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Op de cover Marga Guelen-Wientjens, die samen met drie collega’s de 
Alpe d’Huez lopend wil beklimmen voor het KWF Kankerfonds. Zie het 
indrukwekkende artikel Veni vidi vici fietsie. Behalve over Marga gaat het hier 
over vier gemotiveerde fietsers die deze berg meermaals willen bedwingen.

Het gouden echtpaar Jacq en Maria Boekholt is in het zonnetje gezet en het bedrijfsinterview gaat over de 
Gebroeders Janssen uit Beugen. Bij het parochienieuws staat een fraaie foto van de communicantjes, in het 
natuurartikel gaat het over de wilde eend, wie kent hem/haar niet? En natuurlijk nog veel meer: nieuws van het 
bestuur, prikbord, verenigingsnieuws etc.

Wij wensen u weer veel lees- en kijkplezier.
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Een prachtig Rundje is er al. Ook prima geschikt voor ex-Heijenaren die 
even op het oude nest zijn teruggekeerd: een feest van herkenning. Buiten 
het prachtige uitgezette ommetje kun je natuurlijk tal van rondjes maken; 
onderstaand een paar indrukken bij zomaar een rondje door Heijen.

Fietsend via de Dalweg en dan richting Boslaan. Een deel van deze straat 
is al vernieuwd en de rest zal zijn nieuwe jas al aan hebben als Hèjs Nèjs 
van maart het licht ziet (tenzij de schaatsliefhebbers toch nog een weekje 
schaatsen bij de weergoden hebben kunnen regelen). Maar goed, verder 
richting Dionisiusstraat met aan de rechterhand het bekende paarden-
weitje, vroeger grond van Sjef Hendriks en in goed overleg met de ge-
meente voor de lange termijn vrij van verdere bebouwing. Via Heesweg 
de nieuwe Hoofdstraat op. Wat meteen opvalt, is het niet meer terug te 
draaien resultaat van, ja van wat eigenlijk: een boompje vlak bij het kerk-
hof is ten prooi gevallen aan een barbaarse actie van een gefrustreerd 
heerschap. Iets verderop nog een. Hopen dat de gemeente ergens nog een 
potje heeft om de schade (toch al gauw weer een paar duizend euro) te 
herstellen. Hoe moet de Hoofdstraat anders haar oude glorie als laan weer 
terugkrijgen? De Nieuwwijkstraat in. Bij de Rabobank, met de prachtige 
kunstwerken van eigen bodem, zijn twee bomen afgezaagd. Het begin 
van de nieuwe pleininrichting annex rioolvernieuwing Hoefstraat? Zou 
mooi zijn als de gemeente hierover wat naar buiten brengt. De Nieuw-
wijkstraat doet haar naam eer aan! Want ook voor het kermisplein, iets 
verderop, liggen ontwikkelingsplannen voor. Over het vervolg beraadt 
de gemeente Gennep zich nog, mede naar aanleiding van de enquête van 
vorig jaar. Iemand zei eens: in een stad moeten altijd kranen staan, een 
stad is nooit af. Bij een dorp houden we het maar op af en toe een kraan! 
Bouwen voor de toekomst, die er anders gaat uitzien dan het verleden. 
De behoefte aan woningen en voorzieningen verandert, daar moeten de 
beleidmakers nu op inspelen. Onze vereniging streeft naar een mojjer 
Heijen, waarbij mojjer ook beter is. Laten we achter dat uitgangspunt 
gaan staan en kritisch en positief meedenken.
Laat Heijen leefbaar blijven!

De werkgroep is er weer in geslaagd om 
voor het 23e kapellencarrousel dat op 
zaterdag 13 april plaatsvindt, twee gere-
nommeerde blaaskapellen naar Heijen te 
halen. Tsjechische blaaskapel “Die Stall-
Freunde” uit Wintelre en “De Limburgse 
Boereblaoskapel uit Klein-Genhout. De 
naam “Die Stall-Freunde”  is gekozen om-
dat hun wekelijkse repetities plaatsvinden 
in de stal van de boerderij van een van de 
leden. De kapel werd opgericht in 1989, 
ze speelt in originele Tsjechische kleding 
en staat onder leiding van Peter Camps. 
De Limburgse Boereblaoskapel (een 
échte boerenblaaskapel) is een gezellige 
kapel uit het Limburgse Genhout (ge-
meente Beek) die zich heeft toegelegd op  
Tsjechische en Egerländer muziek. De 
kapel is opgericht in 2006 en tijdens de 
optredens worden de nummers met 
de nodige humor aangekondigd door 
spreekstalmeester Ruud van Didden.  Last 
but not least treden voor u natuurlijk Die 
Original Maastaler op. Aanvang van deze 
gezellige avond is 19.30 uur en de deuren 
gaan voor u om 18.30 uur open zodat u 
rustig een plekje kunt uitzoeken. De en-
tree is, zoals u van ons gewend bent, gratis. 
Wij hopen velen van u te ontmoeten en 
wensen u vanaf deze plek alvast een mu-
zikale avond toe.

Kapellencarrousel

Rondje Heijen

Column

Die Original Maastaler

Die Stall-Freunde
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Verenigings- en ander nieuws

Rommelmarkt

Dit jaar organiseert het Sint Dionysiusgilde voor de 
38e keer haar rommelmarkt op maandag 1 april 2013, 
2e Paasdag. 

Wat in 1976 begon als een antiekbeurs-rommelmarkt 
in D’n Huyberg aan de Kasteelstraat is inmiddels uit-
gegroeid tot een rommelmarkt met 1000 m2 spullen 
onder één dak, namelijk manege “De Kleine Hoef”. 
Sinds de nieuwbouw van de manege in 1994 werkt 
het gilde op een plezierige manier nauw samen met 
John en Lisette Deenen. Als cultuurhistorische vereni-
ging ontvangt het Sint Dionysiusgilde geen subsidie 
van de gemeente Gennep. Door het organiseren van 
eigen acties kan het gilde haar kostbare gildekostuums, 
vaandels, gildetrommen en geweren onderhouden en 
haar activiteiten blijven organiseren. Mede door uw 
steun is de rommelmarkt nog jaarlijks een bijzonder 
succesvolle actie.

Maar voordat het Sint Dionysiusgilde op 2e Paasdag 
om 11.00 uur de deuren van de manege opent voor 
de bezoekers, is er veel werk verzet door een kleine 
groep vrijwilligers. Op Goede Vrijdag ’s middags wordt 
de opslagruimte, met spullen die gedurende het jaar 
zijn opgehaald, leeggeruimd. Tevens worden de hou-
ten platen en ijzeren ledikanten geladen, die al vele 
jaren dienst doen als tafels tijdens de rommelmarkt. ’s 
Avonds worden de nylonmatten in de manege gelegd, 
daarna beginnen we met het opbouwen van de tafels 
en andere benodigdheden en worden de eerste spul-
len uitgeladen. 

Paaszaterdag is de dag waarop alle spullen huis-aan-
huis in Heijen worden opgehaald. Vanaf 9.00 uur rijden 
drie vrachtauto’s door Heijen en veel volle vrachtwa-
gens worden op zaterdag in de manege gelost. Daar 
zijn een groot aantal vrijwilligers in de weer met het 
uitsorteren van alle spullen en het uitstallen ervan op 
de tafels. 25 Gildebroeders en –zusters werken de 
hele zaterdag om alles zoveel mogelijk gereed te ma-
ken voor de rommelmarkt op 2e Paasdag. Om 18.00 
uur sluiten de deuren van de manege en zijn de vrij-
willigers toe aan hun verdiende rust op 1e Paasdag.

Dionysiusgilde
Op 2e Paasdag zijn dertig vrijwilligers al vroeg uit de ve-
ren om hun kraam in orde te maken voor de verkoop. De 
spanning is dan al te snijden, want iedereen kijkt uit naar 
de stormloop van bezoekers wanneer om 11.00 uur de 
deuren opengaan. In minder dan drie uur tijd moeten dan 
zoveel mogelijk spullen verkocht worden om de rommel-
markt tot een succes te maken. Daarna is er een moment 
van rust voordat om 15.30 uur wordt begonnen met het 
opruimen van alle spullen. Onverkoopbare spullen gaan in 
de containers, goede spullen worden naar de opslagplaats 
gebracht evenals de tafels en ledikanten. De zwaarste klus 
wacht tot het einde: het opvouwen van de nylonmatten. 
Om 18.30 uur is de manage helemaal leeg, want een half 
uur later hebben John en Lisette vaak alweer een paardrijles 
in de manege.
Ondanks de opkomst van kringloopwinkels en markplaat-
sen slaagt het Sint Dionysiusgilde er toch jaarlijks in om 
een succesvolle rommelmarkt neer te zetten. De geöliede 
machine draait op een paar vrijwilligers. Daarom willen we 
hierbij ook een beroep doen om de inwoners van Heijen: 

Wilt u op 30 maart a.u.b. alleen verkoopbare spullen aan-
bieden en geen spullen die u eigenlijk zelf naar de milieu-
straat moet brengen. 
Alleen dan kan het gilde haar jaarlijkse rommelmarkt blijven 
organiseren, zijn vrijwilligers bereid om hun energie daarin te 
blijven steken en werken we met z’n allen aan het voortbe-
staan van een prachtig cultuurhistorisch schuttersgilde. Het 
Sint Dionysiusgilde rekent op u en heet u van harte welkom 
op haar rommelmarkt in manege “De Kleine Hoef”!

Met vriendelijke groet,
Sint Dionysiusgilde.
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Kroningsdag

Komende Koninginnedag is een bijzondere en tevens de 
laatste. Op deze dag wordt kroonprins Willem Alexan-
der en prinses Maxima gekroond tot koning en koningin. 
Om deze bijzondere dag te vieren hebben we dit jaar 
een aangepast programma met aangepaste tijden. 

Op 30 april vieren we Koninginnedag in Heijen bij d’n 
Toomp. Omdat het dit jaar Kroningsdag is willen we jullie 
vragen om zoveel mogelijk verkleed te komen als koning 
of koningin en wie weet win je dan wel een prijsje!
Programma:

• 10:30 uur Optocht door Heijen met thuis versierde 
fietsen. Verzamelen om 10:15 bij d’n Toomp. Onderweg 
gaan we een boom planten ter ere van koning Willem 
Alexander en koningin Maxima. 

• 11:30-13:30 uur Activiteitenmiddag. We verklappen 
niet alles, maar we gaan onder andere mozaïeken! Het 
zou leuk zijn als er zoveel mogelijk ouders, opa’s en 
oma’s om 13:30 uur aanwezig kunnen zijn om te kijken 
naar een hele mooie afsluiting.

• Met een strippenkaart die je kunt kopen voor   
€ 2,- kun je meedoen aan de activiteiten en hiervoor 
krijg je lekkere versnaperingen!

2013

Foto’s

Wegens plaatsgebrek is  een tweetal foto’s niet ge-
plaatst in het Hèjs Nèjs van februari. Wij willen deze 
foto’s toch graag met jullie delen.
 

De slagwerkgroep van fanfare EMM heeft succesvol 
meegedaan aan het Nederlands Kampioenschap. In 
de derde klasse kregen we het hoogste aantal pun-
ten van alle deelnemende korpsen, namelijk 94. 

In de vorige editie stond een stukje over onze blok-
fluitles, onder leiding van Hanny van Rens. De bijbe-
horende foto ontbrak, maar de foto is te leuk om 
niet te plaatsen, bij deze.

van EMM

Lente avond

Op 6 april gaat het gebeuren!

Om 18.00 uur starten we met een gezinsspeurtocht 
vanaf de kerk Om 19.00 uur is er een gezellig samenzijn 
op het Hoofdstraatveld met vuurkorven, marshmallows, 
koffie, chocomel etc. etc..!

Laat je verrassen!

Hèjje wordt niet alleen steeds Mojjer, maar ook steeds 
gezelliger!

Hèjje Mojjer
Voor meer informatie kun je contact opnemen 
met  Sidney Laracker (tel. 519796) of Eelco Basten  
(tel. 802721)

Zie ook http://www.oranjecomiteheijen.nl

Verenigings- en ander nieuws

 

 

De slagwerkgroep geconcentreerd in actie tijdens 
het NK

Hanny’s blokfluitles
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Wilde eend ( Anas platyrhynchos)
Wat is er heerlijker dan ’s morgens vroeg wak-
ker worden met op de achtergrond het vrolijke 
zingen van de vogels. Dat betekent dat de lente 
is begonnen. De vogels maken zich op om een 
partner te zoeken en te gaan zorgen voor het 
nageslacht. Zo ook de wilde eenden. 

In Europa is de wilde eend een van de meest 
voorkomende en ook wel de bekendste eend. 
Gemiddeld wordt een wilde eend vijftien jaar 
oud. De oudst bekende wilde eend werd  
negenentwintig jaar. Hij is de stamouder van de 
gedomesticeerde tamme eend. Eenden voelen 
zich thuis in rustige wateren op het platteland 
maar ook in parken met vijvers is het een veel 
geziene vogel. Wilde eenden horen bij de familie 
grondeleenden. Ze onderscheiden zich van an-
dere eenden omdat zij hun voedsel meestal aan 
het oppervlak van ondiep water zoeken of daar-
onder, door middel van grondelen. Daarbij steekt 
het achterlichaam rechtop uit het water en be-
vinden kop en hals zich onder water. Met hun 
brede platte snavel zeven ze allerlei klein plant-
aardig en dierlijk materiaal uit het water. Wilde 
eenden die in Nederland broeden zijn voorna-
melijk standvogels (zij overwinteren dus bij ons). 
Eenden uit noordelijker streken trekken wel naar 
het zuiden wanneer het koud begint te worden.

Uiterlijk
Mannetje en vrouwtje zijn verschillend van kleur. Het 
mannetje, de woerd, heeft een glanzend groene kop 
met een witte halsband. Verder een kastanjebruine 
borst en aan de staart gekrulde zwarte veren. Het 
vrouwtje en de kuikens, die ook wel pielen, pullen of 
pullekes genoemd worden, hebben een echte schut-
kleur. Zij zijn bruinachtig getekend. De schutkleur is 
belangrijk om zich te kunnen verschuilen tussen de 
begroeiing langs de waterkant. De lengte van een vol-
wassen eend is 51 tot 62 cm en de spanwijdte 91 tot 
98 cm. Een volwassen eend weegt tussen de 700 en 
1500 gram. In het hele land - maar vooral in steden 
- komen bovendien grote aantallen eenden voor die 
slechts gedeeltelijk lijken op echte wilde eenden. Dit 
zijn kruisingen met allerlei andere – gedomesticeerde 
(tamme) - eenden. In vogelaarskringen worden deze 
‘soepeenden’ genoemd

Voortplanting
In de wintermaanden is het gedrag dat hoort bij 
“verliefd, verloofd en getrouwd” goed te volgen. Het 
begint met bijeenkomsten van mannetjeseenden, de 
woerden, op het water. Ze proberen indruk op elkaar 
te maken door allerlei dansjes op te voeren en door 
veelvuldig met hun snavel te wijzen naar hun fraai ge-
kleurde spiegel. Vaak gaat het er heftig aan toe en pro-
beren de vogels elkaar te verdrinken om zo een aantal 
rivalen uit te schakelen. 

Heije - Natuurlijk - Mojjer
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Levensmiddelenpakket.
Tot 17 februari kon men op de site www.heijen.info een vragen-
lijst invullen en kans maken op een levensmiddelenpakket van de 
Troefmarkt. De 3 winnaars zijn Hennie Gieben, Marjo Boekhorst en  
Anja Jansen. Zoals elders in deze Héjs Nejs is te lezen, hebben zij het 
pakket op 9 maart bij de Troefmarkt ontvangen.

Kroonappels.
Ter ere van de troonswisseling heeft het Oranjefonds een extra  
subsidieregeling ter ondersteuning van sociale initiatieven. 
Als vereniging Hèjje Mojjer hebben wij hier ook op ingeschreven in 
de hoop op extra inkomsten. Aangezien de komende jaren minder 
geld ter beschikking zal zijn vanuit de gemeente zullen wij andere vor-
men moeten zoeken om een en ander lopende te houden.

ZonneBrem.
Zoals u waarschijnlijk al heeft vernomen zijn er plannen om op de 
Brem een groot zonne-energiepark te bouwen. Als vereniging staan 
wij hier niet negatief tegenover,  maar willen we toch weten of dit ef-
fecten heeft op het dorp. De BROHM groep is al in gesprek geweest 
met de gemeente en zal dit verder volgen.

Kruispunt Groote Heeze/Hoofdstraat.  
De gemeente Gennep is bezig met en nieuw gemeentelijk verkeers- 
en vervoersplan (GVVP) en het kruispunt is daarbij een sterproject, 
dat wil zeggen dat het extra aandacht krijgt. Momenteel zit het plan in 
een afrondende fase en zullen de ideeën gepresenteerd worden. Een 
groep mensen uit Heijen is vanaf het begin betrokken bij de ontwik-
kelingen en heeft binnenkort overleg over de plannen. De afgelopen 
maanden is wel gebleken dat het een lastig punt is.

Jaarvergadering.
De jaarlijkse ledenvergadering van vereniging Hèjje Mojjer is gepland 
op 12 april om 20.00 uur bij café zaal Schuttershof. De leden ontvan-
gen hiervoor nog een officiële uitnodiging.

Bericht van 
het bestuur 

De vrouwtjes volgen dit pronken en stoer 
doen nauwlettend. Als een mannetje voor 
een bepaald vrouwtje valt, maakt hij dit 
duidelijk door onder meer regelmatig met 
zijn snavel druppels water in de richting 
van zijn uitverkoren vrouwtje te gooien. 
Wanneer ze eenmaal verkering hebben, 
wijst het vrouwtje met haar snavel de 
mannetjes aan die door haar geliefde weg-
gejaagd moeten worden.

Nadat het huwelijk is gesloten, wordt er 
dagelijks op het water gepaard. Zonder 
water geen paring. Na de paring zwemt 
het mannetje een rondje om zijn vrouwtje 
en vervolgens nemen ze een bad. Samen 
maken ze “verkenningsvluchten” om een 
geschikte woning te zoeken. De man be-
slist uiteindelijk waar de woning komt. Dit 
kan aan de kant van het water zijn tussen 
het lange gras maar ook geregeld in een 
holte van een boom die vlak bij het water 
staat. Het vrouwtje zorgt voor de inrich-
ting en legt zo´n tien eieren die ze alleen 
uitbroedt in ongeveer 4 weken. De woerd 
heeft haar intussen, na ongeveer een week 
al, verlaten en is op zoek gegaan naar een 
nieuwe bruid.  Als de jonge eendjes uit het 
ei komen, kunnen ze meteen zwemmen 
en verlaten het nest dan ook onmiddel-
lijk. Het zijn zogenaamde nestvlieders 
(Vlieden betekent ook wel vluchten). Ook 
als het nest hoog in een boom gemaakt 
is verlaten ze het nest door zich gewoon 
naar beneden te laten vallen en wonder-
baarlijk komen ze heelhuids in het water 
terecht waarna ze in een lange rij achter 
moeder aanzwemmen. 

Als je in de buurt komt van het Langeven 
is het zeker de moeite waard om eens 
een tijdje aan de waterkant te gaan zitten 
om deze mooie vogels te bekijken.

Een goed voorjaar toegewenst,
Martha en Paul

Bericht van het bestuur
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IN ONZE WINKELS VINDT U VOLOP AANBIEDINGEN!

WOONBOULEVARD NIJMEGEN

VAN HARTE WELKOM

WIJCHENSEWEG (TEGENOVER W.C. DUKENBURG, NABIJ NS-STATION DUKENBURG EN A73) WWW.WOONBOULEVARDNIJMEGEN.NL

Spelen met taal
 

Mijler

Hoewel geen koker, toverde Mijler toch  
iets appetijtelijks uit de hoed:

Wees wel op uw hoede
Tot nu toe kookte ik slechts van woede
Dan waren de knollen gaar
Zat ik met de gebakken peren
Maar toch bleek de soep niet zo heet
Moest gewoon mijn eitje kwijt
Nu geen zoete broodjes bakken
Van peulen en schillen
Had ik wel kaas gegeten
Men moet geen koffiedik kijken
Of op elk slakje zout leggen
Doe een beetje water bij de wijn
Trouwens goede wijn behoeft geen krans
Ik ben een kok van spek en bonen
Het is niet veel soeps
Hier geldt, de één zijn dood, de ander zijn brood
Ik viel met mijn neus in de boter
Is beter dan aan de galg te smeren
Of stroop op de mond
Nu eerst de piepers jassen
Dan bereiden van die halve gare
Want honger maakt rauwe bonen zoet
Men moet eten wat de pot schaft
Anders vind je de hond in de pot
Heb je het ooit zo zout gegeten
Zelfs niet als mosterd na de maaltijd
Als toetje nog 
Het ei van Columbus
Want de koek is op.

11

in crisissfeer

In deze wasserij is geen sprake van krimp 
en lijkt de crisis eraan voorbij te gaan.

De lederindustrie heeft op de crisis 
geanticipeerd, door de broekriem van 
meer gaatjes te voorzien.

De Voedselbank zou juist graag zoveel 
mogelijk mensen de kost willen geven.

De bejaarde bad om gedoucht te worden.

De eigen boontjes doppen is voor velen 
geen peulenschil.

Niet alleen bij een volkstelling zou  
iedereen moeten meetellen.

Met stopverf zet dit schildersbedrijf er 
noodgedwongen een punt achter.

De overeenkomst tussen mensen  
en citrusvruchten: ze worden allebei 
uitgeperst.

De varkenshouders dienen elkaar niet 
verder de beerput in te praten.

Sinds deze werknemer eruit is gevlogen, 
heeft hij juist vliegangst gekregen.
 

Paul Rongen

(pseudoniem van Henk Snepvangers en 
oud-collega van Frans Storms)

Doordenkertjes



Deze maand maar liefst twee geboortes in Heijen.

Aan de Heesweg werd Owen geboren, zoon van Wim en Moniek 

van Laarhoven en broertje van Romy. 

Dan kan de Eekhoornstraat natuurlijk niet achterblijven! Daar 

werd de komst van Youri, zoon van Mark en Ellen Martens, met 

gejuich begroet.

Alle ouders van harte gefeliciteerd.

Welkom in Heijen!

Hennie Gieben, Marjo Boekhorst en 
Anja Jansen winnaars digitale speur-
tocht www.heijen.info 

Recept van de maand

Koolsalade met walnoten en gerookte kipreepjes

Benodigdheden:
400 gram spitskool
1 bosje bieslook
handje rozijnen
Mayonaise of Mayolijn
200 gram gerookte kip reepjes (verkrijgbaar in supermarkt)
citroensap
mosterd
zout en peper.

Snij de spitskool in fijne reepjes en snij ook de bieslook fijn.
Voeg een handje rozijnen toe en de gekookte kipreepjes.
Voeg mayonaise of mayolijn toe naar smaak.
Breng de salade op smaak met wat citroensap, zout, peper en mos-terd.

Het is een heerlijk frisse salade, heerlijk bij bijvoorbeeld de BBQ!

ingezonden door : Nicole Deenen
met onze hartelijke dank voor dit lekkere recept!

Hebt u ook een lekker recept, stuur het naar dorpsblad@heijen.info, wellicht plaatsen wij het in het volgende Hèjs Nèjs.

Dankwoord

Mariet Wientjens heeft sinds jaar en dag Heisa en vanaf mei 2010 
Hèjs Nèjs bezorgd bij de adressen aan de Kasteelstraat. In verband 
met haar leeftijd heeft ze moeten besluiten om hiermee te stoppen. 
Wij danken haar van harte voor haar trouwe diensten en hopen dat 
zij nog van vele jaargangen van Hèjs Nèjs mag genieten.
Jan Giepmans is bereid gevonden om de route van Mariet over te 
nemen.

De redactie van Hèjs Nèjs

Zaterdag 9 maart werd het in Heijen toch een beetje warmer, on-
danks de druilerige dag. Piet Manders en Jan Helmond, van de web-
site-projectgroep, ontvingen samen met voorzitter Pierre Hendriks 
en vice-voorzitter Frans Storms van Hèjje Mojjer bij de Troefmarkt 
de winnaars van de speurtocht van www.heijen.info. 
Vanaf januari 2013 tot 17 februari kon men op de site de antwoor-
den op 10 vragen via speurwerk in de digitale ‘gangen, paden, trap-
pen en kelders’ van de website zoeken en zo kans maken op een 
geweldig Nieuwjaars-levensmiddelen-pakket van de Troefmarkt. Piet 
had pittige vragen bedacht:

1. Hoeveel stemmen zijn er uitgebracht bij het kernplan?
2. Wanneer is het Dorpsommetje officieel onthuld?
3.  Wanneer heeft het 2e elftal van VV Heijen een diploma uitge-

reikt gekregen wegens het behalen van de 3e klasse 341?
4. Wanneer is Peter Roovers overleden?
5.  Wanneer is de verharde kiezelweg Rijksweg Maastricht-Nijme-

gen aangelegd?
6.  Wanneer behoorde de parochie tot het Dekenaat Straelen in 

het Aartsbisdom Keulen?
7.  Hoeveel projectgroepen heeft Hèjje Mojjer op 27 maart 2012, 

en welke zijn dat?
8. Wie heeft het Heijens Volkslied op www.heijen.info ingezongen?
9. Wanneer is Volksdansgroep Iduna opgericht en door wie?
10.  Wanneer zijn de eerste tuinfoto’s op internet gezet en welke 

tuin?

Maar Piet kon als webmaster op 17 februari al aan bestuur mailen 
dat Hennie Gieben, Marjo Boekhorst en Anja Jansen de winnaars 
waren.
Hennie had een foutloze inzending. Marjo en Anja vonden vraag 3 
blijkbaar erg lastig. Navraag bij Piet leerde dat de gevraagde informa-
tie over het bewuste elftal te vinden was op een foto die geplaatst 
was op de CD ROM van fanfare EMM bij het 90 jarig bestaan. Dat 
was dus echt speuren!
En dus konden de fraaie levensmiddelenpakketten uitgereikt wor-
den.
Anja en Marjo waren zelf aanwezig. Maar Hennie, een jongeman 
woonachtig in Hoenderlo, liet zich door Hoenderprins Prins Niek 
vertegenwoordigen. Deze was  trots in vol ornaat aanwezig; de 
pauwveren op de steek waren heel toepasselijk.
Anja en Marjo lieten nog weten dat ze het erg leuk vonden om mee 
te doen. Voor Anja had het winnen een apart tintje: onlangs heeft ze 
een mooi levensmiddelenpakket mogen overhandigen aan Thei van 
Haare, nu kreeg ze er zelf een.

Van harte proficiat allemaal, namens Hèjje Mojjer!
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En dat is precies vijftig jaar, reken maar na! Naar aanleiding van het  

gouden huwelijk van Jacq (80) en Maria (81) op 20 februari jongstleden 

gaan we op bezoek bij dit innemende echtpaar.

Het feest is net achter de rug en het hele 
huis is van binnen en van buiten nog steeds 
prachtig versierd. We nemen plaats in de 
gezellige woonkeuken in hun huis aan de 
Sleen en kijken samen met hen en zoon 
Hans terug op de afgelopen vijftig jaar.

Hoe het allemaal begon…
Maria is, zo vernemen we al snel, afkom-
stig uit Boekend. Dit is een klein dorp bij 
Blerick (Venlo), En dus is de logische vraag, 
hoe krijgt iemand uit Heijen nou verkering 
in Boekend? Jacq en Maria moeten even 
samen uitvogelen hoe de ware toedracht 
ook al weer was, maar uiteindelijk komen 
ze op het volgende verhaal:
Maria had familie in Ottersum en in 1959 
fietste ze samen met haar broers en zus-
sen naar deze familie om met hen kermis 
te vieren. Daar kregen Jacq en Maria elkaar 
voor de eerste keer in het oog, maar het 
werd (nog) niks en Maria fietste een dag 
later weer braaf mee terug naar huis in  
Boekend. Een jaar later ontmoetten ze 
elkaar volkomen onverwacht in Lourdes 
waar ze allebei onafhankelijk van elkaar 
naar toe waren gereisd om een congres bij 
te wonen voor katholieke plattelandsjon-
geren afkomstig van over de hele wereld. 
Jacq en Maria trokken tijdens hun verblijf 
in Lourdes wel met elkaar op, maar niet als 
verliefd stel. Na terugkeer in Heijen bleek 

Jacq Maria echter wel degelijk te missen. Hij trok de stou-
te schoenen aan en waagde zich aan een telefoontje naar 
Boekend. Hij sprak met Maria af in een restaurant en de 
rest is geschiedenis!
De verkering duurde niet lang. De tweede vader van 
Jacq, Arnold Barten, hertrouwde en verliet de boerderij.  
“Dus,” zo zegt Maria: “toen was de weg vrij voor mij!” Het 
huis werd verbouwd maar in verband met de strenge 
winter was de verbouwing nog lang niet klaar toen ze 
trouwden. Alleen de slaapkamer, lacht Jacq, hoewel het 
daar steenkoud was!

Het jaar 1963
De winter van 1963 staat te boek als een van de koud-
ste winters van de vorige eeuw. Als Jacq en Maria op 28  
december 1962 voor de wet trouwen ligt er al een dik 
pak sneeuw. Op weg naar het stadhuis werd de trouw-
auto zelfs aangereden met enige blikschade tot gevolg. 
Het was enkele dagen na de meest barre Elfstedentocht 
ooit, die gewonnen werd door Reinier Paping, toen het 
kerkelijk huwelijk in de parochiekerk van Boekend plaats-
vond. Net als bij het wettelijk huwelijk lag er ook die dag 
veel sneeuw. Jacq had voor de gelegenheid mooie trouw-

waren op 20-02-2013
 18263 dagen getrouwd

Jacq en Maria Boekholt - van de Loo

Interview

‘Hij trok de stoute 
schoenen aan en 

waagde zich aan een 
telefoontje naar  

Boekend’
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Wordt vervolgd op blz 17

schoenen gekocht. Daar valt nog een leuke anekdote over te vertellen: 
Na de aankoop, onderweg naar huis verloor hij een schoen. Gelukkig 
herkende iemand de schoen en zo kwam deze op tijd weer bij Jacq terug. 

Na afloop van het bruiloftsfeest in Hout-Blerick reden Jacq en Maria 
terug naar Heijen. Uiteraard namen ze de ontvangen bloemen mee in de 
auto. De volgende dag konden ze alleen maar spijtig constateren dat alle 
bloemen zwart bevroren waren!

De komst van de kinderen.
Na enige maanden raakte Maria in verwachting en hun eerste kind 
werd medio mei 1964 verwacht. Dus trokken de aanstaande ouders 
eind maart onbekommerd naar Boekend waar een broer van Maria tot 
priester werd gewijd. Een priesterwijdingfeest nam in die tijd meerdere 
dagen in beslag. Echter, op de derde dag van het feest, kondigde de ge-
boorte zich aan en moesten ze in vliegende vaart naar het ziekenhuis in  
Nijmegen. Geloof het of niet, uitgerekend op 1 april werd de oudste 
zoon Hans geboren. Vanwege de veel te vroege geboorte hadden Hans 
en de kersverse ouders het aanvankelijk niet gemakkelijk. Later werd het 
gezin uitgebreid met de komst van de twee gezonde dochters Jacqueline 
en Anita. De kinderen (hun trots!) zijn allen getrouwd en er zijn vier klein-
kinderen, drie meisjes en een jongen.

Het bedrijf
Jacq is geboren en getogen in de boer-
derij aan het Nieuw Erf. De boerderij 
was van oorsprong een gemengd bedrijf. 
Er waren koeien en men pleegde ak-
kerbouw. Aanvankelijk werden ook kip-
pen en varkens gehouden. In de zomer 
diende de boerderij als kampeerboerderij 
voor Scouting Nederland. Ze hebben 
nog steeds contact met de leiding van 
een scoutinggroep uit Leidschendam die 
ieder jaar met een groep verkenners op 
de boerderij kwam kamperen.

Toen Jacq het wat rustiger aan wilde 
doen (het was begin jaren 90) stopten ze 
met melken en hadden ze alleen nog wat 
jongvee plus de akkerbouwtak. In 2004 
verkochten Jacq en Maria het bedrijf en 
verhuisden naar de Sleen. 

Als boer hield Jacq van vernieuwingen. 
Zo was hij een van de eerste boeren in 
de regio die een eigen melkmachine en 
later ook een melktank had. 

‘De volgende dag konden ze 
alleen maar spijtig constateren 
dat alle bloemen zwart bevroren 

waren!’

Het staatsieportret van het gouden bruidspaar



Hèjs Nèjs
maart 2013 17

Hij werd op zijn twintigste lid van de Jonge Boeren, een vereni-
ging van ongetrouwde boeren die agrarische activiteiten, als vee-
beoordelingen, organiseerde. Ook werden er vaak uitstapjes ge-
maakt. Meteen bij zijn lidmaatschap werd hij gebombardeerd tot 
voorzitter van deze vereniging, zo jong als hij was! Tot zijn huwelijk 
heeft hij de voorzittershamer gehanteerd. Maar Jacq deed meer. 
Hij werd voorzitter van de VRB (=Vereniging Rundveehouderij 
Belangen) Maas en Niers, voorzitter van het bestuur van de Ra-
bobank in Heijen en bestuurslid van de Rabobank in Gennep.  

Hij was lid van het Kerkbestuur van onze parochie. Thans is hij nog 
in touw als lid van de onderhoudsploeg van het kerkhof en col-
lecteert hij tijdens de H. Mis. En hij heeft zich jarenlang verdienstelijk 
gemaakt als voorzitter van de KBO.

Maria is acht jaar secretaris geweest van Zij-Actief in Heijen en zes 
jaar van de Kring. Zij is nog steeds actief lid van Zij-Actief.  Verder 
heeft ze lange tijd gezongen bij het Gezinskoor.  Tot haar spijt laat 
haar stem het zingen niet meer toe.

Mede door de drukte op het bedrijf was er niet veel tijd voor zelf 
sporten of muziek maken. Ze dragen echter verenigingen als VV 
Heijen, het Gilde en fanfare EMM een warm hart toe. De laatste 
jaren is Jacq regelmatig aan het fitnissen en Maria gaat iedere week 
naar Slender You Fit in Bergen. Zo maken ze alsnog een sportieve 
inhaalslag.

Het gouden huwelijksfeest
Het feest werd gevierd op vrijdag de 22e februari en begon met 

Interview

een mooie en drukbezochte H. Mis in onze 
kerk. Een unicum in deze tijd! Daarna was 
het ruim baan voor lekker eten, gezelligheid 
en een druk bezochte receptie. Voor som-
mige bezoekers liep de receptie uit op een 
ware reünie! Zelfs de akela van de genoemde 
scoutinggroep was er bij. De fanfare kwam 
langs en trakteerde het gouden paar op een 
serenade, een felicitatie namens het hele dorp 
Heijen. Zowel het huis als de kerk was prach-
tig versierd door respectievelijk de buurt en 
dochter Jacqueline. Ook hadden de kinderen 
een fraai misboekje gemaakt. Jacq en Maria 
zijn heel dankbaar en kijken terug op een 
prachtige dag. Nog mooier dan de trouwdag 
en het 25-jarig huwelijk, vinden ze. Je maakt het 
bewuster mee, zeggen ze. 

En de toekomst? Die zien ze met vertrouwen 
tegemoet. Ze zijn nog goed gezond en ze 
willen best graag leuke dingen blijven doen, 
zoals vakantiereizen maken met de bus, wat 
ze overigens al tientallen jaren doen. Maar al-
les in kleinere stapjes. Ja, dan houd je het ook 
het langste vol, toch? Wij hopen het van harte 
voor dit sympathieke paar!

De trouwfoto van 20-2-1963
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Heisa

maandag 01 april 09.30 uur 
2e Paasdag, Gebedsdienst met 
volkszang

Zaterdag 06 april 
geen dienst

Zondag 07 april 09.30 uur 
Eucharistieviering met volkszang

Zaterdag 13 april 19.00 uur 
Gebedsdienst met volkszang

Zondag 14 april 11.00 uur 
1e heilige communie, 
Eucharistieviering o.a. m.m.v. 
enkele jonge Heijense zangeressen 
en muzikanten

Zaterdag 20 april 
geen dienst

Zondag 21 april 09.30 uur 
Eucharistieviering met het 
Gregoriaans Koor

Zaterdag 27 april 19.00 uur 
Gebedsdienst met het Gezinskoor

Zondag 28 april 09.30 uur 
Eucharistieviering met volkszang

april
2013

vieringen in

H. Dionysius Heijen, Jaargang 32 
email: kerkheijen@tiscali.nl
Pastoor H.Reijnen, 
Hoefstraat 39, 
6598 AM Heijen
T: 0485 511533 
M:06 10087938
Kerkberichten: zie Maas- en 
Niersbode, en via www. heijen.
info Wijziging in algemene infor-
matie:   www.heijen.info

Als uw ziel tot 
grootheid komt
Weet, dat als uw ziel tot grootheid komt

uw handen zó klein worden, dat ze niet meer nemen kunnen

en uw voeten zó klein, dat hun plaats door anderen

zal worden ingenomen.

Maar, dat gij eenmaal ervaren zult

dat ge daardoor een plaats veroverd hebt, zó hoog en zó groot

dat ge nimmer meer verliezen kunt.

Weet, dat de ziel steeds eenzamer wordt, hoe hoger zij stijgt

naar een eenzaamheid waarin zij alle vreugde en leed

der kleinen overziet;

en zich dan bevrijd weet van de ketenen die haar aan de aarde binden,

wat een rijkdom geeft

die zelfs de grootste eenzaamheid gelukkig maakt.

Weet, dat hoe groter uw ziel wordt, hoe dunner het omhulsel zal worden

dat haar in het leven beschermen moet.

Maar vergeet dan nimmer, dat, al zou uw ziel weerloos worden

en met diepe littekens worden overdekt,

haar heengaan een jubel zal zijn;

omdat zij geen banden behoeft te verbreken

die haar beletten tot een oneindige hoogte op te stijgen.

Weet toch, dat zo velen uwer geen waarde hechten aan de plaats

die in een andere ziel voor hen is ingeruimd.

Terwijl gij de ziel die u een onbaatzuchtige liefde toedraagt

op uw handen moet dragen, en méér waarderen dan alle rijkdom;

omdat de zielen die voor anderen een plaats hebben

zeldzamer zijn dan de grootste aardse bezittingen

en men hetgeen door de ziel zelf geschonken wordt

nooit meer verliezen kan.

Weet dan, dat grote zielen niet alleen hun eigen leed moeten dragen

doch ook het leed van anderen op zich kunnen nemen.

Kleine zielen zoeken alleen het genot

en ontvluchten het leed van anderen.

Grote zielen maken het leed van anderen

tot dat van henzelf.

Zij die het leed van anderen kunnen delen,

kunnen hun ziel doen groeien.
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op zondag 14 april om 11.00 uur doen alle kinderen op de foto hun eerste Communie.
Deze viering wordt opgeluisterd door de communicantjes zelf met begeleiding van Jilke Wientjens en 
Manon Lambregts. Thijn en Jelmer Hermsen verzorgen de muziek op keyboard en gitaar.

De communicanten zijn: 
Het zijn:
rubin Vinck Anika Coenders   Sela Arts
renske Willems Sophie Kepser   Svenno Peters
Kay Josephs Simon Hol   Sem Steegs
Claudia de rijck Lucia Spanjers   Mirre Peters
Diede van Dijck Pleun Coenen   Senna Grens
Lynn Schoofs Livia van de Berg

Communicanten 2013

Heisa

Wij wensen alle kinderen een mooie communie en een gezellige dag toe.
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Zeer velen hebben tijdens de avondwake en de uitvaartviering 
op 12 februari jl. afscheid genomen van Jan Jacobs. Hij was een 
geboren en getogen Heijenaar, actief voor de parochie en in het 
maatschappelijk leven van Heijen.
Hij werd geboren en groeide op in Diekendaal. Hij beleefde fijne 
jeugdjaren met z’n maatjes rondom de boerderij en in de omrin-
gende natuur. Maar, zoals bij vele oudere Heijenaren, gooide de 
Tweede Wereldoorlog roet in het eten. Met zijn ouders en de 
andere gezinsleden moest hij evacueren naar Groningen. Deze 
“expeditie” liep goed af en hij kon nadien z’n schooltijd vervolgen 
en afronden op de landbouwschool. Jan had een brede inte-
resse; hij ging in militaire dienst en werd als lid van het Korps 
Mariniers uitgezonden naar Curaçao.
Samen met Joke van Oijen, met wie hij in 1966 trouwde, bouw-
de hij een nieuwe boerderij op de Brem. Daar stichtten zij een 
gezin en kregen vier kinderen en nadien elf kleinkinderen. Jan 
werkte met hart en ziel op zijn boerderij maar toch zag hij ook 
kans om intensief met zijn gezin en de vorming van zijn kinderen 
bezig te zijn. “Hij was een lieve en zorgzame man en vader”, zo 
schrijven Joke en de kinderen in het gedachtenisprentje. Hoewel 
hij in 1994 zijn boerenbedrijf had overgedragen aan Jos en zich 
met Joke vestigde aan het Kranenveld was hij nog dikwijls daar 
te vinden.
Naast z’n gezin en het bedrijf maakte Jan ook nog veel tijd vrij 
voor maatschappelijke en parochiële activiteiten. In het boek 
“Heijen.. leven en geloven door de eeuwen heen” prijkt zijn 
naam in de lijst van de kerkmeesters van Heijen. Als zodanig 
heeft hij zich ook ingezet onder andere voor de bouw van het 
kerkzaaltje en de oprichting van de avondwakegroep. Als er een 
bijzondere klus geklaard moest worden in of rond de kerk en 
het kerkhof was hij altijd bereid om de handen uit de mouwen 
te steken. Ook was hij vele jaren een actief lid van het Grego-
riaans Koor. Bij zijn zilveren jubileum als koorlid heeft hij destijds 
uit handen van de bisschop van Roermond de Gregoriusonder-
scheiding ontvangen.
De behandeling van de darmkanker die hem trof, leverde niet 
het gewenste resultaat op; Jan en zijn familie hebben heel bewust 
afscheid van elkaar kunnen nemen. In de afscheidswoorden die 
z’n kinderen en kleinkinderen hebben gesproken klinkt grote 
dankbaarheid door voor alles wat hij voor hen heeft betekend.
Moge hij nu rusten in de eeuwige vrede van zijn Schepper, in 
wiens geest hij heeft geleefd en is gestorven.

Heisa

Daags na Aswoensdag kwamen weer heel veel 
mensen naar onze parochiekerk om afscheid te ne-
men van Mientje Broenen-Guelen. Zij werd 85 jaar 
geleden geboren in Gennep, maar door haar huwe-
lijk met de Heijenaar Jan Broenen (†) werd zij in-
woonster van onze parochie. Haar jeugd, een zoge-
noemde onbezorgde jeugd, bracht zij echter door 
in Gennep. Samen met haar broers en zussen heeft 
zij zich vermaakt op de Gennepse hei. Zij hield erg 
van de gezelligheid en spelletjes waren haar favo-
riete bezigheid. Maar, zoals al dikwijls in deze rubriek 
is gememoreerd: ook Mientje heeft de ellende en 
het verdriet van de Tweede Wereldoorlog meege-
maakt. Zij verloor in die oorlog haar dierbare broer. 
Dat heeft zij haar hele leven met zich meegedragen. 
Maar haar leven ging verder en in 1953 trouwde zij 
met Jan en ging wonen aan de Kasteelstraat; in 1955 
werd hun dochter Marleen geboren.
Mientje was van nature een gezelligheidsmens en 
daar leefde zij ook naar. Kaartje leggen met vrienden 
en bekenden en lekker bijpraten met een kopje kof-
fie met haar zus Tiel. En er waren natuurlijk de extra 
zonnige en blije momenten: zo was de geboorte 
van de kleinkinderen een hoogtepunt in haar leven.
De jaren verstreken en ook Mientje moest erva-
ren dat ouderdom soms met gebreken en ziekte 
gepaard gaat. Helaas ook moest zij afscheid nemen 
van haar man Jan. Haar wereldje werd steeds kleiner 
en zij miste de gezelligheid. De laatste jaren van haar 
leven bracht zij door in Norbertushof in Gennep. 
Daar vond zij de gezelligheid en de aanspraak terug 
die zij de laatste jaren thuis wat had gemist. In die 
periode werd zij tot haar vreugde ook overgroot-
moeder.
Zij besefte dat het leven eindig is en zij legde zich 
daarbij neer met de gedachte dat in elk leven het 
moment komt dat er afscheid genomen moet wor-
den van de dierbaren.
Moge zij nu rusten in het eeuwig licht van haar 
Schepper die mensen samenbrengt omdat je pas 
mens kunt zijn als je optrekt met en aandacht hebt 
voor je naaste.

Mientje Broenen-Guelen
In memoriam: In memoriam: 

Jan Jacobs
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Gebroeders Janssen uit Beugen, vakspecialist op het gebied van daken en 
installatietechniek. “De mensen maken het onderscheid…”

Bedrijfsinterview

Zoals u van ons gewend bent stappen 
wij geregeld binnen bij bedrijven die in 
het Hèjs Nèjs adverteren. Deze keer 
was het de beurt aan Gebr. Janssen uit 
Beugen. 

Dit echte familiebedrijf, dat al meer dan 
125 jaar bestaat, heeft enorm veel te bie-
den. Wij maakten kennis met directeur 
en mede-eigenaar Leo van den Heuvel (36)  
die de verantwoording heeft over de commer-
ciële kant van de zaak. Hij vertegenwoordigt de 
vijfde generatie van dit bekende familiebedrijf.

Leo, je zegt dat je lid bent van een 
vierkoppige directie. Wie zijn de andere 
drie?
Leo somt op: “Mijn broer Robert, hij 
is 41 jaar en houdt zich bezig met al-
gemene zaken en de installatieafde-
ling van ons bedrijf. Verder Peter van 
Houtum, 46 jaar, hij is onze financieel 
directeur en Theo Huybers, 51 jaar. Hij 
is verantwoordelijk voor alle dakdek-
kerwerkzaamheden.”

Jij heet Van den Heuvel, hoe zit de 
familieband in elkaar?
Leo: “mijn moeder heet Janssen en haar 
vier broers waren de vorige generatie 
eigenaars. Mijn vader, Jan van den Heuvel,  
was eerst bedrijfsleider en later 
algemeen directeur totdat hij uit het 
bedrijf stapte. En nu hebben mijn broer 
en ik de familietraditie voortgezet. Aan 

de nieuwe generatie is ook al gewerkt, al weet je 
natuurlijk nooit of ze iets voor het vak voelen.

Dat is afwachten. We willen natuurlijk heel graag een 
familiebedrijf blijven, dan zit je dichter bij je mensen, 
die cultuur zit er bij ons voor 100% in. Dit stralen 
we het uit naar de klanten en onze eigen mensen. 
We kennen een platte organisatie. De meeste van 
onze medewerkers en klanten wonen “rond de 
kerk”, in een straal van maximaal dertig kilometer 
rondom Beugen. Zelf ben ik al jong begonnen met 
vakantiewerk te verrichten in het bedrijf. Ben er ei-
genlijk vanzelf ingerold.”

Het predicaat “hofleverancier”
Als we bij de Gebr. Janssen het kantoor betreden valt 
ons oog meteen op het plakkaat “Hofleverancier”. 
Leo vertelt: “dit predicaat hebben wij binnengehaald 
ter gelegenheid van ons 125-jarig bestaan in 2011. We 
zijn er behoorlijk trots op! Je kunt het vergelijken met 
het ontvangen van een Koninklijke onderscheiding, 
een lintje. Een dergelijke onderscheiding krijg je 
niet zomaar. Je moet dan meer dan 100 jaar actief 
zijn, een gezond en betrouwbaar bedrijf zijn, “vrij 
van zonden”. Het geeft zonder meer het signaal 
af dat we een solide, betrouwbaar bedrijf zijn. Het 
predicaat dwingt respect af.”

Bedrijfsinterview

Gebroeders Janssen uit Beugen

‘De meeste van onze 
medewerkers en klanten 
wonen “rond de kerk”’
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Hoeveel medewerkers heeft Gebr. 
Janssen?
Leo: “we hebben op dit moment circa 
110 mensen in vaste dienst: dakdek-
kers, loodgieters, werkvoorbereiders, 
balieverkopers, werkplaatsmedewer-
kers, showroommedewerkers en 
financieel/administratieve krachten. 
Ook zijn we zinkmeesters, dit is nog 
het echte vakmanschap voor het 
maken van zinken daken en gevels. 
Daarmee willen wij ons ook graag 
profileren. We hebben in de loop der 
jaren tevens diverse cer tificeringen 
binnengehaald. We hebben onder 
andere het VCA cer tificaat en Komo 
Instal, verder nog de nodige cer tifi-
caten op het gebied van kwaliteit en 
vakmanschap.” 

Wat is jullie leveringsprogramma en waarin onderscheiden jullie 
je het meest? 
Leo noemt op: complete range dakbedekkingen van alle mogelijke 
materialen, met uitzondering van riet. Op dit moment zetten we 
in op duurzame dakbedekkingen, de zogenaamde “groendaken”. 
Deze daken worden beplant met sedum, een soort vetplant. In 
het bijzonder promoten we deze techniek bij de overheid, maar 
ook particulieren kunnen gebruik maken van onze expertise op 
dit gebied. 

Verder installatietechniek, denk aan sanitair en CV ketels, en riool-
techniek. We bieden een zeer brede dienstverlening, zowel voor 
particulieren als voor de zakelijke markt. We vervangen een kraan-
leertje als het moet, maar installeren ook een complete badkamer. 
Sinds 2010 zijn we voor de verkoop van sanitair aangesloten bij de 
winkelketen De Baderie, voornamelijk vanwege de naamsbekend-
heid. Zo kunnen we onszelf op het gebied van sanitair nog beter 
op de kaart zetten in deze regio. Je kunt in deze markt niet blijven 
stilstaan, het keyword is vernieuwing, vernieuwende producten 
toepassen, we moeten boven op de nieuwste ontwikkelingen op 
ons vakgebied zitten. Om alle vakmanschap in huis te hebben wor-
den onze medewerkers geregeld bijgeschoold.
Verder zou ik nog onze forse servicedienst willen noemen. We 
staan 24 uur per dag klaar als het gaat om storingen aan CV ketels, 
problemen met riolering en daken.”

‘We vervangen een kraanleertje 
als het moet, maar installeren 
ook een complete badkamer’

Wordt vervolgd op blz 25

v.l.n.r.: Leo van den Heuvel, theo Huijbers, Peter van Houtum en robert van den Heuvel.

Het predicaat hofleverancier
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Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen

Samen aanpakken

Bekijk de vacature.

Word lid van onze ledenraad!
Ben jij de schakel tussen klant & bank?

Wat is verder nog jullie connectie met Heijen?
Leo lacht: “nou, onze ouders wonen er, aan het Langeven en ook 
onze grootouders hebben jarenlang aan de Smele gewoond. Dus 
we zijn ook privé heel bekend met Heijen. Behalve dat we adver-
teren in het Hèjs Nèjs sponsort ons bedrijf ook de voetbalclub VV 
Heijen. Dat doen we met plezier, het hoort er helemaal bij.”

De showroom
Wat is het toch leuk om redactielid te zijn van het Hèjs Nèjs. 
Want uiteraard krijgen we ook hier een exclusieve rondleiding.  
Jacqueline, een van Leo’s medewerksters, staat ons vriendelijk te 
woord en deelt met ons alle geheimen van de showroom. 

Daar staan attributen waar je alleen maar likkebaardend naar kunt 
kijken. Je droomt toch allemaal wel eens van zo’n heerlijke stort-
douche, dames? Hier staan ze in alle soorten en maten. 

Een snoepwinkel op het gebied van sanitair! Jacqueline toont ons 
ook de verkoopbalie waar je werkelijk elk onderdeeltje op het 
vakgebied van de Gebr. Janssen kunt kopen, dan wel bestellen. Bo-
vendien wijst ze ons op de enorme uitgestrektheid van het bedrijfsterrein. 

En dat in het centrum van Beugen, pal naast de kerk en het dorps-
café. De bekende geel/zwarte bestelwagens rijden af en aan. 

‘De bekende geel/
zwarte bestelwagens 

rijden af en aan.’

‘Je droomt toch allemaal 
wel eens van zo’n heerlijke 

stortdouche, dames?’

Kortom, 
Dit uitermate professionele bedrijf is 
een vaste waarde in onze regio. Het 
bedrijf maakt indruk met haar brede 
leveringsprogramma en service. Het 
feit dat het een familiebedrijf is ver-
sterkt de prima uitstraling. De vrien-
delijke ontvangst bij het bedrijf is bij 
de service inbegrepen….

Contactgegevens
Gebr. Janssen BV
Hagelkruisstraat 6
5835 BD Beugen
Telefoon 0485 369696
www.janssenbeugen.nl (vergeet niet 
naar het informatiefilmpje te kijken!)

De showroom van het sanitair
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Hoe is het toch met

Beekweg Genoemd naar de dichtbij lopende Kleef-
se beek. Deze beek heeft zijn naam te danken aan het 
feit dat hij tot circa 1794, komend van het Gelders ge-
bied (Afferden), hier over het gebied van het hertogdom 
Kleef ging lopen.

Blackzijweg Genoemd naar het nabij gelegen land-
huis met de naam: De Black

Boxmeerseweg Dit is de nieuwe naam voor 
de oude Veerweg die in 1863 werd aangelegd. De weg 
leidde van destijds de rijksweg Nijmegen-Venlo naar het 
Maasveer Boxmeer-Heijen. Na opheffing van de veer-
dienst door het gereedkomen van de verkeersbrug 
Gennep-Oeffelt werd de naam door een raadsbesluit 
van de gemeente Bergen in 1955 veranderd in de hui-
dige naam

Brem De naam herinnert aan de talrijke bremstruiken 
die hier voor de bebouwing groeiden. Eerst heette deze 
weg Lage Schaafseweg.

Hoofdstraat Dit is de vroegere Rijksweg N271 
door Heijen, totdat in de jaren 70 van de vorige eeuw 
de rondweg om het dorp gereed kwam en deze het 
wegnummer over nam. Het doorgaand interlokaal ver-
keer richting Nijmegen en Venlo verdween sindsdien 
uit de kom van Heijen. De naam Rijksweg veranderde 

in Hoofdstraat. Omdat de voormalige doorgaande 
weg toch het verkeer van en naar de bedrijventerrei-
nen moest verwerken bleef het druk in de dorpskern. 
Door de nieuwe aansluiting op de rondweg N271 is de 
Hoofdstraat nu verkeersluw geworden.
Een eeuw geleden lagen de voornaamste Heijense ge-
bouwen bij of direct aan de huidige Hoofdstraat (de 
kerk met het kerkhof, het kasteel, de school, de bakker, 
de cafés). Aan deze hoofdweg waren van 1913 tot 1944 
ook twee haltes van de tram Maas Buurt Spoorweg, na-
melijk bij de afslag naar het Maasveer en bij Heijen-Zuid 
met een laadstation.

Mergeldijk Waterkering aan de Maas waar in de 18e 
eeuw schepen met mergel gelost werden. De boeren 
gebruikten de mergel als ‘kunstmest’ op het bouwland.

Smele De straatnaam herinnert aan het droge gras 
op de zandige heidegrond van vóór de bebouwing. 
Smele is onder andere het pijpestrootjesgras met lange 
smalle stengel, die vroeger wel werd gebruikt om een 
pijpensteel door te steken.

Vogelkersstraat De straat draagt de naam van de 
roosachtige heester of van de boom, die wel 30 meter 
hoog kan worden (de Amerikaanse vogelkers).

What’s in a name (deel 2)
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Veni vidi vici fietsie 
dichter bij de hemel kom ik niet...

De stichting Alpe d’HuZes heeft zich als doel gesteld 
dat kanker binnen enkele jaren een beheersbare ziekte 
wordt, waaraan je dus niet meer hoeft te sterven. Een 
maal per jaar organiseren zij met behulp van honderden 
vrijwilligers een evenement waarbij deelnemers er naar 
streven één tot zes maal de Franse berg de Alpe d’Huez 
omhoog te fietsen. Elke deelnemer brengt sponsorgeld 
in dat regelrecht naar het KWF Kankerfonds gaat. Het 
doel, gesteld in 2006 moet binnen tien jaar bereikt wor-
den. Inmiddels is er ook de mogelijkheid de berg te voet 
omhoog te klimmen. De Alpe d’HuZus. Marga Guelen-
Wientjens is vast van plan dit te gaan doen. Maar eerst de 
club Veni vidi vici fietsie. Veni vidi vici is Latijn en betekent 
ik kwam, ik zag en ik overwon. En dat is het motto.

De deelnemers:
De Groesbeker Johan Verriet (43) is familie van Ellie 
Martens, zijn vader is Ellie’s oom. Op de website staat zijn 
verhaal, dat wij hieronder letterlijk overnemen:
“Ik ben Johan Verriet, 43 jaar, getrouwd met Mandy. We 
hebben twee kinderen Mike en Fabienne. Samen wonen 
wij in Groesbeek. Voetbal en fietsen zijn mijn grootste 
hobby’s. Mijn deelname aan de Alpe D’HuZes in 2013 
is mijn eerste deelname. Deze zal in het teken staan van 
het gedenken van mijn vader en het leveren van een bij-
drage aan de strijd tegen kanker. Helaas is 2012 een jaar 
geworden waarin ik van enkele dierbaren afscheid heb 
moeten nemen die zijn gestorven door de ziekte kanker. 
Eén daarvan is mijn vader die na een ziekbed van enkele 
weken is overleden aan longkanker.

We weten het allemaal al in Heijen. Een groep vrienden onder leiding van 

teamcaptain Ellie Martens heeft zich aangemeld bij de organisatie van de 

Alpe d’HuZes om op donderdag 6 juni aanstaande deze inmiddels heel 

beroemde fietstocht te volbrengen. Allen hebben ze hun eigen verhaal 

en vele persoonlijke redenen om zich ervoor in te zetten.

Interview

De visie van Alpe d’Huzes, zoals samenge-
vat op hun website:
 www.opgevenisgeenoptie.nl: 

Onze missie, onze visie
In de strijd tegen kanker ervaren zowel pa-
tiënten als hun dierbaren een groot gevoel 
van onmacht. Kanker is alomtegenwoordig. 
Ertegen vechten lijkt zinloos. Eén op de drie 
Nederlanders krijgt kanker. Iedereen maakt 
van dichtbij mee hoe levens drastisch beïn-
vloed en verwoest worden.

Alpe d’HuZes is opgericht met als doel de 
onmacht die door kanker ontstaat, om te 
zetten in kracht. Dit doen we door met zo-
veel mogelijk mensen steeds weer de gren-
zen van het mogelijke te verleggen.

Alpe d’HuZes is gegrondvest op de abso-
lute overtuiging dat je de grootst mogelijke 
voldoening bereikt als je je met hart en ziel 
inzet voor een ander.

Ter nagedachtenis aan de mensen die te 
vroeg aan kanker zijn overleden, ter inspira-
tie van de mensen die aan het strijden zijn.

Onder het motto “Opgeven is geen optie” 
accepteren we geen beperkingen in wat 
we kunnen en zullen bereiken.
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Pijnlijk blijft het dat hij geen kans heeft gekregen het gevecht tegen deze 
ziekte aan te gaan. Hij is 68 jaar geworden. De gedachte dat ook mijn 
opa en een oom aan longkanker zijn overleden is beangstigend.  Ik hoop 
daarom dat mede door mijn inzet maar met name uw bijdrage deze 
ziekte in de toekomst bestreden en nog beter voorkomen kan worden.”

Nick de Valk (27), sportief in hart en nieren, aanvoerder van het eerste 
elftal van VV Heijen motiveert zijn deelname als volgt:
“Helaas is kanker een groot deel van mijn leven geworden. Toen ik nog 
wat jonger was werd er bij mijn tante kanker geconstateerd. Mijn tante 

heeft de strijd niet kunnen winnen en is er aan overleden. Toen vervol-
gens bij mijn stiefmoeder kanker werd gevonden, dacht ik dat ik niks meer 
hoorde dan alleen maar het woord kanker. Overal om me heen werd 
er wel iemand met deze ziekte geconfronteerd. Na een lange periode 
vechten heeft ook mijn stiefmoeder op veel te vroege leeftijd afscheid 
moeten nemen van het leven. Terwijl ze nog hard aan het vechten was 
werd er bij mijn moeder ook al deze vreselijke ziekte geconstateerd. 

Ook zij heeft een lange tijd gevochten tegen deze ziekte maar moest 
uiteindelijk opgeven. Op veel te vroege leeftijd is ze heengegaan. Nu 
voert mijn vader de strijd tegen kanker. Gelukkig is er ook nog een aan-

Van toen tot nu

tal mensen binnen de familie die de strijd 
wel hebben kunnen winnen mede door 
de medicatie die op dit moment gebo-
den kan worden. Ik wil de Alpe d’HuZes 
op fietsen voor de mensen die door deze 
actie gered kunnen worden van deze 
vreselijke ziekte, maar ook zeker voor de 
dierbaren die ik heb verloren en waar-
voor ik op deze manier toch nog iets pro-
beer terug te doen!”

Nick Martens (22) heeft ook zijn eigen 
verhaal: 
“Kanker is een ziekte die we helaas steeds 
vaker constateren bij mensen.
In het begin vind je het al een vreselijke 
ziekte, maar als het dan echt dichtbij komt 
dan moet iedereen even slikken. Zo ge-
beurde het eerst met mijn oma Mien 
Martens. Er werd bij haar borstkanker 
geconstateerd. Gelukkig heeft zij borst-
kanker twee keer weten te overwinnen. 
Dan ben je blij, blij dat je oma langer bij je 
kan zijn en dat ze je kan zien opgroeien. 
Toen sloeg voor het eerst in onze fami-
lie het noodlot toe, bij oom Henk (Henk 
Verriet) werd longkanker geconstateerd 
en al snel daarna moesten we afscheid 
van hem nemen. Afgelopen zomer is alles 
voor ons en voor oom Gerrit (Gerrit Ver-
riet) heel snel gegaan. 

‘De gedachte dat ook mijn opa 
en oom aan longkanker zijn 
overleden is beangstigend’

‘Helaas is kanker een groot 
deel van mijn leven geworden’

v.l.n.r.: rob Gerrits, Nick Martens, Johan Verriet en Nick de Valk
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Ook bij oom Gerrit (vader van Johan) werd longkanker 
geconstateerd en de kanker zat helaas al snel door zijn 
hele lichaam verspreid. In zeven weken hadden we een 
lieve oom verloren waarmee je altijd kon feesten! Ook 
fiets ik voor opa Albert Schiks van mijn vriendin en haar 
familie. Ze verloor haar opa al op veel te vroege leeftijd. 
Het laatste wat ik voor hen kan doen is dichter bij de he-
mel te komen, dit door voor hen de berg op te fietsen.”

Rob Gerrits, gildebroeder bij het Dionysius gilde, 21 jaar:
“In mijn familie zijn er al vijf ooms en tantes waarbij kan-

ker geconstateerd is. Drie van hen hebben kanker over-
wonnen door middel van een operatie. De andere twee 
hebben de strijd helaas niet gewonnen en zijn dus ook 
overleden. In mijn directe omgeving zijn er nog verschil-
lende mensen die dagelijks met kanker te maken hebben. 

Voor mij is dit een reden om geld in te zamelen voor 
het KWF Kankerfonds. Ik zou graag zo zien dat er in de 
toekomst geen kinderen meer zijn die het moeten stellen 
zonder ouders, grootouders of ooms en tantes. Om Alpe 
d’HuZes te gaan fietsen heb je veel kracht nodig. Ik hoop 
dat door onze actie velen ons zullen volgen (bijvoorbeeld 
via Facebook en onze website) en ons de kracht zullen 
geven die we nodig hebben.”

Hoe is een en ander tot stand gekomen?
Nick de Valk: “In principe heb ik aangegeven dat ik de 
tocht heel graag wilde fietsen, eigenlijk vorig jaar al. Maar 
dit is er toen niet van gekomen en het jaar erop heeft  
Ellie beloofd dat ze het zou regelen. Toen zijn Nick en Rob 
erbij gekomen omdat ze dat ook graag wilden.”
Ellie licht toe: ”inderdaad, ik zei OK dan gaan we ervoor 
dan word ik wel jullie teamcaptain. Dat vonden ze prima. 
Johan die van het initiatief hoorde, sloot zich bij de groep 
aan.” 

Eerst zijn ze met zijn allen naar Veldhoven geweest waar 
een informatiebijeenkomst was voor deelnemers. Deze 
bijeenkomst werd al als zeer indrukwekkend ervaren. 
De opkomst was enorm. Vooral de muziek die gespeeld 
werd (het nummer “dichterbij de hemel kom ik niet”) 
maakte veel emoties los. Je kunt dit nummer beluisteren 
op de website van Veni vidi vici fietsie. 
Het team schreef zich in en enige tijd later ontvingen ze 
de startbevestiging. Nu werd het serieus. Ieder teamlid 
wordt geacht € 2.500 mee te brengen. Tijd voor acties! 
We herinneren ons nog allemaal de ludieke oliebollenac-
tie, geïnitieerd door Friso en Ellen van het Heijs Hepke op 
oudejaarsdag, die meteen een stormloop veroorzaakte. 
Ruim € 2400 kon al op het conto worden bijgeschreven. 
En daar bleef het niet bij. 

‘Ik zou zo graag zien dat er 
in de toekomst geen kinderen 

meer zijn die het moeten  
stellen zonder ouders,  

grootouders of ooms en  
tantes’

‘Als je pech had moest je 
50 cent bijbetalen, maar 

met een beetje geluk kon je 
gratis “iets lekkers uit het 

vat” verdienen’

In zeven weken hadden we 
een lieve oom verloren 

waarmee je altijd kon feesten! 

 rob Gerrits, Marga Guelen-Wientjens 
Nick Martens, Johan Verriet en Nick de Valk
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Er kwamen steeds meer initiatieven. Onlangs ontwikkelde Jan de Valk in 
Café Schuttershof voor de Carnaval een heus Rad van Fortuin waar je 
voor € 2 een keer aan mocht draaien. Als je pech had moest je 50 cent 
bijbetalen, maar met een beetje geluk kon je gratis “iets lekkers uit het 
vat” verdienen.. Wegens succes staat dit rad er nog steeds. Je kunt dus 
nog een keertje komen draaien. Het bracht tijdens de Carnaval al meer 
dan € 2000 op!

Verder bedacht ook Rob Takken, slijter te Gennep, maar geboren Heijenaar, 
een wijnactie. 
Je kunt er een mooie fles wijn kopen met een speciaal voor deze gelegen-
heid ontworpen etiket. Van elke verkochte fles gaat € 1 in de sponsorpot. 
Nick Martens heeft vorig jaar gewerkt bij Centerparcs Meerdal en daar 
werden spontaan alle fooien, die zijn ex-collega’s tijdens carnaval kregen, 
verzameld  en dat leverde een mooie cheque van € 500 op. 
Veel bedrijven zijn geïnteresseerd geraakt en steunen de groep door dik 
en dun. Ook een leuk initiatief kwam van ESP Fitness in Gennep, waar de 
mannen gratis mogen trainen. Groothandel Snellen zorgt voor posters 
en foldermateriaal en levert een bijdrage aan de “afterparty” op 29 juni, 
daarover later meer. Grote sponsors zijn ook: InSynq, Groba BV en 
Milkconnect / Albert Melis  Het sponsorgeld stroomt binnen en daar zijn 
ze heel erg dankbaar voor. Hoe meer hoe liever!

Wat staat jullie in Frankrijk te wachten?
Nou, dat is niet mis. De weg naar de top van de beroemde berg de 
Alpe d’Huez, waar zoveel Nederlandse wielrenners zegevierden, is maar 
liefst 14 kilometer lang en telt 22 bochten. Op sommige plekken is het 
stijgingspercentage 12%. 8000 deelnemers, 20.000 toeschouwers, in twee 
dagen! Ga er maar aanstaan. 
Tel daarbij alle emoties op, niet alleen die van de deelnemers maar zeker 
ook van de toeschouwers, dan begrijp je dat dit meer is dan een tochtje 
fietsen. De diehards gaan voor maar liefst zes keer op en neer, de berg op 
en de berg af. De start is om half vijf ’s morgens en de sluitingstijd is 20.00 
uur. Dan moet iedereen binnen zijn. Ellie gaat mee als “moeder” van het 
team en samen met medecaptain Peter Voss (partner van Nick de Valk’s 
overleden moeder) wil ze er voor zorgen dat hun team niets te kort 
komt. Ze gaan foto’s maken en filmen, zodat ze het zelf ook kunnen terug-
zien wat er allemaal om hen heen gebeurd is en ook om deze beelden te  
vertonen aan het thuisfront.  En om dit samen te kunnen delen is de 

‘De diehards gaan voor maar 
liefst zes keer op en neer, 
de berg op en de berg af’

Wordt vervolgd op blz 33

afterparty bedacht. Alle familie, vrien-
den en bekenden, maar ook alle an-
dere geïnteresseerden zijn welkom 
op zaterdag 29 juni in Café Zalen  
Schuttershof. Er zal muziek zijn, hapjes en 
drankjes. De prijs van een toegangskaartje 
is € 25. Daarvoor heb je dan wel de hele 
avond vrij eten en drinken en muziek. Bo-
vendien kun je luisteren en kijken naar de 
ervaringen die het team heeft opgedaan. 
Kaartverkoop vanaf binnenkort bij Café 
Schuttershof en bij de deelnemers per-
soonlijk. 

Interview

De bochtige weg  
naar de top van de Alpe d’Huez
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Hoe verloopt de voorbereiding?
Het team is er maar druk mee, de agenda’s zijn onlangs getrokken en ze 
hebben al een “berg” gevonden net over de Duitse grens om te oefenen. 
Ook maken ze gebruik van het aanbod van ESP. Het materiaal moet 
natuurlijk tiptop in orde zijn en verder, tja, het zijn getrainde sporters, ze 
hebben er alle vertrouwen in dat het gaat lukken. En de emoties laten 
ze gewoon over zich heen komen, daar gaan ze zich geen moment voor 
schamen! 

En dan...
Marga Guelen-Wientjens (47), receptioniste bij Zorg-
centrum Norbertushof is van plan samen met drie van haar col-
lega’s de Alpe d’Huez op woensdag 5 juni lopend te beklim-
men. Sinds vier jaar is dit mogelijk op initiatief van twee zussen.  
Vandaar dat de naam van deze variant van de Alpe d’HuZes Alpe 
d’HuZus is geworden.

Marga, hoe zijn jullie op dit idee gekomen?
Marga vertelt: ik heb vorig jaar met deze collega’s (Caroline, Gerda en 
Astrid) de vierdaagse gelopen. Van tevoren had ik nooit gedacht dat ik 
dit zou volbrengen, maar het is ons alle vier gelukt. Mijn vader was net 
twee maanden ervoor overleden en het lopen van de vierdaagse heeft 

mij heel erg geholpen bij de verwerking van het verdriet.. Tijdens het 
lopen spraken we vaak over de zus van Astrid, die op dat moment in het 
traject van chemokuren zat.. Zij heeft de strijd tegen kanker verloren en 
is in augustus overleden. Ik merkte aan Astrid dat zij heel graag aan de 
Alpe d’HuZus wilde meedoen en na een kort gesprek was het al snel 
geregeld dat we weer met zijn vieren zouden gaan. De saamhorigheid 
in onze groep is echt heel groot. De rugzakjes zijn bij ons ook goed 
gevuld met allerlei redenen om dit te gaan doen. Ik denk wel dat het heel 
erg zwaar wordt, maar dat deze ervaring ons ook een enorme steun 
zal geven.” Marga en haar collega’s nemen verder geen supporters mee. 
Wel gaat teamcaptain Marianne, welzijnsmedewerker bij Norbertushof 
mee. Op haar initiatief is er een sponsormiddag op touw gezet. Deze zal 
plaatsvinden op zondagmiddag 21 april in Zorgcentrum Norbertushof. Er 
is muziek, er staan kraampjes en er zijn allerlei activiteiten, niet alleen voor 
de bewoners en medewerkers, maar iedereen is welkom. De opbrengst 
van deze middag zal geheel ten goede komen aan het sponsorgeld dat 
de vier collega’s/vriendinnen bij elkaar moeten brengen. In afwijking van 

de wielrijders moeten zij een bedrag van 
€ 666 per persoon meebrengen om mee 
te mogen doen. 

Een bedrag waarvan Marga verwacht dat ze 

dit gaat halen. “Maar”, zo zegt Marga “ik sta open 
voor elke vorm van extra sponsoring, hoor!”   
De ervaring van Marga,  maar ook van het 
Veni Vidi Vici Fietsie team is, dat sponsoren 
heel graag hun naam verbinden aan hun 
actie. En, zo spreken ze allemaal met elkaar 
af, ze gaan elkaar wederzijds steunen en aan-
moedigen!

Het doel en het doen
Marga gaat voor het goede doel, maar 
ook voor het doen. Want zo formuleert 
ze haar deelname: “Het doel voor mij is 
om zoveel mogelijk geld in te zamelen 
om deze ziekte een halt toe te roepen. 
Het doen voor mij is dat één keer de 
berg bewandelen ongetwijfeld niet mee 
zal vallen, maar het kan nooit zo zwaar 
zijn als de strijd tegen kanker proberen 
te winnen.”
En wat dacht je van deze kreet (let op de 
dubbele betekenis..):  

We goan d’r tègen an! 
Kippenvel….
Informatie
Voor informatie over en sponsoring 
van Veni Vidi Vici Fietsie, kijk op website   
www.venividivicifietsie.com of op de 
Facebook pagina.

Interview

‘En, zo spreken ze  
allemaal met  

elkaar af, ze gaan  
elkaar wederzijds  

steunen en  
aanmoedigen!’

Tijdens het lopen 
spraken we samen vaak over 

de zus van Astrid, die op dat moment in 
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openbaar gemaakt, op welke 
wijze dan ook, zonder voor-
afgaande toestemming van de 
redactie van Hèjs Nèjs.

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

Maandag 1 april (Tweede Paasdag)
11.00 uur Manege De Kleine Hoef
Sint Dionysiusgilde - Rommelmarkt
Maandag 1 april (Tweede Paasdag)
14.30 uur Sportpark de Heikamp

V.V. Heijen 1 - Toxandria I
Donderdag 4 april

14.00 - 16.30 uur D’n Toomp
KBO - Kienen

Zaterdag 6 april
11.00 - 14.00 uur Zaal Schuttershof

Voorverkoop voor brunch Heisa 19 mei
Zondag 7 april

14.30 uur Sportpark de Heikamp
V.V. Heijen 1 - Constantia 1

Vrijdag 12 april 
20.00 uur Café Zalen Schuttershof

Jaarvergadering Hejje Mojjer
 Zaterdag 13 april

20.00 uur Gemeenschapshuis D’n Toomp
Die Original Maastaler - Kapellencaroussel

Donderdag 18 april
19.30 uur Buurthuis Van Ons te Gennep

Zij Aktief - Workshop met de gehandicapten
dansgroep van Iduna

Zondag 21 april
14.30 uur Sportpark de Heikamp

V.V. Heijen I - FC Uden I

Dinsdag 30 april
10.30 - 14.40 uur Gemeenschapshuis D’n Toomp

Kroningsdag
Donderdag 2 mei

14.00 - 16.30 uur Gemeenschapshuis D’n Toomp
KBO - Kienen

Zondag 5 mei
14.30 uur Schietterrein

Sint Dionysiusgilde - Koningschieten

Zondag 5 mei
14.30 uur Sportpark de Hei

V.V. Heijen 1 - DSV 1

Vrijdag 17 mei t/m Zondag 19 mei (Pinksteren)
Heisafeest

Zondag 26 mei 2013
Zij Aktief -  Dauwtrappen en ontbijt

Vrijdag 31 mei / Zaterdag 1 juni
V.V. Heijen - Jeugdkamp

Zaterdag 1 juni 2013
V.V. Heijen - Bedrijventoernooi

Zaterdag 1 juni 2013
Zaal Schuttershof

Sint Dionysiusgilde - Koningsreceptie

De volgende Hèjs Nèjs verschijnt 
op 25 april 2013

Agenda 2013 Belangrijke telefoonnummers

Algemeen alarmnummer: 
(ambulance, brandweer, politie) 112

Politie:    
Europaplein 5, 6591 AV Gennep 0900 - 8844

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

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

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

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

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

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

Milieuklachten:   
Milieuklachentelefoon  043 - 3617070

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

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

Thuiszorg:
Thuiszorg Pantein  0900 - 8803

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

SOS telefonische hulpdienst: 
Dag en nacht aandacht  0900 - 0767




