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Word jij onze
nieuwe collega?

Wij zijn op zoek naar een:
 

Binnendienst medewerker particulier
en zakelijke verzekeringen

Scan de QR code voor meer informatie

Dorpsstraat 78a |5851 AL Afferden | 0485 - 531 577

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

kwaliteit in kunststof en aluminium
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In deze uitgave
De vakanties met super zomerse temperaturen zijn weer voorbij en voor u ligt de 131e uitgave van het Hèjs Nèjs, 
een extra dik nummer. Waarom extra dik? Omdat we in deze uitgave extra veel aandacht besteden aan ons 
gemeenschapshuis d’n Toomp, dat op 8 en 9 oktober het uitgestelde 25-jarig jubileum viert. We spraken met het 
bestuur, beheer en de poetsdames. Allemaal vrijwilligers die de boel daar toch maar even voor ons welzijn draaiende 
houden. En bij een feest hoort een verrassing! Zie diverse pagina's in deze uitgave. Niels Gerrits en Rens van Hoof zijn 
lid van de Slagwerkgroep en werden Nederlands en Brabants kampioen marimba en percussie. We zwaaien Pierre 
Hendriks uit als voorzitter van Hèjje Mojjer. Zoals altijd in september ontvingen wij ook dit jaar weer een overzicht 
van de activiteiten van de Stichting Jeugdraad. En leest u vooral de bijdragen van de Werkgroep Diekendaal en de 
Werkgroep Haven. Zij praten u bij over moeilijke dossiers. Gerbrand Martens werd geïnterviewd voor zijn Koninklijke 
onderscheiding en op het prikbord melden we maar liefst zes geboortes. Allemaal jongetjes!

Kortom er valt weer veel te genieten in deze uitgave. Wij wensen u veel kijk- en leesplezier.
De redactie.
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Dus een paar stappen in het water en de knieën werden 
een stuk gepasseerd met als resultaat een natte broek. 
En thuis konden ze dat maar beter niet weten…….Wat nu? 
Wat was wijs? Op de terugweg de langst mogelijke route 
genomen en zoveel mogelijk zon zien te vangen. Maar 
het bleek onvoldoende: we waren aan de late kant thuis 
en het baggergatwater was nog niet geheel verdampt. De 
wind van voren die thuis ons deel was, was ook al niet 
genoeg om de kleding weer droog te krijgen. Gelukkig heb 
ik de rest van het verhaal verbannen uit mijn geheugen, 
maar ik vermoed dat het baggergat voorlopig een no-go-
area was voor ons.

Over geheugen gesproken; ik hoorde laatst, dat het 
menselijke geheugen een opslagcapaciteit heeft, groot 
genoeg om de inhoud van een gigantische bibliotheek 
aan teksten te bewaren. De inhoud is niet altijd terug 
te vinden, maar toch sta je vaak te kijken, dat oude 
herinneringen zomaar oppoppen, als je iets hoort, ziet, 
ruikt of proeft. Zoals in het voorjaar als je de heerlijke 
geur van seringen ruikt, je meteen weer die mooie witte 
seringenstruik bij je ouderlijk huis ziet. Een wonderlijk 
iets dat geheugen. Dacht altijd dat de opnamecapaciteit 
beperkt is, of zoals een collega van mij zei: ‘Je moet af 
en toe wat vergeten om weer wat nieuws op te kunnen 
slaan.’ Maar die vlieger gaat dus niet op, ruimte genoeg. 
Als je ouder wordt en recente gebeurtenissen niet meer 
zo helder voor de geest staan, komen beelden van vroeger 
weer des te duidelijker op je netvlies. Dan is het goed om 
terug te kunnen vallen op mooie gedachten uit een (ver) 
verleden, zoals een onbezorgde jeugd in een paradijselijk 
Heijen van toen……..

Henk Kerkhoff

COLUMN
HENK 
KERKHOFF

Onlangs voor de bijna dagelijkse ochtendwandeling 
gekozen voor ‘De Witte Steen’, u weet wel, de 
zijstraat van de Boxmeerseweg. Daar net voorbij 
die stalen opslagkolos. Het eerste stukje loop je 
in de luwte van deze, het landschap bepalende, 
of zo u wil, verstorende gigant. Vanaf de 
overzijde van de Maas op de dijk bij het Unesco-
heggenlandschapsgebied is ie trouwens ook goed 
te zien. Maar goed. Loop je wat verder door dan 
kom je na een afdaling in heel andere wereld 
terecht. Een wereld van vroeger, van vrijheid en 
onbezorgde jeugd, want meteen werden enkele 
hersencellen geactiveerd en belandde ik in een 
tijd van een zestig jaar geleden. Veel groen, 
doorkijkjes naar het door de ontzanding ontstane 
water van het baggergat (of officieel De Paesplas). 
Veel kleine strandjes zag ik weer opdoemen en 
mensen die hier dankbaar gebruik van maakten. 
Een soort aards paradijs. . 

De zwemkunst was ik toen nog niet meester, dat 
kwam enkele jaren later: 4 lessen in het openlucht 
zwembad in Gennep en……je bleef drijven en kwam 
zelfs vooruit. Verder bekwamen bij de Kuulblok was 
dan de vervolgstap: eerst langs de kant tot bij de oude 
veerstoep en dan de Maas over. Met als apotheose op 
boten klimmen en een stuk meevaren.

Maar terug in gedachten naar de Paesplas van toen. Het 
was hoogzomer en warm: de verleiding om  even een 
stukje het water in te gaan won van het verstand. Tot de 
knieën was de bedoeling. Maar het noodlot sloeg toe: 
het baggergat kent een zeer schuin aflopend karakter. 

Geheugen
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COLUMN
HENK 
KERKHOFF De warme en droge vakantieperiode is alweer ten einde. De droogte houdt nog even aan maar 

de temperaturen zijn al op hun retour. Net zoals de vakantiegangers. Diegenen onder ons die 
van hun pensioen genieten, starten hun dagelijkse bezigheden weer op en zijn zoals vaak 
gehoord drukker als ooit. Slechts een enkeling mag nog genieten van wat extra vrije dagen.

In gesprek met de gemeente
Eind juli heeft een eerste ontmoeting plaatsgevonden met Peter Kuys, beleidsadviseur van de gemeente en Harm van Braak. Tot een 
definitieve aanstelling van een gebiedscoördinator zal Peter als contactpersoon fungeren. Doelstelling van de gebiedscoördinator 
is een optimalisering van het contact tussen de gemeente en Heijen. Daarom zal in samenspraak met Hèjje Mojjer een profielschets 
gemaakt worden met verantwoordelijkheden. Dit zal nog enige tijd vergen maar wij hebben er het volste vertrouwen in.

Bijeenkomst over bouw woningen kermisterrein
Tijdens de infoavond waren er ca. 40 belangstellenden. Het is duidelijk gebleken dat een goede communicatie noodzakelijk 
is om met name omwonenden meer te stimuleren hun stem te laten horen.

Werkgroep Haven
De werkgroep Haven heeft zich de afgelopen maanden naast de perikelen rond de haven ook bezig gehouden met de 
ontwikkelingen op industrieterrein De Grens, met betrekking tot de activiteiten van MPG. Van beide kwesties treft u een 
kort verslag aan in deze uitgave van Hèjs Nejs.

Vacature beheerder Gemeenschapshuis D’n Toomp Heijen 
D’n Toomp in Heijen is een mooie en geschikte locatie voor activiteiten van lokale verenigingen en clubs. Het  
gemeenschapshuis wordt volledig gerund door vrijwilligers, waaronder beheerders.  Thans is er een vacature voor de 
functie van beheerder. 

Wat ga je doen als beheerder?  
In deze functie ben je de spil van het gemeenschapshuis. Jij zorgt ervoor dat het gemeenschapshuis optimaal kan draaien. Je 
bewaart het overzicht en bent het aanspreekpunt voor gebruikers. Je werkt samen met de hoofdbeheerder en met een fijn team 
van vrijwilligers. Je begeleidt samen met hen allerlei activiteiten en voert horecawerkzaamheden uit. Je zorgt ervoor dat alle 
ruimtes gebruiksklaar zijn voor diverse activiteiten. 

Voorkomende werkzaamheden zijn:  
- Openen en sluiten van het gebouw; 
- Zorgen dat verwarming en verlichting brandt; 
- Instructie geven aan de mensen die bardienst draaien voor desbetreffende verenigingen;  
- Klaarzetten en inschenken van koffie/thee en dranken voor de verhuurde ruimten;  
- Na beëindiging van de verhuurde ruimten deze opruimen;  
- Koelkasten aanvullen in de bar; 
- Na afloop van een activiteit of repetitie ervoor zorgen dat de keuken en het gebouw er weer verzorgd uitzien; 
- Erop toezien dat de vaste huurders van de zalen de stoelen en tafels weer op hun plaats terugzetten .
Gemeenschapshuis D’n Toomp is geopend als er activiteiten zijn. De activiteiten vinden overdag, in de avonduren en in het weekend 
plaats. Door de hoofdbeheerder wordt er wekelijks een verdeling gemaakt, waarbij jij in overleg een aantal uren voor je rekening 
neemt. Binnen het gemeenschapshuis is geen dag hetzelfde en samen met het team zorg je ervoor dat de klus geklaard wordt 

Jouw reactie 
Ben je enthousiast, wil je meer weten of wil je al graag aan de slag als beheerder van het gemeenschapshuis, bel  
of mail naar André Zegers (hoofdbeheerder) of Kees van den Corput (bestuurslid). Contactgegevens André: 06 57 22 36 39 of  
andre-zegers@outlook.com. Contactgegevens Kees  : 06 48 27 74 20 of kvdcorput@gmail.com 

BERICHT
VANUIT HET
BESTUUR
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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.

Dennenlaan 9, 6598 BZ Heijen • 06 147 030 47 • info@theunissenbouw.nl • www.theunissenbouw.nl

Heikampseweg 71, 6598 BS Heijen • 0614703047 
info@theunissenbouw.nl • www.theunissenbouw.nl

Aanbouw

Heikampseweg 71, 6598 BS Heijen • 0614703047 
info@theunissenbouw.nl • www.theunissenbouw.nl

Aanbouw

Heikampseweg 71, 6598 BS Heijen • 0614703047 
info@theunissenbouw.nl • www.theunissenbouw.nl

Aanbouw

Heikampseweg 71, 6598 BS Heijen • 0614703047 
info@theunissenbouw.nl • www.theunissenbouw.nl

Aanbouw

Heikampseweg 71, 6598 BS Heijen • 0614703047 
info@theunissenbouw.nl • www.theunissenbouw.nl

Aanbouw

Wij maken samen met u bouwplannen
Samen toewerken naar doelgerichte bouwplannen

APK-CONTROLE
VOOR ALLE MERKEN



7

Pierre Hendriks is afgezwaaid als 
voorzitter van Hèjje Mojjer
“Ik heb de neiging nog wel eens veel zaken naar mij toe te 
trekken,” aldus de scheidende voorzitter van Hèjje Mojjer, 
glimlachend. Wij geloven hem direct… Mede op verzoek van het 
voormalige bestuur van Hèjje Mojjer houden we dit uitzwaai-
interview met nu ex-voorzitter Pierre Hendriks (net 70). 

“MERK JE AL VERSCHIL, PIERRE?”, VRAGEN WIJ MET EEN 
BIG SMILE
Pierre merkt nu al dat het veel rustiger is geworden. Vaak zat 
hij ’s morgens om half 8 al achter de computer, zegt hij en 
was hij namens het dorp bezig met Hèjje Mojjer, simpelweg 
omdat heel veel lijntjes via hem liepen. Als voorganger van 
Hèjje Mojjer was er de groep ”Heije mot Heije blieve” en 
sinds eind jaren ‘80 was Pierre daarbij betrokken. Deze groep 
bestaat niet meer. Maar de aanleiding voor de start van 
Hèjje Mojjer was dat Pierre, terugkomend van een vakantie 
in mooie kleine Franse dorpjes, in Heijen constateerde dat 
het dorp er slecht onderhouden uitzag en geen echt mooi 
of vitaal centrum had. Een ingezonden brief in de Maas & 
Niersbode leverde veel reacties op. Daarna kwam het op 
gang. Samen met enkele andere Heijenaren heeft Pierre in 
2007 een stuk opgesteld, genaamd Standpunt Heijen. In het 
vervolg daarop verscheen een Dorpsontwikkelingsplan met 
speerpunten. Langzaam maar zeker zijn deze uitgemond in 
diverse projectgroepen binnen de vereniging Hèjje Mojjer. 
“Fijn om te zien dat vanuit een klein begin een krachtige en 
grote vereniging is ontstaan!”

"Fijn om te zien dat vanuit een klein 
begin een krachtige en grote vereniging 

is ontstaan!"

WAAR ZIJN WE NAAR OP WEG?
“Verder op weg naar een vitaal, attractief en dynamisch 
dorp,” zegt hij. Pierre verwijst naar de digitale praatprent 
“Samen bouwen aan een vitaal en duurzaam Heijen”. In 
deze prent zijn diverse belangrijke onderwerpen genoemd, 
die aan elkaar gelinkt moeten worden.

WAT IS HIERVOOR NODIG?
Pierre, stellig: “In stand houden van voorzieningen en 
verenigingen, met balans tussen woningbouw met plek 
voor diverse generaties, bedrijventerreinen, natuur. Het is 
belangrijk dat mensen uit het dorp hiervoor, met Hèjje Mojjer, 
initiatieven nemen en de dorpsbewoners enthousiasmeren.” 
Pierre is dan wel afgezwaaid, maar hij blijft zich enigszins 
op de achtergrond bezighouden met een aantal zaken, zoals 
woningbouw en het geplande speel-/ontmoetingsplein voor 

kinderen en opgroeiende jeugd. 
Het is duidelijk: Pierre wil zich 
vooral richten op opbouwende 
aangelegenheden. 

IS HET EIND GOED, AL GOED?
In principe wel, zegt Pierre. “Ik draag het stokje met 
een goed gevoel over. Het nieuwe bestuur is capabel 
en heeft veel verschillende kwaliteiten en expertises. 
Bovendien heb ik net voor het afscheid ook jeugd bij het 
bestuur kunnen betrekken. Mijn grootste zorg ligt bij de 
toekomstige mogelijkheden voor de jeugd om in Heijen te 
blijven wonen en leven. Worden de huidige bouwplannen 
op tijd uitgevoerd? Op den duur zorgt de jeugd immers voor 
aanwas voor verenigingen en scholen.”

WAT IS JE GROOTSTE WENS?
Antwoord Pierre: “Dat mensen door het dorp lopen en tegen 
elkaar zeggen: Heijen, dat is echt een mooie en fijne plaats 
om te wonen.”

"Dat mensen door het dorp lopen en 
tegen elkaar zeggen: Heijen, dat is echt 
een mooie en fijne plaats om te wonen"

TENSLOTTE, NU PIERRE MEER VRIJE TIJD HEEFT, IS HIJ ZICH 
INTUSSEN BEZIG GAAN HOUDEN MET ANDERE HOBBY’S?
Jazeker. Pierre heeft zijn band Chapeau, is vaste drummer 
bij het Nijmeegs Amusementsorkest en hij valt af en toe in 
bij het Seniorenorkest. Pierre blijft actief bezig op muzikaal 
gebied, want muziek geeft energie, vindt hij. Ook schildert en 
tekent hij meer. En uiteraard kan hij nu extra tijd besteden 
aan Jet en de kleinkinderen.  

Pierre, bedankt voor alles wat je voor Heijen hebt gedaan. 
Chapeau!

BEDANKT
PIERRE HENDRIKS
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NIEUWS
VANUIT DE
VERENIGINGEN

OPENING JEU DE BOULES BAAN IN HEIJEN

De wens van de Jeu de boules spelende leden van de KBO is werkelijkheid geworden.
De leden zouden graag zien dat er een Jeu de boules baan bij de dorpskamer zou komen.
De wens werd opgepikt door het bestuur van de dorpskamer en zij gingen in gesprek met 
de gemeente Gennep. De gemeente wil niets liever dan tevreden burgers en voor het 
welzijn van de burgers vond men het een goed plan, zo blijft de burger in beweging  en ontstaan er ontmoetingen 
en verbindingen. Mede daarom heeft de gemeente ook gezorgd dat er twee banken naast de baan geplaatst zijn. 
Donderdag 7 juli was het dan zover dat de baan officieel geopend werd, een beetje winderig weer en het zonnetje 
had moeite om er door te komen maar dat mocht de pret niet drukken er kwamen toch  met namen oudere inwoners 
naar de dorpskamer om dit heugelijke feit bij te wonen.

De voorzitter van de KBO heette de aanwezigen welkom en vertelde wat over de geschiedenis van het Jeu de Boulen , 
menigeen denkt dat de sport is ontdekt door de Fransen maar de Romeinen waren in hun tijd al bedreven in dit leuke 
spel. Het oudste lid van de KBO mvr. Mina Janssen werd gevraagd de opening te verrichten door het doorknippen van 
het lint en het gooien van de eerste bal naar het kleine balletje “de put” genaamd. Mina vond het een hele eer zei ze 
en straalde helemaal toen de bal in de buurt van de put kwam. Na een verdiend applaus is de baan geopend en heeft 
Heijen er weer een plek bij waar 
men gezellig bij elkaar kan zijn. 
De voorzitter Piet van Rhijn haalde 
ook aan dat er naast de Jeu de 
boules baan een bewegingsbankje 
is gekomen, met dank aan alle 
sponsors van de dorpskamer. Het 
is een soort hometrainer wat 
door spraakverwarring heel wat 
hilariteit veroorzaakte, u mag zelf 
raden waarom. Na de opening 
was er in de dorpskamer tijd voor 
een kopje koffie met wat lekkers. 
Het was een gezellige drukte 
en waarschijnlijk zal dat in de 
toekomst vaker zijn nu er niet 
alleen binnen de dorpskamer wat 
te doen is maar dat buiten ook een 
activiteit te beleven valt door te 
Jeu de boulen of te “zitfietsen”.

Antoinette Linders
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NIEUWS
VAN DE DORPS 
ONDERSTEUNEROok deze keer vertelde Wilma Kroon ons weer een mooi verhaal over haar ervaringen met 

de mensen in Heijen. Toverwoord is Verbinding.

WILMA VERTELT:
“Net voor de zomervakantie zocht de wijkverpleegkundige van de Thuiszorg contact met mij en met de andere 
Gennepse dorpsondersteuners. Het probleem waar de Thuiszorg mee kampte was dat ze het rooster voor de 
vakantieperiode niet goed rond konden krijgen. Of ik een idee had voor een oplossing. Ik bracht in een overleg 
met de Thuiszorg naar voren of het voldoende 
zou zijn als ik vrijwilligers zou kunnen vinden om 
bij mensen thuis de steunkousen uit te trekken 
en medicijnen aan te reiken. Dit idee werd met 
grote instemming ontvangen. De voorwaarde was 
natuurlijk wel dat de Thuiszorg de verantwoording 
zou blijven dragen. Ik klom direct in de telefoon 
en ik vond zowaar meteen een aantal Heijense 
vrijwilligers die gedurende zes weken deze 
eenvoudige, maar noodzakelijke en onmisbare 
taken wilden invullen. En zo is het ook gebeurd. 
Op deze manier konden we de Thuiszorg enorm 
ontlasten gedurende de vakantieperiode. Ik ben 
apetrots op onze vrijwilligers en zeer dankbaar 
dat zij de Thuiszorg zo goed van dienst zijn 
geweest. Mijn missie is om mensen met elkaar in 
verbinding te brengen en dankzij deze vrijwilligers 
is dat gelukt. Top!” 

Op pad met de dorpsondersteuner…

20 september:  Rummikub. Aanvang: 14.00u
23 september:  Contactuurtje met dorpsondersteuner.
  Open: 10.30 tot 15.00u. Soep vanaf 12.00u.
25 september:  Gezellige zondagmiddag. Open: 14.00 - 17.00u. 
28 september:  Samen eten met Penina & Meindert.   
  Aanvang: 12.30u.
30 september:  Contactuurtje met dorpsondersteuner.
  Open: 10.30 tot 15.00u. Soep vanaf 12.00u.
7 oktober:  Contactuurtje met dorpsondersteuner.
  Open: 10.30 tot 15.00u. Soep vanaf 12.00u.
13 oktober:  Samen eten met Mieke. Aanvang 12.30u.
14 oktober:  Contactuurtje met dorpsondersteuner.
  Open: 10.30 tot 15.00u. Soep vanaf 12.00u.
18 oktober:  Rummikub. Aanvang: 14.00u
19 oktober:  Samen eten met Penina & Meindert.   
  Aanvang: 12.30u.

21 oktober:  Contactuurtje met dorpsondersteuner.
  Open: 10.30 tot 15.00u. Soep vanaf 12.00u.
26 oktober:  Samen eten met Wilma & Mariette.   
  Aanvang: 12.30u.
27 oktober:  Bingo. Kosten kaart € 1,00. Aanvang 14.00u.
28 oktober:  Contactuurtje met dorpsondersteuner.
  Open: 10.30 tot 15.00u. Soep vanaf 12.00u.
30 oktober:  Gezellige zondagmiddag: Open: 14 .00-17.00u. 

De Dorpskamer is elke werkdag geopend van 13.30 tot 17.00 
uur. Als u zich wilt aanmelden voor een activiteit kan dit 
tijdens de openingsuren van de Dorpskamer, telefoon:  
0485-210660. U kunt natuurlijk ook binnenlopen en een 
gezellig praatje maken onder het genot van een kop koffie 
of thee. Bent u niet in de gelegenheid om zelfstandig naar 
de Dorpskamer te komen dan komen wij u ophalen en 
brengen u ook weer thuis. U kunt hiervoor bellen met:
Antoinette, telefoon:   06-45768557
Lian,  telefoon:   06-40593272

Activiteiten Dorpskamer t/m
oktober 2022
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NIEUWS
VANUIT DE
VERENIGINGEN

NIEUWS
VAN DE
DORPSKAMEROp 3 augustus jl. hebben Mariëtte en Wilma, met hulp van Maarten en Mieke, in de 

dorpskamer een barbecue georganiseerd van het geld dat overbleef van hun maandelijkse 
kookkunsten. Iedereen was welkom en kon, zonder aanmelding vooraf aanschuiven. 
Opzet hiervan was dat ook mensen, die tot dusverre nog onbekend waren met het eten 
in de dorpskamer, konden proeven aan de sfeer en aan het eten in de dorpskamer. Deze opzet slaagde volledig. 
Diverse mensen die nog nooit gebruik hadden gemaakt van de gezamenlijke maaltijden, waren zo enthousiast, 
dat ze beloofden vaker terug te komen! De hele middag werd muzikaal opgeluisterd door Falso Pero Forte, een 
Mirlitonfanfare uit Malden. N.B. Meer informatie over dit gezelschap kunt u vinden via www.falsoperoforte.nl. Het 
werd een geweldig feest met z’n allen en het is zeker voor herhaling vatbaar. Wanneer Mariëtte en Wilma weer een 
spaarpotje overhouden aan hun kookkunsten, gaat dit ongetwijfeld weer gebeuren!

BBQ feest in de Dorpskamer

Uitslag Taartenbakwedstrijd Heisa

Hieronder vinden jullie de winnaars van de taartenbakwedstrijd met  hun prachtige 
creaties:

1e prijs: Kirsten van de Kamp (cadeaubon Puur Genoegen)
2e prijs: Aleksandra Pokraschevakleva (cadeaubon Praktijk "Voor Jezelf")
3e prijs: Martha Toonen (cadeaubon Praktijk "Voor Jezelf")
4e prijs Ria Helmond (cadeaubon Praktijk "Voor Jezelf")
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INTERNATIONAAL KAPELLENCARROUSEL
Op zondag 23 oktober a.s. staat het 31e internationale Kapellencarrousel van Die Original 
Maastaler gepland. Dit jaar zullen De Pompzwengels uit Geffen en De Torenkruiers uit 
Bocholt (België) akte de préséance geven.  Samen met Die Original Maastaler hopen wij 
u weer een gezellige middag voor te schotelen. 

We starten 23 oktober om 13.30 uur in gemeenschapshuis D’n Toomp. Het einde van deze 
muzikale middag zal rond 17.30 uur zijn en de entree is gratis.

Noteer deze datum vast in uw agenda en wij hopen u dan te mogen begroeten.

Donateursactie Fanfare EMM
Op maandag 10 oktober vanaf 18.30 u houden wij onze jaarlijkse 
donateursactie. Alvast heel veel dank voor uw bijdrage.

Bestuur en Leden EMM

NIEUWS
VANUIT DE
VERENIGINGEN
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Motivatie is de 
drijfveer
Daarmee word je Nederlands kampioen. “Waar 
hebben we het over?” zul je je afvragen. Ha, dat 
gaan we uitleggen. We hebben in Heijen twee heuse 
kampioenen, Rens van Hoof (14) is in de 5e divisie 
Brabants kampioen geworden op de marimba. En 
of dat nog niet genoeg was werd Niels Gerrits (16) 
enige weken later in de 3e divisie zelfs Nederlands 
kampioen multipercussion. Hoogste tijd om deze 
twee jongeren te bezoeken en hen te laten vertellen 
over hun ervaringen. Op een bloedhete zomeravond 
melden wij ons bij Niels en zijn moeder Annemarie. 
Ook aan tafel Rens en zijn moeder Evelien. De twee 
jongens zijn lid van de slagwerkgroep van EMM en 
hebben beiden les van Guido Pouwels.

WE BEGINNEN BIJ HET BEGIN, RENS
Rens, wat is precies een marimba? Rens: “Dat is een 
houten slaginstrument waar je melodische klanken 
uit kunt halen. Je bespeelt het instrument met twee 
of zelfs met vier stokken. Ik speel nu nog met twee 

stokken, maar ik hoop dat ik ook ooit met vier stokken 
kan spelen.” Rens wil graag verder komen met zijn 
instrument en om ervaring op te doen ging hij eerst 
naar een solistenconcours op 23 april in Helmond. “Dan 
mag je een stukje spelen en dat wordt dan beoordeeld 
door een jury.” Daar behaalde Rens 85 punten, 
voldoende om mee te mogen doen aan de Brabantse 
kampioenschappen die enige weken later werden 
gehouden. Daar werd Rens zelfs Brabants kampioen in 
zijn divisie en werden er voldoende punten behaald om 
mee te mogen doen aan het Nederlands kampioenschap 
dat op 11 juni gehouden werd in Maarheeze. Daar werd 
Rens met 86 punten vierde. In het juryrapport stond 
een mooie opmerking, daar is Rens trots op: “Goed dat 
je alles uit je hoofd speelt!”

"Goed dat je alles
uit je hoofd speelt!"

EN DAN NIELS
Onze vraag: “Wat houdt multipercussion precies in?”
Antwoord van Niels: “Dat is een muziekstuk spelen met 

INTERVIEW 
MET TWEE 
KAMPIOENEN
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minstens vier slagwerkinstrumenten, ik speelde met 
acht instrumenten. Die staan allemaal om mij heen.” 
Ook Niels werd Brabants kampioen in zijn divisie en 
mocht door naar de Nederlandse kampioenschappen 
in Maarheeze. De jury was erg onder de indruk van zijn 
presentatie en prestatie en waardeerde zijn optreden 
met 90 punten. En dat is hoog! Daarmee werd Niels 
Nederlands kampioen. Niels was echt door het dolle 
heen toen de uitslag bekend werd. Moj toch!

Niels: “Door veel te oefenen merkte ik dat ik vooruitging 
en daar haalde ik de motivatie uit om door te gaan.” En 
met succes dus!

"Niels was echt door het dolle heen
toen de uitslag bekend werd"

Beide jongens willen zich graag verder bekwamen in hun 
hobby en hopen in de toekomst uit te kunnen komen 
in hogere divisies, waar de concurrentie natuurlijk ook 
groter is. 

Maar voorlopig moet er ook nog naar school gegaan 
worden. Niels zit in de 5e klas van de HAVO, hij wil later de 
“economische richting” uit. Rens zit in de 4e klas van de 
MAVO en wil daarna nog twee jaar naar de HAVO. Hij heeft 
nog geen concrete toekomstplannen. Verder voetbalt hij 
bij VV Heijen en speelt voornamelijk “op de flanken”. Niels 
heeft al drie jaar een leuke vriendin, een Genneps meisje. 
Daar gaat natuurlijk ook veel tijd inzitten. Hij sport bij een 
sportschool en houdt van gezelligheid en uitgaan. 

Niels en Rens, WOW! Van harte gefeliciteerd met deze 
prestaties en mooi dat we trots op jullie kunnen zijn! 
We gaan vast nog meer horen van deze talentvolle 
slagwerkers. 
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Eveneens een Konink- 
lijke onderscheiding 
voor Gerbrand 
Martens
In de vorige uitgave van het Hèjs Nèjs stond al een 
foto van deze gedecoreerde Heijenaar. We hadden 
toen helaas geen plaats meer voor een bijpassend 
bericht, maar natuurlijk verdient ook Gerbrand 
Martens een interview in ons dorpsblad. 

De onderscheiding viel Gerbrand ten deel op zondag 15 
mei, de dag dat muziekkapel “Die Original Maastaler” 
haar 50-jarig bestaan vierde. De eerste vraag aan 
Gerbrand is een “standaardvraag”: Wat ging er door je 
héén toen je het hoorde? 

Gerbrand: “Ik was compleet verrast en had er niet op 
geteld. Ik was immers bij het jubileum zelf niet een 
bepaald aantal afgeronde jaren voorzitter. Wethouder 
Perperzak was de bewuste zondag weliswaar aanwezig 
in D’n Toomp, maar dat bracht ik in verband met het 
50-jarig jubileum van de kapel. Toen de wethouder 
het woord nam begon hij met de woorden: “ik zal de 
voorzitter de mond eens snoeren!” Ik vond dat een 
vreemd begin en dacht: wat een aparte tekst, maar 
het zal wel. Op zich kon de tekst van de wethouder 
kloppen, want op dat moment was ik als voorzitter nog 
steeds jubilarissen toe aan het spreken. Pas toen de 
wethouder zich echt tot mij richtte, viel het kwartje: 
volgens mij gaat het over mij.” 

De wethouder memoreerde in het kort alle redenen, 
die tot toekenning van het lintje aan Gerbrand 
hebben geleid. Sinds 1977-1978 is hij lid van de 
fanfare en deed daar behalve muziek maken ook 
vele vrijwilligersactiviteiten in diverse commissies. 
Vanaf 1983 is Gerbrand lid van Die Original Maastaler, 
waarvan hij sinds 1988 voorzitter is. Destijds was hij 
pas 23 jaar oud.  De Heijense gemeenschap heeft veel 
profijt gehad van de inzet van Gerbrand voor fanfare 
en de kapel, dus is het lintje een echte en terechte 
waardering. Gerbrand reageert dat hij dit niet alleen 

heeft verdiend en gedaan en dat de fanfare en Die 
Original Maastaler bijvoorbeeld ook veel aan D’n Toomp 
hebben gehad: “Zonder het gemeenschapshuis had de 
kapel wellicht niet meer bestaan.”  

Verder merkt Gerbrand op: “Mijn hoogtepunt van de 
dag was misschien niet zo zeer de uitreiking van het 
lintje “an sich”, maar dat iedere betrokkene van de 
kapel erbij was, ook de zieken binnen de vereniging.” 

Het is bijzonder knap, dat in de huidige tijd de toekenning 
van de onderscheiding geheim is kunnen blijven. Er zijn 
best veel mensen geweest die op de hoogte waren van 
deze gebeurtenis, maar zij hebben het allemaal netjes 
stil gehouden. Na de uitreiking van het lintje werd het 
bericht van Gerbrand in diverse media geplaatst. Daarbij 
ging de Gelderlander de mist in. Op de site van dit 
dagblad stond de juiste tekst van de uitreiking vermeld, 
maar de bijgeplaatste foto klopte van geen kanten. 
Hierop stond namelijk niet Gerbrand, maar een vroegere 
jubilaris van Die Original Maastaler. De Gelderlander 
heeft deze foto waarschijnlijk te snel en gemakkelijk uit 
hun archief gehaald. Haastige spoed …….. 

Gerbrand, van harte gefeliciteerd met je zeer verdiende 
Koninklijke onderscheiding. We kunnen trots zijn op 
mensen als Gerbrand in onze gemeenschap. 

LINTJE 
VOOR GERBRAND
MARTENS
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Op 31 januari 2022 heeft de gemeenteraad van de gemeente 
Gennep het bestemmingsplan Haven Heijen vastgesteld. 
Met dit bestemmingsplan wordt de uitbreiding van de 
binnenhaven van Heijen mogelijk gemaakt. Op grond van 
dit bestemmingsplan wordt er in de haven zware industrie 
toegestaan, zoals asfaltcentrales, chemiebedrijven en 
staalfabrieken. De Werkgroep Haven is bezorgd dat deze 
ontwikkelingen niet zullen bijdragen aan de leefbaarheid 
van Heijen. Er wordt gevreesd voor overlast door verkeer 
en geluid, afkomstig van de zware industrie die wordt 
toegestaan. Het transport door middel van vrachtwagens 
door het dorp zal toenemen, evenals de scheepvaart over 
de Maas. Verder wordt verwacht dat de bedrijven in het 
havengebied zelf voor overlast kunnen zorgen voor direct 
omwonenden. Daarnaast bestaan er zorgen over de invloed 
van de toenemende stikstofemissies op omliggende 
natuurgebieden, zoals de Maasduinen en Maasheggen. Tot 
slot maakt het bestemmingsplan verharding en bebouwing 
mogelijk in of in de nabijheid van het stroomgebied van de 
Maas. Dit zorgt voor een zogenaamde ‘flessenhals’ in de 
rivier, waarbij het water minder ruimte krijgt en er op de 
lange termijn een grotere kans bestaat op overstroming. 

Om deze redenen heeft de werkgroep tijdens de 
besluitvormingsprocedure, voorafgaand aan het 
bestemmingsplan, geprobeerd om de gemeenteraad te 
informeren over de negatieve gevolgen van uitbreiding 
van de haven. Dit werd gedaan door in te spreken bij 
raadsvergaderingen, het verspreiden van flyers en het 
opperen van een alternatief plan, waarin meer rekening 
werd gehouden met omwonenden en meer ruimte werd 
gemaakt voor de rivier. Het heeft helaas niet mogen baten, 
de gemeenteraad stemde alsnog voor het bestemmingsplan. 
De Werkgroep Haven liet het daar niet bij zitten. In overleg 
met de werkgroep heeft Hèjje Mojjer daarom samen met de 
Stichting Natuur en Milieufederatie Limburg en de Vereniging 
voor Milieudefensie beroep ingesteld bij de Raad van State. 
Dit is de hoogste bestuursrechter van Nederland.  Inmiddels 
heeft de gemeenteraad een verweerschrift geschreven. De 
werkgroep zal dit verweerschrift bestuderen en samen met 
de advocaat een strategie bepalen voor op de zitting. Er is 
op dit moment nog geen zittingsdatum bekend, maar zodra 
deze bekend is, zal de Werkgroep Haven dit mededelen. 
Ook wordt u geïnformeerd over de mogelijkheid om de zitting 

bij te wonen. Uiteindelijk is het aan de Raad van State om 
te beoordelen of het bestemmingsplan mag blijven bestaan. 

Wordt vervolgd!

Voor vragen over de ontwikkelingen omtrent de uitbreiding van 
de haven kunt u terecht bij werkgroep-haven@heijen.info. 

MPG en de
Diekendalers
Een oplettende Heijenaar zag een bericht van de 
gemeente Gennep dat het bedrijf MPG (onderdeel van 
AVG) op De Grens 45 plannen heeft voor uitbreiding 
van de bedrijfsactiviteiten. De gemeente wilde hieraan 
meewerken door middel van een Omgevingsvergunning. 
Een hiertegen ingediende zienswijze had geen effect, 
begin april j.l. werd de vergunning verleend. Hij kwam 
er ook achter dat de Provincie Limburg eind vorig jaar 
een Natuurvergunning had verleend: er zouden geen 
negatieve effecten te verwachten zijn voor de omgeving 
en het Natura 2000-gebied Maasduinen. Ook had de 
gemeente een Milieu-melding positief beoordeeld.

Uit de diverse door het bedrijf aangeleverde rapporten kwam 
naar voren dat het cement en mortel wil gaan produceren, 
door middel van een 24/7 draaiende kogelmolen en een 
droogtrommel met een pijp van 32m. Het bestemmingsplan 
staat slechts een hoogte toe van 8m, maar dat zou een 
‘omissie’ zijn aldus de rapporten. Ook wil het bedrijf uit 
Turkije per schip geïmporteerde hoogovenslakken gaan 
verwerken, met een toename van 24/7 vrachtverkeer met de 
haven van Heijen tot ruim 16.000 vrachtwagenbewegingen 
per jaar en dat lijkt nog niet alles. 

De omwonenden vinden dit een zeer ongewenste 
ontwikkeling. Zij vrezen allerlei vervuilende stoffen op 
hun terreinen en op het Natura 2000-gebied Maasduinen 
en negatieve effecten van al het vrachtverkeer. Daarom 
hebben zij zich verenigd in Buurtgenoten Diekendaal, 
momenteel  41 leden.

Nieuws van de 
Werkgroep Haven

NIEUWS 
WERKGROEP 
HAVEN &
DIEKENDAAL
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Omdat er -zonder enig contact met de buurt- vergunningen 
waren verleend, stonden alleen nog juridische procedures 
open om hiertegen op te komen. De Buurtgenoten hebben 
daarom een jurist uit Gennep in de arm genomen. 

Deze heeft bij de provincie Limburg verzocht om de 
Natuurvergunning in te trekken, omdat die o.a. op onjuiste 
informatie over stikstof, vrachtverkeer en emissierechten 
is verleend en wel degelijk negatieve effecten voor de 
omgeving te verwachten zijn. De provincie heeft inmiddels 
laten weten dat het verzoek om intrekking in behandeling 
is genomen en nader onderzoek wordt ingesteld. 
Vervolgens kunnen zienswijzen worden ingediend op 
een ontwerpbesluit, waarna een definitief besluit wordt 
genomen.

Verder is bij de rechtbank in Roermond beroep aangetekend 
tegen de Omgevingsvergunning, omdat die zonder goede 
onderbouwing in strijd met bestemmingsplan is verleend; 
ook had de gemeenteraad toestemming moeten verlenen. 
De rechtbank heeft inmiddels de stukken hierover van de 
gemeente aan ons doorgestuurd; de gemeente is nu aan 
zet met een verweerschrift.

Die procedures lopen en zullen nog wel even duren, maar 
de Buurtgenoten hebben vertrouwen in de goede afloop.
De directie van MPG heeft contact met de Buurtgenoten 
afgehouden. Er zijn zo te zien geen bouwactiviteiten 
ondernomen. Dat is voorlopig een pluspunt voor de buurt.

Voor vragen over de ontwikkelingen rond MPG kunt u 
terecht bij:  bvdcorput@gmail.com

D'N TOOMP 
FELICITATIES

Felicitaties aan D’n Toomp voor
het 25-jarig bestaan
BIJ EEN JUBILEUMFEEST HOORT EEN VERRASSING.
Daarom zijn wij als redactie op het idee gekomen de vaste gebruikers van d’n Toomp te 
vragen of ze als blijk van waardering een mooie felicitatie voor ons onmisbare sociale 
middelpunt wilden toesturen. En gelukkig gaven vele verenigingen hieraan gehoor.

Ook wij, de redactie van Hèjs Nèjs, willen het bestuur en beheer en de poetsdames van 
d’n Toomp van harte feliciteren met deze mijlpaal en dat we er nog maar lang van mogen 
genieten. (Zie elders in deze uitgave nog meer felicitaties...)

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

D'n Toomp, de thuislocatie van Hèjje 
Mojjer, al 25 jaar een plek in het 
hart van ons dorp. Voorwaar een 
hele tijd waarmee wij jullie graag 
feliciteren We willen de vrijwilligers 
en het bestuur bedanken voor de 
jarenlange prettige samenwerking.
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Neem ook ná de vakantie voldoende rust 
Vele mensen hebben waarschijnlijk een mooie vakantie achter de 
rug. De lichamelijke en geestelijke accu is weer opgeladen. We 
kunnen er weer tegenaan. En nu? Weer stressen en een druk leven 
leiden? Of mogen we iets van die rust die we tijdens de vakantie 
hebben genoten meenemen? Onze Lieve Vrouw mag ons daarbij 
helpen. Voor Maria was één ding heel erg belangrijk: iedere dag 
proberen te luisteren naar datgene wat God je wil zeggen. Daarom 
zegt ze ook: “Mij geschiede naar uw woord.” Laten wij wat meer de 
stilte opzoeken zodat die stem van God niet weggedrukt wordt door 
de geluiden van deze wereld, maar mag landen in een eenvoudig 
en gelovig hart. 

Pastoor G. Kessels

1e Heilige Communie en Vormsel 
Pastoor Kessels zal in september de basisscholen van Gennep 
en Heijen bezoeken voor een korte kennismaking met de nieuwe 
kinderen van groep 4 en 8. Dan worden ook de formulieren voor de 
1e Heilige Communie en het Vormsel uitgedeeld.

Gerardus kalender 2023 
Elke dag een beetje spirit. 
De Gerarduskalender  is een scheurkalender :  
elke dag een beetje spirit!  

Op de voorkant: 
elke dag een spreuk om de dag goed mee te beginnen 

Op de achterkant:  
moppen, gedichten, bezinningsteksten, 
puzzels en informatie 

De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen beginnen. 
De opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle activiteiten  
die vanuit Klooster Wittem worden georganiseerd (zie ook op in-
ternet: www.kloosterwittem.nl).   
 
Voor meer informatie: 
Mevr. Kersten,  Fazantstraat 33, Gennep.  Telefoon: 06-55925833 
Mailadres: chpm.kersten@gmail.com 
Mevr. Lamers, Ketelhuis 90, Gennep. Telefoon: 0485-511195 

NIEUWS
VAN DE
PAROCHIE

Kerkvieringen
ZONDAG 26 SEPTEMBER 09.30 UUR  
Eucharistieviering met het Gezinskoor

ZONDAG 02 OKTOBER 09.30 UUR 
Eucharistieviering met het Gregoriaans koor

ZONDAG 09 OKTOBER 09.30 UUR 
Eucharistieviering met volkszang

ZONDAG 16 OKTOBER 09.30 UUR 
Eucharistieviering met volkszang

ZONDAG 23 OKTOBER 09.30 UUR  
Eucharistieviering met het Gregoriaans koor

ZATERDAG 29 OKTOBER 19.00 UUR  
Allerzielen, Eucharistieviering met het Gezinskoor

De namen van de overledenen die we herdenken 
tijdens de Allerzielendienst leest u in het Hèjs Nèjs 
van oktober.

KERKBERICHTEN 
Voor actuele informatie: zie www.heijen.info.

CONTACTGEGEVENS
Pastoor Kessels
Niersdijk 1
6591 DL Gennep
0485-511888
info@parochie-martinus-gennep.nl
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In memoriam: Tinie Celissen-de Rijk
Tinie werd geboren op 9 april 1933 op de Diekendaal in Heijen. Het 
gezin de Rijk telde elf kinderen, waarvan Tinie de jongste was. Omdat 
de oudste broers en zussen al het huis uit waren, groeide ze vooral op 
met haar broer Piet. Door de oorlog heeft Tinie de lagere school niet 
kunnen afmaken. Toen ze 18 jaar was, kwam haar vader op tragische 
wijze om het leven. Op weg naar huis van de mis op eerste kerstdag 
werd hij aangereden en overleed niet lang daarna in het ziekenhuis in 
Nijmegen. Ten gevolge hiervan kon Tinie ook de huishoudschool niet 
afronden, want er moest geholpen worden op de boerderij. Ze ont-
moette Theo Celissen met wie ze op 12 april 1955 trouwde. Tinie en 
Theo kregen twee kinderen: zoon Peter en later dochter Dinie. Zoals 
in die tijd gebruikelijk was, ging Theo de kost verdienen en rustten de 
taken thuis op Tinies schouders. De zorg voor de kinderen en het huishouden werden met veel aandacht uitgevoerd. Poetsen was 
een hobby van Tinie, maar ook TV kijken en luisteren naar Duitse muziek. En niet te vergeten: fietsen met Theo. Dochter Dinie 
trouwde met Jaap en ze kregen een zoontje: Niels. Behalve dat ze een trotse oma was, vond Tinie het ook heerlijk om “met z’n al-
len” bij elkaar te zijn: thuis of in een vakantiehuisje. Nog meer geluk diende zich aan: kleinzoon Niels kreeg een relatie met Emmy. 
Ze kregen een zoontje: Julian. Tinie raakte er niet over uitgepraat. De laatste jaren werden Theo en Tinie meer hulpbehoevend. Be-
halve de hulp van Peter en Dinie kregen ze ook thuishulp. In 2018 viel Tinie en brak haar heup. Ze kreeg er ook nog longontsteking 
bij, zodat Theo wat langer in verpleeghuis Madeleine moest logeren. Maar helaas: samen thuis wonen ging niet meer. Ze gingen 
wonen in verpleeghuis Norbertus in Gennep. Tinie wist zich redelijk te schikken, Theo had er meer moeite mee. Theo viel en brak 
zijn heup waarna zijn gezondheid snel achteruit ging. Hij overleed op 24 maart 2019. Er brak een moeilijke tijd aan voor Tinie. De 
vele bezoekjes van kinderen, kleinkind en achterkleinkind hielden haar op de been. De laatste dagen waren Peter en Dinie veel 
bij haar. Haar kaarsje doofde langzaam uit. Op zondag 24 juli jl. overleed Tinie in het bijzijn van haar kinderen. Ze was 89 jaar. Aan 
een lang en welbesteed leven kwam zo een einde.

Rust zacht, Tinie!

Jong geleerd?
Antoinette Kerkhoff, een van onze 
bezorgers, bracht de vorige uitgave 
van het Hèjs Nèjs rond met haar twee 
kleindochters, Noor en Maud. De trac-
tor blijkt een prima vervoermiddel voor 
ons dorpsblad!

Trots op onze
Vierdaagseloper
Amper zit Paulus Blom in onze redactie of hij loopt zonder blikken of 
blozen de Nijmeegse Vierdaagse uit. Niet dat dat iets met elkaar te 
maken heeft, hoor. Paulus en alle andere Heijense Vierdaagselopers, 
gefeliciteerd met jullie enorme prestatie!

PRIKBORD 
ALLES UIT 
DE BUURT
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 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

Wij hebben een uitgebreid assortiment aan schotels, broodjes, snacks 
en diverse specialiteiten uit eigen keuken zoals:

Heijse kip • Heijs boutje • Broodje van het huis • Heijse stoof

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: 
Maandag   16.00 – 21.00 uur

Dinsdag t/m zaterdag 11.30 – 21.00 uur

Zondag  13.00 – 21.00 uur

Oktober t/m maart
Maandag                      gesloten

Dinsdag t/m zaterdag 11.30 – 21.00 uur

Zondag  13.00 – 21.00 uur

Wij beschikken over 
een uitgebreid 
zitgedeelte, een ruim 
terras (60 plaatsen) en 
een speelgelegenheid 
voor de kinderen.
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Welkom in Heijen aan zes jongetjes!
Het is nog nooit vertoond gedurende het bestaan van het Hèjs Nèjs, dat we in één zomer zes jongetjes in Heijen 
mochten verwelkomen. Dat brengt het aantal geboren jongetjes in 2022 al op 8. Er zijn dit kalenderjaar nog 
geen meisjes geboren, maar wie weet. 

Wie zijn onze jongste nieuwe inwoners?
Lennart Deenen. Lennart is het broertje van Hugo en de tweede zoon van Richard en Claudia
Deenen, wonende aan de Hoofdstraat.

Tobias Bruinsma. Tobias is het broertje van Julian, zijn papa en mama zijn Floris en Elly
Bruinsma- Verijdt. Het gezin woont gezellig in de Eekhoornstraat.

Teun Kerkhoff. Teun is in het gelukkige bezit van twee oudere zusjes, Noor en Maud en is de
zoon van Roy en José Kerkhoff aan de Nieuwwijkstraat.

Eveneens aan de Nieuwwijkstraat werd Cas Franken geboren. Cas is de eerste zoon van Marco 
en Rianne Franken

Jelle Thijsse Claase is geboren aan de Boxmeerseweg . Hij is de broer van Jelco en zijn papa en 
mama zijn Julian en Everdina.

En tot slot: Djaivey Robben. Hij is het derde zoontje van Kim Nieuwenhuis en Mark Robben en
broertje van Stanley en Bradley. Ze wonen met z’n allen aan de Heikampseweg.

Namens de redactie van Harte Gefeliciteerd en welkom in Heijen.

Kleurplatenwedstrijd
van d’n Toomp !
Kinderen die op basisschool “de Heggerank” zitten krijgen al-
lemaal een kleurplaat op school, maar niet alle Heijense kin-
deren zitten op de Heggerank. Voor die kinderen ligt er een 
kleurplaat klaar bij d’n Toomp, die daar kan worden afgehaald. 
De ingeleverde kleurplaten worden gejureerd door de KBO en 
de prijsuitreiking is op zondagmiddag 9 oktober in d’n Toomp. 

Geslaagd!
Namens de redactie willen wij alle geslaagden van harte 
feliciteren!!

PRIKBORD 
ALLES UIT 
DE BUURT
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www.nicolegeutjesuitvaartzorg.nl

E  contact@nicolegeutjes.nl T  06 18 90 40 10 (dag en nacht)

T  06 48 26 26 63

Oók als je verzekerd bent bij

Dela, Monuta of Yarden

kan ik de uitvaart voor

je regelen. 

Persoonlijk, betrokken en uniek...

Ui tvaar tzorg

Nicole Geutjes 

Boxmeerseweg 3   6598BK Heijen.
Tel. +31(0) 6 14 74 15 96
Mail:  mario@ipmprojects.nl.
Web: www.ipmprojects.nl.

PRO PARTNER voor
bouwen en verbouwen!

Advies, planning, projectmanagement, budgetbeheer en het 
connecten van professionals voor uw bouwkundig project.

Teamplayer voor! 
Particulieren, B2B, Retail, Interieurbouw, Turn-Key

projecten en (ver)bouwrealisatie
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Het Gemeenschapshuis 
is dienstbaar aan het 
dorp….
Dat is unaniem de mening van het bestuur van d’n 
Toomp dat wij interviewden naar aanleiding van het 
25-jarig bestaan. Dit was eigenlijk vorig jaar al het 
geval, maar om de bekende reden wordt het pas dit 
jaar gevierd. Dit bestuur bestaat uit Ineke Lambregts 
(voorzitter), Wim Deenen (secretaris), Kees van den 
Corput, Joep Koenen, Angeline van Tankeren en Frank 
van den Berg. Hoofdbeheerder is André Zegers, die de 
beheerders onder zijn hoede heeft en de dagelijkse 
leiding heeft over het gebouw. Frank en Angeline 
waren op vakantie, dus we zaten alleen met de 
andere vijf om de tafel.

We spreken af dat we even terugkijken op de mooiste 
evenementen die in het gemeenschapshuis tijdens al 
die jaren hebben plaatsgevonden, het jubileumfeest 
op 8 en 9 oktober aanstaande en de op handen zijnde 
verbouwing/renovatie. 

HOOGTEPUNTEN
Die zijn er vele, dat weten we allemaal. Iedere Heijenaar, 
mogen we aannemen, heeft wel eens een evenement in 
het gebouw meegemaakt. Dus waar moet je beginnen! 
We noemen er een aantal, al is dit rijtje bij lànge na 
niet compleet. In willekeurige volgorde:

• 750 jaar Heijen, d’n Toomp bood onderdak aan een
aantal Heijense verenigingen die zich presenteerden,
en de goed bezochte lezing van historicus Rien v/d Brand

ARTIKEL 
HET BESTUUR
VAN D'N TOOMP

Bestuur D'n Toomp. Van links naar rechts Frank, 
Ineke, Wim, Angeline, Joep en Kees
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• De Kerstmarkten van Cheers

• De Hobbybeurzen van de Zonnebloem

• De Circusconcerten naar aanleiding van het 5- en 
10-jarig bestaan van d’n Toomp, met een glansrol 
voor toenmalig voorzitter Peter Linssen, in de rol van 
opperstalmeester; hij is helaas overleden, maar zijn 
geest is nog onder ons

• Het Maestroconcert van EMM maar ook vele andere 
mooie concerten van de fanfare en de slagwerkgroep

• Het benefietconcert georganiseerd door de 
Slagwerkgroep ten bate van Famke Coenen, die 
ernstig ziek was

• De goederen- en dienstenveiling georganiseerd door 
het Toompbestuur zelf. Werd matig bezocht maar was 
dankzij veilingmeester Kees toch een groot succes. 
Daar ontstond het idee voor de Bitterbalconcerten op 
het terras van het Heijs Hepke

• Het grandioze afscheid van de toen al zieke Peter 
Linssen als voorzitter van het bestuur

• De deelname en organisatie van de landelijke Sla-
je-Slag cup, door de slagwerkgroep van fanfare EMM. 
Door een aantal pas net uitgevoerde bouwkundige 
aanpassingen, zoals de verbreding van de voordeur, kon 
hierdoor een logistiek hoogstandje worden geleverd.

• De G-groep-soos en Disco-avonden, ze hebben het 
helemaal gevonden in D’n Toomp, zo mooi! 

• Het Oranjecomité, dat vele Sinterklaas- en 
Koninginnedagfeesten organiseerde

• De musicals van groep 8

• Bijeenkomst opgezet door de werkgroep Historisch 
Heijen over de diverse ondernemingen in Heijen, 
bestaand of opgeheven. Volle zaal!

• De concerten van Die Original Maastaler, wel drie tot 
vier keer per jaar, die altijd de zaal vol en enthousiast 
weten te krijgen met hun muziek.

• De Heijense Revue die naar aanleiding van het 
100-jarig bestaan van de Fanfare de Heijense 
geschiedenis prachtig in de herinnering terugriep.

• En last but not least is het vermelden waard het 
90-jarig bestaan van EMM in 1998. De fanfare ontving 
in dit feestweekend onder andere een muziekkorps uit 
Lüxem (Duitsland). De baromzet van dit weekend staat 
nog steeds op nummer één van alle evenementen…..

En dan niet te vergeten, de talloze repetities, 
vergaderingen, bijeenkomsten, biljarten, schilderlessen, 
yoga, gymlessen, koersballen, stemlokaalfunctie 
en ga zo maar door. En binnenkort komt ook de 
Carnavalsvereniging naar d’n Toomp, om te beginnen 
met de zittingsavonden.

André, lachend, “En toch is het maar één keer gebeurd, 
dat het bier op was!” Waar ook hartelijk om gelachen 
werd was de herinnering dat er een biljartbal door het 
raam vloog. 

André, lachend, “En toch is
het maar één keer gebeurd,

dat het bier op was!"

Kees: “Een dieptepunt, als je het zo wilt noemen, is 
de coronaperiode geweest. D’n Toomp moest dicht, 
maar veel uitgaven liepen toch door.” Joep: “Het was 
moeilijk, maar we hebben het gered.”

André: “We hebben het idee dat onze bezoekers altijd 
super tevreden zijn.” 
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HET JUBILEUMFEEST
Zoals boven gegeven, op zaterdagavond 8 oktober en 
zondagmiddag 9 oktober viert d’n Toomp haar 25-jarig 
bestaan met medewerking van alle vaste gebruikers. 
Het programma is als volgt (maar nog even onder 
voorbehoud…): 

ZATERDAG 8 oktober 2022:
18.30 uur Zaal open en bezoekers worden buiten of 
voor in de hal welkom geheten door de Revuegroep.
Aanvang van het programma: 19.00 uur.

Het feest wordt geopend door de voorzitter en het 
Gilde. Daarna optredens van de Dansgarde, Cheers 
met combo, slagwerkgroep van EMM met tussendoor 
aankondigingen door de Heijense Revuegroep. Ook zal 
er tussen de changementen op het podium een film 
worden vertoond die de Revuegroep enige tijd geleden 
heeft gemaakt. Die Original Maastaler sluiten deze 
avond af met hun bekende muzikale klanken en daarna 
is het vrij baan voor het slotfeest met Soreway. Om 1.30 
uur moet het weer rustig zijn in Heijen….

 

ZONDAG 9 oktober 2022:
12.30 uur Zaal open en bezoekers worden buiten of voor 
in de hal welkom geheten door de Revuegroep. Aanvang 
van het programma 13.00 uur met opening door de 
voorzitter. Daarna optredens van het Seniorenorkest, 
de Dansgarde en het Fanfareorkest

Ook hier weer tussendoor aankondigingen van de 
Heijense Revuegroep en de vertoning van de film.
Tijdens deze middag wordt er voor de kinderen een 
apart programma geboden in lokaal 1. Er komt onder 
andere een ballonnenclown en er wordt geschminkt. De 
kinderen krijgen de gelegenheid een mooie kleurplaat 
in te kleuren. De jury bestaat uit leden van de KBO, 
die rond 15.45 uur ook de prijsuitreiking zal verzorgen. 
Om 16.30 u begint ook hier weer een bruisend slotfeest 
dat tot ca. 18.00 u zal duren, begeleid door een DJ. De 
entree is op beide dagen gratis.

Ge ziet, Thuusblieve is gèn optie!

En ja, het zou fijn zijn als er zich nog een aantal 
helpende handen zouden melden voor achter de bar en 
om te oberen. Zou je willen helpen neem dan contact 
op Ineke, telefoonnummer 06-13956532 of e-mail 
inekelambregts.dntoomp@outlook.com

De ombouw naar de Multifunctionele accommodatie
Eigenlijk had de verbouwing allang begonnen moeten 
zijn, dat is helaas niet het geval, maar de laatste 
berichten zijn dat het de intentie is dat er vóór de 
carnaval van 2023 opgeleverd wordt. “En wat gaat er 
dan zoal gebeuren?”, vragen wij?

Een hele opsomming volgt. We pakken er de 
voornaamste uit: Lokaal 1 en 2 en de bar krijgen nieuwe 
ramen, nieuwe plafonds en er komt een flexibele, 
geluidsdichte wand tussen de twee lokalen. De 
toiletgroep van lokaal 2 verdwijnt daardoor. De vloeren 
van alle toiletgroepen worden vernieuwd. Nieuwe 
ledverlichting door het héle gebouw, een flexibele 
wand tussen de zaal en de foyer en ook een flexibele 
wand tussen foyer en buiten. Er komt een buitenterras 
bij lokaal 2. Er komt een verbinding tussen de school en 
d’n Toomp waardoor het mogelijk is in goed onderling 
overleg van elkaars ruimten gebruik te maken. De 
gymzaal wordt opgeknapt en de peuterspeelzaal krijgt 
de functie van kinderdagverblijf en zal grondig worden 
opgeknapt. Die verbouwing is inmiddels begonnen. 
Ook de buitenkant van het hele gebouw wordt door de 
gemeente onderhanden genomen, zodat het één mooi 
geheel wordt. Voorlopig komen er zonnepanelen alleen 
op de lokalen 1 en 2, maar als het dak van de grote 
zaal van d’n Toomp aan renovatie toe is zullen daar ook 
zonnepanelen op worden geplaatst. Kortom, ook aan 
de duurzaamheid wordt gedacht.

Je ziet, d’n Toomp groeit en bloeit, hoe mooi is dat. Het 
hele dorp profiteert ervan. Bestuur en de beheerders, 
van harte gefeliciteerd met deze prachtige mijlpaal en 
voor de toekomst heel veel succes. En nu allemaal: hop 
in galop naar d’n Toomp op 8 en 9 oktober!
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webshop.controlmedia.eu
dé producent van online drukwerk!

Drukwerk eenvoudig en voordelig bestellen bij dé producent van online 
drukwerk. Uw drukwerk wordt vliegensvlug geproduceerd op de meest 
moderne offset persen en voordelig geleverd op het door u gewenste 
adres. Bekijk ons leveringsaanbod en overtuig u van de kracht en kwa-
liteit van dé online producent van Nederland en België.

Waarom webshop.controlmedia.eu?
- vliegensvlug en voordelig kwaliteitsdrukwerk
- 100% eigen productie
- no-nonsense mentaliteit
- innovatief
- gratis levering in Nederland en België

Nijverheidsweg 23
4879 AP Etten-Leur
T +31 (0)76 745 00 20
E webshop@controlmedia.eu

ForFarmers wil als veevoerbedrijf toonaangevend zijn in 
de Europese markt. Samen met haar medewerkers  en 
dealers  zet zij zich dagelijks in ‘For the Future of Farming’: 
voor de toekomst van onze klanten en voor een gezonde 
agrarische sector. Een sector waar we trots op zijn!

www.forfarmers.nl
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BESTE TEAM VAN D’N TOOMP,
Van harte gefeliciteerd met jullie 25-jarig jubileum. En 
voor de toekomst nog vele mooie jaren toegewenst 
door alle kinderen en het bestuur van SJR.

D'N TOOMP, EEN KWART EEUW AAN DORPSBINDING 
VOOR JONG EN OUD.
Gefeliciteerd met dit jubileum! Wij bedanken iedereen 
voor de inzet en toewijding bij onze activiteiten.

Namens alle gasten, bestuur en vrijwilligers van De 
Zonnebloem afdeling Heijen.

Hartelijk gefeliciteerd met het 25 jarig jubileum van d’n 
Toomp. Wij bedanken vrijwilligers en bestuur en wensen 
jullie nog vele fijne jaren toe. Met hartelijke groet,

Leden en bestuur van ZijActief

D'N TOOMP 
FELICITATIES
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We doen het voor de 
gemeenschap van 
Heijen….
Behalve het bestuur en de poetsdames verdienen 
zeker ook de beheerders van d’n Toomp een plaatsje 
in deze uitgave van het Hèjs Nèjs, waarin we veel 
aandacht besteden aan het 25-jarig bestaan van 
ons gemeenschapshuis. Je hebt een bestuur en 
poetsdames nodig maar de “smoelen” van het 
gemeenschapshuis zijn toch wel de beheerders. Daar 
kom je als gebruiker het meest mee in aanraking. 

We zitten aan tafel met alle beheerders, te weten 
hoofdbeheerder André Zegers en de beheerders Dorita 
Sanders, Grad van Mil, Riek Wijers, Ine Berbers (net terug van 
vakantie), Thea Hopman, Jos Graat en jullie verslaggever die 
een dubbelrol speelt in dit gesprek, Marjo Boekhorst. Het is 
raar om jezelf te interviewen, maar nu ontkom ik er niet aan.

We hebben twee vragen aan de beheerders, vraag één, hoe 
ben je hier ingerold, en vraag twee, welke herinnering komt er 
als eerste op over wat je hebt meegemaakt. We kunnen een 
hele Hèjs Nèjs vullen met wat we allemaal beleefd hebben, 
maar we proberen het beknopt samen te vatten.

André: “Ik zat in de bakkerij in Gennep (Het Vlaaihuis-red.) en 
ik zag geen mens. Ik wilde graag iets doen waarbij ik mensen 
zou ontmoeten. Anneke Koenen, de vrouw van Joep, deed 

destijds de administratie van onze zaak en via haar kwam ik in 
contact met d’n Toomp. Ik ben beheerder tijdens de middagen 
van de KBO en op donderdagavond bij de Slagwerkgroep en 
op vrijdagmorgen bij het Seniorenorkest.” André roemt de 
samenwerking met de beheerders onderling. En, zegt hij:”Ik 
vind de omgang met de mensen zo leuk, de mensen zijn altijd 
blij als ze hier zijn!”

"Ik vind de omgang met de mensen
zo leuk, de mensen zijn altijd blij

als ze hier zijn!"

Dorita: “Ik ben bij de fanfare en de slagwerkgroep en 
op maandagavond sloot ik d’n Toomp al vaak, toen Wim 
Verhofstadt nog beheerder was. Wim overleed en ik heb 
toen die twee avonden overgenomen. Ook ben ik actief 
tijdens de G-disco en tijdens evenementen zoals de 
concerten van die Original Maastaler. De concerten met de 
fanfare en de circusconcerten en het benefietconcert voor 
Famke Coenen vond ik mooi. Het wordt ook gewaardeerd 
dat we er altijd zijn.”

Grad: “Ik kwam in 2008 in Heijen wonen, werd lid van de 
KBO en kwam hier bij activiteiten. Riky v/d Corput die tijdens 
de Cheers repetities destijds beheerder was vroeg of ik dat 
niet deels wilde overnemen. Nu ben ik iedere week beheerder 
op dinsdagavond en bij evenementen vind je me ook vaak. 
Geregeld doe ik ook klusjes in het gebouw. Het meest 

ARTIKEL 
BEHEER
D'N TOOMP

Van links naar rechts: Marjo, Jos, Dorita, André, 
Riek, Grad en Thea. Ine was met vakantie
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ARTIKEL 
BEHEER
D'N TOOMP

indrukwekkende wat ik heb meegemaakt is de uitvaart van 
onze voorzitter Peter Linssen. Hij stond hier in het lokaal 
opgebaard, iedereen kon in alle rust afscheid nemen en in 
grote saamhorigheid met alle beheerders verzorgden wij 
de koffietafel na afloop van de H.Mis waar we ook met z’n 
allen naar toe zijn geweest. Het maakte diepe indruk.” Thea 
Hopman, zijn echtgenote, haakt hierop in. “Peter had dat 
helemaal zelf bedacht en georganiseerd. We hebben het 
precies volgens zijn wensen uitgevoerd. Heel mooi.” 

Grad: “Wat mij ook opviel dat tijdens grote verbouwingen die 
we toch gehad hebben er heel weinig gemopperd werd door 
de gebruikers. ”

Riek: “Ik ben erin gerold door Grad. Ik was bij het handwerken 
en na afloop hielp ik Grad bij het opruimen van de spullen 
en de tafels. Grad vroeg of ik het beheer wilde doen op 
dinsdagmiddag bij de yogalessen. Ik wilde nog wel graag blijven 
handwerken en dan valt Ine in. Ook op donderdagmiddag ben 
ik hier voor de KBO, biljarten, koersballen. Ik zorg dan voor de 
koffie, thee en drankjes. Ik vind het heel leuk en ik hoop dat ik 
dit nog heel lang mag blijven doen.” En waarom ook niet! Ze 
is de oudste van onze club, maar zelf voelt ze zich “48”. Ze is 
enorm vief. Petje af voor Riek! Riek geniet altijd enorm van de 
jaarlijkse uitstapjes georganiseerd door het bestuur. 

"Riek geniet altijd enorm van
de jaarlijkse uitstapjes georganiseerd 

door het bestuur"

Ine: “Ik ben op het idee gekomen om beheerder te worden 
door een oproep in het Hèjs Nèjs. Ik woon al twintig jaar 
in Heijen maar mijn vrijwilligerswerk deed en doe ik nog 
steeds in Ottersum. Ik heb toen Kees v/d Corput gebeld en 
afgesproken dat ik op de dinsdag- en de donderdagmiddag 
samen met Riek en André het beheer op mij zou nemen. 
Toen kwam helaas de corona, maar meteen daarna ben ik 
gestart. Ik heb natuurlijk nog niet zo veel meegemaakt maar 
ik geniet ervan om de mensen te leren kennen, jong en oud, 
de hartelijke contacten, het samen koffiedrinken.”

Thea: “Ook ik ben erin gerold door de oproep in het Hèjs 
Nèjs. Daarin stond dat d’n Toomp misschien moest sluiten 
als er niet meer beheerders zouden komen. Dat kon ik toch 
niet laten gebeuren! Het was Peter zijn project en ik wilde 
echt dat het allemaal door zou gaan. Vroeger deed ik samen 
met Peter de woensdagavond en nu heb ik deze avond weer 

op mij genomen. Wat mij opviel toen ik terug was dat de 
hele zaak nog steeds zo draait als vroeger! De formule 
waarbij de verenigingen zelf barpersoneel regelen en daar 
een vergoeding voor krijgen staat nog steeds als een huis. 
Waar ik zelf nog steeds van geniet zijn de G-soosavonden 
en G-discoavonden. En denk maar niet dat wij daar mee 
mogen stoppen! De deelnemers komen uit de hele regio en 
verheugen zich er altijd enorm op. Ook de DJ-s hebben een 
verstandelijke beperking, geen probleem! De deelnemers 
kunnen zich hier helemaal vrij voelen, mogen zelf afrekenen 
aan de bar, vinden ze geweldig!”

Jos: “Wij zijn met het Gilde bij d’n Toomp terechtgekomen 
toen Iduna stopte en de vrijdagavond vrijkwam. In die tijd 
stopte ook Schuttershof, dus we moesten iets en gelukkig 
konden we hier terecht. Ik doe het beheer sinds een aantal 
jaren op de vrijdagavond en in de weekenden als we hier 
schietwedstrijden organiseren. De vrijdagavond is ook de 
Stichting Jeugdraad in het tweede lokaal actief en die doe ik 
er dan bij. Ik neem mijn taak altijd heel serieus. Wat erg fijn 
is, is dat de wand tussen de bar en de zaal nu open kan, dat 
is een enorme verbetering.” Jos is de enige niet-Heijenaar die 
in ons beheersteam zit. Hij komt uit Cuijk.

Marjo: “Ja, nu ben ik zelf aan de beurt. Haha! Ik ben erin gerold 
door mijn man Theo, die penningmeester was. Ik gaf aan 
dat ik geen “tapper” ben maar koffiezetten en op de winkel 
passen kan ik best. Toen mijn baan bij Biblioplus stopte ben 
ik begonnen op de woensdagmorgen. Dan is Gennep Vitaal in 
de zaal voor de gymlessen, Sport en Spel voor Ouderen. En in 
de foyer wordt gebiljart, al loopt daar het aantal deelnemers 
wat terug. Heren, kom op! Het is toch gezellig om een biljartje 
te leggen? En als de mooi bedoelde stoot misgaat, roepen 
we gewoon: “Nèt Nie!” Ik vind het fijn dat ik door de twee 
gymgroepen zo opgenomen en gewaardeerd word. Lief en 
leed wordt gedeeld. Als er voor de zomervakantie geluncht 
wordt, mag ik mee en eens per jaar krijg ik een attentie. Dat 
doet je wat, hoor! 

Ik vind het jaarlijkse uitje ook altijd heel gezellig. We 
gingen een keer Jeu de Boulen in Bergen. Ik dacht Jeu de 
Boules, wat is daar nou aan! Maar ik werd me toch een 
potje fanatiek!”

Algemeen komen we tot de conclusie dat we het allemaal 
samen voor de gemeenschap doen. De bezoekers zijn 
tevreden. Het gebouw ziet er schoon en tiptop uit. Maar we 
kunnen nog wel wat versterking gebruiken, zie de advertentie 
bij het Verenigingsnieuws. 
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Ottersumseweg 55, Gennep  |   T. 0485 - 51 49 51
www.hetparkethuis.nl

Houten vloeren, parket, PVC, onderhoud 
vloeren en traprenovatie

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
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D'N TOOMP 
FELICITATIES

Van harte gefeliciteerd met jullie 25-jarig 
jubileum! De Sport & Spel groepen van Gennep 
Vitaal

Gefeliciteerd, D’n Toomp met 25 jaar 
onderdak voor verenigingen voor 
jong en oud

Popkoor Cheers feliciteert d’n Toomp
met hun 25-jarig jubileum!
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Janneke en Mariëtte,
de Tierelieren van
d’n Toomp
Het zal je niet ontgaan zijn dat we in deze uitgave veel 
aandacht besteden aan het middelpunt van ons dorp, 
Gemeenschapshuis d’n Toomp, dat in oktober haar 
25-jarig bestaan viert. Ons gemeenschapshuis wordt 
al jaar en dag schoongehouden door twee vrouwen, 
Mariëtte en Janneke, door de hoofdbeheerder André 
Zegers liefkozend De Poetsdames genoemd. Het 
wordt tijd dat ook zij eens voorgesteld worden.

Mariëtte Wabeke-Kessels, 59 jaar, is er vrijwel sinds 
de opening van d’n Toomp bij betrokken. Vanwege 
familieomstandigheden, haar dochter Merit heeft een 
verstandelijke beperking, was het voor haar niet mogelijk een 
reguliere baan te hebben met vaste werktijden. Haar tante 
Nelly Kessels, die haar vaak hielp met Merit, attendeerde 
haar op een baan van poetsdame bij d’n Toomp “om even 
uit de situatie te zijn.” Tante Nelly’s broer Wim Verhofstadt 
was destijds hoofdbeheerder, dus zij kon een goed woordje 
doen voor Mariëtte. Ze hoefde geen vaste werktijden aan 
te houden en dat was heel fijn. Mariëtte is getrouwd met 
Ron, samen hebben ze ook twee zonen, Tijn en Niels, en twee 
labradoodles Soy en Suus.

 “In het begin deed ik het alleen,” zegt Mariëtte, “maar dat 
viel wat tegen. Het was wel erg veel. Ik kreeg daarna hulp 

van een aantal dames. Een ervan was Mariet Loock. Zij is ons 
helaas ontvallen.” 

Sinds tien jaar vormt Mariëtte een vast duo met Janneke 
Müskens. Op maandag en vrijdag gaan zij “als een tierelier” 
om d’n Toomp schoon te maken en te houden. Ze lachen: 
“Onze groepsapp met André heet dan ook TTT Tierelier 
Toomp Team!” Wij merken op dat doordat zij de boel zo 
schoonhouden, dit ook uitnodigt voor de gasten om de boel 
netjes te houden. Zo hadden ze het nog nooit bekeken, maar 
ze konden zich er wel in vinden. 

Janneke Müskens is 39, dus het leeftijdsverschil 20 jaar is 
aanzienlijk, denken wij. “We hebben gewoon altijd lol, het 
gaat vaak nergens over!” Het verschil in leeftijd speelt geen 
enkele rol. Janneke heeft twee dochters, Madelief en Merel 
(16 en 14), hond Fien (“een kruising van vanalles”) en kater 
Vigo, een Britse korthaar. Zij heeft ook een baan bij de paters 
en broeders in het Spiritijnenhof in Gennep. 

"We hebben gewoon altijd lol,
het gaat vaak nergens over!"

ANEKDOTE
Elk jaar organiseert het bestuur een uitje voor bestuur, 
beheer en de poetsdames. Ter gelegenheid van het 
20-jarig bestaan van d’n Toomp mocht het een onsje 
meer zijn en werd er een uitje geboekt met de trein naar 
Amsterdam en met de metro naar Theater Carré waar 
Hans Klok optrad. Hoe leuk was het dat in het cafétje, 
waar voorafgaand aan de voorstelling de lunch werd 

INTERVIEW 
POETSDAMES
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opgediend, Hans Klok in eigen persoon op het terras 
ging zitten. Hij vond het geen enkel bezwaar om met de 
groep op de foto te gaan. Iemand maakte ook een foto 
van Mariëtte met op de achtergrond Hans Klok. Maar 
waar is Janneke? Lachend: “Die zat natuurlijk in een 
verdwijningstruc…” Tijdens de voorstelling viel André in 
slaap, vertellen ze. Hij had de nacht ervoor nachtdienst 
gehad. “Wij hielden ‘m maar vast, we waren bang dat 
hij anders voorover zou kieperen en de zaal in Carré is 
nogal steil.” Een topuitje, vonden ze.

SOCIALE CONTACTEN...
Heel belangrijk vinden Janneke en Mariëtte. Op 
vrijdagmorgen is André er ook en zorgt dan voor de 

koffie en de thee voor het Seniorenorkest dat daar 
repeteert. “Het is altijd heel gezellig met André. Met 
hem is alles goed bespreekbaar. Als er problemen zijn 
weet hij een oplossing te vinden.” 

HOBBY’S
Behalve hun baan bij d’n Toomp hebben de poetsdames 
ook andere hobby’s. Janneke is creatief “in en rond het 
huis” en Mariëtte houdt van macrameeën. Ook is zij 
vrijwilligster bij de Dorpskamer waar ze geregeld een 
maaltijd verzorgt samen met Wilma Verhasselt. Samen 
met Ron gaat ze nog steeds graag naar festivals. De 
stille krachten van d’n Toomp zijn zij. Laat ze maar 
lekker “tierelieren.”

D'N TOOMP 
FELICITATIES

Het Seniorenorkest Noord-Limburg repeteert bijna elke vrijdagmorgen in d’n Toomp 
en dat bevalt prima. Wij feliciteren d’n Toomp met haar 25-jarige jubileum. Haar 
bestaansrecht is meer dan bewezen.

Seniorenorkerst Noord-Limburg

Het Fanfareorkest en de Slagwerkgroep van Fanfare 
EMM maken al een kwart eeuw met groot plezier 
gebruik van ons Gemeenschapshuis d’n Toomp. 
Peter Linssen was de eerste voorzitter van d'n 
Toomp maar tevens ook een fijne muzikant bij onze 
vereniging. Peter is helaas overleden, maar leeft 
nog steeds in onze herinnering voort.

Wij bedanken het bestuur en beheer voor hun inzet 
en feliciteren hen van harte met dit jubileum. 

Bestuur en leden Fanfare EMM 
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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!

D'N TOOMP 
FELICITATIES

Namens de dansgarde 
willen wij jullie van harte 
feliciteren met jullie 25-jarig 
jubileum! Wij hopen nog 
heel wat jaren, met heel veel 
plezier te mogen dansen in 
d’n Toomp.

Heel veel liefs,
De meiden en de leidsters 
van de dansgarde.
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Hoe verging het de 
Stichting Jeugdraad 
het afgelopen seizoen?
Een jaarlijkse vraag aan de Stichting Jeugdraad. 
Hopelijk zijn de “Coronalittekens” verbannen naar de 
geschiedenisboeken.

22-11-2022 SPOOKTOCHT 
Esther:
Herfst en Halloween, dat hoort bij elkaar. Omdat Johan 
alles goed in de archieven heeft opgeslagen, was het 
wel handig om de oude tocht erbij te pakken. Na wat 
rondmailen hadden we een organisatie gevonden die 
deels meehelpt d.m.v. het aanleveren van attributen, 
kleding en schmink. We hadden al vrij vroeg een app 
de lucht in gestuurd. In no time 38 aanmeldingen. Er 
moest veel geregeld worden….van checken route tot 
mailen/bellen organisatoren tot inkopen tot genoeg 
mensen (ouders/vrienden/buurtgenoten/kennissen) 
charteren, tot alles tot de puntjes nalopen….

Rond 18.00 uur konden de “spoken” zich laten 
schminken en verkleden. Daarna mochten zij hun 
post op gaan zoeken in het al schemerig wordende 
bos. In de tussentijd druppelde de jeugd al binnen bij  

D’n Toomp. Een mooie uitdaging voor de begeleiders 
om de enthousiaste stuiterballen enigszins in toom 
te houden, maar het is ze toch aardig gelukt. Met wat 
lichte vertraging vertrok de eerste groep. Deze groep 
liep ergens een klein stukje verkeerd in het bos, omdat 
een paar spoken niet helemaal doorhadden waar ze 
eigenlijk stonden, omdat ze de plattegrond hadden 
omgedraaid (of doen spoken dat expres??). Uiteindelijk 
kwamen zij ook weer op het juiste pad. “Het bos” gilde, 
dus het leek erop dat het spoken aardig gelukt was. 
Na afloop hebben we in elk geval wel leuke reacties 
ontvangen.

Na afloop mochten de kinderen even terug naar D’n 
Toomp om wat te drinken en te snoepen en daarna ging 
het huiswaarts om bij te komen van alle indrukken. De 
spoken mochten terug naar Hilda om zich te ontdoen 
van kleding en eventuele schmink. Daar stonden 
lekkere worstenbroodjes klaar. 

Het was een avond waar veel tijd in is gaan zitten, maar 
het was zeer zeker een geslaagde spookachtige avond!

ARTIKEL 
HET SEIZOEN
VAN SJR

D'N TOOMP 
FELICITATIES
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18-3-2022 ZWEMMEN CENTERPARCS
Krista:
Zwemmen bij Centerparcs is altijd weer een zeer 
gewilde activiteit bij de jeugd. Maar liefst 34 
enthousiaste pubers hadden zich aangemeld. Op 
Centerpars aangekomen, werden de fietsen geparkeerd 
en alle fietsensleutels verzameld in 1 tasje. Ja, je leert 
bij als er na een activiteit fietsensleutels vermist 
worden. Om toerbeurten liepen de bestuursleden door 
het zwembad om te kijken of alles goed verliep bij de 
jeugd. We zagen genietende en lachende gezichten bij 
de wildwaterbaan en de glijbanen. Het golfslagbad was 
ook zeer populair.

Geregeld kwamen er kinderen naar ons tafeltje om even 
te kletsen of om wat te komen drinken, of even uit te 
rusten onder het genot van een zakje chips. Iedereen 
moest weer verzamelen voor de ingang/uitgang van 
het zwembad, daar werden de fietsensleutels weer 
uitgedeeld en konden we weer allemaal op de fiets 
naar Heijen. We kunnen terugkijken op een geslaagde, 
leuke zwemavond.  

13 EN 20-5-2022 BINGO 
Cindy:
We zagen het al vaker. Op de avonden in D’n Toomp 
komen de pubers met de neus bijna op de telefoon 
binnenlopen. Om daar een draai aan te geven 
organiseerden we voor beide groepen een bingoavond.  
Hilda en Cindy gingen op pad voor verschillende prijzen 
(frisbees, softbal-tennisrackets, waterspuiten en 
opblaasbare krokodillen). Voor de 2e bingoavond werden 
in plaats van frisbees nog wat kleine waterpistooltjes 
gekocht. Veel van de bestuursleden hebben al ervaring 
met bingo. Die konden best druk en levendig zijn.

Groep 2 mocht het spits afbijten op 13 mei. Er hadden 
zich niet zoveel jeugdleden aangemeld. Wel jammer, 
maar de kids die zich opgegeven hebben, zijn echter 
heel enthousiast….ondanks dat de telefoon en vrienden 
die elders onderweg waren toch voor wat afleiding 
zorgden.

Nathalie ontpopte zich als bingo-koningin en las de 
nummers zorgvuldig en vol overgave voor. Met een 
"let's go" werd bevestigd dat het nummer gehoord (en 
afvinkt) is. We konden niet anders dan ons verbazen 
over het enthousiasme van de kinderen. Ze bleven 
van het begin tot het einde fanatiek. Na alle ronden 
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gespeeld te hebben, bleven uiteindelijk 2 waterspuiten 
over. Deze waren voor de 2 pechvogels die niets 
gewonnen hadden, zodat iedereen met een prijs (of 2) 
naar huis ging.

Voor de 2e bingoavond konden er 3 kinderen niet. Het 
groepje was echter op zichzelf al klein. Om meer rust in 
de groep te brengen, gingen Hilda en Jessica met een 
bingokaart tussen de jeugdleden zitten. Dit was een 
prima oplossing! Helaas wonnen deze 2 dames geen 
prijs. Al met al bleken het geslaagde avonden en er 
zullen heus nog wel meer van zulke avonden gehouden 
gaan worden in de toekomst.

24-6-2022 STORMBAAN EN BBQ
Hilda:
De eindactiviteit van het SJR-seizoen 2021-2022. 
De veel besproken BBQ moest er dit jaar maar eens 
van komen :-). Gelukkig heeft het bestuur goede 
contacten met de voorzitter van de voetbalvereniging 
en was de feestlocatie snel geregeld met als bonus de 
kantine. Een mooi voorbeeld van één-Heijen. O ja, een 
activiteit hoort er ook bij! Na veel wikken en wegen 

en het internet afspeuren is het een Jungle adventure 
stormbaan geworden.

Om half 7 ging het los!! De kinderen beklommen 
direct de stormbaan en konden lekker hun energie 
kwijt en de bestuursleden van de SJR kon de tafels in 
de kantine gereed maken. Er was aan alles gedacht: 
stokbrood, kruidenboter, sausjes, drinken en ja er was 
zelfs aan gezonde snacks gedacht zoals komkommer, 
snoeptomaat, paprikaatjes en watermeloen. En dat 
allemaal onder het motto om kosten onder controle te 
houden.

Ons nieuw bestuurslid Bart bleek een ware Grillmaster. 
DJ Vadsig zorgde voor de feestelijke muzikale beats. Er 
waren af en toe flinke buien, dat maakte de stormbaan 
voor de kinderen nog leuker....heerlijk nat en met 
modder over de baan, dat zorgde voor een nog beter 
effect! Al met al was het een geslaagde activiteit waar 
we met veel plezier op terug kijken. 

Iew! Die zul je tegenkomen in een donker bos!



Leo Kremers veehandel
Leo Kremers was een veehandelaar uit een echte 
koopmansfamilie. Hij heeft het bedrijf van zijn vader 
overgenomen, die naast veehandelaar ook boer was. Leo 
verdiende de kost door vee bij boeren op te kopen en te 
verkopen op de veemarkt in den Bosch (de Bossche mèrt) 
en was dus zelfstandig ondernemer. Ook werden er koeien 
gekocht die nog werden afgemest (in de wei of op stal) 
en die later aan een slachterij werden verkocht. Naast de 
veehandel was de handel in kerstbomen, die hij samen met 
Koos Elemans had opgezet, interessant (en waarschijnlijk ook 
lucratief). De kerstbomen werden gekocht in de Belgische 
Ardennen, alwaar Frans gesproken wordt. Die taal waren 
beide heren niet machtig, maar Chris Giepmans, leraar Frans, 
wel. Hij ging mee als tolk. Leo overleed in 1986

FOTO 1 Leo Kremers met de koe die is verkocht aan Jan Linders en 
werd geslacht voor de verkoop in de winkel. Als promotie werd deze 
foto gemaakt in 1967

FOTO 2 1951, Familie Leo en Mariet Kremers-Göertz met hun 
dochtertje Ineke

FOTO 3 De buurtkinderen van Lambregts en Kremers (vlnr: Aggie, 
Ineke, Riny, Thea en Bep)

FOTO 4 1954, Ineke in de Schoolstraat (nu Kasteelstraat), met links 
het huis van familie Broenen en rechts het huis van Verhasselt (Wim 
van Hent), die hier vroeger woonde met zijn zuster. Na het overlijden 
van de zuster van Wim zijn Alwies en Door Franzmann bij Wim in gaan 
wonen. Leo heeft met zijn gezin in de noodwoning van de familie 
Wientjens gewoond van 1950 tot 1956. Deze stond op de plek tussen 
voormalig Bouwstoffen bedrijf Van Bommel en het onlangs verkochte 
huis van Harry en Mia Schoofs. De foto is dus gemaakt vlak bij de 
noodwoning.

FOTO 5 Oma Göertz met haar kleinkinderen Karel en Hans Göertz en 
Ineke Kremers 

FOTO 6 Trouwfoto van Leo Kremers en Marietje Singendonk in 1957. 
Na de geboortes van twee dochters uit het eerste huwelijk van Leo en 
Mariet Göertz werden in dit huwelijk twee zonen geboren

FOTO 7 Huis van Leo en Marietje Kremers op de Smele (nu Kranenveld). 
Gebouwd in 1956

HISTORISCH
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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 informatiebron 
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 
verzendkosten; inclusief 
verzending in Nederland  € 65,-.

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

Wilt u lid worden van vereniging 
Hèjje Mojjer? Stuur een e-mail naar 
hejjemojjer@heijen.info of bel naar 
06 33835726. 

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

OPLAGE
975 stuks

VERSCHIJNING
10 keer per jaar

INLEVERING KOPIJ
dorpsblad@heijen.info

BANKNUMMER VERENIGING
HÈJJE MOJJER
NL65  RABO  0101803974

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

Na de zomervakantie verschijnt de volgende  
Hèjs Nèjs op 25 Oktober 2022

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

COLOFON

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

BOA’S
Tijdens kantooruren gemeentehuis  0485-494141, 
anders algemeen telefoonnummer
politie   0900-8844

DORPSONDERSTEUNER HEIJEN
Wilma Kroon  06-57486685
dorpsondersteuner@heijen.info

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 Apotheek 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

AGENDA
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VRIJDAG 23 SEPTEMBER
ZijAktief

Thema Theater “eigen schuld”

ZONDAG 2 OKTOBER 
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”

V.V. Heijen 1 -  DSV  1

ZATERDAG 8 OKTOBER
ZONDAG 9 OKTOBER

D’n Toomp
25-jarig jubileum

ZONDAG 16 OKTOBER 
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”

V.V. Heijen 1 -  Meterik  1

ZONDAG 23 OKTOBER 
13.30 uur D’n Toomp

Die Original Maastaler Kapellencaroussel

DINSDAG 35 OKTOBER 
ZijAktief

Reisverslag Santiago de Compostella

ZONDAG 6 NOVEMBER 
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”

V.V. Heijen 1 -  SV Oostrum  1

ZONDAG 13 NOVEMBER 
10.30 uur D’n Toomp

Werkgroep Historisch Heijen
Presentatie verdwenen gebruiken en

 activiteiten in Heijen

VRIJDAG 18 NOVEMBER
ZATERDAG 19 NOVEMBER

19.30 uur D’n Toomp
C.V. de Wortelpin Zittingsavonden

ZONDAG 20 NOVEMBER 
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”

V.V. Heijen 1 -  Vios '38  1

MAANDAG 21 NOVEMBER 
ZijAktief

Creatieve activiteit bij Houtmaatjes

ZONDAG 4 DECEMBER 
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”
V.V. Heijen 1 -  SV Lottum/GFC’33 1

WOENSDAG 14 DECEMBER 
ZijAktief

ZijAktief Kerstviering

IEDERE VRIJDAG
10.30 – 11.30 uur Dorpskamer

Contactmoment Dorpsondersteuner



  

  

Garantie

Gratis levering

Onze openingstijden:   Di, Wo & Do 10:00 - 17:30, Vrijdag 10:00 - 21:00, Zaterdag 10:00 - 17:00     tel.:  0485 - 45 29 86     www.teunarts.nl      info@teunarts.nl

bij ons het beste advies
met zitmeubelen krijgt u 

5 jaar fabrieksgarantie
uit vooraad leverbaar

Mogelijkheden Advies

Nu tot wel

stoffeerderijafdelingrelaxfauteuils van Nederland uw oude meubel* dus binnen 1 week Nederland 
vindt u de grootste collectie

Levertijd Bezorging

Boersestraat 11,    5454NG,   Sint Hubert.   In St.Hubert op de rotonde richting Wanroij, dan 3e weg links, 1e rechts.

In onze 2000m² showroom
door heel topfabrikaat met minimaal mogelijk in onze

Enkel West Europees Naar wens aanpassingen Door ruim 45 jaar ervaring

*  nvt op aktiemodellen, niet icm overige akties &  aanbiedingen

€ 300,- retour voor

Al ruim 45 jaar staan wij garant voor de beste fauteuils en de mooiste banken.  Welkom bij zitcomfortspeciaalzaak Teun Arts.

Onze meubelen zijn veelal

Assortiment Inruil

Relaxfauteuils op draaivoet kamerfauteuils Klassieke relaxfauteuils
Meer dan 230 modellen meer dan 40 modellen meer dan 50 modellen

Meer dan 45 modellen meer dan 280 modellen meer dan 90 modellen
(Veelal uit voorraad leverbaar)

Banken & bankstellen Handmatige relaxfauteuils Relaxfauteuils met Sta- op hulp

www.teunarts.nl

Al ruim 45 jaar hèt adres voor comfort en kwaliteit

Verbouwingsopruiming!
Ruim 250 Weg = Weg aanbiedingen direct uit 

voorraad leverbaar.

Waarom wachten op (de volgende) vakantie..?


