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De redactie van het Hèjs Nèjs wenst u hele fijne

feestdagen en een gezond 2021

Het jaar waarin ons leven weer begint….
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Voor u ligt de laatste editie van ons dorpsblad van dit jaar. En wat voor jaar. 
De gebeurtenissen waren bijna niet te volgen en toch kwam er ergens ook een 
grote rust over ons leven. We hopen echt dat 2021 met de komst van een goed 

en veilig vaccin een vrolijker jaar wordt. Het is de stip op de horizon waar we zo naar verlangen. Wat hebben we in 
deze extra dikke Hèjs Nèjs zoal voor u in petto. Allereerst willen we u wijzen op de meer dan creatieve bijdragen 
in de vorm van kerstwensen die we op ons verzoek mochten ontvangen van vele verenigingen en mensen in ons 
dorp. Hartverwarmend! We spraken een avond lang met Joost ter Laak en Eelco Basten over de gevolgen van de 
uitbreiding van de haven. We kregen tijdens het gesprek zoveel informatie dat we voor één keer de uitwerking van 
een interview overgelaten hebben aan de geïnterviewden zelf. Het resultaat mag er zijn. Chapeau voor deze twee 
bevlogen Heijenaren! Verder maken we u graag attent op de jaarlijkse oliebollenactie van de jeugdafdeling van  
V.V. Heijen. U spekt daarmee hun kas. In het verenigingsnieuws treft u een mini interview met Gerrit Stoffele aan. Van 
de 80 jaren, die hij nu jong is, is hij er al 70 spelend lid van fanfare EMM. En het stoppen is nog lang niet in zicht! 
Natuurlijk vindt u in deze decemberuitgave ook weer de kerstwens van de redactie alsmede de bekende rubrieken.
Wij wensen u fijne feestdagen. Maak er het beste van met deze dagen, let op elkaar en blijf vooral gezond. 
Veel kijk- en leesplezier!

De redactie.
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Elders in deze editie kunt u de stand van zaken lezen over het havenplan. 
Wij willen de mensen die een rechtsbijstandverzekering hebben graag oproepen om zich aan te sluiten bij onze projectgroep 
Hou Heijen Gezond i.v.m. komende (juridische) zaken en mogelijke onderzoeken (geluid en milieu) die we zelf willen laten 
doen. Dringend nodig, want dat zijn grote uitgaven/kosten. Hoe meer mensen de rechtsbijstand hiervoor via bv. Achmea 
inschakelen en koppelen aan dit dossier, des te beter het ons en u helpt om de zaken beter te kunnen behartigen. Neem 
hiervoor contact op met Pierre Hendriks. pierre.hendriks@gmail.com of 06-25362560

Oliebollenactie V.V. Heijen

Het einde van het jaar 2020 is in zicht en daar horen natuurlijk oliebollen bij. 
In samenwerking met bakkerij Arts uit Ottersum houdt V.V. Heijen ook dit 
jaar de bekende oliebollenactie. Via deze actie kunt u op een gemakkelijke 
manier aan de door u gewenste oliebollen en appelbeignets komen. 
Bovendien steunt u door uw deelname de jeugdafdeling van V.V. Heijen. 
In deze Hèjs Nèjs is een formulier toegevoegd, waarop u uw bestelling kunt invullen. 
In de huidige coronatijd tijd zouden wij het prettig vinden als u uw bestelling plus het 
verschuldigde bedrag afgeeft op één van de volgende adressen: Hermelijnstraat 46 
of Heikampseweg 7.

Degenen die hiertoe niet in de gelegenheid zijn wijzen we graag op  het volgende: De 
jeugd van V.V. Heijen komt woensdagavond 23 december tussen 18.00 en 19.30 uur 
ook langs de deuren in Heijen. De oliebollen en appelbeignets worden weer gebakken door bakkerij Arts. Op donderdag 31 
december zullen wij, rekening houdend met de dan geldende coronaregels, tussen 10.00 en 13.00 uur de bestelling bij u thuis 
komen brengen. Wij danken u bij voorbaat voor uw deelname en wensen verder iedereen fijne feestdagen en een gelukkig 
2021.

Jeugdafdeling V.V. Heijen 

De N271 ofwel de rondweg om Gennep en Heijen, 
ligt er zo net voor Kerstmis weer op zijn paasbest bij. 
De rijstroken werden smaller, het werd immers een 
80-km weg. De wegmarkeringen zijn witter dan sneeuw 
en mocht er sporadisch een tractor of ander traag voertuig 
gebruik maken van de weg, dan waarschuwen matrixborden 
daarvoor. Automobilisten kunnen hun snelheid aanpassen en 
ongelukken voorkomen. Allemaal moj zou je zeggen, maar 
er gaan ook stemmen op dat de weg nu meer geluid (lees: 
lawaai) oplevert dan vóór de opknapbeurt. En dat met geluid 
reducerend asfalt….het laatste woord zal hierover nog wel niet 
geklonken hebben. Maar je mag toch aannemen, dat in ieder 
geval het gedeelte van de rondweg dat langs Heijen loopt aan 
de bovenkant met dat wonderspul bedekt is….
 
Corona houdt ons nog steeds in de greep. Maar de toekomst 
ziet er gelukkig hoopvoller uit, nu diverse vaccins goede 
resultaten lijken te gaan geven. En als blijkt dat de vaccins 
geen bijwerkingen opleveren, dan zullen naar mijn idee veel 
mensen bereid zijn om zich één of twee keer lek te laten 
prikken. En dat kan dan weer betekenen, dat het oude normaal 
terugkeert. Maar dan beter: minder files door thuiswerken, 
minder nieuw asfalt nodig, gezondere lucht etc.

De nieuwe woningen aan de Hoofdstraat staan op het moment 
van schrijven op het punt om in gebruik te worden genomen. 
Een uitbreiding van woningbestand in Heijen, waarop we lang 
hebben moeten wachten. Bijkomend voordeel is dat er in 

Heijen ook enkele bestaande woningen vrij komen, wat weer 
perspectief biedt voor woningzoekenden. Dan moeten er wel 
voldoende Heijenaren zich gemeld hebben voor een woning in 
de nieuwste uitbreiding aan de Hoofdstraat.

En wat ziet het Lange Ven er anders uit dan voorheen. Nu is 
duidelijk geworden, dat het Lange Ven ook echt lang is. Fiets er 
zeker eens langs.

Nu we het toch min of meer hebben over bouwen en inrichting 
van de ruimte: gemeente Gennep is bezig met het maken van 
een zogenaamde Omgevingsvisie, waarin zij haar ideeën voor 
de komende 10 tot 15 jaar geeft op de ‘fysieke leefomgeving’. 
De ondertitel van deze Omgevingsvisie luidt dan wel: ‘Samen 
maken we Gennep’, met als speerpunten Gennep cultuurrijk, 
krachtige kernen en vitale bedrijvigheid, een hoog, droog 
en veilig Gennep en sterkere (digitale) verbindingen. Klinkt 
allemaal mooi op papier. De harde werkelijkheid is helaas, dat 
al die bedrijvigheid vooral in Heijen is (en nog komt) met vele 
nadelige gevolgen op het gebied van gezondheid (fijn- en 
stikstof), veiligheid en uitstraling. Heijen spreekt haar woordje 
nadrukkelijk mee bij dat samen maken. 

Wens alle betrokkenen veel sterkte hierbij en voor 2021 veel 
voorspoed, gezond verstand en gezondheid!

Henk Kerkhoff

Eindejaaroverwegingen
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Gerrit Stoffele: 70 jaar muziekplezier!
De 80-jarige trompettist Gerrit Stoffele werd tijdens de eerste repetitie 
van de fanfare na de “halve lockdown” volkomen verrast. Voorzitter 
Roger Guelen riep Gerrit naar voren om hem te eren voor zijn 70-jarig 
lidmaatschap bij fanfare EMM. Ook zijn echtgenote Miet en dochter 
Dorina waren “binnengeslopen”. Een flesje van een goed merk en een 
mooie bos bloemen werden hem en Miet overhandigd. De fanfare gaf 
daarop de verraste en ietwat aangedane jubilaris 
spontaan een staande serenade. Gerrit na 
afloop: “Ik had het niet verwacht, maar 
wel fijn dat er op deze manier bij 
mijn jubileum wordt stilgestaan.”  
Dirigent Theo Jetten verwoordde 
zijn gevoelens als volgt:  

“Als ik er op mijn 80e nog zo uit zou zien en nog zo goed mee zou kunnen 
spelen, dan teken ik daarvoor!”

De volgende dag gingen wij even bij de jubilaris langs en stelden hem een 
paar vragen. Er zijn immers weinig mensen die 70 jaar onafgebroken lid zijn van 
een vereniging en ook nog actief zijn. We vragen naar Gerrits eerste muzikale 
ervaringen in de vroege jaren 50. Jan Linssen was dirigent en zijn plotselinge 
overlijden in 1955 vormt voor Gerrit nog steeds het dieptepunt in zijn leven bij 
de fanfare. Wat had je in die tijd? Gerrit: “Concoursen, processies en festivals.”  
Als één van de hoogtepunten in alle jaren noemt Gerrit dat hij op zijn 14e jaar al 
solo mocht blazen op het allereerste concours waar EMM aan deelnam. Ook noemt 
hij de eerste echte uniformen (“daar was ik heel trots op!”), de taptoes in Gennep, het 
pontonconcert tijdens het 100-jarig bestaan van EMM en het concert in 2018 ter gelegenheid van 
het 110-jarig bestaan. Gerrit: “Als je dat afzet met de tijd 70 jaar geleden, wat is er dan veel veranderd!” Toekomst? 
Gerrit: “ik ga nog steeds met plezier naar de fanfare en zolang ik nog op dit niveau mee kan spelen stop is er nog niet 
mee.” Kolbak af voor deze inzet! 

Boodschap? Gerrit maakt zich wel wat zorgen 
over de aanwas van nieuwe leerlingen. Hij is van 
mening dat bij de werving van leerlingen ook 
de ouders enthousiast moeten worden gemaakt 
voor de muziek. “Muziek,” zegt Gerrit, “is net zo 
belangrijk voor de ontwikkeling van de hersenen 
als sport voor het lichaam!” Uitsmijter? “Muziek 
kun je op je 80e nog maken, maar voetballen op 
je 80e dat gaat niet meer lukken… Maar goed, 
(knipoog) dan is er voor die mannen nog altijd  
de groenploeg….!”

Van harte gefeliciteerd Gerrit, met deze 
enorme mijlpaal.

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

 

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
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Gerrit en Miet

Serenade door EMM

Roger spreekt mooie woorden
tegen de jubilaris



Wilt u ons helpen bij het zoeken naar een 
geschikte locatie voor ZijActief?

Beste dorpsgenoten,

ZijActief is een vrouwenvereniging met ruim tachtig leden, variërend in de leeftijd van 50-90 jaar. Gemiddeld gezien 
organiseren we negen keer per jaar een binnen-activiteit. Tot voor kort was Café-Zalen Jan onze thuislocatie. Daarna 
hebben we enkele keren gebruik gemaakt van de kantine van V.V. Heijen en het café “De vrienden van Heijen”. Hier 
hebben met genoegen onze activiteiten georganiseerd, maar is ook gebleken dat de ruimtes te krap zijn als een groot 
aantal leden aanwezig is.

Als gevolg van het coronavirus en de 1,5 meter maatregel zijn we in feite zelfs gedwongen een extra grotere ruimte te 
zoeken. Het vinden van een dergelijke ruimte valt in Heijen niet mee. We hebben al veel navraag gedaan, maar tot nu 
toe zonder resultaat. D’n Toomp zou een voor de hand liggende locatie zijn, maar de grote zaal is elke avond bezet. 

We zijn nu bezig met het plannen van het programma voor 2021. Door de onzekerheid over de ruimte kunnen we 
echter niets definitief vastleggen. Het kan toch niet zo zijn dat we door ruimtegebrek onze leden moeten teleurstellen, 
omdat we geen activiteiten binnen kunnen aanbieden. Onze vraag is dus: wilt u meedenken over een oplossing voor 
dit ruimteprobleem. Wij horen het graag. Reacties kunt u sturen naar Zijactiefheijen@gmail.com

Alvast bedankt.
Met vriendelijke groet,
Bestuur ZijActief 

Aan het einde van dit wel

bijzondere jaar,

wensen wij u meer tijd voor en 

met elkaar.

Hejje Mojjer 
De feestdagen worden anders,

wat kleiner wellicht.

Juist daarom misschien heel

bijzonder, intiem, op elkaar gericht.

 
Wij wensen alle Heijenaren

fijne Kerstdagen en een gezond

en extra moj 2021!

Dorpsondersteuner
Ik wens je toe
Een jaar vol vreugde en zonneschijn
Waarin verdriet en zorgen
Twee onbekenden zijn.

Groet, Wilma

Verenigingsnieuws



Anders  

dan andere jaren... 

maar we hopen dat  

jullie er toch een hele  
bijzondere & fijne kerst 

van weten te maken.

om nooit te vergeten!

Beste Heijenaren,

Het einde van het jaar is in zicht. Dat betekent dat we stilstaan bij het afgelopen jaar, waarin het coronavirus 
ons in de greep heeft. Het beperkt ons in onze dagelijkse bezigheden. Ik leef mee met iedereen die geraakt is 
door het virus, door ziekte of zelfs afscheid heeft moeten nemen van een dierbare. 

Kerstmis ziet er dit jaar anders uit. Niet met een grote groep familie of vrienden aan het kerstdiner.  
Geen kerstborrels, kerstconcerten of kerstmarkten. Hoewel het nog ver weg lijkt, is er uitzicht op een situatie 
waarin we steeds meer teruggaan naar normaal. Zodra er een vaccin beschikbaar is, zal het sociale leven weer  
langzaam tot bloei komen. Het helpt om ons te richten op de positieve dingen. 

Het jaar 2020 bracht mij een nieuwe rol als burgemeester van gemeente Gennep. Ik heb al veel mooie 
initiatieven mogen zien van mensen die aandacht hebben voor elkaar.  Lichtpuntjes, die hoop geven voor  
de toekomst. 

In deze donkere dagen van het jaar wens ik u veel lichtpuntjes toe. 
Fijne kerstdagen en een gelukkig en gezond 2021.

Met vriendelijke groet,

Hans Teunissen,
Burgemeester 



De Heggerank wenst ieder
een fijne decembermaand toe

Nu iedereen de feestdagen anders moet invullen dit jaar,
Is het erg prettig, als mensen iets doen voor elkaar.

Een bezoekje, helpen in de tuin, poetsen of een boodschap halen,
Deze saamhorigheid is niet te betalen.

In Heijen staan de mensen voor elkaar klaar,
Dat is een lief en waardevol gebaar.

Ook onze kinderen helpen graag mee en leren te delen,
Zodat we de aandacht aan zieken en ouderen samen verdelen.

Voor de komende tijd wensen wij iedereen veel geluk,
En hopelijk kan het jaar “2021” niet meer stuk.

Wij willen even laten weten dat we aan U denken,
En namens De Heggerank dit kleine gedichtje schenken.

Plezier en gezondheid het ga u goed, En voor de Kerstdagen een warme wintergroet.

Team bassischool de Heggerank



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

 



Pastoor G. Kessels

Beste parochianen van Heijen,

Door het kerkbestuur van de St. Dionysiusparochie te Heijen werd mij gevraagd om een 
kort stukje te schrijven voor Hèjs Nèjs. Waarom? Omdat onze bisschop mij heeft gevraagd 
om per 1 januari 2021 jullie nieuwe pastoor te zijn. Bij deze een korte kennismaking. 

Sinds juli 2016 ben ik pastoor van de parochies H. Norbertus en H. Martinus van 
Gennep. Zoals jullie weten is ons bisdom al jaren bezig met herstructurering, herverdeling 
en revitalisering van de parochies. In zijn beleidsbrief van oktober 2020 heeft onze bisschop, 
Mgr. H. Smeets, de kerkbesturen en pastoraal verantwoordelijken in het bisdom Roermond 
gevraagd om toe te werken naar zogenaamde missionaire geloofsgemeenschappen. In deze 
lijn heeft de bisschop mij gevraagd om per 1 januari 2021 de zorg voor de St. Dionysius- 
parochie te Heijen op me te nemen. Daarop heb ik natuurlijk ‘ja’ gezegd. Inmiddels is Heijen 
namelijk geen onbekend terrein voor mij, zowel op gemeentelijk als parochieel gebied. Dat 
maakt de nieuwe samenwerking voor beide partijen gemakkelijker. 

Hopelijk leren we elkaar, ondanks alle Covid-19 restricties,  snel kennen.  Ik kom graag een 
keer bij u op bezoek, dus schroom niet om me te bellen voor een afspraakje.  Laten we met 
elkaar de uitdagingen en kansen, waarvoor we ons gesteld zien, tegemoet gaan. God gaat 
met ons mee en geeft ons daartoe de kracht. Dat we stap voor stap op weg gaan naar een 
missionaire geloofsgemeenschap.  Gods zegen!

Pastoor G. Kessels

Beste mede parochianen,

Zoals u ziet zijn de vieringen met Kerstmis als volgt:  Op Kerstavond 24 december is er een H. Mis door 
pastoor Paquay om 22.00 uur. Op 25 december, eerste Kerstdag, is er een H. Mis om 9.30 uur.  Er is dit 
jaar dus geen herdertjesmis.

Wij wensen u allen een gezegende Kerst en een Zalig Nieuwjaar.

Kerstmis, een feest van hoop, van een nieuw geboorte, een nieuwe start. Ook in onze parochie maken 
we een nieuwe start. We hebben weer een pastoor: Guido Kessels uit Gennep is per 1 januari 2021 ook 
benoemd als pastoor van Heijen. De parochies van St. Martinus Gennep en de H. Norbertus 
Gennep-Zuid gaan dan samen met de H. Dionysius Heijen verder.
Het bisdom is met een verdere herindeling van parochies bezig. Wat dit in de toekomst voor onze
parochie betekent weten wij op dit moment ook niet.

Wij zijn blij dat we pastoor Kessels in onze parochie mogen ontvangen en wensen hem veel kracht en 
zegen. Wij kunnen ook mededelen dat de wekelijkse zondagviering gewoon op hetzelfde tijdstip van 09.30 
uur wordt gehouden.  Vanaf deze plaats gaat onze dank uit naar pastoor Geudens, die zijn (tijdelijke) taak 
uitstekend heeft vervuld.

Actie Kerkbalans 2021

Voor iedereen is de kerk op een andere manier van waarde. Parochies en gemeenten krijgen geen
subsidie. Om te kunnen bestaan hebben kerken een financiële bijdrage nodig van hun leden. Zo blijven
ze van waarde voor hun leden en de samenleving. De Actie Kerkbalans loopt van 16 tot en met 30 januari. 
Doet u ook weer mee? Bij voorbaat hartelijk dank voor uw deelname.

Het kerkbestuur 

Kerstwens Kerkbestuur 2020 

Het is een onzekere tijd. Wat mag, wat mag niet? Blijf ik gezond? Gaan we in “Lock-down”? Komt er snel 
een vaccin?  Als u deze Hèjs Nèjs leest, is misschien alles anders, en hopelijk beter!  Hoe het ook zij: 
Kerstmis is het feest van hoop op verlossing en betere tijden!

Kerstwens

Moge de weg je zeggen:
Volg me maar.
Moge de ster je zeggen:
Ga waar ik ga.
Moge het vuur je zeggen:
Warm je.
Moge de boom je zeggen:
Schuil in mijn schaduw.

En als je de weg bent kwijt geraakt en je geen vast grond meer vindt,
als het vuur gedoofd is en je kou lijdt in een nacht zonder sterren,
dan moge de stem van het Kerstkind je zeggen:
Wees niet bang, ik zal er zijn!

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

Donderdag 24 december 22.00 uur  
Nachtmis met het Gregoriaans Koor

Vrijdag 25 december 09.30 uur 
(1e Kerstdag) 
Eucharistieviering met het Gezinskoor

Zondag 27 december 09.30 uur  
Eucharistieviering met volkszang

Zondag 03 januari 09.30 uur  
Eucharistieviering met volkszang

Zondag 10 januari 09.30 uur  
Eucharistieviering met volkszang

Zondag 17 januari 09.30 uur  
Eucharistieviering met het 
Gregoriaans Koor

Zondag 24 januari 09.30 uur  
Eucharistieviering met het 
Gezinskoor

Zondag 31 januari 09.30 uur
Eucharistieviering met volkszang

december 

januari 

2020

2021

vieringen in

vieringen in

We wish u a merry Christmas!

Het gezinskoor wenst iedereen muziek en samenzag voor het 
terugdenken aan mooie momenten en het creeren van fijne 
nieuwe herinneringen!

Hèjs Nèjs
December 202016



Lieve Heijenaren
Een jaar van laarsjes in de kast en de pakjes aan het rek.

Wat was dit jaar gek. Met heel ons dans hart hopen

wij in 2021 op een corona-vrij jaar. En staan we weer

met onze fantastische dansen voor jullie klaar.

Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een

mooi en bovenal gezond 2021.

Liefs,

Alle meiden, trainsters en leiding van Dansgarde De Wortelpin

LTC de Heikamp
Na dit bewogen jaar wensen 

wij iedereen een goed 2021 vol 

beweging, sportiviteit en gezelligheid.

LTC de Heikamp

VV Heijen
Beste dorpsgenoten, 

Namens alle leden en bestuur van VV Heijen wens ik jullie een 

hele fijne Kersttijd.

Een bijzondere Kerst en Jaarwisseling in een bijzonder jaar. 

Een jaar waar we veelal

op onszelf waren aangewezen met (digitale) hulp op afstand. 

Een jaar zonder

een echte sportbeleving, zonder muziek van onze orkesten, 

zonder bijeenkomsten

van bijvoorbeeld Zij-actief, de Zonnebloem en zittingsavonden. 

Zo zonder vanalles maar mét ons Hèjs Nèjs. Een jaar waar we 

ook nieuwe dingen hebben geleerd zoals digitaal vergaderen, 

thuis werken, respect hebben voor elkaars grenzen en 

waarderen van familie en vrienden om je heen. Samen slaan 

we ons door deze periode heen en proberen we daar waar 

mogelijk elkaar te steunen, naar eigen draagkracht. Ik wens 

jullie alleen een fantastisch 2021 met alles wat dit nieuwe jaar 

van ons vraagt en brengt.

Ineke Lambregts,

voorzitter VV Heijen.

Fanfare EMM 
Fanfare EMM wenst alle lezers een gezond,

voorspoedig en muzikaal 2021. Probeer gezond

te blijven en hopelijk tot ziens op een

muzikaal evenement van onze vereniging.

 
Bestuur Fanfare EMM

Welkom in de 
buurt Rick! 

Rick Kerkhoff, sinds kort woonachtig in de Berkenstraat  

Welkom in Heijen Siem!
Het gebeurt niet vaak, maar nu is het dan toch echt 

een keer Hoera voor de Hommersumseweg. Daar 

kwam Siem ter wereld. De papa van Siem is Michel 

van Eck en de mama is Irene van Bodegom.

Lucky Siem heeft al twee grote zussen, Linn en Femm! 

Van harte gefeliciteerd en tot ziens bij de 

Babyfotoshoot….

Geralda
‘Alles komt in drievoud’ is een zin die je vaak hoort en die nu ook 

in Heijen helaas weer van toepassing is…. Door paarden Kasper 

en Graza voorgegaan, heeft na 34 jaar het paardje Geralda van 

de familie Wit ook haar laatste adem uitgeblazen op de Smele. 

Maar liefst 30 jaar heeft ze mogen meedraaien in de familie, 

uiteindelijk was ze echt op, het was goed zo…  Ze bracht 

hen vriendschappen, geweldige (jeugd)herinneringen om te 

koesteren en oneindig veel plezier. Kortom, een uniek,   

 lief, vriendelijk, ontzettend bijzonder, haast 
 onmisbaar dier…..

Bedankt!
Lieve mensen,

Bedankt voor alle mooie kaarten en leuke lekkere 

dingen. Zoveel dat je het niet bijhoudt. Wij zijn er 

trots op. Blij dat we weer van de quarantaine af zijn

Dat we weer naar buiten en weer naar familie 

mogen gaan. En we mogen ook volgende week 

gaan werken. Al die mooi en lekkere en ook leuke 

dingen. Bedankt, bravo onze dank is groot

Groetjes Marcel

Dank aan onze adverteerders en 

bezorgers!
Zonder de hulp van onze trouwe bezorgers en de financiële 

steun van de adverteerders zouden wij het Hèjs Nèjs, nu al 

meer dan tien jaar lang, nooit hebben kunnen uitbrengen. 

Onze dank daarvoor is groot. Wij wensen jullie allen hele fijne 

feestdagen en een gelukkig 2021. Hopelijk mogen we volgend 

jaar ook weer op jullie inzet en bijdrage rekenen.

Redactie Hèjs Nèjs 
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Wij maken samen met u bouwplannen
Samen toewerken naar doelgerichte bouwplannen
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Na deze bijeenkomst hield Hèjje Mojjer een enquête over 
dit onderwerp waar maar liefst ruim 43% van de inwoners 
op reageerde. Daarna brak de coronacrisis uit en werd 
het stil. De procedure liep echter wel gewoon door.  In 
juni verscheen het voorontwerp Milieu Effect Rapportage 
(MER), een dik pak papier waarvoor je wel enige kennis 
van zaken of tenminste doorzettingsvermogen voor 
moet hebben om dit door te spitten. Gelukkig hebben 
we in Heijen twee van die doorzetters. Eelco Basten en 
Joost ter Laak. Zij doken in de materie, Joost bekeek de 
stikstofuitstoot en Eelco bestudeerde het plan zelf en de 
gevolgen voor Heijen in brede zin.

Een compliment voor hun monnikenwerk is hier zeker 
op zijn plaats. Wij spraken een hele avond met de heren 
en omdat de materie zo complex is en zij zo goed zijn 
ingevoerd, hebben wij voor één keer de uitwerking van 

het interview “uitbesteed” en hen gevraagd in klare 
taal zelf de antwoorden op de vragen die in de loop 
van de avond aan de orde kwamen op schrift te stellen. 
De vragen en antwoorden vind je hieronder.

“Ik maak me grote
zorgen over de effecten

op onze woonomgeving”

Waarom zijn jullie je in de plannen gaan verdiepen?  
Eelco: ‘Veel mensen in Heijen zijn bezorgd over de 
omvang van deze plannen en de gevolgen. Maar liefst 
86% gaf in de enquête aan tegen de uitbreiding te zijn.  
Toen in juni de rapporten  openbaar werden, ben ik me 
er daarom in gaan verdiepen.’  Joost: ‘Ik maak me grote 
zorgen over de effecten op onze woonomgeving.’

Stand van zaken omtrent plannen uitbreiding industriehaven 
in februari 2020 organiseerde de gemeente Gennep op aandringen van Hèjje Mojjer een voorlichtingsavond over de plannen
met de haven. Een groot aantal geïnteresseerden  verzamelde zich in d’n Toomp. 
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Wat zijn de gevolgen voor onze leefomgeving? 
Eelco: ‘De voorgenomen industriehaven komt op slechts 
300 meter van het dorp te liggen. Volgens de rapporten 
neemt het verkeer op de Hoofdstraat per etmaal op 
een gemiddelde werkdag met 1300 auto’s en 369 
vrachtauto’s toe t.o.v. de situatie in 2016. Op de website 
van de initiatiefnemers staat echter een  hogere toename 
genoemd, namelijk 1742 auto’s en 490 vrachtauto’s. Bij 
de berekeningen gaan ze uit van het maximale aantal en 
ze verwachten dat de toename  in praktijk lager zal zijn.  

De werkelijke hoeveelheid extra (vracht)verkeer hangt 
echter ook af van de economische vraag naar vervoer 
over water en weg. In praktijk kan het dus ook nog 
veel hoger worden.  De Hoofdstraat en de omliggende 
wegen zijn nu al zwaar met (vracht)verkeer belast.’ Joost: 
‘Voor 68 woningen rondom het plangebied binnen de 
milieuzonering stijgt de geluidsbelasting door meer 
verkeer en industrie tot maximaal 2,2 dB. De gevolgen 
voor andere delen van Heijen aan met name de oost- en 
zuidzijde en de gevolgen voor Gennep of Milsbeek door 

meer (vracht)verkeer op de rondweg N271 en A77 zijn 
in de plannen niet onderzocht.  Op basis van de huidige 
cijfers in de rapporten verwacht ik een stijging van 
vrachtverkeer van minimaal 30% op de rondweg N271.’  

In de maatschappij is er veel aandacht voor de uitstoot 
van stikstof. Hoe zit dat hier? 
Joost: ‘De initiatiefnemers hebben een berekening 
laten maken van de stikstofuitstoot. De vraag is of dat 
wel realistisch is.  Ik heb hun rapporten bestudeerd 
en een nieuwe berekening gemaakt. Hierbij zijn de 
uitgangspunten zoals het weg- en scheepsverkeer 
essentieel. De onafhankelijke commissie MER heeft de 
uitgangspunten van mijn berekening overgenomen.

Vroeger waren er voor stikstofuitstoot geen beperkingen.  
Echter sinds bekend is dat onze natuur hier sterk onder 
lijdt, zijn er steeds strengere beperkingen. De uitstoot 
moet bijvoorbeeld in 2030 nog eens gehalveerd worden. 

Kunnen jullie aangeven hoe het voorontwerp 
er nu uitziet? 
Joost: ‘Het plan bestaat uit een industriehaven (12,6 
hectare),  een onderwaterdepot (3 hectare)  en een nieuwe 
haven inclusief draaikom (11,7 hectare).  Totaal gaat het 
om 27,3 hectare aan nieuwe industrieactiviteiten. Dit is 
de helft van de woonkern Heijen!

Eelco: ‘Het plangebied  heeft nu een natuurbestemming. 
De initiatiefnemers dienen daarom deze natuur te 
compenseren. In het plan wordt daarom een smal 
dijklichaam langs de Maas en een zone rondom de 
draaikom als natuur aangemerkt.  

Het huidige terrein voor overslag van met name zand 
en grind, wordt in het plan met circa 200% vergroot 
(industrieterrein en onderwaterdepot). In het plan is er dan 
ook ruimte voor het vestigen van andere watergebonden 
bedrijven of fabrieken. 

Het voorlopige bestemmingsplan gaat uit van de 1 na 
hoogste industriecategorie 5.2 (70 dB), categorie 5.1  
(68 dB)en categorie 4.2 (67 dB).  

Allerlei soorten bedrijven zijn mogelijk. 80% van het 
industrieterrein mag worden bebouwd met gebouwen 
en lichtmasten tot 20 meter hoog.’

Waarom willen de bedrijven deze uitbreiding? 
Eelco: ‘De bedrijven willen meer ruimte voor hun 
bedrijfsactiviteiten en verdere omzetgroei realiseren.  
Men gaat uit van 30 nieuwe directe arbeidsplaatsen. 
De huidige haven is geschikt voor vrachtschepen tot 
maximaal 1350 ton. Het plan gaat uit van een uitbreiding 
met  5 vrachtschepen van maximaal 4000 ton (klasse Vb) 
per etmaal.  Er ontstaat dus een enorme verruiming van de 
overslag- en vervoerscapaciteit. Men wil vervoerstromen 
over de weg en het water dichter bij elkaar te brengen. 
De haven in Heijen is vanuit Rotterdam goed bereikbaar 
en ligt dicht bij het Ruhrgebied. Ook een koppeling 
met de Brem wordt genoemd. De nieuw aangelegde 
rondweg N271 heeft veel extra vervoerscapaciteit om dit 
mogelijk te maken.‘
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Veel mensen beseffen het niet, maar er is eigenlijk een 
bepaald stikstofbudget dat we met z’n allen hebben. Zo is 
stikstof dus een collectief goed. Maar wat er nu gebeurt, is 
dat een paar mensen het grootste deel daarvan opmaken 
(dat betekent dat er voor de rest van de bevolking nog weinig 
over blijft). Mijn berekening laat zien dat er in het plan 187 
ton stikstofuitstoot per jaar is. Met deze stikstofuitstoot kun 
je ook jaarlijks maar liefst 112.000 (!) huizen bouwen of 6000 
melkkoeien houden.  Momenteel mogen we overdag geen 
130 km/u meer rijden, toch is er maar een beperkt aantal 
grote stikstofvervuilers in Nederland. De stikstofuitstoot van 
dit plan zet specifiek onze regio extra onder druk.’

“Veel mensen beseffen
het niet, maar er is eigenlijk een 
bepaald stikstofbudget dat we

met z’n allen hebben”

Zijn er niet vooraf garanties te krijgen? 
Eelco: ‘Dit is helaas niet mogelijk. We zien vaak een 
verschil tussen de theorie en de werkelijkheid. Zo wordt 
er in het bestemmingsplan uitgegaan van een gemengd 
bedrijventerrein. Bij een distributieterrein met meer 
logistiek is de verkeerstoename echter een stuk hoger. We 
weten van te voren niet hoe intensief de nieuwe haven 
gebruikt zal gaan worden. Dat hangt ook van de economie 
af. Bestemmingsplannen kun je tussentijds weer wijzigen. 

We hebben dit ook gezien bij de ontwikkeling van De 
Brem (30 hectare). Dit bedrijventerrein was oorspronkelijk 
bestemd voor duurzame, kleinschalige bedrijven. 
Uiteindelijk is dit een  grote logistieke dienstverlener 
geworden. Hierdoor zien we nu meer vrachtverkeer in en 
om ons dorp.’

Zijn er veel zienswijzen / vragen ingediend? 
Eelco: ‘Er zijn inderdaad veel zienswijzen ingediend.  
Zowel door mensen uit Heijen als door mensen uit andere 
dorpen en milieuorganisaties. Twintig bewoners van Heijen 
hebben gezamenlijk via hun rechtsbijstandsverzekering 
een advocaat ingehuurd. De advocaat heeft mede 
namens Hèjje Mojjer zienswijzen ingediend.’

Komt de leefbaarheid van ons dorp niet verder onder 
druk te staan?
Eelco: ‘Heijen heeft inmiddels al 107 hectare aan 
bedrijventerreinen rondom het dorp. Daar zou dan nog 
eens 27,3 hectare aan industrieactiviteiten bijkomen.  
Onze woonkern is circa 54 hectare.’ 

Wat heeft Heijen volgens jullie nodig? 
Eelco: ‘Heijen heeft naar mijn mening vooral behoefte aan 
meer geschikte woningen voor starters en senioren. Uit 
de woonenquête die we in het dorp hebben gehouden 
blijkt dat een hele grote groep jongeren graag in ons 
dorp wil blijven wonen. Er zijn echter geen woningen. 
Jonge mensen trekken daarom vaak noodgedwongen uit 
het dorp weg.  

Dit zie je ook terug in de ledenaantallen van de diverse 
verenigingen en de leerlingaantallen op de basisschool.  
Het is dan ook heel belangrijk dat er voldoende in ons 
dorp wordt geïnvesteerd! Voor woningbouw vraagt 
dat om maatwerk. Mede door de milieucirkels vanaf 
de omliggende bedrijventerreinen wordt het aantal 
beschikbare woningbouwlocaties beperkt.’ 

Wat is de commissie MER?
Eelco: ‘De commissie MER is een onafhankelijke 
commissie van deskundigen die het plan heeft 
beoordeeld en een kritisch rapport heeft geschreven. 
Ze vraagt om een betere onderbouwing, waaronder 
de nut en noodzaak en het voorkomen van negatieve 
gevolgen voor de leefbaarheid. Ze roept de gemeente 
op om meer de regie te nemen. De commissie vraagt 
ook een alternatief te onderzoeken, bijvoorbeeld waarbij 
de huidige haven alleen aan de westzijde kleiner wordt 
uitgebreid in combinatie met meer natuurontwikkeling.’

Wat wordt de planning voor de komende tijd? 
Eelco: ‘De initiatiefnemers zijn bezig om hun plannen 
beter te onderbouwen. Ik hoop dat er ook de bereidheid is 

om gezamenlijk met het dorp te kijken naar alternatieven. 
Het college van B&W gaat vervolgens het aangepaste 
plan beoordelen.  Zodra het college akkoord is, gaat 
het plan weer in procedure en start de inspraaktermijn. 
Iedereen kan dan weer een zienswijze indienen. Ik hoop 
dat de mensen in Heijen dit goed in de gaten houden.  
Uiteindelijk besluit de gemeenteraad, waarbij ze een 
afweging maakt tussen de diverse belangen (mens, 
natuur en economie). Tot slot is het mogelijk om tot aan 
de Raad van State te procederen.’

Waar kunnen we meer informatie vinden? 
Eelco: ‘Op de website van de gemeente staan de diverse 
MER rapporten die bij het plan horen. Op www.heijen.info en 
www.houheijengezond.nl  vind je verschillende presentaties, 
meer informatie en het rapport van de commissie MER, door 
te zoeken onder “haven Heijen”. Of kijk op de websites van 
de diverse Gennepse politieke partijen.’

Nawoord redactie: Joost en Eelco, hartelijk bedankt voor 
deze duidelijke uitleg en jullie inzet voor de leefbaarheid 
van ons dorp.



Loterij ten behoeve van
Dorpskamer Heijen

Dankzij het inleveren van vele Albert Heijn/
Postcodeloterij cadeaukaarten hebben we maar liefst 10 
levensmiddelenpakketten kunnen maken met 29 gevarieerde 
A-producten. De waarde van een pakket is ongeveer € 50,--. We 
danken iedereen voor de enthousiaste medewerking! Om kans 
te maken op één van deze levensmiddelenpakketten hebben 
we een loterij opgezet. In verband met het coronavirus hebben 
we twee manieren bedacht om loten te verkopen: opgave via 
een briefje of melding via een app-bericht.

Opgave via een briefje:
Schrijf een briefje met uw naam, adres, telefoonnummer en 
hoeveel loten u wilt ontvangen. Doe dit briefje samen met het 
geldbedrag voor de loten in een envelop en gooi de envelop 
in de brievenbus bij  Meidoornstraat 22 in Heijen.  Vervolgens 
krijgt u de loten thuis in uw brievenbus. 

Melding via app-bericht:
Stuur een appje naar 06-83792317 met daarin uw naam, adres 
en hoeveel loten u wilt ontvangen. Vervolgens krijgt u een Tikkie 
met een betaalverzoek voor de loten. Nadat wij de betaling 
hebben ontvangen krijgt u de loten via de app toegestuurd.

Hoe meer loten u koopt, hoe meer kans en gunstiger  
de prijs per lot:

1 lot        kost      € 1,-
2 loten   kosten  € 2,-
5 loten   kosten  € 3,-
10 loten kosten  € 5,-

De verkoop is vanaf nu en tot en met 16 januari 2021; de 
trekking is op 23 januari 2021. De prijzen worden, in overleg, in 
de week daarna thuisbezorgd binnen de gemeente Gennep.

Voortgang Dorpskamer
Zoals u kunt zien verlopen de bouwwerkzaamheden  aan de 
Hoofdstraat voorspoedig. Op het moment van dit schrijven is 
de aannemer bezig met de laatste afwerkingen. Als u dit leest 
is de oplevering achter de rug. Als laatste wordt de keuken 
geplaatst en vervolgens wordt de sleutel overhandigd door 
Destion. Vanaf dan kunnen we zelf aan de slag met de afwerking 
en inrichting van de ruimtes en de tuin. We zijn momenteel 
bezig met het opzetten van de organisatie en hopen in het 
voorjaar van 2021 open te gaan met in achtneming van de 
coronamaatregelen die op dat moment gelden. Een aantal 
vrijwilligers heeft al aangegeven iets te willen betekenen voor 
de Dorpskamer, maar we kunnen altijd meer mensen gebruiken. 
Er is genoeg te doen en er is altijd wel iets bij wat aansluit 
bij uw interesse. Hierbij kunt u denken aan: het begeleiden 
en ondersteunen tijdens de momenten dat de Dorpskamer 
open is, samen koken en eten, activiteiten opzetten en/
of begeleiden, klusjes uitvoeren in de Dorpskamer, de tuin 
bijhouden, hulpbehoevenden ophalen of thuisbrengen, enz. 

Wilt u ook iets doen om dit project tot een succes te maken 
of meer informatie, dan kunt u een mailtje  sturen naar 
dorpskamerheijen@heijen.info of bellen met Antoinette 
Linders, telefoon: 06-45768557.

Voor nu fijne feestdagen en een gezond 2021 voor u en 
uw familie,

Bestuur Dorpskamer Heijen 

 

 

   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
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D’n Toomp wenst u een fijne kerst! 
Het beheer en bestuur van D’n Toomp wenst iedereen een gelukkig kerstfeest.  

Kerstmis is normaal de tijd om door te brengen met familie en vrienden, maar dit jaar 

is het helaas een beetje anders. Kerst is een periode van terugblikken, maar ook van 

vooruitkijken naar de toekomst en dat doen we graag en daarom hopen we dat het  

in 2021 beter wordt en het nieuwe jaar het volgende ons brengt:

Bruisend en sparkelend

Ontmoeten en groeten

Stralend en schitterend

Gezond en gelukkig

Zorgeloos en prachtig

We wensen u een fijne kerst! Een kaartje , een bloemetje, wat aandacht  op z’n tijd,
Dat is wat veel mensen in deze stille periode zo verblijdt!

 
Gewoon er voor elkaar zijn!Dat is vooral nu, in deze onzekere tijd, voor velen heel erg fijn!

 
Wij wensen eenieder, mooie, warme feestdagen toe en hopen dat

wij elkaar in het nieuwe jaar weer mogen ontmoeten!
 
Bestuur en vrijwilligers van De Zonnebloem afd. Heijen

Beste Wortelpinne en Wortelpinnekes,

De feestdagen staan weer voor de deur. De dagen van licht in de duister-
nis. Helaas zullen deze dagen dit jaar voor ons allemaal wat donkerder zijn. 

Kerst en Oud en Nieuw vieren we graag met familie en vrienden en hopelijk 
kunnen we dat toch nog zoveel mogelijk op een veilige manier doen.

We worden al maanden op de proef gesteld, maar er gloort licht aan de 
horizon. Er is een vaccin in aantocht dat hopelijk onze vrijheid teruggeeft. 
Een vaccin wat ons verlost van de 1,5 meter samenleving en ons weer 
dichter bij elkaar brengt. Dit proberen wij als vereniging al ruim 60 jaar, 
dus wij zien het dan ook een beetje als wortelpinvaccin.

Namens carnavalsvereniging de Wortelpin wens ik iedereen een zalige kerst 
en goed begin van 2021. Dat we in dit jaar weer allemaal mogen gaan 
doen wat we zo graag doen. Samen genieten van de leuke dingen in het 
leven.

#BlijfGezond #SamenSterk #LetOpElkaar

Prins Frank d’n Derde

FIJNE
GELUKKIG
FEESTDAGEN

2021

Kerstwens 2020
Hoe zal ik eens beginnen?

Een jaar om te haten en tegelijkertijd te beminnen
Een jaar waarin afstand houden nog nooit voor zoveel verbintenis heeft gezorgd

En waarin nog nooit zoveel liefs per post werd bezorgd…

Waarin men ‘de inner circle’ van het gezin nog meer is gaan waarderen
We over de zin van het leven nog meer zijn gaan prakkiseren

Iemand die haar zwaaiers heeft bedankt in het Hèjs Nèjs
Men stelde de kleine, eenvoudige gebaren weer op prijs

Helaas zijn ons ook dit jaar dierbaren ontvallen
Waarbij men trompetten door Heijen heeft horen schallen

Afscheid nemen op een manier zo intens en intiem
Dit hadden we in 2019 nog zelden zo gezien

Men werd door de straten weggereden, door publiek op afstand omgeven
Door een haag van liefdevolle laatste groeten en intens medeleven

Gek onrustig 2020 wat heb je ons laten nadenken, soms zelfs weten te verscheuren
In spanning zitten, regels eerst  af om ze later juist weer goed te keuren

2020 je bracht ons liefde
2020 je bracht ons verdriet

2020 je ontnam ons bijna alles
2020 ik weet het eigenlijk niet…

Je stootte af en bracht ons dichter bij elkaar
Je bracht mensen op een dwaalspoor, want is het eigenlijk (allemaal) wel echt waar?

Je bracht ons dorp berenjacht, online lessen, creativiteit  
Maar ook angst, onrust, en helaas ook ontzettend veel eenzaamheid

2020 je hebt nieuwe wegen aangebracht in Heijen
Je hebt discussies losgemaakt om de haven uit te uitbreiden

Er werden nieuwe huizen en een dorpskamer uit de grond gestampt
Waar straks de samenhorigheid in wordt omarmd 

Je liet weilanden vollopen met regen, 
Maar daar konden onze dijken gelukkig goed tegen

Vóór de grote lockdown liet je ons in februari nog samen dansen 
En vervolgens ontnam je ons alle groepsvormingkansen

In november ons stil doen blijven staan tijdens de avonden van de lach
Geen Heijse vieringen meer, je bracht ons haast van slag 

Zelfs de Sint werd gesommeerd vanuit huis te werken
Toch lieten comités zich daardoor niet beperken

Ook het verschijnen van dit blad wist je niet in de kiem te smoren
We wisten samen iedere maand weer van ons te laten horen

2020 je hebt ons er niet onder gekregen, we zullen je nimmer vergeten
Maar nu willen we graag, met open armen, 2021 welkom heten

Fijne Feestdagen, Heijen!

Liefs,
De Redactie

Angeline – Erica – Hans –Jan -  Marita - Marjo
Sjannie – Stella - Suzanne -

onze bezorgers

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

Heijse kittens & Co 
“Mama!!” “Sien heeft tepels!” Dit was afgelopen zomer, 
we waren net terug van een weekje weg in eigen land. Bij 
thuiskomst worden alle dieren hier altijd flink geknuffeld. Sien 
is onze rode poes, vorig jaar als kitten gevonden aan de Maas 
samen met haar broer Ot. “Sien is een poes, dus ja ze heeft 
tepels” zei ik belerend. “Ja, dat weet ik gerust mam, maar je 
kunt ze nu heel goed zien!” “Oké, laat eens kijken” Even kijken, 
voorzichtig voelen, oh jee dit is inderdaad anders dan eerst. 

Google erop naslaan, het kan niet missen onze Sien was 
zwanger!! Goed, even schakelen, inlezen, baarplekje 
creëren en maar afwachten. Op woensdagochtend  
2 september begon de bevalling, vlak voordat ik naar  
mijn werk moest, de kinderen ondertussen weggebracht. Mijn 
werk even gebeld, dat ik misschien iets later zou komen want 
het eerste kitten lag in een stuit! Hard gelach aan de andere 
kant van de lijn, heb ik weer een bevallende poes op mijn 
werkdag. Ze deed het keurig onze Sien. 4 wolkjes van kittens,  

3 rode en een wel heel bijzonder zwartje met her en der een 
rood streepje. Zachtjes aaien, bijna niet kunnen wachten totdat 
ze de oogjes open zouden doen, uiteindelijk zelfstandig eten 
en uit zichzelf op de kattenbak. 

Een volleerd moedertje onze Sien, alle bezoek was welkom 
iedereen mocht de kittens aaien en knuffelen. Ons driespan 
heeft heel wat uurtjes in het kattenverblijf doorgebracht, wat 
geweldig dat ze dit hebben mogen meemaken, daar kan 
geen biologieles tegen op! En toen werden ze 12 weekjes 
en werd het tijd om naar hun nieuwe gezinnetjes te gaan. 
Eentje richting een collega in Mierlo, een naar vrienden in 
Noord-Holland en twee blijven op eigen Heijse bodem; naar 
de familie van den Corput en de familie van Drunen. Waar ze 
vast en zeker een hele mooie liefdevolle toekomst tegemoet 
zullen gaan!!

Liefs,  de Beestenboel van Wit 

Kids & Co



 

 Beste inwoners van Heijen 

2020 is een vreemd en uitzonderlijk jaar. Het is een jaar van onzekerheid en persoonlijke beperkingen.  

Toch gloort er hoop aan de horizon en wij spreken de wens uit dat 2021 ons weer de mogelijkheid geeft om 

samen te komen, samen te vieren en vooral samen te zijn. 

Voor de feestdagen wensen wij jullie een warm en gezellig kerstfeest, met de mensen om je heen die je zeer 

nabij zijn. Een fijne jaarwisseling en op naar een beter 2021 ! 

Het KBO bestuur. 

  

 



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!

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



Boerderij van Groetelaers

Ook deze keer weer een greep uit de onuitputtelijke voorraad mooie foto’s en informatie van  
Werkgroep Historisch Heijen. Gerard Groetelaers en Hendrina Rutten hebben in 1925 de boerderij aan de 
Rijksweg (nu: Hoofdstraat) gekocht van Handrie van den Hazelkamp. Ze kregen acht kinderen, onder wie Albert 
en Jan.  Albert (Ab) zette het boerenbedrijf voort. Ab trouwde met Truus Smits uit Grubbenvorst, Jan met Annie 
van Lin uit Afferden. Jan verrichtte hand-en-spandiensten op de boerderij. Achter de boerderij was een weiland 
annex boomgaard annex uitloop voor scharrelvarkens. Onderweg naar de lagere school waren we ’s morgens 
getuige van het vangen van een varken, dat het op het lopen had gezet om aan de onvermijdelijke slacht te 
ontkomen. Terug uit school was er van het varken geen spoor meer…….. 

Begin jaren vijftig kocht de gemeente Bergen de grond achter de boerderij voor de uitbreiding van de dorpskern. 
De boerderij met bedrijfsgebouwen werd in 1963 verkocht. Vlakbij aan de Hoofdstraat hebben Ab en Truus een 
woonhuis met bedrijfsruimte laten bouwen. Van de opbrengst van de grond heeft Ab aan de Hommersumseweg/
Smele grond gekocht voor volle grondtuinbouw (aardbeien). Later werd die grond weer verkocht, nu voor de 
aanleg van Het Heijderbos van Centerparcs. Het bedrijf werd toen beëindigd. In 1985 werd door Ab en Truus 
met dorpsbewoners feest gevierd, omdat de familie Groetelaers 60 jaar in Heijen woonde.

Gerard en Hendrina 

De boerderij aan de Rijksweg

Huidige situatie met rechts café Luppes

(nu: Vrienden van Heijen)

Werkgelegenheid

Ab en zijn vrouw

Historisch Heijen 
De werkgroep Historisch Heijen wenst alle lezers van Hèjs Nèjs fijne kerstdagen en een

geweldig 2021! En als u tijdens de feestdagen wat tijd over heeft, is het wellicht een goed idee 

om op zolder of elders in huis op zoek te gaan naar foto’s van weleer. Mooie herinneringen ophalen 

en…….de werkgroep leent de foto’s graag om te scannen. Plaatjes als hieronder zijn zeer

de moeite om te bewaren en bij gelegenheid te delen met de Heijense gemeenschap. De boerderij 

van familie Hendriks-Ullenbroek in de sneeuw. Vóór de naoorlogse uitbreiding van Heijen stond deze 

op de hoek van de huidige Dionisiusstraat en de Beukenlaan.

   

Seniorenorkest Noord-Limburg
Het Seniorenorkest Noord-Limburg bestaat momenteel uit 18 leden, 10 

ervan zijn afkomstig uit de gemeente Gennep, 3 uit de gemeente Bergen, 3 

uit de gemeente Boxmeer, 1 uit de gemeente Mill-St. Hubert en sinds kort 

zijn we internationaal er komt namelijk 1 lid uit Kranenburg Duitsland.

In haar 30-jarige bestaan heeft het orkest vele malen opgetreden in 

verzorgingstehuizen, bij KBO-bijeenkomsten en dergelijke in de regio van 

Wellerlooi tot Molenhoek en van Groeningen tot Grave en de mensen 

mooie uurtjes bezorgd. Dat kan momenteel even niet vanwege Corona. In 

de (nabije?) toekomst wellicht weer wel……..

Wij wensen iedereen een mooie Kerst, een mooie jaarwisseling en een 

voorspoedig en vooral een gezond en muzikaal 2021.

2020

Ton Willems

Werkgroep Historisch Heijen



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: 
hans.boekholt@heijen.info kosten 
per jaar: € 25,- exclusief verzend-
kosten; 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 33835726. 

Zie voor meer informatie en  
wetenswaardigheden over Heijen de 
site van Hèjje Mojjer: 
www.heijen.info 

Redactie:
Hans Boekholt 
Marjo Boekhorst
Sjannie Janssen
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Angeline van Tankeren
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Verspreiding:
Henk Kerkhoff, 06-51910092
Jan Teerling, 06-50805738 

Advertenties:
Jan Teerling
jan.teerling@heijen.info

Fotografie:
Suzanne van den Corput-Koenen
Stella Roodbeen

Ontwerp en Realisatie:
RoverMedia-Group
Runstraat 15 Schaijk
www.rovermedia.nl

Druk:
Control Media bv
Nijverheidsweg 23
4879 AP Etten-Leur
T. 0031 76 745 00 10
I. www.controlmedia.eu

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

Oplage:
960 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 (eind november 2020) in 
principe vaststaat dat zij de komende tijd 

doorgang vinden.

Zondag 3 januari 2021  
12.00 uur D’n Toomp 

Die Original Maastaler Nieuwjaarsconcert

Vrijdag 8 januari 2021  
20.00 uur D’n Toomp 

Schutterij/Gilde Sint Dionysius 
Nieuwjaarsreceptie

Zaterdag  23 januari 2021  
20.00 uur D’n Toomp

Fanfareorkest E.M.M. Concert
“Muzikaal op reis in Europa”

Zondag 24 januari 2021  
14.00 uur D’n Toomp

Fanfareorkest E.M.M. Concert
“Muzikaal op reis in Europa”

Vrijdag 29 januari 2021
20.00 uur D’n Toomp 

Schutterij/Gilde Sint Dionysius Dartavond

Vrijdag 5 februari 2021
10.30 uur D’n Toomp

Hejje Mojjer Koffie-uurtje dorpsondersteuner

Zaterdag 6 februari 2021
14.00 uur D’n Toomp

Schutterij/Gilde Sint Dionysius
Open NK Kruisboog

Zondag 7 februari 2021
10.30 uur D’n Toomp

Schutterij/Gilde Sint Dionysius
Open NK Kruisboog

Vrijdag 26 februari 2021
20.00 uur D’n Toomp

Schutterij/Gilde Sint Dionysius
Dorpencompetitie Kruisboog

Vrijdag 5 maart 2021
10.30 uur D’n Toomp

Hejje Mojjer Koffie-uurtje dorpsondersteuner

De volgende Hèjs Nèjs 
verschijnt op

26 januari 2021.

(Onder voorbehoud)

Wij wensen u fijne feestdagen 
en een gelukkig 2021!

2020
Bedankt voor uw vertrouwen 
in ons.
Ook in deze bijzondere tijd 
staan wij natuurlijk graag voor 
u klaar. Voor een goed advies 
of een vraag over uw fi nanciën
kunt u gewoon bij ons terecht, 
ook al is dat niet altijd fysiek.

Fijne feestdagen en een gelukkig 2021! 

www.leefvrij.nuwww.leefvrij.nu  
 Ed                   Janneke        Marloes         Mariet           Richard                Jolanda         Erik               Laura              Petra              Peter

Koen

Jill

Pim

Jorien

Yannick

Theo

• Bancair  
• Pensioenen  
• Alle verzekeringen  

• Administratie  
• Alle hypotheken  
• Belasting

Wij zijn uw bank

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 


