 
vorig jaar. Het totaalbedrag voor 2019 komt uit op  € 7.346,58.  
Dit is een heel mooie opbrengst waar we met z’n allen trots op 
mogen zijn. Wij vinden het ook fijn, dat de meeste donateurs 
op het collecteformulier bewust hebben aangegeven aan welk 
fonds  men hun donaties willen geven. Dat heeft de volgende 
verdeling over de 9 fondsen opgeleverd:

Brandwondenstichting €    666,57
Hartstichting. €  1080,67
Jantje Beton. €    544,27
Kinderhulp. €    533,77
KWF kankerbestrijding €  1427,67
Longfonds. €    868,97
Nierstichting. €    876,62
Rode Kruis. €    606,27
Pr. Beatrix Spierfonds €    741,77

Wij willen u hartelijk bedanken voor uw steun aan de door ons 
vertegenwoordigde  fondsen. Over een jaartje zijn we weer 
terug en rekenen dan ook weer op uw goedgeefsheid.

Net voor het naar de drukker gaan ontvingen wij het bericht dat 

Truus Nellen is overleden.

Vanaf 1989 was ze coördinator van het Longfonds en medeoprichter 

van de Goede Doelen Week Heijen. Ondanks haar afnemende 

gezondheid was ze afgelopen april nog actief bij de collecteweek en 

wilde ze hoe dan ook haar steentje bijdragen.

We zijn Truus zeer dankbaar voor haar betrokkenheid en inzet, Truus 

bedankt.

Het  organisatiecomité. 
Truus nam nog deel 
aan de GDW
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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.
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

Ottersumseweg 55, Gennep  |   T. 0485 - 51 49 51
www.hetparkethuis.nl

Houten vloeren, parket, PVC, onderhoud 
vloeren en traprenovatie

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

versie: V13
datum: 04-05-2018

© 2018 rover media group
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Daarom meldden wij ons op een mooie lenteavond in de 
Beukenlaan, waar hij woont met zijn ouders Ad en Carla en 
jongere broer Kevin. Oudere broer Bryan is al uitgevlogen en 
woont in Gennep.

Tom in het dagelijks leven

Als je dit leest is Tom net afgestudeerd aan het ROC Nijmegen. 
Hij heeft de opleiding Financiële Administratie succesvol afgerond 
en gaat op zoek naar een baan. Hij werkt als poetshulp bij een 
schoonmaakorganisatie. Dit is een mooie aanvulling op zijn 
zakgeld. Tom wandelt graag met de hond die in het gezin een 
plaatsje heeft gevonden. Verder luistert hij veel naar muziek, 
heeft hij een heleboel LP’s en gaat hij geregeld naar festivals. 
Toms vriendengroep wordt gevormd door de Raddrèjjers. Hij is 
fan van het Songfestival. Ieder jaar kijkt hij met enkele vrienden 
en vriendinnen naar dit gebeuren. Hapjes en drankjes erbij, 
commentaar en punten geven. Tot zover is er sprake van  een 
gewoon Heijens jongensleven.

Maar wat maakt Tom zo speciaal?

Tom houdt van zelf optreden. Hij is, wat ze noemen in de “scene”, 
een Drag Queen. Dat wil zeggen dat je als man extravagante 

vrouwenkleding aantrekt en daarmee de bühne opgaat. En dat is 
wat Tom geregeld doet. Hij voert samen met een groep van circa 
vijftien personen elke tweede vrijdag van de maand een show 
op bij bar Thomtom (toeval of niet!) in de Van Welderenstraat in 
Nijmegen. 

Tom: “Vroeger was je travestiet of show travestiet. Nu noem je 
dat laatste Drag Queen. Je kunt een mannelijke of vrouwelijke 
King/Queen zijn. Alle vormen zijn mogelijk.
Je kunt het zien als een bepaalde kunstvorm. Ik luister veel naar 

Tom van Zitteren, alias Tompuss
Als je in februari de Prinsenreceptie hebt bezocht dan weet je vast nog dat Tom van Zitteren Prins Lars 
een act voorschotelde, waarin hij perfect het idool van Lars, de Duitse zangeres Helen Fischer, nadeed. De 
act was een groot succes. Tom (21) gaf aan dat hij best met ons over zijn passie wilde praten. Tom treedt 
namelijk sinds een jaar geregeld op als Drag Queen. 

Hèjs Nèjs
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muziek en kijk naar dansen. Ik vond het leuk om te fantaseren 
hoe ik die dans vorm zou geven op die muziek en welke 
kleding daar bij past. Sinds een jaar ben ik dus onderdeel 
van een show. We bedenken elke maand een ander thema. 
De show heet Haus of Thomtom. Ik treed op onder de 
artiestennaam Tompuss. Ik houd van humor in mijn acts en 
speel graag een glamourpoes.

Ieder lid van de groep bedenkt een deel en dat repeteren 
we op de maandag voorafgaand aan het optreden. Zo 
hebben we in december een kerstshow bedacht. Het is veel 
glitter en glamour. Mijn Heijense vrienden en vriendinnen 
zijn al eens naar mijn show komen kijken.”

Innerlijke groei

Je kunt gerust stellen dat het Tom goed heeft gedaan dat 
hij in deze wereld zijn plaatsje heeft gevonden. Hij is in het 
afgelopen jaar volwassen geworden, meent hij zelf. Dit is 
zijn passie en hier wil hij graag in doorgaan. Hij heeft naast 
zijn vrienden en vriendinnen in Heijen een heel nieuwe 
vriendengroep gevonden. ”Ik heb nu nog meer ontdekt wie 
ik ben en het heeft mijn leven enorm verrijkt. Ik ben er 
heel trots op.” Tom hoeft niet zo nodig in vrouwenkleren 
de straat op, maar houdt het bij performen in extravagante 
vrouwenkleding op toneel. 

Tom: “Vorig jaar heb ik onder andere opgetreden op Roze 
Woensdag tijdens de Vierdaagsefeesten. Het was pas mijn 
tweede optreden en dat meteen voor zoveel mensen, wel 
1.500! Ik had een show bedacht op muziek van Britney 
Spears. Ik was wel heel zenuwachtig, maar ik kreeg heel 
goede reacties. Vet!”

Outfits

Uiteraard heeft Tom uitgebreid moeten winkelen om 
excentrieke outfits te bemachtigen. Het eerste blouseje 
kocht hij met behulp van een vriendin. Zelf afrekenen aan de 
kassa durfde hij toen niet, dat moest zijn vriendin maar voor 
hem doen. Panty’s en make-upspullen zijn al vanaf het begin 
geen probleem. Hij heeft er geen moeite mee dit in een 
winkel allemaal uit te zoeken en te betalen. Die schaamte, 
zo die er al was, is hij voorbij. Ook wordt er veel online 
gewinkeld. Sommige spullen koopt Tom in via Aliexpress en 
andere internetwebsites uit het buitenland.
Trots toont hij zijn glimmende en aaibare outfitjes die 
allemaal aan een kledingrek op zolder hangen. “ik hou 
van sexy kleding in felle kleuren, maar ook van zwart en 
glitters,” lacht Tom. “Lady Gaga is mijn grootste voorbeeld.” 
Hij heeft een enorme poster van haar op zijn kamer. Ook 
de schoenenkast mogen we bekijken. Naaldhakken, echt 
zulke! hoge, in diverse kleuren en met glitters. Als jullie 
verslaggever daar vijf meter op zou moeten lopen zouden 

Fotografie: Marion Arts Fotografie Het kledingrek
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haar enkelbanden voor de rest van haar leven onherstelbaar beschadigd zijn. Tom 
danst er moeiteloos urenlang op rond. Ook bezit Tom een aantal pruiken die hij 
zelf omtovert totdat ze passen in zijn show. 

Toekomstplannen

Tom: “Ik ga nu een baan zoeken in de financiën, maar ik wil zeker een cursus 
visagie gaan doen. Verder zou ik meer bekendheid willen krijgen, op den duur een 
grotere naam willen worden in Nederland en betaalde boekingen realiseren. Dat 
is mijn ambitie. Overigens ben ik nu ook al te boeken.” (Onderaan dit interview 
staan de contactgegevens van Tom – red.)
Ik ben ook lid van een roze theatergroep in Nijmegen. Daar zijn we nu wekelijks 
voor aan het repeteren. In november hebben we drie uitvoeringen in de 
Lindenberg in Nijmegen.  

Metamorfose

Als Tom ons een foto toont hoe hij optreedt als Drag Queen staan we versteld. 
Is dat Tom? Hoe is het mogelijk dat je als man in zo’n prachtige glaumourvrouw 
kunt veranderen. Tom glimt helemaal van onze complimenten. Als je de foto’s op 
deze pagina’s bekijkt, kun je onze indruk zeker beamen. Waar Tom overigens voor 
waakt, is dat de kleding waar hij in optreedt niet ordinair wordt. Fotografie: Marion Arts Fotografie

Fotografie: Luuk van de VenDe makeup tafel

De hoge hakken kast!
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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



Natuurlijk zullen er mensen zijn die nu met gefronste wenkbrauwen en met enige scepsis 
dit verhaal lezen. Heijense Tom is wel in een heel speciale wereld terechtgekomen.

Maar zeg nou zelf. Wat is belangrijk? 

Antwoord: dat je gezond en gelukkig bent. 
Tegenover ons zit een van geluk en gezondheid stralende Tom die kan veranderen in een 
prachtige glamourvolle vrouw. Tom en Tompuss, ze passen perfect bij elkaar. 

Respect voor deze leuke, maar ook speciale Heijense jongeman, die zijn draai in het leven 
nu al vorm heeft weten te geven en die zonder problemen voor zijn geaardheid uit durft 
te komen.

Contactgegevens:

E-mail tomzitteren@hotmail.com

Socal Media accounts:

Instagram: @t.tom.puss

Facebook: Tom Tompuss 

 

De pruiken
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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.



Zondag 1 september a.s. is het weer zover: Kermis in Heijen. Hier 
hoort natuurlijk ook een optreden bij van Die Original Maastaler. 
Vanaf 12.00 uur zitten de muzikanten op het podium in gemeen-
schapshuis D’n Toomp klaar om u een aantal gezellige uurtjes ont-
spanning te bezorgen. Mooie Egerländer- en Böhmische nummers 
zullen de revue passeren, waarbij de beentjes van de vloer mogen. 
Zoals de afgelopen jaren gebruikelijk zijn er weer leuke prijzen te 
winnen via de steunkaartenloterij. Al met al dus zeker de moeite 
waard om een kijkje te komen nemen. Noteer  de datum van 1 
september in uw agenda. Hopelijk tot dan.

Frühschoppenconcert Die Original Maastaler  
op 1 september 

Op de eerste zondag van juli staat Millingen aan de Rijn sinds jaar en 
dag in het teken van oldtimers die uit Nederland, Duitsland en België 
naar het Historisch Vervoer komen. Een toertocht met in totaal 350 
deelnemers zal op 7 juli om 10.00 uur starten vanaf een tweetal 
locaties. Het snelverkeer begint bij restaurant De Fabriek in Heijen 
en de tractoren starten vanaf Harms Hoeve in Malden. Vanaf 11.00 
uur zal in het centrum van Millingen aan de Rijn het dagprogramma 
beginnen. Tot dit programma behoren onder meer het bekijken van 
bijzondere voertuigen van allerlei aard, onderdelenmarkten en de 
grootste Meccano tentoonstelling van Nederland. 
Speciale aandacht vragen wij voor de Dinky Toy tentoonstelling in 
combinatie met Bluebird Collections  in Hotel Millings Centrum. U 
treft hier unieke exemplaren van dit merk en u kunt uw meegebrach-
te Dinky laten taxeren, kortom: een soort Kunst en Kitsch. 
Zoals gezegd is er van alles te zien. We noemen: 
-een zaal vol miniatuurtreinen, een prachthobby.  
-Technische Lego en miniatuur zelfbouwtractoren maken dit item 
compleet. 
-Het jubileum van de Scania V 8 vrachtautomotor. Deze motor be-
staat sinds 1969, dus 50 jaar.  Een geroffel dat het transport al 50 jaar 
begeleidt, zal op een van thematentoonstellingen gevierd worden. 
Na de middag wordt het parcours aangevuld met een promenade 
van voertuigen uit de toertocht. 
Ter gelegenheid van haar 110 jarig bestaan zal op veler verzoek Julia-
na Bicycle Team enkele optredens verzorgen. Net terug van hun me-
ga-evenement Londen-Millingen aan de Rijn op een eenwieler zullen 
zij hun kunnen laten zien. 
Het zal de eenvoud zijn en de hang naar vroegere tijden, maar het is 
in ieder geval een uitlaatklep voor de dagelijkse stress wat een dag op 
Historisch Vervoer bij mensen losmaakt. 

Breng op zondag 7 juli eens een bezoek aan Millingen aan de Rijn en 
ervaar de passie waarmee de deelnemers hun hobby tonen.  
Tenslotte nog een oproep aan hobbbyisten: Wilt u uw hobby aan 
het publiek tonen, mail ons, want we hebben nog plaats. De entree is 
gratis. Eventuele verdere informatie kunt u vinden op onze website 
www.historischvervoer.nl 
 
Stg. Historisch Vervoer Millingen aan de Rijn 
 
Organisatie en medewerkers. 

Historisch Vervoer Millingen aan de Rijn , wie het kleine niet eert.. 

Verenigingsnieuws
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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

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



Een keer of drie tot vier per jaar treden de vrijwilligers aan om 
met schoffel, hark, schop en kruiwagen het buitenterrein van de 
school op adequate wijze te onderhouden. 
Op de foto is de groenploeg afgebeeld. Van links naar rechts:
Ger Cillissen, Theo Achterberg, Sjef Klaassen, Wim Vinck, 
Gerrit Willems, Gert Wijers, Frans Storms,  Jan Teerling en 
Henk  Hendriks.
N.B. Twee vrijwilligers, te weten Johan Poels en Laurens Franken, 
waren er deze keer niet bij en ontbreken op de foto.

Sponsor gezocht: de heg,  of wat daar nog van over is, 
langs het trottoir van de Sleedoornstraat is hard aan vervanging 
toe. Hiervoor zijn echter geen financiële middelen aanwezig. 
Wie kan en wil hier een mooie nieuwe afscheiding sponsoren? 

Stuur een mail naar 
dorpsblad@heijen.info en de redactie 
van Hèjs Nèjs zorgt er voor dat deze bij de 
school terecht komt. Rechtstreeks contact opnemen 
met de school kan natuurlijk ook.

Samen de handen uit de mouwen steken geeft een goed 
gevoel en onze gemeenschap vaart er wel bij! 

Groenploeg De Heggerank
Op een frisse donderdagmorgen in mei trof ik de groenploeg, die druk bezig was rond basis-
school “De Heggerank”.  Onkruid had geen schijn van kans, de grond werd losgemaakt en 
alles weer pico bello in orde gemaakt rond onze basisschool.

SMS’ers zien AbrahamBinnen de vriendengroep van SMS kunnen 
ze de mosterd blijven aanslepen, deze keer 
zagen Cor Klaassen en Oscar Klein, Abraham.

Ter aanvulling…Naar aanleiding van het overzicht van de 
inhoud van de Hèjs Nèjs nummer 50 tot 
100 kregen we “Kamervragen” waarom 
we de editie 1 tot 50 hierin niet hadden 
meegenomen. Dit overzicht stond echter al 

uitgebreid in de 50e editie. We snappen best 

dat dit in de vergetelheid is geraakt.
Het was daarom natuurlijk beter geweest als 

we dit even erbij vermeld hadden. Bij dezen!De redactie

Hèjs Nèjs
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Er leefde een directeur die grote achting genoot bij de mensen. Hij was werkgever van tweedui-
zend werknemers. Jezus bracht hem een bezoek in de gedaante van een arme grijsaard. Deze 
vroeg aan de portier om aan de directeur te melden: “Die-en-die is er”. De portier liet hem lang 
aandringen alvorens de directeur op de hoogte te brengen en hij trof de directeur aan terwijl 
deze een onderhoud had. Na even gewacht te hebben, legde hij hem het geval van de arme uit, 
zonder evenwel te weten dat het Jezus zelf was. Maar de directeur gaf hem ten antwoord: “Ziet 
u dan niet dat ik met iemand in gesprek ben. Laat me met rust”. De portier ging dus weg.
Intussen zat Jezus (in de gedaante van die arme grijsaard) geduldig te wachten tot de directeur 
zou komen. Een tijdje later kwam er een rijke man aan en onmiddellijk verleende de directeur 
hem gehoor. Hij, de God die rijk is aan barmhartigheid, aan mildheid en menslievendheid en een 
vriend van de eenvoudigen en geringen, zag de directeur met de rijke en Hij vroeg hem met 
klem: ”Ik wil u spreken meneer”. Maar de directeur ging met de rijke naar binnen en gebruikte 
terstond met de vreemde rijke het middagmaal. En na het diner begeleidde hij de rijke nog tot 
aan de poort van het bedrijf, waarna hij terugkeerde, geheel in beslag genomen door zijn vele 
bezigheden, het verzoek van de arme grijsaard, die nog steeds geduldig wachtte, vergetend. Bij het 
vallen van de avond had de directeur zich nog steeds niet verwaardigd de begenadigde, oprechte 
en eerlijke grijsaard te ontvangen. Deze vertrok dan maar, maar hij liet de portier echter weten: 
”Zeg aan uw directeur: als u de eer van de mensen wilt, zal Ik de mensen van heinde en verre, van 
overal naar u toesturen om u te bezoeken, want u wilt met mooie woorden mensen inpalmen en 
u wilt dat mensen naar u opzien. Maar van de goederen van mijn Koninkrijk zult ú niet proeven”. 
En zo maakte de Albeheerser zich kenbaar. 

Pastoor H. Reijnen

God ontmoeten in 
mensen

H. Dionysius Heijen, 
Jaargang 37 
Pastoor H.Reijnen, 
Hoefstraat 39, 
6598 AM Heijen
T: 0485 511533 
M: 06 10087938

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

juli
2019

vieringen in

Zondag 07 juli 09.30 uur 
Eucharistieviering met volkszang
Zondag 14 juli 09.30 uur 
Eucharistieviering met volkszang
Zondag 21 juli 09.30 uur 
Eucharistieviering met volkszang
Zondag 28 juli 09.30 uur 
Eucharistieviering met volkszang

Vieringen in de maand 
augustus 2019
Zondag 04 augustus 09.30 uur 
Eucharistieviering met volkszang
Zondag 11 augustus 09.30 uur 
Eucharistieviering met volkszang
Zondag 18 augustus 09.30 uur 
Eucharistieviering met volkszang
Zondag 25 augustus 09.30 uur 
Eucharistieviering met volkszang

Vieringen in de maand 
september 2019
In de maand september 2019 
zijn er, zoals gebruikelijk, 
eucharistievieringen op de zondagen 
om 09.30 uur. Dit is op zondag 
01, 08, 15, 22 en 29 september. 
De opluistering van de vieringen is 
nog niet bekend. Deze informatie 
zal bekend gemaakt worden in de 
agenda op de Heijense website 
www.Heijen.info.

Gratis af te halen
Bij het leegruimen van mijn ouderlijk huis zijn er nog een paar dingen die overgebleven zijn. Dit zijn: 
twee rollators, een koffiezetapparaat en een fietspomp. Deze voorwerpen zijn gratis af te halen bij de 
pastorie. Nogmaals - mijn dank voor het medeleven bij het overlijden van mijn ouders.

Met vriendelijke groet, pastoor Harry Reijnen

Beklimming toren kathedraal 
Roermond
De 86 meter hoge toren van de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond is van heinde en verre 
te zien. Andersom betekent dat ook dat deze toren een fraai uitzicht biedt. Elke eerste zaterdag 
van de zomermaanden, 3 augustus, 7 september en 5 oktober, kan de toren door het publiek 
beklommen worden. Om 13.30 uur, 14.30 uur en 15.30 uur gaat er een groep onder leiding van 
een gids naar boven. Daarbij kan iedereen zich aansluiten. Groepen kunnen buiten de reguliere 
openstellingstijden op afspraak de toren beklimmen. Meer info: torenbeklimming@gmail.com of 
www.kathedraal-roermond.nl. Entree toren: € 2,50 voor volwassenen en € 1,50 voor kinderen.

Heisa



Gert werd geboren op 4 november 1935 in Afferden.
Liefde, rechtvaardigheid en ten dienste staan van de mensen om hem heen kenmerkten zijn leven.
Het genieten van het samenzijn met familie en dierbaren stond centraal. Daarbij was sport en 
bewegen zijn passie. Gerts kinderen hebben daar volop van mogen genieten. Het lesgeven paste 
goed bij hem, zowel aan de leerlingen op de scholen als bij de jongens op de Augustinusstichting.
Verder heeft de oorlog veel invloed op Gert gehad. De zinloosheid en het enorme leed dat men-
sen wordt aangedaan heeft hem altijd diep aangegrepen. 
Hij bracht graag aan iedereen zijn visie over, waarbij respect en rechtvaardigheid belangrijk waren.
Zijn levensmotto was: ‘Blijf bij jezelf, zoek je eigen weg, waardeer de ander en sta open voor ie-
dereen’.

De liefde voor de tuin en het huis: klussen in de berging, kweken in de kas, eitjes rapen bij de kippen en de bloemetjes water 
geven. Het was zijn thuis, waar hij nooit meer weg wilde.
De liefde en aandacht voor zijn vrouw Leny, met wie hij 55 jaar lang samen was. Ze hebben lief en leed gedeeld, door dik en 
dun, een echte twee-eenheid. Hij prees zichzelf elke dag gelukkig met de jaren die hij samen met Leny heeft mogen delen. 
Bovendien was hij altijd trots op zijn kinderen en kleinkinderen. Gert overleed op 30 mei 2019.
Wij zijn ook trots op Gert en dankbaar voor alle mooie herinneringen die voort blijven leven.

In memoriam: Gert Cuijpers

In memoriam: Giel Derijck 
Giel werd geboren op 16 april 1930 in Afferden als Egidius Peter Derijck. Hij was de jongste uit 
een warm gezin van vijf broers en twee zussen. Giel was tien jaar toen de oorlog begon. Jan de 
Rijck, zijn latere schoonvader, en andere mannen uit de buurt verstopten zich voor de Duitsers in 
een silo bij zijn thuis. Jantje Kooimans, pas later leerden ze zijn echte naam kennen, namelijk Jaap 
Cohen, heeft tijdens de oorlogsjaren als jongste broer bij hen gewoond. Giels ouders namen Jaap 
onder hun hoede op verzoek van de kapelaan van Afferden. De Maas was een belangrijke militaire 
verdedigingslinie. Mede daarom is hier zwaar gevochten. De honger, de evacuatie van het hele 
gezin en ook de thuiskomst in een kapotgeschoten huis zonder ramen, deuren of vloer maakten 
diepe indruk op Giel. 
Begin jaren vijftig ontmoette hij Joke de Rijck. Hemelsbreed woonden ze zo´n 300 meter bij elkaar 

vandaan. Ze kenden elkaar niet, want Giel was al van de lagere school af toen Jo nog maar net begon. 
De verhalen van hun verkeringstijd zijn vaak verteld. Van de fiets die op zijn kop werd gezet om een lichtje te laten schijnen 
dat Jo dan vanaf het slaapkamerraam kon zien tot het ´gestolen´ eitje dat ze stiekem had gekookt voor hem. Meer dan 60 
jaar waren ze samen.
Giel was een gezellige, fijne en meelevende man met een hart van goud. Zijn kopjes koffie met het praatje zijn wereldberoemd 
bij de familie, de vrienden en de buren. Hij was een man met een groot gevoel voor humor. Die maakte zijn dag, en die van 
anderen, vaak weer goed.
Zijn credo was: `Een dag waarop niet is gelachen is een verloren dag`. En lachen, daar was Giel goed in. Giel overleed op 
4 april 2019 in zijn geliefde dorp Heijen. Het straatbeeld van Heijen is nooit meer hetzelfde. Moge hij rusten in vrede.

Heisa



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

 



Donateursactie 

Fanfare EMM 

In week 38 ( 16 tot en 

met 22 september 2019) komen de leden 

van Fanfare EMM weer bij u langs voor de 

jaarlijkse donateursactie.

De (uniek genummerde) kaarten kosten 

€ 5,00 per stuk. 

Wij danken u voor uw bijdrage,

Bestuur en leden Fanfare 

Eendracht Maakt Macht, Heijen.

Geslaagd voor het voorgezet 
onderwijs ?!

Wij vinden dit natuurlijk leuk om in 
Hèjs Nèjs te vermelden !
Stuur daarom een leuke foto of selfie 
van jezelf, het liefst natuurlijk met de 
“geslaagden vlag” naar 
stellahejsnejs@gmail.com
In Hèjs Nèjs September maken wij er 
dan een leuk geslaagd item van ! 

Afscheid Henk Kerkhoff , maar toch niet helemaal….Tot onze grote spijt gaat Henk Kerkhoff onze redactie verlaten. Hij is 10 jaar in touw 

geweest voor Hejs Nejs, eerst om de redactie en het blad gestalte te geven, daarna 

als voorzitter van de redactie. Henk vindt het nu tijd worden om zich met andere 

hobby’s bezig te gaan houden, zoals met de werkgroep Historisch Heijen en muziek 

maken bij het Seniorenorkest. Gelukkig heeft Henk toegezegd als gastschrijver van de 

columns aan de redactie verbonden te willen blijven. Daar zijn we blij mee. Henk was 

onder andere ook contactpersoon voor het Hèjs Nèjs bij Vereniging Hèjje Mojjer. 

Die taak wordt overgenomen door Ricky Boumans-Reintjes. De andere taken van 

Henk worden voorlopig verdeeld onder de overige redactieleden.
In de laatste redactievergadering waar Henk aan deelnam dankten wij hem voor zijn 

inzet en kundigheid en overhandigden wij Henk een lekker Genneps Biertje. Afscheid 

nemen doen we niet aan…..

D’n Hèjse vlègel

Daor is ie dan, d’n Hèjse vlègel.
Moj um te kriege, goe.d  um te  gèève,
Mar vöral gezèllig um same te prôste.
 
Te verkrijgen bïj Topslijter Rob Takken ien 
Génnep. Prijs: € 10,--.

Winnaar van de Logo Quiz:  

Wilma van Els 

De juiste oplossing was: 
Een decennium Hejs Nejs

Dank!!
*  Heisateam en alle vrijwilligers! De 10e en jubileumeditie van de Heisafeest was weer top en vooral ook voor en door Heijen! Echt Heijen samen. 
*  Websitegroep! Wat een leuke en ook omvangrijke digitale speurtocht bij jullie 10-jarig jubileum.  De winnaars zijn Jolanda Jaspers en  Maike van den Berg. 
*  Redactie en vrijwilligers van Hejs Nejs voor de 100e en bijzonder editie van ons kwaliteitsblad!*  Edwin Jans en Mathijs Jansen voor het bedenken, voorproeven, verfijnen en presenteren van onze eigen Heijense borrel: d’n ‘Hèjse Vlègel’. Prima naam, Minet!!

 
En dan nog, de dorpsondersteuner… Bij het ter perse van deze Hejs Nejs stond er nog een heel belangrijke vergadering met gemeente, alle dorps- en wijkraden en Synthese op de rol. Maar dan moet deze maand helder zijn wie deze functie gaat invullen. 

 
Bestuur Hèjje Mojjer



De Klantvriendelijkste Bank is de grootste onafhankelijke publieksprijs voor klantvriendelijkheid 
in de branche Banken en is op initiatief van SAMR Marktvinders.

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

RegioBank weer uitgeroepen
tot de klantvriendelijkste

bank van Nederland!

 

 

   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!

Wat is uw
huis waard?

Gratis waardebepaling
bel 0485-820202



Wat hebben we gelachen bij dit interview, niet normaal meer. Maar 
nu toch even ter zake…. De club ging eind mei 10 dagen naar de Isle 
of Man om motorraces te bekijken en om er zelf op volle snelheid 
rond te toeren. Wij wilden weten hoe dat verlopen is….

Wie zijn de leden van deze roemruchte club? 

Marita Kremers, echtgenote van Martien, helpt ons een handje en 
noemt de namen, terwijl intussen buiten onze fotograaf probeert de 
mannen en hun motoren een beetje normaal op de foto te zetten. 
Dat duurde nogal lang……..

Dit zijn ze: Tonnie ten Haaf, Martien Kremers, Mat van Uden, Pierre 
Peeters, René Groenen, René Hermsen, Bart Lamers, Bart Poels, 
Peter-Frank Wijers, Mathijs Jansen en Peter Verhoeven. Drie heren 
zijn niet in Heijen woonachtig, maar hebben er wel een sterke binding 
mee, te weten Bart Lamers, Peter-Frank Wijers en Peter Verhoeven. 
De jongste van het stel is Bart Poels (40 jaar) en de oudste is Mat 
van Uden (61).
Eindelijk zijn de mannen binnen en krijgen we het verhaal te horen:
Martien: “We zijn al drie keer naar Isle of Man geweest:  in 2006, 
2009 en dit jaar. Verder zijn we een keer naar Ierland gereisd voor 
de zogenaamde Northwest 200. Ik ben de enige die iedere keer op 
dezelfde motor heeft gereden. De anderen zijn intussen van motor 
veranderd.”
Door het motorrijden zijn ze bevriend geraakt en hebben ze zich 
verenigd onder de reeds genoemde naam Sporty Bikers Heijen. 
Jaarlijks bezoeken ze de TT van Assen. Sommigen zijn al vroeg met 
het rijden begonnen. “Na de Eerste Heilige Communie meteen op 
de motor!”

Wat is het gebeuren op Isle of Man precies, heren?

De heren vertellen: “Oorspronkelijk is het racen begonnen in 
Frankrijk. Dat ging daar op het betreffende straattraject op een of 

What happens on Man, stays on Man…
Zet drie mannen bij elkaar en de eerste lachsalvo’s klinken je al snel om de oren, laat staan als je zit tussen 
een club van 11 mannen, vol motorrace testosteron. Het zijn de leden van de in de racewereld relatief on-
bekende en nog niet door justitie verboden Sporty Bikers Heijen, oftewel SBH. Maar vanaf nu is deze groep 
in elk geval in Heijen wereldberoemd.
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andere manier niet zo goed. Men is daarom uitgeweken naar Isle 
of Man voor de straatrace. Op Man geldt geen snelheidslimiet. Het 
eiland ligt in de Ierse zee tussen Engeland en Ierland. Sinds 1907 
worden er motorraces gehouden. Er rijden geen internationaal 
bekende toppers; zij rijden op originele circuits. Het eiland meet 60 
bij 30 mijl. Het stratencircuit zelf is 37 mijl lang (= ca. 60 kilometer). 
Tijdens de races op Man zijn er gedurende twee weken wel 
88.000 mensen op het eiland. De meesten komen op de motor. 
Ieder zijstraatje moet tijdens de officiële races afgezet worden. De 
generatie die er nu woont, is helemaal opgegroeid met de jaarlijks 
terugkerende wegrace. Zij weten precies wanneer de races zijn. Om 
14.00 uur wordt er gestart. Dan moeten de auto’s van de weg zijn. 

De Avonturen in meerdere dingen

Het begon al goed. Nadat het bonte gezelschap uitgezwaaid was 
door de (niet?)treurende tijdelijke weduwes stoomde de groep 
regelrecht naar Rotterdam. Bij de paspoortcontrole ontstond 
meteen de eerste paniek: Ondanks dat Bart Poels thuis als eerste 
begonnen was met het inpakken van zijn spullen had hij één dingetje 
over het hoofd gezien: het paspoort. Dit document moet je hebben 
om Engeland binnen te komen.Barts echtgenote Janske reed in een 
noodgang naar Rotterdam en kon haar Bart nog nét op tijd zijn 
paspoort overhandigen. Tien minuten later zaten ze op de boot naar 
Hull. Met 4 man in één hut. “Als je de schoenen uit deed was de hut 
vol!” 

Tempelbezoek....

Marjo en Theo
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Met 4 man in één hut. 
“Als je de schoenen uit deed was de hut vol!”

Tweede dingetje

In Hull verliet men de boot. Na de paspoortcontrole sloeg de 
motor van Bart Lamers echter niet meer aan. Met startkabels van 
een behulpzame automobilist is de motor weer gestart. Ondanks 
Bank Holiday, in Engeland een nationale feestdag, kon er bij Halfords 
een accu gekocht worden. Op weg naar Isle of Man ging de tocht 
door Country Engeland. “Het was mooi weer totdat het begon 
te regenen.” Men reed onder andere door North York Moors 
National Park. “Geen hert gezien, wel schapen die langs de weg 
liepen.”

Dan moet je nog met de boot naar Isle of Man, hoe ging dat?

“Dan ga je met de nachtboot vanuit Heysham. De overtocht vergt 
slechts vier uur. De boot vaart daarom pas om 2 uur ‘s nachts aan. 
We hebben van tevoren urenlang bij McDonald’s doorgebracht. 
Om 6 uur ‘s morgens waren we aan land. De zee was rustig, 
maar de boot trilde, dat móet een vrouwenboot zijn geweest...
Hahahahaha!”

En het derde dingetje.

Het was dit jaar slecht weer. Het gezelschap had twee tenten 
gereserveerd. De tenten staan op het plaatselijke voetbalveld. Zo’n 
tent bestaat uit een “hoofdtent”  en drie aansluitende koepeltentjes. 
In de hoofdtent kun je eten en aan de motor sleutelen. Dit laatste 
is misschien niet helemaal de bedoeling, maar helaas soms wel 

noodzakelijk. De koepeltentjes dienen als slaapverblijf. Bij aankomst 
op de camping, gelegen vlak naast het circuit, was één tent al 
doorweekt, zeg maar gewoon hartstikke lek. Er moest dus even 
wat gereorganiseerd worden. Om nog even terug te komen op het 
eten: Bart Lamers was de man van de ontbijten.
Nagenoeg alle dagen was het mistig. Op Man heeft de mist veel 
invloed. Wat is het geval: het circuit loopt onder meer door de 
bergen. Daar hing nagenoeg altijd mist, die vervolgens verder trekt 
over het eiland. Daarom werden de races afgelast, iedere dag weer. 
Dat was balen. Uiteindelijk is er dit jaar vanwege het slechte weer 
alleen maandag een officiële race gehouden. Maar toen moesten 
de heren terug. Op zondag ervoor hebben ze wel een training 
gezien. 

In de bergen gebeuren de meeste ongelukken. Als er iets gebeurt, 
dan gaat de weg dicht. Vele motorrijders staan dan te wachten 
voor de slagboom, soms wel 200. Er is overigens veel respect als 
er iemand verongelukt. Er verongelukken jaarlijks mensen. Twee 
jaar terug is er een Nederlander, Jochem van de Berg, bijgenaamd 
Sjakie Spektakel, verongelukt. Op het kerkhof is een muur met de 
namen van de slachtoffers. Daar hebben de vrienden met respect 
bij stilgestaan. Tijdens races en trainingen zijn er sinds 1907 tot 
dusverre 263 mensen om het leven gekomen.
Isle of Man is geen pure mannenaangelegenheid. Het is ook geen 
gay-eiland. Toch heeft men zogenaamd slechts één vrouw gespot. 
Daar hebben ze naar gekeken, want dat mocht. De dame staat 
op de foto, maar die mag echt niet in het Hèjs Nèjs. Dan weet je 
het wel. 
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Vierde dingetje

Tijdens een toertochtje is Martien is een keer gevallen. “Hij ging de 
schapen achterna,” aldus Mat. Martien wil er niet over praten, immers: 
what happens on Man stays on Man. Het leverde Martien behalve een 
deuk in de radiateur ook eentje in zijn ego op! En een dikke knie, maar 
dat is weer over.

Het leverde Martien behalve een deuk in de 
radiateur ook eentje in zijn ego op!

Vijfde dingetje

Martien Kremers en René Hermsen waren tijdens de week op 
het eiland 25 jaar getrouwd, maar niet met elkaar…. Volgens Peter 
Verhoeven hebben ze in de tent nog een receptie gehouden. Bart 
Poels merkt op dat het fijn is dat de partners het toestaan dat ze een 
week weg mogen.  Ja, dat mag je wel zeggen. Echt tof van de dames!

Zesde dingetje

Op de terugweg aangekomen in Rotterdam weigerde de Aprilia van 
Martien dienst. Het motorblok was verzopen, dus moest er weer 
gesleuteld worden. Dat gebeurde natuurlijk op een douaneterrein, 

heel normaal. Hahahaha! Na verloop van tijd werd men vriendelijk 
verzocht het terrein te verlaten zodat de beveiigers het konden 
sluiten. 
De verhalen over het bier drinken, geuren, slapen en snurken zullen 
we je besparen.
Omdat er niet veel gerace te zien was, was er tijd om te shoppen. 
Daar is thuis nooit tijd voor, maar op Man wel! Er is veel merchandise 
in de pitsstraat, dus je kunt er je ponden goed kwijtraken. Iedereen 
heeft een T-shirt als herinnering meegenomen. 
Man is laagdrempelig. Zo kun je je heel gemakkelijk in de pitsstraat 
bewegen en praten met de coureurs en de monteurs. Dat is bij een 
officiële Grand Prix heel anders. 
Uit alle werelddelen komen mensen naar Isle of Man. Ze hebben 
allemaal maar één doel: Motorraces bekijken en rondtoeren. De 
beleving is er geweldig.

Conclusie: 

“We hebben veel pech gehad met het weer. We hebben te vaak het 
geluid van de scheepshoorns gehoord, vanwege de mist en te weinig 
het motorgeluid. Maar we zouden zó weer gaan!”



De Heisafeesten 2019 - een impressie
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Leenders
Levensmiddelen

Levensmiddelen tot aan uw deur!

Hierbij wil ik mij graag aan u voorstellen.

Mijn naam is Joop Leenders 
van Leenders Levensmiddelen.

Ik kom met mijn winkelwagen in Heijen.

Wilt u graag dat ik met de winkelwagen 
bij u langskom, bel dan tel. 06-22741165 

of mail naar info@leenderslevensmiddelen.nl

Boxmeerseweg 2a 6598 BK Heijen
www.snellenhorecaservice.nl



Zaterdag 25 mei jl. was het dan eindelijk zo ver : Heijen JO-17 
mocht de kampioensbeker in ontvangst nemen. Een week eerder 
diende het kampioenschap zich al aan: Heijen won met 0-4 van 
rivaal De Zwaluw JO-17 uit Oeffelt en de naaste concurrent uit 
Oploo sneed zichzelf in de vingers tegen Festilent. 
Aldus had de Heijense equipe in de slotwedstrijd aan 1 punt vol-
doende om het kampioenschap veilig te stellen. Heijen kwam bin-
nen een half uur op voorsprong. In plaats van verder uit te lopen 
en zich te belonen met de titel viel plotseling de gelijkmaker van 
de gasten uit Vierlingsbeek. Dit was mede te danken aan weifelend 
optreden van de Heijense defensie.
Na rust nam Heijen het heft weer in handen en vergrootte de 
voorsprong naar 3-1. Hiermee was de strijd beslist. Na de wed-
strijd kon middenvelder Justin Klein zijn geluk niet op: “Dit is een 
goede beloning voor het afgelopen seizoen”. 
Graag willen wij iedereen bedanken voor de support van het af-
gelopen jaar.

Spelers, leiding en andere betrokken 
van Heijen JO-17 

Het kampioenschap is binnen voor Heijen JO-17

Wanneer er verzameld wordt voor de laatste wedstrijd merk je 
dat sommige van onze talenten van JO-10-G een beetje last heb-
ben van spanning. Maar zoals altijd is de sfeer goed, uitgelaten en 
positief. 
Eenmaal aanwezig in Wanroij begint het slot van een mooi avon-
tuur. Zoals gezegd lijkt de spanning in de, soms nog korte, beentjes 
te zitten. Daardoor wordt er voorzichtig aan de wedstrijd begon-
nen. Wanneer de spelers door de trainers geattendeerd worden 
op dat waar ze het afgelopen jaar zo in gegroeid zijn, namelijk het 
overspelen naar elkaar, begint de wedstrijd te lopen. Er verschij-
nen lachende gezichten, de spanning van de wedstrijd verdwijnt 
en het spandoek wordt getoond. “Hop Hop Hop, JO-10-G op 
naar de top” is hierop de boodschap. 
De wedstrijd wordt met 10 – 7 gewonnen en het juichen kan be-
ginnen. In voetbalkleding de auto in en snel terug naar Heijen. Met 
de kampioenen op de achterbank wordt er al toeterend door 
het dorp gereden. Op het sportpark zijn er stralende gezichten 
bij het in ontvangst nemen van de beker en een mooie medaille. 
Het feest wordt afgesloten met een mooie tocht door Heijen op 
de zogeheten “platte kar” en het eten van frietjes in de kantine. 
Tijdens het eten wordt er nog nagepraat door dit mooie stel, dat 
kan terugkijken op een mooie prestatie!

7 jongens en 1 meisje, samen 1 team!! 
Dat is JO-10-G van dit seizoen.

Voorste rij: Roan Geulen, Wes Kropman
Achterste rij v.l.n.r.: Stijn Verhoeven, Ties Hazevoet, Roan van Dalen, 
Joëlla Rutten,  Tobias  Wijers, Keano van Hees
Trainers: Marco Geulen, Marco Lamers

Een Topseizoen voor Heijen JO-10-G

Verenigingsnieuws
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Uit de inzendingen voor de slagzinnen hebben we in de redac-
tie unaniem gekozen voor de inzending van Julianne Storms, lang 
woonachtig aan de Hoofdstraat. Julianne is 27 jaar oud. Ze ver-
richt bij Cultureel Centrum Roepaen barwerkzaamheden alsme-
de administratief en secretarieel werk. Wat we nog niet wisten, 
maar nu wel en heel Heijen ook: Julianne is een zeer getalenteerd 
schilderes. Zij maakt de prachtigste waterverfschilderijen. Ze 
heeft op Instagram maar liefst 31.000 volgers (@Effierced), zie de 
foto. Zo zie je maar weer, altijd iets onverwachts bij elk interview!

Met een knipoog stel-
den wij Julianne de vol-
gende vragen:
-  Wat gaat er nu 

door je heen, nu je 

dit nieuws hoort?

Julianne: Ohhhh echt 
waar! Maar dit is FAN-
TASTISCH, super, we-
reldnieuws, ik zet het 

gelijk op Instagram, Facebook, Twitter en in mijn blog… 
-  Hoe denk je dat we je zullen herinneren nu je deze prijs 

in de wacht hebt gesleept?

Julianne: Ohhhh mijn leven kan niet meer stuk. Hier ga ik in lengte 
van jaren van profiteren. Wat zal dat goed staan op mijn CV! 
- Hoe sta je vanaf nu in het leven, denk je?

Julianne: Joh! Mijn leven is er stúkken mojjer op geworden, tja hoe 
zal ik het zeggen zonder dat ik naast mijn schoenen ga lopen. Dit 
is het beste dat me tot nu toe overkomen is.
- Heb je nog een tip voor het Hèjs Nèjs?

Julianne: Wel twee! Mijn eerste tip zou zijn, nooit meer om een 

slagzin bedelen in het Hèjs Nèjs, dan verbleekt mijn ster, dat zou 
ik niet willen. 
Mijn tweede tip zou zijn, neem mij maar op in de redactie, ik ben 
van onschatbare waarde, zoals je ziet.

Tot zover RTL Boulevard.

Nu de echte antwoorden van Julianne:
- Wat gaat er nu door je heen, nu je dit nieuws hoort? 

Julianne:
Oeh wow! Ik heb meteen een screenshot gemaakt van jullie 
e-mail en doorgestuurd in de familie app…
- Hoe denk je dat we je zullen herinneren nu je deze prijs 

in de wacht hebt gesleept?

Julianne: oeh wow, ik ben erg blij binnenkort weer Heijense te 
worden (Julianne gaat in de Heesweg wonen met haar vriend – 
red.). Straks staat de slagzin  op 
de voorpagina en dan denken 
de mensen misschien weer aan 
mij! 
- Hoe sta je vanaf nu in het 

leven, denk je?

Julianne: dit is vast een goed 
begin voor mijn terugkeer in 
Heijen, een goeie binnenkomer!
- Heb je nog tips voor het 

Hèjs Nèjs?

Julianne: ik vind het een heel leuk 
blad om te lezen, maar ik mis in-
terviews met mensen van mijn 
leeftijd. Ik zou daarom meer de 
jongeren erbij betrekken. 
Bedankt voor deze goede tip. 
Daar gaan we mee aan de slag!
Van harte gefeliciteerd, Julianne!
Julianne heeft tijdens de Heisa-
feesten een Heijse Vlègel in ont-
vangst mogen nemen.

Hèjs Nèjs, vör as ge ’t nog nie geheurd hèt.

Hallo Julianne!
We hebben goed nieuws voor jou. Jij hebt de mooiste slagzin gemaakt:
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Hèjs Nèjs, vör as ge ’t nog nie geheurd hèt.

Even een korte kennismaking met Mariël:

Mariël Hopmans, werd op 30 april 55 jaar en woont aan de 
Sleen nummer 17. Ze is kapster en nagelstyliste en heel vaak 
huisvrouw (!). Haar hobby’s zijn koken, tuinieren en dansen. 
Verder vindt ze het leuk om iets te organiseren. Mariël is 
getrouwd met Wilbert en samen hebben ze 2 kinderen: 
Roy (23 jaar) en Maxime (22).

Mini-interview met een knipoog:

Mariël, we zitten hier lekker in jullie tuin en we hebben de 
volgende vragen voor je:

Waarom heb je alle 100 exemplaren bewaard?

Antwoord: “Waarom Niet? Ik ben zóóó trots op ons 
dorpsblad, heerlijk om nog eens in te bladeren, zeker in de 
101e want dan sta ik er zelf in.”

Waar heb je ze bewaard?

Antwoord: “Onder mijn bed natuurlijk. Als ik ’s nachts niet 
slapen kan pak ik er een paar onderuit. Geheid dat ik binnen 
10 minuten insukkel.”

In hoeverre kijk je uit naar de verschijning van 

het blad?

Antwoord: “Ik lig straks uren voor de brievenbus, beetje 
appen en facebooken en zo, dan krijg ik de tijd wel om.”

Heb je nog tips voor het Hèjs Nèjs?

“Ja, ik zou willen dat het elke week verscheen….”

Tot zover Shownieuws.

Nu de echte antwoorden van Mariël….
Waarom heb je alle 100 exemplaren bewaard?

“Ik vind het een geweldig mooi tijdschrift met mooie lay-out 
en leuke artikelen. Zonde om weg te doen.”

Waar heb je ze bewaard? 

“In de studeerkamer staan ze keurig op een rijtje in de 
boekenkast.” Dat zag er inderdaad chic uit!

In hoeverre kijk je uit naar de verschijning van 

het blad?

“Als het te lang duurt kijk ik in beide brievenbussen die het 
huis rijk is. Ik kijk omdat ik er voor mijn gevoel weer eentje 
kan verwachten. 

Heb je nog tips voor het Hèjs Nèjs?

“Nee, eigenlijk niet. Ik vind het gewoon erg leuk wat er 
telkens in staat. Ben vol lof over de 100e editie.” 
Tips? In tweede instantie heeft Mariël nog de volgende tips 
voor ons:
Zet er af en toe een keer een fiets- of wandelroute in. 
Verder zijn er misschien mensen die soms leuke tochtjes 
maken en die ze best willen delen met de Heijense mensen.” 
Ook zou ik een keer de oude Maasarm voor het voetlicht 
zetten. Breng dit mooie plekje onder de aandacht bij 
diegenen die het nog niet kennen”.

Dankjewel, Mariel, dat nemen we mee! 

Tijdens de Heisafeesten heeft Mariel een Heijse Vlègel in 
ontvangst mogen nemen.

Gefeliciteerd Mariël!
Jij hebt opgegeven dat je alle 100 edities van het Hèjs Nèjs hebt bewaard. 
De loting wees uit dat jij de gelukkige bent die een prijsje in ontvangst 
mag nemen. 
Tevens krijg je een fotoshoot en een mini-interview. Na controle is 
gebleken dat je ze inderdaad nog alle 100 hebt!
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Groente en fruit 10

De Poel 8
6591 BV Gennep

T. (0485) 51 42 44

elemansfrans@hotmail.com

Groente en fruit, gewoon vers!

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

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

 HEYEN
SINDS 1898

COENDERS
TWEEWIELERS

F

GAZELLE, BATAVUS, 
RIH, LOCOMOTIEF, 

ELECTRISCHE FIETSEN, 
SPARTA, ION, 

BATAVUS EASY SACHS
BROMFIETSEN: VESPA en PUCH

Hoofdstraat 34, 6598 AE Heijen
Tel: 0485-511597 Fax: 0485-519561 

Mail: hans.coenders@hetnet.nl

CT_adv_A6.indd   1 20-04-2010   10:25:18

Zoals elk jaar op Pinkster-Maandag hebben we dit jaar samen 

met de organisatoren en een aantal trouwe vrijwilligers 

opgeruimd. Dit jaar ging het extra snel omdat we hulp kregen 

van vriendengroep PIG, een geweldig aanbod om een geslaagd 

weekend af te sluiten! Wie biedt zich aan voor volgend jaar!? 

Hierna werden we heerlijk verwend door Erwin en Sandra 

met een spontane lunch in hun prachtige tuin, wat een toppers!

The day after ‘Heisa’



Veel mensen in Heijen zijn op een of andere wijze actief als vrijwilliger 
en dat is mooi. Zo ook Jan Helmond en Annelies Lintzen, die al jaren 
vrijwilligerswerkzaamheden verrichten bij Biblioplus in Gennep. En 
eerlijk is eerlijk: Jan, Annelies en hun collega’s zouden graag meer 
vrijwilligers in de bieb zien, vooral met het oog op de enorme 
toename van activiteiten. Ze vroegen zich af of een interview in het 
Hèjs Nèjs zou helpen deze wens te vervullen. Aangezien wij Biblioplus 
en het vrijwilligerswerk een warm hart toedragen maakten we graag 
van de uitnodiging gebruik een kijkje te nemen in de Gennepse bieb. 
We waren aangenaam verrast over wat daar nog meer gebeurt dan 
alleen boeken lenen en terugbrengen en over de bevlogenheid van 
onze Heijense vrijwilligers in de bibliotheek.

Biblioplus

In Gennep zijn 4.514 mensen lid van Biblioplus. Dit aantal is inclusief 
de jeugd tot 18 jaar en is 26% van het inwoneraantal. Met name op 
school is de bibliotheek populair. In 2018 maakten 1.940 kinderen van 
de diensten gebruik. Biblioplus is actief in een grote regio, waarbinnen 
33.000 mensen lid zijn van de organisatie. 
Niet alleen Jan en Annelies zitten aan tafel, maar ook beroepskracht 
Céline van Broekhoven (60) is aangeschoven. Ze staat rechts boven 
op de foto. Céline werkt nu tien jaar bij Biblioplus. In totaal is ze 
al 42 jaar werkzaam in het bibliotheekwezen. Zij heeft de functie 
Regisseur Volwassen Lezers en is verantwoordelijk voor de kwaliteit 
van uitlenen en aankoop van boeken voor volwassenen. Bovendien 
is ze aanspreekpunt voor “haar” vrijwilligers en stuurt ze deze groep 
aan.

 “Wat gebeurt er dan nog meer dan boeken lenen, Céline?

Haar antwoord: “Haast te veel om op te noemen. We organiseren 
lezingen. Zo hebben we onlangs lezingen in het kader van het Jaar 
van de Ontmoeting gehad. 
Een van de meest opvallende innovaties is het Techlab, gestart in 
2018. Dit is bestemd voor de jeugd van 8 tot 12 jaar. Ze leren er 
spelenderwijs programmeren en krijgen een kijkje in de robotica. 
Verder komt er geregeld een beroepskracht uit de gezondheidszorg, 
waardoor vele mensen kennis hebben kunnen maken met de 
“positieve gezondheidsgedachte”. 
Er zijn kortlopende cursussen, zoals 
herhaalcursussen rijvaardigheid 
en computercursussen; scholieren 
kunnen hier in een rustig hoekje 

Een kijkje achter de boeken in de bibliotheek met 
Jan Helmond en Annelies Lintzen
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hun huiswerk maken en hun examens voorbereiden; er zijn 
werkplekken voor ZZP’ers; de Papieren Brigade van de Gemeente 
Gennep en Synthese houdt spreekuur en je kunt er zonder afspraak 
binnenlopen. 
Bij veel activiteiten wordt samengewerkt met professionals. 
Taalvragers komen hier bij elkaar voor de inburgeringcursussen voor 
statushouders. In de benedenverdieping van de bieb is hiervoor een 
enorme ruimte ingericht, de zogenaamde Kenniskeuken. Daar wordt 
heel veel gebruik van gemaakt. 

Biblioplus heeft buiten het uitlenen van boeken vorig jaar in totaal 
maar liefst 1.600 activiteiten georganiseerd. Er zijn op dit moment 
440 vrijwilligers werkzaam bij de diverse filialen en de Bibliotheek op 
School. Het waardevolle in mijn werk is het contact met de mensen, 

zoals  de vrijwilligers, en de vernieuwende rol die de bieb nu speelt in 
de veranderende samenleving.”

Een van de meest opvallende 
innovaties is het Techlab, gestart in 
2018. Dit is bestemd voor de jeugd 

van 8 tot 12 jaar.

Annelies Lintzen

Annelies heeft in het dagelijks leven samen met haar man een 
melkveehouderbedrijf aan de Kamperweg. Annelies is 61 jaar en sinds 
2013 met een kleine onderbreking werkzaam als vrijwilligster in de 
vestiging Gennep. Ze kwam zonder werk te zitten en hield zich vast 
aan de opmerking van wijlen Jacq Boekholt: “Als je ergens mee stopt, 
moet je ook ergens mee beginnen.” Dat nam Annelies ter harte en 
omdat ze zo van lezen hield leek dit voor haar een ideale invulling. 
Annelies: “Eerst ben ik naar de infoavond voor vrijwilligers geweest. Ik 
vind het geweldig mijn passie over te kunnen brengen aan anderen.” 
Annelies zet zich met hart en ziel in voor met name de jeugd. “Ik 
vind het prachtig als ik een kind een boekje mee kan geven, waarvan 
de moeder later zegt: hij was even niet van de bank af te slaan. Dat 
maken we niet vaak mee!” Annelies is elke vrijdagavond en 1 keer per 
6 weken op zaterdagochtend actief in de bieb.

Jan Helmond

Jan Helmond is 72 jaar en werkt al sinds de sluiting van de Page 
Papierfabriek in 1999 bij de bieb, kortom: al 20 jaar. Jan wilde graag 
contact met mensen houden en heeft mede daarom voor de bieb 
gekozen. De bieb zocht toen al naar vrijwilligers, voornamelijk voor 
het terugzetten van de boeken in de kast en het onderhoud van 

Jan aan het werk achter de balie
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boeken. Als er een boek kapot was plakte Jan de bladzijden weer 
netjes aan elkaar. Jan is ook handig. Dat kwam van pas als er eens een 
technisch klusje moest worden opgeknapt. Op dit moment verricht 
Jan heel wat meer werkzaamheden dan de bovengenoemde. Een 
greep: hij let op de tijdschriften, zorgt ervoor dat ze uitleenklaar zijn 
en verwijdert de oude jaargangen. Hij beantwoordt klantvragen en 
lost problemen met de computers op. Het is duidelijk: Jan is in de loop 
der tijd multifunctioneel inzetbaar geworden. Jan werkt op maandag- 
en dinsdagmiddag. 

Vraag aan Céline, wat wordt er verwacht van de vrijwilli-

gers en voor welke functies zijn er nog nodig?

Céline antwoordt: “Sinds 2012 zijn vrijwilligers hard nodig. Zonder de 
hulp van vrijwilligers zou het niet mogelijk zijn onze dienstverlening op 
peil te houden en te vernieuwen. Samen met de vrijwilligers kunnen 
we de bibliotheek nu een centrale plek geven in onze gemeente. 
De openingstijden van de bieb zijn afgelopen jaar zelfs verruimd. 
We zijn zes dagen per week open, in de ochtend en de middag. 
Ook op vrijdagavond zijn we geopend. Tevens zijn de activiteiten 
toegenomen. Het leidt er mede toe dat we soms handen te kort 
komen. We zoeken mensen die liefst 2 dagdelen beschikbaar zijn. Ben 
je 1 dagdeel beschikbaar, ook dan kun je je gerust aanmelden. De 
vrijwilligers moeten na een inwerkperiode zelfstandig kunnen werken. 
Klantvriendelijkheid is heel belangrijk en je moet wel iets van boeken 
weten. 

We kunnen ook nog vrijwilligers gebruiken buiten de uitleen. Zo 
zijn we ook op zoek naar een gastheer of gastvrouw die activiteiten 
mee wilt organiseren en bezoekers tijdens die activiteit  ontvangt  
en begeleidt. Dat houdt onder meer in: voor de koffie zorgen, de 
stoelen klaarzetten en de beamer in orde maken.  Verder is een 
huismeester wenselijk. Dit is een persoon die het gebouw beheert, de 
geluidsinstallatie regelt etc.  Tenslotte is  er nog plek voor taalmaatjes 

en om te helpen met voorlezen. Er zijn zeker diverse mogelijkheden 
voor vrijwilligers.”

Interesse?

Ben je na het lezen van dit artikel geïnteresseerd geraakt, kijk dan eens 
op de website  www.biblioplus.nl/vrijwilligers. Als je je aanmeldt krijg 
je zeker een uitnodiging. Jan en Annelies wachten op je!

Actie 

Tenslotte: Trouwe leden van Biblioplus krijgen 50% korting op hun 
abonnement als ze een nieuw lid aanbrengen. Het nieuwe lid hoeft 
het eerste jaar ook maar 50% te betalen, te weten € 25,00 in plaats 
van € 50,00. Toch leuk!

Annelies heeft haar favoriete boek uitgezocht.
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Woensdag 29 mei jl. werden de jonge ooievaars, die op het oude 
stadhuis van Gennep geboren zijn, geringd.
In aanwezigheid van de groentjes van IVN Maas en Niers, nog andere 
kinderen en nieuwsgierige volwassenen kwam ooievaarkenner Leo 
uit Beugen met zijn hoogwerker om de kuikens uit het nest te halen 
om ze beneden te ringen.
De drie overgebleven uivers (= andere naam voor ooievaar) 
werden tevens gewogen en hun snavels werden schoongemaakt. 
Het gewicht van de vogels lag tussen en 2690 en 2870 gram. Dat 
is best wel een mooi gewicht. Er zaten oorspronkelijk vijf jongen in 
het nest, maar de twee kleinsten hebben het niet gehaald. Het komt 
ook maar zelden voor dat er meer dan drie jongen grootgebracht 
worden door de ouders. De overleden jonkies zijn begraven in het 
Niersdal.
Nadat de ooievaars geringd waren werden ze weer naar boven 
gebracht met de hoogwerker en binnen een mum van tijd kwamen 
pa en ma aangevlogen om te kijken of alles in orde was met hun 
kroost.

Ooievaars leven in de nabijheid van de mens. Ze nestelen zich bij 
voorkeur op menselijke bouwsels, zoals in Gennep het oude stadhuis. 
Ook zie je vaak palen in het veld met daarop een groot wiel waarop 
de ooievaars hun nest kunnen maken. Zo staat er bijvoorbeeld zo’n 
paal bij de Vilt in Beugen. En ja, ook daar zijn jonkies geboren. Soms 
maken ze ook een nest in een hoge boom.
Midden jaren zeventig was de ooievaar zo goed als uitgestorven, 
maar Vogelbescherming Nederland heeft samen met vrijwilligers 
een reddingsprogramma met ooievaarsstations gestart om te 
voorkomen dat de vogel uitstierf. Dat heeft succes gehad, want de 

vogel staat niet meer op de Rode Lijst, dat wil zeggen: er is geen 
gevaar voor uitsterven.

Uiterlijk

Een ooievaar is een grote witte vogel met zwarte vleugelranden, 
rode poten en snavel. Hij kan ongeveer 1 meter groot worden. Dit 
is gemeten van snavel tot staart. De spanwijdte kan reiken tot 215 
cm. Het mannetje is iets groter dan het vrouwtje, maar verder zien 
ze er hetzelfde uit. De jonge ooievaars hebben na het uitkomen 
witte donsachtige veertjes die na een week vervangen worden 
door een dichtere vacht van wit wollige dons. De poten zijn in het 
begin rossig, waarna ze verkleuren naar grijsachtig zwart. Tegen de 
tijd dat ze uitvliegen hebben ze hetzelfde uiterlijk als hun ouders. De 
snavel is bij de jonge ooievaars oranje met een zwarte punt. Pas in 
de volgende zomer verkleurt de snavel helemaal naar rood.
Soms hebben de ouders witte poten in plaats van rood, maar dat 
komt alleen voor als het erg heet is en de zon fel schijnt. Ze poepen 
dan over hun poten om die te beschermen tegen zonnebrand. Wat 
wij doen met zonnebrandcrème doet een ooievaar dus met zijn 
eigen poep.

Hejje Natuurlijk Mojjer, 
De ooievaar (Ciconia ciconia) 

Ooievaar vliegt terug naar het nest 
Foto Paul Toonen

Weer bij de jongen 
Foto Paul Toonen
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Leefwijze

Na het paren, waar een uitgebreide balts aan vooraf gaat met 
klepperen met de snavel en het in de nek gooien van hun kop, legt 
de ooievaarsvrouw in april drie tot vijf eieren. Ze worden ongeveer 
33-34 dagen bebroed door zowel de vader als de moeder. De 
jongen zitten 55 tot 60 dagen op het nest en als ze uitgevlogen zijn 
worden ze nog 7 tot 20 dagen gevoerd door de ouders. 
Daarna moeten de jonge ooievaars hun eigen weg zoeken. Ze 
trekken dan mee met de andere ooievaars, die via Spanje bij 
Gibraltar de zee oversteken om te overwinteren in Afrika. Steeds 
meer ooievaars trekken echter niet meer weg en overwinteren 
gewoon bij ons in Nederland. In de winter  kun je ze dan ook wel 
eens aantreffen in de bebouwde kom.
De vogels die weggetrokken zijn, komen in februari weer terug naar 
ons land en vaak zie je ze dan in grote aantallen in onze vochtige 
weilanden en veengebieden naar eten zoeken.
Het voedsel bestaat niet alleen uit kikkers, maar ook uit mollen, 
insecten muizen, hagedissen, regenwormen, jonge vogels, aas en 
afval.

Ouderliefde

De ouders zorgen erg goed voor hun kinderen. Ze zorgen niet 
alleen voor voldoende voedsel , maar ze beschermen hen ook bij 
sterk wisselende temperaturen. Als het koud is zorgen ze dat de 
kleintjes onder hun vleugels kunnen opwarmen. Als het erg heet is 
zoals vorige zomer, maken ze van hun vleugels een soort parasol die 
ze uitspreiden boven de jongen zodat deze in de schaduw kunnen 
zitten. Ook krijgen de jongen af en toe een verkoelende douche. 
De vader of moeder vliegt dan naar het water waar de krop, waar 

normaal het eten in opgeslagen wordt, gevuld wordt met een flinke 
plons water. Dan vliegt hij of zij terug naar het nest en laat het 
water als een lekkere douche boven de jongen uit de snavel lopen. 
Heerlijk koel toch?

Ooievaars en baby’s

Al eeuwen worden ooievaars in verband gebracht met het brengen 
van baby’s. Dat verhaal komt uit de Griekse mythologie. Gerana, de 
mooie koningin, had de Godin Hera boos gemaakt. Het volk was 
in oorlog met de ooievaars en het leek Hera leuk om wraak te 
nemen door Gerana in een ooievaar te veranderen. Als ooievaar 
probeerde Gerana haar eigen kind te ontvoeren maar werd telkens 
weggejaagd door haar rivale. In de Griekse mythologie kwamen 
ooievaars geen baby’s brengen, maar stalen ze juist.

Wij wensen de drie jonge ooievaartjes heel veel geluk en een lang 
leven en hopen ze nog eens terug te zien in Gennep en omstreken.
Wil je meer zien van de ooievaars, dan moet je de webcam van 
vogelbescherming/beleef de lente Nederland maar eens bekijken. 
Daar staan opnames van de Gennepse ooievaars op en volgend 
jaar worden er, als er jonge ooievaars geboren worden in Gennep, 
zeker weer live-opnames gemaakt.

Fijne zomer!

Martha en Paul

De jonge ooievaars worden geringd en gewogen 
Foto Paul Toonen
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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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dorpsblad@heijen.info

Banknummer Vereniging Hèjje Mojjer:
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bijdragen in de vorm van teksten 
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Agenda

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

www.heijen.info

Algemeen alarmnummer:
(ambulance, brandweer, politie)  112

Politie:
Europaplein 5, 6591 AV Gennep  0900 - 8844

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

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

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

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

Belangrijke telefoonnummers

Woensdag 3 juli
20.00 uur Heijs Hepke

Die Original Maastaler - Bitterballenconcert

Zondag 14 juli
14.00 uur  Locatie: Boxmeerseweg 16

Frutti Confetti - Koken in de tuin, uit je tuin

Zondag 14 juli
Schietterrein “De Maasarm”

Gilde Sint Dionysius - Onderlinge wedstrijd 
geweerschutters

Zondag 18 augustus
Schietterrein “De Maasarm”

Gilde Sint Dionysius - Onderlinge wedstrijd en 
Bekerconcours geweerschutters

Woensdag 21 augustus  
15.15 uur  Kerk Kevelaer     

KBO afd. Heijen - Bedevaart en H. Mis Kevelaer

Zondag 25 augustus
Schietterrein “De Maasarm”

Gilde Sint Dionysius - Onderlinge wedstrijd 
geweerschutters

Woensdag 28 augustus
Zij-Actief - Uitstapje met excursie

Zaterdag 31 augustus
Zondag 1 september

Maandag 2 september
Dinsdag 3 september

Dorpsplein
Kermis

Zondag 1 september
12.00 uur D’n Toomp

Die Original Maastaler - Kermis-
Frühschoppenconcert

Maandag 2 september
14.00 uur D’n Toomp

KBO afd. Heijen - Kermis-Dansmiddag

Zondag 8 september
Schietterrein “De Maasarm”

Gilde Sint Dionysius - Onderlinge wedstrijd 
geweerschutters

Woensdag 11 september
KBO afd. Heijen - Fietsen

16 - 22 september 
Fanfare EMM Donateursactie

Woensdag 18 september
19.30 uur Café-Zalen Jan

Zij-Actief - Sonja Schouten met “een stukje geluk”

Zondag 22 september
Schietterrein “De Maasarm”

Gilde Sint Dionysius - Onderlinge wedstrijd 
geweerschutters

Donderdag 3 oktober 
13.30 uur  D’n Toomp     

KBO afd. Heijen - Kienen

Zondag 13 oktober
Schietterrein “De Maasarm”

Gilde Sint Dionysius - Finale Onderlinge wedstrijd 
geweerschutters

Woensdag 23 oktober
19.30 uur Café-Zalen Jan

Zij-Actief - Creatieve avond

Zondag 27 oktober 
11.00-16.00 uur  D’n Toomp     

Zonnebloem afd. Heijen  - Hobby-Creatief beursIn juli en augustus heeft 
Hejs Nejs vakantie.

De volgende Hejs Nejs 
verschijnt 

24 september 2019.

Agenda en 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. 


