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Voor u ligt een nieuwe, extra dikke Hèjs Nèjs, de 111e alweer! De (soms tropische) 
vakanties in eigen land en naaste omgeving zijn voorbij. De herfst dient zich aan 
en de dagen worden korter. Dan is het fijn als je je weer op iets anders kunt 

concentreren. Wat hebben we in deze uitgave voor u in petto?

De kermis ging dit jaar niet door, maar gelukkig hebben we in de oude doos de foto’s nog. Werkgroep Historisch 
Heijen dook erin en toverde een paar prachtige kermisfoto’s tevoorschijn. Van Stichting Jeugdraad Heijen 
bij monde van Johan Linders ontvingen wij weer een uitgebreid  overzicht van alle activiteiten die, ondanks 
alle coronabeperkingen, toch heel leuk zijn verlopen. Chapeau voor deze club! We zwaaiden groep 8 van de 
Heggerank uit op 9 juli. Wat lijkt dat al weer lang geleden. De jongens en meiden zijn uitgewaaierd naar diverse 
middelbare scholen. Er is nog meer heel oud schoolnieuws: Klas 6 van 1964-1965 van de Mariaschool hield 
een “schriftelijke reünie”, waarvan Henk Kerkhoff verslag doet. We waren op bezoek bij Uitvaartbegeleider 
Nicole Geutjes. Zij adverteert in ons blad en wij maakten nader kennis met haar en haar bedrijf. Het was voor 
betrokkenen een zware tijd. Enfin, u leest het allemaal in deze uitgave. Als laatste maken wij u in dit voorwoord 
attent op de Algemene Ledenvergadering van Hèjje Mojjer op 16 oktober aanstaande. U kunt zich aanmelden 
voor deze vergadering door het bijgevoegde invulstrookje in te sturen. Digitaal aanmelden kan ook.
Het blad staat weer boordevol interessant nieuws en foto’s. Wij wensen u veel kijk- en leesplezier.

Hèjs Nèjs
September 2020 3



Ik moest aan deze teksten denken tijdens een fietstocht 
in de periferie van Ottersum. Langs de velden met 
goudgekleurde tarwe (luister voor de aardigheid 
ook even naar dat prachtige lied ‘Fields of gold’ van 
Eva Cassidy of eventueel Sting) een hele strook met 
allerhande bloemen, een waar paradijs voor de bij en 
de hommel. En je ziet ze steeds meer, die bloemige 
stroken. Een beetje akkerbouwgrond opgeofferd voor 
de bij. Die zal er blij mee zijn, een blije bij dus. En een 
blije bij zorgt uiteindelijk ook voor een blije boer: zonder 
daarbij stil te staan zorgt de bij dat stampers bestoven 
worden met het stuifmeel. Het bekende verhaal van de 
bloemetjes en de bijtjes…… 
Kort samengevat sla je twee vliegen met een klap, 
hoewel dat in dit verband een beetje paradoxaal 
is, natuurlijk. Het voortbestaan van de bij en het 
veiligstellen van onze voedselproductie. En dat is weer 
belangrijk omdat de wereldbevolking in rap tempo 
toeneemt. En voor de recreant of voor de streekgenoot 
die een rondje fietst of wandelt een prachtig gezicht. 

Niet alleen maïs, piepers, bieten en bonen, maar ook 
prachtige bloemen, die hun best doen om stuk voor stuk 
de mooiste te zijn. Kortom iedereen blij.
Met een beetje fantasie kun je deze gang van zaken 
projecteren op de samenleving. Een schijnbaar niet per 
se noodzakelijke actie betekent uiteindelijk belangrijk 
voordeel voor het gangbare proces, de werking als 
katalysator. Het proces wordt versneld en de katalysator 
wordt niet verbruikt. Laten we als mens ook een soort 
katalysator zijn, net als de bij en de hommel.

Henk Kerkhoff

Onmisbaar
Had u het ook al eens gelezen, daar op dat met bloemen omzoomde huis net over de grens in Hommersum? 
Nee? De tekst spreekt voor zich: ‘Hier blüht es für Bienen, Hummeln & Co!’ En verder staat er nog een 
kwalificatie voor de bijen en de hommels: ‘Fleissig, nützlich, unentbehrlich’. Daar is geen woord Frans bij, 
dat is helder.

Hèjs Nèjs
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Leefomgeving

Op de eerste plaats, zoals u weet, de plannen m.b.t. de uitbreiding haven. Voor Heijen is het heel belangrijk om 
precies te weten welke effecten een mogelijke uitbreiding heeft op het woon- en leefklimaat, dus de leefomgeving, 
de veiligheid en de werkgelegenheid. Op onze website www.heijen.info kunt u lezen welk bezwaar op het 
voorontwerp bestemmingsplan er door ons, en mede namens 20 Heijenaren, is ingediend. In het bezwaar zijn de 
enquête en de belangrijke stukken van Eelco Basten en Joost ter Laak verwerkt. U hebt ongetwijfeld ook gelezen 
dat de Commissie MER, een onafhankelijk team van deskundigen dat de plannen (Milieu Effect Rapportage, MER) 
beoordeelt, een zeer kritisch rapport heeft uitgebracht, m.n. gebaseerd op de ingebrachte bezwaren. De commissie 
geeft aan dat economisch nut en noodzaak van de geplande uitbreiding onvoldoende zijn onderbouwd en dat 
de gevolgen voor ons dorp, zoals verkeer, geluidsoverlast, luchtkwaliteit, stikstof onvoldoende zijn uitgewerkt.  
De commissie vraagt ook om alternatieven voor een kleinere uitbreiding waarbij er een betere balans is tussen 
leefbaarheid, gezondheid, natuur en economie. M.b.t. de voortgang nu: tot oktober worden de adviezen van 
de Commissie MER en de inspraakreacties op het voorontwerp verwerkt en nemen college,  Rijkswaterstaat, 
Waterschap en provincie besluiten. Het definitieve ontwerp bestemmingsplan m.b.t. de uitbreiding (M.E.R) komt 
dit najaar ter inzage. Daar kunnen 6 weken weer zienswijzen/bezwaren op worden ingediend.
Bedrijvigheid kan werkgelegenheid opleveren en dat is op zich goed. (In de huidige plannen worden maar 30 
arbeidsplaatsen genoemd.) Maar de situering van de bedrijventerreinen rond Heijen heeft ook grote gevolgen 
voor de leefomgeving. Zoals al vele jaren door Hèjje Mojjer vanaf de oprichting 11 jaren geleden is betoogd, is 
Heijen omgeven door bedrijventerreinen (op 500 m tot 700 m. afstand mogen pas woningen gebouwd worden!) 
en omsloten door de N271, de Maas en de A77. Ruimte voor woningbouw is er nauwelijks meer. Heijen kan niet 
op een natuurlijke manier groeien.

Kans op ‘vergroening’, noodzaak woningbouw!  
Uit de stukken van de gemeente blijkt ook dat Heijen de snelst vergrijzende kern is van Gennep. En dat heeft, als dat zo 
doorgaat, grote negatieve effecten op de school en de verenigingen!  Minder jeugd is aanzienlijk minder aanwas. Daar heeft 
Hèjje Mojjer al meerdere jaren op gewezen. De gemeente heeft nu een nieuwe woonvisie ontwikkeld die kansen biedt voor 
Heijen! Deze woonvisie gaat uit van bouwen naar behoefte. En dat is nu juist het bijzonder positieve: twee enquêtes (vanuit 
Heijen, zie www.heijen.info, vanuit de gemeente, zie website gemeente) van afgelopen jaar tonen aan dat een groot deel 
van de jongeren in Heijen wil blijven wonen. Dat is heel goed nieuws, want het binnenhouden van de jeugd in ons dorp is 
van enorm groot belang voor de vergroening van ons dorp qua bewoners en dus voor de leefbaarheid en de vitaliteit van 
Heijen. De gemeente onderkent ook de noodzaak van woningbouw voor Heijen. Maar nu is de vraag: waar kan dan toch op 
korte termijn in Heijen gebouwd worden, en waar op langere termijn?

Hèjje Mojjer heeft in de statuten als doelstelling staan: “Het bevorderen van een 
optimaal woon- en leefklimaat in Heijen zonder zich expliciet te bekennen als aanhangster van enige politieke 
groepering; het stimuleren van initiatieven die de mogelijkheid vergroten om de identiteit en het karakter van het dorp 
te behouden.” Vandaar dat we ook zo goed mogelijk de ontwikkelingen rond Heijen volgen met als eerste vraag: wordt 
Heijen hier mojjer /beter van? Met betrekking tot het woon- en leefklimaat zijn er nu enkele belangrijke ontwikkelingen. 

Belangrijke ontwikkelingen leefbaarheid

Roos
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Gemiddeld verbruik 17 kWh/100 km. CO2 00 gr/km. Actieradius 330 km (WLTP)*
*Voorlopige gegevens, volgens WLTP testmethode. EG typegoedkeuring en Certifi cate of Conformity zijn nog niet beschikbaar. Voorlopige cijfers kunnen afwijken van offi ciële typegoedkeuringsdata. Consumentenadviesprijs is inclusief btw, bpm, kosten rijklaar maken en overheidskosten, exclusief metallic lak. Private Lease tarief o.b.v. 60 maanden, 
10.000 km per jaar. Kijk voor meer informatie en voorwaarden op www.opel.nl. 

Standaard met o.a. 
• 17” lichtmetalen velgen 
•  Multimediasysteem met 

10” touchscreen 
• ECO LED-koplampen
• 50 kWh lithium-ion batterij
• 330 km actieradius*
• 8 jaar garantie op de accu

CORSA-E 
LAUNCH EDITION

Vanaf

€ 34.999
Opel Private Lease

€ 499/mnd

OPEL CORSA-E

NU TE BESTELLEN, VOORJAAR 2020 RIJDEN
•  80% opgeladen in 30 minuten  •  330 km bereik  •  0-50 km/u in 2.8 seconden  •  8% bijtelling

MAAKT ELEKTRISCH RIJDEN BEREIKBAAR!

Ewinkel 4, Cuijk
(0485) 33 65 00  www.autojetten.nl

Mondzorg
Op zoek naar een tandarts?

Wij nemen nog patiënten aan!

Europaplein 2     6591 AV  Gennep     Telefoon 0485 479 071
info@deenenmondzorg.nl     www.deenenmondzorg.nl

Wij kunnen u bieden:
- Tandarts
- Implanteren
- Mondhygienist
- Tandprotheticus
- Tandtechniek

Prothese reparaties klaar 
terwijl u wacht.

Weekend en ‘s avonds 
06 46774514.



Een historische mijlpaal. Die gaan we samen met heel Heijen vieren!Dit grondgebied is natuurlijk al veel langer 
bewoond, zoals blijkt uit vondsten uit o.a. het stenen tijdperk, de IJzertijd, de tijd van de Romeinen, maar officieel is 
de naam Heijen op 12 maart 1271 genoemd in deze Latijnse Oorkonde. 
Rien van de Brand heeft deze oorkonde (archief van de voormalige  Cisterciënserinnenabdij van de adellijke zusters 
Graefenthal Asperden/Goch) in het Oud Nederlands vertaald. Op 3 september jl. is in het Verenigingsoverleg met 
vertegenwoordigers van het kerkbestuur, Hèjje Mojjer, Fanfare E.M.M. , Dionysiusgilde, VV Heijen, CV De Wortelpin, 
De Zonnebloem, Zijactief, KBO, Gezinskoor, Die Orginal Maastaler,
d’n Toomp, bs. De Heggerank, Huys Heijen, de Revuegroep, Nej Hejs, 
dorpsondersteuner Wilma en vanuit Hèjje Mojjer de projectgroepen 
Heisa, Historisch Heijen, Hejs Nejs en website besproken hoe we dit 
samen met de Heijenaren kunnen gaan vieren. Er zijn goede ideeën 
besproken met als hoofdpunten dat we op meerdere momenten in 
2021 dit bijzondere Heijens jubileum vieren.  Rond Pinksteren wordt 
zelfs gedacht aan een hele feestweek! Het Heisafeest zal dan op een 
heel andere wijze invulling krijgen. 

Op donderdag 8 oktober a.s. is volgende overleg.

Uitnodiging algemene ledenvergadering vrijdag 16 oktober in d’n Toomp
(iets andere opzet)

Op vrijdag 16 oktober is van 19.30 u. – 21.00 u. de algemene ledenvergadering van vereniging Hèjje Mojjer.
Na de officiële puntenwisseling van het bestuur en de financiële stand van zaken, volgt een meer interactief deel. Bij 
een kopje koffie of thee met cake of een drankje kunnen de aanwezigen aangeven over welke onderwerpen ze willen 
spreken: de uitbreidingplannen haven, mogelijkheden woningbouw, opzet van de werkgroep ‘Gemeenschapsfonds 
duurzaam Heijen’ met als doel om de €  30.000 die Heijen krijgt van Kronos (zonnepark) toe te kennen aan duurzame 
projecten in ons dorp, voortgang projectgroepen, dorpsondersteuner/Dorpskamer, of een ander thema.

In verband met de coronamaatregelen willen we wel graag weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen.
Graag aanmelden via hejjemojjer@heijen.info of door bijgaand los briefje in deze Hèjs Nèjs in de bus te stoppen bij 
Pierre Hendriks, Berkenstraat 11 of Edwin Jans, Meidoornstraat 22.

Heijen: 750 jaar, groot feest in 2021!

Hèjs Nèjs
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Toen het organisatiecomité begin maart tijdens de eerste vergadering van de 
Stichting Goede Doelen Week de taken verdeeld had en men kon beginnen 
met de voorbereidingen voor de collecte, konden we niet vermoeden dat 
alles “zo anders” zou gaan verlopen. Een paar dagen later moesten we op 
advies van het RIVM besluiten de collecte tot nader order uit te stellen. Gelukkig werden de RIVM maatregelen eind mei wat 
versoepeld en was het verantwoord de collecte te houden. Alles is toen weer in gang gezet en van de gemeente kregen 
we de vergunning om 8 en 9 juli de collecteweek alsnog te organiseren. Van het kerkbestuur kregen we alle medewerking 
om de collecte zo safe mogelijk te laten verlopen. Niet alleen het kerkzaaltje maar ook de kerk mochten we gebruiken 
om aan alle regels te kunnen voldoen. Op deze manier verliep de collecteverwerking heel soepel. De collectanten die 
hun route hadden gelopen, leverden achter in de kerk de collecte-emmer in. De geserveerde koffie en thee werden op 
“gepaste” afstand van elkaar opgedronken. Inmiddels werden de collectebrieven naar het parochiezaaltje gebracht waar 
de ingevulde brieven werden gecontroleerd, het geld gesorteerd en geteld en alle bedragen per wijk en per fonds in een 
speciaal computerprogramma ingevoerd. Ook hier werden deze handelingen op gepaste afstand van elkaar uitgevoerd. 
Gelukkig ging het allemaal probleemloos. Het organisatiecomité en de collectanten zijn heel tevreden over het goede verloop. 
Maar ook de inwoners van Heijen  mogen zeer tevreden zijn want jullie hebben met z’n allen het fantastische bedrag van   
€ 7.853,15  bijeengebracht. Dit bedrag is ruim hoger dan voorgaande jaren, maar er nam dit jaar wel één fonds meer deel. 
Het totaalbedrag hebben jullie als volgt over de 10 deelnemende fondsen verdeeld. Hier gaan nog gemaakte onkosten vanaf.

Brandwondenfonds     € 636,56
Hartstichting   € 1.044,36
Hersenstichting     € 766,16
Jantje Beton     € 548,26
Kinderhulp   € 560,76
KWF Kankerfonds  € 1.281,87
Longfonds   € 829,67
Nierstichting     € 839,86
Rode Kruis   € 621,36
Pr. Beatrix Spierfonds    € 724,29

De fondsen zijn zonder uitzondering zeer tevreden over de financiële steun die zij van u hebben ontvangen en hopen 
volgend jaar weer een beroep op u te kunnen doen.

Het organisatiecomité.

En dan nog dit:
Annie de Rijck is al 40 jaar collectevrijwilligster van de Hartstichting.

Als dank voor haar grote inzet gedurende al deze jaren ontving Annie de Rijck-Janssen als aandenken en teken van waardering 
een sieraad, een robijnen hart. Helaas kon het haar niet persoonlijk worden overhandigd in verband met corona, maar werd 
het haar toegezonden. Mensen als Annie zijn onmisbaar in onze samenleving. Zij hebben het hart  (letterlijk en figuurlijk) 
op de juiste plaats. Dankzij mensen als Annie kan de Hartstichting werken aan concrete oplossingen om elk hart gezond te 
houden. Zo stond het verwoord in de mooie brief die Annie mocht ontvangen.

Gefeliciteerd Annie, met deze mijlpaal!

Goede Doelen Collecte 2020 in coronatijd.

Hèjs Nèjs
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Aangezien de Coronarichtlijnen telkens wijzigen is ook het vervoer met de wensbus weer aangepast en ingericht op 
de hernieuwde richtlijnen. Vanaf begin augustus reizen we met meerdere personen, nl. maximaal 3 (zie toelichting 
hieronder).  Omdat we de 1,5 meter afstand met deze maatregel nog steeds kunnen garanderen, hebben wij ervoor 
gekozen een mondkapje niet verplicht te stellen. De nieuwe maatregelen zijn volledig in overeenstemming met het 
RIVM en het protocol t.a.v. Veilig Zorgvervoer van de KNV (Koninklijk Nederlands Vervoer).

Voor ons wensbus-vervoer is nu het volgende van toepassing:
- Mondkapje mag, maar is niet verplicht.
- Max. 2 (of 3) klanten zijn toegestaan in de wensbus. 
- De chauffeur assisteert niet bij het in- en uitstappen van de klant. Indien nodig mag één klant een
 partner/verzorger meenemen om bijv. te helpen bij het in- en uitstappen.
- Wel helpt de chauffeur bij plaatsen van de rollator in en uit de bus. 
- De chauffeur instrueert de klant bij het instappen en verlaten van de wensbus en wijst de zitplaats(en) aan. 
- De voorkeur gaat uit naar betaling op rekening. S.v.p.  geen contante betaling!

Wilt u van de Wensbus Gennep gebruik maken?
- U kunt bellen met 06 – 14 70 64 05 om te reserveren.
- Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur.
- Bestel de bus (minimaal) één dag van tevoren.
- De wensbus rijdt van maandag t/m vrijdag van 08.00 uur tot 18.00 uur.
- De wensbus haalt u thuis op en brengt u ook weer thuis. 
-  De bus is niet ingericht op rolstoelvervoer; een rollator is geen probleem
- De wensbus rijdt naar alle bestemmingen binnen de gemeente Gennep, alsmede naar enkele bestemmingen buiten 
 onze gemeente, zoals het Maas Ziekenhuis, zorgcentra Madeleine en St. Anna en de GGD in Boxmeer.
- Een enkele rit binnen de gemeente kost € 1,50, een retourrit  € 3,00. 
 Een enkele - / retourrit buiten de gemeentegrens kost € 2,50 resp. € 5,00.

We houden alle richtlijnen t.a.v. het passagiersvervoer nauwkeurig in de gaten en passen deze, indien nodig, onmiddellijk 
aan. Hopelijk zijn deze nieuwe regels op het moment dat u dit leest niet alweer achterhaald.

Wij doen er alles aan om de veiligheid van onze passagiers te garanderen en wensen u een goede reis.  

Hartelijke groet, 

Bestuur Wensbus Gennep
www.wensbusgennep.nl / bestuurwensbusgennep@gmail.com

De wensbus versoepelt beleid. Veilig vervoer van onze
klanten staat voorop!

Verenigingsnieuws
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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

Boxmeerseweg 2a  6598 BK Heijen
www.snellenhorecaservice.nl

 

OONNSS  GGEELLUUKK  

GGEEWWOOOONN  GGEEZZEELLLLIIGG    
 

Ons geluk heijen 
Hoeve de schaaf 
Brem 11 heijen 

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

Houten vloeren, parket, PVC, onderhoud 
vloeren en traprenovatie



Wilma 
Kroon
Dorpsondersteuner Heijen

Koffie uurtje in 
Heijen met 

Iedere eerste vrijdag 
van de maand

Iedereen is welkom, kom jij ook? 
De koffie en wat lekkers staat voor je klaar. We houden ons uiteraard aan de 

corona maatregelen. Samen zorgen we voor een levendig Heijen. 
Ik verheug me erop om je te ontmoeten. Tot snel!

10.30 - 12.00 uur

D’n Toomp (totdat 
Dorpskamer klaar is)

Wilma Kroon, Dorpsondersteuner Heijen
dorpsondersteuner@heijen.info |  06-57486685

Na de verplichte muzikale stop hebben Die Original Maastaler de draad weer opgepakt. Helaas is het kermisconcert komen 
te vervallen, maar we hebben  binnenkort twee leuke miniconcerten in gemeenschapshuis D’n Toomp gepland. Deze worden 
gehouden op zaterdagavond 31 oktober en zondagmiddag 1 november. De toegang is gratis en kaarten kunnen gereserveerd 
worden via telefoonnummer 0485-512703. Meer informatie kunt u vinden op www.dieoriginalmaastaler.nl
Verder verwijzen we u naar de agenda in deze Hèjs Nèjs.

Die Original Maastaler gaan er weer voor!

Koffie uurtje in Heijen met Wilma Kroon

Verenigingsnieuws
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Groep 8
Groep 8 bestond dit jaar uit elf leerlingen, acht meisjes en 
drie jongens. En omdat het maar om zo weinig kinderen ging 
mochten we ze allemaal interviewen. De vragen die we van 
tevoren hadden voorbereid waren globaal: Wat is je leukste 
herinnering aan je schooljaren, naar welke school ga je, weet 
je al welke richting je in de toekomst uit wil en verder ging 
het over hobby’s, les in coronatijd, de musical en het kamp. 

Eerst de jongens. Pim, Kaj en Yasin
Voor onze neus namen plaats Pim Roodbeen (12), Kaj 
Lamers (12) en Yasin Ahmed (13). Opvallend bij deze 
jongens was, dat ze behalve zeer spraakzaam, ook zeer 
welbespraakt waren. Als leukste herinneringen noemden ze 
het schoolreisje naar Irrland, de pas uitgevoerde musical, 
het kamp in Mook natuurlijk (daar waren ze de vorige dag 
pas van teruggekeerd) en de allereerste schooldag bij juf 
Henriette. Die had een ouderwetse televisie in de klas met 
zoooooo’n toeter achterop. 

Over de musical was ook veel te melden, bleek. Deze keer 
was de uitvoering van de musical in de gymzaal. De musical 
omvatte 24 rollen maar ja, er waren maar 11 kinderen in 
de klas. Zo kon het gebeuren dat Pim wel 6 rollen moest 

vervullen. Het verhaal draaide erom, zo vatten we maar kort 
samen, dat tijdens het schoolkamp ene Sophie verdween. 
Bijna alle kinderen moesten een keer Sophie spelen om 
de verwarring te vergroten. Minder leuk waren de corona-
maanden. Uitleg van de juffen werd gemist en ook het 
contact met de vriendjes was minder. En altijd in een 
gemengde klas zitten? Mwah.

Uitzwaaien groep 8 van de Heggerank
We kregen een verzoek van Juf Mayke van de Heggerank. Zouden we het leuk vinden om de kinderen van groep 8 te 
interviewen op de dag dat ze de school gaan verlaten? Het mooie was dat we eindelijk weer eens konden interviewen 
na alle coronamaatregelen, dus zeiden we graag ja, ook natuurlijk omdat het zo’n leuk onderwerp was. En zo meldden 
we ons op donderdag 9 juli om half 1 bij de school, anderhalf uur voor het uitzwaaimoment. 
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Pim wil binnenkort gaan “freerunnen” op de baan die in 
Gennep in aanbouw is. Kaj is voetballer maar denkt ook 
te gaan freerunnen en Yasin houdt het gewoon alleen bij 
voetbal. Pim zit nu op het Elzendaalcollege in Boxmeer, Kaj 
op het Elzendaalcollege Gennep en Yasin op Metameer in 
Boxmeer. Pim wil graag de horeca in, de familie heeft een 
hotel in Zwitserland, dat lijkt hem wel wat en Kaj wil later 
graag een carrière in sport en bewegen. Yasin weet het nog 
niet. Succes, jongens!

De meiden..
We maken kennis met Lynn Takken (11), Meike Weerepas (12) 
en Linn van Eck (11). Dikke vriendinnen zijn het, al sinds groep 1. 
Ze kletsten ons en elkaar de oren van het hoofd en uit het vele 
dat ze ons vertelden maakten we de volgende samenvatting: 

Een leuke herinnering is het paardje spelen op de speelplaats. 
Buiten schooltijd rijden Lynn en Linn ook paard. Lynn vertelde 
dat ze in groep 3 naar computerles moest en daarvoor op 
de deur moest kloppen bij de “volwassenen” van groep 8. 
Dat was heel eng! Kamp en musical waren favoriet bij de 
dames. Lynn moest 2 rollen spelen, Linn liep op het toneel 
achter een rollator en daar moest iedereen hard om lachen. 
Meneer Gido en Juf Maartje hadden veel geoefend met het 
hele stel. Juf Mayke had overal voor gezorgd. Juf Carlijn had 
zwangerschapsverlof en was er in de voorbereiding dus niet 
bij, zij deed minder, niet omdat ze lui was, hoor, haastten ze 
zich te vertellen, maar omdat ze een baby kreeg. 
Op kamp in Mook was de spooktocht het spannendst, 
meenden ze. Het was supergezellig  samen, maar overnachten 
kon niet. ’s Avonds moesten ze allemaal weer thuis slapen. 
Coronatijd was saai! Een paar uur leren op een dag, dan was 
het wel op, verder veel bij de paarden geweest. Alle lof voor 
de juffen! Die hadden veel werk verricht. 

Lynn en Meike zitten op Elzendaal in Boxmeer, maar 
voor Linn stond er meer op het spel. Zij gaat naar het 
Dorenweerdcollege. Dan zijn ze voor even uitgekwebbeld. 
Dunja Jansen (12), Famke Coenen (12) en Noa Jansen (12) 

De meiden roemen de hulp van alle juffen die ze in de 
loop van de jaren gehad hebben. Leuke vrienden leren 
kennen, zeggen ze en we hadden een leuke klas! Als er 

een probleem was werd het meteen opgelost. Corona was 
in zoverre tof dat je kon uitslapen en dat je minder werk 
had van school. Lessen gingen via de computer. Het kamp 
was keileuk. Dat ze deze keer naar Mook gingen, was iets 
nieuws. Het vroegere kamp in St. Anthonis kon niet meer 
als locatie, dachten de meiden. Dunja en Noa zitten op het 
Elzendaalcollege in Boxmeer en Famke gaat naar Gennep. 
Dunja lijkt acteren wel wat en de andere twee weten nog 
niet wat ze in de toekomst willen. Ze gaan de klas, juf Mayke 
en de andere juffen erg missen maar naar een nieuwe school 
gaan heeft ook wel wat. 

De laatste 2: Merel Goossens (12) en Esmée Winkelmolen 
(11). De leukste schoolherinneringen hebben ze aan het 
huisje in de kleuterhoek, de zandbak en aan juf Janneke. 
Merel wil graag gaan voetballen. En ze is dol op haar puppy 
Fien waar ze geregeld mee wandelt. Esmée wil graag gaan 
“cheerleaden”. Met haar looks zal dat ook wel lukken, 
menen wij.

Wat betreft corona: thuislessen waren best lastig. Soms 
legden papa en mama iets uit en dan hoorden ze van de juf 
iets heel anders! Ze hebben een fijne tijd gehad op school. 
Ze legden uit dat je bij problemen naar het “Feelgoodteam” 
kon gaan. Esmée zat in dat team. Merel zit nu op het Elzendaal 
in Gennep en wil later de zorg in. Ze wil voor oudere mensen 
gaan zorgen. Komt goed uit, zei jullie verslaggever, tegen 
die tijd mag jij mij komen verzorgen, Merel! Esmée gaat naar 
Elzendaal Boxmeer en heeft belangstelling voor het beroep 
van interieurdesigner. 

Zeker is dat alle kinderen die dit jaar groep 8 verlaten 
hebben, dit met een goed gevoel hebben gedaan. De 
complimenten aan het Team van BS De Heggerank waren 
niet van de lucht. Duimpje op!
Dan is het grote moment aangebroken. Buiten vormen 
de achterblijvers een erehaag. Een voor een verlaten de 
kinderen van groep 8 onder luid applaus hun school. Een 
mijlpaal is bereikt.

Succes jongens en meiden!
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De Geslaagden van 2020 
In de uitgave van juni vroegen wij de geslaagden of ze ons wilden laten weten waar ze voor geslaagd waren en wat de vervolgopleiding zou worden. Ook vroegen we hen een foto te sturen van zichzelf en de vlag. Drie geslaagden hebben hierop gereageerd. Daar zijn we zijn er erg blij mee, maar volgens ons hadden dat er toch wat meer kunnen zijn. Volgend jaar beter? We hopen het. Dank aan degenen die toch de moeite hebben genomen aan onze oproep gehoor te geven. Dit zijn ze:

Mika
Hallo Hejs Nejs,

Mijn naam is Mika Sipman en ik ben dit jaar voor het VWO op 

het Elzendaalcollege Boxmeer geslaagd. Ik ga hierna Computing 

Science studeren aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Met vriendelijke groet,

Mika

Lynn

Ik ben Lynn Meuleman en geslaagd voor mijn Mavodiploma. Ik zat 

op het Elzendaalcollege  in Gennep. Ik ga nu eerst naar het ROC 

in Nijmegen, daar ga ik handhaving en veiligheid doen. Dat is een 

opleiding van 2 jaar. Daarna hoop ik naar de politieschool te gaan. 

Groetjes,

Lynn

Emma
Hallo,

Ik ben Emma Kepser, geslaagd voor de Havo op Elzendaalcollege 

Boxmeer. Ik ga in september beginnen aan de HAN in Nijmegen 

met de studie Psycho Motorische Therapie.Groeten,
Emma Kepser



In de Hèjs Nèjs van oktober kunt u de namen lezen van de overledenen, die herdacht worden 
tijdens de Allerzielendienst.

Berichten van het Kerkbestuur
Beste mensen,

In deze rare, moeilijke en verwarrende tijd moeten we toch verder. Ondanks het feit dat veel 
nu anders verloopt dan we gewend zijn moeten we toch vooruit kijken naar de toekomst. 
Stilstand is immers achteruitgang.

Het kerkbestuur is in elk geval achter de schermen actief gebleven.
- Er komt een elektrische aansluiting op onze begraafplaats en ook een elektrische pomp. 
Water tappen kost dan geen enkele moeite meer. Door het coronavirus is een en ander ver-
traagd, maar binnenkort wordt de aansluiting een feit. 
- Spoedig wordt er ook begonnen met het vernieuwen en uitbreiden van de bestrating op 
de begraafplaats.
- We hebben Hèjje Mojjer toestemming gegeven de vlaggenmast in de kerktuin te plaatsen. 
- We zijn nog steeds zonder “benoemde” pastoor. We wachten op nieuws van het bisdom.
Blijft pastoor Geudens? Daarover is op dit moment nog niets bekend.
Inmiddels heeft het bisdom besloten tot het herindelen van parochies. Voor Heijen betekent 
dit dat we afscheid nemen van de HAS, het samenwerkingsverband Heijen, Afferden, Sieben-
gewald. Onze blik is nu naar het noorden gericht, namelijk op Gennep. Wij vinden Gennep 
een logische keuze omdat we al op Gennep zijn gericht met o.a. gemeente, school, werk en 
boodschappen.
Inmiddels zijn er gesprekken gevoerd met pastoor Guido Kessels en zit een samenwerking in de 
toekomst er zeker in. Veranderingen zullen er altijd zijn en deze bieden vaak ook nieuwe kansen. 
- Als kerk willen we graag midden in het dorp staan en daarom kunnen verenigingen terecht 
in onze kerk voor het houden van vergaderingen en bijeenkomsten, mits deze geen politieke 
lading hebben. Zo willen wij toch voor zoveel mogelijk mensen dienstbaar zijn.

De kerk in Heijen blijft er voor iedereen, dat is ons streven. Wij houden u op de hoogte van 
de ontwikkelingen.

Blijf allen gezond en Gods zegen!

Het Kerkbestuur

Allerzielen

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

Zondag 04 oktober 9.30 uur  
Eucharistieviering met volkszang
Zondag 11 oktober 9.30 uur  
Eucharistieviering met volkszang
Zondag 18 oktober 9.30 uur  
Eucharistieviering met het 
Gregoriaans koor
Zondag 25 oktober 9.30 uur  
Eucharistieviering met het 
Gezinskoor
Zaterdag 31 oktober 19.00 uur  
Allerzielen, Eucharistieviering met 
het Gezinskoor

De opluisteringen zijn nog onder 
voorbehoud.

oktober 
2020

vieringen in
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Dank… 
 
Lieve Heijenaren en bekenden,
Bedankt voor de vele kaartjes die wij mochten ontvangen als steun bij het 
overlijden van onze lieve zus Ivonne, de jongste Versteegen. Wij voelen ons 
enorm gesterkt. 

Lot en familie Versteegen. 

Dankbetuiging 
 
Na het vrij plotselinge overlijden van mijn zorgzame en dierbare man Kees, onze 
lieve vader, oom en opa,  willen wij jullie van harte bedanken voor de vele lieve 
kaartjes, bloemen, telefoontjes en de erehaag.Het heeft ons zeer diep ontroerd. 

Thea Klein, kinderen en kleinkinderen. 

DANKBETUIGING

Nog enigszins beduusd en ontroerd vanwege de overweldigende stroom 
aan meelevende woorden, lieve kaarten, berichten, vriendschappelijke 

bezoekjes, de muzikale afscheidsgroet en de ontzettend mooie bloemen die 
we mochten ontvangen sinds het overlijden van mijn man en ons pap

Theo Lamers
willen we iedereen die hieraan heeft bijgedragen, heel hartelijk danken.

Het benadrukt en streelt ons dat Theo, pap, opa, een dierbare bekende 
was die in zijn leven voor velen zó veel heeft betekend.

“Hij was nog nie klaor”. Wij nu ook nog niet. We zijn verdrietig en 
beseffen dat het gemis er voor altijd zal zijn maar ervaren ook dat we 

veel lieve mensen om ons heen hebben. Dat is een enorme troost bij de 
verwerking. Elke vorm van belangstelling hebben we als hartverwarmend 

ervaren en heeft ons goed gedaan.

Sjan,
Ryanne en Wilco
Bart en Mariëlle
Nicole en Frank

Maik
En opa’s kleinkinderen

De digitale dankbetuiging met daarin opgenomen een beeld- en 
geluidimpressie van de uitvaart is te vinden op Heijen.info. 

In Memoriam Theo Lamers
(16 maart 1942 - 5 mei 2020)

Ivonne
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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 al onze lekkernijen.

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

Al jaren een begrip in Heijen en omstreken

Openingstijden: 
Dinsdag t/m zaterdag  11.30 – 22.00 uur

zondag  12.00 – 22.00 uur

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

zondag  12.00 – 21.00 uur

maandag  gesloten

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

 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

Zodat u zich op belangrijker zaken kunt richten

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

c i j f e r s  o m  o p  t e  b o u w e n

Altijd bij u in de buurt voor uw
Administratie- en Belastingzaken

en voor uw Loonadministratie



(Door: Henk Kerkhoff)

Zoals bij zoveel mooie plannen, gooide Corona ook hier 
roet in het eten: een echte reünie was niet mogelijk. Een 
poging om deze te organiseren is dan ook achterwege 
gebleven. Maar wat wel kon was een ‘schriftelijke reünie’. 
Het bleek toch een aardig alternatief. 

Het is in 2020 55 jaar geleden dat we afscheid namen 
van de Mariaschool aan de Schoolstraat en van meester 
Vullings, een aimabel man. Hij rookte in het klaslokaal 
dikke sigaren, type bolknak. Terwijl wij rekensommetjes 
maakten blies hij de ene na de andere rookwolk het 
klaslokaal in. We hebben een plezierig jaar beleefd bij 
meester Vullings. Hij is in 1971 overleden. 

Op mijn oproep om via e-mail te achterhalen hoe het 
nu gaat met de klas van toen en wat in grote lijnen 
gebeurd is in die 55 jaar, is door de hele klas gereageerd. 
Eén klasgenote is helaas overleden, namelijk Nelleke 
Vaessen.  Na de lagere school ging ieder zijns of haars 
weegs en dat leidde uiteindelijk tot een gevarieerd 
palet van beroepen. Inmiddels is bijna iedereen met 
pensioen, maar duidelijk is, dat we als klas een aardige  

 
bijdrage hebben geleverd aan het functioneren van de 
maatschappij. Enkelen kozen voor het onderwijs, anderen 
voor de zorg, het transportwezen, een huisartsenpraktijk, 
activiteitenbegeleiding, informatica, overheid, horeca, 
agrarisch ondernemen, technisch beroep, kok, recreatie, 
drukkerij, papierindustrie, administratief werk…….

Hoe is het toch met klas 6 van het schooljaar
1964-1965 van de Mariaschool in Heijen?

‘Onze’ klas zit in de banken.
Van voor naar achteren linker rij: 
Ria, Agnes, Wilma, Riet, Nellie (Peters), 
Maria, Friedel en Nelleke. 

Rechter rij:
Hans, Lot, Harry, Frans, Nellie 
(Verhasselt), Willie, Stephan, Jan, Henk 
en Henk (Coenen)

Lot en Maria



Ria Frederix
Ria Frederix, Deest. Na de Mulo heeft ze in de gezinsverzorging gewerkt 
en verder als huisvrouw. Ook was ze taxibegeleidster voor gehandicapte 
kinderen. Haar hobby: hand- en spandiensten in hun transportbedrijf 
(HM Verploegen in Wijchen). 

Wilma Arts
Wilma Arts, Ayen, opgeleid als doktersassistente. Ze heeft gewerkt in een 
huisartsenpraktijk en bij de GGZ. Heeft nu een nul-urencontract bij de 
uitvaartzorg. Haar hobby’s: tuinieren, wandelen en klassieke muziek. Ze 
geeft het leven een dikke 8 en is een zeer tevreden mens.

Agnes Janssen 
Agnes Janssen, Venray. Na de huishoudschool is ze in Eindhoven gaan 
werken in een verzorgingstehuis en later in Venray op St. Anna. Haar 
hobby’s: diamond-painting en heerlijke uitjes met haar man en genieten van 
de kleinkinderen.

Riet Lintzen
Riet Lintzen, Berg en Terblijt. Ze heeft gewerkt als lerares textiele werkvormen 
en tekenen, was projectleidster activiteitenbegeleiding. Haar hobby’s: 
schilderen, boetseren en diverse andere creatieve werkvormen, bridgen, 
fietsen en nu vooral genieten van, en spelen met, de kleinkinderen.

Nellie Peters
Nellie Peters, Heijen. Na de huishoudschool heeft ze gewerkt bij het 
Elzendaalcollege in Boxmeer. Haar hobby’s: wandelen (4-daagse, 
Kennedymars, Pelgrimstochten), fietsen, lezen en puzzelen. Nellie en Maria 
Lambregts zijn al 42 jaren buren en samen met Lot Verstegen, een paar 
huizen verderop, zijn ze nog altijd 3 dikke vriendinnen!
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Maria Lambregts
Maria Lambregts, in Heijen. Ze heeft op de huishoudschool gezeten en 
heeft later een opleiding gevolgd binnen Dichterbij. Daar heeft ze bij 
verschillende woongroepen gewerkt. Fietsen, wandelen en lezen doet ze 
heel graag, maar de grootste hobby is kleindochter Sam. Maria: “Nellie, Lot 
en ik zijn al langer dan 60 jaar vriendinnen, dat is toch wel bijzonder.” 

Nelleke Vaessen
Nelleke Vaessen is helaas overleden. Nelleke kwam in Heijen bij haar opa 
en oma Flamang in de Hoefstraat wonen. Ze was een kleindochter van 
mevrouw Flamang. Mevrouw Flamang kwam uit Bandung en opa Flamang  
was van oorsprong Luxemburger. Zij waren weduwe en weduwnaar en zijn 
later met elkaar getrouwd. Nelleke is getrouwd en woonde in Hedel. Ze 
heeft twee kinderen gekregen en ze is nog eens met haar twee kinderen 
in Heijen geweest tijdens het Volksdansfestival. Nellekes man zou dodelijk 
verongelukt zijn tijdens het klussen aan zijn motor. Daarbij is ook hun huis 
afgebrand. De kinderen waren toen nog klein. Zij is toen blijkbaar verhuisd 
naar ergens in Zuid-Holland en zou een jaar of zes geleden zijn overleden.

Friedel Winkelmolen
Friedel Winkelmolen woont met Jan Luppes in Gennep. Friedel heeft 
twee kinderen uit haar eerdere huwelijk met Jos van Deelen, die helaas is 
overleden. Friedel volgde de huishoudschool en diverse cursussen. Ze heeft 
gewerkt in de horeca. Haar hobby’s: lezen, handwerken en tuinieren. Samen 
met Jan  doet ze iedereen de groeten. 

Hans Linssen
Hans Linssen woont in de stad Groningen en is single. Hij heeft 2 
pleegkinderen. Hij heeft de mts gevolgd en heeft als kok/leidinggevende 
gewerkt. Zijn hobby’s zijn tuinieren, fietsen en klussen. Hij vermeldt nog, dat 
hij levensgenieter is.

Lot Versteegen
Lot Versteegen, Heijen. Na de huishoudschool heeft ze eerst thuis op de 
boerderij gewerkt. In 1975 is ze op de Maria Roepaan gaan werken en na 30 jaar 
met haar man naar Portugal vertrokken om daar een camping (Chave Grande) 
te runnen. Dit duurde 9 jaar. Vanaf 2014 zijn ze weer terug in Heijen. Hobby’s: 
Aqua-fit, wandelen, fietsen, lezen en haar 6 kleinkinderen verwennen. Met Nellie 
en Maria na 60 jaar nog dikke mik!’
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Hay Kerkhoff
Hay Kerkhoff, Nieuw-Bergen. Na de mts-werktuigbouwkunde heeft 
Hay de lerarenopleiding wis- en natuurkunde gevolgd, daarna heeft 
hij 25 jaar gewerkt bij SG De Hamert in Wellerlooi en 15 jaar bij het 
Valuascollege in Venlo. Zijn hobby’s zijn op vakantie gaan en putboringen 
(om grondwater op te pompen voor sproeien van tuinen en gazons).

Nellie Verhasselt
Nellie Verhasselt, Malden. Ze heeft de mulo gevolgd en is daarna in 
administratieve functies gaan werken bij CNC Milsbeek (tot 1984) en 
daarna bij aannemersbedrijf De Haan Milsbeek en HSW Bouw Milsbeek. 
Haar hobby’s: wandelen, fietsen, terrasje pakken en tuinieren. Ze hoopt 
dat er snel iets gevonden wordt tegen Corona en we de vrijheid weer 
helemaal terugkrijgen.

Frans Janssen
Frans Janssen woont in Heijen. Hij is getrouwd met Renate. Samen 
hebben ze 1 zoon, Marcel. Hij heeft bij de Page gewerkt en daarna 
bij een 4-tal drukkerijen en was procesoperator bij Berry Nonwovens. 
Zijn hobby’s: fietsen, vogels houden en aquariums en hij gaat graag  
op vakantie.

Willie Peters
Willie Peters woont in Heijen en is single. Hij heeft de lts gevolgd en heeft 
10 jaar in een garage gewerkt als uitdeuker en spuiter. Vervolgens nog 
37 jaar bij Hyster in Nijmegen (heftrucks). Hobby’s: fietsen, wandelen, 
auto’s en met zijn cabriolet rond knetteren.

Stephan Lintzen
Stephan Lintzen, Heijen. Na de mulo heeft hij de middelbare agrarische 
school doorlopen. Hij is zelfstandig ondernemer, agrariër. Als enige van 
onze klas is hij nog niet met pensioen. Zijn hobby’s: lezen, fietsen en 
bierbrouwen. Hij hoopt gezond te blijven en aardigheid te hebben en 
houden in het doen en laten van elke dag.
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Jan Luppes
Jan Luppes woont samen met Friedel in Gennep. Jan heeft de 
hbs gedeeltelijk doorlopen en daarna de lts. Hij heeft gewerkt als 
servicemonteur industriedeuren. De grote hobby van Jan is gitaar 
spelen, daarnaast mag hij graag klussen. Mede namens Friedel wil hij 
iedereen de groeten doen.

Henk Coenen
Henk Coenen, Heijen. Henk heeft hbo-informatica gevolgd en heeft 
gewerkt bij ASW Nijmegen en het grootste deel van zijn werkzame 
leven bij UMC St. Radboud. Hobby’s: fokken van springpaarden, fietsen, 
wandelen, sinds kort weer muziek maken (trombone). Tot slot vermeldt 
Henk, dat hij in 2005 de oude boerderij van boerke Peters op de Smele 
heeft gekocht en opgeknapt. Ze wonen hier met veel plezier. Sinds zijn 
pensionering voelt het als de derde helft na een gewonnen wedstrijd!

Henk Kerkhoff
Henk Kerkhoff, Heijen. Na de middelbare school heeft hij tot zijn militaire 
diensttijd gewerkt bij Hendrix’ Voeders en tot zijn pensioen bij de 
gemeente Nijmegen. Hier heeft hij diverse opleidingen gevolgd. Hobby’s: 
sinds zijn 11e muziek (bugel), 10 jaar geleden mede het dorpsblad  
Hèjs Nèjs opgericht en daar tot begin dit jaar bij betrokken geweest. 
Inmiddels mede de werkgroep Historisch Heijen opgericht. Verder veel 
fietsen, wandelen en het bezoeken van interessante steden en streken.

Ton Raijmakers
Ton Raijmakers staat dan wel niet op de groepsfoto, maar hij zat wel 
degelijk in deze klas. Ton woont in Torhout (B). Hij heeft Oracleconsultancy 
opleiding gevolgd en heeft gewerkt als freelance IT’er. Zijn hobby:  
gitaar spelen.
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De jaarlijkse Babyfotoshoot 
Een van de hoogtepunten in het redactiejaar is wel de Babyfotoshoot. Dit keer willen we deze bijeenkomst houden op zaterdag 12 december vanaf 10.00 uur in Gemeenschapshuis D’n Toomp. In tegenstelling tot andere jaren zullen we nu voor elke baby een vaste tijd afspreken waarop de fotoshoot plaats zal vinden. Er is dus helaas geen gezellig samenzijn met de papa’s en de mama’s onder elkaar (of de anderhalve meter maatregel moet tegen die tijd versoepeld zijn). Je kunt je baby alvast opgeven. 

Stuur een mailtje naar marjohejsnejs@gmail.com. Gezellig!

Welkom in Heijen, Dide! 
In de Eekhoornstraat kwam Dide Koenen ter wereld! Dide is de dochter van Bas en Myke Koenen. Oh, oh, als opa en oma Gert en Door Koenen nog eens zouden leven. Dan hadden zij zo maar hun 28e (!) achterkleinkind mogen begroeten. Helaas is dat niet zo, maar de Koenense familieband is hecht en Dide wordt daarin vast liefdevol opgenomen.

Welkom in Heijen, Lott! 
Net voor de vormgeving van deze Hèjs Nèjs ontdekten we het geboortebord van Lott Reijnen in de Hermelijnstraat. Konden we nog net meenemen in deze editie, dus! Lott is de dochter van Patrick en Britt Reijnen en ze heeft een grote broer: Senn.   

Namens de redactie van harte gefeliciteerd!

Welkom in de Nieuwwijkstraat! 
In de Nieuwwijkstraat zijn in de laatste week  van juli Sergiu, Neli, Alexander en hun hond Hera komen wonen. Op zondag 16 augustus heeft  onze buurt Nieuwwijkstraat en Berkenstraat hen welkom geheten.

Mina Jansen

90 jaar! 
Krasse Mina werd op 29 juli 90 

jaar. Vorig jaar trad ze nog op als 

Tina Turner tijdens haar reis naar 

Lourdes met buurvrouw Nelly 

Kusters. Van harte gefeliciteerd 

met deze mijlpaal, Mina. Op naar 

de 100 zullen we maar zeggen….! 



Welkom in onze buurt!
Zaterdag 22 augustus heeft onze nieuwe buurtbewoner Neli van 

nummer 52, het “welkom in de buurt”-bord overgedragen aan 

Judith en Jack van huisnummer 17a. Judith en Jack waren erg 

verrast en vond en het erg leuk!

Ons buurt, 
Bewoners Berkenstraat en Nieuwwijkstraat

P.S. Bij interesse in het bord kunt u terecht bij R. Boumans-Reintjes

Telefoon: 06-51404668

De Canna’s van familie de Rijck
Jarenlang konden we genieten van de prachtige, rode canna’s bij 

de familie van Doorn aan de Hoofdstraat (zie ook onderstaand 

bericht). Sinds enige tijd staat het huis leeg en zijn de canna’s hier 

niet meer. Bij de familie De Rijck aan de Beukenlaan is dit jaar een 

extra aantal exemplaren van deze mooie plant te bewonderen en  

dat ook nog in meerdere kleuren. Er gaat niks boven een mooie 

tuin: Heijen wordt er weer ‘Mojjer’ van!

Canna’s knollen gezocht
Beste mensen,

Wie heeft nog Canna’s knollen over van mijn vader, 

Ben van Doorn, en wil een paar knollen afstaan?

Bij voorbaat hartelijk dank,

Paul van Doorn.
Telefoon:  06-44300743

Enquête veiligheid opgezet door de 
gemeente Gennep in samenwerking met 
LLTB en dorpsraden.
Hierover ontvingen wij onderstaand bericht:

Beste redactie,

Twee jaar geleden zijn we begonnen met het proces om te komen 
tot het Keurmerk Veilig Buitengebied met als pilot Heijen. Omdat 
deze pilot succesvol is afgerond gaan we dit nu uitrollen over de 
andere kernen binnen de Gemeente Gennep. Destijds kondigden 
we via jullie blad ook een enquête aan. Aangezien het goed is om 
eens te kijken hoe jullie de veiligheid in Heijen anno 2020 ervaren, 
hebben we een vervolgenquête opgesteld.

De link naar de enquête: https://hetccv.nl/Gennep/
Alvast hartelijke dank voor het invullen.

Namens Gemeente Gennep: Harm van Braak
Namens Dorpsraad: Hans van den Ham
Namens LLTB: Johan Ronnes

Jan Teerling ontving de officiële Koninklijke onderscheiding! 
Op 24 april kreeg ons redactielid Jan Teerling van de burgemeester in een facetimegesprek te horen dat aan hem een Koninklijke onderscheiding was toegekend. In verband met de coronacrisis konden de bijbehorende versierselen op dat moment niet worden opgespeld. In het Hèjs Nèjs van juni kon je een verslag van deze voor Jan zo speciale dag lezen. Toen de coronamaatregelen per 1 juli versoepeld werden kon het officiële deel georganiseerd worden. Op vrijdag 3 juli kreeg Jan eindelijk zijn welverdiende onderscheiding overhandigd. De versierselen moesten wel door zijn vrouw Elly worden opgespeld, want de maatregelen waren nog niet dusdanig versoepeld dat de burgemeester dit mocht doen. Er werden ook geen handen geschud, maar wel ontvingen alle gedecoreerden een mooie bos bloemen. 

Jan, nogmaals van harte gefeliciteerd.
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Johan merkt als eerste op: “Het seizoen afsluitend is ons gebleken dat 
Corona – SJR en haar jeugd dus absoluut niet bij elkaar horen, maar 
dat we er toch nog een mooi seizoen van hebben kunnen maken. Dit 
blijkt ook uit de nieuwe aanmeldingen voor het seizoen 2020-2021. Dit 
compliment komt geheel ten goede aan de vrouwelijke bestuursleden 
van de SJR (ik ben het enige mannelijke bestuurslid). De supergezellige 
vergaderingen schieten alle kanten uit, net als het puberaal gedrag van 
de SJR-leden, maar uiteindelijk is er een heerlijk gebak uit de oven 
gekomen.” En wat er gebakken is lees je hieronder.

Zwemmen Heijderbos, 27 september 2019
De lucht was dreigend, het druppelde al wat en toen kwam het met 
bakken naar beneden. Toch maar even gewacht bij D’n Toomp. Maar 
liefst 38 kinderen hadden zich opgegeven om mee te gaan. Toen 
de regen wat minder werd, sprongen we op de fietsen. Onderweg 
hadden we nog de nodige regen maar dat mocht de pret niet drukken. 
Aangekomen bij Centerparcs nog “even” de kaartjes opgehaald en 
we konden naar binnen. De kinderen vlogen het zwembad in en de 
begeleidende bestuursleden zochten een goed plekje om alles in de 
gaten te houden. Voor drinken, chips en snoep was niet heel veel tijd. 
Rond 20.45 uur werd er opgeroepen om het zwembad te verlaten 

en nadat iedereen was omgekleed, snoep had gehaald met de euro 
van het kluisje en de fietsensleutels weer waren uitgedeeld (en jawel 
hoor…het kan ook een keer 1 op 1 kloppen, 3x is scheepsrecht), 
keerden we met de fiets weer huiswaarts. De appjes daarna lieten 
zien dat er weer was genoten.

Schaatsen Boxmeer, 13 december 2019
Het was even passen en meten met vervoer en met zo’n 20 
kinderen gingen we richting ijsbaan Boxmeer. Bij binnenkomst 
bleek dat je alleen contant kon betalen. Gelukkig kregen we 
wel alvast kaartjes voor de entree en de schaatsverhuur, zodat 
de stuiterende pubers alvast de baan op konden. Op naar de 
pinautomaat. Het was erg druk op de baan, zelfs de kassa werd 
al vroeg gesloten. Dit mocht de pret niet drukken. De kinderen 
vermaakten zich prima! En ook Krista en Esther hadden hun 
nostalgische momentje. Die hebben hun oude schaatsjes, 
waarmee ze vroeger ook samen op het ijs stonden, ook nog even 
ondergebonden. De kinderen kregen nog warme chocomel en 
spekjes. Hun eigen gang laten gaan blijkt ook nu weer prima te 
werken. Rond 21.00 uur ging iedereen netjes van de baan om de 
schoenen aan te trekken.

Hoe verging het de Stichting Jeugdraad
het afgelopen seizoen?
Die vraag stellen wij na ieder seizoen aan onze vaste contactpersoon bij de Stichting Jeugdraad, Johan Linders. 
En als altijd weet hij met behulp van zijn overige bestuursleden weer een mooi verslag te produceren van  
de genoten activiteiten. 
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Lockdown Muziekbingo,15 mei 2020
Omdat de Corona-lockdown maar bleef duren, is het bestuur 
in de actiemodus gekomen. Maar ja, wat kun je organiseren 
op afstand voor een groep van 41 kids? Enkele bestuursleden 
hadden meegedaan aan de Heijense Pubquiz. Het idee van een 
muziek-bingo borrelde op. Niemand had ervaring met het op 
afstand regelen van een activiteit, maar met de nodige “bloed, 
zweet en tranen” (tranen van het lachen) is het gelukt. Om de 
kids alvast een beetje voor te bereiden op wat zou gaan komen, 
kreeg iedereen een kaartje in de bus namens SJR (foto kaartjes). 
En natuurlijk om even te zeggen dat we ze niet vergeten zijn…

Na wat interne Zoom testen en lessen tussen de bestuursleden 
onderling, het uitdelen van de muziek-bingokaarten en het  
regelen van de prijzen, konden we van start gaan. De bingo werd 
in 2 groepen uitgevoerd, want 41 kinderen in één Zoom-sessie 
kon het bestuur niet aan.  Nadat iedereen van groep 1 was 

ingelogd, kon de bingo van start gaan. We gingen eerst voor een 
bingo-kruis op de kaart. De eerste nummers werden afgespeeld, 
er heerste een enorme rust in de Zoom-sessie met hier en daar 
een gezellig gegiechel tussendoor. Het bestuur (veilig op 1,5m 
afstand van elkaar) wist niet wat ze overkwam. Vorige jaren, tijdens 
de echte bingo’s waren oordopjes nodig i.v.m. overenthousiaste 
geluiden. Dit om geen gehoorschade op te lopen en we moesten 
een fluitje gebruiken om er bovenuit te komen. Er werd door 
de enthousiaste kids fanatiek aangekruist op de bingokaart. Na 
de eerst bingo werd er verder geluisterd om een plusje op de 
kaart te krijgen en als laatste gingen we voor de volle kaart. De 3 
prijswinnaars konden direct hun heerlijke prijs ophalen. Groep 2 
was vervolgens aan de beurt, deze groep zorgde voor nog meer 
rust en overzicht en ze waren erg relaxt. Hun schoolervaring 
met zoom was merkbaar. Na een foute bingo werden ook in 
deze groep de 3 bingo’s geroepen en de prijsjes in ontvangst 
genomen. Natúúrlijk werd ook de rest niet met lege handen naar 
huis gestuurd. Iedereen mocht een ijsje ophalen bij Heijs Hepke. 
We waren trots op een geslaagde activiteit. 
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Speuren naar voordeuren, 19 juni 2020
Lockdown - 1,5 m afstand voor volwassenen - voor jeugd eerst 
wel en dan weer niet - in gezinssituatie weer niet - vrienden en 
familie op afstand houden - wel / geen mondkapjes….eigenlijk 
allemaal dingen die niet bij SJR’ers thuishoren. De app-groep van 
het SJR-bestuur was eigenlijk niet meer bij te houden, zo gingen 
de ideeën over en weer (alternatieve vergaderingen). Keuzes 
maken, voorbereidingen treffen, uitnodigingen versturen en dan 
moest het gebeuren: het Speuren naar voordeuren.

De jeugd mocht groepjes maken en waar het niet van een leien 
dakje ging, werd daar natuurlijk de welbekende mouw aan gepast. 
Bij de start kreeg elk groepje een foto van een Heijense voordeur. 
Die deur moesten ze gaan zoeken en daar kregen ze een letter 
en een nieuwe voordeurfoto te zien. Natuurlijk zat er verschil in 
herkenbaarheid, bijvoorbeeld: wie kent zijn eigen voordeur niet, 
of wie kent niet die paarse voordeur in Heijen? Af en toe werd 
er een hint gegeven, sommige waren blijkbaar niet zo gemakkelijk 
te herkennen. Menigeen zal zich wel afgevraagd hebben waar die 
rondslenterende jeugd nou allemaal mee bezig was. De te rustige 
straten bleken weer een vorm van leven te hebben gekregen. Voor 
wie nog steeds met vraagtekens rond liep: nu staat het in het Hèjs 
Nèjs. Het laatste adres was in de Sleen. Van de letters moest een 
zin gemaakt worden. De beloning was wat om te smullen en, om 
een stimulans te geven aan doe-iets-samen, kreeg elke deelnemer 
een bioscoopkaartje. Het SJR-bestuur heeft vervolgens, op gepaste 
afstand, het meest vreemde seizoen ooit afgesloten.
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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

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



Deze uitspraak tekenden wij op uit de mond van Nicole 
Geutjes (51). Zij is sinds november 2018 zelfstandig 
uitvaartverzorger en adverteert geregeld in het Hèjs Nèjs. 
En dan weet je het al, dan gaan wij als “tegenprestatie” 
een keer op bezoek zodat ze haar bedrijf kan voorstellen.

Wie is Nicole Geutjes?
Eerst maar eens wat persoonlijke data. Nicole werd 51 
jaar geleden geboren in Heerlen, maar verhuisde als 
baby al naar Gennep waar ze nooit meer vertrokken is, ze 
ging naar de MAVO en de MEAO.
Ze is al dertig jaar getrouwd met Roger Geutjes (daarover 
verderop wat meer) en het paar heeft drie kinderen, 
Aniek, Tessa en Jorn. Ze wonen met hun kinderen en 
hondje Zizzy in een sfeervol huis en dito tuin aan de Dr. 
Nolensstraat in Gennep-Zuid. Maar liefst 28 jaar werkte 
ze bij de RABObank. Door de vele reorganisaties bij de 
bank kwam in 2016 haar baan te vervallen. Wat nu? Nicole 
koos voor loopbaancoaching. Een ex-collega kwam met 

de opmerking dat ze uitvaartbegeleider wel iets voor 
haar vond en al was Nicole in het begin niet helemaal 
overtuigd, ze ging toch praten met mensen die in het vak al 
zaten, zoals Goemans in Gennep en koos ze er uiteindelijk 
voor de opleiding voor uitvaartbegeleiding te volgen. Ze 
kwam via een nichtje in contact met een vrouw die dit werk 
in Erp deed. Ze mocht er zelfs stage lopen, iets wat in de 
uitvaartbranche lastig te regelen is, zo vertelt Nicole. “Ik 
luisterde tijdens de opleiding goed naar de verhalen van 
de medecursisten en ik vond het erg interessant. Toen 
heb ik besloten voor mijzelf te beginnen, dat was na het 
behalen van mijn diploma in november 2018.”

Iemand overlijdt en de familie belt jou, wat gebeurt er 
dan, Nicole?
Nicole: “Ik ben dag en nacht bereikbaar en dan ga ik  
onmiddellijk naar de plaats waar de overledene en de 
familie is. Ik regel alles wat rond een uitvaart nodig is. 
Maar vooral luister ik goed naar de wensen van de familie.

Als je liefdevol met een overledene omgaat, doet dat
de familie goed…
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 Ik ga iedere dag bij de familie langs tot de dag van de uitvaart. 
Enige weken later ga ik er nog eens persoonlijk langs om na 
te praten en om de factuur af te geven en daarover zo nodig 
uitleg te geven. Van de familie hoor ik nog wel eens: “Het 
was fijn dat je er was en je bent een stukje van onze familie 
geworden.” Aan alle persoonlijke wensen van de overledene 
en familie probeer ik zo goed mogelijk gehoor te geven. 
Als iemand weet dat hij of zij op korte termijn zal komen te 
overlijden kan ik er op bezoek gaan en de wensen voor de 
uitvaart bespreken. Dat gebeurt geregeld. 

Als de familie de overledene wil opbaren mag ik gebruik 
maken van de faciliteiten van Goemans uitvaartverzorging 
of van andere uitvaartondernemingen in de regio.  Maar 
verder zorg ik overal zelf voor of huur ik hulp in van 
bedrijven. Denk bijvoorbeeld aan rouwauto’s, die heb ik 
niet zelf. Verder kan ik een beroep doen op een aantal 
dames die tijdens het afscheid hand- en spandiensten 

verrichten. Verder werk ik nog steeds samen met de 
uitvaartverzorgster in Erp. We helpen elkaar over en weer.” 

We hebben net de coronatijd achter de rug, of eigenlijk, 
we zitten er nog middenin, hoe was dat voor jou? 
Nicole: “Moeilijk. Wat het meest opviel was dat de 
familie van overledenen soms erg bang was iets fout te 
doen. Want wie moesten ze wel en wie niet uitnodigen? 
Er mocht immers maar een beperkt aantal bezoekers bij 
het afscheid aanwezig zijn. Het was voor iedereen een 
groot dilemma. Ze konden niet samen zijn en sommigen 
hadden zelfs van de overledene geen afscheid kunnen 
nemen. Dat drukte zwaar op de families. 

Maar het afscheid werd net zo mooi gemaakt en ik stak er 
evenveel tijd in als bij een uitvaart van honderd mensen 
of meer. De coronaregels waren erg streng. Er mocht 
niet omhelsd worden, al gebeurde dat natuurlijk soms 
toch. Er kon na afloop van het afscheid geen samenzijn 
zijn met koffie. De anderhalve meter maatregel moest 
worden gehanteerd. Op het parkeerterrein moest men 
afscheid nemen van elkaar. Dat vond ik echt heel erg. 
Wat wel mooi was dat de familie thuis vaak heel veel 
bloemen en kaarten ontving. Door gebruik te maken van 
een “livestream” konden belangstellenden meekijken, 
dat was een groot voordeel. En dan de erehagen die 
buiten opgesteld stonden, op weg naar de kerk of naar 
de begraafplaats! Je hebt geen idee hoe goed dit de 
mensen deed. Samen met mijn collega in Erp hebben 
we weken gehad dat we wel negen uitvaarten moesten 
verzorgen. Het was een heftige tijd.” 

‘Kun je goed met je emoties omgaan, of bouw je op zo’n 
moment een soort muurtje om je heen’, vragen wij.
Nicole zegt: “Het klinkt misschien wel vreemd maar op 
zo’n moment ben ik gewoon aan het werk. Ik voel mij 
dan als een ceremoniemeester die het hele gebeuren 
in goede banen moet leiden. Emoties voel ik soms wel 
als ik mijn collega in Erp assisteer en zij bijvoorbeeld het 
levensverhaal van de overledene voorleest. Dan sta ik 
achter in de zaal en hoef ik niet zo veel te doen. Als ik 
zelf een verhaal moet voorlezen dat opgesteld  is door 
of met behulp van de familie kan ik die emoties goed 
buitensluiten, dat moet ook wel. Ik denk ook niet dat dit 
een beroep is voor een heel jong persoon, je moet toch 
wel enige levenservaring hebben wil je dit kunnen doen.”



De “bedrijfsauto”
We mogen een kijkje nemen in de bus die Nicole speciaal 
voor dit werk heeft aangeschaft en heeft laten inrichten. 
Zij kan zelf op een brancard de overledene vervoeren van 
thuis of ziekenhuis naar het uitvaartcentrum. Aan de zijkant 
zijn schappen gemaakt waar de bloemstukken een plaatsje 
kunnen vinden. Aan de andere zijkant zit een kast waarin 
Nicole allerlei attributen bewaart die nodig zijn voor het 
opbaren. Alles netjes in boxen. Er is over de inrichting van 
de bus heel goed nagedacht. De bus heeft geen opdruk, 
zeer discreet dus. We maken Nicole een compliment dat 
ze haar werk zo perfect heeft georganiseerd.

Dan nog even terug naar echtgenoot Roger…
Roger is in haar werk haar steun en toeverlaat. Zo veel 
als hij kan ondersteunt hij Nicole bij haar indringende 
werkzaamheden. Als marechaussee heeft hij natuurlijk al 
wel het een en ander meegemaakt. Wat leuk is om te 
vermelden is dat Roger jarenlang grensrechter is geweest 
in het betaald voetbal en bij KNVB bekerwedstrijden en 
finales. Ook is hij meer dan honderd keer voor dit werk naar 
het buitenland geweest. Floot Europacup- en Champions 
League wedstrijden. “Dan kom je zomaar  bijvoorbeeld 
een man als Silvio Berlusconi tegen,” grijnst hij. We weten 
niet of dit een aanbeveling is, haha! Vanwege zijn leeftijd 
(54) mag hij niet meer professioneel fluiten maar is wel nog 
steeds coach en begeleider van scheidsrechters.

In de jaren dat Roger vaak naar het buitenland moest hield 
Nicole thuis de boel draaiende. Nu zijn de rollen min of meer 
omgekeerd en zoals we hierboven al aangaven, helpt Roger 
Nicole waar hij kan. Moj toch! Want natuurlijk zijn er ook 
keerzijden aan haar beroep. “Je sociale leven verandert.” 
Omdat ze dag en nacht bereikbaar moet zijn kan ze niet 
zomaar een wijntje gaan drinken. Ook een toernooitje 
tennissen of volleyballen is er niet meer bij. Maar Nicole 
kijkt er niet minder vrolijk om. Je ziet het aan haar: ze heeft 
haar roeping gevolgd en ze is er heel tevreden mee. 

Nicole Geutjes Uitvaartzorg
Doctor Nolensstraat 28, 6591 ZL Gennep
24 uur geopend
Telefoon: 06 18904010
Afspraken: contact@ nicolegeutjesuitvaartzorg.nl
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TE HUUR in Gennep,
enkele bijzondere locaties.

Bel 06 29 51 78 36, u wordt teruggebeld.
Zandstraat 73b, 80 m² begane grond appartement, 1 slaapkamer, voor 60+er 
alleen, kale huur € 875,00/ maand.

Brabantweg 15 Gennep, bij Tinq / garage De Stip, 120 m² bedrijfsruimte,
€ 700,00 ex btw kale huur / maand. 

Brabantweg 3, loods 500 m²+ terrein, € 1600, - ex btw, kale huur, volgende 
aangeboden zichtlocaties kunnen hieraan toegevoegd.

Brabantweg, 700 m² zichtlocatie tegen Aurora; prijs in overleg, eigen ingang.

Brabantweg, 2000 m² zichtlocatie achter Makelaar AMAK; huurprijs in overleg, 
eigen ingang.

•

•

•

•

•

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

versie: V13
datum: 04-05-2018

© 2018 rover media group
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In 1904, toen Heijen nog bij gemeente Bergen 

hoorde, moest het er rustig aan toe gaan….

Piet Manders legde dit kleurrijke tafereel vast tijdens de kermis

(in of omstreeks 2012).

De journalist van de Maas- en Niersbode
doet verslag. 

Bijna alle Heijenaren weten niet anders dan dat er elk jaar kermis is in ons mooie dorp. Op 
het pleintje bij De Klomp, op 2 locaties in de Hoefstraat en sinds vele jaren op het plein aan 
de Nieuwwijkstraat stonden c.q. staan dan de attracties. Maar dit jaar is er , “met dank aan 
Covid19”, geen attractie te vinden. Het zij zo. Maar gelukkig hebben we de foto’s nog……  
De werkgroep Historisch Heijen heeft er een kleine collage van gemaakt.

Het feestprogramma met de kermis in 1978 in café-zaal 
De Klomp.

In 1952 opende de fanfare de kermis met een processie. Zichtbaar zijn onder meer Frans Stoffele en Harrie Lamers.

Piet Robben assisteert Mia van café 
Hermsen in de keuken (1964).



 

 

   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



Dat kan voor hele praktische vragen zijn, zoals een klusje, 
hulp bij bijvoorbeeld boodschappen, invullen van papierwerk, 
vervoer e.d. Ook kan Wilma vragen rondom de zorg snel 
oppakken voordat deze zwaarder worden en kan ze de schakel 
zijn naar de wijkverpleegkundige of Team Toegang. Zij is dus 
ook het aanspreekpunt bij vragen over zorg, welzijn, wonen en 
leefbaarheid:   

06-57486685   dorpsondersteuner@heijen.info
Nog een initiatief: Gennep in verbinding!

Een website voor inwoners en professionals met vragen op het 
gebied van zorg en welzijn. Sinds 22 juli 2020 is de website 
www.dekonnectkever.nl voor iedereen bereikbaar. Je kunt deze 
website gebruiken als hulpmiddel om zelf de juiste plek voor je 
vraag te vinden. Je kunt natuurlijk ook altijd contact opnemen 
met Wilma Kroon, onze dorpsondersteuner.

Sociale Kaart
Zoek je een voetbalvereniging? Zoek je hulp bij het stoppen 
met roken? Of ben je op zoek naar thuiszorg voor jezelf of 
een familielid? De Sociale Kaart biedt een overzicht van  

vooral lokale organisaties en professionals op het gebied 
van zorg, welzijn en leefbaarheid. Dat is handig voor 
inwoners met vragen. Professionals kunnen elkaar ook via 
deze weg vinden en inwoners de weg wijzen naar passende 
organisaties en activiteiten. 

Door en voor inwoners 
Wilma probeert mensen met elkaar in contact te brengen en 
te matchen, maar je kunt je vraag en aanbod ook plaatsen 
op de Sociale Marktplaats via De KonnectKever. Bijvoorbeeld 
als je op zoek bent naar iemand die jou kan helpen, of als je 
mensen zoekt die samen met jou iets willen organiseren. Of als 
je een duo-fiets te leen aanbiedt in de gemeente.  Ook als je 
op zoek bent naar vrijwilligerswerk kun je op de website van De 
KonnectKever terecht. Diverse organisaties hebben al vacatures 
geplaatst. Van het assisteren bij kooklessen aan schoolkinderen 
tot trainer bij de basketbalvereniging. Benieuwd naar sociale 
activiteiten in de buurt? Neem dan een kijkje in de Welzijn Agenda.

Blijvend in ontwikkeling 
De website van De KonnectKever is blijvend in ontwikkeling 
en beweegt mee met de behoeftes van de gebruikers. 
De website wordt in de gemeente onder de aandacht 
gebracht door een blauwe Volkswagen Kever. Dominique 
Bartels: “De insteek is dat de website een begrip wordt en 
blijft. Dat we elkaar kunnen helpen. Mis je iets, iemand of 
jezelf op De Sociale Kaart? Heb je vragen of opmerkingen?  
Laat het weten.’’ www.dekonnectkever.nl 

Dorpsondersteuner
In Heijen is Wilma Kroon als dorpsondersteuner nu al een paar maanden heel actief bezig 
met bezoeken, gesprekken en koffie-uurtjes. Zij gaat in gesprek met Heijenaren en zoekt 
oplossingen bij hulpvragen bij/met de mensen zelf, door mensen met elkaar in contact 
te brengen. Ze kan Heijenaren die een vraag hebben en die iets voor de ander kunnen 
betekenen koppelen, zodat er een netwerk ontstaat in het dorp.  
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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!

PrivaZorg helpt u graag

Worden de zware taken in 
het huishouden u teveel? 
Of merkt u dat het niet 
meer zo goed lukt om uw 
huis leefbaar en schoon te 
houden?

Waarom PrivaZorg?

• Een vaste zorgverlener   
 (m.u.v. vakantieperiodes)
• Zorg op een vast moment
•  Kwaliteit en persoonlijke 

aandacht zijn voor ons 
belangrijk

• Geen wachtlijst

Ondersteuning nodig 
bij het huishouden?

Bel voor meer 

informatie:

T. 088 - 600 93 18

www.privazorgmaasenwaal.com 

info@privazorgmaasenwaal.com 
PrivaZorg 
Maas & Waal

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



Colofon

Maandblad Hèjs Nèjs is een initiatief 
van de vereniging ‘Hèjje Mojjer’ . 
Het wordt in Heijen dankzij onze 
adverteerders gratis verspreid. 
Abonnementen voor personen, 
instanties en bedrijven buiten 
Heijen zijn mogelijk. Abonneren 
of informatie hierover via e-mail: 
dorpsblad@heijen.info of via 
onderstaand correspondentieadres.

Het maandblad is een informa-
tie-bron voor alle bewoners en 
bedrijven van Heijen. Het wordt 
gratis huis-aan-huis verspreid. 

Mensen buiten Heijen kunnen 
een abonnement aanvragen, 
bij voorkeur per e-mail: 
h.boekholt@hetnet.nl kosten per 
jaar: € 25,- exclusief verzendkosten; 
inclusief verzending in Nederland  
€ 65,-.

Niets uit deze uitgave mag worden 
verveelvoudigd of openbaar 
gemaakt, op welke wijze dan ook, 
zonder voorafgaande toestemming 
van de redactie van Hèjs Nèjs.

Wilt u lid worden van vereniging 
Hèjje Mojjer? Stuur een e-mail naar 
hejjemojjer@heijen.info of bel naar 
06 3989 7697 

Zie voor meer informatie en  
wetenswaardigheden over Heijen de 
site van Hèjje Mojjer: 
www.heijen.info 
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Druk:
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Nijverheidsweg 23
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T. 0031 76 745 00 10
I. www.controlmedia.eu

Foto’s en teksten worden zoveel 
mogelijk met toestemming van 
betrokkenen gepubliceerd.

Oplage:
950 stuks

Verschijning:
10 keer per jaar

Inlevering kopij:
dorpsblad@heijen.info

Banknummer Vereniging Hèjje Mojjer:
NL65  RABO  0101803974

Deadline voor aanleveren van bij-
dragen in de vorm van teksten etc. 
tot uiterlijk de 1e van de maand; 
fotomateriaal bij voorkeur tot een 
week hiervoor.

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 - 06-22557760
Anthony van Baal: anthony.van.baal@politie.nl - 06-11356053
Deze nummers NIET GEBRUIKEN in spoedgevallen. Bel in 
geval van spoed: 112

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

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 
Nijmegen en Omstreken  024 – 3550222
Dierenhotel De Mère, Balgoij  024 - 6414982
www.mere.nl

Belangrijke telefoonnummers

In verband met het coronavirus is er 
nog altijd veel onzekerheid in hoeverre 
geplande activiteiten en evenementen 

plaats kunnen vinden. 

Daarom zijn in deze agenda alleen 
activiteiten opgenomen waarvan op dit 

moment (medio september) vaststaat dat 
zij de komende tijd doorgang vinden.

Vrijdag 2 oktober
10.30 uur D’n Toomp 

Hejje Mojjer Koffie-uurtje dorpsondersteuner

Zondag  11 oktober
14.30 uur Sportpark “de Heikamp” 

V.V. Heijen 1 -  SVEB  1

Vrijdag  16 oktober
19.30 uur D’n Toomp 

Hejje Mojjer Ledenvergadering

Zondag  25 oktober
14.30 uur Sportpark “de Heikamp” 

V.V. Heijen 1 -  Montagnards  1

Vrijdag 30 oktober
20.00 uur D’n Toomp 

Schutterij/Gilde Sint Dionysius Dartavond

Zaterdag 31 oktober
19.00 uur D’n Toomp 

Die Original Maastaler Mini-concert

Zondag 1 november
14.00 uur D’n Toomp 

Die Original Maastaler Mini-concert

Vrijdag 6 november
10.30 uur D’n Toomp 

Hejje Mojjer Koffie-uurtje dorpsondersteuner

Zondag  8 november
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”

V.V. Heijen 1 -  Vios’38  1

Vrijdag 27 november  
20.00 uur D’n Toomp

Schutterij/Gilde Sint Dionysius Dartavond

Zondag  29 november
14.30 uur Sportpark “de Heikamp” 

V.V. Heijen 1 -  Constantia  1

Vrijdag 4 december
10.30 uur D’n Toomp 

Hejje Mojjer Koffie-uurtje dorpsondersteuner

Zaterdag 12 december
10.30 uur D’n Toomp

Babyfotoshoot

Zondag  13 december  
14.00 uur Sportpark “de Heikamp” 

V.V. Heijen 1 -  SV Milsbeek  1

De volgende Hèjs Nèjs 
verschijnt 

27 oktober 2020.

(Onder voorbehoud)

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. 


