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Een aandeel in elkaar

De juiste adviseur voor al je vragen.
Op woensdag in de even weken van 9.00-21.00 uur, Zuster Bloemstraat in Beugen.
 
Kijk voor meer informatie op www.rabobank.nl/lvcm

Ontmoet

Hoe stel 
ik een 
financieel 
plan op? 

Beleggen lijkt 
me wel wat. 
Maar hoe begin 
ik ermee?

Is het slim mijn
hypotheek nu 
over te sluiten?

Wie kan mij
helpen met  
internet-
bankieren?

Hoeveel 
pensioen
heb ik straks
opgebouwd?

Ik wil mijn  
eigen bedrijf 
starten maar 
waar begin ik? 
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Voorwoord en Inhoud

De herfst is al weer over de helft en de winter staat voor de deur. Mooie tijd 

om in een verse Hèjs Nèjs te duiken. Ons dorpsblad staat weer barstensvol 

met mooie artikelen en foto’s. Dus wat let u? Met Destion spraken we over de 

bouwplannen aan de Hoofdstraat en in het bijzonder over de hier geplande 

Huiskamer. De Werkgroep Huiskamer Heijen laat ook van zich horen. In Bericht van het Bestuur gaat het over het 

nieuwe Voorzieningenplan. Dit plan beschrijft de toekomst van Heijen, waarbij ook een aanpassing van D’n Toomp 

in beeld is. Belangrijk en lezenswaardig is een artikel over het glasvezelproject. De tekst kan u wellicht helpen bij de 

keuze inzake het wel of niet instappen in dit project. 

In het atelier van Peter Roovers vond een fijn gesprek plaats met de familie Roovers. Aan de orde kwamen de 

diverse verbouwingen, de toekomst van het kasteel en last but not least, het huwelijk van  Reindert en Céline 

Roovers. Met de nieuwe hoofdtrainer van V.V. Heijen, Peter ten Haaf, hadden we een kennismakingsinterview. 

Tenslotte is er aandacht voor een nieuwe muziekband met de mooie naam: The Evergreen Machine. In deze band 

spelen enkele Heijenaren mee. In december kunt u kennismaken met hun muziek bij café-zalen Jan.

Heisa parochienieuws, verenigingsnieuws en het prikbord completeren deze uitgave. De beoogde bijdrage van Riet 

en Gerrie over een Heijens pand schuift door naar de editie van (waarschijnlijk) februari. 

Wij wensen u weer veel lees- en kijkplezier.

Verder in dit nummer: 4 column  |  7 verenigingsnieuws   |  32/33 heisa  |  15 + 21 + 26  prikbord  |  
35 agenda en belangrijke telefoonnummers 
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Rond de touringcar rijdende, onopvallende auto’s en 
motoren zorgden vervolgens voor de aanhouding en 
de confrontatie met hun levensgevaarlijke bezigheden. 
Het fabeltje dat de mens gemakkelijk meerdere taken 
gelijktijdig kan verrichten moet maar eens uit de wereld.  
Een en ander moet dan wel van twee kanten komen: de 
chauffeur zou vóór aanvang van de rit de bestemming 
duidelijk in zijn navigatiesysteem moeten zetten en 
vervolgens het mobieltje uit moeten schakelen. Wordt 
het mobieltje voor navigatie gebruikt, dan moet hij 
in ieder geval niet reageren op binnenkomende apps 
of telefoontjes. Aan de andere kant moet ‘de baas’ 
tijdens de rit de chauffeur niet lastigvallen met nieuwe 
opdrachten. Tijdens een stop is berichten lezen of even 
contact met de basis opnemen toch een kleine moeite, 
dunkt me. Maar goed, ik zal het wel te gemakkelijk zien 
en de hectiek van het jachtige bestaan niet snappen. Of 
laten we ons met z’n allen gek maken?

Neemt allemaal niet weg, dat het niet geconcentreerd 
rijden op de overvolle Nederlandse dreven en het 
afgeleid worden door allerhande mobiele bezigheden al 
tot heel veel leed heeft geleid. Het veroorzaakte ongeluk 
duurt maar even, maar onschuldige slachtoffers zitten 
er de rest van hun leven mee, als ze het tenminste 
overleven! Toch wel iets om bij stil te staan.

Ik wil nog inzoomen op een andere vorm van mobiele 
last, namelijk als je bewegingsmechanisme het laat 
afweten. Normale dingen als lopen, iets oppakken, in de 
tuin werken, douchen etc. worden een beproeving. Op 
het ene moment ben je actief en springlevend; na een 
simpele beweging als een bakje in een kast zetten zag de 
nabije toekomst er ineens heel anders uit. Het ‘schoot in 
de rug’ is de hiervoor gebruikte term in de volksmond. 
Dan gebeurt het volgende: een week wachten om te 
kijken of het lijf het zelf herstelt. Hierbij kun je gebruik 
maken van pijnbestrijding, warmte-elementen en is het 
advies te blijven bewegen. Lukt dat niet, dan mag je de 
fysiotherapeut/manuele therapeut of andere ‘peut’ bellen 
(mag mobiel, maar niet gelijktijdig met autorijden) en 
zien of hij/zij tijd heeft om een herstel te bespoedigen. 
Op zo’n moment besef je wel, wat een groot goed het is 
om mobiel te zijn en ook hoe groot het leed kan zijn dat 
iemand treft door een onnodig ongeval veroorzaakt door 
mobiele bezigheden op verkeerde momenten.

Laten we ons niet gek maken door alles wat snel of nog 
sneller moet en de tijd nemen voor onze werkzaamheden 
en andere bezigheden: Met gewoon rustig doorgaan 
bereik je immers meer dan met al dat gehaast.

Henk Kerkhoff

Mobiele last
Door een slimme truc van de Hermandad is een groot aantal mobiele overtreders in de 
kraag gepakt. Naar mijn bescheiden mening is dat maar goed ook.  Hoog en droog zittend 
en lopend in een touringcar was het een relatief klein kunstje om ‘onhandsvrije’ bellers,  
app’ ers en andere multitaskers te betrappen. 



Vanuit de vragen ‘Wat zijn de belangrijkste vraagstukken voor de 

toekomst van Heijen? Welke voorzieningen zijn nodig voor de 

toekomstbestendigheid van ons dorp? Hoe geven wij vorm aan 

de toekomstige behoeftes?’ zijn door Michael Verheijen, vertegen-

woordiger van Spirato, behoeftes gepeild. Op basis van de resul-

taten van deze peiling en na uitwisseling met verenigingen is door 

de werkgroep het voorliggende plan voor Heijen opgesteld. De 

belangrijke  speerpunten voor het plan zijn: woningbouw (basis 

voor toekomstige leefbaarheid), het behouden van het basisni-

veau aan voorzieningen,  de samenwerking tussen verenigingen 

(ook nodig i.v.m. tekort aan vrijwilligers) en het realiseren van 

een Multifunctionele Accommodatie (school, d’n Toomp, KDV/

BSO en gymzaal). Het voorzieningenplan is ook vertaald in 7 

concrete activiteiten, met daarin vermeld het doel, de betrokke-

nen, de tijdplanning en de kartrekker. Door omstandigheden was 

Michael Verheijen zelf verhinderd het plan toe te lichten, zodat dit 

deel ook door Pierre Hendriks werd gepresenteerd. 

Het onderdeel ‘Multifunctionele Accommodatie’ werd zeer hel-

der door Eelco Basten gepresenteerd met behulp van uitgewerk-

te tekeningen van de school/d’n Toomp/gymzaal. Het geheel is te 

realiseren met relatief eenvoudige aanpassingen van de huidige 

situatie.

Wethouder Peperzak was in zijn reactie lovend over het plan 

en de uitwerking. Desgevraagd benadrukte de wethouder tevens 

dat er, ondanks berichten in de lokale pers, geen sprake van is 

dat de gymzaal in Heijen zou moeten verdwijnen.  Een positieve 

mededeling voor het dorp. De concretisering van het voorzie-

ningenplan gaat nu van start. Na een korte pauze werd met de 

aanwezige Heijenaren besproken wat Kronos voor Heijen kan 

betekenen ten aanzien van het beoogde Zonnepark. Kortheids-

halve verwijzen we naar dia 28, 29 en 30 van de power-point  op 

onze website  www.heijen.info. Algemeen was men van mening 

dat Heijen er, naast zonnepanelen op maatschappelijke gebou-

wen, het liefst een blijvend positief effect aan wil overhouden in 

de vorm van de ‘postcoderoos’ of winstdeling. De aanwezigen 

zagen minder heil in een constructie met effecten of obligaties. 

Het Dagelijks Bestuur (DB) van Hèjje Mojjer gaat met Kronos 

hierover verder in gesprek. Overigens gaf Kronos in een eerder 

gesprek met het DB al aan dat het plaatsen van zonnepanelen op 

d’n Toomp een optie is. Noot: In het coalitieakkoord van gemeen-

te Gennep werd ook al aangegeven dat er zonnepanelen op d’n 

Toomp zouden komen. Door het schoolbestuur de Heggereank 

- Lijn 83po- wordt ook al gesproken van zonnepanelen op de 

school. Al met al is de vraag wat Kronos nog meer kan betekenen 

en hoe de gelden effectief in Heijen kunnen worden besteed. 

Tenslotte kwam het onderwerp “Glasvezel” aan de orde. Uit de 

discussie kwam de mening naar voren dat het niet wenselijk is dat 

Hèjje Mojjer (HM) een collectieve overeenkomst aangaat voor 

dit project. Dan zou er namelijk  1 provider moeten worden ge-

kozen. Overigens is het nooit de bedoeling geweest van HM een 

dergelijke overeenkomst af te sluiten. Alle verenigingen kunnen 

zich voor een verenigingsactie aanmelden bij enkele providers. 

Zie voor meer informatie https://www.gennepglasvezel.nl/ en de 

sites van de daar genoemde providers. 

Zie www.heijen.info voor het volledige voorzieningenplan en de 

bijbehorende power-points.

Werkgroep Voorzieningenplan 

CV de Wortelpin, Fanfare E.M.M., St. Dionysius Gilde, KBO, D’n 

Toomp, LTC de Heikamp, Zonnebloem afd. Heijen, Werkgroep 

de Huuskamer, het Oranje comité, ZijActief, V.V. Heijen, Hèjje Mo-

jjer, basisschool De Heggerank, Harry Brons, Spirato/Vereniging 

Kleine Kernen

Verslag presentatieavond Voorzieningenplan 
“Heijen in beweging”

Op dinsdag 9 oktober jl. werd in d’n Toomp het nieuwe Voorzieningenplan gepresenteerd. Aanwezig waren ruim 100 inwo-
ners van Heijen, de wethouders Peperzak en Lucassen en afgevaardigden van alle politieke partijen. Pierre Hendriks leidde 
namens Hèjje Mojjer de presentatie in. Hij benadrukte hierbij dat dit voorzieningenplan een product is van gezamenlijke 
verenigingen in Heijen.  De totstandkoming van het plan werd begeleid door Spirato/ Vereniging Kleine Kernen Limburg met 
financiële ondersteuning van Gemeente Gennep. 



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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Verenigingsnieuws 

Kaarsjesavond Gennep met fanfare EMM

Op vrijdag 21 december, de kortste dag van het jaar, komen in Gennep weer vele honderden belangstellenden 

bijeen voor de jaarlijkse Kaarsjesavond. Deze sfeervolle avond begint om 19.30 uur en vindt plaats op de historische 

Markt voor het 401 jaar oude stadhuis.

Fanfare EMM heeft de eer deze keer te mogen zorgen voor de muzikale omlijsting.

In mei zijn onze vrijwilligers op pad geweest om loten voor de Zonnebloem te verkopen. 

De rondgang is succesvol verlopen, want we hebben het mooie aantal van 830 loten verkocht. Wij danken iedereen 

hartelijk voor hun bijdrage.

Op 8 oktober jl. vond de trekking plaats. In Heijen is een aantal kleinere prijzen gevallen. Hieronder volgt een gedeelte van de uitslag:

U ontvangt € 50,00 wanneer u een lot heeft met de eindcijfers 5441 of 2699 of 6653. 

Heeft u een lot met de eindcijfers 353 of 112 of 245 dan ontvangt u € 15,00.  

De volledige uitslag met de winnende lotnummers staat op internet via www.zonnebloem.nl/loterij. Prijswinnaars worden verzocht het 

winnende lot volledig ingevuld te zenden aan Pondres, t.a.v. Zonnebloemloterij, Postbus 1279, 5004 BG Tilburg. Maak altijd een kopie 

van uw lot voor uw eigen administratie. 

Zon in de schoorsteen

De Zonnebloem levert een positieve bijdrage aan het leven van 

mensen met een fysieke beperking als gevolg van ziekte, handicap 

of gevorderde leeftijd. Door middel van huisbezoek, activiteiten 

en aangepaste vakanties geven we kleur aan hun leven en helpen 

onze 17 Heijense Zonnebloemvrijwilligers gevoelens van een-

zaamheid te verminderen.

 

Een jaarlijks terugkerende activiteit van de Heijense afdeling van de 

Zonnebloem is de Sinterklaasmiddag. Op woensdag 28 november  

a.s. organiseren we wederom deze middag voor de mensen uit 

Heijen met een fysieke beperking. U kunt deze middag financieel 

ondersteunen door uw, zeer welkome, vrijwillige bijdrage af te ge-

ven bij Lizet Roelofs, Kasteelstraat 10a of bij Mariek Vloet, Beuken-

laan 12. U kunt uw gift ook overmaken op bankrekeningnummer 

NL57 RABO 0122 1031 14 t.n.v. Nat. Ver. De Zonnebloem Heijen.

De Zonnebloem afdeling Heijen dankt u bij voorbaat voor uw 

financiële steun.

Bestuur de Zonnebloem afdeling Heijen

Nationale Zonnebloem loterij:

Attentie: Sinterklaas komt op zondag 25 

november aan op de Loswal bij Teunissen!

Even een momentje voor jezelf?
Dat kan bij Puur Genoegen; samen met de sfeer, uitstraling en geuren,

waan je je even in een andere wereld.
Je bent van harte welkom bij Puur Genoegen!

Wil je iemand eens echt verrassen?
Geef dan een cadeaubon van Puur Genoegen!

Niet alleen leuk om cadeau te doen, maar geweldig om te krijgen!

Met mooie en warme groet,

Louise Pouwels
Eekhoornstraat 26 | 6598 CK Heijen | Tel. 0485 - 210 982 | Mob. 06 - 29 51 49 39

www.puurgenoegen.nl | louise@puurgenoegen.nl

Advertentie:



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

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.heijshepke.nl

Al jaren een begrip in Heijen en omstreken

Openingstijden: 
Dinsdag t/m zaterdag  11.30 – 21.00 uur

zondag  13.00 – 21.00 uur

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

zondag  15.00 – 21.00 uur

maandag  gesloten

Wij beschikken over 
een uitgebreid 
zitgedeelte, een ruim 
terras (60 plaatsen) en 
een speelgelegenheid 
voor de kinderen.
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Destion en de Huiskamers
Nu de grondwerkzaamheden aan de Hoofdstraat voor 
de langverwachte nieuwbouw van (senioren)woningen 
zijn begonnen en ook de oprichting van een Stichting 

voor de Huiskamer is gestart leek het ons een goed idee een 
interviewafspraak te maken met de manager Wonen van Destion. 
Gelukkig waren we van harte welkom bij Ilse de Bokx (43), die deze 
functie bij Destion vervult.

Destion en de Huiskamers
Woningcorporatie Destion beheert sociale huurwoningen in het 
gebied van Mook/Molenhoek tot en met Wellerlooi. Naast Destion 
opereert in Gennep ook Woningcorporatie Mooiland. Mooiland heeft 
het merendeel van de huurwoningen in Gennep in beheer. Destion 
beheert vooral woningen in de kerkdorpen. Onlangs heeft Destion 
de panden op het terrein bij de Libermannhof verworven. Hiermee 
heeft de corparatie  haar bezit in Gennep wat uitgebreid. Destion zelf 
is gehuisvest in het pand aan de Doelen in Gennep. In de buitendienst 
werken 24 personen. De directeur/ bestuurder van de organisatie is 
Wilbert Pothoff. In totaal beheert en verhuurt Destion in de hele 
regio 2.700 woningen, waarvan 117 in Heijen. Daar komen nu  10 
seniorenwoningen en 2 appartementen bij. Verder wordt er gebouwd 
aan een Huiskamer.  Dit wordt een aantrekkelijke accommodatie 
midden in het “wijkje”, waar senioren gezellig bij elkaar kunnen komen 
om hun sociale contacten te onderhouden en voort te zetten. In 
drie kerkdorpen van Gennep vind je een laagdrempelige Huiskamer 
waar je als oudere naar toe kunt. Het is een knusse ruimte waar op 
kleine schaal allerlei activiteiten kunnen worden georganiseerd. Juist 
de geborgenheid van een Huiskamer is aantrekkelijk. 
Volgens Ilse kan het project Huiskamer gerust bestaan naast een 
Gemeenschapshuis. Daar vinden vaak de grotere evenementen 
plaats. De ervaring is dat onderling wordt doorverwezen als een 
activiteit te groot is voor de Huiskamer of juist te klein is voor het 
Gemeenschapshuis. Dat bijt elkaar niet of nauwelijks.
Wij zijn enige jaren geleden al eens te gast geweest in de huiskamers 
van Afferden en Ven-Zelderheide en wij waren verrast over wat zich 
daar afspeelde. Na een aarzelende start bleek het in beide dorpen 

een schot in de roos. En dat dit voor Heijen ook gaat lukken, staat als 
een paal boven water.

Hoe werkt het?

Destion bouwt de accommodatie en draagt deze voor de lieve som 

van € 1,00 (huurbedrag per maand) over aan de Stichting Huiskamer 

Heijen, die nu in oprichting is. Je kunt hierover lezen in het bericht van 

de Werkgroep Huiskamer, dat ook bij dit artikel staat. Destion staat de 

nieuwe stichting  bij bij het realiseren van de oprichtingsakte. Destion 

bouwt in het huis een aantal basisvoorzieningen, zoals een keuken, 

een toiletblok en centrale verwarming. De Stichting moet zorgen 

voor de verdere inrichting met behulp van subsidies, sponsoring en 

inzamelingsactiviteiten in het dorp. 

De activiteiten in de Huiskamer worden geregeld door vrijwilligers van 

de stichting. Op dit moment hebben zich tien personen aangemeld, 

waarvan er acht het stichtingsbestuur gaan vormen. Dit is besloten 

in de vergadering van 3 oktober jl. Er moet heus nog heel wat water 

door de Maas voordat de gezelligheid in de Huiskamer van start 

kan gaan, maar het begin is er in ieder geval. De bedoeling is dat het 

Stichtingsbestuur de continuïteit bewaakt en dat Destion beschikbaar 

is voor vragen. Na de opstart moet het bestuur zelfstandig kunnen 

opereren met behulp van vrijwilligers uit het dorp. De inzet van 

vrijwilligers bevordert weer de samenhang in het dorp, meent Ilse.

Vreemd genoeg is er een onbedoelde bijwerking van een Huiskamer  

opgetreden. Wat is het geval: Doktoren hebben gemerkt dat  ouderen, 

Destion, een woningcorporatie 
met een sociaal hart.
Nu de grondwerkzaamheden aan de Hoofdstraat voor de langverwachte nieuwbouw 
van (senioren)woningen zijn begonnen en ook de oprichting van een Stichting voor 
de Huiskamer is gestart leek het ons een goed idee een interviewafspraak te maken 
met de manager Wonen van Destion. Gelukkig waren we van harte welkom bij Ilse de 
Bokx (43), die deze functie bij Destion vervult.
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woonachtig in de dorpen waar een Huiskamer is gevestigd, minder 

“sociale bezoekjes” aan hun huisarts komen brengen. Mensen die 

vroeger nauwelijks buiten kwamen gaan nu wel naar de Huiskamer. Ze 

bewegen meer en zijn minder eenzaam. Ilse: “De huiskamers hebben 

een grote maatschappelijke meerwaarde. Gelet op de vergrijzing 

denken wij dat een Huiskamer in een dorp meer dan welkom is. 

Voor Destion is de Huiskamer betaalbaar, omdat deze deel uitmaakt 

van een groot project. Uiteindelijk zou het ook weer kunnen worden 

omgebouwd naar een seniorenwoning.”

Hoe zijn jullie tot dit mooie initiatief gekomen, 
Ilse?
Ilse moet even nadenken hoe dit idee tot stand gekomen is.  Ze 
vertelt dan over het ondernemingsplan “Mensenwerk”, dat door het 
managementteam van Destion is opgesteld. Daarin staat onder meer 
dat trouwe huurders die soms al meer dan dertig jaar in een van hun 
huurwoningen wonen, met voorrang gaan worden behandeld bij de 
aanvraag van een seniorenwoning. Daar past ook het idee van een 
Huiskamer heel goed bij. Het is een voorziening die ten goede komt 
aan de huurders, maar ook is bedoeld voor de andere ouderen in 
het dorp.  Het kan ook nog zijn dat het idee is overgewaaid van een 
andere woningcorporatie, maar dat weet Ilse niet precies. Ze staat 
echter hoe dan ook voor de volle 100% achter dit mooie sociale 
initiatief van Destion.

Hoe zal de verdeling van de seniorenwoningen 
worden aangepakt in Heijen?
Ilse: “De woningen zullen worden vergeven aan woningzoekenden uit 
Heijen.  Het betreft in feite Heijense Destion huurders van 65+, die 
door de verhuizing ook een weer een huurwoning zullen achterlaten. 
De leeggekomen huurwoningen zullen gewoon op de normale 
manier worden verhuurd, dat wil zeggen: je kunt je ervoor aanmelden 
en als je aan de beurt bent krijg je de woning toegewezen. Zo zal 
er doorstroming op gang komen. De nieuwbouw is ook hard nodig 

om deze doorstroming te realiseren. We hebben verder  in Heijen 
ongeveer 15 huurwoningen die, eenmaal leeg gekomen, in aanmerking 
komen voor verkoop. Maar de kernvoorraad van huurwoningen is in 
de afgelopen jaren opgeknapt en blijft voor verhuur beschikbaar.”

Huurders met een verblijfsstatus
Voor het project aan de Hoofdstraat komen geen mensen met 
een verblijfsstatus in aanmerking. Zoals hierboven vermeld worden 
de nieuwe woningen echt gereserveerd voor Heijense Destion 
huurders van 65+, die door willen stromen naar een woning waar 
alles gelijkvloers is. De vrijgekomen huurwoningen in het dorp 
kunnen eventueel wel aan statushouders worden verhuurd. Dit 
stukje verhuurbeleid is een beleid van de gemeente Gennep waar 
Destion geen invloed op heeft. De praktijk leert dat ongeveer 8 tot 
10% van de vrijkomende huurwoningen aan statushouders worden 
aangeboden. Op dit moment worden circa dertig woningen in 
Gennep door statushouders bewoond.

Wanneer is het project klaar, denk je?
Ilse: “Dit jaar hopen we nog de omgevingsvergunning te krijgen, 
zodat begin volgend jaar de aanbesteding kan plaatsvinden. De 
realisatie van het project zelf is lastig te bepalen. Het is druk in 
de bouwwereld, waardoor het niet goed mogelijk is een start- 
en opleverdatum te noemen. Hopelijk wordt dat eind 2019.”

Wat is er tot slot zo leuk aan jouw baan, Ilse?
Ilse begint meteen te glimmen: “Je kunt direct iets voor 
je huurder betekenen. Doordat Destion een vrij kleine 
organisatie is in de wereld van de woningcorporaties 
sta je dichter bij je huurders. Dat geeft voldoening.”
Ilse toont ons tenslotte ook nog een plattegrond van 
het plan, die wij bij dit artikel geplaatst hebben. Er 
kunnen evenwel nog wijzigingen worden aangebracht, 
maar dat zien we dan wel weer…..
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Huiskamer Heijen

Zoals eerder aangegeven willen wij Heijen op de hoogte houden van de ontwikkelingen van de Huiskamergroep. Op dit 
moment kunnen we melden dat er een bestuur is samengesteld, waarbij de  functies als volgt zijn ingevuld: 
Voorzitter : Antoinette Linders en Richard Keuninx
Penningmeester : Hans van den Ham
Secretariaat: Jolanda Jansen en Lian Hoesen
Bestuursleden:  Erwin Jansen, Minet Coenders en Edwin Jans
 
In de afgelopen maanden hebben we de opening bezocht van de nieuwe huiskamer in Milsbeek en hebben we gesproken 
met het bestuur van de huiskamer in Afferden. Bij de opening in Milsbeek was  wethouder Peperzak aanwezig en hebben we 
ons meteen maar even voorgesteld.

De komende tijd gaan we verschillende werkgroepen opzetten en de organisatie van de toekomstige Huiskamer in gang 
zetten.   
Voor het project wordt een stichting opgericht met de naam BLOH (Bevordering Leefbaarheid Ouderen Heijen).  Er wordt 
gewerkt aan de totstandkoming van de statuten. Begin januari wordt de stichting officieel beschreven. De architect van Destion 
is bezig met het tekenen van de woningen en de huiskamer. Op het moment dat de eerste tekeningen klaar zijn gaan we deze 
samen met Destion bekijken. 

Zodra de tekeningen definitief zijn kunnen de ruimtes ingericht gaan worden. Hiervoor gaan we fondsen aanschrijven en 
sponsoren benaderen. Tevens zullen we activiteiten op gaan zetten om geld te genereren voor de inboedel en andere 
kostenposten.

Begin 2019 gaan we vol op stoom komen. We hopen dat alle werkgroepen zijn bepaald en worden gedragen worden door 
vrijwilligers. Onze opzet is om zoveel mogelijk vrijwilligers te werven om zo het werk goed te kunnen verdelen. Bij de vorming 
van het bestuur hebben we ook voor deze aanpak gekozen. Het is immers niet goed om de druk en verantwoording bij één 
persoon te leggen. Op deze manier blijft het voor iedereen fijn zich in te zetten, zonder dat er voortdurend  verplichtingen 
aan vast zitten. 

We hebben al een lijst van mensen die aangegeven hebben iets te willen betekenen voor de huiskamer, maar kunnen er altijd 
nog meer gebruiken. Heeft u interesse of wilt u gewoon informatie over het project dan kunt u zich aanmelden via de mail 
huiskamer@heijen.info of bellen met Richard Keuninx 06 10038887.
U krijgt dan regelmatig informatie over de stand van zaken en een uitnodiging voor een informatieavond als we duidelijkheid 
hebben over de opzet van de werkgroepen. Tijdens deze avond kunt u dan bepalen of u wel of niet mee gaat helpen in één 
van de werkgroepen.

Hopelijk tot ziens,
Werkgroep Huiskamer Heijen



Eerst maar eens even een voorstellingsrondje, met wie zit-

ten we hier aan de hangtafel?

N.B. In een andere bezetting ken je een aantal bandleden mis-

schien nog van Slashback.

Bart Janssen, solo gitaar. Voormalig 

trombonist bij EMM, waar hij, jong 

als hij was, reeds vele solo’s voor zijn 

rekening nam. Nu “omgeturnd” naar 

gitarist en woonachtig in Gennep, 

maar geboren en getogen in Heijen.

Bart Lamers, gitaar. Ook Bart 

is zijn muzikale carrière begon-

nen bij EMM. Onder leiding van 

vader Theo drumde hij zijn par-

tijtje mee bij de slagwerkgroep. 

Bart woont inmiddels in Arcen, 

maar ook zijn wiegje stond in 

Heijen.

Frank van Wely (49), drummer. 

Hij is de enige van de band die 

op dit moment nog beroepsmatig 

met muziek bezig is. Frank heeft de 

klassieke conservatoriumopleiding 

gevolgd en is nu muziekleraar en 

dirigent bij een aantal muziekge-

zelschappen. Frank heeft  van 1994 

tot 2005 in diverse beroepsorkes-

ten gespeeld. Hij woont in Gennep.

Bob van Uden (37) keyboard en 

zang. Bob speelde in Top-40 band 

Big Nick en was beroepsmuzikant 

van 2000 tot 2010. Thans is hij 

nog actief bij Bob&Co en speelt 

hij dus ook  bij The Evergreen 

Machine. De mobiele pianoshow 

van Bob&Co is uniek in Neder-

land. De band bevindt zich in een caravan, die is omgebouwd tot 

professioneel podium. Vanuit de caravan spelen ze verzoekjes die 

het publiek op speciale kaarten invult. Een ludieke muzikale opzet. 

Zo heeft Bart in het verleden meer creatieve ideeën gelanceerd. 

Hij woont in Gennep.

Morris Holtzhuizer (51), bas-

gitaar. Ook hij heeft zijn sporen 

als beroepsmuzikant in de mu-

ziekwereld verdiend. Morris was 

lid van de popgroep December 

en speelde twee jaar lang bij het 

begeleidingsorkest van Marco 

Borsato. Ook bij andere artiesten 

verzorgde hij begeleidingsmuziek. Morris, woonachtig in Boxmeer, 

kwam soms tot wel 180 optredens per jaar. En dat twaalf jaar lang! 

Alle leden dragen ook vocaal hun steentje bij.

Van Slashback naar The Evergreen Machine, 

hoe zit dat, heren?

Ze vertellen: Slashback was een Top-40 Band, waarmee we vele 

optredens hebben gedaan. Toen de twee zangeressen vertrokken, 

zijn we samen om de tafel gaan zitten. Wat gaan we doen? Het 

bleek dat vooral de oude nummers, zeg maar de klassiekers uit de 

Een koud pilsje in een warm bad….
Op speciaal verzoek van ex-Heijenaren Bart Janssen (40) en Bart Lamers (50) gingen we op een late avond 
naar Café-Zalen Jan voor een interview met de redelijk kersverse rockband The Evergreen Machine. De band-
leden hadden immers iets te melden dat ze graag met Heijen wilden delen.
 



Hèjs Nèjs
November 2018 13

jaren ’80, het heel goed doen bij het publiek. Wij vinden dat ook 

gaaf om te spelen. Daarbij ontdekten we dat de meeste nummers 

ook in de Top 2000 stonden. We hebben een nieuwe naam be-

dacht, gebaseerd op deze oude nummers: The Evergreen Machi-

ne. Medio 2017 was de doorstart een feit, in een geheel andere 

samenstelling en met een geheel andere muziek.”

Wat hebben jullie nu voor Heijen in petto?

In samenwerking met Nick de Valk van Café Zalen Jan, waar zo-

wel Slashback als nu The Evergreen Machine al negentien jaar (!) 

repeteren, hebben ze het idee voor een Top 2000 caféconcert 

bedacht. Op zondag 9 december van 17.00 tot 21.00 uur staan 

de heren “tussen de schuifdeuren” in de intieme setting van het 

café en geven zij een staaltje van hun beste kunnen af. 

Hieronder staat de ronkende tekst die wij van Bart Janssen als 

aankondiging op dit concert mochten ontvangen. We hoeven 

hier geen letter aan toe te voegen:

Beleef de vetste klassiekers uit de gloriejaren van de pop- 

en rockmuziek!

De mannen van The Evergreen Machine barsten van de 

muzikale ervaring in allerlei bands en projecten. In deze 

band bundelen zij hun krachten met maar één doel. Het 

dak eraf, met de grootste pop- en rockklassiekers uit de 

70’s, 80’s en 90’s.

De vetste klassiekers van legendes zoals Queen, Toto, van 

Halen, Whitesnake, Bon Jovi, Guns n’ Roses, Aerosmith, 

Bryan Adams, Foreigner, Phil Collins en Michael Jackson 

komen in een dik 2.5 uur durende show voorbij. Ga mee 

op reis en (her)beleef die magische decennia van de pop-

muziek. Een must have voor ieder feest of festival!

De bandleden zeggen: Zonder meer leuk voor de 40 plussers, 

maar uiteraard is iederéén deze zondagmiddag welkom . Buiten 

is het dan vast heel koud, maar binnen is het warm en gezellig en 

kun je fijn meebrullen met de mooiste klassiekers. Mis het niet….

Zonder meer leuk voor de 40 plussers, 
maar uiteraard is iederéén deze 

zondagmiddag welkom

Café Zalen Jan….

Zoals gezegd worden de “bendeleden” al 19 jaar gastvrij ontvan-

gen bij voorheen Schuttershof, nu Café Zalen Jan. Het eerste op-

treden van Slashback dateert van de Millenniumnacht, inderdaad 

bijna 19 jaar geleden. Bart: “Nick biedt ons een koud pilsje in een 

warm bad.” Das toch moj..

Toekomst?

Er wordt momenteel gebrainstormd over een “wintertour”, een 

soort tournee langs verschillende cafés en lokalen. Ze willen 

graag meer bekendheid krijgen, maar het is voor heel veel bands 

moeilijk om grote zalen vol te krijgen, vandaar de “downsize” naar 

de wat kleinere en knussere locaties. 

Meer weten over The Evergreen Machine? Kijk dan op:

www.facebook.com/

evergreenmachine.band 

www.evergreenmachine.nl 
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Twee weken later kon ik al starten. Ik ontmoette mijn twee Chinese collega’s 
en Martin, een Haagse man, die met zijn vrouw op Bali woont en naar Sjanghai 
reist om te werken. Echt ideaal. De eerder genoemde  Daisy was er om me 
wegwijs te maken in mijn eerste dagen. Het was mijn eerste klus als financieel 
manager; de hele financiële administratie rustte op mijn schouders. Na drie 
dagen vertrok Daisy met de woorden: ‘Het komt wel goed. Je kunt me altijd 
bellen.’ STRESS. Maar, ik overleefde mijn eerste twee weken en ik keek zelfs 
uit naar de derde. Ik was eindelijk een expatwife. 

Zo fris als een hoentje begon ik in die derde week op maandagochtend 
aan mijn 1,5 uur durende reis naar kantoor en startte daar mijn werkdag. 
Met Daisy had ik afgesproken dat zij er op maandagen nog zou zijn om me 
te helpen. Ze kwam deze maandag gestrest en laat binnen. Ik vroeg haar of 
alles oké was. Ik kon al zien dat dat niet het geval was….. Ze vroeg of ik een 
minuutje voor haar had. Toen we gingen zitten in de andere kamer werd ik 
zelf zenuwachtig van haar gedoe.
Het nieuws dat ze bracht had ik niet helemaal zien aankomen...  Ze gooide 
het eruit: ‘Mijn nieuwe baan is verschrikkelijk en ik heb (onze baas) Hans 
gebeld of ik terug mag komen en dat was goed’. Uh, wacht even...?! ‘Dus, wat 
betekent dat voor mij?’ vroeg ik. Dat antwoord had ze al klaar. Binnen 30 
minuten zat ik in een taxi, op mijn weg terug naar het zijn van een expatwife.

Welkom in China... 

Tari Lambregts

The expatwifelife. Welkom in China...
Tijdens de week dat ik terug was in Nederland en thuis bij papa en mama, ging mijn zoektocht 
naar banen door. Toen ik naar China verhuisde leken de mogelijkheden eindeloos. Maar nu was 
het januari en sinds oktober was ik al op zoek. Ellendig was het. Plotseling was daar echter een 
berichtje van een vriendinnetje in China. Daisy, een Nederlands meisje, had een andere baan 
gevonden en zocht iemand om haar te vervangen. Ik nam contact met haar op en binnen een dag 
was alles in kannen en kruiken. Yes, ik heb een baan!

Deel 3



Babyfotoshoot 2018..... hallo ouders!
Op zaterdag 15 december houden we de jaarlijkse babyfotoshoot voor de baby’s die in 2018 in Heijen 

zijn geboren. Aanvang: 10.30 uur in Gemeenschapshuis D’n Toomp. Denk je eraan je baby op te geven? 

Stuur zo spoedig mogelijk een mailtje naar 

dorpsblad@heijen.info. Dan komt het allemaal in orde.

Oeps Oeps!
Wij lieten vorige maand een van de twee Fennes, na-

melijk het dochtertje van Joyce en Edwin, geboren wor-

den in de Esdoornstraat. Dat moest natuurlijk de Eek-

hoornstraat zijn. Sorry!

The expatwifelife. Welkom in China...

60-jarige huwelijksjubilea in 2018? 
Zoals bekend komt de redactie graag langs voor een in-

terview, bijvoorbeeld bij 50- en 60-jarige huwelijksjubilea. 

Echtparen die 50 jaar zijn getrouwd maken meestal van 

deze mogelijkheid geen gebruik, zo hebben we gemerkt.  

Dat is niet erg, maar daarom is onze hoop wel een beetje 

gevestigd op de 60-jarige huwelijksfeesten. Als je het zo 

lang met elkaar hebt uitgehouden, dan verdient dat een 

plaatsje in het Hèjs Nèjs, toch? Bovendien komt het niet zo 

gek vaak voor. Dus als je zo’n stel kent of zelf zo’n stel bent, 

neem dan alsjeblieft contact op met de redactie. Stuur een 

mailtje naar dorpsblad@heijen.info en we gaan het regelen.

Erica Reintjes zag Sarah! 
Voor het geval je het over het hoofd hebt gezien : hierbij een 

foto van de levensgrote Sarahpop die een week lang de wacht 

hield over de woning van Erica (en Patrick) aan de Hoofdstraat. 

Ons redactielid Erica Reintjes werd op 22 oktober 50 jaar en dat 

hebben we geweten. We waren welkom op het “Oktoberfest”, 

dat zij ter gelegenheid van deze verjaardag had georganiseerd bij 

Plan B. Het feest barstte los op de oude bekende klanken van 

“Marmor, Stein und Eisen Bricht” en Die Riesenstimmung bleef 

de hele avond (en deel van de nacht) onveranderd hoog. Echter : 

toen geliefde Patrick en de familie haar een ballonvaart aanbo-

den voor deze speciale verjaardag had zelfs de stoere Erica het 

even niet breed. Tenslotte doen we nog een “pluimhoedje” af 

voor Erica’s 88-jarige moeder Mia Reintjes die doodgemoede-

reerd  de hele avond de herrie doorstond. Ze ging pas om half 

3 naar huis….. Erica, van harte gefeliciteerd en nog vele gezonde 

en gelukkige jaren toegewenst.

De Redactie.



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!

    

De Groote Heeze 56
6598 AV  Heijen
Tel. (0485) 51 70 93
Fax: (0485) 51 48 79
www.ves-autoschade.nl

    

De Groote Heeze 56
6598 AV  Heijen
Tel. (0485) 51 70 93
Fax: (0485) 51 48 79
www.ves-autoschade.nl

    

De Groote Heeze 56
6598 AV  Heijen
Tel. (0485) 51 70 93
Fax: (0485) 51 48 79
www.ves-autoschade.nl

    

De Groote Heeze 56
6598 AV  Heijen

Tel. (0485) 51 70 93
Fax: (0485) 51 48 79

www.ves-autoschade.nl
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Joost (50) woont met zijn gezin aan de 
Dennenlaan. Hij is elektrotechnisch 
ingenieur en werkt als consultant. Joost 
adviseert bedrijven op het (brede) gebied 

van telecommunicatie en elektronica. 
Het is een echte duizendpoot, die zijn huis 

van binnen en buiten zelf heeft gerenoveerd 
en verduurzaamd. Op het dak liggen zonnepanelen en de laatste 
aanwinst is een warmtepomp, zodat de gaskraan nu dicht is. Joost 
heeft veel tijd en energie gestoken in dit project, dus we kunnen 
gerust stellen dat hij een expert is geworden op dit gebied. Maar 
Joost is van meer markten thuis. Het glasvezelverhaal heeft hij met 
belangstelling gevolgd en hij heeft zich de materie in grote mate eigen 
gemaakt. Tijdens ons bezoek vroegen we hem in klare taal een en 
ander toe te lichten, zodat “we” een goede afweging kunnen maken.

Informatieboekje
We hebben allemaal het mooi vormgegeven groene boekje gekregen 
met ronkende aanbevelingen. Toch blijft  de vraag voor elk gezin: wat 
schieten we ermee op en wat zijn de kosten? We verzoeken Joost 
eerst een beeld te schetsen van de huidige situatie en waar we naar 
toe gaan.

ADSL en COAX
In het buitengebied ligt een ADSL netwerk. Joost legt op eenvoudige 
wijze uit dat dit in   elkaar gedraaide kabeltjes zijn, die van de woning 
naar de telefooncentrale in Gennep leiden. Door de kabeltjes 
gaan stroompjes heen en weer naar de telefooncentrale. Voor de 
telefoonverbinding is dit geen probleem, maar voor ADSL is het een 
hele afstand. 

Deze kabels zijn niet gemaakt voor snelle acties. Het systeem is 
verouderd, de lijnen zijn slecht en leveren veel te weinig capaciteit.
Ziggo internet werkt al een stuk beter. Ziggo maakt gebruik van een 
(betere) COAX kabel. Het blijven echter kabels. De stroom gaat 
door de kern van de kabel en weer terug door de mantel. Bij hoge 
frequenties kan de stroom er niet goed doorheen en is het verlies 

groot. Joost geeft aan dat het verlies wel kan oplopen tot 500 en zelfs 
1000 keer meer dan wanneer er een glasvezelverbinding is. 
Bij de huidige situatie is het zo dat de vele kabeltjes elkaar negatief 
beïnvloeden en storing en vertraging opleveren. Bij glasvezel heeft 
iedereen een eigen kabel en kan het signaal niet gestoord worden door 
andere gebruikers. Je hebt dus een eigen verbinding met de centrales 
in de dorpskernen. Tevens kunnen in de huidige versterkerkasten die 
nodig zijn voor coax storingen optreden door vocht, blikseminslag en 
temperatuurschommelingen.

Ziggo
Ziggo is een soort van alleenheerser als het gaat om internet, telefoon 
en TV. Zij hebben het kabelnet en bieden ook de programma’s (in 
pakketten) aan. ‘Een ongewenste situatie,” meent Joost. “Ze hebben 
de monopolypositie en maken daar eigenlijk misbruik van. Je bent te 
veel afhankelijk van slechts één provider. Het netwerk van Ziggo ligt er 
al heel lang en problemen door veroudering liggen zo langzamerhand 
op de loer. Verder is de vraag: blijft Ziggo in de toekomst hun kabelnet 
wel up-to-date houden?”

Met de komst van een glasvezelnet is de keuze voor een provider 
veel groter en kun je per provider bekijken welke voor jou het beste 
pakket aanbiedt. Je kunt een overzicht van alle providers en hun 
pakket vinden op internet. Zij hebben verder geen bemoeienis met 
het kabelnet, dat Ziggo wel heeft. Bij glasvezel komt er één centrale 
per dorp en van daar uit gaan een of twee kabels naar elk huis.

Belangrijk om te vermelden is het volgende: Als mensen ernstig 
gehecht zijn aan Ziggo Sport (zoals bijvoorbeeld de echtgenoot van 
jullie verslaggever), dan is het mogelijk is om het abonnement voor 
internet en telefonie bij de nieuwe provider onder te brengen en 
het Ziggo abonnement voor TV te houden. Hier hangt echter wel 
een prijskaartje aan. Een andere optie is om Ziggo Sport als extra 
TV pakket nemen bij diverse providers voor glasvezel.  “En wie weet,” 
zegt Joost, “over een paar jaar bieden de nieuwe providers wellicht 

Glasvezel, nemen we ’t wel of nemen 
we ’t niet….
Een brandende vraag, die veel discussie oproept in ons dorp. Wij willen deze discussie 
absoluut niet beïnvloeden, want wij hebben de wijsheid ook niet in pacht. Daarom 
gingen we maar eens praten met onze dorpsgenoot Joost ter Laak, die wel over kennis 
ter zake beschikt.  

Peter Roesgen op weg naar de Eger!



Wat is uw
huis waard?

Gratis waardebepaling
bel 0485-820202

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
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ook een soort Ziggo sportkanaal aan. Het zou zo maar kunnen. 
Doordat we van een gesloten netwerk naar een open netwerk gaan 
zijn de mogelijkheden in de toekomst veel groter. De providers zijn 
concurrenten van elkaar en willen een zo’n aantrekkelijk mogelijk 
pakket aanbieden.”

De providers zijn concurrenten van 
elkaar en willen een zo’n aantrekkelijk 

mogelijk pakket aanbieden.

Het buitengebied en de bedrijven
Het staat buiten kijf dat het buitengebied en het bedrijfsleven met 
smart uitkijken naar het glasvezel kabelnet. Lees hieronder maar eens 
de noodkreten van Henk en Marion Hendriks en Johan en Caroline 
Ronnes. Een bezwaar dat geopperd werd tijdens de informatieavond 
in d’n Toomp was dat de kern van Heijen “dus” mee moest betalen 
aan de snelle internetverbinding voor het buitengebied. Joost is echter 
sterk van mening, dat het precies andersom is. Kern Heijen profiteert 
juist mee van het buitengebied. Door de relatief grote afstanden 
naar de huizen in het buitengebied moet er een betere kwaliteit 
glasvezelkabels gebruikt worden en dat is alleen maar gunstig voor 
de kern. 

“Bovendien,” zo betoogt Joost, “dit deel van Nederland is al een 
krimp- en achterstandsregio. We blijven hopeloos achter als dit 
project geen doorgang zou vinden. Zonder glasvezel lopen we nog 
meer achterstand op. Tegenwoordig wordt bij de koop van een 
huis wel degelijk gekeken hoe de internetverbindingen zijn. Kun je 
dan aangeven dat er glasvezel is, dan verhoogt dat wel degelijk de 
verkooppotentie van je huis.” 

Nadelen
We bespreken of er ook nadelen aan het nieuwe glasvezelnet zitten. 
Dat blijkt het geval: één van de grootste bezwaren is wel dat vrij 

veel mensen een nieuw e-mailadres moeten aanmaken. Er zijn echter 
situaties dat dit niet hoeft, bijv. als je een Gmail adres hebt. Overigens 
hebben de providers toegezegd iedereen te helpen met een wijziging 
van het mailadres. Een ander nadeel is dat je op korte termijn moet 
beslissen. Mocht je op een later tijdstip mee willen doen dan kost de 
aansluiting maar liefst € 450,--. 

Resumé
We zouden nog wel even door kunnen gaan met het opsommen van 
de mogelijkheden en voor- en nadelen van glasvezel maar de vraag 
blijft toch voor iedereen: Wat schieten we ermee op en wat kost het? 
Het advies is: Laat je goed voorlichten en maak een weloverwogen 
keuze. Daar kunnen wij je niet bij helpen. We nemen de vrijheid de 
lezer  het volgende mee te geven: als Heijen mee wil blijven doen 
in de vaart der volkeren is de keuze wellicht niet moeilijk. Bedenk 
dat onze ouders, grootouders en over/overgrootouders soms ook 
grote stappen hebben moeten zetten om bij te blijven. Hadden ze 
dat niet gedaan “dan reden we nu nog rond met kar en paard en 
communiceerden we met rooksignalen”…. Wij wensen iedereen veel 
wijsheid toe.

Van de families Hendriks en Ronnes ontvingen wij 

onderstaande bijdragen aan dit artikel. 
Het is voor bedrijven in het buitengebied van levensbelang om snel 
internet te hebben. Onlangs is ons bedrijf  verder geautomatiseerd en 
storingen aan onze machines worden merendeels van afstand online 
opgelost door monteurs. De boekhouding zit tegenwoordig in de cloud, 
evenals het managementsysteem van ons bedrijf. Tevens zijn er plannen 
voor een aantal camera’s zodat we op afstand ons bedrijf kunnen volgen 
en beveiligen. En ik zal maar niet over onze huishouding beginnen met 
smart TV’s, tablets en smartphones op de WIFI. Op dit moment werken 
wij met ADSL voor het internet met een snelheid van 8 MB per seconde 
(!!). U zult begrijpen dat wij niet kunnen wachten totdat we glasvezel 
hebben.
Johan en Caroline Ronnes



Onze klanten kiezen
voor persoonlijk contact

én online bankieren.

*Vragen? De koffie staat klaar! Vraag ons naar de voorwaarden.

Word ook klant
en ontvang een 

cadeaubon
van € 30 van Bakkerij 

van den Bergh.*

Leef Vrij
Dorpsstraat 78A
5851 AL Afferden
T 0485 - 53 15 77
E afferden@leefvrij.nu
I www.leefvrij.nu

Boxmeerseweg 2a  6598 BK Heijen
www.snellenhorecaservice.nl

 

 

   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!
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Wij, in het buitengebied, kunnen bijna niet wachten tot de glasvezel 
bij ons wordt aangelegd en wel om de volgende redenen:
We maken momenteel gebruik van een ADSL aansluiting via een 
telefoonlijn. Deze lijn is begin jaren zestig aangelegd. We zitten op 5 
kilometer van de centrale in Afferden. De upload is 4 MB. In deze 
situatie  kun je de wens hebben je bedrijf verder te automatiseren, 
maar helaas is dat niet mogelijk. Camera’s in de kuikenstallen hangen 
om via de computer de kuikens te observeren en te controleren 
is geen optie. Hetzelfde geldt voor de controle van temperatuur, 
voer en water. 

Mailen kan, maar de te verzenden bestanden moeten niet te groot 
zijn. Foto’s of films downloaden moet ’s nachts gebeuren. Dit 

duurt uren, soms dagen. Bovendien maakt het  tegelijkertijd mailen 
onmogelijk. 
We leven al altijd zonder riool en zonder aardgas. Dat gaat prima. 
Water, stroom en een telefoonkabel is alles wat hier ligt.  Maar 
gezien de snelle ontwikkeling op digitaal gebied is glasvezel voor ons 
een echte noodzaak. 
Wat ons betreft mogen ze morgen beginnen!
Henk en Marion Hendriks 

Op dinsdag 11 december kun je je nog aanmelden voor deelname 
aan dit project. Van 18.30 tot 20.30 uur zijn in d’n Toomp  
medewerkers van de diverse providers aanwezig om je nader te 
informeren en kun je je inschrijven.



Arjan Theunissen
Heikampseweg 71

6598 BS Heijen
06 - 147 03 047

theunissenbouw@gmail.com
www.theunissenbouw.nl

Aanbouw
Verbouw
Timmerwerk
Onderhoud
Stuckwerk

Kwaliteit in  
kunststof  
en aluminium

U bent van harte welkom

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

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

Heijen
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De activiteiten zijn afgerond

Wij stapten op de fiets en reden naar het kasteel, waar Ysbrandt (71), 

zijn zoon Reindert (42) en diens vrouw Céline (33) ons opwachtten 

in het atelier van grootvader Peter Roovers. Een inspirerende ruimte 

waar we vele redactievergaderingen mochten houden. Door de ver-

anderingen die het afgelopen jaar plaatsvonden kon dat helaas niet 

meer. Het atelier doet nu dienst als kantoorruimte. 

Céline is de nieuwkomer in de familie Roovers. Sinds 18 augustus 

van dit jaar is zij met Reindert getrouwd. Daarover later meer. Als 

José, Ysbrandts echtgenote, even later binnenkomt met een schaaltje 

heerlijke cake is het gezelschap compleet en kunnen we losbranden 

met onze vragen.

De bouw- en 

renovatieprojecten

Het blijkt dat er in betrek-

kelijk korte tijd heel veel is 

gebeurd. Zo werd er een 

hoogwaterkering gebouwd 

rondom het kasteel. Geen 

overbodige luxe, want we 

herinneren ons allemaal de 

overstromingen van 1993 en 

1995 toen het water wel een 

meter hoog in het kasteel en 

de gebouwen erom heen kwam te 

staan. Ook in 2003 en 2012 was er 

wateroverlast. Toen stond er 40 cm 

water binnen. Sporen zijn nog te 

zien op het meubilair in het atelier. 

Rijkswaterstaat was niet echt be-

hulpzaam bij het oplossen van dit 

probleem.  Voor hen lag de prioriteit 

bij het ophogen van de dijken langs 

de Maas en de Maasarm.  De familie 

Roovers moest dus zelf aan de slag. Een damwand was geen optie in 

de eeuwenoude setting.  Er kwam een stalen plaat en er werd  wel 

vijfduizend ton klei aangebracht na het weghalen van de oude laag. 

Aldus ontstond een opgehoogde wand.  Zie foto.

De witte woonboerderij werd grondig opgeknapt. Er ontstonden 

veertig 2-persoons woonunits van dertig vierkante meter met bad-

kamer.   Verder kwamen er enkele gezamenlijke ruimtes. Omdat het 

gebouw een Rijksmonument is mocht er aan de buitenkant niets 

veranderd worden. Toch werd het gebouw op en top geïsoleerd en 

dubbel glas werd aangebracht. Dat was een hele puzzel omdat ze te 

maken hadden met oude stalramen. 

Na afronding van de bouwwerkzaamheden  gingen Ysbrandt en 

Reindert op zoek naar een invulling voor de bewoning van deze 

Hoe is het toch op Huijs Heijen 
en met haar bewoners?
Je moet wel haast onder een steen geleefd hebben als je het afgelopen jaar niet hebt opgemerkt dat er heel 
veel (bouw)activiteiten waren rondom het kasteel van Heijen. Wij waren nieuwsgierig en vroegen al ge-
ruime tijd terug aan Ysbrandt Roovers of we niet een keer langs mochten komen om de veranderingen in 
ogenschouw te nemen. Ysbrandt reageerde als volgt: “Wacht nou nog maar even, er staat nog van alles te 
gebeuren, maar als het klaar is zijn jullie welkom.” 



boerderij. Het uitoefenen van een echte boerderijfunctie was helaas 

uitgesloten, aangezien  in deze tijd daarvoor een geheel  andere be-

drijfsvoering noodzakelijk is als hier mogelijk zou zijn. 

Daarop werd contact gezocht met Pantein en Dichterbij. De boer-

derij zou volgens de familie in een bepaalde zorgfunctie kunnen 

voorzien. Vanwege de situaties met hoogwater in het verleden en de 

bijbehorende gevaren haakten beide organisaties helaas af. 

Voor andere plannen, van welke aard dan ook, werd geen vergunning 

verleend. Thans wordt de boerderij bewoond door arbeidsmigran-

ten. Migranten werken hier gedurende een bepaalde periode en in 

een wisselende samenstelling. Dit is altijd een beetje tricky, want de 

arbeidsmarkt wijzigt voortdurend. Het is moeilijk om een langeter-

mijnvisie voor dit onderwerp te maken. Maar voorlopig loopt het 

een en ander naar tevredenheid. De arbeidsmigranten werken in 

Nederland via een Uitzendorganisatie. Deze organisatie zorgt er ook 

voor dat de mensen onderdak vinden, zoals in de boerderij. Reindert 

heeft hiervoor een bedrijf opgericht, Rivas Huisvesting. Het bedrijf 

bemiddelt landelijk tussen de diverse migranten-uitzendbureaus en 

aanbieders van onderdak. De uitzendbureaus nemen contact op met 

Rivas en die brengt hen weer in contact met de eigenaren van va-

cante verblijfsruimtes. Rivas heeft precies in kaart waar plaats is en 

waar het vol zit. Deze werkwijze voldoet en Reindert heeft er met 

zijn acht medewerkers een dagtaak aan.

Overname kasteel en landgoed

Ysbrandt en José wonen nog steeds in Huijs Heijen. Leuk om te ver-

melden is dat precies zeventig jaar geleden, op 23 oktober 1948, het 

Huijs in handen kwam van de familie Roovers.

Het verhaal is algemeen bekend: Peter Roovers kwam op zijn brom-

mertje langs bij het kasteel, zag de door oorlogsgeweld kapotgescho-

ten bouwval en kocht het. In de decennia die volgden werd het in  

oude staat hersteld. 

Nu hebben Reindert en zijn kersverse echtgenote Céline de zorg 

over het kasteel en het landgoed overgenomen. Zelf wonen ze op 

een woonboot in Linden bij Katwijk. Het stel leerde elkaar in 2010 

kennen “in de kroeg”. Dit gebeurde op de avond dat het Nederlands 

elftal in Zuid-Afrika de WK-finale verloor van Spanje. Reindert had 

het moeilijk in die tijd. Hij was pas gescheiden en had een zoontje 

van amper een jaar oud. Céline, letselschadeadvocaat bij een advo-

catenkantoor in Nijmegen, had er aanvankelijk best moeite mee op 

een woonboot te gaan wonen. “Je kunt het meisje wel uit de stad 

halen, maar de stad niet uit het meisje!” Nu zou ze niet anders meer 

willen en “bovendien,” zo lacht ze, “ben ik door mijn werk toch iedere 

dag in de stad.”

Openstelling kasteel en landgoed

Nu de renovatie zo goed als afgelopen is wordt het tijd om het 

landgoed in de oude staat te herstellen. Dit is eveneens een hele 

klus, zo blijkt. Welke bomen kunnen blijven en welke moeten worden 

omgehakt en vervangen? Dat mag niet zomaar, daar heb je toestem-

ming voor nodig.
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Het gezin Blom in de jaren ‘60

Het Heij.es Ru.ndje 

en ook een wandel-

route van Center-

parcs lopen over het 

terrein en dat vinden 

ze prima. Soms den-

ken mensen dat Ys-

brandt en José ook 

wel een kopje koffie 

of zo zouden kunnen 

serveren, maar dat 

gaat niet gebeuren 

melden ze lachend. 

Subsidie

Een grote rol voor de hele renovatie was weggelegd voor de in de 

Berkenstraat woonachtige Gonda Grutters. Reindert en Ysbrandt 

hechten eraan dat zij genoemd wordt. Zij deed het procesmanage-

ment gedurende de hele periode.

Gonda is een kei in het vinden van subsidies. Zij hielp Ysbrandt en 

Reindert bij het maken van een groenplan, leidde hen door de rijste-

brij van formulieren en bouw- en sfeertekeningen heen en wist de 

nodige subsidies en leningen los te peuteren bij onder andere de 

Provincie Limburg en het Nederlands Restauratiefonds. Een prestatie 

van formaat.

En toen…. Het Huwelijk!

Nadat alles in een rustiger vaarwater terechtgekomen was, werd het 

tijd voor een feest. En wat voor een. Op 18 augustus trouwden Rein-

dert en Céline in het kleine kerkje in Mook. De daggasten werden 

met een bootje van Linden naar Mook gevaren met Reindert aan 

het roer. Van Mook voer het gezelschap naar de Paesplas waar een 

huifkar stond voor vervoer naar het kasteel. De dames moesten over 

een open rooster van het bootje naar de wal op hun naaldhakken! 

Gelukkig ging het allemaal goed. Er was een tent opgezet op het 

binnenterrein. Deze tent was helemaal versierd door Wouter Janssen 

van Stijlwijzer. Wouter is bezig met het inrichten van zijn bedrijf in 

het voormalige gebouw van Bommel Bouwstoffen. De catering was 

in handen van Heijenaar Wim van Laarhoven die aan de Heesweg 

woont. Niets dan lof voor deze twee mensen. Kantoormedewerkster 

Thea Noy zit bij een Gennepse Sambaband. Toen deze band eenmaal 

‘s avonds de tent binnen danste was het feest compleet. De hele fa-

milie geniet nog duidelijk na van deze spectaculaire geluksdag. Het stel 

ging als toetje ook nog op huwelijksreis naar het exotische Zanzibar. 

We hebben Reindert en Céline gevraagd of ze een trouwfoto ter 

beschikking willen stellen 

voor onze trouwfotopa-

gina in de volgende editie 

van het Hèjs Nèjs en die 

toezegging kregen we.

Zo, nu zijn we helemaal bijgepraat en is Heijen weer op de hoogte 

van de situatie bij één van haar opmerkelijkste gebouwen binnen het 

dorp…. Ja, we nemen nog een plakje cake, José!



Werkgroep Voorzieningenplan Heijen:  
Hartelijk bedankt!   

 

 

        

                                                                                      

              
    

    Harry Brons                 Gemeenschapshuis D’n Toomp       De Huiskamerwerkgroep 
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Wie is Peter ten Haaf?, dachten wij.  We wilden graag kennismaken 

met de nieuwe hoofdtrainer van  V.V. Heijen. Dan moet je dus naar 

het voetbalveld. Zo gezegd, zo gedaan en wij hadden een genoeglijk 

uurtje met deze vlotte prater met een grote passie voor voetbal én 

“zijn” elftal.

 Wie is Peter ten Haaf?

Peter is 35 jaar en komt oorspronkelijk 

uit Cuijk. Thans woont hij in Groes-

beek, samen met vriendin Inge en 

hond Billy, een eigenwijze teckel. 

Omdat Inge natuurlijk ’s avonds 

nogal eens alleen thuis is vindt 

ze het fijn dat ze gezelschap 

heeft van Billy. Peter en Inge 

wonen vlakbij het terrein van de 

roemruchte voetbalclub Achilles 

’29. Hierover verderop meer.

In het dagelijks leven is Peter werkzaam in het onderwijs.  Zijn func-

tie-omschrijving luidt “onderwijsassistent”.  Peter  heeft geen leraren-

bevoegdheid en geeft derhalve officieel geen les.  Toch staat hij in de 

praktijk best vaak voor de klas, in het bijzonder voor de economie-

vakken.

Peter geeft een opsomming van zijn opleidingen en loopbaan:

Na de middelbare school ging hij naar het CIOS, een lerarenoplei-

ding op het gebied van sport. Door een hardnekkige blessure moest 

hij hier helaas na twee jaar mee stoppen. Daarna volgde hij de oplei-

ding Sociaal Pedagogisch Werk. Hiervan heeft Peter wel een diploma. 

Vervolgens ging Peter  werken bij GGZ Venray, gevolgd door een 

baan in de Jeugdgevangenis van Overloon. Een volgende stap was 

een functie in het speciaal onderwijs. Van hieruit belandde Peter in 

zijn huidige functie bij Scholengemeenschap de Citadel in Lent bij 

Nijmegen.

Hoe verliep je loopbaan tot trainer, Peter?

Peter : “Ik heb drie jaar het eerste elftal van SIOL uit Cuijk getraind. 

Dat was mijn eerste klus als trainer. In deze periode is het team direct 

in mijn eerste jaar van de 6e naar de 4e klasse gepromoveerd. Een 

sprong met 2 klassen was destijds mogelijk vanwege de opheffing van 

de 6e klasse door de voetbalband.

Daarna stapte ik over naar Achilles’29. Ik werd daar trainer van het 

zondagteam. Zoals ik al zei, ik woon vlak bij deze club. Om meerdere 

redenen werd mijn verblijf er geen succes. De club kende te veel 

perikelen. Na vijf maanden hield ik het vorig jaar voor gezien. Daarna 

ben ik twee maanden interim-trainer geweest bij Kolping-Dynamo 

in Nijmegen.

Even voorstellen: Peter ten Haaf, de nieuwe trainer 
van V.V. Heijen 1 “Ik ben meer van de uitdaging…”
Op de avond van het interview met voetbaltrainer Peter ten Haaf, dinsdag 9 oktober, staat Heijen 1 na drie 
wedstrijden met 9 punten fier bovenaan in de competitie. Of dat bij het verschijnen van deze Hèjs Nèjs nog zo 
is, valt te bezien, maar deze punten zijn alvast binnen. Het geeft het team in elk geval een comfortabel gevoel. 



Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: liter/100 km 4,6 - 4,2; kms/liter 21,7 - 23,8; CO2 gr/km 109 - 123. 
Prijs excl. btw/bpm en kosten rijklaar maken. Full Operation Lease via Opel Leasing o.b.v. 60 mnd/20.000 km per jaar. 
Kijk voor meer info en verkoopvoorwaarden op opel.nl.

DE NIEUWE COMBO.
NU IN DE SHOWROOM.

International Van of the Year 2019
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Maximaal laadvermogen 1.000 kg
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Tot 18 innovatieve veiligheids- en assistentiesystemen

Ewinkel 4, Cuijk
(0485) 33 65 00    www.autojetten.nlAUTO JETTEN CUIJK
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Trainersdiploma’s

De opleiding tot trainer die ik heb gevolgd is TC-3, dat heet nu UEFA 

– C. Met dit diploma mag je tot en met de 4e klasse trainen.”

Peter wil het diploma UEFA-B gaan halen. Deze opleiding duurt een 

jaar. Mocht Heijen promoveren naar de 3e klasse, dan heeft Peter 

dus UEFA-B nodig. Voor deze opleiding zijn weinig plekken, dus dan 

zou het goed uitkomen als Heijen promoveert! Een trainer van een 

derdeklasser wordt immers niet snel geweigerd voor deze opleiding. 

Overigens krijgt de vereniging een jaar dispensatie als de trainer niet 

over het juiste diploma beschikt.

Hoe is Peter in Heijen terecht gekomen?

Peter kende zijn voorganger bij Heijen, trainer Henny Queens. De 

vrouw van Henny is een nicht van zijn vriendin Inge. Verder is er in 

het afgelopen halfjaar ook geregeld app contact geweest met Jeen 

Schiks, zoon van onze fotograaf Stella en speler van Heijen 1. Daarna 

is het officiële contact gekomen met bestuurslid technische zaken, 

Frank Wijers. Peter heeft eigenlijk niet echt gesolliciteerd.

Wat trof Peter aan in Heijen?

Goeie vraag! Eerst even terug in de tijd: Omdat er bij Kolping-Dyna-

mo door omstandigheden minder werd getraind en Heijen het af-

gelopen seizoen op donderdag veel inhaalwedstrijden moest spelen, 

woonde Peter vorig jaar al een aantal duels van Heijen 1 bij. 

Wat hem opviel: hij zag een team zonder vertrouwen, volop in de 

overlevingsdrang om niet te degraderen. Het zat in het team niet 

“goed tussen de oren” en er werd onrustig gespeeld.

Peter was ook toeschouwer bij de eerste play-off wedstrijd tegen 

Gassel in Heijen. Heijen verloor en degradatie lag op de loer. Gerust-

stellend: “Ik zou echt wel naar Heijen zijn gekomen, ook al zouden 

ze degraderen, dat had ik immers toegezegd.” Dat was voor Heijen 

een fijne wetenschap, want de club heeft in het verleden mindere 

ervaringen op dit gebied gehad. 

De uitwedstrijd tegen Gassel heeft Peter niet gezien. Waarom niet, 

vragen wij: Dat had te maken met een beetje bijgeloof, zo blijkt.  Alle 

wedstrijden van Heijen die Peter het vorig seizoen zag, verloor het 

team. “Ik gaf zelf aan dat ik ze enkel had zien verliezen en had zoiets: 

ik blijf thuis! Toen zei Erwin Jansen, die in de week vóór de beslissen-

de wedstrijd wat trainingen had geleid, dan blijf maar mooi thuis, ja. 

Haha!” Tijdens die trainingen had Peter overigens al wat tips gegeven 

richting deze beslissende wedstrijd. We weten hoe de wedstrijd in 

Gassel afgelopen is. Bloedspannend was het, maar Heijen 1 bleef 

gespaard voor de vierde klasse.

Misschien was een degradatie van Heijen wel gunstig geweest om in 

te stappen, maar Peter zegt: ‘Ik ben meer van de uitdaging.” Hij is dus 

blij dat Heijen vierdeklasser is gebleven.

Waar Peter ook blij mee is: hij trof in Heijen een min of meer ge-

spreid bedje aan. De vereniging straalt rust en warmte uit. Het is 

goed georganiseerd. Dat was bij zijn vorige clubs wel anders.



Voor zorg en ondersteuning bij u thuis, 7 dagen per 
week. Dichtbij en vertrouwd. 
In Gennep en omliggende dorpen bieden wij verpleging 
en verzorging bij u thuis. Ook bieden wij hulp in de 
huishouding en thuisbegeleiding.
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Groente en fruit 10

De Poel 8
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Vr. 08.00 - 20.00
Za. 08.00 - 16.00
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Peter wist dat hij een grote groep ter beschikking zou krijgen. In het 

begin zelfs 42 man. Veel spelers zijn van de jeugd doorgekomen. Er 

is talent en kwaliteit. Een grote selectie betekent wel dat iedereen 

moet knokken voor zijn plek. Dat zorgt voor een positieve prestatie-

druk. Zo kun je als groep ook presteren.

Hoe verliep de voorbereiding op het seizoen?

Mede door winstpartijen in de oefenwedstrijden ontstond er ver-

trouwen. Dat heeft het team vorig jaar gemist. Er zit drive in de groep, 

meent Peter. Uiteraard zijn er ook nog verbeterpunten. 

“Je ziet dat het team goed kan voetballen. Bovendien wordt men 

scherper.” Dat verwacht Peter ook: spelers mogen zich kritisch op-

stellen. Peter ziet ook dat de ploeg hem volgt in zijn denken etc..

De competitie:

Zoals reeds opgemerkt zijn er tot dusverre drie duels gespeeld, 

waarin de volle buit is behaald.  Een mooie start van de competitie, 

waarin Heijen is ingedeeld in een Noordlimburgse 4e klasse. 

Van tevoren heeft Peter gezegd: We moeten zorgen dat we zo snel 

mogelijk niet meer aan degradatie hoeven te denken. Als dit lukt, ga 

je je doelen bijstellen. Die druk wil Peter de groep best opleggen. Als 

het zo blijft gaan en je kunt een serie neerzetten, dan ga je een rol 

van betekenis spelen en zou je bijvoorbeeld zomaar een periodetitel 

kunnen winnen.

Je merkt dat het leeft in Heijen. Er is veel publiek en er wordt gepraat 

over de prestaties van Heijen. Peter zegt ook: “Als het straks een keer 

minder gaat, moeten we proberen  de huidige modus vast te houden 

en positief te blijven denken!”

Je merkt dat het leeft 
in Heijen.

Heb je behalve de activitei-

ten bij Heijen 1 

nog meer hobby’s?

Peter : “Tot voor kort voetbalde ik 

zelf nog. Een enkelblessure heeft er 

mede voor gezorgd dat ik niet meer 

speel. Verder vier ik graag carnaval. 

We bouwen samen met vrienden 

een wagen. En ik ben supporter van 

PSV…”

Wij wensen Peter en zijn jonge team enorm veel succes en áls Heijen 

1 zou promoveren zijn wij er natuurlijk als de kippen bij om een ver-

slag van de feestelijkheden te maken….
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In het geloof gaat de mens op weg naar God. Iedereen die volwassen wordt, stelt vragen die dieper 

reiken dan alles wat de wetenschap ons ooit kan leren. Wij vragen ons af: waar komen wij vandaan? 

Waarheen zijn wij op weg? Dikwijls blijven mensen aan de oppervlakte van het leven. Elke dag staan 

wij opnieuw op om een nieuwe dag te beginnen. Wij werken en rusten, wij eten en drinken. Wij 

spreken met elkaar over de dagelijkse dingen. Wij proberen klaar te komen met het kleine lief en 

leed waarmee een mensenleven doorweven is. Maar telkens weer stoten wij op levensgrote vragen: 

kan een mens wel gelukkig zijn? Is liefde wel mogelijk? Waarom moet een mens lijden? Is de mens 

de speelbal van de gebeurtenissen of heeft het leven een diepere zin? Dan brengen onze diepste 

levenservaringen ons ertoe een antwoord op deze vragen te vinden. Soms beseffen wij heel duidelijk 

dat er in het leven méér is dan dat wij aan de oppervlakte ervaren. Op zulke ogenblikken begrijpen 

wij dat er Iemand is, ontzaglijk groot en toch nabij, die ons leven draagt en die betekenis geeft aan ons 

bestaan. Misschien staan wij wel eens vol bewondering voor het geheim van elk nieuw leven, voor 

het feit dat wij bestaan, dat wij dingen kunnen zien en horen….Of wij ervaren de onmacht om echt 

lief te hebben terwijl wij vanuit ons nooit zwijgend verlangen naar goedheid beseffen dat er Iemand 

is die ons daartoe uitnodigt, die deze goedheid mogelijk zal maken…. 

Of wij zijn ons ervan bewust dat wij in geweten verantwoordelijk zijn. Of wij ervaren de diepe 

vreugde van de goedheid die ons te boven gaat, zodat wij beseffen dat deze vreugde ons geschonken 

wordt…. Wij kunnen dus zeggen dat het bestaan van de mens zelf naar God verwijst. Het hart van 

de mens zelf is eigenlijk de trouwste bondgenoot van God. God spreekt tot het hart van de mens…

Pastoor H. Reijnen

Geloof: Ontmoeting met de Heer

H. Dionysius Heijen, 
Jaargang 36 
Pastoor H.Reijnen, 
Hoefstraat 39, 
6598 AM Heijen
T: 0485 511533 
M: 06 10087938

Kerkberichten: 
zie 1Gennep, en 
via www.heijen.info 
Wijziging in 
informatie:   
www.heijen.info

December  
2018

vieringen in

Zondag 02 december 09.30 uur 
Eucharistieviering met volkszang

Zondag 09 december 09.30 uur 
Eucharistieviering met het Gregoriaans 
Koor

Zondag 16 december 09.30 uur 
Eucharistieviering met volkszang

Zaterdag 22 december 19.00 uur 
Kerstconcert in de kerk m.m.v. diverse 
Heijense muziekgezelschappen

Zondag 23 december 09.30 uur
Eucharistieviering

MAANDAG 24 december 19.00 uur 
Herdertjesmis, Familie-Eucharistieviering 
met het kinderkoor

MAANDAG 24 december 22.00 uur
Nachtmis, met het Gregoriaans Koor en 
het Dameskoor Gennep 

DINSDAG 25 december 09.30 uur 
Eucharistieviering met het Gezinskoor

Woensdag 26 december 
geen dienst

Zondag 30 december 09.30 uur 
Eucharistieviering met volkszang

MAANDAG 31 december 19.00 uur 
Eucharistieviering

Nieuwe bisschop Roermond: Harrie Smeets
Op 10 oktober jl. heeft Paus Franciscus (onze) deken Harrie Smeets (57) van Venray benoemd 

tot bisschop van Roermond. Met hem krijgt Limburg een communicatieve bisschop die midden 

tussen de mensen staat en die de lijn van Wiertz voorlopig voortzet. 

De wijding van Mgr. Harrie Smeets tot bisschop vindt plaats op zaterdag 8 december in de 

Sint-Christoffelkathedraal in Roermond. Dit is de feestdag van Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt 

Ontvangen, de patrones van het bisdom Roermond.

Hij zal de bisschopswijding ontvangen uit handen van Mgr. Hans van den Hende, bisschop van 

Rotterdam en voorzitter van de Nederlandse bisschoppenconferentie. De andere wijdende 

bisschoppen zijn emeritus-bisschop Frans Wiertz en hulpbisschop Everard de Jong van 

Roermond. De bisschopswijding vindt plaats in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond. 

Daar staat ook de zogeheten cathedra, de officiële zetel van de bisschop van Roermond.

Meer informatie over de benoeming en kennismaking met Mgr. 

Harrie Smeets is te vinden op de website van het bisdom 

(www.bisdom-roermond.nl/nieuwe-bisschop). Hier kunt 

u o.a. in het online magazine Clavis van het bisdom 

Roermond een uitgebreid kennismakingsinterview met 

de nieuwe bisschop van Roermond lezen. Ook kunt u 

het KRO-televisieprogramma ‘Geloofsgesprek’ van zondag 

21 oktober terugkijken, hierin is een interview met de 

bisschop-elect uitgezonden.

(foto: Persdienst Bisdom Roermond)
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Op 10 november 2018 is gedoopt: Jolana de Man uit Gennep. Wij wensen haar, samen met haar ouders, 

familie en vrienden een mooie toekomst.

Voor Kerst willen we graag weer een of twee kerstbomen buiten bij de kerk plaatsen. Hebt u een boom 

die hier kan staan? Neem dan contact op met Joop of Henk van het kerkbestuur.

Het einde van 2018 nadert. Hebt u uw toegezegde kerkbijdrage nog niet volledig betaald? Dan verzoeken wij u het 

(resterende) bedrag over te maken naar: NL85 RABO 01221 00670 t.n.v. Parochie H. Dionysius o.v.v. kerkbijdrage 

2018. Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage. Het kerkbestuur 

Het schema voor de opluisteringen van de vieringen van februari tot en met augustus 2019 wordt weer opgesteld. 

Graag ontvangt het kerkbestuur bericht als u een bijdrage levert aan een mis of woord- en gebedsdienst. U kunt een 

mail met de informatie sturen aan Henk Lietmeijer henkentiny@ziggo.nl en Joop van den Heuij joopheuij@ziggo.nl. 

Omdat het schema uiterlijk de eerste week van januari 2019 klaar moet zijn vanwege publicaties, zien wij uw reactie 

graag voor die tijd tegemoet. Bij voorbaat dank voor uw bericht en bijdrage, het kerkbestuur

Doop

Kerstboom voor de kerk

Kerkbijdrage 2018

Vieringenschema

Op zaterdag 22 december is iedereen welkom in de kerk voor het kerstconcert door 
Heijense muziekverenigingen. Vanaf 19.00 uur kunt u luisteren naar een gevarieerd 
programma. We nodigen u ook uit om mee te zingen met de gezamenlijke nummers. En 
kom na afloop gezellig een kop koffie, thee of glühwein drinken met iets lekkers erbij! 
In december ziet u op de posters wie er voor u optreedt. Het concert is gratis, een 
bijdrage is welkom. We zien u graag op 22 december.



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
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Agenda en belangrijke telefoonnummers

Agenda

Meer info over Heijen:
Naast de informatie in Hèjs Nèjs kunt u voor meer 
nieuws over ons mooie dorp terecht op de site: 

www.heijen.info

Algemeen alarmnummer: 
(ambulance, brandweer, politie)  112

Politie:    
Europaplein 5, 6591 AV Gennep  0900 - 8844

Wijkagenten:
Maikel Brouwers:   maikel.brouwers@politie.nl
Anthony van Baal:   anthony.van.baal@politie.nl

Huisartsen:   
Huisartsenpraktijk Gennep
Europaplein 5, 6591 AV Gennep  0485 - 512317
Spoed:  0485 - 518822
Huisartsenpraktijk Ottersum
Raadhuisplein 1, 6595 AK Ottersum 0485 - 512717
Spoed:  0485 - 512490
Buiten kantooruren:
Huisartsenpost 
Maasziekenhuis Boxmeer eo  0900 - 8880

Apotheek:   
Medsen Aphotheek Gennep
Brugstraat 25, 6591 BA Gennep  0485 - 545500

Service Apotheek Niersstad                
Spoorstraat 97, 6591 GS Gennep 0485 - 231810

Gemeentehuis:   
Ellen Hoffmannplein 1,
6591 CP Gennep  0485 - 494141
Gennep zorgloket  0485 - 494141
www.gennep.nl

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

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

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

Milieuklachten:   
Milieuklachtentelefoon  043 - 3617070

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

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:  024-3550222
Dierentehuis De Mere:  024-6414982
www.mere.nl
Dierenbescherming Nijmegen:  088-8113550

Woensdag 21 november
19.30 uur Café-Zalen Jan

Zij Aktief - 
Advent stuk maken met Tine van de Boom

Donderdag 22 november 
14.00 uur D’n Toomp     

KBO afd. Heijen - 
Lezing “Crashes en Noodlandingen

 Gemeente Bergen WO II”

Vrijdag 23 november
20.00 uur Café-zalen Jan

Zaterdag 24 november
19.40 uur Café-zalen Jan

C.V. de Wortelpin - Zittingsavonden

Zondag 25 november
14.00 uur Loswal Teunissen

Oranjecomité - Intocht Sinterklaas

Zondag  2 december  
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”

V.V. Heijen 1 - BVV’27  1

Donderdag 6 december 
14.00 uur D’n Toomp     

KBO afd. Heijen - Kienen

Zondag 9 december
17.00 uur Café-zalen Jan

The Ever Green Machine - Top 2000

Dinsdag 11 december
18.30 uur D’n Toomp

Gennep Glasvezel - Inschrijfavond glasvezel

zaterdag 15 december, 
10.30 u D’n Toomp 

Babyfotoshoot

Zondag  16 december  
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”

V.V. Heijen 1 -  FCV Venlo  1

Woensdag 19 december 
19.30 uur  Café-Zalen Jan     

Zij-Aktief - Kerstviering

Donderdag 20 december 
14.00 uur D’n Toomp     

KBO afd. Heijen - Kerstviering

Vrijdag 21 december
19.30 uur Markt Gennep

Gemeente Gennep - Kaarsjesavond m.m.v. 
Fanfare EMM

Zaterdag 22 december 
19.00 uur Parochiekerk     
Diversen - Kerstconcert

Maandag 31 december 2018
Vanaf 09.00 uur 

V.V. Heijen/Heijs Hepke - Oliebollenactie

Dinsdag 1 januari 2019 (Nieuwjaarsdag)
13.30 uur Clubhuis      

V.V. Heijen - Nieuwjaarsreceptie

Donderdag 3 januari 2019 
13.30 uur D’n Toomp     

KBO afd. Heijen - Kienen

De volgende 
Hèjs Nèjs verschijnt op 

18 december 2018.

Belangrijke telefoonnummers



  

  

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

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

relaxfauteuils van Nederland bij ons het beste advies Nederland 

Garantie Levertijd Voordelig zitten?

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

Assortiment Advies Bezorging

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

Aktiemodel Vetego B33 Aktiemodel Vetego B11Aktiemodel Vetego 02

Verder ruim 170 modellen relaxfauteuils op draaivoet

Handmatige relaxfauteuils     Banken & bankstellen Relaxbanken

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

Onze openingstijden:   Di, Wo & Do 10:00 - 18:00, Vrijdag 10:00 - 21:00, Zaterdag 10:00 - 17:00     tel.:  0485 - 45 29 86     www.teunarts.nl      info@teunarts.nl
Boersestraat 11,    5454NG,   Sint Hubert.   In St.Hubert op de rotonde richting Wanroij, dan 3e weg links, 1e rechts.

Relaxfauteuils met Sta- op hulp
meer dan 90 modellen

(Veelal uit voorraad leverbaar)

www.teunarts.nl 


