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          HEJS NEJS



Het Rabobank
Hypotheek
Inloopspreekuur
Heb je jouw droomhuis gevonden, maar heb je nog
woonvragen? Stel deze dan tijdens het Hypotheek
Inloopspreekuur.

 Iedere donderdag in de even weken ben je tussen
17.00 uur en 20.00 uur van harte welkom in het
Adviescentrum (Zuster Bloemstraat 20, Beugen).

Meer info op rabobank.nl/lvcm
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HUB VINCK EN KIKA

13
BESTUUR DORPSKAMER

17
Inhoud

HANS BOEKHOLT ERELID

9

Voorwoord en Inhoud

Een nieuw jaar is begonnen, en wat voor een? Er staat van alles te gebeuren in 
Heijen dit jaar. En er is al veel gebeurd, dat blijkt wel uit de jaarlijkse rubriek over 
de baby’s, die afgelopen jaar geboren zijn. Ze stellen zich zelf voor. En ga maar na: 
het 10e Heisafeest staat al in de steigers, de 100ste Hèjs Nèjs komt uit (wie had 

dat gedacht in 2010?), de aanleg van het glasvezelnet, de lang verwachte start van de bouw van woningen aan de 
Hoofdstraat, inclusief de Huiskamer, die Dorpskamer wordt. En Heijen krijgt zijn eigen kruidenbitter. Er zijn al veel 
inzendingen voor de naam en het etiket.
En Hèjs Nèjs zou Hèjs Nèjs niet zijn als het aan al deze ontwikkelingen geen aandacht zou besteden. Lees maar 
gauw verder.
We hebben Hub Vinck geïnterviewd over zijn postzegelactie voor KiKa, maar ook over de 66 jaar dat hij in Heijen 
heeft gewoond. De Heijense natuur wordt belicht, er is parochie- en verenigingsnieuws, prikbord, met daarop de 
mogelijkheid om alleen of met iemand samen een volledig elektrische auto te gaan rijden en een column over 
tijdsbesteding.  

Wij wensen u weer veel lees- en kijkplezier. 

Redactie Hèjs Nèjs

Verder in dit nummer: 4 column  |  7 verenigingsnieuws   |  32/33 heisa  |  19+21  prikbord  |  
35 agenda en belangrijke telefoonnummers 

DANI EN BETELIHEM

22

HÈJJE NATUURLIJK 
MOJJER - BREM EN 
GASPELDOORN

10

Het Rabobank
Hypotheek
Inloopspreekuur
Heb je jouw droomhuis gevonden, maar heb je nog
woonvragen? Stel deze dan tijdens het Hypotheek
Inloopspreekuur.

 Iedere donderdag in de even weken ben je tussen
17.00 uur en 20.00 uur van harte welkom in het
Adviescentrum (Zuster Bloemstraat 20, Beugen).

Meer info op rabobank.nl/lvcm
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Zo kun je naar het plaatselijke Kerstconcert gaan. Het 
was op 22 december jl. een sfeervolle bijeenkomst in een 
tamelijk warme en behoorlijk gevulde parochiekerk. 
Het geboden programma was van prima kwaliteit. Er 
was veel te genieten op het gebied van zang, woord en 
muziek. Kortom, een prima tijdsbesteding zo vlak voor 
Kerstmis. Echt weer een gebeurtenis waar Heijen zich 
van zijn beste kant liet zien. 

In een verloren uurtje kun je een boek pakken, je 
mee laten voeren in het verhaal en je fantasie de vrije 
loop laten. Ook dit is een prima tijdsbesteding. Als 
het weer het toelaat ga je wellicht een stuk fietsen of 
wandelen. Ook niet verkeerd: sporten, al dan niet in 
clubverband, en muziek maken of er naar luisteren. Het 
zijn willekeurige voorbeelden van het invullen van tijd 
en het is zeker geen complete opsomming.

Sinds kort besteed ik dagelijks enige tijd aan het 
oplossen van cryptogrammen. Op een mooie manier 

ben je dan bezig met taal. Maar het valt nog niet mee. 
Cryptogrammen eisen een rare manier van denken. Een 
voorbeeld: ‘Gevuld of niet, het is compleet’. Ra, ra wat 
moet de oplossing zijn? Ik zal u helpen: gevuld is vol, 
niet gevuld is ledig en plak je “vol” en “ledig” aan elkaar 
dan krijg je “volledig” en dat is weer compleet. Wie 
verzint zoiets? Nog eentje dan: ‘Filantropen kunnen het 
niet laten‘. Antwoord: Weldoeners. Ik vind dit mooi en 
je kunt hier behoorlijk wat tijd aan besteden. Bovendien 
houd je je hersens actief. Mogelijk ook voor u een idee?

Slapen is belangrijk voor lichaam en geest, werken en 
eten/drinken zijn noodzakelijk. De tijd die dan resteert 
maakt het leven extra interessant. Deze vrije uren kun 
je gebruiken voor ontspanning, maar zeker ook om 
een positieve bijdrage te leveren aan het goed laten 
functioneren van de samenleving. Als iedereen dit op 
zijn eigen manier en met zijn eigen vaardigheden doet, 
kan Heijen alleen nog maar mojjer en waardevoller 
worden om er te wonen. 

Henk Kerkhoff

Tijdsbesteding
Elk uur heeft 60 minuten en elk etmaal 24 uur. Ik weet niet anders dan dat dit altijd zo 
geweest is. Allemaal tijd om in te vullen. Een belangrijk deel, zeg maar ongeveer één derde, 
van het etmaal (ver)slaap je. Dat kun je zonde van de tijd vinden. Maar je hersenen hebben 
dagelijks een tijdje rust nodig om alle indrukken van de dag te ordenen en ergens in die grij-
ze massa op te slaan. Mooi dat dit tijdens het slapen gebeurt. 
Blijft er nog zo’n 16 uur over. Een belangrijk deel daarvan gaat op aan allerhande verplich-
tingen als werk, eten, drinken, sanitaire bezigheden en meer van dit alles. Uiteindelijk res-
teert  het variabele deel en dit is misschien wel het mooiste.



Bericht van het bestuur

Heijen, januari 2019

Het bestuur wenst alle inwoners van Heijen een gelukkig en gezond 2019. 
We willen met name alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet. Hopelijk kunnen we komend jaar weer op jullie rekenen.

Terugkijkend op 2018 kunnen we zeggen dat Heijen weer een stukje Mojjer is geworden.
Zijn in de afgelopen jaren het kerkplein en de Nieuwwijkstraat vernieuwd, in 2018 was de Kasteelstraat aan de beurt. Het is mooi ge-
worden in deze straat en de werkzaamheden zijn goed verlopen. De wadi, tegenover Café Zalen Jan, geeft het dorp mede een ander 
aanzicht.

Het jaar 2019 brengt voor Heijen diverse ontwikkelingen.

Er is al een begin gemaakt met de aanleg van het nieuwe dubbele fietspad richting Afferden. Dit project komt dit jaar gereed. Er komen 
woningen op het veld aan de Hoofdstraat. Bij deze woningen krijgt Heijen ook zijn Huuskamer. Hierdoor hopen we nog meer verbon-
denheid in het dorp te krijgen. 
Verder wordt er vaart gemaakt met actiepunten uit het nieuwe Voorzieningenplan “Heijen in beweging”. Enkele speerpunten van dit 
plan zijn deze maand opgepakt. Zo heeft er een overleg met en voor alle Heijense verenigingen en organisaties plaatsgevonden. Dit 
overleg is bedoeld om tot (nog) meer samenwerking te komen en gezamenlijk om te gaan met bijv. herkenbare problemen als het 
tekort aan vrijwilligers. Verder komt er een haalbaarheidsonderzoek naar de plannen om het huidige gebouw, waarin D’n Toomp, de 
Heggerank en de gymzaal zijn ondergebracht, om te vormen tot een multifunctionele accommodatie. Tenslotte komt er, mede in ver-
band met het actiepunt woningbouw, komende maand een enquête m.b.t. de woningbehoeften in ons dorp. 
Veiligheid, verkeersveiligheid i.v.m. ontsluiting van bedrijventerreinen en inbraakpreventie zijn thema’s, die komend jaar vaker op de 
agenda zullen staan en tot concrete acties zullen leiden.
En ….. Heijen krijgt zijn eigen kruidenbitter. Er zijn al veel inzendingen voor een mogelijke naam binnengekomen. Wij zijn benieuwd naar 
de definitieve naamgeving.

Het nieuwe jaar kent nog enkele speciale momenten. Allereerst valt in mei de 100e Hèjs Nèjs bij u op de deurmat. Vanaf de eerste 
uitgave staat dit dorpsblad vol informatie over Heijen en zijn bewoners. Iedere maand komen er nieuwe verhalen en onderwerpen aan 
de orde. 
Met Pinksteren vieren we voor de 10e keer het Heisafeest. Het zal voor de laatste keer op het veld aan de Hoofdstraat zijn. In verband 
met de woningbouw gaat het Heisateam op zoek naar een nieuwe locatie voor komende jaren. Met de ervaring van de afgelopen 
9 prachtige Heisa’s zal het ook dit jaar weer een fantastisch dorpsfeest worden! 
Aan het einde van het jaar bestaat de website www.heijen.info 10 jaar. Veel mensen bezoeken dagelijks de mooie website met ac-
tuele informatie over Heijen. Heeft u een nieuwtje of wilt u een activiteit onder de aandacht brengen dan kunt u dat mailen aan  
info@heijen.info.
 
Al met al  hebben we een goed vooruitzicht 
voor het jaar 2019. Wij hebben er zin in!

Bestuur Hèjje Mojjer

Een gelukkig en gezond 2019!

 

Het gaat Heijen voor de wind, in 2019 vieren we ondermeer de 100e uitgave Héjs Nejs en voor de 10e keer de Heisa feesten.  
Al met al volop in beweging! 

Namens alle vrijwilligers bedankt voor het afgelopen jaar, wij wensen u en uw familie fijne feestdagen en een fantastisch 
gezond 2019   



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 

Tijdens een gezellig en druk bezocht Nieuwjaarsconcert van Die 
Original Maastaler op 6 januari jl. zijn twee leden in het zonnetje 
gezet. 

Als eerste werd Mientje Schim gehuldigd in verband met haar 
15 jarig jubileum. Al deze jaren is Mientje een constante factor bij 

de ritmesectiegroep. Ze begon op de hoorn en ging daarna ver-
der op de trombone. Tevens is zij ook al vele jaren zangeres van 
de muziekkapel. Gezelligheid staat bij haar hoog in het vaandel en 
ook een schrobbelèr hoort er op zijn tijd bij. Samen met echtge-
noot Giel ontving zij een mooi aandenken aan haar jubileum en 
een bloemstuk. 

Als tweede werd Harrie Seegers door de voorzitter bedankt 
voor zijn meer dan 30-jarige zangcarrière. Harrie heeft in deze 
langdurige periode met verschillende zangeressen op het podi-
um gestaan, waarvan de laatste vijftien jaar met Mientje. Samen 
vormden zij het visiteplaatje van Die Original Maastaler. Wegens 
gezondheidsproblemen heeft Harrie aangegeven niet langer als 
zanger op te kunnen treden. Wij als kapel vinden dit heel jammer, 
maar begrijpen en respecteren zijn keuze. We hopen hem nog 
vele jaren als lid in ons midden te mogen hebben. Samen met 
echtgenote Ria ontving hij een presentje en een bloemstuk.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie waren er 3 personen die hun lid-
maatschap jubileum vierden. De jubilarissen werden toegesproken 
door voorzitter Ineke. 

Paul Giepmans en Rob Driessen 
zijn beiden 25 jaar lid van VV Heijen. 
Paul woont inmiddels in Brussel, 
maar blijft VV Heijen een warm hart 
toedragen. Zelfbenoemd hoogte-
punt is het kampioenschap met de C, aldus Paul. 
Rob Driessen kon tijdens de nieuwjaarsreceptie helaas niet aan-
wezig zijn. Rob heeft oa. een bijdrage aan de vereniging geleverd 
als scheidsrechter. 
Last but not least, Eelco Schoofs die 40 jaar lid is van de vereniging. 
Verenigingsman pur sang die graag zijn steentje bijdraagt. Liefst 
vanuit de achtergrond. Eelco is fanatiek coachende leider bij de 
jeugd. Als voetballer heeft hij in H1 gevoetbald op de back positie. 
Vandaag de dag is Eelco ook nog dikwijls van de partij als suppor-
ter van het eerste elftal. 

3 jubilarissen gehuldigd tijdens nieuwjaarsreceptie 

In het Zonnetje gezet bij Die Original Maastaler



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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Verenigingsnieuws 

Tijdens de nieuwjaarsreceptie is Hans Boekholt, vanwege zijn 
bijzondere verdiensten, benoemd tot erelid van de voetbalver-
eniging. Voorzitter Ineke Lambregts richtte bij die gelegenheid het 
woord tot Hans en zijn echtgenote Suzan en sprak de bijzondere 
waardering voor hen uit. Want niet alleen Hans is met het  VV 
Heijen virus besmet, ook Suzan heeft zich jarenlang ingezet voor 
de voetbalvereniging. Suzan bedankt! 
Terug naar Hans en 1 januari 2019! 33 bestuursjaren beschrijven 
in één toespraak, dat lukt eigenlijk niet, moest de voorzitter toe-
geven. Woorden schieten tekort om Hans zijn verdiensten in een 
paar minuten te benoemen. 
Op jonge leeftijd was Hans namelijk al actief voor onze voetbal-
club als notulist. Onlangs vertelde Hans over deze periode: “Dat ik 
geen begenadigd voetballer zou worden dat was mij al snel duide-

lijk. Maar mij op een andere manier 
inzetten voor de vereniging behoor-
de wel tot mijn mogelijkheden.” 
Uit zijn quote blijkt hoe hij erin staat.  
Hij beschouwt het bijna als vanzelf-
sprekend dat hij het verenigingsle-
ven met veel toewijding en ogenschijnlijk veel plezier, een warm 
hart toedraagt. Op zijn geheel eigen wijze, met oog voor detail 
en sentiment, weet Hans alle zaken perfect in goede banen te 
leiden. Deze kwaliteiten en zijn historische kennis maken Hans tot 
een bijzonder waardevol persoon van onze club. En daarom als 
blijk van grote waardering is Hans benoemd tot erelid van de VV 
Heijen en heeft hij een mooi beeld overhandigd gekregen. 

Vaste huurder worden van een 
elektrische auto in Heijen?
Hebt u belangstelling om op korte termijn 
in een elektrische auto te rijden tegen een 
aantrekkelijke, vaste prijs, en goedkoper dan 
(private) lease? 
Per maart 2019 wil ik mijn Opel Ampera E 
mogelijk gaan verhuren aan een of enkele 
vaste huurders in Heijen. 
Wellicht is dit mogelijk inclusief de elektrici-
teit die ik zelf via mijn zonnepanelen opwek. 

Graag kom ik in contact met belangstellen-
den. 
Stuur vrijblijvend een mail met uw gegevens 
naar : blom@exore.nl en ik neem contact 
met u op voor nadere informatie.
Paulus Blom
Hoofdstraat 35
Heijen
blom@exore.nl
06-20654390

Hans Boekholt erelid

Heijen Helpt Heijen
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In december van het afgelopen jaar zagen we op de besneeuwde 
duinen bij Bleijenbeek een bloeiende gele struik (foto). In eerste 
instantie dachten we aan de gewone brem, maar toen we de 
plant van dichtbij bekeken en de stekelige takken zagen moesten 
we onze waarneming bijstellen. Zou het dan een stekelbrem 
zijn?  Maar die zijn toch veel kleiner en kruipen vaak laag over 
de grond. Dit exemplaar was wel ongeveer een meter hoog en 
groeide duidelijk omhoog. Toch nog maar eens terug en een 
takje meegenomen om te determineren. We kwamen uit op 
“Gaspeldoorn”. Dit is een familielid van de brem, maar komt 
veel zeldzamer voor.

De Brem (Cytisus scoparius)

De inwoners van Heijen kennen vast wel de straat “De Brem”. 
Daar waar nu het grote nieuwe bedrijventerrein gevestigd is 
met daarop het distributiecentrum Arvato Bertelsmann. De 
straatnaam is afgeleid van het mooie geelbloeiende plantje brem 
dat er vroeger weelderig groeide en bloeide. Tegenwoordig zie 
je het plantje niet meer zo massaal staan, al komt het op diverse 
plekken toch wel weer terug dankzij de vertakte wortelknollen 
die na vorst of hete zomer opnieuw uitslaan.

Gebruik

Takken van brem werden vroeger als bezem gebruikt. Er werd 
beweerd dat je met een brembezem  het kwaad het huis uit 
kon vegen. Met dit doel werd soms ook een takje brem aan de 

deurpost gehangen. Een goede vriend van ons, helaas vorig jaar 
overleden, had tijdens Hemelvaart bij het dauwtrappen vanuit 
Gennep naar de “Iesheuvel” in de Looi bij Hommersum altijd 
een takje brem aan zijn wandelstok ter bescherming.
Er zijn vast nog wel “oudere” Heijenaren die zich de 
sacramentsprocessie herinneren. 
De straten waardoor de processie trok werden versierd met 
geel/witte vlaggen en de kinderen mochten bloemen plukken 
om de straten te versieren. Dat waren meestal de bloemen 
van de brem en de witte margrieten. Er werden prachtige 
patronen van gelegd. Sacramentsdag is een hoogfeest binnen de 
Katholieke Kerk en valt op de tweede donderdag na Pinksteren. 
Op dit feest wordt gevierd dat Jezus Christus zichtzelf in de 
gedaante van brood en wijn aan de mensen wil geven. De 
pastoor droeg tijdens de processie de Heilige Hostie in de 
Monstrans om dat tot uitdrukking te brengen.

Plantkenmerken

Op een gunstige standplaats kan brem een hoogte van 3 meter 
bereiken. Typerend voor deze struik zijn de lange, dunne, buigzame, 
groenblijvende takken met daaraan drie 
bijeen staande licht behaarde blaadjes. 
De bloeitijd is in mei en juni met 
daarna soms een tweede bloei in 
september en oktober.
De grote, heldergele bloemen, die 

Hejje Natuurlijk Mojjer, Brem en Gaspeldoorn 

Misschien niet zo’n logisch onderwerp voor dit jaargetijde, maar ook in de wintermaanden komt 
het voor dat er bloemen bloeien die je normaal in de lente en zomer ziet. De brem is een echte lente- 
en zomerbloeier, maar heeft wel familieleden die ook in andere jaargetijden bloeien. 

Bloeiende gaspeldoorn 
in de sneeuw

Gaspeldoorn met bloem 
en stekelvormig blad
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massaal aan de plant verschijnen, bevatten een groep meeldraden 
en één lange stijl die opgerold in de bloem zit. Wanneer de 
bloemen worden bezocht door  grote insecten als hommels kan 
de bestuiving beginnen. De hommel landt op het onderste deel, de 
kiel, van de bloem. Door het gewicht van de hommel ontspannen 
de meeldraden zich en springen met kracht naar buiten, zodat het 
insect met stuifmeel overdekt wordt. Ook de stijl met de stamper 
staat nu vrij om bestoven te worden door andere hommels die het 
stuifmeel van andere bloemen met zich meedragen. 
De vruchten van de brem zijn lange, platte peulen die bij het rijpen 
zwart worden. Wanneer ze uitgedroogd zijn kunnen zij met kracht 
openspringen. Dan wordt het zaad ver weg geslingerd. Aan elk 
zaadje bevindt zich een klein sappig aanhangsel dat mieren erg lekker 
vinden. Zij verslepen de zaden en zorgen zo voor verspreiding van 
de brem. 
Met deze zaden is er iets bijzonders aan de hand. Het gaat hier om 
zogenaamd ‘hard zaad’, dat wil zeggen: een bepaald percentage van 
de zaden ontkiemd door de hardheid van de schil niet. Daarmee 
overleeft het zaad strenge winters en gebrek aan water. Het zaad 
zal dan in het voorjaar, als het regent, ontkiemen. Op deze manier 
kan brem zich ook in noordelijke landen met lange, strenge winters 
handhaven. 
De zaden zijn giftig! Voor hazen en konijnen zijn de takken van de 
bezembrem een smakelijk wintervoedsel. 

Gaspeldoorn Ulex europaeus

Net als Brem is de Gaspeldoorn een struik uit de vlinderbloemfamilie, 
Fabaceae. De plant is, in tegenstelling tot de gewone brem, niet 
goed tegen koude en vorst bestand en komt in Europa daarom 
veel aan de kust van de Atlantische oceaan voor. In Nederland 

staat de gaspeldoorn op de Rode Lijst als vrij zeldzaam. Hij komt 
voor op zandgronden, heide en in de duinen. En, zoals wij dus 
ontdekten, ook in het Maasduinengebied. Rechtop groeiend kan de 
gaspeldoorn een hoogte bereiken van drie meter, maar de struik 
blijft op onbeschutte of begraasde plaatsen een stuk lager. Onze 
struik was ongeveer  1,40 meter groot.
Het is een groenblijvende struik met bladeren die gereduceerd zijn 
tot groene, naaldvormige doorns van 1,5 tot 2,5 centimeter lang. Ze 
zijn diepgegroefd en stijf. De jonge bladeren (naalden) zijn drietallig 
en in dat stadium nog zacht en eetbaar voor dieren als reeën en 
wilde zwijnen. De vlindervormige en goudkleurige bloemen hebben 
een lengte van ongeveer 1,5 centimeter  en zijn bevestigd aan de 
licht behaarde fluwelige steel. De bestuiving en verspreiding gaat op 
dezelfde manier als bij de gewone brem. De bloeitijd is vanaf januari 
tot juli, maar het is mogelijk dat de plant  het hele jaar doorbloeit. 
Dat verklaart dus ook deze mooie boeiende struik in de sneeuw.

De gaspeldoorn dankt de naam aan het oude woord “gaspe”, dat 
haak of gesp betekent. De dorens werden in de Middeleeuwen 
gebruikt voor het sluiten van kleding. Handig toch?

Wij waren natuurlijk erg verrast met deze ontdekking in de buurt 
van ons mooie Heijen.

Tenslotte nog dit:

Voor jullie allen: 
Een bijzonder en ontdekkingsrijk 2019 toegewenst. Voor ons kan 
het al niet meer kapot!

Martha en Paul

Gaspeldoorn met kenmerkende behaarde steel

De brem zoals we hem in 
de lente zien bloeien

Gaspeldoorn met bloem 
en stekelvormig blad



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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In de vorige uitgave van het Hèjs Nèjs plaatsten we een oproep 
van Hub om de kerstzegels te bewaren en bij hem of bij een 
adres in Heijen af te geven. De opbrengst van deze postzegels is 
bestemd voor KiKa. Daarover later meer. Deze activiteit bracht 
ons er wel toe eens bij Hub en Joke langs te gaan. We spraken 
niet alleen over de postzegels voor KiKa, maar we namen gelijk 
onder het genot van koffie en heerlijke eigengebakken tulband 
ook zijn leven door.

Hub en Joke

Hub komt uit een groot gezin. Vader Louis Vinck en moeder Marie 
Welbers kregen negen kinderen, vijf jongens en vier meisjes. Van 
de jongens zijn er al drie overleden.  Vader, en trouwens ook vier 
van de vijf zonen, waren trouw lid van de fanfare. Hub zelf speelde 

achtereenvolgens bugel, trompet en tuba. Omdat de repetities naar 
de zaterdag gingen en Hub vanwege zijn beroep van melkboer op 
zaterdag moest hij noodgedwongen zijn hobby opgeven. Dertien 
jaar lang was Hub melkboer. Hij ging per week “langs wel duizend 
deuren”. Daarna werkte hij als heftruckchauffeur bij  Heijnen 
Transport. Toen Heijenaar Theo Kaak. Eveneens werkzaam bij 
Heijnen Transport, zelfstandig ondernemer werd en een bedrijf 
startte in Beek en Donk ging Hub met hem mee. Hub werkte 
door tot zijn 61e. Langer kon hij het echt niet volhouden. De 
gezondheidsproblemen met zijn longen werden te groot. Hij had 
COPD en later kreeg hij er ook nog longemfyseem bij. Op dit 
moment heeft Hub nog maar 20% lucht.

Hub Vinck en KiKa
Je kunt de Heijenaar wel uit Heijen halen, maar Heijen nooit uit de Heijenaar. Als er één gezegde is dat van 
toepassing is op de 71-jarige Hub Vinck dan is het dat wel. Maar liefst 66 jaar woonde hij in Heijen. Geboren aan de 
Hoofdstraat, laatst gewoond hebbende in de Sleedoornstraat. Zijn afnemende gezondheid bracht hem en zijn vrouw 
Joke tot de drastische stap om te verhuizen naar Gennep. Vijf jaar geleden betrokken zij een mooi appartement aan 
de Doelen in Gennep. Maar het hart klopt nog steeds voor Heijen.

Hub temidden van zijn kleinkinderen



Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: liter/100 km 4,6 - 4,2; kms/liter 21,7 - 23,8; CO2 gr/km 109 - 123. 
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De inmiddels 70-jarige Joke leerde hij kennen tijdens de carnaval 
in Heijen. Hub: “Ik had een jachtgebied van Nijmegen tot Venlo, 
maar het werd Joke.” Joke is een echte Gennepse. Zij is  geboren 
in het pand waar nu Juwelier van Arensbergen zit. Joke, dochter 
van groenteboer Jac. Janssen, werkte in de supermarkt van Dré 
Jetten en later op kantoor van de Zuidooster. Zoals dat destijds 
gebruikelijk was stopte ze met werken na haar huwelijk in 1971.

Hub: “Ik had een jachtgebied van 
Nijmegen tot Venlo, maar het werd 

Joke.”
Het echtpaar Vinck kreeg twee jongens, Erwin en Bart. Erwin 
woont in Reuver en heeft een slijterij. We zijn met de redactie 
wel eens bij hem op bezoek geweest. Erwin deed veel voor 
kinderen met de spierziekte Duchenne. Bart woont in Bergen. Er 
zijn vier kleinkinderen, waarvan er één, de 11-jarige Sander, zoon 
van Erwin, op het moment van het interview bij opa en oma 
logeert. Joke: “Hij komt hier bijna iedere vakantie wel een paar 
dagen logeren. Dat vindt hij kennelijk fijn. Natuurlijk ook vanwege 
de verwennerij!”

De andere drie kleinkinderen zijn Ruben, Jordy en Nina. Er is 
een mooie foto van opa Hub en zijn kleinkinderen. Behalve zijn 
activiteiten met postzegels voor Kika mag Hub graag legpuzzels 
maken. Vele voorbeelden hiervan hangen in het appartement en 
in de hal. Er zijn prachtige exemplaren bij. 

Stichting KiKa

Wat is Stichting Kika? We slaan er Wikipedia op na. 

Ingekort staat er dit:
Motto: kinderen kankervrij
Doel: De stichting is in 2002 opgericht om met bijdetijdse 
manieren geld in te zamelen voor onderzoek naar kinderkanker. 

KiKa werkt voor alle zeven kinderkankercentra in Nederland. In 
elk van deze ziekenhuizen ging in 2004 een onderzoek van start. 
Samen met KWF Kankerbestrijding is het onderzoeksproject 
Later van start gegaan. Dit onderzoek is er op gericht therapieën 
met minder bijwerkingen te bewerkstelligen. KiKa ondersteunt 
de zeven behandel- en onderzoekscentra en organiseert diverse 
evenementen, waaronder een sponsorloop onder de titel Run 
for KiKa. 

Wat doe jij voor deze Stichting, Hub?

Hub vertelt: “Ik verzamel postzegels voor deze stichting. Eerst 
deed Thea Arnoldussen dit en zo langzamerhand heb ik het van 
haar overgenomen. Iedereen die gebruikte postzegels heeft kan 
ze bij mij inleveren. Ik week de envelop eraf, droog de zegels 
en als ik een doos vol zegels heb stuur ik ze naar een adres in 
Rotterdam. De vrouw die op dit adres woont ontvangt uit alle 
delen van het land de postzegels. Zij stopt deze in een grote ton. 
Als de ton vol is wordt deze geveild. De opbrengst is voor KiKa. 
Meestal zijn het Belgische opkopers die de ton vol postzegels 
kopen. Vorig jaar heeft deze actie maar liefst € 2.375,-- opgeleverd. 
Ik heb 228 kg postzegels verzameld. Ik ben blij met deze hobby 
en heb er haast een dagtaak aan. Er is veel geduld voor nodig. 
Joke handelt de telefoontjes af en zorgt voor de contacten met 
de brengers van de zegels. De koffie staat altijd klaar. Van de 
Stichting KiKa ontvangen wij altijd een dankbrief en zij geven ook 
de eindopbrengst per jaar aan ons door.”

De afgeweekte zegels worden zorgvuldig gedroogd



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 
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Als wij bij Hub en Joke aan tafel zitten zien we 
de hobby voor ons. Hub heeft net van ruim 
vierhonderd zegels het papier afgeweekt en de 
zegels liggen nu te drogen. Een waar monnikenwerk. 
Maar hij doet het met plezier.
Behalve zijn oproep in het Hèjs Nèjs had hij ook een 
oproepje in de Gelderlander geplaatst bij de rubriek 
“Lezers helpen Lezers.” Dat had effect. Enveloppen 
vol postzegels ploffen geregeld in de brievenbus. 

De Wensambulance.

We kunnen er niet omheen. Het gaat qua gezondheid niet echt 
goed met Hub. Er staat een zuurstoftank naast hem en in de 
kamer staat een ziekenhuisbed.De thuiszorg van Pantein komt 
twee maal per dag langs om Hub te verzorgen. Joke heeft het heel 
lang zelf gedaan, maar heeft het toch maar uit handen gegeven. 
Hub en Joke zijn vol lof over deze organisatie. “Allemaal schatten 
van zusters, ieder op haar eigen manier keigoed.”
Wij van het Hèjs Nèjs zijn onlangs ook bij Pantein langs geweest 
voor een interview. Dat lees je in de volgende editie.
Hub en Joke hebben 30 jaar lang een vakantiehuisje gehad bij 
Breskens in Zeeland. Daar liggen hele mooie herinneringen. 
Hub zou heel graag daar nog eens heen gaan. Toen de zonen 
dat hoorden regelden ze het gelijk. Op 5 augustus vorig jaar 
reed de Wensambulance voor en ging Hub voor de laatste keer 
naar het geliefde Zeeland. Het hele gezin ging mee en op de 
camping waren alle oude bekenden aanwezig om Hub en Joke 

een prachtige, maar ook emotionele dag te bezorgen. Helaas ging 
het op de terugweg mis. Hub moest halsoverkop opgenomen 
worden in het ziekenhuis van Goes. Gelukkig mocht hij de 
volgende dag weer naar huis. Geluk bij een ongeluk: In Zeeland 
woont nichtje Esther Vinck. Zij regelde alles rondom deze 
plotselinge ziekenhuisopname. Geen moeite was haar te veel om 
oom en tante te helpen.

Inmiddels heeft Hub te horen gekregen dat het ziekenhuis niets 
meer voor hem kan doen. Hij heeft zich erbij neergelegd. Steunt 
op dokter Jacobs en het team van Pantein. En natuurlijk op de 
niet-aflatende zorg van Joke. Aan de buitenkant ziet Hub er nog 
patent uit, “maar van binnen is het niks meer…” 

Toch heeft Hub de humor niet verloren. Tegen Joke, die enkele 
dagen na ons interview 70 jaar zou worden, zegt hij: “Het is maar 
goed dat je verjaardag niet op de laatste donderdag van de 
maand valt, want dan halen ze alle ouwe dozen op…” Twinkeling 
in de oogjes….
Joke zit er helemaal niet mee, die kent haar pappenheimer...

Hub, Joke, Erwin en Bart en de scootmobiel



Ik wil geen administratie, 
ik wil heldere informatie!
Eerst heeft u een administratie: een jungle van 
getalletjes. Daarna komt Polder even bij u langs. 
Korte tijd daarna heeft u opeens heldere informatie.

ADMINISTRATIE – BELASTINGZAKEN – LOONADMINISTRATIE

Erfsebosweg 26, 6598AJ Heijen
T: 06-21509872
www.polderadministratiekantoor.nl

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



ESP Centrum

Zaterdag 9 februari 2019 is het zo ver, het ESP Centrum opent een nieuwe prak-
tijk in Heijen. Naast de praktijken in Gennep en Siebengewald is Heijen de derde 
praktijk waar fysiotherapie wordt aangeboden. De eigenaren Harald Bant & Erwin 
Jansen willen in de toekomst dat er naast fysiotherapie ook andere zorg wordt 
aangeboden voor de inwoners van Heijen. Hier valt te denken aan ergotherapie, 
logopedie en psychosociale begeleiding. 

Door het aanbieden van fysiotherapie in Heijen en omstreken is het voor mensen 
die minder mobiel zijn makkelijker dicht bij huis behandeld te worden door één 
van de fysiotherapeuten.

Naast de opening van de praktijk in Heijen viert het ESP Centrum op die dag haar 
20 jarig bestaan. Een mooi moment om stil bij te staan. Door het enthousiasme en 
de professionaliteit van het team, werken er inmiddels 24 collegae aan de kwaliteit 
van leven van de mensen die de verschillende praktijken bezoeken. 

Het ESP centrum is een praktijk waar bedrijven en mensen van jong tot oud zich 
kunnen melden voor (bedrijf s) fysiotherapie, medische fitness, re-integratie en 
personal training.

Inbraken in Heijen

We hebben allemaal een beetje het gevoel dat er de laatste tijd 

sprake is van nogal wat inbraken in Heijen . Daarom hebben wij 

contact opgenomen met “onze” wijkagenten Maikel en Anthony. 

Onze gedachte achter dit contact: Zij kunnen ons misschien tips 

geven hoe we het de boeven zo moeilijk mogelijk kunnen ma-

ken. Maikel en Anthony waren graag bereid ons van informatie 

te voorzien.  Wij hebben met hen een afspraak kunnen maken 

op 18 februari. Dit betekent wel dat we de tips van Maikel en 

Anthony niet meer kwijt kunnen in de editie van februari, want 

Hèjs Nèjs is dan al naar de drukker. Dat is jammer, want de 

carnaval nadert en dat is vaak een inbraakgevoelige periode. 

Daarom gaan we het volgende doen: We vatten de tips samen 

en zetten deze direct na de bijeenkomst met de wijkagenten op 

www.heijen.info. Onze tip: Kijk op deze website voordat je je in 

je carnavalsoutfit hijst! Geef ze géén kans!

De redactie.
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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!

Wat is uw
huis waard?

Gratis waardebepaling
bel 0485-820202



Vier generaties!

Tijdens de babyfotoshoot mochten we maar liefst twee trotse overgroot 
oma’s begroeten.
Patricia Olieslagers en Mike Sanders stelden hun dochtertje Rosalina 
voor. Rosalina heeft behalve moeder Patricia (26) en oma Annette Cilles-
sen (48) ook een overgrootoma. Zij heet Brigitte Sweers-Hoven (72).

Ook baby Fien Megens had haar oma en overgrootoma meegebracht. 
En natuurlijk mochten ook zij met z’n vieren op de 4 generatie-foto. 
Overgroot oma Tinie Giepmans is 84 jaar, oma Ellie van Uden is 59 en 
mama Lotte is 30.

Wat een groot geluk!
We hopen dat Rosalina en Fien hun overgroot oma’s goed leren kennen 
en er nog heel lang van zullen mogen genieten!

Gemeente Gennep krijgt glasvezel!

Gemeente Gennep is de eerste Limburgse gemeente waar ko-

mend jaar een 100% dekkend glasvezelnetwerk wordt aangelegd. 

Voldoende huishoudens en bedrijven in de kernen en buitenge-

bieden stappen over naar glasvezel, waardoor in elk geval één 

netwerkbedrijf glasvezel wil aanleggen in de kop van Noord-Lim-

burg.
In Ven-Zelderheide stapt 52% over naar glasvezel, in Gennep 21%, 

in Milsbeek 36%, in Heijen 42% en in Ottersum 45%. De dorpen 

scoorden beter dan de stad. ”Dat was ook de verwachting”, aldus 

wethouder economie Janine van Hulsteijn. “In het buitengebied 

ervaren mensen meer problemen met hun internetverbinding 

dan in de kern Gennep. Gelukkig zijn de inwoners van de kernen 

solidair met elkaar en zien ze de noodzaak van glasvezel even-

eens in.” Omdat in de dorpen uitzonderlijk hoog is gescoord, 

hoeven er in Gennep minder gezinnen over te stappen. Dit 

resultaat is voldoende om een netwerk aan te leggen.

Hoe nu verder?

Op dit moment worden netwerkbedrijven benaderd voor de 

aanleg van het glasvezelnetwerk. Reeds één gegadigde heeft zich 

gemeld. Met de beste aanbieder wordt een samenwerkingsover-

eenkomst opgesteld, waarna ontwerp van het netwerk start en 

vergunningen kunnen worden aangevraagd. Het streven is om 

nog voor de zomer met de aanleg te starten. Huishoudens en 

bedrijven die zich hebben aangemeld voor glasvezel kunnen naar 

verwachting vanaf eind 2019 gebruikmaken van het supersnelle 

netwerk.

Cadeautje voor de Eekhoornstraat!
Trots op onze harde werkers uit de Eekhoornstraat! 
Onze ‘technische mannen’ Jeffrey, Pieter,Frank, Tom en Eelco hebben samen een picknickset 
geplaatst op het Knabbel en Babbelveldje.Deze set hebben we bij de gemeente aangevraagd 
en gekregen in het kader van ‘InitiatiefSpelen en Ontmoeten in de openbare ruimte’. Gemeente Gennep, bedankt!Bewoners Eekhoornstraat.
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Het was weer één groot feest in D’n Toomp op zaterdag 15 december van het vorig jaar. De redactie van Hèjs Nèjs en de 
beheerer van D’n Toomp waren deze zaterdag al vroeg uit de veren om een en ander voor te bereiden. De verwarming ging 
aan, de tafels werden geschikt, de kopjes op de bar gezet, de cakes gesneden en de eerste kannen koffie en thee werden gezet. 
Om kwart over tien kwamen de eerste baby’s in de kinderwagens naar binnen. Papa’s, mama’s, broertjes, zusjes, oma’s en 
zelfs een overgrootoma kwamen in de stoet mee. Dit jaar mochten we in Heijen maar liefst 16 baby’s verwelkomen. Eén 
baby was in verband met ziekte niet aanwezig op de fotoshoot, maar zijn foto en verhaaltje hebben we nog in kunnen 
voegen bij dit verslag. Halverwege de fotoshoot verkasten we naar het lokaal van de Stichting Jeugdraad Heijen voor de 
groepsfoto. Ze zullen het zich later niet meer herinneren, maar de groepsfoto zal het bewijs zijn dat ze vóór hun eerste 
verjaardag al kennis gemaakt hebben met deze mooie Heijense instelling voor de jeugd.
Wie meldden zich voor de foto en onze redactietafel?

Babyfotoshoot 2018 

Bethelihem Muluberhan Haile
“Een hele mond vol hè? Ik ben Bethelihem en werd op 8 januari geboren in Nederland. Ik woon 
nu met mijn papa Mulu en mama Mebrehit en mijn broertjes Esee en Realy aan de Heesweg. 
Mijn familie komt uit Eritrea, maar ze zijn twee jaar geleden gevlucht naar het veilige Nederland. 
Ons taalmaatje, dat ook bij de fotoshoot aanwezig is, heet Heidy. Ze is heel lief en doet heel veel 
voor ons. Papa en mama doen hun best om Nederlands te leren, maar ze vinden het erg moeilijk. 
Danni, de dochter van Heidy, komt heel vaak mee. Ze helpt ons met de taal, leest boekjes voor 
en ze wordt nooit moe om met ons te spelen. Geweldig! Ik ben gek op mobiele telefoons. Hou 
die maar in de gaten want voor je het weet grijp ik ‘m bij je weg. En als je die telefoon terug wilt 
hebben, nou, dan moet je van goeden huize komen. Dan kan ik echt effe héél boos worden! Maar 
verder heb ik een olijk gezichtje, zwarte krullen, grote bruine ogen en witte tandjes!
Mama hoopt dat ik een doorzetter zal zijn en het liefst wil ze dat ik later dokter zal worden zodat 
ik alle mensen kan helpen. Ondernemend, slim en temperamentvol ben ik nu al, dus wie weet!” 
Aangezien 2019 het Jaar van de Ontmoeting is staan Mebrehit en Bethelihem op de voorpagina.

Steven Raaijmakers
Dag Heijen, ik ben Steven en ik werd geboren op 16 januari, dus ik ben nu al een beetje groot. 
Zeker in vergelijking met Ize en Rosalina! Die zijn klein, zeg! Mijn papa en mama zijn John en 
Renée Raaijmakers-Leushuis.
Ja, je ziet het goed, ik heb rood haar, mooi toch! Ik ben een echt ontdekkertje, vooral in huis worden 
alle dingen goed bekeken, rondgedraaid, in de mond gestopt, mee gegooid en rondgesjouwd. Ik 
heb er een dagtaak aan. En de deuren moeten Goed Dicht en wel Meteen, anders ben ik er 
vandoor! Ik heb me een energie, niet normaal meer. Ik kijk nu even nieuwsgierig rond en ja, ik ben 
een stoere boy. Ik heb een sterk karaktertje. Maar dat vinden papa en mama niet erg. Voorlopig 
is dat alleen maar leuk. Laatst was ik een speeltje kwijt. Ik had het in de keukenla gelegd. Netjes 
toch? Maar papa en mama hebben zich rot gezocht. Ik ben thuis aan de Heikampseweg geboren, 
kortom: een echte Heijenaar. Doorzettingsvermogen heb ik dus nu al. Ik pruts net zolang tot het 
gelukt is. Maar die energie past bij mijn rode haar, zegt men. Prima, ik kan er goed mee leven!

Resy Junier
Het eerste dat wij van de redactie opmerkten toen Resy met haar papa en mama aanschoof aan 
de redactietafel was: “Daar komt Hollands Glorie aan!”
We laten haar natuurlijk zelf vertellen: “Hoi ik ben Resy en mijn papa en mama zijn Ayla en 

Bethelihem

Steven

Resy 
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Mark Junier uit de Dionisiusstraat. Ik ben 
geboren op 29 maart. Ik heb mij voor de 
fotoshoot op mijn mooist uitgedost. Ik ben 
een madammeke in een bontjasje, haha! 
Mijn gouden ballerina’s staan niet op de 
foto, maar die heb ik wel aan, hoor! Met 
mijn super blauwe ogen en looks pak ik 
de hele wereld in. Op sinterklaasavond 
was ik op mijn best. Ik kreeg aandacht en 
cadeautjes en van blijdschap ging ik de hele 
tijd gekke bekken zitten trekken. Iedereen 
dolle pret. Ik ben absoluut geen huilbaby 
of zo, nee ik ben makkelijk en vrolijk. Ik sta 
best graag in de picture. 
Papa kan absoluut niet tegen onrecht, dat 
zit in zijn familie. Ze willen mij dan ook 
goede normen en waarden meegeven. 
Zaken waar ik wat aan heb als ik in de 
toekomst op eigen benen kom te staan. 
Voorbeelden daarvan zijn eerlijkheid, 
klaarstaan voor anderen, gelijkheid en 
zelfstandigheid. Super toch!”

Elize Bousché
 “Hallo iedereen! Ik ben Elize en werd 
geboren op 8 april. Mijn papa en mama 
zijn Jim en Esther Bousché – v/d Venn en 
ik ben een achternichtje van “half Heijen”. 
Ook van Ricky en Erica van de redactie, 
leuk hè. Ik vind het nog te ingewikkeld om 
dat allemaal uit te leggen, maar geloof maar 
dat het klopt. Haha!
Ik ben een medisch wondertje! Papa 
en mama hebben heel, heel erg lang op 
mij moeten wachten, maar nu ik er ben 

kunnen ze hun geluk niet op. Zal ik je eens 
wat leuks vertellen wat ik uitgespookt heb? 
Mama had een bosje rozen gekocht en dat 
even op de maxi-cosi gelegd. Interessant 
plastic zat daar omheen! Knisper, knisper! Ik 
begon lekker met het bosje te slaan en toen 
mama het in de gaten kreeg lag de hele 
maxi-cosi al bezaaid met rozenknoppen en 
rozenblaadjes. Oei, oei! Ja, je moet op mij 
blijven letten!
Ik ben een super pittige tante, “Er zit sambal 
in,” zegt mijn papa. Hij kan het weten, want 
hij heeft Indische roots. Ze hopen dat ik 
de sterke familieband die Indische mensen 
met elkaar hebben nooit zal verloochenen. 
Maar daar zullen ze best voor gaan zorgen.”

Sam Thissen
 “Dag allemaal! Ik ben Sam en werd op 
13 mei geboren. Mijn papa en mama zijn 
Kelly Bottenberg en Jochem Thissen. Ik heb 
één zusje: Robin. Die is er vandaag helaas 
niet bij, want ze is een beetje ziek. Mama 
is bij haar gebleven dus ben ik hier alleen 
met mijn papa. Ik ben spontaan, lief en erg 
beweeglijk. Met mijn lange wimpertjes, roze 
wangetjes, grote blauwe ogen en open blik 
maak ik dat de redactie helemaal zit te 
smelten. Ik ben prachtig mooi zeggen ze! 
Nou, dat vind ik leuk en dan te bedenken 
dat ook ik vandaag niet helemaal fit ben.
Ik ga je een geheimpje verklappen. In de 
eerste weken na mijn geboorte had ik de 
gewoonte alleen te poepen als papa mij 
moest verzorgen. Hij was dus steeds de 

sjaak om mij schoon te mogen poetsen. 
Hihi! Ik ga nu lekker de pen opkluiven, want 
ja, de tandjes hè? Papa en mama zouden 
het liefst zien dat ik vriendelijk, spontaan en 
positief in het leven sta later. Nou, dat lijkt 
mij best mogelijk….”

Beau Jansen
“Een medisch wondertje, dat ben ik, Beau 
Jansen. Dat geldt ook voor mijn broertje 
Quint. Ik werd geboren op 5 juni en ik ben 
het tweede zoontje van Edwin en Christel. 
Wij wonen aan de Hermelijnstraat. 
Quint moest in het begin even aan mij 
wennen maar we hebben inmiddels samen 
een goede band opgebouwd. Ik ben 
beweeglijk en vrolijk. Stilzitten is er vandaag 
niet bij. Ik hou van kiekeboe spelen! 
Maar ja, tandjes zijn in aantocht dus sabbel 
ik lekker op mijn moeders vinger. 
Positief in het leven staan, dat hopen ze 
voor ons allebei en dat moet lukken.”

Kevin Flachs
 “Hiep hoi Heijen! Hier Kevin Flachs! Mijn 
papa en mama zijn Tim en Marjolein. Ik heb 
een zusje Lisa, die werd geboren daags 
voor Moederdag. Ik ben geboren op 16 
juni, één dag voor Vaderdag. Hoe kregen 
we het voor elkaar, zul je denken. Maar 
het is echt zo. We wonen knus aan de 
Heikampseweg.
Lisa is dol op mij, ik word letterlijk bedolven 
onder de kusjes en de knuffels. Zelf ben ik 
ben gek op verrassingen. Op de 3/4d echo 

Sam
Elize Beau
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hield ik continue mijn handjes en voetjes 
voor mijn snoetje. Konden ze mij nog niet 
bewonderen! Maar nu dus wel! Ik zit de 
hele tijd al te lonken naar Marjo van de 
redactie. Ze wordt er verlegen van, haha! 
Wat mijn papa en mama voor mij hopen? 
Dat ik humorvol zal zijn, zorgzaam, geduldig, 
sociaal, lief en respectvol. Pfoe! Werk aan 
de winkel dus, oei! Maar voorlopig eet ik 
eerst mijn knuistje op.”

Zain Bassou  
Hoi Heijen, ik ben Zain Bassou. Helaas 
was ik niet aanwezig bij de babyfotoshoot, 
want ik was ziek. Zo te zien heb ik heel wat 
gemist, maar ja, ik wilde de andere kindjes 
ook niet aansteken, dat snap je! Gelukkig 
mocht mama Eefje een foto van mij 
insturen en ik mocht de vragen van jullie 
redactie beantwoorden. Ik ben geboren 
op 19 juni en ik woon aan de Erfsebosweg. 
Dat is niet in Heijen-Centrum, dus mijn 
geboorte is jullie even ontgaan. Maar mijn 
mama bracht mijn broertje naar school en 
het viel de moeders in de redactie op dat 
ik daarbij was. Dus kwam ik alsnog op tijd 
in beeld. Ik ben een hele vrolijke, tevreden, 
lieve baby. Mijn papa heet Mustafa en ik 
heb maar liefst 3 grotere broers, Rayan is 
4, Nordin is 3 en Faiz is bijna 2. Ik ben mijn 
plaatsje aan het veroveren, want ik wil er 
graag helemaal bij horen. Mijn mama zegt: 
“Het is zo lief om te zien hoe Zain op zijn 

broertjes reageert en ze zijn zo lief voor 
hem. Er wordt wat af gekust en gekroeld.” 
Mijn papa en mama vinden het erg 
belangrijk dat hun jongens de liefde 
van het gezin voelen. Dat wij er mogen 
zijn en ieder kind uniek is op zijn eigen 
manier. We hebben allemaal talenten en 
kwaliteiten. We moeten meedoen, vinden 
ze, hoe klein we ook zijn. Is dat geen 
mooie insteek voor ons verdere leven? Ik 
vind van wel…. Jullie krijgen allemaal de 
lieve groetjes van ons.

Teun den Uijl
“En nu ik! Ik ben Teun, geboren op 27 
juli en mijn papa en mama zijn Dennis 
en Hilde. Ik heb een grote zus, Manon. 
Samen wonen we sinds anderhalf jaar 
aan de Hoofdstraat. Dat bevalt goed, 
hoor! Vind je mijn outfitje niet stoer? 
Heb ik gekregen toen mijn oma een 
feestje had. Zij werd 70. Vandaag mocht 
ik het voor de foto weer aan. Papa en 
mama hopen dat ik vriendelijk, sociaal 
en eerlijk zal zijn. En ik mag ook gerust 
een beetje eigenwijs zijn, zolang het 
maar niet meer dan de helft van de 
eigenwijsheid van mijn papa en mama 
is….! Oei, kun je nagaan! Ze hebben 
wel zelfkennis! Manon kon in het begin 
mijn naam niet goed uitspreken, ze zei 
steeds TUIN tegen mij. Lachen toch! Ik 
begin steeds meer te bewegen en praat 

al een woordje mee. O, jullie vinden dat 
ik mooie grote blauwe ogen heb? Nou 
meisjes van Heijen, pas op, over een paar 
jaar ga ik jullie allemaal betoveren…”

Vince Wijers
 “Sorry dat ik wat huil. Ik vind het wel 
genoeg geweest voor vandaag. Ik ben een 
beetje moe. Maar vooruit, even dan nog 
het interview. Hoi, ik ben Vince en ik woon 
met mijn papa en mama Roy en Thea en 
mijn broertje Tymen van tweeënhalf in de 
Esdoornstraat. Ik ben op 19 augustus op 
een bloedhete zomerdag geboren. Het 
was de dag die was uitgerekend. Dat mag 
in de krant… eh, het Hèjs Nèjs, want dat 
hoor je niet zo vaak. Ik was een flinke knul, 
ik woog op 10 gram na 5 kg en was 55 
cm lang. Mijn opa’s en oma’s vinden het 
super om op mij en Tymen te passen. 
Mama werkt in de kinderopvang en kan 
dus serieus goed knutselen. Ze hoopt dan 
ook dat ik deze creatieve kant van haar 
heb geërfd. Papa is een sociaalvoelende 
man. Ook vsn hem ga ik leren. En nu wil ik 
liever naar mijn bedje, meiden! Het komt 
wel goed met mij.”

Senn Reijnen
“Hoi, ik ben Senn en ik woon met mijn 
papa en mama Patrick en Britt aan de 
Hermelijnstraat. Ik werd geboren op 3 
september, na 38 weken zwangerschap. 

TeunZain
Kevin
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Ik ben het eerste kleinkind aan beide 
kanten. Dus joh! Wat word ik geknuffeld 
en verwend. Normaal ben ik stoer en 
actief. Maar nu even niet. Ik moet even 
slapen en dromen…” Papa en mama 
vertellen verder. “We hopen dat Senn 
een sociale, spontane en sportieve jongen 
wordt. We gaan nu al graag met hem 
wandelen en babyzwemmen. Dat vindt 
hij geweldig, net als lekker spetteren in 
bad. Van de zomer heerlijk naar buiten, 
fietsen en later misschien voetballen. Wij 
zijn geen binnenzitters! Senn was ons 
meteen vertrouwd en hoorde er gelijk al 
helemaal bij.” Senn is een bofkontje, het 
komt helemaal goed met dit kereltje.

Fien Megens
Hallo Heijen! Ik ben Vrolijke Fien, geboren 
7 september en mijn papa en mama zijn 
Rick en Lotte Megens. Mijn grote broer 
heet Job en die is erg dol op mij. Hij is soms 
een beetje onhandig, maar hij bedoelt 
het goed. Ik kwam met de keizersnee ter 
wereld.
Wat ook zo leuk is om te vermelden: we 
hebben nu vier generaties in de familie, 
mijn overgrootoma Tinie en mijn oma 
Ellie van Uden, dan mijn mama Lotte en 
ik. Goed hè? We zijn er allemaal trots op. 
Mijn overgrootoma was er vandaag ook 
en we mochten met z’n vieren op de foto. 
Die foto staat op het prikbord!

Wat ook grappig is om te vermelden is 
dat papa en mama een felicitatiekaartje 
kregen van Gonny Rühl. Zij schreef dat de 
naam Fien al een keer eerder voorkwam 
in de familie Megens. In de kaart stond dat 
de opa van mijn papa Rick een zus had die 
Fien heette. En die was weer vernoemd 
naar de oma van haar moeders kant. Kun 
je het nog volgen? Nou, ik effe niet. Maar 
het was wel een leuke verrassing! Mijn 
oma Ellie zegt dat ik het meest op mama 
lijk. Dan heb ik misschien ook haar sociale 
gevoel wel geërfd. En van papa hopelijk 
zijn geduld. Ik ga ermee aan de slag, beste 
mensen! Komt goed!
 
Fenne Verhaag
Hoi!!  ik werd geboren op 28 september 
en ik ben de eerste Fenne van de twee 
Fennes, die dit jaar in Heijen zijn geboren. 
Ik kwam maar één dag eerder ter wereld 
dan Fenne Gijsbers. Mijn papa en mama 
zijn Guido en Jessica Verhaag en we 
wonen aan de Hoefstraat. Ik ben helemaal 
mooi aangekleed voor de foto, zie je mijn 
grappige haarband? Matcht helemaal met 
mijn gestippelde broek. 
Mijn bevalling begon pas een week na de 
uitgerekende datum. Vooral papa werd 
tureluurs van al het wachten! Ik was dan 
ook zó welkom! En het had ook nogal 
wat voeten ín de aarde voordat ik óp de 
aarde was. Dat had aardig wat impact op 

mijn lieve moeder, dat snap ik wel. Ik lach 
veel,zelfs als ze mij de fles geven. Ik reageer 
overal op. Ik ben een super gezellig en lief 
kindje, en erg tevreden. Papa en mama 
hopen erop hun gevoel voor humor aan 
mij te hebben doorgegeven. Volgens mij is 
dat nu al gelukt.”

Fenne Gijsbers
Hoi, hoi! Hier de tweede Fenne van 
Heijen dit jaar, geboren op 29 september, 
dus daags na Fenne Verhaag. Mijn papa is 
Edwin Gijsbers en mama is Joyce Gerrits. 
Ik ben vrolijk en nieuwsgierig. Ik kwam 
twee weken te vroeg, maar dat vonden 
ze thuis helemaal niet erg. Ik ben een 
heel tevreden meisje. Ik kan ook al lekker 
lachen, ja ook naar jullie, hoor, redactie! 
Leuk hè dat gestippelde jasje, zou mooi bij 
de broek van de andere Fenne passen! 
Papa en mama zijn erg sportief. Mama 
heeft jarenlang gevoetbald, waarvan het 
laatste jaar in Heijen. Sportiviteit zal mij 
wel met de paplepel worden ingegeven. 
En reislustig zijn ze ook, dus ik zal de 
wereld nog wel gaan ontdekken. Voorlopig 
eerst nog lekker groeien.”

Senn

Vince Fien



Ize Fleuren
 “Hallo, ik ben geboren op 5 november en 
mijn papa en mama zijn Pieter Fleuren en 
Yvonne Willems. Ik ben hun derde kindje. Ik 
voel me een super geluksvogeltje met mijn 
twee grote broers Milan (4) en Boaz (2). 
O, jullie vinden mijn haartjes mooi! Zo, nou 
dan zijn jullie niet de enigen. Daar roept 
iedereen over! Jullie willen mij vastpakken 
en even over mijn kapsel aaien? Ook goed! 
Ik vind alles best. Zijdezacht hè! Ja, je zult 
geboren worden met zo’n bos haar, dan 
ben je gezegend…
Een meisje! Het was een verrassing voor 
papa en mama, die niet wisten wat er op 
komst was. Ik ben dus Ize, een lief, tevreden 
meisje met, zoals gezegd, een hele bos 
haren. Mensen dachten dat ik een muts 
met bontkraag ophad, maar dat bont is mijn 
haar! Ik krijg van mijn broertjes heel veel 
kusjes en knuffels, soms wat hardhandig, 
maar heel lief bedoeld, hoor! Papa en 
mama hopen dat ik sociaal, lief en tevreden 
zal worden. Maar dat ben ik nu al, dus geen 
zorgen daarover!”

Rosalina Sanders 
“Hoi! Ik ben Rosalina Sanders en ik werd 
geboren op 16 november. Hiermee ben 
ik het jongste kindje van Heijen van de 
fotoshoot. Mijn papa heet Mike en mijn 
mama Patricia. Ik heb ook een grote broer, 
Jayden. Die is al 4! Hij mag al naar de grote 
school. Ik nog niet; ik moet eerst nog een 
beetje groeien. Hé, kijk, mijn oma Annette 
schuift ook nog even aan. Wat leuk! Ik 
was héél klein bij de geboorte, slechts 
48 cm. Als je straks even op de prikbord-
pagina in deze Hèjs Nèjs kijkt, dan zie je 
de 4-generatie-foto. Hier heb ik met mijn 
komst ook nog even voor gezorgd, haha! 
Maar nu ga ik slapen.” En zo gebeurt het. 
Met de prachtige strik nog om haar hoofdje 
voor het staatsieportret is Rosalina onze 
Sleeping Beauty van vandaag. Papa en 
mama hebben een gedichtje geschreven 
over hun gevoelens voor Rosalina:
How I wonder what you are
Up above the world so high
Like a diamond in the sky
Do you know how loved you are…

Het was even heel stil aan de redactietafel….

Fenne Verhaag

Ize
Fenne Gijsbers

Rosalina
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Tot slot.

Nou, dit waren ze dan, de baby’s geboren in 2018. We beleefden 
met z’n allen een topochtend! Het is ook leuk om te zien hoe de 
jonge ouders in de bar van d’n Toomp met elkaar kennismaken 
en tips uitwisselen. Zo weet je alvast een beetje wie er straks 
allemaal  aan de schoolpoort staan!
Wij feliciteren alle ouders, broertjes, zusjes, opa’s en oma’s 
en overgrootoma’s en –opa’s met dit grote geluk. De komst 
van een kindje is en blijft een wonder. Hopelijk hebben we in 
2019 weer zo’n mooie babydag. Dus, heren van Heijen … (nee, 
verder zeggen we niks….!)

Bedankt ouders, voor jullie komst en openhartigheid. Zonder 
jullie inbreng en inzet zouden wij dit artikel nooit hebben 
kunnen schrijven.  En bedankt, prachtig mooie lieve kindjes, ga 
maar lekker groeien en bloeien in het veilige Heijen.

Tevens dank aan Hèjje Mojjer voor de sponsoring van de koffie 
en de thee.

Groetjes van de Redactie van het Hèjs Nèjs….
Erica – Suzanne – Stella – Marita – Henk – Jan – Hans – Ricky 
– Sjannie - Marjo

 Plaatje van alle lieve
 baby’s met een van de ouders



Boxmeerseweg 2a  6598 BK Heijen
www.snellenhorecaservice.nl
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Antoinette Linders en Richard Keuninx verdelen 
de voorzitterstaken. Jolanda Jansen en Lian Hoesen 
vormen samen het secretariaat. Hans van den 
Ham is penningmeester. Erwin Jansen, Edwin Jans 
en Minet Coenders zijn de bestuursleden. Dat het 
voorzitterschap en secretariaat wordt gedeeld en het 
bestuur vrij uitgebreid is heeft een reden. Men wil 
individuele mensen niet te veel belasten en de taken 
kunnen verdelen. Op deze wijze kunnen ze elkaar ook 
gemakkelijk vervangen.
We zitten aan een grote tafel in het huis van Edwin en 

Ellen Jans. De huiskamer zit goed vol tijdens het gesprek. Dat geeft 
al meteen het idee van de toekomstige huiskamer. Zie de foto.
Een van de eerste dingen die we horen is dat besloten is de 
accommodatie straks niet de Huiskamer te noemen maar de 
Dorpskamer. Dat is best opmerkelijk, dus vragen we om uitleg.

Een naamsverandering, leg eens uit, bestuur!

Kort samengevat is dit de motivatie van het bestuur: ”Iedereen, 
dus niet alleen de oudere gast, moet zich uitgenodigd voelen. 
De mensen moeten het gevoel hebben dat ze graag naar de 
Dorpskamer komen en er hun ding kunnen doen. We willen 
vanuit de zogenaamde positieve gezondheidsgedachte verbinding 

leggen met en tussen Heijense bedrijven en winkels, de vrijwilligers 
en de bezoekers. In de naam mag geen beperking liggen voor het 
bezoek aan de kamer, vandaar de keuze voor Dorpskamer. We 
willen een spin in het Heijense web zijn en een verbindende factor 
vormen zodat niemand in Heijen tussen de wal en het schip zal 
vallen. Het is wellicht goed om te zeggen dat we geen concurrent 
zijn van de KBO en D’n Toomp, maar juist een aanvulling hierop.”

In meer algemene zin is de gedachte achter dit project: De 
leefbaarheid in het dorp vergroten; mensen zo lang mogelijk thuis 
laten wonen, maar hen wel een bezigheid en contactmogelijkheid 
bieden. De dorpskamer 
richt zich op ontzorging, 
onder andere door 
aandacht te hebben voor 
eenzame mensen en 
mensen met bijvoorbeeld 
vervoers- of andere 
problemen. Huisartsen, 
Thuiszorg, de Gemeente 
en diverse maatschappelijke instanties kunnen hiermee hun 
voordeel doen. Door het functioneren van de Dorpskamer 
ontstaat een breder beeld op de individuele problemen van de 

Huiskamer wordt Dorpskamer…
Langzamerhand krijgt het plan Huiskamer voor Heijen handen en voeten. Om jullie te 
informeren over de voortgang van de Huiskamer gingen we een avondje buurten bij het pas 
aangetreden bestuur van de Huiskamer. In een vorige editie van het Hèjs Nèjs hebben ze zich al voorgesteld, maar 
we herhalen het nog maar een keer.

Het logo is 
al klaar!



Voor zorg en ondersteuning bij u thuis, 7 dagen per 
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Groente en fruit 10
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mensen, waarop makkelijker kan 
worden ingespeeld.

Waar zijn jullie op dit moment 

mee bezig?

Antoinette: “We zijn nu bezig met 
het opstellen van de statuten van 
de Stichting. Daarmee gaan we 

binnenkort naar de notaris om een en ander notarieel vast te 
leggen. Verder zijn we een projectplan aan het schrijven. Onze 
visie, doelstelling, huisregels. Alles moet een plaatsje krijgen in dit 
plan. Er moet dus nog heel wat gebeuren.”

Verder is een begroting noodzakelijk. Want een accommodatie 
bouwen is één ding, maar voor die geopend kan worden, moet er 
gedacht worden over de inrichting en de aanleg van tuin. Al deze 
zaken zijn van belang.

Wat betreft de bouw: Op 9 januari jl. is er gesproken met 
Wilbert Pothoff van Destion. De tekeningen zijn grotendeels 
klaar. Men is echter nog niet helemaal tevreden over het plan 
(10 seniorenwoningen, 2 appartementen en de Dorpskamer). Er 
moeten nog enige aanpassingen plaatsvinden. Zijn de tekeningen 
klaar, dan gaat het project naar de Welstandscommissie. Er moet 
dus nog wel wat water door de Maas voordat alles rond is.
De verwachting is dat na de bouwvak gestart kan worden met 
bouwen. De bouw zal ongeveer een jaar in beslag nemen, dus 
hoopt men op een opening in de zomer van 2020.
Het bestuur: “We hebben nog véél meer plannen. Als het straks 
allemaal loopt willen we de dienstverlening uit kunnen breiden, 
bijvoorbeeld met een boodschappenservice.”

Acties in de komende maanden

1.  Samenstellen Huisreglement. Er is gekeken naar al bestaande 
huiskamers. Daarvan wordt een aantal bruikbare zaken 
overgenomen. Het bestuur wil echter nadrukkelijk een eigen 
kleur en identiteit in het hele gebeuren leggen, die aansluit bij 
de Heijense sfeer en gedachten.

2. Aan de slag met de financiering.

Voor al deze acties is het de bedoeling dat deze worden uitgevoerd 
in aparte commissies. In elke commissie zit een bestuurslid. Mocht 
je willen meewerken in een commissie, aarzel dan niet om je aan 
te melden. Het e-mailadres is dorpskamer@heijen.info. Ook 
vrijwilligers voor de exploitatie van de Dorpskamer kunnen zich 
nu al aanmelden. Liefst zo veel mogelijk.

Destion 

Daarnaast mag niet onvermeld blijven dat Destion zeer betrokken 
is bij het project, zowel financieel als in het meedenken. Vooral 
directeur Pothoff speelt hierbij een zeer bevlogen rol. Dat is 
belangrijk, want nu leg je je met het maken van keuzes, bijvoorbeeld 
ten aanzien van de bouw en inrichting, al vast voor de toekomst.
Als de tekeningen straks volledig gereed zijn, is het de bedoeling 
dat het bestuur ons in Heijen door middel van een presentatie 
nog warmer maakt voor het project. Met enige regelmaat zal in 
Hèjs Nèjs een update worden geplaatst van de vorderingen van 
onze Dorpskamer.

Aan het eind van het gesprek werd de groepsfoto gemaakt. Je ziet 
het direct: Dit is een goed stel, hoor!
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Heisa

In de Bijbel lezen we dat we niet kunnen vertrouwen én op God én op allerlei materiële dingen 
zoals geld, bezit, een goede baan, luxe en opgaan in vlug voorbijgaand genot. Een mens zal 
moeten kiezen tussen het een of het ander. Vertrouwen op beide, dat gaat niet. Het gaat God 
er om, van ons bevrijde mensen te maken. Zover komt het nooit, als een mens zijn vertrouwen 
wil stellen én op God én op die materiële zaken. De mens zal niet gauw zeggen dat hij op beide 
wil vertrouwen, maar hij probeert het wel. Op beide vertrouwen kan niet omdat zowel God 
als het materiële beslag wil leggen op de héle mens. Ze zijn allebei niet tevreden met de helft, 
maar ze willen ons helemáál.

Er zijn veel van zulke materiële heren. Ze hebben allen, hoe verschillend ook, één ding 
gemeenschappelijk: dat ze een mens binden, onvrij maken en zelfs tot een slaaf kunnen verlagen. 
Uit dit slavenhuis met de vele afgoden roept God een mens naar Zichzelf, naar bevrijding, naar 
verlossing. God bevrijdt een mens uit de slavernij, welke vorm die ook heeft: door voor God te 
kiezen en voor Hem alleen, wordt de mens pas echt vrij. Daarom, om onze vrijheid en om ons 
geluk, wil God niet delen met het materiële. Het is immers niet mogelijk om tegelijk slaaf en vrij 
te zijn. In dit verband is het ook wijs om eens te denken aan de uitnodiging in de Bijbel, om ons 
niet bezorgd te maken over wat wij zullen aantrekken of wat we zullen eten. Beter gezegd: wij 
hoeven ons niet druk te maken of we wel genoeg kleding en voedsel zullen hebben. Wat ons 
leven bedreigt, is niet: zal ik wel genoeg eten hebben? Maar: waar zal ik vandaag eens uit kiezen. 
Als je in een supermarkt koekjes wil kopen voor bij de koffie, weet je echt niet wat te nemen, 
zo overvloedig is het aanbod. Het is ook niet: waar kan ik mijn lichaam mee bedekken? Maar: ik 
moet toch weer eens wat anders aan dan drie maanden geleden. Als bepaalde mensen in onze 
maatschappij bewust er voor kiezen om wat soberder te leven, is dat zo dwaas nog niet.

Een mens moet wel ontzettend goed oppassen, waakzaam zijn om een Bijbels woord te 
gebruiken, om niet ongemerkt in het net van de reclame verstrikt te raken. Deze immers wil 
ons op honderd en een manieren wijs maken dat we toch niet écht kunnen leven en voor de 
dag komen zónder die aangeprezen zaken. 

Laten we dus op onze hoede zijn want het leven is meer dan eten en kleding. Echt leven, 
dankbaar zijn voor het leven, is niet afhankelijk van leven in de overvloed van materiële spullen. 
We komen terug op de beginvraag: wat is nu echt belangrijk in een mensenleven?

Pastoor H. Reijnen

Wat is belangrijk?

H. Dionysius Heijen, 
Jaargang 37 
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

februari  
2019

vieringen in

Zondag 03 februari 09.30 uur 
Eucharistieviering met de hofkapel

Zondag 10 februari 09.30 uur 
Eucharistieviering met volkszang

Zondag 17 februari 09.30 uur 
Eucharistieviering met het  
Gregoriaans koor

Zondag 24 februari 09.30 uur 
Eucharistieviering met het Gezinskoor

Doop
Op 2 februari wordt gedoopt: Rave 
Kraus uit Gennep.
We wensen Rave, samen met zijn 
ouders, familie en vrienden veel geluk.



Hèjs Nèjs
Januari 2019 33

Heisa

Jan werd geboren op 6 juli 1938 in Heijen. Vader Wim had een maalderij, café Hermsen 
was een begrip in Heijen en omstreken (“Beej Dien”). Jan was nog een jonge kerel 
toen hij de liefde van zijn leven ontmoette: Mia van de Ven. Waar troffen ze elkaar? In 
het café! Jan en Mia trouwden op 21 juni 1973. Samen werkten ze veel in café-zaal 
Hermsen, later in “Schuttershof ”. Jan en Mia kregen een zoon: Tom. Een spannende 
tijd om nóg een reden: het was vlak voor de WK-finale Nederland-Duitsland: wie 
herinnert het zich niet? Gelukkig verliep de geboorte wél voorspoedig. Jan en Mia 

bouwden een huis op de Heesweg nr. 4. Geweldig was dat, zeker voor Jan die technisch zeer onderlegd was. Wat betreft de 
gezondheid liep alles niet zo voorspoedig. Dat gold voor zowel Jan als Mia. Met zijn drieën kwamen ze er toch steeds weer 
bovenop.  Tom ging in Eindhoven studeren, maar was gelukkig in de weekenden thuis.  Het overlijden van Mia in 2006 was 
een trieste gebeurtenis, maar samen kwamen ze daar ook weer uit. Naast het huis van Mia en Jan lag een stuk grond dat 
als geitenweitje in gebruik was. Was dat geen goede plek om voor Tom een huis te bouwen? Een goed idee dat nog meer 
lading kreeg toen Tom Pien ontmoette! Waar gebeurde dat? Tijdens een zittingsavond in Schuttershof! De bouwtekeningen 
werden aangepast, de bouw kon beginnen in 2015. Jan hielp waar hij maar kon. Het duurde even, maar het resultaat mocht 
er zijn. Jan werd opa: eerst van kleinzoon Cas, toen van tweede kleinzoon Guus. Het was genieten voor Jan, de kleinkinderen 
om zich heen en wandelen met hond Lobbes. Verder waren ook het biljarten en de yoga niet weg te denken uit Jans leven. 
Totdat...hij ziek werd. Er volgde een moeilijke tijd van onderzoeken, gesprekken, opnames. Jan overleed op 1 oktober 2018. 
“Wat heb ik toch een fijn leventje”, zei Jan vaak. Laat dit ons, ondanks het gemis, tot troost zijn. 

In memoriam: Jan Hermsen

Het kerkbestuur
Actie Kerkbalans 2019

Ook dit jaar wordt in de maand januari de jaarlijkse actie KERKBALANS gehouden.

Op deze manier proberen wij met uw steun de kerk in Heijen te behouden en als zodanig dienstbaar te zijn aan iedereen 
in ons dorp. Ook al bent u geen reguliere kerkganger, of komt u alleen bij speciale gelegenheden zoals een uitvaart of met 
Kerstmis naar de mis of het concert: de kerk is de moeite waard om een plaats in ons dorp te hebben.
Wij doen daarom ook dit jaar weer een beroep op u om bij te dragen aan het behoud van de kerk in Heijen. Naast de 
voorzieningen waarvan u (al dan niet tegen betaling) gebruik kunt maken: huwelijksvieringen, uitvaartdiensten, biedt de 
kerk ook de mogelijkheid om afscheidsvieringen te houden o.l.v. een uitvaartbegeleider. Hierbij is er veel ruimte voor eigen 
inbreng. Ook bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van de dagkapel om een overledene op te baren. 
Van welke dienst u ook gebruik wilt maken: neem gerust contact op met het kerkbestuur, wij zijn u graag van dienst. Heeft 
u geen Kerkbalanspapieren gekregen en wilt u tóch een bijdrage leveren? Neem contact met ons op!
Ook uit de enquête kwam duidelijk naar voren dat u het behoud van onze parochiekerk zeer waardevol vindt.
Op hen die van ons een brief hebben ontvangen omtrent grafrechten doen wij een beroep om (indien van toepassing) 
vóór 1 maart a.s. te reageren.

DE KERK HOORT ERBIJ IN HEIJEN! MEDE DOOR UW BIJDRAGE HOUDEN WIJ DE KERK IN STAND EN OPEN 

VOOR IEDEREEN! WE BLIJVEN HOPEN OP UW WELWILLENDE ONDERSTEUNING!

Bij voorbaat dank!
Pastoor Reijnen, het kerkbestuur.



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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hejjemojjer@heijen.info of bel naar 
06 3989 7697 

Zie voor meer informatie en  
wetenswaardigheden over Heijen de 
site van Hèjje Mojjer: 
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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

Zondag  3 februari  
11.11 uur Café-zalen Jan     

C.V. De Wortelpin - Prinsenreceptie

Donderdag 7 februari   
13.30 uur D’n Toomp     

KBO afd. Heijen - Kienen

Zondag  10 februari  
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”

V.V. Heijen 1 - Montagnards 1

Dinsdag 12 februari     
ZijActief - Filmavond Venray

Zaterdag 16 februari  
Vanaf 09.00 uur 

C.V. De Wortelpin - LaLaBal

Woensdag 20 februari
19.30 uur Café-zalen Jan      

ZijActief - Lezing door G. Klaassen

Vrijdag 22 februari 
18.00 uur D’n Toomp     

C.V. De Wortelpin/Basisschool de Heggerank
- Bonte Kruumelbal

Zondag  24 februari 
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”

V.V. Heijen 1 - Meterik 1

Zaterdag 2 maart t/m dinsdag 5 maart
C.V. De Wortelpin - Carnaval

Donderdag 7 maart
13.30 uur D’n Toomp

KBO afd. Heijen - Kienen

Donderdag 21 maart
ZijActief - Masterclass met afd. Ottersum:

Psychotherapeut Léon Pouls

Zondag 24 maart 
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”

V.V. Heijen 1 - SV Oostrum 1

Zondag 31 maart     
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”     

V.V. Heijen 1 - FCV Venlo 1

Donderdag 4 april  
13.30 uur D’n Toomp

KBO afd. Heijen - Kienen

Zondag 14 april  
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”     

V.V. Heijen 1 - America 1

Zaterdag 20 april (Paaszaterdag)
Zondag 21 april (1e Paasdag)

Vanaf 9.00 uur Sportpark “de Heikamp”
V.V. Heijen - Easter Open Jeugdvoetbaltoernooi

Maandag 22 april (2e Paasdag)
11.00 uur Manege “De Kleine Hoef”     
Gilde Sint Dionysius - Rommelmarkt

Woensdag 24 april
19.30 uur Café-zalen Jan

ZijActief - Wie is Janine van Hulsteijn?

De volgende 
Hèjs Nèjs verschijnt op 

26 februari 2019.

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 


