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In wat voor tijden leven we toch. Ieders leven wordt op dit moment min of 
meer bepaald door het virus dat door de wereld raast. Dan is het fijn even een 
momentje van ontspanning te beleven met het Hèjs Nèjs, tenminste, zo stellen 

wij ons dat voor. Wat kunt u in deze uitgave verwachten. Afgelopen zomer waren wij op bezoek bij Jos en Brigit 
te Wierik in Bergen. Net als wij bent u vast benieuwd hoe het met hen is. Verder zijn we in het Rijssebeekhuis 
in Gennep geweest. Over dit kleinschalig opvanghuis voor dementerenden spraken wij met de locatiemanager, 
onze dorpsgenoot Richard Keuninx. We waren onder de indruk van de accommodatie en de liefde waarmee de 
bewoners worden behandeld. We kunnen allemaal zien dat de bouw van de seniorenwoningen, de appartementen 
en de dorpskamer goed opschiet. Met Wilbert Pothoff van Destion en Antoinette Linders van het bestuur van de 
dorpskamer bezochten we de bouwplaats en hadden daarna een gesprek met hen. Het wordt mooi, beste mensen!
We kregen van het bestuur en beheer van d’n Toomp de complimenten dat de coronamaatregelen zo goed worden 
opgevolgd door alle verenigingen en gebruikers van de accommodatie. CV “De Wortelpin” wil graag enkele 
berichten met u delen. Het moge duidelijk zijn: het wordt dit seizoen een heel andere carnaval. Naast de vaste 
rubrieken is ook de rubriek “Kids&Co”  van de partij.

Wij wensen u als vanouds weer veel lees- en kijkplezier. 
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De oogstmachine had het kaf van het koren gescheiden, 
of preciezer, de malse sperzieboontjes van het taaie 
loof. Oma gebruikte wel vaker mooie uitdrukkingen, die 
je nog wel kon plaatsen, maar zelf niet meer gebruikte. 
Bonenstro was taai en vrek was brutaal. Dus ‘zö vrék 
as boonestroj’ moest dan wel heel brutaal zijn. Ruw, 
weerbarstig en onhandelbaar zijn ook eigenschappen die 
hierbij passen. En dat was precies wat ze bedoelde toen 
ze het over een hier niet nader te noemen persoon had.

Van het een komt het ander en binnen no-time lag het 
‘Dialectspreekwoordenboek van de gemeente Gennep’ 
van onder meer Sjaak Kroon en (onze) Cor Maas voor 
mijn neus en dat was weer een half uurtje genieten. 
Omdat ik ook de beroerdste niet ben, deel ik graag een 
kleine selectie uit dit zeer lezenswaardige boekwerk uit 
2005 met u, geachte lezer van dit stukje.

As ge wilt drie.ve, dan gôt mar ien de Maos ligge.

Mit zön bótterham kunde ennen boe.r van zien pèèrd smiete: 
een dikke, harde boterham (ummundig hard én dreug).

Ook een mooie over eigenwijsheid: As èègewie.zighèjd 
groot was, könde gïj uut de dakgööt zuupe.

En als je heel veel geluk hebt kun je ‘Dor kalft d’n os’ te berde 
brengen. En wat te denken van: Tied zat kumt duk te laot voor 
niet al te alerte personen. Het aangename gaat vaak samen 
met het onaangename: Hèdde knie.nd, dan hèdde keutels. 

Dialect heeft zoveel moois en wijsheid in zich. Laten we 
zorgen dat dit niet verloren gaat. Wat dat betreft zijn 
de teksten in de nieuwe fietstunnel bij het Weverpark 
in Gennep zeker een aardige bijdrage. De maker, Hay 
van Arensbergen, sprak met veel gedrevenheid over het 
behouden van teksten als Duut hin en Hojje wa. Scholieren 
staan hier vaak letterlijk bij stil en gaan deze oude en vroeger 
veel gebruikte woorden misschien wel weer gebruiken. 
Wie weet. En tot slot moet je maar zo denken: As ’t geluk 
rèègent, kunde gerü.st nat worre. En zo is het maar net!

Henk Kerkhoff

Zö vrék as boonestroj
Moest laatst denken aan mijn oma, die alweer een kleine dertig jaar geleden is overleden. Dat kwam toen 
ik zag dat diverse landerijen waren veranderd van weelderig begroeid met sperziebonen, in een troosteloos 
geheel met de restanten ervan. 

Hèjs Nèjs
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Wisseling bestuur

Harrie Graat, penningmeester, Edwin Jans, lid van het DB en Gerda Franken hebben aangegeven hun bestuurstaken 
te willen neerleggen. Edwin blijft wel actief als vrijwilliger. Gerda blijft de website beheren. Het bestuur wil aan de 
leden de volgende personen voordragen: Marianne de Winter: penningmeester, Ton Willems: lid van het DB, Sjef 
Smeets: secretaris en lid namens de projectgroep website, Henk Kerkhoff, lid namens de projectgroep Historisch 
Heijen.  Er is nog een vacature vanuit Hèjs Nèjs.

Dankwoord aan scheidende bestuursleden  
Uiteraard willen we Harrie Graat, Edwin Jans en Gerda Franken van harte bedanken voor het bestuurswerk dat ze jaren 
hebben verricht. We hopen dat we dit op gepaste wijze bij een goed bezochte bijeenkomst kunnen doen. Hierbij een korte 
schets van hun belangrijke bijdragen:

• Harrie, al ruim 10 jaren penningmeester, heeft al die jaren de financiële gegevens van onze vereniging overzichtelijk 
vastgelegd. Ook heeft hij jaren gezorgd voor extra middelen via de Rabobank clubkasactie. “We moeten het aan Heijen ten 
goede laten komen,” zegt hij regelmatig.
• Edwin, meer dan 11 jaren lid, begon bij de werkgroep ROC. In 2010 werd hij secretaris. Kenmerkend is zijn heldere 
blik op zaken. Zijn focus ligt op praktische zaken: bijhouden van het ledenbestand en werving van Hèjje Mojjer, opzetten 
van de Goede Doelen Week, inrichting van de AVG  (privacywetgeving), bestuur Dorpskamer, maar ook het opzetten van de 
dorpskerstboom. Het welkomstasje, een idee van hem, wordt regelmatig door hem uitgereikt. Met zijn ontwerptalent tekende 
hij het logo van onze vereniging en het etiket van de Hèjse Vlègel. De kruidenbitter zelf is ook mede door hem ‘ontworpen’.  
• Gerda is in 2017 bij het bestuur gekomen. Als medebeheerder van de website nam ze de taak op zich om de inhoud 
nog steviger vorm te geven. En met succes! Bestuurswerk heeft momenteel minder haar voorkeur, maar gelukkig blijft ze haar 
taken bij de website vol verve uitvoeren.

Heijen: 750 jaar, feest in 2021 en 2022! 
Donderdag 8 oktober jl. is in het Verenigingsoverleg besloten om, i.v.m. de onzekerheid m.b.t. corona, in 2021 kleinschalige 
momenten te plannen die coronaproof kunnen worden gehouden, maar dat de feestweek wordt uitgesteld naar 2022. Er is 
een stuurgroep die dit verder gaat uitwerken. Wordt vervolgd!

Donatie aan de Dorpskamer 
Hèjje Mojjer stelt zich volgens de statuten ten doel:
a. Het bevorderen van een optimaal woon- en leefklimaat in Heijen …….
b. Het stimuleren van initiatieven om de identiteit en het karakter van het dorp te behouden.
Een belangrijk maatschappelijk initiatief is de Dorpskamer. Om de inrichting te bekostigen moet de Dorpskamer middelen 
binnenhalen via fondsen. Maar daarvoor moeten ze zelf ook inkomsten hebben via eigen acties. Die zijn in deze coronatijd 
niet mogelijk. Daarom vindt het bestuur het heel legitiem om eenmalig een deel van de verenigingssubsidie van 2020 te 
schenken aan de Dorpskamer.  De leden krijgen hier verder informatie over.

Helaas hebben we de algemene ledenvergadering moeten afgelasten
i.v.m. de aangescherpte corona-regels. Afgaand op het aantal aanmeldingen zouden we op het dubbele aantal 
van het toegestane aantal van personen 30 komen. Dank voor alle aanmeldingen! We zullen de leden per mail 
de belangrijkste zaken voorleggen. Mochten mensen die wel lid zijn, maar niet in ons mailbestand zitten, vragen 
hebben, dan kunnen deze bellen met Pierre Hendriks (06-25362560).

Afgelaste algemene ledenvergadering
van vrijdag 16 oktober

Roos

Hèjs Nèjs
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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.

OPEL 
BEDRIJFSWAGENS
mooi werk !

Ewinkel 4, Cuijk
0485 - 336500



Roos

D’n Toomp gaat sluiten….
Of toch niet….. maar dat is afhankelijk van reacties op onderstaande 
oproep. De huidige maatschappelijke situatie doet ons geen goed. 
Daar kan niemand iets aan doen. Waar we wel iets aan kunnen doen 
is het draaiende houden van ons Gemeenschapshuis. Wij zijn daarom 
op zoek naar mensen die ons willen komen assisteren voor 1 ochtend, 
middag of avond in de week of per twee weken.  Hoe en wanneer u 
kunt helpen is allemaal bespreekbaar. Bent u ook van mening dat het 
gemeenschapshuis open moet blijven en wilt u hieraan bijdragen, dan 
graag even bellen of mailen met Kees van den Corput, telefoon:  
06-48277420  en mail: kvdcorput@gmail.com.

Donateursactie St. Dionysiusgilde

Beste inwoners van Heijen,

Langs deze weg willen wij allen bedanken die gehoor hebben gegeven aan onze 
oproep om mee te doen met de donateursactie. Wij zijn hier heel blij mee. Het is 
helaas een rare tijd en we moeten daarom roeien met de riemen die we hebben. 
Wij wensen u allen een goede gezondheid en nogmaals hartelijk bedankt.

Bestuur en leden St. Dionysiusgilde

Mini-Concerten Die Original Maastaler afgelast

De miniconcertjes van Die Original Maastaler op 31 oktober en 
1 november gaan helaas niet door.

Bestuur en leden.

Zaalvoetbalteam DVVH/Itility alsnog kampioen

Het zaalvoetbalteam van DVVH/Itility komt uit in de 2e klasse A van 
de zaalcompetitie Land van Cuijk. Uiteraard had corona ook invloed 
op de wedstrijden van de zaalvoetballers. In tegenstelling tot op 
het veld, werd in het voorjaar de competitie in de zaal echter niet 
definitief afgebroken, maar voortijdig stopgezet. Begin september 
is men weer begonnen om de resterende wedstrijden te spelen. Het 
team van DVVH/Itility, voorheen spelend onder de naam Café-Zalen 
Jan, had aldus de mogelijkheid om alsnog het kampioenschap binnen 
te halen. Uiteindelijk werd op 11 september jl. de titel veroverd door 
een 8-3 (scheids was scorebord aan het 
bijstellen tijdens de foto) overwinning 
op Concilio uit Beugen.

Verenigingsnieuws

Hèjs Nèjs
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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



Dit besluit is ingegeven door het feit dat het op basis van 
de huidige corona-Noodverordening niet mogelijk, maar 
zeker ook niet wenselijk is, om activiteiten te organiseren. 
Derhalve nemen de carnavalsclubs hun verantwoordelijkheid 
en tonen ze respect voor de coronamaatregelen.

Voor CV “De Wortelpin” betekent dit dat er in november 
geen zittingsavonden plaatsvinden en dat er begin volgend 
jaar geen nieuwe prinsen worden gekozen. Als gevolg hiervan 
is er ook geen prinsenreceptie. Voor de carnavalsdagen zelf 
is er nog ruimte gelaten aan iedere vereniging om wellicht 
kleinschalige activiteiten te organiseren, een en ander 
gebaseerd op de dan geldende situatie. Wel is duidelijk dat 
er geen optocht door het Wortelpinnenrijk zal trekken. 

Hiermee staat vast dat Prins Frank III nog even aanvoerder 
blijft van de Heijense carnaval. Voor het overige blijft 
carnaval 2021 in nevelen gehuld. Niettemin willen we 
zelfs alvast een tipje van de sluier over het seizoen 2021-
2022 oplichten. We geven toe: het is, gezien de huidige 

omstandigheden, misschien voorbarig, maar bij deze: De 
noodzakelijke wijzigingen in het komende jaar bieden een 
optie om in november 2021 een wens van het bestuur in 
vervulling te laten gaan, namelijk het seizoen starten met 
een prinsenbal en vervolgens de zittingen  organiseren in 
januari. Zo ver is het nog lang niet. Het overwinnen van het 
coronavirus heeft nu de hoogste prioriteit. Als we hier in 
voldoende mate in slagen, kunnen we over enkele maanden 
wellicht nog een keer onze carnavalskleding uit de kast halen. 

Wij menen u hiermee voor het moment voldoende te hebben 
ingelicht en rekenen op uw begrip voor het genomen besluit.
We sluiten dit bericht af met een bescheiden Alaaf en een 
volmondig Blijf Gezond.

Bestuur C.V. De Wortelpin

Stalling Jeugdprinsenwagen
De jeugdafdeling van C.V. De Wortelpin is op zoek naar een 
overdekte stalling, waar de jeugdprinsenwagen droog onder 
dak kan staan. Mocht u een dergelijke ruimte of locatie 
ter beschikking hebben of beschikbaar weten, neem dan 
contact op met Dennis de Goeij, telefoon: 06-46401323.
De carnavalsjeugd dankt u alvast voor het meedenken en/of 
een positieve reactie.

PRINS FRANK III BLIJFT NOG EVEN AAN
Zoals u ongetwijfeld al via andere media heeft vernomen hebben de carnavalsverenigingen in de Gemeente Gennep 
gezamenlijk besloten om dit seizoen geen grote evenementen te organiseren.  

Hèjs Nèjs
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Je hebt bevlogen mensen en je hebt héél bevlogen 
mensen. Tot die laatste categorie behoort onze 
dorpsgenoot Richard Keuninx (49). Hoezo, vragen jullie 
je natuurlijk af. Hieronder komt het antwoord.

Richard Keuninx
Richard werd geboren in Ottersum maar verhuisde na een 
jaar al naar Heijen. Zijn vader werkte bij Maria Roepaen 
en zette daar de arbeidsactivering op. Vader leeft nog 
en is inmiddels 90 jaar. Toen Richard 2 jaar was overleed 
zijn moeder aan kanker en ook zijn zus kreeg deze ziekte 
op 14-jarige leeftijd. Zij mocht toch nog 32 jaar worden. 
Vader hertrouwde en Richard en zijn zus Leontiene 
hebben haar altijd als hun moeder beschouwd. Moeder is 
tien jaar ziek geweest en op 96-jarige leeftijd overleden. 
In deze jaren werd ze door de vader van Richard liefdevol 
verzorgd. Na haar overlijden werd besloten dat Richard 
en zijn gezin bij vader in zouden trekken. De garage 
bij het huis aan de Heikampseweg werd omgebouwd 
tot mantelzorgwoning. Toen die verbouwing klaar was 
betrokken Richard, zijn vrouw Melanie en de kinderen 
Luca, Jesse en Björn Richards ouderlijk huis. Melanie is 
leefstijlcoach en werkt bij Dichterbij. 

Door alle ziektegevallen en het beroep van zijn vader, 
die met verstandelijk beperkte mensen werkte, kwam 
Richard al vroeg in aanraking met de zorg en al op jonge 
leeftijd besloot hij dat hier zijn hart lag en dat hij zich 
wilde bekwamen in het vak van verpleegkundige.

Hij volgde de verpleegopleiding bij Pantein en werkte daar 
25 jaar. Door vele vervolgopleidingen en reorganisaties 
raakte Richard “steeds verder van het bed verwijderd” en 
dat beviel hem allerminst. Hij verliet de organisatie en ging 
aan de slag bij een verpleeghuis (Laverhof) in Heeswijk-
Dinther. Op 1 januari van dit jaar nam hij daar afscheid.

“Alzheimer kun je niet stoppen, maar je kunt het proces wel 
vertragen door mensen actief te houden….”



Dagelijks Leven
Want, zo vertelt Richard ons, hij kwam in contact met de 
organisatie Dagelijks Leven. Deze organisatie begon 5 jaar 
geleden in Friesland met het faciliteren van kleinschalige 
wooneenheden voor mensen met geheugenverlies 
en psychogeriatrisch gerelateerde klachten. Het bleek 
een groot succes. Inmiddels zijn er over het hele land 
accommodaties voor deze mensen gebouwd. Het aantal 
staat op 52 en volgens Richard zal dit de komende jaren 
groeien naar 100. De opzet is dat iedereen in het huis een 
eigen studio met badkamer en kitchenette heeft. Mensen 
hebben de keuze gebruik te maken van de gezamenlijke 
activiteiten die worden geboden. Denk dan bijvoorbeeld 
aan koken, eten, de was doen, enzovoort. Maar niets 
moet, want eigen regie is belangrijk voor ieder mens. 

De visie is: “Betaalbaar wonen voor iedereen.” De mensen 
huren voor een bepaald bedrag een unit  (huurprijs wordt 
nog vastgesteld) en de rest van de kosten worden, naast 
een kleine inkomensafhankelijke bijdrage, vergoed door 
“het volledige pakket thuis”. Wat Richard belangrijk vindt 
om te vermelden is dat de deuren niet op slot gaan. “Wij 
zitten hier midden in een woonwijk en willen zeker een 
goed contact met de buurt hebben. Hiernaast is een 
kinderdagverblijf, ook daar willen we graag kennis mee 
maken. Het is een mooie aanvulling op de al beschikbare 
zorglocaties in de gemeente Gennep en een kleinere stap 

dan van thuis naar bijvoorbeeld een verpleeghuissetting.
Voorwaarde om hier te mogen wonen is wel dat je 
lijdt aan een vorm van geheugenverlies en dat je 
zorgindicatie VV 5 hebt. Er kunnen 21 mensen wonen, 
19 alleenstaanden en 1 echtpaar. Richard begon 1 januari 
bij het opzetten van een dergelijke voorziening in Venray 
en vond het helemaal geweldig. In juli kon hij starten 
met het opzetten van het Rijssebeekhuis in Gennep. Dat 
is de naam van deze prachtige accommodatie aan de 
Rijssebeeklaan nummer 5. En tot zijn vreugde zal hij hier 
blijven als locatiemanager.

Richard: “De mensen worden hier 24 uur per 
dag verzorgd. We hebben betaalde krachten 
in dienst. Verpleegkundigen, verzorgenden IG, 
activiteitenbegeleiders, (“Alzheimer kun je niet stoppen, 
maar je kunt het proces wel vertragen door mensen actief 
te houden….”) gastdames en twee koks. In totaal circa 
dertig veelal parttime krachten.”

Alle 21 mensen die komen wonen hebben al een 
kennismakingsgesprek en een intakegesprek gehad. 
Richard gaat eerst op huisbezoek en proeft dan al de 
sfeer waarin de mensen leven. “In die sfeer moeten ze 
bij ons door kunnen gaan. De organisatie heet niet voor 
niets Dagelijks Leven. We streven ernaar dat mensen hun 
leven bij ons kunnen voortzetten zoals thuis.”

Hèjs Nèjs
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De eerste bewoners werden door Richard en zijn team 
al op 12 oktober begroet. En in de dagen daarop 
stroomde het huis vol. Toen wij er waren, waren de 
kamers en de huiskamers nog leeg, maar zo vertelt 
Richard: “Aanstaande maandag en dinsdag worden de 
huiskamers gemeubileerd en komen er gordijnen te 
hangen, dan ziet het hier al heel anders uit.” Vandaar dat 
we nog maar even hebben gewacht met het maken van 
foto’s en hebben we Richard gevraagd zelf foto’s van het 
interieur en de buitenkant van het huis toe te sturen. Het 
resultaat zie je op deze bladzijden. Mooi hè! 

Aanmelden
“Aanmeldingen komen vanzelf binnen,” zegt Richard. 
“Men belt met het hoofdkantoor in Apeldoorn, naar 
Richard zelf of er is contact door ouderenverpleegkundigen 
en de thuiszorg. We zitten nu al vol en er is zelfs  
een wachtlijst.”

Corona
Richard geeft aan dat hij zich echt een beetje schuldig 
gevoeld heeft nadat hij de Laverhof in Heeswijk-Dinther 
had verlaten. “Na mijn vertrek is de helft van de  bewoners 
in april en mei aan corona overleden,” zegt hij. De helft! 
In die maanden werkte hij in Venray en startte een nieuw 
Dagelijks Levenhuis op in coronatijd. 

“Mensen die in die tijd in het huis kwamen wonen werden 
door de coronamaatregelen door de familie verhuisd. De 
weken daarna mochten ze niet meer op bezoek komen. 
Gelukkig was het zomer en hadden we een terras bij 
de parkeerplaats gemaakt. Daar konden ontmoetingen 
plaatsvinden. Maar ook deze periode zijn we zonder 
coronagevallen doorgekomen.”

Het markante gebouw aan de Rijssenbeeklaan

Hèjs Nèjs
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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
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De bewoners en medewerkers in Gennep zijn 48 uur 
voorafgaand aan hun binnenkomst allemaal getest.  
Een officiële opening van de locatie moet nog even 
worden uitgesteld vanwege de coronamaatregelen. Dat 
is wel jammer.

Richard heeft ook nog vrije tijd!
En die vult hij met het (gedeelde) voorzitterschap van 
de Dorpskamer. Hij is jarenlang jeugdvoorzitter van VV 
Heijen geweest maar nu voetbalt hij alleen nog bij de 
veteranen. Gaat graag wandelen, mountainbiken en 
op vakantie met het camperbusje. En hij is natuurlijk 
mantelzorger voor zijn vader. “Goed zorgen voor elkaar” 
is Richards levensmotto.

De rondleiding
Favoriet deel van de redactie bij een interview. Zoals 
gezegd zijn de kamers en de huiskamers nog leeg bij 
ons bezoek maar we krijgen al een goed idee hoe het 
hier gaat worden. Buiten is een grote tuin met tuinhuisje. 
“Hier mag een sigaartje gerookt worden.”

Er zijn twee verdiepingen in het huis, dus ook twee 
huiskamers. In elke huiskamer komt een grote tafel 
en een aantal gemakkelijke stoelen en een TV. We 
zien de praktisch ingerichte keuken, de wasruimte,  
de activiteitenruimte (met geluiddempend plafond, je 
moet het maar bedenken!)  en we mogen ook even een 
studio bekijken.

Buiten is een grote tuin met 
tuinhuisje. “Hier mag een sigaartje 

gerookt worden.”

Jullie verslaggever en notulist kijken Richard smekend 
aan. “Als wij later geheugenproblemen krijgen, Richard, 
mogen we dan bij jou?” Richard glimlacht.

Ondanks alle fraais dat hier tot stand gebracht is, toch 
nog maar even niet….



Wilt u een viering bijwonen? Houd dan de berichtgeving rondom de coronamaatregelen in 
de gaten. De mogelijkheid tot het houden van een viering en de opluisteringen daarvan zijn 
ook afhankelijk van de richtlijnen van de overheid, het RIVM en het bisdom Roermond. Op het  
moment van het schrijven van dit bericht wordt besproken of het aantal bezoekers terug naar 
30 gaat en of er zang mogelijk is.

Allerzielenviering
Beste mensen,
We ontkomen er niet aan: ook de jaarlijkse Allerzielenviering zal er anders uit gaan zien dan 
u gewend bent. U weet dat deze viering een van de drukstbezochte van het hele jaar is. Om 
zo’n viering in de kerk te houden én ook nog aan de coronaregels te voldoen is ondoenlijk.
We hebben daarom in overleg met pastoor Geudens besloten om deze viering in zijn geheel 
op het kerkhof te houden. Vanzelfsprekend wordt e.e.a. qua opzet en tijd aangepast. Iedereen 
zal immers moeten staan en dan hebben we het nog niet eens over het weer!
De opzet is als volgt: om 19.00 uur verzamelen we op het kerkhof en dus niet bij de kerk. 
Pastoor gaat de viering voor; er wordt gebeden en gezongen en uiteraard worden de graven 
gezegend. De viering wordt afgesloten met het aanbieden van de gedachteniskruisjes. Voor 
de volgende overleden medeparochianen is een gedachteniskruisje gemaakt. Dit kan door de 
nabestaanden in ontvangst worden genomen.

Jos van Lin 28 oktober 2019
Henk Kerkhoff 16 december 2019
Lies Janssen 1 februari 2020
Theo Voss 24 april 2020
Theo Lamers 5 mei 2020
Ger Lintzen 18 mei 2020
Kees Klein 14 juni 2020
Nellie Giesbers 21 september 2020

Wij hopen dat we, ondanks de omstandigheden, een mooie en waardige viering zullen  
kunnen houden.

Pastoor Geudens
Het kerkbestuur

Gerardus kalender 2021 : Elke dag een beetje spirit. 
De Gerarduskalender is een scheurkalender: elke dag een beetje spirit! 
Op de voorkant van elk blad:  elke dag een spreuk om de dag goed mee te beginnen 
Op de achterkant van elk blad: moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie. 

De opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle  
activiteiten die vanuit Klooster Wittem worden georganiseerd 
(zie ook op internet: www.kloosterwittem.nl). 

Verkoopadressen: 
Mevr. Kersten, Fazantstraat 33, Gennep.
Telefoon: 0485-517420 
Mevr. Lamers, Ketelhuis 90, Gennep. 

Prijs: € 7,95. 

Vieringen in de maand november 2020

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

Zaterdag 31 oktober 19.00 uur  
Allerzielen, gedachtenisviering op 
het kerkhof 

Zondag 01 november 09.30 uur  
Eucharistieviering met volkszang 

Zondag 08 november 09.30 uur  
Eucharistieviering met het 
Gregoriaans Koor 

Zondag 15 november 09.30 uur  
Eucharistieviering met volkszang 

Zondag 22 november 09.30 uur  
Eucharistieviering met het 
Gezinskoor 

Zondag 29 november 09.30 uur  
Eucharistieviering met het 
Gregoriaans Koor 

De opluisteringen zijn nog onder 
voorbehoud.

november 
2020

vieringen in
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Sponsoring Dorpskamer Heijen

Onder het motto “Van Hèjje vur Hèjje” zou de zondagmiddag van Heisa 2020 in het teken hebben 
gestaan van de nieuw op te zetten Dorpskamer. Deze middag zouden er diverse activiteiten plaats 
hebben gevonden om geld in te zamelen voor de oprichting, inrichting en het draaiend houden van 
deze ontmoetingsplek.
De Dorpskamer wordt een centrale plek in de Heijense gemeenschap. Ons dorp is dynamisch, 
mede  door de vele bedrijven en ondernemers, die er werken en vaak ook wonen. Bedrijvigheid 
hoort bij ons dorp. Om dit zo te houden vragen wij uw hulp. Samen kunnen we van De Dorpskamer 
een warm bad maken. Het is een project voor en door Heijen, en daar hoort u zeker bij!

Eén van de activiteiten tijdens de Heisa zou een goederen-en dienstenveiling zijn geweest. De 
bedoeling was om door middel van een veiling en het Rad van fortuin diverse goederen te veilen en 
te verloten. Voor deze producten en diensten zouden we jullie benaderd hebben, maar het moge 
duidelijk zijn: ook hier gooide corona roet in het eten. 

Het bovenstaande laat onverlet, dat wij gelden, producten en diensten nodig hebben. 
Wij willen u als ondernemer vragen of u op één van de bovenstaande punten een bijdrage wilt 
leveren. Dit alles in het kader van het vergroten van de leefbaarheid in Heijen.
Wij hopen op een positief antwoord op deze vraag.

Met vriendelijke groet,

Namens de Dorpskamer Heijen,
Stichtingsbestuur  Bevordering Leefbaarheid Ouderen Heijen (BLOH)
dorpskamer@heijen.info

IBAN: NL53 RABO 03 48 09 97 03
Ten name van: Stichting Bevordering Leefbaarheid Ouderen Heijen
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Kwaliteit in  
kunststof  
en aluminium

U bent van harte welkom

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

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

Heijen
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Wij maken samen met u bouwplannen
Samen toewerken naar doelgerichte bouwplannen



Deze mooie oneliner uitte Wilbert Pothoff, directeur van 
Destion, met wie wij op 24 september een interview hadden. 
Omdat de bouw van de tien seniorenwoningen, de twee 
appartementen én de Dorpskamer zo mooi vorderde, hadden 
wij bedacht Wilbert samen met het bestuur van de Dorpskamer 
uit te nodigen voor een interview om de voortgang van 
de bouw te bespreken en zo de Heijense gemeenschap 
weer bij te praten. Het bestuur van de Dorpskamer werd 
vertegenwoordigd door Antoinette Linders. Fijn om te 
vermelden is dat we hartelijk werden ontvangen door Jesper 
van De Vrienden van Heijen, die zo vriendelijk was voor het 
interview het café een uurtje te openen.

Voorafgaand aan het interview gingen we met Wilbert 
en Antoinette de bouwplaats op en bekeken we de 
woningen in aanbouw en natuurlijk met veel interesse 
de Dorpskamer. Wat wordt ie groot! Als je dit leest zijn 
we weer een maand verder en is er vast al weer veel 
veranderd en bijgebouwd.

Onze eerste vraag aan Wilbert: 
Hoe gaat de voortgang van de bouw?
Wilbert doet eerst kort verslag van het voorafgaande aan 
de bouw waar we met z’n allen zo lang op hebben moeten 
wachten. Wilbert herinnert zich nog het eerste gesprek 
met de gemeente, schrik niet, in 2001. Toen ging het 
over een locatie in bestemmingsplan Smele, omgeving 
Eekhoornstraat. Destion wilde daar wel huizen bouwen 
maar vond het niet de geschikte locatie voor senioren, 
want: te ver van de voorzieningen in het dorp. “Ook toen 
al viel ons oog op het maïsveld aan de Hoofdstraat,” zegt 
Wilbert. Serieuzer werden de plannen in 2006 toen we op 
de Smele starterswoningen gingen bouwen. “We waren 
volop bezig met plannen voor een woon-zorgcomplex 
met woningen op het maïsveld, maar dit duurde erg 
lang. Uiteindelijk liep het nog meer vertraging op door 
archeologische vondsten die werden gedaan.

De Dorpskamer is ván niemand maar vóór iedereen ….

Hèjs Nèjs
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Toen kwam het voorstel van de gemeente om deze 
seniorenwoningen met dorpskamer op het kermisterrein 
te bouwen. Destion vond dit een perfecte locatie, maar 
het plan strandde in de politiek en ook kwamen er veel 
bezwaren van de omwonenden. Uiteindelijk werd het 
toch woningbouw op het Heisaterrein. Wilbert: “Het 
voordeel van zo lang wachten is wel dat we nu op  
de meest duurzame wijze kunnen bouwen. De 
huizen hebben zonnepanelen, vloerverwarming, een 
warmtepomp en zijn gasvrij.” 

Het toewijzingsbeleid voor deze woningen geeft voorrang 
aan huurders van Destion, en is transparant. Als eerste 
kwamen de trouwe huurders van Destion in aanmerking, 
huurders die al meer dan 35 jaar een gezinswoning van 
Destion huren. Daarna pas andere gegadigden. Alle 
huizen zijn nu verhuurd, al was dat best een langdurig 
proces, want, zo zegt Wilbert, je moet met iedereen het 
gesprek aangaan. Het project werd aanbesteed en zoals 
we allemaal wel hebben kunnen zien is Aannemingsbedrijf 
Janssen uit Groesbeek de gelukkige die het project mag 
bouwen. Destion is blij met dit bouwbedrijf. Ze doen het 
goed. De bouw loopt zelfs vóór op schema. In december 
wordt de oplevering verwacht en krijgen de nieuwe 
bewoners de sleutel. Wilbert hoopt wel dat de bestrating 
snel ter hand wordt genomen, maar de uitbesteding 
hiervan ligt bij de gemeente. Wel duidelijk is dat de firma 
Gebra die de Kasteelstraat zo mooi heeft opgeknapt, ook 
voor deze klus is ingehuurd.

De Dorpskamer
Tegelijkertijd met de woningen zal ook de Dorpskamer 
die Destion belangeloos voor onze gemeenschap 
bouwt opgeleverd worden. Destion is er trots op dit 

te mogen realiseren omdat de ervaring leert dat een 
dorpskamer, of “huuskamer” zoals het in andere dorpen 
heet, bijdraagt aan vermindering van eenzaamheid, tot 
sociale verbinding leidt en een ontmoetingsplek vormt 
voor ouderen. Het uiteindelijke doel is, zoals Antoinette 
en Wilbert het onder woorden brengen: “het bevorderen 
van het welzijn van ouderen”. Dat wil niet zeggen dat 
alleen ouderen welkom zijn in de accommodatie, haasten 
ze zich te zeggen. Er is geen leeftijdsgrens. Wilbert: “De 
Dorpskamer is ván niemand maar vóór iedereen….” Het 
is een aanvulling op bestaande faciliteiten en mag zeker 
niet concurrerend worden voor de horeca en d’n Toomp. 
“Even de Dorpskamer afhuren om je verjaardag te vieren 
behoort niet tot de mogelijkheden”, aldus Antoinette. 

Het uiteindelijke doel is
“het bevorderen van het welzijn

van ouderen”.

Tja, de Dorpskamer. Er is al heel wat water door de Maas 
gegaan en er zal nog meer water door moeten voordat 
het kan gaan “draaien”. Want een accommodatie zonder 
huur ter beschikking te stellen zoals Destion dat voor 
ons doet en er zelfs nog een mooie keuken inzet is één 
ding, maar de rest van de inrichting moet toch echt van 
sponsoring komen. Antoinette toont ons het “Projectplan 
Stichting Dorpskamer Heijen”. Een dik pak papier met 
daarop in detail beschreven welk meubilair nodig is, welke 
attributen, alles over de tuinaanleg en nog veel meer. 
Antoinette: “Gelukkig hebben we wat dat projectplan 
betreft veel steun gekregen van andere stichtingen in de 
buurt waar de huuskamers al gerealiseerd zijn.” 

Het plan in aanbouw

Wilbert en Antoinette tonen met trots de in aanbouw
zijn de Dorpskamer

Hèjs Nèjs
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Maar toch, het moet een heidens karwei zijn geweest om 
alle zaken te bedenken, offertes op te vragen en dit als 
een compleet plan samen te vatten. Zelfs de prijzen voor 
koffie- en theekannen staan erin! De sponsorwerving 
bij sociale fondsen wordt uitbesteed aan JEMO, die 
daar veel ervaring mee heeft, maar er zal ook door het 
bestuur sponsorwerving worden gedaan bij de Heijense 
bedrijven. Zie de sponsorbrief elders in dit Hèjs Nèjs.

“Even de Dorpskamer afhuren
om je verjaardag te vieren behoort 

niet tot de mogelijkheden,” 
aldus Antoinette.

“We hadden veel pech dat het Heisafeest niet door kon 
gaan door corona, want de zondag had helemaal in het 
teken van de sponsorwerving gestaan,” zegt Antoinette. 
Ook het Beste Idee voor Heijen ging niet door maar is 
verplaatst naar 27 maart volgend jaar. Daar hoopt de 
Stichting een bedrag op te halen om een pannenset voor 
te kunnen kopen. Want het is wel de bedoeling dat er 1x 
per week gezamenlijk gegeten wordt in de Dorpskamer. 

Inmiddels hebben zich al 21 vrijwilligers aangemeld voor 
de exploitatie, want daar hangt het welslagen enorm 
van af. Er heeft onlangs een vrijwilligersbijeenkomst 
plaatsgevonden in d’n Toomp waarbij een 
PowerPointpresentatie is vertoond en er werd verteld 
hoe de zaken ervoor stonden. “Er is best veel animo voor 
dit vrijwilligerswerk”, zegt Antoinette, “maar er kunnen er 
altijd nog wel een paar bij!”

We vragen naar de openingstijden
Antoinette geeft daarop het volgende antwoord: “Eerst 
maar eens rustig beginnen en kijken waar de bezoekers 
behoefte aan hebben. Het streven is om 5 dagdelen per 
week open te zijn en misschien zelfs op zondag, omdat 
hier voor veel ouderen wellicht behoefte aan is. Ook 
de dorpsondersteuner, Wilma Kroon, zal maandelijks 
op een vrijdagmorgen een koffie-uurtje organiseren.  
Dat doet ze nu al in d’n Toomp. Iedereen, jong en oud is 
daar welkom.”

Onze gastheer, Jesper, heeft ons gesprek natuurlijk ook 
aangehoord en we betrekken hem er even bij. Jesper zegt 
dat in een gesprek met een wethouder van de gemeente 
Gennep de jeugd al heeft aangegeven dat velen het liefst 
in Heijen willen blijven wonen. Wilbert heeft één tip voor 
de jeugd: “Koop een huis!” Maar ja, dan moet die er wel 
zijn. Mogelijk komt er nu een doorstroming op gang en 
wordt er ooit gebouwd op het kermisterrein.

Toekomstmuziek….

Wilbert Potthof Antoinette Linders

Nu nog steigers...



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

Wat is uw
huis waard?

Gratis waardebepaling
bel 0485-820202



We vragen naar de openingstijden
Antoinette geeft daarop het volgende antwoord: “Eerst 
maar eens rustig beginnen en kijken waar de bezoekers 
behoefte aan hebben. Het streven is om 5 dagdelen per 
week open te zijn en misschien zelfs op zondag, omdat 
hier voor veel ouderen wellicht behoefte aan is. Ook 
de dorpsondersteuner, Wilma Kroon, zal maandelijks 
op een vrijdagmorgen een koffie-uurtje organiseren.  
Dat doet ze nu al in d’n Toomp. Iedereen, jong en oud is 
daar welkom.”

Onze gastheer, Jesper, heeft ons gesprek natuurlijk ook 
aangehoord en we betrekken hem er even bij. Jesper zegt 
dat in een gesprek met een wethouder van de gemeente 
Gennep de jeugd al heeft aangegeven dat velen het liefst 
in Heijen willen blijven wonen. Wilbert heeft één tip voor 
de jeugd: “Koop een huis!” Maar ja, dan moet die er wel 
zijn. Mogelijk komt er nu een doorstroming op gang en 
wordt er ooit gebouwd op het kermisterrein. 

Toekomstmuziek….



De jaarlijkse Babyfotoshoot 
Op zaterdag 12 december vindt de 
jaarlijkse babyfotoshoot plaats in 
Gemeenschapshuis d’n Toomp. Heb 
je je baby nog niet opgegeven, doe 
het dan nu even. Stuur een mailtje 
naar marjohejsnejs@gmail.com. Begin 
december ontvang je dan een definitieve 
uitnodiging met de nodige informatie.
We willen graag alle baby’s van dit 
bijzondere jaar 2020 zien! 

Welkom in Heijen, Quinn! 
Opnieuw mogen wij een geboorte melden, deze keer aan de Hoofdstraat. Daar werd op 14 september Quinn geboren. De trotse papa en mama zijn Peter Voesten en Stephanie van de Velden. Lois is de grote zus.

Namens de redactie van harte gefeliciteerd!

Onthulling informatieborden aan de Hoofdstraat Op 12 september jl. zijn aan de Hoofdstraat twee informatieborden onthuld door wethouder Janine 
van Hulsteijn. De plaatsing van de borden maakt deel uit van het beleid van de Gemeente om in elke 
kern toeristische informatieborden met historische informatie over een dorp of wijk te plaatsen. De twee 
borden zijn in samenspraak met het Dagelijks Bestuur (DB) van Hèjje Mojjer tot stand gekomen.Het linkerbord geeft  informatie over Huis Heijen, het mooie en markante kasteel, dat sfeerbepalend is 
voor ons dorp. De tekst is door het DB gemaakt op basis van een informatieve tekst van de werkgroep 
Historisch Heijen en afgestemd met Ysbrandt Roovers.Het rechterbord mag “bijzonder” worden genoemd. Bijzonder, omdat het informatie geeft over één 
persoon: Joep ter Haar, ofwel Piloten-Joep. De tekst is gebaseerd op een interview met de kinderen 
Rita en Johan ter Haar door de redactie van Hèjs Nèjs (zie de uitgave van juli/augustus 2017) en is met 
hen afgestemd. 
Joep Ter Haar was jarenlang politieagent in Heijen. Hij is een belangrijk verzetsstrijder geweest in WOII. 
Voor zijn werk in de hulplijn voor piloten is hij meervoudig internationaal onderscheiden. 
Overigens ligt het in de planning om dit jaar nog een informatiebord op een historisch interessanteplek in Heijen neer te zetten en volgend jaar nog twee borden te plaatsen.



Opzet van de werkgroep ‘Gemeenschapsfonds 
duurzaam Heijen’
Het doel van deze werkgroep is om de € 30.000 die Heijen heeft 

ontvangen van Kronos (zonnepark) toe te kennen aan duurzame 

projecten in ons dorp. Wie wil zich opgeven voor deze werkgroep?

Graag aanmelden via hejjemojjer@heijen.info of  telefonisch bij 

Pierre Hendriks (06-25362560).

Inhuldiging van de Vriendschapspaal 
Op initiatief van de Lionsclub Kleve Kalkar en de Lionsclub Land van Cuijk en Noord-Limburg werd op 10/10/20 

een Vriendschapspaal onthuld. Het ontmoetingspunt was het plein voor restaurant Evers in Hommersum. 

Op de wegwijzers van de vriendschapspaal bij de grensovergang Ottersum / Hommersum, (net over het 

bruggetje van de Kendel) staat te lezen;

Laat vriendschap helen wat grenzen delen / Lass Freundschaft heilen, was Grenzen teilen.

De vriendschapspaal is een herinnering aan de 75 jaar vrede en vrijheid tussen Nederland en Duitsland. Het is 

een initiatief van de Lionsclubs aan weerszijden van de grens en wordt ondersteund door de Euregio.

De vriendschapspaal en de bijbehorende wandel- en fietsroutes werden officieel geopend door de burgemeester 

Knickrehm van Goch, de nieuwe burgemeester van Gennep; Hans Theunissen, de initiatiefnemers van beide 

clubs en mevrouw Hubbers en de heer Kamps van de Euregio.

                                                                                                                                                       

Link naar de website: https://www.visitnoordlimburg.nl/nl/vriendschapsroutes

Diederik Hol,
Lionsclub Land van Cuijk en Noord-Limburg

Stipt op de Stip in d’n Toomp!
Op woensdagmorgen maakten wij deze foto van de sporters 
van Gennep Vitaal. Zoals je ziet staat iedereen keurig op de 
stippen die op de vloer van d’n Toomp zijn aangebracht, allemaal 
op anderhalve meter. De discipline zit er goed in. Er wordt 
geregistreerd voor bron- en contactonderzoek, de handen worden 
gedesinfecteerd met het spul dat op de tafel bij de ingang staat, 
de aangegeven looproute wordt gevolgd, de mondkapjes zijn op 
bij bewegen door de ruimte (als je zit mogen ze af) en na afloop 
worden de stoelen “gesprietst”  met desinfectiemiddel en met 
keukenpapier schoongeveegd. Perfect!

Al deze handelingen gebeuren niet alleen bij de gymles. Bestuur en 
beheer van d’n Toomp hebben geconstateerd dat deze discipline 
door echt alle gebruikers en verenigingen van de accommodatie 
is ingevoerd en goed werkt. Dat is een groot compliment waard. 
Duimpje op! Samen bestrijden we het coronavirus. Hopelijk 
komen er snel weer betere tijden.

Hartelijk dank voor alle medewerking! 
en Blijf gezond….

Bestuur en Beheer Gemeenschapshuis d’n Toomp



 

 

   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!

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



Jos en Brigit te Wierik van de Troefmarkt, maar vergeten 
zijn we hen nog lang niet. Hoe zou het na anderhalf jaar 
met die twee zijn... Wij zochten ze op in Bergen in hun 
mooie huis in het Bargapark. Niet dat het eenvoudig was 
hun huis te vinden, want de huisnummering in het park 
is lichtelijk onnavolgbaar, maar na enig draaien en tollen 
vonden we toch het juiste huis. Al was het alleen al dat we 
een oude bekende in de tuin spotten, poes Swiebertje. 
Poes Swiebertje zat een jaar of vijf geleden heel zielig 
in de vrieskou te miauwen voor de deur van de winkel. 
Omdat niemand wist van wie de poes was hebben ze ‘m 
zelf maar in huis genomen.

Onze vraag….
Jos en Brigit zijn oprecht blij ons te zien, eindelijk weer 
eens Heijs volk over de vloer! Hoe gezellig is dat! In de 
woonkamer, prominent in het midden, staat een heuse 
biljarttafel en tegen de wand een leuke bar, compleet met 
barkrukken. Op de bar spotten we een oude bekende: 
de stokoude kassa waarop 28 jaar lang het bonnetje 
van de ingeleverde lege flessen werd afgedrukt. Dat 
bonnetje deed je dan in je portemonnee om bij de kassa 
in te leveren. Maar ja, meestal zat dat bonnetje na enige 
weken nog steeds in de weg in je knip. Herkenbaar? Bij 
jullie verslaggever wel! Dit terzijde, maar het apparaat 
bracht wel even nostalgische gedachten bij ons op. 

“Dat bonnetje deed je dan
in je portemonnee om bij

de kassa in te leveren”

Buiten is alles al in gereedheid gebracht voor ons 
bezoek. We zitten aan een lange tuintafel, op een bank 
met kussentjes, op afstand brandt hout in de vuurkorf, 
sfeervolle tuinverlichting aan. Het terrein, zo horen we, 
herbergt wel 43 (grote) bomen! Daarvan moeten er 9 
gerooid worden wegens gevaar voor omvallen. Die klus 
komt er dus nog aan. Koffie, thee en lekkere cake zijn 
voorhanden. We kunnen beginnen, maar eerst moet het 
Heijse Neijs nog verteld worden. 

Uit het Heijse straatbeeld verdwenen
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Een voormalig dorpsgenoot en ook voormalig 
medewerker van de Troefmarkt gedurende twaalf jaar, 
is onlangs verhuisd naar Bergen. We hebben het over 
Koen Sluiters, Jos en Brigit zijn al bij hem en zijn vriendin 
op bezoek geweest want ze wonen op een steenworp 
afstand. Afijn, een half uur later kunnen we eindelijk met 
onze vragen losbranden, hoewel, we hebben eigenlijk 
maar één vraag: Hoe is het met jullie…..?

Antwoord
Het gaat goed, is de eerste reactie. Het was toch wel 
moeilijk om alles achter te laten na 28 jaar waarin ze 
hun ziel en zaligheid in de Troefmarkt hadden gelegd. 
Altijd met liefde gewerkt, zeggen ze. Maar ja, een zaak 
beginnen is gemakkelijker dan er een beëindigen, zo 
meent Jos. Wat er nog allemaal aan nasleep moest 
worden afgewerkt! De winkel moest leeggehaald worden, 
contracten moesten worden opgezegd. Om maar 
een paar zaken te noemen. Het duurde alles bij elkaar 
maanden! Leuk om te vermelden is dat de pinautomaat 
in Heijen is achtergebleven bij De Vrienden van Heijen. 
Die waren er blij mee. Toen eindelijk alles geregeld was 
en ze voorzichtig aan een vakantie van een week op 
Sicilië dachten, kwam de coronacrisis. 

Maar ze verwachten dat ze dat nog wel een keer in 
kunnen halen. Jos en Brigit: “Wat dat betreft zijn er 
mensen die veel erger getroffen worden of reeds zijn 
door het coronavirus. Voor ons is het maar een héél klein 
beetje pech.”

Brigit vond al meteen werk bij Centerparcs. Ze poetst er 
de huisjes en vindt het erg leuk. “Omdat zij werkt, kan ik 
nog even thuisblijven,” lacht Jos. Geef ‘m eens ongelijk!

Altijd met liefde gewerkt, zeggen ze. Maar dat betekent 
niet dat hij zijn handen niet uit de mouwen steekt. Als je ‘m 
mag geloven rust de hele huishouding op zijn schouders. 
Koken, boodschappen doen, de tuin bijhouden. Veel 
achterstallige klussen in huis opknappen en hier en daar 
ook klussen bij de familie. Ook wordt er drie keer per week 
gefitnest. Brigit werkt ook graag in de tuin, speelt gitaar, 
houdt van tekenen en schilderen en wandelt geregeld. 
De coronacrisis is ook lastig bij het in standhouden van 
contacten, menen ze, maar als het allemaal weer onder 
controle is hopen ze een en ander weer op te pakken. 
“En,” zo zegt Jos, “dan kom ik graag weer eens naar het 
eerste elftal van VV Heijen kijken!”
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Wat er gemist wordt zijn de leuke klanten, bijna allemaal 
dus, de gezellige contacten en het sociale aspect.  
Maar de hoge werkdruk, vooral rond de feestdagen, wordt 
in het geheel niet gemist. Van hun trouwe medewerkers, 
ook die al niet meer in dienst waren van de Troefmarkt, 
hebben ze met een mooi feestje afscheid genomen. Zoon 
Richie die ook vaak in de winkel te vinden was woont en 
werkt inmiddels in respectievelijk Hilversum en Utrecht.

Toekomstplannen?
Aan het huis werken en voorlopig blijven wonen op dit 
heerlijke stekkie. Genieten van de rust. Ze wonen hier al 
veertien jaar en komen er nu pas achter hoe fijn je in de 
omgeving kunt fietsen!

Op het eind van ons gesprek kwam nog een laatste 
relikwie uit de winkel tevoorschijn, namelijk het enorme 
halfronde kaasmes waarmee menige grote kaas in stukken 
is gehakt. “Heel handig, zo’n mes,” grijnst Jos en komt 
even later naar buiten met een schaal kaas in blokjes. Die 
gingen erin als koek. 

“En,” zo zegt Jos, “dan kom ik
graag weer eens naar het eerste 

elftal van VV Heijen kijken!”

Ze zeggen: “We vinden het ook wel een beetje een eer 
dat we inmiddels al voor de 3e keer(!) in het mooie Hèjs 
Nèjs ons verhaaltje mogen vertellen. We doen graag 
aan iedereen in Heijen de groeten en alle goeds vanuit 
Bergen!” Jos en Brigit, de rust is jullie van harte gegund 
en hopelijk komen we jullie weer eens snel in het Heijense 
straatbeeld of op het voetbalveld tegen. 

Enne….. O ja, natuurlijk ook de groetjes uit Heijen!

Poes Swiebertje wil na enig aandringen ook wel op de foto...
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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!

klant: Neuteboom
project: 1612-4172 ONT Cafe de Origen
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Bijdrage Werkgroep Historisch Heijen.
Op verzoek van Werkgroep Historisch Heijen maken wij voortaan in elke uitgave van het Hèjs Nèjs plaats voor een 
onderwerp uit hun uitputtende voorraad mooie anekdotes. Deze keer een uit de rubriek Verdwenen winkels in Heijen.

De VéGé-winkel van Jan van Dijck sr
Vroeger waren er in de meeste dorpen meerdere winkels gevestigd. Zo ook in Heijen. Eén daarvan was de VéGé-winkel van 
Jan van Dijck sr. op de Smele. VéGé stond voor Verkoop Gemeenschap. Het was een landelijke organisatie in Nederland van 
zelfstandige kruideniers, opgericht in 1938. Vanuit deze organisatie werd gezorgd voor spaaracties en reclameaanbiedingen. 
De winkel van Jan van Dijck was een kleine zaak waar van alles gebeurde; je kon er voor levensmiddelen terecht, je kon je 
haren laten knippen en als je fiets kapot was, werd die ook nog gemaakt. Kortom, ze waren van alle markten thuis. De hele 
familie werkte mee.

Maar toch…
Zat je in de kappersstoel voor het knippen van je haar en was het etenstijd, dan moest je toch even geduld hebben. Eerst 
werd er gegeten en pas daarna werd er weer verder geknipt. Zoals bij veel kappers toentertijd hanteerde men vaak een 
eenheidsmodel, oftewel model bloempot (het was allemaal niet zo modieus als tegenwoordig). Maar het kon nog erger, Toon 
Boumans en zijn kameraad hadden zo’n hekel aan de kapper dat ze elkaar de haren knipten bij Deenen, maar dan met de 
schaar waar men normaal de schapen mee knipte. Gelukkig kon Jo Deenen de coupe wat bijwerken, zodat er toch weer een 
toonbaar geheel ontstond. 

Grote verschillen
Ook het winkelgebeuren was heel anders dan nu. Zo zat niks in plastic verpakt en werden snoep, bloem, bakmeel etc. 
afgewogen en in een papieren zak gedaan. Melk zat in glazen flessen met een dikke nek en een zilveren dop, in een 
gegalvaniseerde draadkrat. Ondanks dat het een mooie, knusse winkel was, kwam er eind jaren zestig toch een einde 
aan deze winkelvestiging. Door de opkomst van de supermarkten werd het moeilijk voor de dorpswinkels om nog 
voldoende inkomsten te vergaren om nog in een redelijk bestaan te kunnen voorzien. 

Met de spaaracties, gekoppeld aan 

de boodschappen, kon voor aardige 

gebruiksvoorwerpen en zelfs vakanties 

gespaard worden.

Vader Jan en moeder Marie met hun oudste zoon Toon. Toon is later naar Duitsland verhuisd en is daar een bedrijf begonnen. Hij is nog steeds zeer geïnteresseerd in wat er in Heijen gebeurt.

De hele familie Van Dijck vereeuwigd. Van links naar rechts op de foto: moeder Marie, Jan jr., oudste zoon Toon, dochter Jo en Jan 

Jan van Dijck sr. Behalve voor de winkel werkte 

Jan sr. vooral als kapper in de aparte kapsalon. 

Als je binnenkwam in de winkel, was er een 

doorgang naar rechts waar de kappersstoel 

en de noodzakelijke attributen voor een 

kappersbedrijf te vinden waren.



Hallo allemaal,
Ik ben Anna Grutters, 6 jaar en ik woon samen met mijn 
mama Gonda, papa Anton en onze hond Kyra-Belle op 
Berkenstraat 17. 

Kyra is een Drentsche Patrijshond van 9 jaar. Zij was dus al 3 
jaar oud toen ik geboren werd. Vanaf het moment dat ik in 
mama’s buik zat was Kyra al heel beschermend en lief voor mij. 
Iedere dag legde ze wel even haar kop op de buik van mama 
en mocht ineens haar grote buurhond, vriend Siep, niet meer 
te dicht in de buurt van mama komen! Hoewel Kyra van een 
echt Hollands ras is werd ze in België geboren. Toen zij zelf 
14 jaar oud was kreeg mama haar eerste Drentsche Patrijs. 
Dit bleken zulke lieve honden te zijn dat ze aan dit ras is  
blijven plakken.

Trucjes
Kyra luistert super goed en kan ook allerlei trucjes. Dat is 
niet zo gek, want mama is ook hondentrainer geweest. 
Toen Kyra op de foto moest, ging dit ook heel makkelijk: ze 
bleef keurig netjes zitten tijdens de fotoshoot. We zetten 
wel eens een parcoursje uit voor Kyra. Hierbij springt ze 

over hekjes en loopt ze door tunnels. De tunnel waar de 
zak aan vast zit, vindt ze alleen een beetje spannend. Als 
ik dan met haar mee door de tunnel ga, durft ze het best. 
Goed teamwork met z’n twee!

Samen
We doen heel veel samen: in de zandbak maak ik 
zandtaartjes voor haar die zij dan (net alsof natuurlijk) kan 
kopen en op de zandberg in het bos helpt ze me altijd 
met het graven van diepe kuilen.  Ook ga ik wel eens 
gezellig in haar mand zitten om haar voor te lezen of te 
vertellen welk leuk speelgoed er nu allemaal weer in het 
nieuwe speelgoedboekje van Intertoys staat. 

Ik en mijn Hejsdier..
Op 4 oktober, Dierendag, mochten wij Anna interviewen en haar lieve viervoeter Kyra-Belle!
Naast Dierendag waren Anna en haar moeder die dag ook nog eens jarig; drie dubbel feest dus!
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Taken
Mijn taak is om haar iedere ochtend eten te geven, dit 
doe ik ook altijd trouw. Behalve vandaag, want vandaag 
ben ik jarig. Wel heb ik haar heel veel hondensnoepjes 
gegeven, omdat het dierendag is!  Ze krijgt drie keer op 
een dag brokjes. 

Vakantie
Als we op vakantie gaan of een weekendje weg, dan gaat 
Kyra altijd mee. Meestal gaan we naar een Bollo park, die 
vinden wij alle twee leuk! Als ze niet mee kan, dan past 
een vriendin van mama op haar. 

Ondeugend
Hoe goed ze ook luistert, ze is ook wel eens ondeugend. 
Ze mag niet naar boven, maar toen het zo heet was 
hadden we alle deuren openstaan en toen is ze wel eens 
stiekem de trap opgegaan. Ze ging direct naar de kamer 
van papa en mama! Toen we een keer met haar gingen 
wandelen en we langs een slootje liepen, dacht Kyra “ik 
ga niet omlopen, ik spring er wel overheen”. Ze nam een 
grote sprong en toen….. haalde ze net niet de overkant! 
Brrrr, ze is niet zo gek op water. Bij het uitschudden van 
haar vacht werden we allemaal nat. Dat was grappig!

Kyra is altijd blij om mij te zien en vindt het een feest om 
mij uit school te halen. Verder is ze trouw, geduldig en 
ontzettend lief, kortom we zijn vriendjes voor het leven!
Heel veel liefs van Anna en een poot van Kyra

Heb jij ook een leuk hejsdier en wil je die aan ons voorstellen, 
stuur dan een mailtje aan dorpsblad@heijen.info 

Poot!



Triest dierennieuws 

In september hebben we aan de Smele helaas afscheid 
moeten nemen van twee edele dieren

Sanne Meffert heeft haar trouwe paardenvriend Kasper 
moeten laten inslapen, nadat de pees in zijn voorbeen 
het had begeven. Hij werd geboren in 1992 en is maar 
liefst 20 jaar in het bezit geweest van Sanne. Kasper was 
een loyaal dier dat gek was op knuffelen en pittig kon 
zijn in zijn jonge jaren. Menig kind heeft hem een aaitje 
gegeven tijdens een wandelingetje over de Smele, waar 
hij met zijn twee andere grote bruine vrienden Mac en Teun 
stond. Nu zijn dus alleen nog de twee laatstgenoemden 
over. Kasper heeft een mooi leven gehad en mocht 28 
jaar oud worden.

Tegenover de wei van Kasper woonde Garza, een witte 
Spaanse PRE, van Willem Peters. Helaas kreeg zij last van 

artrose in haar benen. Ze had daaraan zoveel pijn, dat 
Willem heeft moeten besluiten haar in te laten slapen. 
Garza werd geboren in 2000 in Hemmepe in Spanje. 
Ze was een lief paardje met een eigen karakter en een 
fantastische ‘zit’. Garza was echter ook zeer snel en 
wendbaar, dus Willem is er diverse keren vanaf gevlogen! 
Ze stond samen met de rustige, lieve Pandora, het 
paard van Willems partner Bertie,  in de wei. Gelukkig 
voor Pandora is er inmiddels een nieuwe merrie bij haar 
in de wei komen te staan, genaamd Feria. Zij komt ook 
uit Spanje, is geboren in 2017 en heeft een prachtige 
palomino kleur. Het is een pittige tante, die nog veel 
moet leren, dus voor Willem een echte uitdaging.

De straat is in dezelfde maand twee prachtige dieren 
armer…
Een troost is, dat ze een mooi leven hebben gehad en 
veel plezier hebben mogen beleven aan de prachtige 
natuur in en rondom Heijen, samen met hun lieve baasjes.  

Bericht van het Oranje Comité  

Lieve kinderen uit Heijen en omstreken, 
We willen jullie laten weten dat we druk bezig zijn om Sinterklaas, in deze vervelende coronatijd met alle strenge, doch nodige maatregelen, op een alternatieve manier warm welkom te heten in Heijen. Hoe? Dat zullen we jullie binnenkort via social media, waaronder www.heijen.info, laten weten. 
  
We moeten een voorbehoud maken of het allemaal door kan gaan, maar houdt zondag 22 november 2020 toch maar alvast vrij! 
  
Lieve groetjes, 
Het Oranje Comité Heijen 

Overleden Kasper
Overleden paard Garza van Willem

Willem en Bertie

op Garza en Pandora

Sint en Piet

Nieuwe paard Willem Feria 
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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 - 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 oktober) in principe 
vaststaat dat zij de komende tijd 

doorgang vinden.

Vrijdag 30 oktober
20.00 uur D’n Toomp 

Schutterij/Gilde Sint Dionysius Dartavond

Donderdag 5 november
13.30 uur D’n Toomp 

KBO afd. Heijen Kienen

Vrijdag 6 november
10.30 uur D’n Toomp 

Hejje Mojjer Koffie-uurtje dorpsondersteuner
(Zeer onder voorbehoud i.v.m. sluiting bar D’n Toomp)

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

Donderdag 3 december
13.30 uur D’n Toomp 

KBO afd. Heijen Kienen

Vrijdag 4 december
10.30 uur D’n Toomp 

Hejje Mojjer Koffie-uurtje dorpsondersteuner

Zondag  13 december  
14.00 uur Sportpark “de Heikamp” 

V.V. Heijen 1 -  SV Milsbeek  1

Donderdag 7 januari 2021
13.30 uur D’n Toomp 

KBO afd. Heijen Kienen

Zondag  24 januari 2021
14.00 uur Sportpark “de Heikamp” 

V.V. Heijen 1 -  SV Oostrum  1

Vrijdag 29 januari 2021
20.00 uur D’n Toomp

Schutterij/Gilde Sint Dionysius Dartavond

De volgende Hèjs Nèjs 
verschijnt 

24 november 2020.

(Onder voorbehoud)

Sint en Piet

Agenda en belangrijke telefoonnummers



  

  

topfabrikaat met minimaal uit vooraad leverbaar 100 á 150 
5 jaar fabrieksgarantie dus binnen 1 week Weg=Weg aanbiedingen

Enkel Europees Onze meubelen zijn veelal Op onze 1e verdieping:

relaxfauteuils van Nederland bij ons het beste advies Nederland 

Garantie Levertijd Voordelig zitten?

in onze 2000m² showroom Door 45 jaar ervaring Gratis levering
vindt u de grootste collectie met zitmeubelen krijgt u door heel 

Assortiment Advies Bezorging

meer dan 230 modellen     Meer dan 40 modellen Veelal leverbaar als Home Cinema opstelling

Aktiemodel Vetego B33 Aktiemodel Vetego B11Aktiemodel Vetego 02

Verder ruim 170 modellen relaxfauteuils op draaivoet

Handmatige relaxfauteuils     Banken & bankstellen Relaxbanken

Handmatig: in stof vanaf € 945,-  in leder vanaf € 995,- 3 motorig mét accu  in leder vanaf € 1995,- Handmatig: in stof vanaf € 945,-  in leder vanaf € 995,-
Verder ruim 170 modellen relaxfauteuils op draaivoet Verder ruim 170 modellen relaxfauteuils op draaivoet

Onze openingstijden:   Di, Wo & Do 10:00 - 18:00, 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.

Relaxfauteuils met Sta- op hulp
meer dan 90 modellen

(Veelal uit voorraad leverbaar)

www.teunarts.nl 


