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De duurzame totaalinstallateur uit uw regio!

Wij zijn specialisten op het gebied van:

-    Sanitair
-    Verwarming
-    Service en onderhoud
-    Loodgieterswerk 

Maar ook specialisten op het gebied van duurzame installaties:

-    Zonnepanelen
-    Zonneboilers
-    Warmtepompen
-    Zonnekoeling

Wilt u meer informatie over een (duurzame) installatie? Neem dan 
vrijblijvend contact met ons op! 

Vakinstallateur
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PROMOTIETEAM HEIJEN

22

Deze Hèjs Nèjs bevat weer een grote verscheidenheid aan naar wij hopen 
interessante wetenswaardigheden over Heijen. Om vast een tip van de sluier 
op te lichten: In Berichten van het bestuur een verslag van het overleg van dit 
bestuur met een brede vertegenwoordiging van de gemeenteraad, verder een 
interview met oud-inwoonster van Heijen Elke Geurts, een verslag van de reis 
van Tari Lambregts, het jubileum van IVN, waar ook diverse Heijenaren bij betrokken zijn en het voorstellen van 
het Promotieteam. En er is meer. Veel meer. We hebben zelfs enkele artikelen wat moeten inkorten. En dan was 
er nog een foutje in de HN van september: Twan Roodbeen van Autobedrijf Velthuis hebben wij per abuis 2 keer 
             Twan Velthuis genoemd. Excuses hiervoor. Wij wensen u weer veel lees- en kijkplezier!
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In het hartje van Heijen, tegenover de kerk, staat het 
gebouw van voorheen de RABObank. Opvallend aan-
wezig. Met bovenwoning en een kluis in de kelder. Het 
staat al enige tijd te koop en dat is ook wel te zien. Had 
het eerst nog de gewaardeerde functie van pinmogelijk-
heid dan wel flappentapper, nu zijn de ramen opgesierd 
(gelukkig maar) met kunstwerken van plaatselijke ta-
lenten. Ziet het er tenminste niet zo desolaat uit. RABO 
verstond de kunst om in elke plaats in Nederland een 
zeer opvallend bankgebouw neer te zetten, opvallend 
door veelal een zeer van de directe omgeving afwij-
kende bouwstijl. Wel opvallend, maar passend? Maar 
hoe dan ook, het gebouw staat er en de huidige eige-
naar probeert het aan de man of vrouw te brengen. Wel-

De voormalige 
RABObank

licht zouden er, ik druk me heel voorzichtig uit, na de 
vervreemding van de eigendom enkele aanpassingen 
aan het gebouw kunnen worden aangebracht. Voor 
een beetje een architect kan dat niet zo moeilijk zijn; 
wat je ook doet, een verbetering is het al gauw. En dan 
natuurlijk een nieuwe gebruiksfunctie. Ik noem er en-
kele en wie weet leidt dat daadwerkelijk tot een nieuwe 
invulling. Want leegstand is ook maar leegstand. Daar 
schiet immers niemand wat mee op. Mogelijke ideeën 
zijn: een ijssalonnetje, een toeristisch info punt (ver-
trekpunt van knooppuntenfietsers), een tweedehands 
kledingwinkeltje, een streekproductenwinkeltje, een 
dokterspost, een streekmuseumpje, een pottenbakkers-
tentoonstellingsruimte of een kunstgalerie. Al dan niet 
in combinatie met woonruimte op de begane grond. De 
gemeente start binnenkort (?) met de reconstructie van 
het kerkplein en de Hoefstraat en dan een nieuwe in-
vulling van het RABOgebouw en dan nog een invulling 
van de slagerij. Tja, het is misschien wel iets te veel van 
het goede. Sinterklaas komt vergezeld van Pieten (in 
welke kleur dan ook) binnenkort naar Nederland met 
cadeaus voor de kinderen. Als we in Heijen allemaal 
een Heijense wortelpin in een schoen stoppen, vervult 
hij minstens de wens van een nieuw dorpshart. 

Column

Bij de landelijk georganiseerde collecte voor het Prinses 
Beatrix Fonds hebben de collectanten in Heijen het 
mooie bedrag van € 656,26 opgehaald.
Dankzij deze opbrengst kan het fonds doorgaan met het 
bestrijden van spierziekten en bewegingsstoornissen.

Alle collectanten en inwoners van Heijen; bedankt 
hiervoor.

Riet  Gerrits; coördinator voor Heijen.

In de week van 15 t/m 21 september 2014 heeft de 
jaarlijkse collecte van de Nierstichting plaatsgevonden. 
De opbrengst van de collecte in Heijen is 850 euro.

Namens de Nierstichting danken wij alle gevers en 
collectanten!

Collecte Prinses Beatrix Fonds

Collecte Nierstichting
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Verenigings- en ander nieuws

Hallo alle kinderen uit Heijen,

Op 23 november is het zo ver en komt Sinterklaas 
weer naar Heijen toe. 
Hij zal om 14:00 uur met de boot aankomen op de 
kade bij Teunesen. Na een warm welkom vertrekken 
we met de fanfare voorop naar d’n Toomp en hopen 
daar om ongeveer 15:00 uur feest te vieren samen met 
de Sint en zijn pieten. 
Net zoals de voorgaande jaren willen we graag de zaal 
weer mooi versieren, maar ook daar hebben we jullie 
hulp voor nodig. Op school zullen er weer kleurplaten 
uitgedeeld worden.
Als jullie die nou mooi inkleuren en weer op school 

inleveren in de daarvoor bestemde bus, dan zorgen wij 
dat al jullie kleurplaten in de zaal hangen als de Sint in 
Heijen komt. 

Onze jaarlijkse sinterklaascollecte zal plaats vinden in 
de week van 10 tot en met 15 november.
We hopen jullie allemaal te zien op de kade op 
23 november zodat we er een mooi feest van kunnen 
maken!

Groetjes van het Oranjecomité
Ps.  Het Oranjecomité stelt zich niet aansprakelijk voor 
ongevallen tijdens de intocht. 

De leerlingenwerving van EMM in het begin van het jaar heeft 
zijn vruchten afgeworpen.
Voor het blokfluiten waren maar liefst elf aanmeldingen! Deze 
leerlingen zijn gestart onder begeleiding van de enthousiaste 
Hanny van Rens (tweede foto).
Ook bij de blazers stonden een viertal  nieuwelingen te 
trappelen om te beginnen bij docent Stephan Moors.  
(bovenste foto)
Tot slot zijn er zes nieuwe slagwerkers begonnen onder 
leiding van Guido Pouwels (onderste foto). 

Dat de opleidingen van EMM succesvol zijn blijkt wel uit het 
grote aantal  Nederlands kampioenen bij EMM het afgelopen 
jaar. Robbin Hermsen is Nederlands kampioen geworden in 
de jeugddivisie sectie multi-percussion solo. Ook het trio Sten 
Jans, Robbin Hermsen en Nick Traa zijn Nederlands kampioen 
geworden bij de sectie trio multi-percussion (derde foto).
Dit is het regelrechte gevolg van (op)leiding door een 
gekwalificeerde docent, veel oefenen en deelname aan onder 
andere meerdere solistenconcoursen in het afgelopen jaar. 
Mannen, chapeau!

Indien je de jeugd wilt komen beluisteren, kom dan 
1 november naar d’n Toomp. Tijdens het Benefietconcert van 
slagwerkgroep EMM zal ook onze jeugdslagwerkgroep haar 
kwaliteiten laten horen in samenwerking met een combo, 
bestaande uit: Ted Reintjes, Jan Luppes, Bart Janssen en met 
zanger Bas Postma.

EMM wenst alle leerlingen een enthousiast en succesvol 
muzikaal jaar toe.

Sinterklaas in Heijen!

NIEUWE LEERLINGEN EMM HEIJEN
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   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!

Boxmeerseweg 2a  6598 BK Heijen
www.snellenhorecaservice.nl

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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Verenigings- en ander nieuws

Ut is wér zu wiet! 
Evenals het afgelopen jaar zullen ook dit jaar de zittings-
avonden plaatsvinden in de feestmaand november.

Waar: Café zalen Schuttershof
Wanneer: vrijdag 21 en zaterdag 22 november.
Hoe laat: 20:11 uur. (zaal open om 19:30 uur)

We hebben weer een spetterend avondvullend programma 
voor u in petto. Buutreedners van formaat, cabaret van Heijse 
glorie, zang, dans en nog veel meer humoristisch vermaak. 

Wie kunt u o.a. verwachten dan?
Brabants Kampioen Tonpraten 2014, Ad Vermeulen 
Buutreedner en humorist in hart en nieren, Andy Marcelissen
De 2 kwatsers, Goed Gevuld
Wellicht nog een vleugje, KaBoem 
Terug van weg geweest, De kroeglopers
Zang dans muziek en meer entertainment, fantastische 
Heijse artiesten

Dit wordt een avond vol bruisende energie. Grote talenten 
met onverwachte associaties, waarbij ze u de tranen over 

uw wangen zullen doen rollen van 
het lachen. Zij zullen u trakteren op 
een onstuitbare lawine van grappen, 
grollen en Heijse kolderiek. Van 
razen de improvisaties, dan weer 
ge slepen uitbundig tot flitsend, ge-
varieerd en overdonderend.

Zorg dat u bijtijds kaartjes regelt en 
dus van een plaats verzekerd bent. 
De voorverkoop is op zaterdag 
8 november van 11:11 uur tot 12:11 uur 
bij café Zalen Schuttershof. In de voorverkoop kosten de 
kaartjes €10,00. Én er zit, zoals je de laatste jaren gewend bent, 
een stoelreservering aan gekoppeld. Na de voorverkoop 
kunt u eventueel nog overgebleven kaartjes bemachtigen via 
‘t Heijs Hepke of op de dag van de voorstelling zelf. Echter 
dan verkrijgbaar tegen een prijs van €13,00 
We zien u graag verschijnen op 21 of 22 november.

De zittingsavondcommissie, 
Theo Driessen, Ad van Zitteren, Marion Peeters, 
Dirk Ronnes, Ryanne Hermsen

CV De Wortelpin Organiseert Zittingsaovonden 2014

Hallo laatst hoorde ik dat er ik dat er in het speeltuintje iets 
heel ergs was gebeurd. 
Er was namelijk iemand in het glas gevallen.
En het ergste is dat oudere jongens allemaal glas en sigaretten 
en chips op de grond gooien en nu mag de hele Heggerank 
niet meer onder schooltijd daar spelen omdat die jongens 
daar allemaal dingen op de grond gooien en dat vinden we 
erg jammer :-( ik hoop namens de Heggerank dat die jongens 
niks meer op de grond gooien!
Namens een meisje van de Heggeraad, dat is de leerlingenraad 
van de school.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Hoi!
Toen wij te horen kregen dat we een keer per week op het 
speeltuintje achter d’n Toomp mochten spelen, waren wij allemaal 
heel erg blij. Het had daar een kabelbaan tafeltennistafel en nog 
veel meer. Je kon er superleuk spelen ook al kletste je alleen maar.
Het was leuk om daar te spelen en we hadden superveel lol, 
maar het was er ook vaak heel vies. Er lagen blikjes fris, zakjes en 
soms zelfs glas. Maar daar trokken we ons niks van aan en we 
speelden gewoon door.

Totdat er laatst een ongeluk is gebeurd. Een paar mensen hadden 
met opzet stukjes glas in het gras geduwd. Er is iemand ingevallen. 
We konden er een tijdje niet meer spelen, dat was balen. Gelukkig 
mag het nu weer, maar we willen niet nog meer ongelukjes.
Daarom wil ik vragen of de mensen goed met het speeltuintje om 
willen gaan. Dan mogen ook andere kinderen er weer spelen van 
hun ouders, en wij ook!!!!!!!!
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Hallo we waren blij dat de juf zij dat we voortaan bij de 
kabelbaan mochten spelen.
Maar er is een ongeluk gebeurd met een jongentje,
Hij is in het glas gevallen. Daarom mogen wij niet meer bij de 
kabelbaan spelen. Dat vinden we erg jammer
Want er zijn grote kinderen die sigaretten, chips, bierflesjes en 
glas en nog veel meer op de grond gooien.
En nog geen 5 meter verderop staat een vuilnisemmer .
We hopen dat ze er mee op houden.
Groetjes een leerling uit de leerlingenraad. 

GROETJES DE HEGGERAAD

Speeltuintje

D
E  W O R T E L P I N

D
E  W O R T E L P I N

C.V. De Wortelpin
organiseert

Zittingsavonden 2014 
vrijdag 21 en zaterdag 22 november

     

Tonproaters:

aanvang:   20.1 1 uur
Zaal open: 19.30 uur
Entree:                € 1 3,-
voorverkoop:   € 10,-

   
   

      
    

De voorverkoop vindt plaats opzaterdag 8 november a.s. vanaf 11.11 uur in:
café-zalen schuttershof” 

 
 

Ook dit jaar worden vaste zitplaatsen aangeboden.
Maximaal 11 kaarten p.p. Wees er dus snel bij !!!

Ad Vermeulen &                   Andy Marcelissen  

      

                      Met van eigen bodem:
            Dansmarietjes - Ex-Prinsen - DansgardeGoed Gevuld - Heijs Uut Volle Borsten de comeback van

De Kroeglopers
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Verenigings- en ander nieuws

Sinds kort hangt er een zogenaamde AED defibrillator 
op het Heijense sportpark. Voetbalvereniging Heijen 
en Tennisvereniging L.T.C. de Heikamp vinden het 
belangrijk dat dit apparaat aanwezig is in een omgeving 
waar wordt gesport.  Beide clubs hebben gezamenlijk 
gezorgd voor de komst van de AED.
Zoals bekend kan dit draagbare apparaat hulp bieden 

bij het reanimeren van iemand die een hartstilstand 
oploopt. Aan de ene kant hopen we dat we de AED 
met rust kunnen laten. Aan de andere kant is ieder 
mensenleven dat hiermee gered kan worden van 
waarde. Iedereen kan dan ook in voorkomende 
situaties van de AED gebruik maken.

Al ruim een jaar zijn de voorbereidingen in volle gang 
voor het benefietconcert dat op 1 november a.s. 
plaatsvindt in Gemeenschapshuis d’n Toomp. Je hebt 
er al veel over kunnen lezen in dit blad. Zo heeft de 
jeugdslagwerkgroep met Moederdag een muzikaal 
ontbijtje bezorgd en was er met de kermis een  “pruuve 
vur ‘t goeie doel” avond. Allemaal succesvolle acties 
waarmee heel veel geld is ingezameld! Zaterdag 
1 november is de laatste actie. Dit belooft een 
spetterende avond te worden met o.a. optredens van 
de Politie Steelband, het Combo en een spectaculaire 
surpriseact als afsluiter! Een veelbelovende avond 
waarvan alle opbrengsten naar NVN (Nierpatiënten 
Vereniging Nederland ten behoeve het Nefrotisch 
Syndroom) gaan. Tijdens de avond zal ook bekend 

worden gemaakt wat de totale opbrengst is geworden 
van alle acties. Iedereen is welkom (gratis entree) 
tijdens deze spannende en gezellige avond met veel 
entertainment uit alle hoeken! 

De Benefietcommissie

Begin dit jaar hebben wij zowel in het Hèjs Nèjs als 
op heijen.info en de infobrief van school een oproep 
gedaan voor muzikale begeleiding van het koortje 
tijdens onze kindervieringen. Helaas hebben we hier 
geen enkele reactie op gehad. Daarbij merken we 
dat er met name voor de missen met Sint Maarten 
en Palmpasen steeds minder belangstelling is bij de 
kinderen, vooral ook voor het koortje. Door deze 
ontwikkelingen zijn wij helaas genoodzaakt om te 
stoppen met in ieder geval de Sint Maartenviering. 
Wel willen we kijken of we voor volgend jaar een 
alternatief kunnen bedenken, waardoor er dan toch 
een lampionnenoptocht kan plaatsvinden.

We richten ons nu eerst op de Herdertjesmis, omdat 
dit gelukkig nog steeds een druk bezochte mis is. 
Bovendien kunnen we hiervoor ook gebruik maken van 
een cd voor de ondersteuning van het koortje. Daarbij 
heeft de fanfare aangeboden om enkele jeugdleden te 
laten spelen.

We willen nogmaals benadrukken dat we het heel 
vervelend vinden dat we deze keuze hebben moeten 
maken en hopen dat u hier begrip voor heeft. 
 
De familieliturgiegroep

AED aanwezig  
  op sportpark “de Heikamp”

Laatste informatie  
  over het Benefietconcert

Sint Maarten

Deel van de Politie Steelband in actie.
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Bericht van het bestuur

Overleg bestuur Hèjje Mojjer en de politieke partijen 
van gemeente Gennep 
(zie www.heijen.info voor een volledig verslag)
Op maandag 30 juni is er een overleg geweest tussen 
het bestuur en de politieke partijen op uitnodiging van 
Hèjje Mojjer. Van alle politieke partijen waren een of 
twee personen aanwezig. Richard Keuninx, manager 
Pantein, was uitgenodigd in verband met zijn expertise 
als manager in de zorg  en visie op het gebied van 
dorpskernontwikkeling
Visie Hèjje Mojjer 
Het doel van de vereniging HM is om Heijen leefbaar, 
vitaal en attractief te houden.  Het overleg was niet 
bedoeld  om het hele plan terug te draaien, maar 
HM vraagt om een heroverweging/nuancering van 
het raadsbesluit. HM wil dat er achteraan gebouwd 
wordt en een vrije ruimte aan de voorzijde van de  
Hoofdstraat blijft vanwege de centrale ligging in het 
dorp, de etalagefunctie en het bindend karakter tussen 
de twee delen van Heijen.  Zeker nu de Hoofdstraat 
autoluw is gemaakt is dit voor Heijen een kans. 
Gevraagd wordt om het geringe financiële verschil 
tussen de plannen niet maatgevend te maken, maar de 
visie op het dorp.
Bredere visie
Richard schetst dat er naast seniorenwoningen 
en woningen voor de jeugd ook gekeken dient te 
worden naar meer elementen dan alleen wonen.  
Hoe kun je elementen van zorg en wonen van 
diverse groepen koppelen, zeker in het kader 
van de participatiesamenleving (bijvoorbeeld een 
fysiotherapeut of een kapper die naar de mensen toe 
komt). Een goede en brede toekomstvisie is nodig. 
Politieke Partijen
-  VVD en PvdA stellen een vernietiging van het 

raadsbesluit voor. Kern is daartegen,  maar alle  partijen 
geven aan deze gevraagde nuancering van het besluit 
mee te willen nemen naar hun partijoverleg.

-  D66 geeft aan het mee terug te nemen naar de partij 
en voor eind juli met een antwoord te komen.

Aangezien er nog geen enkel uur besteed is aan de 
uitvoering van het raadsbesluit is nuancering/ bijstelling/
sturing mogelijk.
Andere belangrijke dossiers door HM benoemd
-  In het kernplan zijn verder nog het kerkplein en 

parkeerplaatsen bij D’n Toomp opgenomen. Wat is 
daar de status van? Heijen wil daadwerkelijk actie, 
begin.

-  Nieuwe bestemmingsplan (ontwikkelpunt AVG) voor 
industrieterrein Hoogveld onderwerp van polemiek 
Raad van State en gemeente Gennep. Als gevolg van 
een falend handhaven, reageren en optreden in het 
verleden door respectievelijk de gemeente Bergen en 
Gennep, dreigen de direct aanwonenden de dupe te 
worden. Effecten op langere termijn voor heel Heijen 
zijn ook nog niet duidelijk. De gemeente moet haar 
huiswerk inzake de onderbouwing en bewijsvoering 
over het bestemmingsplan overdoen. 

-  De ontwikkelingen op de Brem en de mogelijke 
effecten op Heijen betreffende de varianten Maesen 
en Winkelmolen. Beide partijen hebben hun plannen 
ingediend.  Voortgang onduidelijk.

-  Contact HM, gemeente en Rijkswaterstaat over de 
oplossing van de geluidsoverlast van de A77. Dit 
probleem wordt in 2016 opgepakt. De mogelijkheid 
van een fietspad langs de A77 wordt in 2015 
onderzocht.

Een tweede overleg wordt nog gepland.

Bericht van 
het bestuur 
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Interview dorpsgenoot

Onze dorpsgenote Tari Lambregts (23) heeft het eerste halfjaar van 2014 doorgebracht in 

Zuid-Afrika, niet alleen om te studeren, maar ook om kennis te maken met dit prachtige land 

en haar bewoners. Heijenaren die hun vleugels uitslaan kunnen rekenen op onze belangstel-

ling, dat heb je al meer ervaren in vorige uitgaven.

Op een warme septemberavond ontmoetten we Tari die uren kan vertellen over haar Afri-

kaanse ervaringen en avonturen. Als huiswerk hadden we haar gevraagd een voor selectie te 

maken uit haar fotoarchief van deze reis en dat viel haar niet mee, want ze heeft wel driedui-

zend foto’s! Uiteindelijk is haar keuze gevallen op de hieronder staande foto’s die een goed 

beeld geven van haar reis en studie. De foto’s die zo artistiek vormgegeven zijn op deze pagina’s 

door Rover Media en Tari’s verhalen completeren het beeld van een onvergetelijk avontuur.

Onze eerste vraag is natuurlijk: waarom 
Zuid-Afrika? Tari lacht: “Ik wilde naar een 
land waar het altijd minstens 20 graden 
is!” Ze was helemaal niet van plan naar het 
buitenland te gaan maar na een weekend bij 
een vriendin die in Sheffield studeerde was 
ze om en ging ze zich meteen oriënteren op 
de mogelijkheden. Het werd Zuid-Afrika. Tari 
studeerde rechten en moest bij vertrek nog 
18 studiepunten halen, waarvan ze er in Zuid-
Afrika 12 kon bemachtigen voor haar bachelor. 
Ze heeft zelfs nog extra punten behaald door 
bijvakken te volgen. Een van haar vakken was 
een mastervak: internationaal humanitair recht 
en militaire problemen. Maar behalve studeren, 
waar toch stiekem nog vele uren in gingen 
zitten was er natuurlijk ook ruimschoots tijd 
het land te verkennen en veel tijd door te 
brengen met andere, internationale studenten.

Foto 1. Op 13 januari 2014 vertrok Tari naar Pretoria, de 
parlementaire hoofdstad van Zuid-Afrika. De groep waarin zij 
terecht kwam bestond uit 35 uitwisselingsstudenten, allen met 
verschillende studies  en nationaliteiten. Op de introductiedag 
werd deze groepsfoto gemaakt. De studenten verbleven op 
de campus nabij de Universiteit van Pretoria. Op het terrein 
stonden de studentenhuizen, meisjes en jongens woonden 
gescheiden. Het was net een klein dorpje.

Foto 2 Tari wilde ons laten zien hoe mooi de gebouwen op 
de campus eruitzien. Het is groot, luxe en met veel groen. Er is 
een indrukwekkende, maar ouderwets ingerichte bibliotheek 
waar Tari menig uurtje heeft zitten studeren. De foto toont 
de schitterende kerk op het terrein. 

Foto 3. Het eerste safari uitstapje volgde al kort na aankomst. 
Met een groepje medestudenten bezocht ze een klein 
wildpark in de buurt van Johannesburg. Hier mocht je 
knuffelen met de leeuwenwelpjes. In het park spotten ze 
onder andere zebra’s en impala’s.

Tari op Safari..

1
2

3
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Foto 4. Daarna was het qua uitstapjes geen houden meer aan. Met een groep 
van vier personen vloog Tari naar Port Elisabeth, waar ze een auto huurden. 
Van Port Elisabeth naar Kaapstad loopt de zogenaamde Garden Route. De 
Garden Route of Tuinroute ligt aan de zuidwestkust van Zuid-Afrika en mag 
zich met recht een van de highlights van het land noemen. De ruige kust van 
de Indische Oceaan is van ongekende schoonheid.

Foto 5 en 6. De route voert langs het National Park Tsitsikamma en daar staat 
een 206 meter hoge brug. De hoogste brug ter wereld voor bungy-jump. Een 
uitdaging voor de groep: doen we het wel of niet? Onze stoere Tari overwon 
haar angsten en sprong. Ze kan er nu na een half jaar nog niet over uit: wat 
een kick! Een ervaring die ze nooit zal vergeten. 
Na de sprong werd ze weer opgehesen de brug op. Boven werd ze 
opgevangen door de springers voor haar en de medewerkers van de bungy 
jump organisatie. Er werd gedanst, gesprongen, gedronken. Tari: “je wordt niet 
geduwd, je moet echt zelf springen. Onderweg hoor je helemaal niets. De 
hele sprong leek in slow motion te gaan. Kort na deze ervaring belt Tari haar 
moeder Ineke. Ineke die ook even aangeschoven is bij dit interview: “Ik hoorde 
de adrenaline in haar stem! Gelukkig belde ze mij pas na haar sprong….”

Gelukkig belde ze mij pas 
na haar sprong….”

Foto 7. Geen reis door Zuid-Afrika zonder een wijnproeverij. Met deze groep 
mountainbikete Tari door de bergen rond Stellenbosch, het mekka van de Zuid-
Afrikaanse wijnbouw. Het was 30 graden. Berg op en berg af. Onderweg stops bij diverse 
wijnboerderijen. Tari: “Het was een chique bedoening. Bij ieder glas wijn een chocolaatje.”

Foto 8. Onder Kaapstad ligt een schiereiland en helemaal aan het eind van het 
schiereiland ligt Kaap De Goede Hoop, het uiterste puntje van het Afrikaanse 
vasteland. Hier ontmoeten de Atlantische en Indische Oceaan elkaar. 

Foto 9. Uitzicht op Kaapstad vanaf de berg Lion’s Head. Deze berg ligt naast 
de beroemde Tafelberg. Het gezelschap bleef iets te lang boven om van de 
zonsondergang te kunnen genieten en verdwaalde in het donker hopeloos bij 
de afdaling. Tari griezelt nog na bij deze herinnering.

Foto 10. Terug in Pretoria. Tari maakte met een grote groep studenten een 
fietstour door Township Alexandra. Deze tour wordt door de bewoners van 

vervolg op blz 12

4

Interview dorpsgenoot
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de township zelf georganiseerd, zodat ze er ook nog wat aan kunnen verdienen. 
Tari: “We kregen echt een idee van hun leven. Kinderen waren enthousiast 
en wilden ons knuffelen en een stukje mee achterop de fiets. Dit kindje wilde 
graag met mij op de foto. Opvallend in heel Zuid-Afrika is nog steeds de grote 
verschillen tussen zwart en blank. Vriendschap kan in sommige gevallen, maar 
een relatie, ho maar. De apartheid is nog lang niet verdwenen.”

Foto 11. In aanloop naar het WK speelde Brazilië een vriendschappelijke wedstrijd 
tegen Zuid-Afrika (Bafana Bafana). De beelden van deze wedstrijd gingen door 
twee incidenten de hele wereld over. Aan het eind rende een kind het veld 
op. De beroemde Braziliaanse speler Neymar pakte het kindje op, terwijl het 
eigenlijk door de beveiliging had moeten worden tegengehouden en knuffelde 
het. De president van Zuid-Afrika Jakob Zuma hield een toespraak en werd 
door het hele stadion uitgejoeld. Tari was erbij.

Foto 12. Groot feest en dat op Tari’s verjaardag op 17 april. Zus Siri landde in 
Zuid-Afrika en ging gelijk mee in de flow waarin Tari al maanden verkeerde. 
In totaal bleef Siri 17 dagen bij haar zus en samen gingen ze natuurlijk ook op 
avontuur. Zie foto 13 Kaapstad met uitzicht op de Tafelberg. Siri staat niet op 
deze foto, zij was aan het paragliden…..

Foto 14/15. Met Siri en vrienden per jeep op tentsafari in Botswana en Zimbabwe. 
De tent zat bovenop de jeep, deze kon je uitvouwen zodat je bovenop de 
auto sliep. Ze reden door zo veel mogelijk nationale parken en over zoutvlaktes 
(foto 16/17). Het doel was Victoria Falls in Zimbabwe. Foto 18 en 19 let op de 
prachtige regenboog over de waterval. Je kon door het donderend geluid van 
het vallende water elkaar niet eens meer verstaan!

Foto 20: Dit kan je gebeuren op de openbare weg: een ontmoeting met een 
enorme olifant. In het donker reed Tari nog bijna een giraffe omver die zich ook 
op straat had gewaagd. Je zou toch zeggen dat zo’n dier toch wel opvalt! Maar in 
Afrika is het ’s nachts aardedonker. 

Foto 21. Een fraaie foto van Tari. Het landschap is totaal leeg. Het is er doodstil. Je 
bent hier in het midden van niks! Tari doet zo te zien een vorm van yoga. Groet 
aan de zon, misschien?

13
14

17

12

11

16

Interview dorpsgenoot

15
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Foto 22 Township Soweto bij Johannesburg. Hier lopen bijna alleen zwarte mensen rond. 
Als blanke word je je ineens bewust van je huidskleur. Dat leidde soms tot omgekeerde 
discriminatie. De blanke mensen moesten aan de bar langer wachten op een drankje als de 
zwarte mensen. Tari en haar vrienden brachten in Soweto een bezoek aan een traditioneel 
Braairestaurant. Veel vleesgerechten en heerlijke muziek.

Foto 23. De wedstrijd Nederland-Spanje (5-1) bracht Tari door in het Holland House in 
Johannesburg. Alles en iedereen in oranje. Heineken bier, vieze bitterballen en frikadellen. 
Iedereen was welkom in het etablissement, maar het was wel een Nederlands ding. Echt een 

In-

22goed feestje! Het was midden juni en 
Tari begon zich te realiseren dat ze 
over een maand terug moest naar 
Nederland. Ze zag dat helemaal niet 
zitten!

Foto 24 in de laatste week bracht Tari 
nog een bezoek aan Mozambique. 
Een heel arm land. Ruim veertien uur 
rijden vanaf Pretoria! Daar kwam ze 
oog in oog met een neushoorn te 
staan. Schitterende stranden hier, nog 
mooier dan langs de Garden Route 

Foto 25. Ter herinnering aan Zuid-
Afrika liet Tari op de dag van vertrek, 
12 juli, nog een tatoeage zetten op 
haar enkel. Ze laat ‘m ons zien. Er 
staat in sierlijke letters: To Life.  Haar 
leven kan met al deze schitterende 
herinneringen nu al niet meer stuk
En wat nog mooier is: met het juiste 
aantal studiepunten kwam Tari terug 
en studeerde in no time af. Ze is nu 
op zoek naar een uitdagende baan 
en wie weet, als jullie dit lezen heeft 
ze ‘m misschien al gevonden….

Foto 26: een hele stoet vriendinnen 
stonden op Schiphol op Tari 
(met zwarte hoed) te wachten. 
Het was nog lang onrustig in de 
aankomsthal….
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Voor mijn pedicure opleiding bij “Amebo 
Pedicure Opleiding” ben ik opzoek naar modellen.

Heb je knipbare nagels, snijbaar eelt, een likdoorn 
of ingegroeide nagel en ben je op een van 
onderstaande data beschikbaar.
Laat het dan weten, dan ben ik geholpen en uw 
voeten zijn weer tip top in orde.

Dinsdagochtend van 9:00 tot 13:00 uur:
18 november
2, 16, december
14, 26 januari
10 februari
Ik haal u graag thuis op en breng u ook weer 
thuis. 
Super bedankt alvast!

Met vriendelijke groeten,

Joselien Roelofs / 
leerling- Amebo Pedicure Opleiding
Hermelijnstraat 3
6598 CM Heijen
Tel 06-37596790 of 0485-515776
Email:joselien.roelofs@ziggo.nl    
 

Gratis Pedicurebehandeling!! 
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Meet & Greet

Naam Tom van Zitteren  

Geboortedatum en plaats 10-4-1998 Heijen

Waar woon je in Heijen Beukenlaan 9

Op welke school/opleiding zit je Elzendaalcollege Boxmeer

En in welke klas/jaar 4 havo

Weet je al wat je wilt worden? Nee, nog niet

Wat zijn je hobby’s Muziek luisteren, tekenen

Heb je een huisdier en zo ja, welk Twee honden, Tyson en Maickey 

Verdien je een zakcentje bij en zo ja,  Ja, ik werk bij de administratie op
waar of waarmee Centerparcs het Heijderbos

Wat houd je op dit moment erg bezig
en waarom (denk aan sport, politiek,   
het nieuws, een persoon of toestand) De oorlog die vaak op het nieuws komt  

Wat is je favoriete TV programma Ranking the stars, Toren C

Wat is je favoriete sport om te doen Wandelen

Wat is je favoriete muziek Lady Gaga, Marilyn Manson

Wat is je beste eigenschap Behulpzaam

En wat je slechtste Geen geduld hebben…
 
Waar heb je een enorme hekel aan Veel schoolwerk! 

En wat vind je juist leuk Afspreken met vrienden, spelen met de honden 

Wat hoop je voor jezelf in de toekomst Een leuke baan te hebben

Wat hoop je voor Heijen in de toekomst  Dat het een leuk dorp blijft

Heb je nog tips voor Hèjje Mojjer? Ga zo door!

Wie komt er in de volgende Meet & Greet? Sanne Kroon

Meet & Greet
Tom van Zitteren

In deze rubriek zal steeds een jongere tussen de 12 en 18 jaar uit Heijen zichzelf voorstellen 
aan de hand van een vragenlijstje. Degene die het vragenlijstje invult, bedenkt en vraagt ook de 
volgende die het lijstje zal invullen. Deze keer maken we nader kennis met Tom van Zitteren.
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www.forfarmershendrix.nl

ForFarmers Hendrix, producent en leverancier van diervoeders.  

Een no-nonsense organisatie met gedreven medewerkers dichtbij het 

boerenbedrijf. Met een compleet pakket aan producten en diensten, 

werken we samen aan optimale resultaten. Want onze ambitie is een 

tevreden klant.

Boeren met ambitie
Ambulant  kapster 

 
Bel voor een afspraak bij u thuis: 

 06-83641523 

 
    Ter introductie: 

   € 3,50  
                     korting * 

 
 

*vermeld bij uw afspraak dat u deze aanbieding uit Hejs Nejs wilt gebruiken. 
Geldig op behandelingen vanaf € 17,50 én tot  1 december 2014. 

EEN COMPLEET ASSORTIMENT
BIJ DECO HOME PETERS

Bij Deco Home Peters vindt u een compleet assortiment verf, behang, raamdecoratie, gordijnen, 
shutters en glas. Wij geven u vrijblijvend advies en helpen u desgewenst met het maken van uw 

keuze. Kom langs in onze winkel en laat u inspireren!

Molenstraat 53, 5431 BW  Cuijk, Tel.: 0485 - 32 17 87
www.peters-decohome.nl

Molenstraat 53, 5431 BW Cuijk, Tel.: 0485 - 32 17 87, 
www.peters-decohome.nl

Verf Behang Raamdecoratie

Gordijnen Shutters Glas



Goede doelen week Heijen 

Enige tijd geleden heeft Hèjje Mojjer aangegeven te willen 

overleggen met de goede doelen die in Heijen collecteren, om te 

kijken of zij iets zien in een gezamenlijke collecte week.

Inmiddels hebben de 9 goede doelen samen met Hèjje Mojjer de 

voor- en nadelen besproken en is besloten om vanaf 2015 een 

goede doelen week Heijen te gaan houden.

De komende maanden zullen we de inwoners van Heijen 

gaan informeren over hoe het in zijn werk gaat en wanneer de 

collecteweek gehouden gaat worden. Op deze manier denken we, 

dat de goede doelen en de inwoners van Heijen minder belast 

worden en dat de continuïteit gewaarborgd is.

Namens de goede doelen in Heijen   

Prikbord

Welkom in Heijen!
De hele Heikampseweg fleurde op toen in de tuin van Hans Spit en Eline Müskens een enorme baby opblaaspop verscheen naar aanleiding van de geboorte van hun zoon Lukas.

De verjonging van de Berkenstraat zet door! Gonda en Anton Grutters werden verblijd met de komst van dochter Anna.

Van harte gefeliciteerd….

Beste mensen,
Zoals jullie wellicht weten is er met de sluiting van het Bommel Bouwstoffen filiaal in Heijen afgelopen winter voor mij een plotseling einde gekomen aan een periode van ruim 35 jaar Bommel Bouwstoffen, waarvan ik meer dan 32 jaar in Heijen werkzaam ben geweest. Ik vind het nog steeds erg jammer dat er zo onverwacht (voor jullie maar ook voor mij en mijn collega’s) een einde kwam aan het voortbestaan van het Bommel filiaal. 

Voor mijn collega’s Marco en Hans was het onverwachte besluit ook erg schrikken geblazen, maar gelukkig hebben zij inmiddels elders weer werk gevonden. Marco bij van Neerbos Bouwmaterialen in Venray en Hans is tijdelijk op zijn oude plek bij Center Parcs.

Een mooie tijd in Heijen van meer dan 32 jaar. Ik moet zeggen dat ik na zo’n lange tijd wel iets met het dorp en de mensen hebt gekregen. Dat kan ook niet anders na zo’n periode. Als ik zo eens terugkijk dan heb ik bijvoorbeeld maar liefst vier(!) uitbaters van ‘het Heijs Hepke’ (de Schnitzel) overleefd en ook in de supermarkt hebben in die tijd vele verschillende eigenaren gezeten. Ook in de omliggende dorpen heb ik veel mensen en bedrijven leren kennen.

Als je zo lang in een dorp hebt gewerkt, dan ken je intussen erg veel mensen uit het dorp en de wijde omgeving. Vaak zelfs hele families, die soms generatie op generatie klant bij ons zijn geweest. Ik heb met heel veel mensen en bedrijven een heel bijzondere band opgebouwd, een band die vaak verder ging dan de band die een verkoper en klant meestal hebben. Na de sluiting heb ik helaas niet meer de gelegenheid gehad om van jullie afscheid te nemen en jullie te bedanken. Dat wil ik via deze weg graag alsnog doen.

Om te beginnen bedank ik alle mensen voor hun opbeurende mailtjes en berichten die ik heb mogen ontvangen. Daarnaast gaat mijn dank uit naar alle klanten. Ik ben jullie zeer erkentelijk dat ik steeds het vertrouwen heb gekregen en dat de band met jullie zo oprecht is geweest. En tenslotte wil ik de leveranciers, vertegenwoordigers, chauffeurs, verenigingen en alle anderen met wie ik al die jaren heb samengewerkt bedanken. Jammer, jammer dat het niet anders is gelopen. Heijen is mijn tweede dorp geworden, bedankt voor de mooie tijd dat ik er heb mogen werken en wie weet tot ziens. 

Als er mensen of bedrijven zijn die van mijn kennis en kunde gebruik willen maken, (nou heb ik de tijd) mogen ze me altijd bellen of mailen.Groeten en het gaat jullie allen goed.

Cor van Schadewijk
Tel :  06 53471795
Email: 
corvanschadewijk@hotmail.com
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Wat is de doelstelling van IVN Maas en 
Niers?
De heren vertellen om en om. Het doel 
is dit 50 kilometer lange gebied tussen de 
Hamert en de grens met Malden te beheren 
op natuurgebied. Landschapseducatie, 
milieu-informatie, en daadwerkelijk ook 
onderhoud en inventarisatie. Dit alles op 
vrijwillige basis en in goed overleg met de 
gemeenten, Staatsbosbeheer, Limburgs 
Landschap en Natuurmonumenten. 
Zij maken allemaal dankbaar gebruik 
van de gegevens die de werkgroepen 
van IVN gezamenlijk optekenen. De 
vereniging IVN Maas en Niers heeft 
circa 350 leden, van wie er 60-70 leden 
actief bezig zijn in het veld. Ze houden 
publiekswandelingen en rondleidingen, 
tellen vogels, brengen de dieren die in 
de diverse poelen leven in kaart, plaatsen 
al 25 jaar uilenkasten, waardoor de 
kerkuilen- en steenuilenpopulatie enorm 
is toegenomen, houden natuurcursussen 
en lezingen en nog veel meer.

‘t Leger
Op het 35 hectare grote gebied in Gennep was tot het 
begin van de jaren ’90 een Natokamp gevestigd. Het was 
een grote munitieopslagplaats. Op de oorspronkelijke 
heidegrond werden vele Amerikaanse eiken geplant 
die als camouflage dienden voor de gebouwen. Rond 
het jaar 2000 werd het gebied overgedragen door 
defensie aan Staatsbosbeheer. IVN kan sinds 2007 
beschikken over het gebied en de prachtaccommodatie 
die defensie achterlieten. Het defensiekantoor dient nu 
als verenigingsgebouw. Hierin zit een bibliotheek, een 
vergaderruimte, een keuken en een educatieve ruimte. 
Achter het gebouw bevindt zich ook nog een enorme 
open kapschuur. Als het weer het toelaat worden ook 
hier cursussen gegeven. De naam van het gebouw ‘t 
Leger is weloverwogen gekozen, het verwijst naar 
de diverse nesten van dieren op het terrein (legers) 
en verwijst ook naar het Nato- verleden. Naast het 
verenigingsgebouw en de kapschuur staat een gebouw 
waar de Bosploeg van Dichterbij in is gehuisvest. Een 
aantal bewoners van Dichterbij vindt hier hun emplooi. 
Zij houden zich onder andere bezig met houtblokken 
zagen en houtafval afvoeren.

Interview

Een leerzame avond, zo kun je ons bezoek aan het bestuur van IVN Maas en Niers gerust 

typeren . Enkele dagen na hun grandioze jubileumfeest op zondag 21 september treffen wij de 

66-jarige Jan Hermans (voorzitter) en Heijenaar John Toonen (55). John coördineert enkele 

werkgroepen. Zij zitten nog in de euforie van het geslaagde feest. 

Het werkgebied van IVN Maas en Niers loopt van de oostzijde van de Maas tot de Duitse grens 

en omvat de gemeenten Bergen, Gennep en Mook. Wij krijgen een vraag voorgeschoteld: Weten 

jullie hoe die grens tussen Nederland en Duitsland tot stand is gekomen? Wij: “nou, neuh, geen 

idee eigenlijk!” Antwoord: die is ontstaan in de tijd van Napoleon. Hij wilde ten oosten van de 

Maas nog een strategisch belangrijk stuk grond hebben en bepaalde de grens op de afstand die 

een kanonskogel vanaf de Maas kan afleggen. Dat was grofweg tussen de 5 en 10 kilometer. En 

ga maar na, de grens met Duitsland ligt inderdaad overal ongeveer op deze afstand van de Maas. 

IVN’ers zijn doeners….
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Maatschappelijke stage
In samenwerking met het Elzendaal College komen leerlingen al 
een aantal jaren naar de Genneper Hei voor hun maatschappelijke 
stage. Voorheen een verplichting, vanaf dit jaar op vrijwillige basis. 
De leerlingen worden ingezet om de hei te onderhouden. Want 
zonder beheer en onderhoud verdwijnt de hei. En hoewel de meeste 
eiken inmiddels wel gerooid zijn zitten er nog genoeg eikels in de 
grond die de natuurlijke neiging hebben een nieuwe boom te laten 
ontstaan. De leerlingen gaan met kleine houtzaagjes het gebied in en 
zagen de nieuwe loten om. Ondertussen worden ze bijgepraat over 
natuurbeheer en over alle moois dat in dit deel van ons land aan natuur 
te beleven is. Ook gaat de jeugd aan de slag bij de diverse poelen die 
het gebied rijk is. Met schepnetten worden waterdiertjes gevangen 
en in een lange buis met water kunnen deze goed bekeken worden. 
Alles wordt zorgvuldig geteld en in kaart gebracht. Dit jaar is er nog 
een nieuwe dimensie aan de maatschappelijke stage toegevoegd. 
Het splinternieuwe Natuurbelevingspad. De leerlingen zal worden 
gevraagd het pad te lopen en hun bevindingen te rapporteren. Wat 
vinden ze leuk, wat kan er verbeterd worden en hoe? Missen ze iets?
Jan vertelt nog een leuke anekdote: “Er kwam een meisje van het 
Elzendaal College voor de maatschappelijke stage. Ze had net haar 
nagels prachtig gemanicuurd en gelakt dus ze ging heel voorzichtig te 
werk. Gaandeweg werd ze enthousiaster en zat ze met haar handen 
in de klei. Haar nagels waren helemaal vergeten. Dat was zo grappig!” 

De vrijwilligers van IVN
Heijenaar John is een van de enthousiastelingen die in de herfst 
en winter elke zaterdagmorgen de natuur intrekt samen met zijn 

ploeg landschapsbeheerders. John vertelt 
uitgebreid over de taken die hij met zo 
veel plezier uitvoert: De vogels in bepaalde 
gebieden worden geteld, evenals de 
vlinders, de insecten en de paddenstoelen. 
De waterpoelen hebben zijn grote 
aandacht. Nog niet zo lang geleden trof 
hij zelfs de “alpenwatersalamander” aan in 
een ervan. John glimt helemaal nog bij de 
herinnering aan die ontdekking. Wij vallen 
van de stoel! De Alpenwatersalamander? 
Nog nóóit van gehoord! Meteen wordt 
ons een foto getoond.

Een van de projecten die IVN jaarlijks 
uitvoert is het begeleiden van de 
paddentrek. Deze dieren trekken massaal 
eind februari als de temperatuur rond de 
8 graden boven nul is naar ’t Riet om zich 
voort te planten. Maar om er te komen 
moeten de padden eerst de Looiseweg 
oversteken. Dat was elk jaar een drama. 
Vele padden haalden door het verkeer 
de overkant niet. IVN zet nu elk jaar langs 
de kant van de weg schermen neer. De 
padden lopen daar tegenaan en gaan 

Jan Hermans en John Toonen in ‘t Leger.

vervolg op blz 21
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vanzelf naar links of naar rechts. Om de tien meter staat een emmer 
ingegraven in de grond. Daar vallen ze dan in. 

De volgende morgen staat een legertje vrijwilligers klaar die de padden 
in de emmers naar de overkant dragen waarna ze met zijn allen gezellig 
naar ’t Riet kwaken en babypadjes gaan maken. De natuur moet soms 
een handje geholpen worden, al laat men deze het liefst zo veel mogelijk 
haar gang gaan. IVN heeft dit jaar ook aan een project van Natuurbalans 
meegewerkt, namelijk het volgen van een bijzonder diertje dat maar op 
enkele plaatsen in ons land voorkomt: het vliegend hert. Dit is een insect 
dat eitjes legt in rottend hout de larven leven daarin 4-5 jaar voordat ze 
uitvliegen. De IVN’ers brachten de verplaatsingen zorgvuldig in kaart. 

Begin 2015 organiseert IVN Maas en 
Niers een groencursus voor beginners. 
Het bestaat uit een klein deel theorie 
en een groot deel praktijk. De cursus 
is speciaal voor mensen die wat in de 
natuur willen doen. Ook start er een 
cursus voor natuurgidsen. IVN Gennep 

telt nu circa dertig gidsen, maar er kunnen er altijd nog meer bij. Een IVN 
wandeling is een gewild uitje!
Men heeft zich de laatste jaren verdiept in de geschiedenis van het Duitse 
lijntje en we krijgen weer een vraag: “Weten jullie waarom er in dit gebied 
zo veel kersen- en appelbomen zijn?” Wij weten dat natuurlijk ook al 
niet. Jan: “Het verhaal gaat dat de Russische tsaar en tsarina die gebruik 
maakten van deze lijn dol waren op appels en kersen. De pitten gooiden 
ze dan door het raam naar buiten…Vandaar dat hier zoveel fruitbomen 
voorkomen.” Je moet die IVN’ers natuurlijk niet altijd geloven….

Het Natuurbelevingspad
Toen dit idee eenmaal geboren was, begin dit jaar, kwam er een heel 
circus op gang. Jan verzucht: “Als we van tevoren hadden geweten dat 
het zo veel werk zou zijn, waren we er waarschijnlijk niet eens aan 
begonnen.” De voorbeelden voor dit pad werden gevonden onder 
andere in Groesbeek en Beek-Ubbergen. Langzaam werd uitgefilterd wat 
de (haalbare) wensen waren. Er volgde een stroom van vergaderingen 
met de gemeente en eigenaar van de grond, Staatsbosbeheer. Men had 
acaciahout nodig dat Natuurmonumenten gelukkig kon leveren. Ook een 
aantal wilgen werd gerooid en houtkunstenaar Dirk Reinders uit Grave 
sneed uit de stammen prachtige dieren. 

Maandenlang was de landschapsgroep, 
aangevuld met enkele enthousiastelingen 
iedere zaterdag aan het werk om dit pad aan 
te leggen, je hebt er over kunnen lezen in het 
vorige Hèjs Nèjs. Het geschatte aantal uren die 
de vrijwilligers in de realisatie van dit pad hebben 
gestoken ligt op vijfentwintighonderd! Het pad 
werd op 21 september feestelijk geopend 
door de “groentjes” van de vereniging. Met 
de groentjes worden de jeugdleden bedoeld. 
Zij knipten een lint van klimop door. De 
genodigden liepen het pad en de wethouders 
van Bergen, Gennep en Mook verklaarden het 
Natuurbelevingspad officieel voor geopend. 
Op het terrein werd een natuurmarkt 
gehouden, er waren Belgische knollen waar 
kinderen op konden rijden. Het weer hielp een 
handje mee en zo werd het een prachtige dag. 
Minstens zevenhonderd bezoekers kwamen 
op het evenement af. Een groot succes na een 
(in)spannende periode. Inmiddels is een grote 
belangstelling van andere IVN afdelingen op 
gang gekomen voor dit pad.

Jan en John: “IVN’ers zijn doeners, we zijn het 
liefst de hele dag aan de slag in de natuur. 
Werken in het veld geeft een hoop energie. 
Je kunt je hart hierin verliezen en je weet, je 
werkt ergens naar toe.
’s Morgens beginnen we eerst met koffie en 
koek, dan een aantal uren aan het werk en een 
drankje ter afronding.”
Had Godfried Bomans toch gelijk. Een geijkte 
uitspraak van hem was: “De natuur is mooi, 
maar je moet er wel wat bij drinken…”

Tip
Als laatste een tip die we graag met jullie willen 
delen: Het Natuurbelevingspad is uitermate 
geschikt voor een kinderfeestje. De kinderen 
kunnen zich uitleven op het pad en in een 
weitje naast het pad staan picknicktafels. Succes 
verzekerd!

www.ivn.nl/afdeling/maas-en-niers
E-mail web-ivnmn@live.nl

“Houtkunstenaar Dirk 
Reinders uit Grave 

sneed uit de stammen 
prachtige dieren”
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Vraag: wat doet de promotiegroep Heijen?
Thea: “Het doel om is door het hele jaar 
iets leuks voor het dorp te organiseren. 
Iets kleinschaligs. Meestal voor de kinderen 
maar eigenlijk voor iedereen. In elk seizoen 
hebben we wel een activiteit. In december 
de kerstboom aan de Hoofdstraat. In het 
voorjaar speurtocht of spelletjes voor de 
kinderen met paasvuur. Tijdens de kermis de 
“kermisbioscoop” in de botsautotent.” Ook 
willen we Heijen promoten door het dorp 
“mooier aan te kleden”.

Frans Storms was enkele jaren geleden 
de initiatiefnemer van het Promotieteam 
Heijen. De eerste activiteit onder zijn 
leiding was een speurtocht voor de jeugd 
waarbij af afloop de kinderen marshmallows 
konden roosteren in de vuurkorfjes en 
geitjes konden aaien. 
Daarna volgde in december 2012 de  
verlichte kerstboom. Wat stond die boom 
mooi te pronken aan de Hoofdstraat en 
op het voorblad van het Hèjs Nèjs! Een 
plaatje, daar was heel Heijen het over eens. 
Afgelopen jaar werden deze activiteiten 
steeds wat feestelijker. Vooral het ontsteken 
van de kerstboomlichtjes werd een 
sfeervolle gebeurtenis. De kerstboom werd 
versierd met kerstballen die de kinderen 
hadden gemaakt, er was chocolademelk 
en glühwein, spontaan meegenomen door 

sommige bezoekers. Enkele leden van de fanfare speelden 
kerstliedjes. Super gezellig. 

“Enkele leden van de fanfare 
speelden kerstliedjes. 

Super gezellig.” 

Het lentefeest werd dit jaar aangevuld met spelletjes en 
lammetjes tellen. Vooral dat laatste was helemaal niet 
eenvoudig, want de lammetjes hadden nogal de neiging 
door elkaar heen te lopen. Ga ze dan maar eens tellen! 
Maar de kinderen vonden het geweldig. De kermisbioscoop 
mocht zich ook verheugen in een groter aantal bezoekers 
dan vorig jaar. Een opsteker voor de commissieleden, want 
ze hebben nog meer plannen.

Plannen?
Ja, de commissie zit boordevol ideeën. De grote droom is 
een soort kiosk of houten blokhut die permanent op het 
evenemententerrein komt te staan en van waaruit diverse 
activiteiten op het terrein kunnen worden georganiseerd. 
Een andere droom: de kerstverlichting uitbreiden. Patrick: 
“Het mooiste zou zijn van de kerstboom naar de kerk 
een lange sliert van kerstlampjes aan beide kanten van de 
weg.” Ook wil men met de kermis wat meer reuring in het 
dorp. Die plannen moeten nog worden besproken.
En wat dacht je van deze: het lokken van toeristen naar 
Heijen! De groep wil iets aan te bieden hebben waar 
toeristen voor naar Heijen komen. En de grote vraag 
van de commissie is: weten jullie Heijenaren nog meer 

Interview

Een commissie die al een aantal jaren zo stiekempjes leuke activiteiten verzint en 

ook uitvoert onder de paraplu van de vereniging Hèjje Mojjer is het Promotieteam 

Heijen. Hoogste tijd dat deze enthousiaste mensen eens wat aandacht krijgen…

We praten met Thea Simons, Frank Scheffer, Jet Hendriks en Patrick Deenen. 

Ook in de commissie zit Mariëlle Hopmans.

Promotieteam Heijen,
de stille kracht van Hèjje Mojjer..
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Hollandse spelen en Friso van het Heijs 
Hepke een ijsje voor de kinderen die naar 
de film kwamen kijken. Theo Lamers leverde 
kosteloos het zwarte landbouwzeil om de 
botsautotent zo goed mogelijk te kunnen 
verduisteren. Heel welkom allemaal!
Het is dan ook enorm belangrijk dat we 
zoveel mogelijk leden bij de vereniging 
Hèjje Mojjer hebben want dan kunnen we 
onze plannen ook uitvoeren.”

De boodschap is duidelijk, beste mensen: 
Als je nog geen lid bent van Hèjje Mojjer 
word dan alsjeblieft lid, betaal ieder jaar 
de contributie en bevorder daarmee 
de leefbaarheid en de onderlinge 
saamhorigheid. Belangrijke en onmisbare 
sociale contacten ontstaan bij de activiteiten 
die dit bevlogen team organiseert met 
behulp van deze contributie. In het colofon 
op de laatste pagina staat hoe je je moet 
aanmelden. En heb je leuke ideeën of wil 
je je inzetten voor het uitzetten van een 
fietsroute of actief mee denken en/of doen? 
Deel ze dan met de commissie?  Stuur een 
e-mail naar promotieteam@heijen.info. 
Alle reacties worden met zorg 
behandeld. 

aantrekkelijke punten (buiten het kasteel om) waar we het bestaan niet 
(meer) van weten? Zijn er nog verborgen schatten in  Heijen? 
En nog een idee: mooie entreeborden voor het dorp met  daarop  
zichtbaar de eventuele activiteiten die gaan plaatsvinden. Deel je ideeën 
met de commissie! Ze staan overal voor open. 

“Zijn er nog verborgen schatten 
in  Heijen?” 

Een bewegwijzerde fietstocht vanuit Heijen, ook een grote wens. Zijn er 
mensen die zich hiertoe aangetrokken voelen en zin hebben om zo’n tocht 
mee op te zetten, laat iets van je horen! De bestaande knooppuntenroute 
gaat bij Schuttershof rechtsaf en men fietst nu met een grote boog om 
Heijen heen. Dat is toch enorm jammer. Een gemiste kans. 
Men is ook al aan het denken over de toekomstige inrichting van het 
kerkplein en omgeving. Jet: “Wij willen ook graag zoiets als Bedriegertjes, 
waarmee het plein opgefrist wordt!” Het Dagelijks Bestuur van Hèjje 
Mojjer ventileert bij de vergaderingen met Destion en de gemeente alle 
ideeën die de promotiecommissie aandraagt.

Money money
De eeuwige hindernis in de uitvoering van prachtige plannen zijn natuurlijk 
de financiën. Frank: “Onze activiteiten worden grotendeels betaald uit de 
contributie die de leden van de Vereniging Hèjje Mojjer jaarlijks betalen 
(€  10,00 per persoon – red.). Soms vragen we een kleine bijdrage, 
bijvoorbeeld voor de film in de botsautotent. Gelukkig  wordt er geregeld 
ook iets gesponsord. Timmerbedrijf  Voss sponsorde bij het lentefeest de 

Het Promotieteam dat het evenement bij de botsautootjes heeft georganiseerd
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Heisa

Hij zal wederkomen 
om te oordelen  

levenden en doden (2)
Het denkvermogen van de mens is beperkt, begrensd. De 
biologische dood plaatst ons buiten de tijd. Tijd bestaat dan niet 
meer. Wij komen in de aanwezigheid van de eindeloze God. Voor 
Hem bestaat alleen maar het nu dat zonder tijd is, zonder begin of 
einde.
Allen zullen Hem ontmoeten, niemand is uitgesloten van zijn 
onbegrensde liefde. Maar God dringt zijn liefde niet op. Onze 
vrijwillige instemming is noodzakelijk. Gods liefde doordringt 
al het geschapene. Haar doel is de voltooiing van wat Hij in het 
aanzijn geroepen heeft. Dit is dan ook het doel van de menselijke 
geschiedenis. “Heb vertrouwen, Ik ben het; vrees niet” (Mc. 6,50).
Jezus legt andere maatstaven aan dan die mensen hanteren. Aanzien, 
invloed, rijkdom, populariteit e.d. tellen niet mee. Beslissend is 
volgens de Bijbel de mate waarin een mens bemint. Wie lief 
heeft, is vindingrijk. Er zijn duizenden wegen om liefde te geven. 
Mensen zijn allemaal anders; daarom zijn er ook zoveel manieren 
om te beminnen. Iedereen heeft weer andere bekwaamheden 
en mogelijkheden. “Wat U voor een van mijn geringste broeders 
gedaan hebt dat hebt U voor Mij gedaan.” zegt Jezus (Mt. 25,40).
Velen zullen pas later inzien dat zij, zonder het te weten, Jezus 
gediend hebben. Dan zal Hij zelf, zoals Paulus schrijft: “wat in het 
donker verborgen is aan het licht brengen en de bedoelingen van ’s 
mensen harten openbaren.” (1 Kor. 4,5).

Pastoor H. Reijnen

H. Dionysius Heijen, 
Jaargang 33 
E: kerkheijen@tiscali.nl
Pastoor H.Reijnen, 
Hoefstraat 39, 
6598 AM Heijen
T: 0485 511533 
M:06 10087938
Kerkberichten: zie 
Maas- en Niersbode, 
en via www.heijen.info 
Wijziging in informatie:   
www.heijen.info

Zaterdag 01 november 19.00 uur 
Allerzielen, Eucharistieviering met het Gezinskoor; 
er is tevens kindernevendienst. Na afloop wordt 
een bezoek gebracht aan het kerkhof.

Zondag 02 november 09.30 uur 
Eucharistieviering met het Gregoriaans Koor

Zaterdag 08 november 19.00 uur 
Gebedsdienst met volkszang

Zondag 09 november 09.30 uur 
Eucharistieviering

Zaterdag 15 november 19.00 uur 
geen dienst

Zondag 16 november 09.30 uur 
Eucharistieviering met volkszang

Zaterdag 22 november 19.00 uur 
Gebedsdienst met het Gezinskoor

Zondag 23 november 09.30 uur 
Eucharistieviering met het Gregoriaans Koor

Zaterdag 29 november 
geen dienst

Zondag 30 november 09.30 uur 
Eucharistieviering

Helaas vervalt de Familie-Eucharistieviering 
voor Sint Maarten. Er is te weinig belangstelling 
voor deelname aan het schoolkoortje en er is 
nog geen dirigent/gitarist gevonden. Ook het 
verhaal van Sint Maarten wordt niet verteld en 
uitgebeeld.

november
2014

vieringen in

Na enkele maanden zonder penningmeester is het kerkbestuur nu 
weer voltallig. Henk Lietmeijer is in oktober geïnstalleerd als lid van het 
kerkbestuur van Heijen. Hij volgt Gerrit Vloet op als penningmeester. 
In de tussentijd zijn alle betalingshandelingen uiteraard gewoon 
doorgegaan. Ger Schouten is de zeer gewaardeerde administrateur, 
hij blijft dit ook na de installatie van Henk. Wij danken beide heren 
voor hun inzet voor de Heijense parochie.

Het kerkbestuur

Kerkbestuur weer voltallig



Op zaterdag 1 november is de Allerzielendienst. Om 19.00 uur is 
de mis waarin wij onze dierbaren herdenken van wie wij afgelopen 
jaar in onze kerk afscheid hebben genomen. Het Gezinskoor 
luistert de mis op, ook is er kindernevendienst. Na de mis wordt 
een bezoek aan het kerkhof gebracht.

We herdenken:
Anny Lucassen-Roozenboom, 09-12-2013, 84 jaar
Ellie Hiep-Janssen, 22-01-2014, 65 jaar
Annie Hermsen-Maas, 04-04-2014, 74 jaar

Agnes van Wezel-van Leur, 25-04-2014, 75 jaar
Liesbeth Boumans-Melchers, 31-05-2014, 83 jaar
Piet Gerrits, 18-06-2014, 75 jaar
Mien Bogers-Siebers, 02-07-2014, 92 jaar
Math Coenen, 21-08-2014, 103 jaar
Theo Cornelissen, 13-10-2014, 84 jaar

Wij danken onze vrijwilligers van de onderhoudsploeg voor het 
bijhouden van het kerkhof. Zij zorgen er elke eerste maandag van 
de maand weer voor dat het kerkhof er netjes bij ligt. 

Allerzielen
Heisa

Presentatie van het boek over het leven en werken van Peter Roovers (1902-1993)

Monnikenwerk, zo noemde dr. Leo Ewals, kunsthistoricus en auteur van het boek Peter Roovers, een 
decor voor de samenleving, zelf zijn oeuvre. En als je even door het boek bladert, kun je dit alleen 
maar beamen. Het boek werd in het atelier van Peter Roovers op zaterdag 20 september 2014 aan 
een groot aantal belangstellenden gepresenteerd.
De belangstellenden werden overigens niet alleen door Ysbrandt en José Roovers zeer vriendelijk en 
gastvrij ontvangen, maar zeker ook door de leden van ons eigen Dionysiusgilde. Zij gaven aandacht, 
inspanning, eer en kleur aan deze presentatie.  De presentatie werd geopend door Ysbrandt, zoon 
van de beroemde beeldend kunstenaar Peter Roovers. Hij introduceerde de sprekers.

De auteur van het boek, dr. Leo Ewals, mocht het spits afbijten en gaf een voorstelling van zaken de 
totstandkoming van het boek, hoe hij er bij gekomen was om er überhaupt aan te beginnen het te 
schrijven. Dr. Ewals vertelde dat hij artistieke voorouders had en zelfs dat zijn grootvader, de vader 
van zijn moeder, samen met Peter Roovers had geëxposeerd. Hij had al meerdere boeken over 
beeldend kunstenaars geschreven, als eerste natuurlijk over zijn grootvader. Het is een heel proces 
voordat zelfs maar de hoofdstukken ingedeeld zijn. Dr. Ewals zei eerlijk vooral de chronologische 
volgorde van het leven en werk van Peter Roovers hem hoofdbrekens had gekost. 
Daarna werd het woord gevoerd door Ysbrandt Roovers zelf. “Wij zijn heel blij met dit werk, omdat 
er al zo veel is afgebroken in de laatste decennia. Zo wordt mijn vaders werk gewaarborgd voor het 
nageslacht.” Over de periode dat Peter Roovers na de oorlog heel graag de oorlogsmonumenten 
op diverse plaatsen in het land wilde realiseren zei hij kort samengevat het volgende:
“Deze week ontmoette ik Wim Koenen, die vroeger in Heijen woonde. Hij vertelde mij dat mijn moeder 
naar de lagere school was gegaan en aan de leerlingen had gevraagd te bidden dat haar man de zo vurig 
gewenste opdracht voor het vervaardigen van de oorlogsmonumenten zou binnenhalen. En zo geschiedde. 
De hele school bad voor vervulling van deze wens. Toen de opdracht binnen was kwam mijn moeder weer 
naar school en trakteerde alle leerlingen op een lolly. Volgens Wim Koenen was dit nog het mooiste van alles.” 

En over de verhuizing van Mook naar het kasteel in Heijen: “Mijn vader had een groot atelier nodig 
voor het maken van de monumentale kunstwerken. 

Hij kwam op zijn motor Heijen binnenrijden, parkeerde de motor tegen de tiendschuur en wist het meteen. Dit 
werd zijn woonhuis en atelier. Hij timmerde bij wijze van spreken de ruïne met een paar planken dicht en begon. 
Mijn vaders schoonvader kwam later in vol ornaat aanrijden om te kijken hoe zijn dochter en schoonzoon het 
maakten. Hij stapte niet eens uit de auto en zei: “Een interessant project, maar ik knikker niet mee!”

In het atelier zijn twaalf oorlogsmonumenten en tientallen andere kunstwerken tot stand gekomen. 
Het is Peter Roovers voor de wind gegaan op artistiek gebied. Het atelier was een enorme 
trekpleister. Hij heeft met zijn decoraties voor kerken, scholen, zorginstellingen en ondernemingen en 
met zijn verfraaiingen van de grote schepen van de Holland Amerika Lijn bijgedragen aan de grote 
wederopbouw van Nederland te land en ter zee, in de jaren vijftig, zestig en zeventig.
 Intussen slaagde hij er ook in het kasteel in zijn oude glorie te herstellen. Dat dit lukte was de 
verdienste van Peters vrouw Wiesje. Zij ging op zoek naar invloedrijke vrienden om met behulp van 
monumentenzorg een subsidie binnen te slepen waarmee het kasteel kon worden gerestaureerd. 
Het was een werk waar alleen een kunstenaar met liefde voor het ambacht en gevoel voor de 
waarde van het historisch erfgoed aan kon beginnen. Ysbrandt: “Mijn taak was het om de kachels, vier 
stuks in totaal, brandende te houden.” Peter Roovers had zeer grote belangstelling voor het wel en 
wee van de bevolking van het dorp Heijen en het Dionysiusgilde in het speciaal. Ysbrandt memoreert 
nog even aan de grootse wijze waarop het gilde zijn vaders uitvaart begeleidde in 1993.

Ook prof. mr. Erik C.M. Jurgens, historicus en voormalig politicus in eerste en tweede kamer, eigenaar 
van kasteel Bleijenbeek maakte zijn opwachting. Hij kende Peter Roovers persoonlijk en ook hij maakte 
actief de uitlopers van het Rijke Roomsche Leven mee. Hem trof het meeste dat Peter Roovers het 
geloofsgeheim van het Heilig Hart probeerde te doorgronden en dit mysterie zichtbaar te maken. 
Mooie dingen maken voor de mensen, niet abstract maar zichtbaar wat het voorstelt. Via de kunst iets 
tonen zodat mensen een herkenningspunt hebben was volgens professor Jurgens zijn grootste gave.
Als laatste sprak prof. dr. mr. Guillaume C.A.M. van Gemert, emeritus hoogleraar Germaanse talen en 
letterkunde. Zijn grootste vraag was: “Hoe houdt een kunstenaar zijn creativiteit op gang?” Hij kenschetste Peter 
Roovers zeker niet als “een arme sloeber die onder een lekkend dak met verkleumde vingers kunstwerken zat 
te maken die niemand wilde kopen.” Daar had Peter Roovers geen last van. Hij kon van zijn kunst bestaan en 
zijn gezin onderhouden. Maar volgens hem kan geen enkele kunstenaar creatief blijven zonder iets van tragiek 
te ervaren. Deze tragiek zat volgens professor Van Gemert bij Peter in zijn bezieling en roeping enerzijds om 
een prachtig kunstwerk te maken en de meningen en opvattingen van de opdrachtgevers anderzijds. Dat leidde 
soms tot gewetensconflicten. “Geestelijken en profanen weten het meestal beter dan de kunstenaar. Daar zit 
de worsteling.” En: “Een kunstenaar bouwt door zijn kunst een brug naar het absolute, maar bereikt dit nooit.”

Het boek over Peter Roovers is meer dan een biografie over een individuele kunstenaar. Het is een 
afspiegeling van de Nederlandse samenleving op een bijzonder interessant moment van haar ontwikkeling.
Het prachtige boek Peter Roovers, een decor voor de samenleving is te koop bij de Bruna 
boekhandel in Gennep en kost € 19,50.
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Elke nu
Elke is samen met haar partner Rolf en 
woont met hem en hun kinderen Julie (9) 
en Dara (5) in hartje Amsterdam, in de 
wijk IJburg. Kenmerkend voor deze wijk 
is dat deze is gebouwd op kunstmatige 
eilanden in het IJmeer.  Na de Havo 
(Elzendaalcollege Boxmeer) vertrok Elke 
op 18-jarige leeftijd naar Utrecht voor 
de opleiding Dramaschrijven en Literaire 
Vorming aan de HKU. 
Na het beëindigen van haar studie ging 
ze naar Amsterdam, want “daar gebeurde 
het”. Ze heeft inmiddels drie boeken 
geschreven en geeft les in verhalen 
schrijven onder andere op de universiteit 
van Amsterdam CREA en bij Editio.nl 
(Handige site voor alle Heijenaren 
die verhalen willen schrijven. Het zijn 
namelijk online lessen.) Ook schrijft Elke 
regelmatig artikelen voor diverse kranten 
en tijdschriften. Zo verscheen er op 20 
september nog een verhaal van haar hand 
in het Financieele Dagblad. 

Het artikel in Trouw
Eind juni werden de Heijenaren min of meer opgeschrikt 
door een verhaal in Trouw: De Uitsterving van Heijen. 
Hierin ventileert ze haar jeugdervaringen in Heijen, die 
in haar beleving saai zijn maar tegelijkertijd verraadt ze 
ook een lichte heimwee naar de rust en de stilte van 
haar geboortedorp Uit het verhaal in Trouw spreekt ook 
een zekere triestheid: Kon Elke geen aansluiting vinden 
in Heijen? Wij noemen bijvoorbeeld de saamhorigheid 
die altijd ontstond tijdens de Volksdansfeesten. Elke 
herinnert zich die feesten nog wel, maar zocht het 
niet zo op. Bij hen thuis hield niemand van dansen. 
Ze beaamt ook dat met de komst van Center Parcs 
en de Volksdansfeesten de wereld binnenkwam in 
Heijen. Als tiener ging ze vaak met haar vriendinnen 
naar het zwembad van Center Parcs, dan namen ze 
de zwempassen over van de mensen die het park 
verlieten. Dat kon toen nog. Elke: “Via een bospaadje 
kwamen we Center Parcs in. Maar Center Parcs werd 
steeds defensiever in het tegenhouden van de Heijense 
jeugd, maar de Heijense jeugd werd  daardoor ook 
steeds creatiever in het toch stiekem binnentreden van 
Center Parcs. Het was en bleef ons bos dat ze zomaar 
hadden ingepikt.”

Hoe is het toch met...

In de rubriek Hoe is het toch met…. interviewen we mensen die in Heijen geboren 

en getogen zijn, maar hun geluk buiten Heijen hebben gezocht en gevonden.

In dit rijtje past moeiteloos de 41-jarige Elke Geurts, in haar jeugd woonachtig op de 

hoek van de Hoofdstraat en de Nieuwwijkstraat. Haar ouders wonen er nog steeds. 

Ze stond al een tijdje op onze lijst, zeker omdat we wisten dat Elke op literair gebied 

behoorlijk aan de weg timmert. Na een artikel in Trouw afgelopen juni waarin ze 

haar mening over haar geboortedorp geeft hebben we haar juist nu benaderd voor 

dit interview. Ze was een weekend in Heijen met haar gezin en had gelukkig even 

tijd voor ons.

Heijen neemt steeds
mytischer proporties aan….
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Jansen in de buurt zijn! En later kwam 
Marcel Jansen. Dat was zijn broer. Die 
was ook geweldig. Ze vond het niet een 
erg creatieve school, het zelf nadenken 
werd niet gestimuleerd, maar Elke beseft 
dat dit ook wel in het tijdsbeeld paste. 
Nu is de Heggerank juist een school 
die veel waarde hecht aan persoonlijke 
ontwikkeling, zeker op creatief gebied. 
Elke wist het destijds zeker en ook 
haar vriendinnen: ze zouden allemaal 
Heijen verlaten en ergens anders gaan 
studeren en wonen. De grote wereld 
lonkte! De meeste van haar klasgenoten 
hebben dat ook inderdaad gedaan.
 
Wij leggen haar uit dat er ook in Heijen 
veel veranderd is, praten haar bij over 
de vereniging Hèjje Mojjer, die vaak 
succesvol aan de deur van de gemeente 
rammelt. Het Heisafeest, de verbetering 
van de Hoofdstraat, het Ommetje, de 
Promotiecommissie en natuurlijk het 

In het artikel wordt ook duidelijk dat ze nooit loskomt van Heijen. 
Haar ogen scannen nog steeds de naamplaatjes op de Amsterdamse 
fietsen en als ze dan een plaatje van Fons Coenders aantreft denkt ze: 
Die fiets komt bij ONS vandaan! Haar kinderen zouden niets liever 
dan in Heijen wonen, lekker dicht bij opa en oma en lekker rustig. Voor 
hen hoeft de drukte van Amsterdam niet zo! Elke lacht: “We zouden 
het huis van Math Coenen wel kunnen kopen!” En: ‘Mijn dochter van 
negen zegt dat ze als ze gaat studeren in Heijen op kamers gaat en 
een paard neemt. Lekker vrij is het daar! Boer Coenen, onze buurman, 
kwam ik altijd tegen vroeger. Hij wandelde met een paard aan de lijn 
alsof het een hond was. Ik kwam elke week wel een of twee keer bij 
hem eieren halen. Tussen de middag zaten boer Coenen en zijn vrouw 
altijd in de kleine keuken te eten, dan stond ik tussen het gekleurde 
vliegengordijn en keek naar hen. Alsof ik terug was geflitst naar een 
andere tijd. Boer Coenen stond op zodra hij me zag en liep dan in 
zijn blauwe overall en op zijn klompen met mij mee naar de deel 
om de eieren te pakken. In een houten lade lag het wisselgeld, losse 
kwartjes en dubbeltjes en een zak toffees. Karamel of aardbeien.” Ze 
vertelt over de Mariaschool – de lagere school en haar klas is wat haar 
het meest verbindt met Heijen - en herinnert zich de leerkrachten: 
juffrouw Willems, meester Koppes en juffrouw Coopmans. Meester 
Willems vond ze erg streng. Zij en haar klasgenoten waren best bang 
voor hem. Meester Jacques Jansen was de populairste meester van 
de school. Als hij op het schoolplein moest surveilleren, had hij altijd 
zwermen kinderen om zich heen. Ze wilden allemaal graag bij meester vervolg op blz 29

Elke Geurts (Foto’s op deze pagina’s zijn van Keke Keukelaar)
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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

Regio Land van Cuijk & Maasduinen
Uitvaartcentrum Boxmeer, Hollesteeg 1a Boxmeer  

t. 0485 - 52 1111 (dag en nacht) | info@schrijen.com
www.schrijen.com

Wij kunnen 
een uitvaart 
regelen van 
A tot Z

Uitvaartcentrum
- opbaren
- uitvaartdienst
- cateringsruimte

Gildeslagerij Arno de Best
Raadhuisplein 3
5854 AW Nieuw Bergen
www.debest.gildeslager.nl
ook op maandag geopend

BEWUST  BETER
ONS TEAM HEET U VAN HARTE WELKOM!

Varkensvlees: Le Porc Fermier, 
afkomstig uit de Belgische Ardennen.

Geen medicijnen, open stallen met natuurlijke ventilatie, 
leven op stro en 100% natuurlijk voedsel. (www.pqa.be)

Rundvlees: vrouwelijk Nederlandse runderen, afkomstig 
van de gebr. Roos uit Oploo en Veulen

Kip: Gildehoen Nederlandse kip, beter leven 
(www.gildehoen.nl)

vleeswaren uit eigen keuken
NEDERLANDS KAMPIOEN RAUWE VLEESWAREN

Een lekker stukje verantwoord vlees 
voor elke gelegenheid
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Hèjs Nèjs. Elke beaamt dat dit zeker verbeteringen zijn maar dat het 
gemeenschapsleven ook nu niet voor haar zou zijn weggelegd. Dat ligt 
aan haarzelf. Het zit in haar karakter. De rol van de buitenstaander c.q. 
observator is ook heel handig voor een schrijver, natuurlijk. “Ik heb van 
de nood een deugd gemaakt.”
Haar jeugdherinneringen omvatten ook de uitgestorven straten, de 
gesloten rolluiken, het onvermogen van de Limburgers om gevoelens 
met elkaar te delen, maar wel alles over elkaar weten. Wij merken 
op dat de rolluiken bij sommige mensen gesloten zijn omdat ze 
waarschijnlijk bang zijn dat de meubels verschieten. Dat vindt ze 
grappig, zo had ze dat nog nooit bekeken. 

Ze heeft heel veel positieve reacties ontvangen naar aanleiding van het 
artikel. Ze geeft aan dat ook duidelijk werd dat de lezers die contact 
met zochten haar verhaal heel herkenbaar vinden. De mensen die 
het niet leuk vinden reageren niet, maar dat past dan weer precies 
bij de aard van de Heijenaren, zo meent Elke. Het valt haar op dat 
ze na het verschijnen van het artikel meer dan ooit met Heijen bezig 
is. “Ik heb me nog nooit zo verbonden gevoeld met Heijen als nu. 
Erg veel mensen spreken me er op aan. Ze spreken ‘Heijen’ uit alsof 
het God weet waar is. Ze willen Heijen gaan bezoeken en met me 
praten over Heijen. Heijen neemt op deze manier steeds mythischer 
proporties aan. Daar hou ik wel van. Dat de dingen net iets boven de 
werkelijkheid uitstijgen.” glimlacht ze.

Conclusie? Trouw wist het zo mooi te formuleren: Heimwee naar een 
dorp waar je niet meer wilt wonen. 
Elke weet het nog niet, maar in een volgend leven woont ze gewoon 
weer in Heijen…. ;-)

De schrijfster Elke Geurts
We citeren uit een perspublicatie: 

Donderdag 6 november 2014, 20.00 uur. Theehuis Odapark,Venray 
Komt allen! 
Elke Geurts is de jongste van de vier auteurs die dit seizoen door 
Literair Café Venray worden verwelkomd. De twee verhalenbundels 
en roman die Elke Geurts tot nog toe heeft gepubliceerd, zijn zeer 
lovend ontvangen door de pers. Voor haar debuut Het besluit van 
Dola Korstjes ontvangt ze De Nieuw Proza Prijs Venlo, 2008. De 
verhalenbundel wordt door het NRC Handelsblad verkozen tot één 
van de beste boeken van dat jaar. Haar tweede boek blijft ook niet 
onopgemerkt. Het boek Lastmens wordt genomineerd voor de BNG 
Nieuwe Literatuurprijs 2010 en de Anna Bijnsprijs in 2012. Na de twee 
verhalenbundels waarin opvallend veel uit het lood geslagen vrouwen 
figureren, verschijnt in 2013 haar eerste roman De weg naar zee. 

Elke Geurts houdt haar gezins- en 
schrijversleven bij in een blog die zij Elke 
Dag genoemd heeft. (www.elkegeurts.nl) 
Op deze website vind je bij “publicaties” 
ook het artikel in Trouw.

De weg naar zee, is de titel en gaat over 
een moeder die uit schaamte voor het 
feit dat haar kind Down syndroom heeft 
alles in het werk stelt haar kind er “zo 
normaal mogelijk” uit te laten zien.
Kort samengevat vertelt ze: “Het 
onderwerp in dit boek is de maakbaarheid 
van de samenleving. Alles moet perfect 
zijn, hoe ga je daar mee om? En vooral 
hoe ver gaan we daarin? Waar ligt de 
grens? De hoofdpersoon in mijn boek 
krijgt niet het kind waarop ze gehoopt 
had en probeert er alles uit te halen wat 
er in zit. Ze schiet door in het streven 
naar perfectie. In landen als Australië 
en Denemarken komen al haast geen 
kinderen met Downsyndroom voor. Bij 
ons straks ook niet. Willen we dat wel?
Vooral van kinderen wordt tegenwoordig 
heel veel verwacht. Nu veel meer dan 
vroeger. Kinderen moeten gelukkig zijn, 
zichzelf zijn, presteren, alles wat erin zit 
moet eruit gehaald worden. Ze moeten 
hobby’s hebben, goed eten, goed eruit 
zien, niet teveel TV kijken. En opgevoed 
worden. Zelf moet je ook aan allerlei 
voorwaarden voldoen. Maar wat als 
het niet lukt? Dit is het thema van 
mijn boek. Het schuldgevoel van een 
perfectionistische moeder dat ze geen 
perfect kind heeft gekregen. De schaamte 
dat ze “alleen maar” kapster is en geen 
hoogleraar zoals haar vader.”

Het is een intrigerend en mooi leesbaar 
boek over een onderwerp waar je niet of 
nauwelijks iets van hoort of ziet.. Als je het 
boek wilt aanschaffen dan kun je terecht op 
internet, bijvoorbeeld bij www.bol.com, of 
bij boekhandels in Boxmeer, Nijmegen.



Hèjs Nèjs
oktober 201430

Hèjje - Natuurlijk - Mojjer
Als je de titel leest zou je denken dat het om glaszetters of opticiens 
gaat. Niets is minder waar hoewel de naam wel gebaseerd is op 
glazenmakers uit vroeger tijden. Wanneer zij ruiten moesten repareren 
droegen zij het glas in een raamwerk van latten op de rug, waardoor het 
leek alsof ze vleugels hadden.

Voorkomen
Glazenmakers (Aeshnidae) zijn prachtig gekleurde libellen die in onze 
streken veel voorkomen. Blauwe glazenmakers komen veel voor bij 
plassen en tuinvijvers waar ze de omgeving rustig afzoeken naar voedsel. 
Ze komen daarbij vaak in de buurt van mensen en bebouwing en het 
komt niet zelden voor dat deze libel een woning binnenvliegt en dan 
tegen het vensterglas aan gaat zitten en af en toe wordt deze libel dan 
ook gevangen door een kat. Groene glazenmakers echter komen alleen 
voor bij vennen waar krabbenscheer in voorkomt, dat is namelijk de 
enige plant waarin zijn hun eieren afzetten.

Kenmerken
Het zijn grote, zeer krachtige libellen van 60 tot 85 mm lang en een 
spanwijdte van 6,5 tot 9 cm. Het achterlijf, dat langer is dan de vleugels, 
is donker met een lichtere mozaïektekening, of licht met een donkere 

rugstreep. Het borststuk bevat altijd 
schouderstrepen of een lichte tekening aan 
de zijkant, en vaak beide. Verwarrend is wel 
dat de groene glazenmaker meer blauw 
getekend is dan de blauwe glazenmaker, 
die meer groen is. Wel een goed kenmerk 
van de blauwe glazenmaker is dat er op de 
laatste segmenten van het achterlijf vlekken 
zijn samengevloeid, daardoor lijken ze wat 
op een lantaarntje. 

Ontwikkeling
De wijze van ei afzetting verschilt per 
soort. Glazenmakers leggen hun eitjes 
in waterplanten. Het vrouwtje maakt 
met haar legboor een opening in een 
waterplant en legt daarin haar langwerpige 
eieren. Dit noemt men met een moeilijk 
woord “endofytische ei afzetting”. Het 
eerste jaar overwinteren de eieren van 
de glazenmakers in de plant. Daarna 

Glazenmakers
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ontwikkelen de eieren zich in circa vier weken tot larven. Deze 
larven vervellen wel negen tot zestien keer voordat ze langs 
de stengel van de waterplant omhoog uit het water klimmen.  
Het huidje (zie foto) breekt aan de bovenkant open en de libel 
kruipt er voorzichtig uit. In dit stadium is de libel erg kwetsbaar. 
De vleugels moeten opgepompt worden en het duurt uren 
voordat hij helemaal opgedroogd is. Op de foto zie je een 
glazenmaker die nog niet helemaal opgedroogd is, daarom blijft 
hij rustig zitten op de warme arm van onze zwager John.

De vliegtijd van libellen is weliswaar voorbij maar misschien, 
op een warme herfstdag of anders zeker volgend voorjaar en 
zomer, kunnen we weer volop genieten van deze prachtige 
gevleugelde insecten.

Voor nu wensen wij jullie een prachtige kleurrijke herfst toe.
Martha en Paul.



Problemen met uw kunstgebit?

Gebitsreparaties klaar terwijl u wacht!

- Nieuwe gebitsprothese
- Implanteren (klikgebit)
- Gratis intake en advies

www.tppdeenen.nl
info@tppdeenen.nl

www.tppdeenen.nl
info@tppdeenen.nl

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

Heijse kip • Heijs boutje • Broodje van het huis • Jachtfriet • enz. 

Kwaliteit, service, hygiëne en persoonlijke 
benadering staan bij ons hoog in het vaandel.

Bent u in de buurt , kom dan even 
binnen en proef de echte dorpssfeer 
en geniet van als onze lekkernijen.
Tot ziens, Ellen en Friso Cornelissen

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

Al jaren een begrip in Heijen en omstreken

Openingstijden:

Di. t/m za. 11.30 - 22.30 uur

Zo. 13.00 - 22.30 uur

November t/m maart zondags

 15.00 - 21.00 uur

Ma.  Gesloten

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



Richard Smeets maakt geschiedenis tastbaar 

Onlangs werden op acht plaatsen in Gennep beelden geplaatst die ons blijvend herinneren aan de bewoners van Maria Roepaan en de 

Augustinusstichting. Deze beelden zijn tot stand gekomen door de in Heijen woonachtige kunstenaar Richard Smeets, in samenwerking met de 

Stichting ‘Sporen Nalaten’. 

Gennep had er totaal anders uitgezien als de Augustinusstichting en Maria Roepaan zich in de jaren vijftig hier niet gevestigd zouden hebben. Echter, 

door de vermaatschappelijking werden deze instituten steeds kleiner en trokken de bewoners naar elders. Vandaar dat rond 2008 de stichting ‘Sporen 

Nalaten’ in het leven is geroepen, die de opdracht kreeg de intramurale zorg in Gennep blijvend zichtbaar te maken. “Wij zijn toen te rade gegaan bij 

Richard Smeets”, aldus voorzitter Wim van der Jagt, “en door heel veel met elkaar van gedachten te wisselen is dit het resultaat geworden.” 

Luisteren naar Fluisteren 

Richard maakte acht beelden, drie grote en vijf kleinere, die verwijzen naar de aanwezigheid van de instituten. Ze symboliseren de samenleving en 

diverse facetten van de gehandicapte mens. Het materiaal van de kunstwerken is cortenstaal; op de transparante kunststof plexiglaspanelen zitten 

details van tekeningen van deelnemers van Atelier Kunstschat. De woorden ‘Luisteren naar Fluisteren’ op de sokkels 

verwijzen naar een uitspraak van oud-geneesheerdirecteur Gerrit van der Most. De beelden zijn op plekken 

komen te staan die verbonden zijn met de geschiedenis van de instellingen.  Alle kunstobjecten zijn donderdag 

11 september onthuld door cliënten en oud-medewerkers. Een mijlpaal en afsluiting voor de Stichting ‘Sporen 

Nalaten’. Wim van der Jagt: “De geschiedenis is nu tastbaar gemaakt.” Voor meer info zie: www.sporennalaten.nl 

en kliknieuws 

Locaties 

De beelden ‘Luisteren naar Fluisteren’ zijn te vinden op de volgende plaatsen: 1.Hoek Heijenseweg/Stiemensweg 

bij Zwerfheide, het hoofdgebouw van Dichterbij; 2.Zandstraat bij de Aldi; 3.Plantsoen aan het Raadhuisplein in 

Ottersum; 4.Brabantweg bij Loc 94; 5.Maria Roepaen aan de Kleefseweg in Ottersum; 6.Kruispunt Duits lijntje/

Siebengewaldseweg in Ottersum; 7.Plein aan de Torenstraat; 8.Hoek Hoofdstraat/Heikampseweg in Heijen. 

Bron: Regionaal Weekblad De Maasdriehoek, Dorry Smeets. Met dank aan Wilma Verhasselt voor de foto’s 

van de opening

Kerstmarkt 
Op 14 december van 12.00 tot 18.00 organiseer ik weer een wervelende kerstmarkt met muziek en verschillende hobby’s. 
Tevens is er gelegenheid voor een hapje of drankje.Dit alles vindt plaats in Zaal Schuttershof,  Hoofdstraat 15 Heijen. Voor info of standplaats: telefoon: 0620398109. thea@sutmuller.nl

Prikbord

Hoi allemaal,

Het was een fantastische en in alle opzichten zonnige 
dag....wij willen iedereen die op welke manier dan ook 
van betekenis is geweest op onze grote dag 19-09-
2014 van harte bedanken voor de liefdevolle bijdrage.

Zonnige groetjes van het kersverse bruidspaar Marcel & 
Nicole v.d. Weem-Plantius en onze lieve bruidspiraatjes 
Bas & Jesper

Baby Fotoshoot 2014

Deze zal plaatsvinden op zaterdag 13 december vanaf 10.30 uur in D’n Toomp. Alle in 

2014 geboren baby’s, hun ouders, broertjes, zusjes, opa’s en oma’s zijn van harte welkom. 

We hopen alle baby’s te mogen bewonderen en te interviewen. Onze fotografen zullen 

hun best doen de kinderen zo mooi mogelijk te portretteren. De reportage zal in de 

editie van januari 2015 worden geplaatst.

Stuur een mailtje naar marjo.boekhorst@heijen.info om je kindje 

aan te melden.
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CREATIEVE DENKERS, CONCRETE MAKERS

Benieuwd wat we voor uw organisatie kunnen 
betekenen? Voor al uw online en offline concepten, 
acties en reclame-uitingen kunt u bij ons terecht. 
Voor meer informatie bezoek onze website of kom 
een keer langs in de tramhalte.

van 
creatieve woorden

naar 
daden
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Dé groentespecialist van de Maasduinen!

frisse huisgemaakte fruit,- groente,- huzarensalades 
heerlijk voor bij uw BBQ

ZOMER, TIJD VOOR: 
• Kersen • Perziken • Nectarines 

• Abrikozen • Pruimen • Aardbeien

De Poel 8 - 6591 BV – Gennep T. (0485) 514244

Bestel bij ons uw blauwe bessen 
(voor in de diepvries)
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Maandblad Hèjs Nèjs is een ini-
tiatief van de vereniging ‘Hèjje 
Mojjer’. Het wordt in Heijen dank-
zij onze adverteerders gratis ver-
spreid. Abonnementen voor perso-
nen, instanties en bedrijven buiten 
Heijen zijn mogelijk. Abonneren 
of informatie hierover via e-mail: 
dorpsblad@heijen.info of via on-
derstaand correspondentieadres.

Het maandblad is een informatie-
bron voor alle bewoners en bedrij-
ven van Heijen. Het wordt huis-
aan-huis verspreid. 

Abonnement Hèjs Nèjs aan-
vragen: bij voorkeur per e-mail: 
henk.kerkhoff@heijen.info Even-
tueel per telefoon 0485-513506. 
Kosten per jaar: € 25,- exclusief 
verzendkosten; inclusief verzen-
ding in Nederland  € 57,50

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

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

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

Inlevering kopij:
dorpsblad@heijen.info

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 en belangrijke telefoonnummers

De volgende Hèjs Nèjs 
verschijnt op:

26 november 2014.

Agenda 2014 Belangrijke telefoonnummers

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

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

Gemeentehuis:   
Ellen Hoffmannplein 1,
6591 CP Gennep  0485 - 494141

Bibliotheek op school   
voor kinderen van 0 - 12 jaar
Iedere dinsdag van 8.30 - 10.00 uur 
(m.u.v. schoolvakanties)
Basisschool De Heggerank  0485 - 512053

Ziekenhuis: 
Maasziekenhuis Pantein
Dokter Kopstraat 1,
5835 DV Beugen  0485 - 845000

Storingen:   
Gas en elektriciteit  0800 - 9009
Water (WML)  0800 - 0233040

Milieuklachten:   
Milieuklachtentelefoon  043 - 3617070

Dierenambulance:  
Dierenambulance 
Nijmegen e.o. (DAN)  024 - 3550222

Kerk:
Parochie H. Dionysius Heijen
Pastoor: H. Reijnen, Hoefstraat 39,
6598 AM Heijen  0485 - 511533

Thuiszorg:
Thuiszorg Pantein  0900 - 8803

Sensoor
Proteion Thuiszorg  088 - 850 00 00
Proteion Schoon  088 - 850 00 00

SOS telefonische hulpdienst: 
Dag en nacht aandacht  0900 - 0767

Zaterdag 1 november
20.00 uur D’n Toomp

Commissie Fanfare E.M.M. - Benefietconcert

Donderdag 6 november 
13.30 uur D’n Toomp 

KBO Heijen - Kienen

Vrijdag 21 november
Zaterdag 22 november

20.00 uur Zaal Schuttershof
C.V. de Wortelpin - Zittingsavonden

Zondag 23 november 
Vanaf 14.00 uur 

Oranjecomité - Intocht Sinterklaas

Zondag 23 november 
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”

V.V. Heijen 1 – EWC’46 1

Donderdag 27 november 
19.30 uur Zaal Schuttershof

Zij Aktief - Creatieve avond voor Kerst

Donderdag 4 december 
13.30 uur D’n Toomp

KBO Heijen - Kienen

Donderdag 18 december 
19.30 uur Zaal Schuttershof

Zij Aktief - Kerstavond

Zaterdag 20 december
19.00 uur D’n Toomp 

Fanfare E.M.M. en anderen - Kerstconcert

Zondag 4 januari 2015
12.00 uur D’n Toomp

Die Original Maastaler - Nieuwjaarsconcert

Zaterdag 10 januari 2015
20.30 uur Zaal Schuttershof

C.V. De Wortelpin - Prinsenbal

Jubileumweekend 55 jaar C.V. De Wortelpin
Vrijdag 23 januari 2015

Avond voor leden en genodigden
Zaterdag 24 januari 2015

Kindermiddag   / Muzikale avond met feestband
Zondag 25 januari 2015

Jubileumreceptie. Tevens Prinsenreceptie



www.rabobank.nl/lvcm

Samen aanpakken. Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen. 

Vertrouwd en  
eenvoudig over je 

geld beschikken
Het gemak  
van onbezorgd  
genieten


