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De prinsen Carnaval

keurt Nederlandse ponyhengsten
Gerard van Mil

Hoe is het toch met
Hans en Paul Brons

28 maart 

Feestveiling!
D’n Toomp 19:30uur



Bankieren bij Rabobank
betekent bankieren zoals u
dat wilt. 

Via de mobiele telefoon, via de computer of door een bezoek aan onze kantoren in

Boxmeer, Cuijk, Gennep en Mill. Dat laatste is niet voor iedereen mogelijk, bijvoorbeeld

door ziekte, ongeval, ouderdom of een lichamelijke beperking.

In dat geval komt Irene van Dijck, Annie van Dijk, Ingrid Ermers, Hermien Lemmens of Anja

van Kempen u graag thuis helpen bij het regelen van uw bankzaken. Neem gerust contact

met ons op via (0485) 450 450 en we plannen graag een bezoekafspraak voor u in.

Een aandeel in elkaar

Bel voor een bezoekafspraak met (0485) 450 450! 

Minder mobiel?

Ook dan kunt u op ons rekenen! 

Bankieren bij Rabobank
betekent bankieren zoals u
dat wilt. 

Via de mobiele telefoon, via de computer of door een bezoek aan onze kantoren in

Boxmeer, Cuijk, Gennep en Mill. Dat laatste is niet voor iedereen mogelijk, bijvoorbeeld

door ziekte, ongeval, ouderdom of een lichamelijke beperking.

In dat geval komt Irene van Dijck, Annie van Dijk, Ingrid Ermers, Hermien Lemmens of Anja

van Kempen u graag thuis helpen bij het regelen van uw bankzaken. Neem gerust contact

met ons op via (0485) 450 450 en we plannen graag een bezoekafspraak voor u in.

Een aandeel in elkaar

Bel voor een bezoekafspraak met (0485) 450 450! 

Minder mobiel?

Ook dan kunt u op ons rekenen! 

Vanaf 1 januari 2015 zijn onze kantoren Boxmeer,

Cuijk, Gennep en Mill geopend van maandag tot

en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur. 

Ook buiten bovenstaande kantooruren zijn wij op

afspraak beschikbaar tussen 08.00 en 20.00 uur.

Telefonisch blijven wij bereikbaar van maandag

tot en met vrijdag van 08.00 tot 20.00 uur en op

zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur. 

Voor particuliere vragen via (0485) 450 450 en

voor zakelijke vragen via (0485) 450 113.

Een aandeel in elkaar

Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen

Gewijzigde openingstijden

per 01-01-2015
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Verder in dit nummer:  4 column  |  4-9 verenigingsnieuws  |  24 heisa    | 27 prikbord  |  
35 agenda en belangrijke telefoonnummers

HOE IS HET TOCH MET...
HANS EN PAUL BRONS

31

De lente is weer in het land: nieuwe energie, lekker weer (?!).
In deze Hèjs Nèjs een interview met twee oud-inwoners van Heijen, met 
een hengstenkeurder, met de prinsen carnaval, informatie over de Goede 
Doelen Week. Verder stellen de communicantjes zich voor. In van Toen tot 
nu aandacht voor Hoofdstraat 57 (als vervolg op nummer Hoofdstraat 
55 in een vorige editie). Er is weer veel verenigingsnieuws en aan het prikbord hangen tal van berichten. 
Wij wensen u weer veel lees- en kijkplezier.
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Zo door het jaar zijn we geabonneerd op een landelijke 
krant. Tot een telefonische meneer enthousiast aanbood 
er voor drie weken gratis een krant bij te nemen. Naast 
het AD werd dat de Volkskrant.  Het ging om een lan-
delijk leesonderzoek of zo iets. Het gesprek was nauwe-
lijks verstomd of er volgde nog een telefoontje: dit keer 
van een vriendelijke mevrouw van De Gelderlander. 
Nu ging het om een tijdelijk abonnement voor vijf we-
ken: zes kranten per week en dat voor een totaal bedrag 
van nog geen tientje. Dé mogelijkheid wat meer streek-
nieuws te vergaren. Na twee weken blijkt de hoeveelheid 
nieuws over onze gemeente zeer overzichtelijk. Gebeurt 
hier dan zo weinig? Of blijft veel onder de oppervlakte? 
Maar goed: om alle kranten de aandacht te geven die ze 
zeker verdienen is een strakke indeling van de dagplan-
ning zeker wenselijk. 

Kranten

Eén artikel wil ik graag naar voren halen: de column in 
het AD van een officier van justitie. Wekelijks schrijft zij 
over haar ervaringen over de aanpak van allerhande ge-
boefte. Dus het gaat altijd over mensen die om de een of 
andere reden het rechte pad hebben verlaten. Maar deze 
keer niet. Zelf schrijft ze: ‘Omdat ik als officier vooral het 
kwade te zien krijg, ligt het gevaar van beroepsdeforma-
tie al snel op de loer’ en ‘Hulde aan al diegenen die het, 
om wat voor reden dan ook, niet breed hebben en zich 
een slag in de rondte werken om op een eerlijke manier 
rond te komen in plaats van een hennepplantage neer 
te (laten) zetten of proletarisch te gaan winkelen. Hulde 
aan al die tieners die ondanks druk van foute leeftijdsge-
noten het hoofd koel houden en een krantenwijk of an-
der bijbaantje nemen in plaats van de weg van de minste 
weerstand te kiezen, zoals drugsdealen of omaatjes van 
hun paar eurootjes beroven’ en tot slot: ‘Hulde, kortom, 
aan al het goede in de maatschappij. Het werd eens tijd’.  

Hoe herkenbaar: Dicht bij huis gebeurt ook van alles in 
het negatieve (vernielingen, verslaving etc.) Maar ook 
hier staat veel positiefs tegenover: alle mensen die zich 
belangeloos inzetten voor verenigingen, mensen die er 
samen voor zorgen dat het goed toeven is in Heijen. Laat 
het zo blijven, dat de grote meerderheid aan de goede 
kant van de streep staat, dat het positieve het blijft win-
nen van het negatieve!

Column

Op zaterdagavond 11 april vindt in gemeenschapshuis 
D’n Toomp, Lijsterbesstraat 10 te Heijen de 
Kapellencarrousel 2015 plaats. Een jubileumeditie want 
voor de 25ste  maal organiseert Die Original Maastaler 
dit muziekspektakel. De commissie heeft twee 
topkapellen bereid gevonden om naar Heijen te komen. 
Gastkapellen deze avond zijn Die Reifholzkapelle uit 
Boven-Leeuwen en de Stokkemer Stadsmuzikanten 
uit Stokkem in België. Die Reifholzkapelle staat 
onder leiding van Simon Meurs en heeft al talrijke 
evenementen in binnen- en buitenland laten uitgroeien 
tot een groot succes. De Stokkemer Stadsmuzikanten 
zijn dit jaar al voor de 5e maal kampioen van België 

geworden en staan onder leiding van René Bocken. 
U zult deze avond kunnen genieten van Egerländer-, 
Böhmische- en Tsjechische muziek. De organiserende 
kapel is natuurlijk ook van de partij. Aanvang van deze 
gezellige avond is 19.30 uur en de entree is gratis. Wij 
hopen weer vele belangstellenden te mogen begroeten.

Kapellencarrousel Heijen

Die Reifholzkapelle uit Boven-Leeuwen
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Verenigings- en ander nieuws

Op 2e Paasdag 6 april organiseert het Sint Dionysiusgilde 
voor de 40e keer haar jaarlijkse rommelmarkt in manege 
De Kleine Hoef. De inkomsten van de rommelmarkt zijn 
voor het gilde hard nodig om de dure gildekostuums 
te onderhouden en haar activiteiten te kunnen blijven 
organiseren. Door het verzamelen van verkoopbare 
spullen kunt u een steentje bijdragen aan het succes 
van onze rommelmarkt. Leden van het gilde komen 
die spullen op paaszaterdag 4 april vanaf 9:30 uur bij 

u ophalen. Hang daarvoor duidelijk 
zichtbaar het huis-aan-huis formulier 
op. Uiteraard bent u van harte welkom 
om spullen tegen een zacht prijsje op 
de rommelmarkt te kopen. De deuren 
gaan om 11:00 uur open en de entree 
bedraagt € 2,= per persoon (kinderen gratis). Wees er 
snel bij, want op=op!

BELANGRIJKE MEDEDELING:
Presentatie en informatiemiddag door 
Buurtzorg in D’n Toomp.

Donderdag 16 april 2015
Aanvang 14.00 uur – graag om 13.45 uur 
aanwezig.

In de gemeente Gennep is in 2014 een nieuw 
psychogeriatrisch team gestart. Dit team is  
gespecialiseerd in het verzorgen en begeleiden van 
mensen met een 
psychogeriatrische aandoening en het begeleiden en 
ondersteunen van de mantelzorgers.

Het streven is om zorg op maat te leveren, toegespitst 
op de situatie en wensen van de cliënt, waardoor hij of 

zij zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen. Het team 
heeft een goede samenwerking met huisartsen en 
andere betrokken instanties in de regio.
Na de presentatie van het team Buurtzorg zal een 
powerpoint presentatie gegeven worden door de 
werkgroep Norbertus 2015 over de H. Norbertus. 
De H. Norbertus werd 900 jaar geleden in Gennep 
geboren.
 

Ook niet leden zijn op deze informatiemiddag van 
harte welkom. Entree gratis.

Even aanmelden zou prettig zijn - Secretariaat KBO 
tel: 0485-513170.

 
Vriendelijke groet,

Het Bestuur KBO Heijen.

Vereniging voor senioren - 
           KBO Heijen

Sint Dionysiusgilde

Zoals jullie gewend zijn, collecteert de Stichting 
Jeugdraad Heijen rond deze tijd voor het fonds 
Jantje Beton. Ongeveer de helft van de opbrengst 
komt direct ten goede van de Heijense jeugd. 
Het enige fonds waarbij dit zo gebeurt. Met 
ingang van dit jaar hebben we ons aangesloten 
bij het project Goede Doelen Week Heijen. Wij 
staan volledig achter het concept van dit project. 
Concreet houdt dit dus in dat we nu niet in deze 

periode apart bij u langskomen, maar dat we met 
de andere acht fondsen samen in één week voor 
elkaar en met elkaar bij u lang gaan komen. In 
ieder geval namens de Stichting Jeugdraad Heijen 
alvast bedankt voor de steun.

Bestuur SJR

Stichting Jeugdraad Heijen
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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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Op zaterdag 7 maart 
hebben de (jeugd) 
slagwerkers van EMM 
zich weer van hun 
goede kant laten 
horen én zien tijdens 
het solistenconcours 
in Berlicum. Er werd 
op hoog niveau 

muziek gemaakt en de sfeer zat er goed in. De meeste 
slagwerkers hebben zich geplaatst voor de Brabantse 

Kampioenschappen op 9 mei in Berlicum en kunnen 
zich via deze weg alsnog plaatsen voor de Nederlandse 
Kampioenschappen (NK), die worden gehouden op 
zaterdag 27 juni te Heel. Sten, Romée, Jente en Nick 
hebben zich door hun uitvoering rechtstreeks weten te 
plaatsen voor het NK in Heel. De slagwerkers van EMM 
hebben dus weer goed gepresteerd, want met negen 
deelnemers was EMM zeer goed vertegenwoordigd. 
Dank aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen. 

Allemaal van harte gefeliciteerd en ga zo door!

Zoals al eerder aangekondigd vindt zaterdagavond 
25 april het Maestroconcert van fanfare EMM plaats 
in d’n Toomp. 
Vier bekende Heijenaren en burgemeester De Koning 
strijden om de titel ‘Beste Maestro van Heijen’. Voor 
de winnende Maestro en natuurlijk voor alle bezoekers 
organiseren wij als Fanfare EMM een passende 
afterparty. Aansluitend op het concert zal de band Van 
Gennep een spetterend optreden neerzetten. 

‘Van Gennep’ is een Feestband met muzikanten uit de 
regio Gennep. ‘Van Gennep’ heeft als doelstelling om 
vooral herkenbare hits te spelen, waarbij niemand stil 
kan blijven staan en waarbij de muzikanten zelf met 

plezier en passie staan 
te spelen. Dat is ze 
gelukt zo blijkt tijdens 
de optredens, waarbij ze zelf de grootste schik hebben 
en het publiek steeds aangenaam ver rast wordt door 
de originele repertoirekeus. ‘Van Gennep’ speelt de 
grote hits van minder bekende artiesten, maar zeker 
zo feestelijke nummers van de grote artiesten. Door 
de vette, strakke blazerssectie en de samenzang van 
Marcel en Maria krijgt elk nummer een aantrekkelijk 
‘Van - Gennep – sausje’. 

Zoals ze zelf omschrijven: Van Gennep, Een feest voor 
u en een feest voor ons !

Verenigings- en ander nieuws

Leerling slagwerkers slaan hun slag 
tijdens het Solistenconcours

Feestband ‘Van Gennep’ 
  na het Maestroconcert 

Onder van links naar rechts: 
Teun, Jente, Sten en Lasse.
Boven van links naar rechts: Lars, Nick, 
Robbin, Guido, Romée en Merijn.

Net als vorig jaar kan de fanfare op Moederdag (zondag 
10 mei) voor een verrassing zorgen. Op verzoek komen 
wij dan langs met een heerlijk ontbijtje omringd door 
vrolijke klanken.
Hou voor verdere informatie je brievenbus en de 
komende Hèjs Nèjs in de gaten.

Verwen je moeder met een Moederdagontbijtje 
 én een serenade van de Fanfare.
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Vanaf april in Heijen
Kwaliteit in kunststof en aluminium

Hoogveld 1  I  6598 BL Heijen 
Tel. (0485) 51 22 06  I  www.vangoethem.nu

Service Vonk Groep 

Expeditieweg 8-11 - 6657 KL Boven Leeuwen - T. 0487 - 501469

De Flammert 1016A - 5854 NA Bergen - T. 077 - 3981807 

F. 0487 - 502028 - E. info@vonk-service.nl - W. www.vonk-service.nl

De duurzame totaalinstallateur uit uw regio!

Wij zijn specialisten op het gebied van:

-    Sanitair
-    Verwarming
-    Service en onderhoud
-    Loodgieterswerk 

Maar ook specialisten op het gebied van duurzame installaties:

-    Zonnepanelen
-    Zonneboilers
-    Warmtepompen
-    Zonnekoeling

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

Vakinstallateur

Adv. Vonk A5 algemeen.indd   1 30-01-2012   10:18:05
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Berichten van het bestuur

Goede Doelen Week Heijen
In het januari-nummer van Hèjs Nèjs hebben we een eerste 
informatie gegeven over het opstarten van de “Goede 
Doelen Week Heijen”. Inmiddels zijn we al weer een stapje 
verder met de organisatie. Bij de notaris in Bergen hebben 
we de stichtingsakte geregeld en ons laten inschrijven bij de 
Kamer van Koophandel. Zaken die nodig zijn om wettelijk 
veilig te kunnen werken. Nadat de coördinatoren van de 
verschillende fondsen hadden ingestemd met het afzien 
van het collecteren in de week, zoals door de landelijke 
collecte kalender is vastgesteld, hebben we de vergunning 
aangevraagd bij de gemeente Gennep.
Dit houdt in dat de negen fondsen die al jaren in Heijen 
actief zijn, niet meer afzonderlijk langs de deur komen. De 
acties van o.a. de Fanfare, het Gilde en het Oranjecomité. 
In deze informatie willen wij in grote lijnen aangeven hoe 
de Goede Doelen Week gaat werken. In de week voor de 
collecte worden door de collectanten op alle adressen in 
Heijen een enveloppe met informatie afgegeven of in de 
brievenbus gestopt. Daarin zit o.a. een brief waarop alle 
deelnemende fondsen vermeld staan, met daarachter een 
kolom waarin een geldbedrag kan worden ingevuld.
Het is aan u te (over)wegen aan welke fondsen en hoeveel 
u per fonds wilt doneren. De ingevulde brief met het 
daarbij behorende bedrag stopt u in een bijgevoegde 
enveloppe. Deze enveloppe wordt in de collecteweek 
op een vaste dag en tijd door de collectanten, die twee 
aan twee collecteren, bij u opgehaald. Eventueel gevolgd 
door een tweede ronde voor de mensen die niet thuis 

waren of vergeten waren de brief in te vullen. De 
collectanten zullen allemaal een legitimatiebadge 
dragen en een collecte-emmer  met daarop het 
logo van de collecteweek Heijen. In de kerkdorpen 
van de gemeente Bergen blijkt deze manier van 
collecteren heel goed te werken. Dus dat moet 
ook in Heijen lukken.
Op de avonden van het collecteren, worden de 
collecte-emmers geopend; de opbrengst geteld 
en wordt, zoals u dat zelf  hebt aangeven op 
de formulieren, over de verschillende fondsen 
verdeeld. De penningmeester zal daarna in het 
bijzijn van de respectievelijke coördinator het 
opgehaalde bedrag overmaken aan het landelijke 
fonds.
Zoals uit bovenstaande blijkt, bepaalt u zelf 
aan welke fondsen en hoeveel per fonds u wilt 
doneren. We willen nu al aangeven welke fondsen 
deelnemen.
De Hartstichting, KWF kankerbestrijding, Jantje 
Beton, ANGO, Nederlandse Brandwondenstichting, 
Longfonds, Nier stichting, Het Rode Kruis, en het 
Prinses Beatrix Spierfonds 

Voor al deze fondsen wordt straks dus een grote 
collecte gehouden. Natuurlijk rekent ieder fonds 
dan op een gulle bijdrage.
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Eerst maar eens Kruumelprins Ties 
Ties is zes jaar oud en zit in groep twee 
van de Heggerank. Op school vindt hij 
alles leuk. Ties heeft twee broertjes, Fenn 
en Jort. Een week voor het uitkomen 
van de kruumelprins wist hij al dat hij 
Kruumelprins zou worden. Er moesten 
namelijk foto’s worden gemaakt. Na 
de zwemles had mama Susan het hem 
verteld en het moet gezegd worden: Hij 
heeft het goed geheim gehouden, dat is 
toch knap! Bij het uitkomen kreeg Ties 
een steek, een cape en een …. scepter 
(moeilijk woord) en natuurlijk al meteen 
een hele hoop medailles. In de zaal ging 
het gordijn open en tadaaaa! Daar stond 
Ties. Zijn opa en ome Frank Cillessen en 
de neefjes Rens en Teun van Hoof waren 
er ook bij en natuurlijk zijn beste vriend 
Cas.  Opa en ome Frank hadden het huis 
versierd. Heel bijzonder is natuurlijk ook 
dat Ties en Prins Martien familie van elkaar 
zijn. Ties vond het prachtig om hoog op 
de kar te staan en daar te zwaaien en te 
hossen tijdens de carnavalsoptochten. Na 
afloop van de carnavalsoptocht in Gennep 
was in Schuttershof de pleebeksjo en Ties 
mocht de prijzen uitdelen. Hij weet niet 
meer precies wie er gewonnen had. Maar 
wat heel fijn was dat hij nu heel laat thuis 
was en dus niet zo vroeg naar bed hoefde. 

Ik voelde me soms net Sinterklaas….

Mama Susan vertelt: “De Jeugdraad was geweldig 
zorgzaam en behulpzaam voor Ties en ook voor Fenn. 
De broertjes hebben het er samen nog steeds over. Dat 
was gewoon opvallend! Ook het tussendoor samen 
voetballen met de Jeugdraad vonden ze prachtig!” Het 
mooiste liedje was de Kike Song van Dömm en Dööl. 
Dé hit dit jaar bij de Heijense carnaval. Ties vond het een 
prachtig liedje vooral omdat er een dansje bij hoorde. 
Iedere morgen bij het ontbijt had Ties zijn steek al op 
en de cape om. 

En dan Prins Raï, de jeugdprins.
Raï is 14 jaar en de zoon van Cristien en Erwin Jansen 
en de grote broer van Iza. Hij zit in de tweede klas 
HAVO op het Elzendaalcollege in Boxmeer. Een waar 
voetbaltalent. Tussen de carnavalsverplichtingen door 
moest hij ook nog trainen en voetballen bij JVC Cuijjk 
waar hij keeper is bij het C1 elftal. Geregeld doet 
Raï mee aan de talentendagen van de KNVB. Wie 
weet waar dat zal eindigen. We hebben nu al een 
Groesbeekse keeper bij het Nederlands Elftal, dus 

Zomaar een uitspraak van onze Jubileumprins Carnaval, Martien D’un Urste van 

het Wortelpinnenrijk. Dat leggen we verderop uit. Zoals jullie gewend zijn duiken 

we twee dagen na de laatste Carnavalsuren op onze drie prinsen, want dan zijn 

de verhalen nog heet van de naald. Ook deze keer was het weer een dolle boel bij 

Martien en zijn prinses Marita waar we te gast waren. De verhalen waren niet van 

de lucht.
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waarom niet eens een Heijense! Maar dat zijn dromen. 
Raï is opgegroeid met carnaval. Samen maken ze 
schik met de vriendengroep SMS. Begin december werd 
hem verteld dat hij de Jeugdprins zou worden. Raï is de 
oudste van de Jeugdraad. De Jeugdraad is vrij nieuw 
en kent grote verschillen in leeftijd. Het uitkomen was 
volgens Raï niet zo speciaal. Tijdens het Jeugdprinsenbal 
op 3 januari stond hij met zijn rug naar het publiek toe 
in de zaal en toen hij zich omkeerde brak in de zaal 
een groot feest los. De prinsenreceptie duurde voor 
Raï erg lang. Maar het feestje na afloop was wel weer 
erg leuk. En een cadeaus dat Raï heeft gekregen, echt 
geweldig! Vooral de etensbonnen van het Heijs Hepke 
vielen letterlijk en figuurlijk in de smaak. Want dat vindt 
hij het lekkerste eten, vooral frikadellen. JVC verraste 
Raï met nieuwe keepershandschoenen en een voetbal. 

Vooral de etensbonnen van het 
Heijs Hepke vielen letterlijk en 

figuurlijk in de smaak.
Op de vrijdag voor de carnaval heeft hij samen met 
Prins Martien de Zonnepitjes bezocht. Die wisten niet 
wat ze zagen. Sommige kindjes waren zo bang dat ze 
diep in de poppenhoek wegkropen. En bij de Heggerank 
stond alles op zijn kop. Helemaal leuk. 

De laatste dag heeft hij nog samen met prins Martien 
mee mogen doen met d’n Dollen Dinsdag race en 
daarna ging Raï met zijn gevolg naar Gennep om 
een hapje te eten bij Eufraat. Daar werd het ook nog 
onverwacht heel gezellig.

En tot slot Prins Martien en Prinses Marita
In koor zeggen ze: “We hebben er alles echt uitgehaald 
wat er in zat.” En dat geloven wij meteen. Onvermoeibaar 
zwaaiden, dansten en hosten Martien en Marita zich 
door alle evenementen heen. Martien is 48 jaar en al 
vanaf zijn 12e jaar viert hij Carnaval. Al meer dan 20 jaar 
zijn Marita en hij lid van de Hofkapel. Ze doen ze mee 
met de carnavalsoptochten met hun vriendengroep 
Nog Enne. Dus toen de prinsencommissie Martien eind 
september vorig jaar benaderde met de vraag of hij de 
Jubileumprins van de Wortelpin wilde worden, hoefde 
hij geen seconde na te denken. Natuurlijk! Martien 
had er geen moeite mee al die maanden het geheim 
te bewaren en raadde lustig mee met iedereen. Op 
zaterdag van het prinsenbal ging het bijna mis. Zoon 
Sander die altijd op zondag reclameblaadjes rondbrengt 
deed dat al op de zaterdagmorgen. Dat leverde meteen 
argwanende app’jes op: “Waarom gaat Sander nu al 
blaadjes rondbrengen en waarom niet morgen?” Dat 
was even schrikken. 

Wat waren de hoogte-
punten, vragen wij.
Nou, die waren er vele. 
Een bont gezelschap 
trok 30 januari naar de 
RODA hal in Kerkrade 
voor de finale van 
het LVK (Limburgs 
Vaste laoves leedjes 
Konkoer, vergelijkbaar 

vervolg op blz 12

De drie prinsen “the day after”
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met Eurovisie Songfestival maar dan voor Limburgse 
carnavalsschlagers). En een week later waren Prins Martien 
en zijn gevolg te gast bij het programma Vastelaovondgasten 
van L1 in Maastricht. Deze eervolle uitnodiging hadden ze 
te danken aan het feit dat de Wortelpin een jubileumjaar 
beleefde. Prins Martien mocht meedoen aan een spelletje 
“steek op – steek af ” en tot zijn verbazing won hij dat 
ook. Hoewel hem een koel/vriescombinatie als prijs in 
het vooruitzicht werd gesteld, is dit apparaat nog steeds 
niet geleverd. En zal ook wel niet meer komen, lachen ze. 
Maar Martien kon nog wel Prins Carnaval van Ohé en 
Laak worden, zo werd hem verteld, want die hadden ze 
daar nog niet kunnen vinden. Na afloop van het succesvolle 
TV-optreden werd Maastricht nog even onveilig gemaakt. 
Daarna verplaatste het gezelschap zich naar Ohé en Laak 
waar ze met veel kabaal en getoeter doorheen reden en 
ze terechtkwamen in een dorpshuis. Daar was net een 65e 
verjaardag van een dorpsbewoner gevierd en men was aan 
het opruimen. Maar voor Prins Martien en zijn gezelschap 
werd de tap opnieuw opengegooid. Uiteraard werd er een 
foto gemaakt bij het gemeentebord. 

De eigen receptie was heel mooi, soms zelfs ontroerend, 
maar wel wat lang. Wat Martien en Marita zeer getroffen 
heeft is de moeite die mensen hebben gedaan om hen te 
verrassen met leuke, originele en soms zelfs eigengemaakte 
cadeaus. En de hoeveelheid kaarten met mooie persoonlijke 
teksten die het prinsenpaar mocht ontvangen overtrof alle 
verwachtingen. Dat gaf een heel fijn  gevoel. Een warme 
deken. Zo was er bijvoorbeeld van de Raddrèjjers een fles 
Tia Marita en een fles Martieni. Kom er maar eens op. De 
Zotte Zoaterdag was een toppertje. Super gezellig, goede 
artiesten. 

Zo was er bijvoorbeeld van de 
Raddrèjjers een fles Tia Marita en een 
fles Martieni. Kom er maar eens op.

De ziekenbezoeken heeft Martien ook heel fijn gevonden. 
Hij kende lang niet alle Heijense mensen waar hij op bezoek 
ging, maar het was een mooie ervaring. Martien: “Ik voelde 
mij  soms net Sinterklaas: Eerst verkleden: pak aan, steek op, 
cape en onderscheidingen om en dan met een cadeautje 
(fruitmandje van Frans Elemans) in de hand naar de zieken 

toe. De gesprekken liepen gesmeerd. Waar ben jij er 
ènne van, was dan de vraag en zo was het ijs al snel 
gebroken.”

Emotioneel heeft Martien het goed volbracht, al was 
het dinsdagavond wel even moeilijk. Het nummer van 
Spik en Span (“Tot volgend jaar..”) luidde het einde van 
de carnavalsdagen in. Dan moeten de steek en de cape 
af en is het voorbij. Dan heb je het even niet breed…

Marita is inmiddels aangeschoven aan tafel en zegt: “ik 
heb alles mee kunnen maken en dat terwijl ik voor het 
prinsenbal behoorlijke ziekteverschijnselen had. De 
doktoren hebben echt alles op alles gezet om mij op 
tijd op de been te krijgen.” Ook wat haar betreft waren 
het optreden bij L1 en de Zotte Zoaterdag de toppers. 

Marita heeft altijd beweerd: “Ik wil niet met een kroontje 
op mijn hoofd lopen. Het past gewoon niet bij mij.” 
Hoe origineel is het dan dat ze van de vriendengroep 
een zilveren ketting kreeg met daaraan een bedeltje 
in de vorm van een kroontje. Ze is erg blij met dit 
superpersoonlijke sieraad.

Martien en Marita zijn vol lof over de optredens van 
de Hofkapel onder leiding van Gerald Jaspers en hun 
dansmarietjes Indy en Niki die hen hebben begeleid bij 
bijna alle recepties en bals. Niets dan hulde! En dan de 
zorg van de adjudanten Eric van Dijck en Bas Koenen 
die over Martien waakten! De scepter van Martien 
lag nog wel eens ergens te slingeren, maar die werd 
steeds door hen teruggevonden. En de ruime minibus 
die Twan Roodbeen van Garage Velthuis ter beschikking 
stelde telkens wanneer ze hem maar nodig hadden. Top!

En nu gaat het leven weer door. Dochter Larissa slaagde 
vandaag voor het theorie-examen van het rijbewijs.  Er 
moeten boodschappen worden gedaan. “Eindelijk weer 
eens verse groente” lacht Marita. 
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Hoofdstraat 57

Na ongeveer vijf jaar gewoond te hebben 
op Hoofdstraat 55, kopen Jac en Betje 
Grevers in 1930 van de familie Kremers het 
stuk grond grenzend aan Hoofdstraat 55. 
Daarop wordt een nieuwe woning gebouwd, 
Hoofdstraat 57. De bouwkosten bedragen 
ƒ 3000, =. In de woning wordt tevens het 
nieuwe hulppostkantoor gevestigd, evenals 
een telefooncentrale die gekoppeld is aan 
de grotere telefooncentrale in Gennep. 
De via twee lijnen inkomende gesprekken 
worden door Betje doorverbonden naar de 
enkele telefoonlijnen die er op dat moment 
in Heijen zijn. In die tijd is doorverbinden 
uitsluitend mogelijk tot 21.00 uur ‘s avonds. 
Tijdens de oorlogsjaren wordt dit voor een 
tiental aansluitingen ook na die tijd mogelijk. 
Ook telegrammen en expresbrieven komen 
op het postkantoor binnen. De telegrammen 
schrijft Betje over op een van de drie soorten 
voorbedrukt briefpapier, waarna Jac of een 
van de kinderen het telegram bezorgt bij de 
geadresseerde. 
Jac is ook jaren als correspondent verbonden 
aan de Maas en Niersbode. Voor de door 
hem aangeleverde teksten krijgt hij per regel 
betaald. Daarnaast int Jac voor de uitgever het 
abonnementsgeld in Heijen. 

De drie jongste van de vijf kinderen Theo 
(november 1930), Corrie (1935) en Herman 

(1936) worden op nummer 57 geboren. Aan de 
woning bevindt zich een werkplaats waarin de 
familie twee varkens en een aantal kippen houdt. 
In de oorlogsjaren uitgebreid met mesthaantjes en 
konijnen om voldoende voedsel te hebben. 

Tijdens de oorlog is de splitsing Hoofdstraat-
Smele, een strategisch doorgangspunt en dit punt 
wordt door de Duitsers met explosieven tot 
ontploffing gebracht om de geallieerden tegen te 
houden. De rechterzijde van de woning evenals het 
betonnen dek van de achterbouw raakt hierdoor 
flink beschadigd. Een groot aantal tankmijnen, in de 
oorlogsjaren geplaatst rond dit strategisch punt en 
naast de woning, worden na de oorlog onschadelijk 
gemaakt of tot ontploffing gebracht.
Met de “wederopbouwsubsidie” wordt het huis 
na de oorlog hersteld. Kosten fl. 4000, =, duizend 
gulden meer dan de kosten van de eerste bouw. 
Later wordt een garage bijgebouwd. 
Jac brengt in die tijd de post rond op zijn 
Lohmannfiets met hulpmotor. Daarvan zijn er in 
die tijd maar twee in Heijen. Het andere exemplaar 
is in bezit van Fons Coenders. Jac rijdt steeds korte 
stukjes op zijn Lohmann waardoor de motor niet 
goed opwarmt en daardoor nogal eens hapert. 
Regelmatig moeten de kinderen Grevers de 
motorfiets eerst warm trappen zodat Jac daarna 
zonder problemen zijn route kan afwerken.
In 1960 beëindigen Jac en Betje vrij plotseling het 
postagentschap, dit mede op medisch advies van 
de behandelend arts van Jac. Hij is op dat moment 
overigens al 48 jaar werkzaam als postbesteller. 
November 1971 wordt Betje opgenomen in 
het ziekenhuis vanwege acute dementie. Enkele 
maanden later, februari 1972, overlijdt Jac in de 
leeftijd van 79 jaar. De dag van de begrafenis verhuist 

Van toen tot nu

Na de woning Hoofdstraat 55 onder de loep genomen te hebben staat ditmaal het 

naastgelegen pand, Hoofdstraat 57, in de schijnwerpers. 

vervolg op blz 14

Kogelgaten in de muur, littekens van de oorlog
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Betje van Boxmeer naar Schaijk. Helaas overlijdt zij hier 
reeds 1 maand later, op de leeftijd van 74 jaar. 
De woning aan de Hoofdstraat staat op dat moment 
op naam van oudste zoon Theo. Omdat deze korte 
tijd later een baan en woning aangeboden krijgt bij de 
Zuidooster in Eindhoven verhuist hij daarheen. Het 
huis staat dan een half jaar leeg voordat het eind 1972 
verkocht wordt aan Leo Kremers en Koos Elemans. 
Het is de bedoeling dat de oudste dochter van Koos, 
Regi, in het huis gaat wonen, maar zij vindt het maar 
niks dat dit voor haar beslist wordt. Het huis wordt 
daarom korte tijd later doorverkocht aan Albert en 
Mary van Eenenaam, een echtpaar zonder kinderen, 
maar wel met twee pekineesjes, die menigeen zich 
wellicht herinnert. Albert en Mary waren naar Australië 
geëmigreerd, maar keerden terug naar Nederland 
vanwege hun leeftijd. Eind 1976 verhuizen zij naar 
een woning op de hoek Nijmeegseweg/Kleineweg in 
Gennep.
In verband met de aanleg van de A77/A57 ter hoogte 
van hun woning op de Smele zijn Stef en Hannie 
Lamers-Janz genoodzaakt te verhuizen. Zij kopen de 
woning aan de Hoofdstraat 57 en betrekken deze 
op 1 januari 1977 samen met zoon Frans. De grote 
tuin achter het huis en de wei naast het huis is voor 
de kleinkinderen Lamers jaarlijks een oase van pret 
vanwege de vele verstopte paaseieren.

Op 27 mei 1988 verhuizen Stef en Hannie naar de 
Heikampseweg en verkopen zij de woning aan Jos en 
Friedel van Deelen-Winkelmolen, die er gaan wonen 
met hun elfjarige zoon Bob en dochter Wendy, tien jaar.
Een slaapkamer op de bovenverdieping wordt verbouwd 
tot badkamer en het dak, dat nog met zogenaamde 

stropoppen aan de binnenzijde is afgewerkt, wordt 
geheel geïsoleerd. In januari het jaar daarop wordt Jos 
Prins van de Wortelpinnen, zoon Bob wordt Jeugdprins 
en dochter Wendy dansmarietje. Na afloop van de 
Prinsenreceptie is het hele carnavalsgezelschap welkom 
op nummer 57 voor een verzorgde maaltijd. Daarmee 
is een nieuwe traditie tijdens het Heijense Carnaval 
geboren. 

Een gedeelte van de lange gang 
wordt bij de kamer getrokken en 
de voormalige postkantoorruimte 

wordt een bijkamer.

In 1990 verhuizen Jos en Friedel naar de Meidoornstraat 
en verkopen zij de woning aan Marius en Angelie 
Janssen-Voss. Zij trekken in het huis met hun jonge 
kinderen, Anke en Niels. 
Een gedeelte van de lange gang wordt bij de kamer 
getrokken en de voormalige postkantoorruimte wordt 
een bijkamer. De parketvloer in de huiskamer wordt 
vervangen door een natuurstenen vloer, er worden 
tuindeuren geplaatst en in de tuin wordt een groot 
zwembad aangelegd.

De bevrijders lopen langs het pand Hoofdstraat 57, februari 1945
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Op de foto: Jac en Betje Grevers en hun tweejarig zoontje Theo

is inmiddels de “voorraadkamer” geworden. 
Na twee jaar vinden Jaap en Anita het de 
hoogste tijd de tuin eens flink aan te pakken. 
De basis en uitgangspunt voor de “nieuwe” 
tuin is het zwembad, vooral de ronde vorm 
ervan. De ronde terrassen worden aangelegd 
door een hovenier, de bloembakken 
rond het zwembad, de vijver en de muur 
worden in eigen beheer gemaakt. De grote 
boom aan de zijkant van het huis wordt 
weggehaald, vooral omdat deze veel licht in 
huis weghaalt. Tegelijk wordt dan de brede 
haag die als afscheiding dient tussen nummer 
55 en 57 vervangen door een mooie houten 
schutting. Tevens wordt in dat jaar in de 
grote achtertuin een kippenhok met ren 
gebouwd, een wens van Jaap. Ze wonen er 
nu veertien jaar met heel veel plezier. In de 
loop der jaren hebben zij ook enige historie 
over het huis meegekregen; zo vonden 
zij in de tuin oude spullen uit de Tweede 
Wereldoorlog, waaronder een gasmasker en 
zijn in de buitenmuren de “roze” kogelgaten 
stammend uit de Tweede Wereldoorlog, nog 
steeds te zien.

Dochtertje Mariska wordt in 1991 in de woning geboren. Tot groot 
verdriet overlijdt zij kort na haar geboorte, ze is dan pas vier en een 
halve maand oud.
Eind 1992 verkopen de ouders van Angelie, Herman en Annie Voss 
hun woning aan het Langeven en trekken met hun jongste zonen 
Luc en René tijdelijk in bij het gezin aan de Hoofdstraat 57. Dit tot 
hun in aanbouw zijnde bungalow aan de Kasteelstraat in juni 1993 
gereed is. In oktober datzelfde jaar wordt jongste dochter Ellis aan de 
Hoofdstraat geboren.
Eind 2000 kiezen Angelie en Marius ervoor hun passie, het 
horecagebeuren, bedrijfsmatig te gaan uitvoeren. Zij kopen een café, 
annex zaal in Beers. In 2006 verhuist het gezin naar Susteren waar ze 
tot op heden dorpscafé D’n Hook exploiteren.

De woning in Heijen wordt te koop gezet en in 2001 worden Jaap 
en Anita van der Burg de nieuwe eigenaren. Zij verhuizen vanuit Cuijk 
naar Heijen, samen met hun twee jongens Maarten en Mark, die op 
dat moment elf en negen jaar zijn. Ze betrekken de woning officieel op 
Tweede Paasdag 2001. De nodige verbouwingen aan het pand hebben 
dan plaats gevonden. Zo is er een hele nieuwe keuken geplaatst, is de 
plavuizen vloer in de woonkamer weer vervangen door een houten 
vloer en is het eerder dichtgetimmerde originele glas-in- loodraam 
aan de zijkant van het huis weer tevoorschijn gehaald. Verder zijn er in 
de keuken en in het achterhuis nieuwe tegels op de vloer gekomen 
en naar de zolder. Het hulppostkantoor wordt omgebouwd tot 
computer- annex televisiekamer en de ingang van het hulppostkantoor 
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Interview

Gerard van Mil
Achtenzestig jaar geleden geboren in Boxmeer. Na 
twee jaar verhuisde het gezin Van Mil naar Rijkevoort, 
waar vader de boerderij van zijn opa overnam. Vader 
was een echte paardenman, zo vertelt Gerard, ik kan 
mij niet anders herinneren dan dat er paarden op de 
boerderij aanwezig waren. Gerard leerde dan ook 
als boerenzoon uitstekend paardrijden.  Vanaf zijn 
11e jaar is hij al lid van de Rijvereniging in Rijkevoort, 
een club waar hij inmiddels al jaren voorzitter is. Hij 
gaf ruim 20 jaar les aan de leden van de ponyclub. In 
de wintermaanden gebeurde dat in een manege in 
Wanroij, in de  zomer op het buitenterrein van de 
Rijkevoortse paarden en pony sport club. Twee maal in 
de  week. Hij was zelfs twee maal Brabants kampioen in 
de dressuursport. De   boerderij van vader was niet al 
te groot en vader van Mil ging dan ook al in de zestiger 
jaren bij werken in een bedrijf. Maar de paarden bleven. 

Deze keer een nadere kennismaking met alweer een opmerkelijke Heijenaar. 

Velen kennen Gerard, of Grad, als beheerder bij D’n Toomp, zo ook wij. In een 

onbewaakt ogenblik liet hij zich ontvallen dat hij Nederlandse hengsten keurt. 

Welsh pony’s welteverstaan. Dat klonk zo interessant, dat Gerard daardoor meteen 

op onze interviewlijst terecht kwam. Toen het zover was dat we Gerard gingen 

interviewen, vond de rest van de redactie dit gezien dit onderwerp echt een klusje 

voor de dames in de redactie. Tja….

Gerard van Mil keurt Nederlandse 
NWR ponyhengsten 

voor het Welsh stamboek

Gerard  reed de jonge paarden allemaal in en hielp 
vader met het tuigen voor het werk op het veld wat 
toen ook nog geleerd moest worden. Toch maakte hij 
van zijn sport niet zijn beroep. De autotechniek trok 
nog meer. Na de technische school in Boxmeer leerde 
Grad in de avonduren door totdat hij alle diploma’s 
voor chef monteur had. 
Grad trouwde met Annie en samen kregen ze twee 
kinderen, Ton en Angelique. 
Angelique woont met man en kinderen aan de 
Hoofdstraat en Ton woont met zijn gezin in Soesterberg.  
Ook Ton bleek een talentvol ruiter. Hij was op 8-jarige 
leeftijd al kringkampioen in het Land van Cuijk met 
zijn pony. Hij stopte met de wedstrijdsport toen hij 
beroepsmilitair werd. Kleindochter Sofie, dochter van 
Angelique, is ook een ervaren amazone en vergezelt 
haar opa de laatste tijd bij het jureren en fungeert dan 
als secretaresse. Dat vinden opa en kleindochter erg 
leuk, zo samen.

vervolg op blz 18
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Hoe gaat een hengstenkeuring nu in zijn werk?
Gerard vertelt: “Er worden per jaar ongeveer tachtig 
4 jaar oude hengsten aangeboden voor een keuring. 
Het betreft Welsh pony’s. Dat gebeurt in Ermelo in 
het KNHS sport-centrum. Deze keuring bestaat uit 
twee delen. Allereerst worden ze door een vakjury 
beoordeeld of ze geschikt zijn voor de fokkerij. 
Daarvoor moeten ze verschillende kwaliteiten hebben. 
Van de 80 pony’s die hiervoor gekeurd worden blijven 
er soms maar tien tot vijftien dieren over. De dieren die 
niet door deze keuring komen worden vaak meteen op 
het voorterrein al verkocht. Dan wordt het spannend. 
De overgebleven hengsten worden daarna voor de 
sportkeuring aangeboden. Dat is moment dat wij als 
sportkeuringjury  (bestaande uit drie personen) in 
actie komen. 
Ik keur dus alleen pony’s die goedgekeurd zijn als 
voorlopig dekhengst. 
De pony’s moeten stappen, draven, galopperen en 
springen. Ervaren ruiters van het kader van de KNHS 
ponysport moeten de dieren berijden en  zadelen en 
ook dat wordt beoordeeld. Zelfs het karakter en het 
stalgedrag van de hengsten wordt bekeken. 
Voor elk onderdeel krijgt de pony een cijfer en ook 
tijdens deze keuring valt nog een aantal dieren af. 
Afgelopen jaar waren er maar zes hengsten die de hele 
keuring glansrijk doorstonden. Meestal blijven er maar 
een stuk of twee goedgekeurde hengsten in Nederland 
actief. De rest wordt voor veel geld doorverkocht 
aan het buitenland. Een goedgekeurde hengst moet 
ook weer binnen twee jaar voor nageslacht zorgen 
anders wordt het certificaat van goedkeuring weer 
ingetrokken. Het hele proces van keuring neemt 
veertig dagen in beslag. In die veertig dagen beoordelen 
wij de hengsten zeven keer op de vorderingen die 

ze maken in de manege in Lunteren en ze worden 
dan ook steeds afzonderlijk gepresenteerd. Zijn de 
vorderingen te weinig of onvoldoende dan worden ze 
al tussentijds uitgeschreven. Ook een spermakeuring, 
die bij een veterinair laboratorium plaatsvindt, is een 
vast onderdeel. Nederlandse paarden en pony’s zijn 
niet voor niets van superieure kwaliteit. Zij staan hoog 
aangeschreven in de internationale paardenwereld. 
Paardenfokker Ebbers uit Ottersum brengt vrijwel 
elk jaar een hengst in voor de keuring, met wisselend 
succes.”

Behalve het keuren van Welsh pony’s is Gerard ook 
actief bij het jureren van dressuur- en menwedstrijden 
met zowel pony’s als paarden. Alles bij elkaar schat hij, 
dat het voor hem ongeveer twee maanden per jaar 
van zijn tijd in beslag neemt.

Verdere hobby’s
Gerard blijkt behalve veel liefde voor pony’s ook een 
enorme autoliefhebber te zijn. 
Dat geloven we gelijk. Niet voor niets werkte Gerard 
ruimt dertig jaar bij Garage Repkes in Gennep. In 
1995 kocht Gerard een Peugeot 202 BH uit 1947 
ergens in de Betuwe. Dat de auto in “honderduizend” 
stukken in een loods lag deerde Gerard niet. In negen 
jaar tijd reviseerde hij eigenhandig de complete auto 
en zie op de foto hoe prachtig hij is geworden. Enkel 
het spuitwerk heeft Gerard uitbesteed. De bekleding 
van het interieur nam Annie voor haar rekening. Ook 
een stukje vakwerk. Voor ontbrekende onderdelen 
reisde Gerard naar sloperijen in Noord- en Midden-
Frankrijk en bemachtigde daar zo het een en ander, 
niet gehinderd door enige kennis van de Franse taal. 
De liefde voor de oldtimers bleek universeel genoeg 
om er samen met de Franse slopers uit te komen.

De caravan, vakexamens en d’n Toomp
Al jaren trekken Gerard en Annie in teamverband met 
hun caravan door Europa. Het betreft georganiseerde 
kampeerreizen, opgezet door de ACSI. Gerard 
fungeert tijdens deze reizen als assistent reisleider. 
Dat wil zeggen dat een groep van maximaal twintig 
caravans en campers een rondreis gemaakt wordt. 
De eerste caravan die ‘s morgens vertrekt is die van 
de reisleider zelf. Hij maakt kwartier op de volgende 

De Peugeot 202 BH uit 1947 na restauratie 
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camping. De laatste die vertrekt is Gerard. Hij controleert het terrein 
of er niets is achtergebleven en checkt of de betalingen correct zijn 
verlopen. Dan gaat ook hij op pad. Uiteraard is de hele groep heel 
aardig voor Gerard, omdat hij een kist vol onderdelen en gereedschap 
meegesleept. Ook wordt nogal eens dankbaar gebruik wordt gemaakt 
van zijn vaardigheden als automonteur. Vorig jaar ging de reis langs 
de Adriatische kust, Slovenië,  Kroatië,  Servië,  Montenegro, Albanië,  
Corfu en Griekenland en met de veerboot terug naar Italië. Dit jaar 
staat een rondreis door Ierland op het programma. 

En of dit nog allemaal niet genoeg is neemt Gerard ook nog geregeld 
praktijkexamens af op het gebied van autotechniek. Denk aan 
diploma’s/certificaten voor APK keurmeesters, alle  vakdiploma’s  airco-

Gerard van Mil, een veelzijdig mens

installatie  enzovoort. En wij kennen 
hem natuurlijk het beste als beheerder 
in d’n Toomp. De dinsdagavond is “zijn” 
avond. 
Popkoor Cheers en de sjoelers zijn die 
avond bij Gerard te gast en ook zijn er 
vaak vergaderingen van het een of het 
ander. 
Vorig jaar heeft hij meer dan eens 
hand- en spandiensten verleend bij 
de verbouwing. Aanstaande zaterdag 
kun je de resultaten gaan zien bij de 
Feestveiling.
Kortom, een druk baasje, die Gerard. 
Annie: “Hij kan nu eenmaal niet 
stilzitten.” Dat vinden wij tamelijk 
eufemistisch uitgedrukt. 

Heb jij nu ook een leuke hobby 
of een interessant beroep, laat het 

ons weten!
We kunnen niet altijd afhankelijk zijn 

van het toeval dat we iets horen.
Mail naar dorpsblad@heijen.info en 

we komen langs.
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Theo Walk Aandrijftechniek bv.
P.O Box 31, 6590 AA Gennep
De Groote Heeze 37, 6598 AV Heijen
Tel : +31 (0)485 - 513293
Fax : +31 (0)485 - 514165
E-mail : walk@walk.nl

www.walk.nl

cafe-zalen

Heijen

Achter de gevel van  
een dorpscafé  

kan meer dan U denkt.

Voor al uw gelegenheden
Hoofdstraat 15, 6598 AA Heijen

Tel: 0485-511659
Fax: 0485-800129 

 
www.schuttershofheijen.nl
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Wij stellen u voor: de jury van 
    het Maestroconcert!

Op zaterdag 25 april zullen vier bekende Heijenaren én burgemeester Peter de Koning onder-

ling strijden om de titel ‘ Beste maestro van Heijen’. De kandidaten moeten niet alleen het 

publiek maar zeker ook de jury overtuigen dat zij deze titel waard zijn. 

Fanfare EMM heeft niet ver hoeven zoeken om een professionele jury samen te stellen. Beide 

dirigenten van de vereniging zullen plaats nemen in de jury. Casper Traa en Emile Stoffels, 

beiden zeer ervaren in het dirigeren van verschillende orkesten, zullen samen de Maestro’s be-

oordelen op hun prestaties. Gezien hun muzikale kwaliteiten zullen zij een vakkundig besluit 

nemen. Wij stelden hen enige vragen:

Casper Traa:
Hoe ben je in de muziekwereld terecht gekomen?
Op mijn derde levensjaar liep ik voor het eerst met een 
‘mini-trom’ een stukje mee tijdens de intocht van de 
Nijmeegse Vierdaagse met de deelnemende korpsen. Ik 
was gek op ‘trommelen’ en overal waar geluid uit kwam 
werd ‘op de proef ’ gesteld. In 1979 ben ik lid geworden 
van jeugddrumband de Stefaantjes in Nijmegen. Na 7 jaar 
lid te zijn geweest en een basis te hebben gelegd heb ik 
de overstap gemaakt naar drumfanfare Michael, alwaar mijn 
collega jurylid van vandaag nu de muzikale leiding heeft. Dag 
in dag uit was ik met muziek bezig en dat is altijd zo gebleven.
  
Wat zijn volgens jou eigenschappen van een goede 
dirigent?
Een goede dirigent zal in ieder geval moeten beschikken 
over voldoende muzikale kwaliteiten/kennis en zal boven 
de ‘noten’ moeten staan. Daarnaast moet hij/zij in staat zijn 
om te luisteren, een goede samenwerking met het orkest/
musici, een goed gevoel voor communicatie, een goede 
onderlinge sfeer en ervoor zorgen dat de muzikanten er 
plezier in hebben. Dit allemaal samen kan weer leiden tot 
een hoger muzikaal niveau. Iets wat in het bedrijfsleven 
ook aan de orde zou kunnen zijn, dat terzijde.
Verder zal een dirigent ‘creatief ’ moeten zijn, motiverend, 

vernieuwend, ambitieus en muzikale uitdagingen met het 
orkest durven aangaan. En het maakt daarbij niet uit of het 
orkest op een hoog of wat lager niveau musiceert. 

Heb je nog tips voor de kandidaten?
Houd contact met alle muzikanten en geef ze de ruimte 
om muziek te maken. Jij bent diegene die het in goede 
banen houdt door het te dirigeren. De compositie moet je 
kunnen dromen en je zult beleving moeten overbrengen, 
waarbij je gezichtsuitdrukking ook véél kan doen. Met 
andere woorden: dirigeren is ook emotie. Als beleving en 
hetzelfde gevoel bij een compositie er zowel bij musici als 
jijzelf aanwezig is, zul je een goede uitvoering neerzetten. 
En dreigt het even muzikaal mis te gaan: geen onnodig 
grote bewegingen, want kan ook leiden tot nog meer 
spanning bij de groep en altijd blijven ‘lachen’! Zorg ervoor 
dat je goed uitgerust bent en de muziek die je dirigeert 
kent, beheerst en het verhaal door de musici samen met 
jou wordt verteld. Maar vergeet naast genoemde punten 
vooral niet om te genieten van hét moment, want het 
kan zomaar je laatste keer zijn. In ieder geval kunnen 
jullie zeggen: ‘Wij hebben dé fanfare uit Heijen tijdens het 
Maestroconcert mogen dirigeren!’

Verenigingsnieuws

vervolg op blz 23
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www.forfarmershendrix.nl

ForFarmers Hendrix, producent en leverancier van diervoeders.  

Een no-nonsense organisatie met gedreven medewerkers dichtbij het 

boerenbedrijf. Met een compleet pakket aan producten en diensten, 

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

tevreden klant.

Boeren met ambitie

Heeft uw dier jeuk, krabt het continu en likt het de huid 
kapot of heeft het spijsverteringsstoornissen? 

Kan uw dierenarts u niet meer helpen of krijgt het dier 
zware medicijnen als prednison of cortison?
Wilt u uw dier op een natuurlijke manier helpen, zodat 
het weer lekker in zijn of haar vel zit? 

Dierenpraktijk Maasduyn helpt uw dier van de klachten 
af, met bioresonantie en de juiste voeding!

Informeer vrijblijvend:
Josefien Hagenaars 
Lankerseweg 3  
6598DH Heijen  
www.maasduyn.nl
praktijk@maasduyn.nl
0485-532535
06-22472021

Alfap Administratie- en belastingadvieskantoor on-

dersteunt ondernemers in het MKB en ZZP-ers op 

het gebied van Accountancy, Lonen, Fiscaal Advies 

en Personele zaken.

Wij kunnen uw complete administratie verzorgen, 

van het verwerken van de financiële gegevens, het 

verzorgen van de loonadministratie in de meest 

ruime zin, tot het samenstellen van de jaarrekening. 

Daarnaast kunnen wij alle fiscale aangiften ter hand 

nemen.

Professionaliteit en betrokkenheid kenmerken onze 

organisatie. Zakelijk en privé kunt u erop rekenen 

dat uw zaken uitstekend worden afgewikkeld. Een 

persoonlijke no-nonsense benadering staat hierbij 

voorop. 

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

Alfap Wim Jacobs, Eelco Schoofs, 
 Maarten Jacobs en Herman Kamps

Nierstraat 13 - 6591 CB  Gennep
T 0485 - 51 15 15 • F 0485 - 51 96 82
E administratie@alfap.nl
I www.alfap.nl
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Waar ga je speciaal op letten bij de kandidaten? 
Hoe leidt de dirigent het orkest, brengt hij/zij de emotie en 
beleving over en hoe inspireert de dirigent het orkest.....

Ik wens alle kandidaten veel succes met de voorbereidingen!

Emile Stoffels:
Hoe ben je in de muziek wereld terecht gekomen?
Bijna mijn hele familie was al actief bij de plaatselijke 
harmonie, dus dat is waarschijnlijk de reden dat ook ik 
al snel gegrepen werd door de muziek. Omdat ik nog 
veel te klein was om een instrument vast te houden, laat 
staan bespelen, werd ik de tambour-maître van het orkest. 
Als vijfjarige liep ik eerst in mijn Zorro pakje tussen het 
orkest, later mocht ik er ook voor de meute uit lopen. 
De volgende dag ging ik dan op school al fluitend rondjes 
door de klas lopen om de nieuwe mars die het orkest had 
gespeeld ten gehore te brengen. Toen was ik al de hele dag 
bezig met de muziek en dat is tot op de dag van vandaag 
niet meer veranderd.

Wat zijn de eigenschappen van een goede dirigent?
Naast natuurlijk veel muzikale kennis en kwaliteiten, is het 
ook belangrijk dat je goed met mensen kunt omgaan en 
veel mensenkennis hebt. In een orkest zitten heel veel 
verschillende muzikanten, met allemaal hun eigen karakter 
en daar moet je goed mee om kunnen gaan. Ook moet 

je goed overzicht kunnen houden en effectief kunnen 
plannen; in een orkest gebeuren er zoveel dingen tegelijk, 
daar moet je je hoofd wel even bijhouden! Daarnaast 
moet je een goede balans kunnen vinden tussen het 
verhogen van het muzikale niveau en het creëren van een 
goede, gezellige sfeer. Natuurlijk kom je naar de repetitie 
om zo goed mogelijk muziek te maken, maar het moet 
een gezellig en ontspannen avondje uit zijn, even weg uit 
de hectiek van alle dag.
Vergelijk het met sporten; veel mensen gaan vooral voor 
de “derde helft”, maar als je ieder wedstrijd maar verliest, 
word je daar ook niet vrolijker van!

Heb je nog tips voor de kandidaten? 
Belangrijk is om goed contact te houden met het orkest; je 
communiceert niet alleen met je handen (en dirigeerstok), 
maar met je hele lichaam. Ga niet wild met je armen 
zwaaien, maar een kleine, duidelijke blik met je ogen zegt 
vaak veel meer. Het muziekstuk moet goed in je hoofd 
zitten, weet wat je wilt! Zorg ervoor dat er ‘gevoel’ in de 
muziek komt; het publiek moet niet het idee hebben dat 
ze naar een CD-tje luisteren. Een valkuil kan dan zijn dat je 
misschien de controle over het orkest verliest; blijf onder 
alle omstandigheden ontspannen en hou de controle over 
het orkest. Maar de belangrijkste basisregel blijft natuurlijk 
altijd: samen beginnen, samen eindigen!

Waar ga je speciaal op letten bij de kandidaten? 
De Maestro moet het begin van het stuk goed aangeven 
en daarnaast gevoel en emotie overbrengen op het 
orkest, zodat er een boeiend muziekstuk ten gehore 
wordt gebracht.

Bent u ook benieuwd geworden welke Maestro 
de jury voor zich wint? Kom dan op 25 april naar 
het Maestroconcert in d’n Toomp en mis ook de 
afterparty niet. 

Kaarten zijn voor € 5,- 
verkrijgbaar bij het 

Heijs Hepke, Troefmarkt 
en d’n Toomp! 

De deskundige jury: links Emile, rechts Casper.

Verenigingsnieuws
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Heisa

H. Dionysius Heijen, 
Jaargang 34 
E: kerkheijen@tiscali.nl
Pastoor H.Reijnen, 
Hoefstraat 39, 
6598 AM Heijen
T: 0485 511533 
M:06 10087938
Kerkberichten: zie 
Maas- en Niersbode, 
en via www.heijen.info 
Wijziging in informatie:   
www.heijen.info

april
2015

vieringen in

Vastenactie op basisschool de Heggerank

Een mens draagt de tekens van het aardse einde in zich, nl. ziekte en dood. De mens is niet zijn 

eigen heer of met Joodse en christelijke woorden te spreken: hij is een schepsel; een ander is zijn 

Schepper. De mens is eindig. Daarom heeft hij niet genoeg aan zichzelf. Echte levensvervulling 

moet hij zich laten schenken door Hem die oneindig leven is. Weliswaar mobiliseren de 

mensen alle krachten om hun levenskwaliteit te vergroten, maar in toenemende mate ervaren 

zij dat het leven op deze aarde niet volkomen is; het wordt vaak bedreigd. De ruimte om te 

leven is begrensd. De wensen van de mensen kunnen elkaar in de weg staan. Ieder mens 

wordt geconfronteerd met ziekte en gebrekkigheid. In de Bijbel is “leven” een fascinerend 

trefwoord. Het leven dat God geeft, maakt een einde aan de eindigheid van de mens. God 

begiftigt de in zichzelf vergankelijke mens met onvergankelijk leven. God wil niets liever.

De hoop om de dood te trotseren is bijna even groot als de angst voor die dood. Hoort de 

dood niet bij het leven? Waarom verzetten mensen zich ertegen? Zij ervaren hem blijkbaar als 

iets dat er eigenlijk niet moest zijn. De apostel Paulus zegt: “Wat gezaaid wordt, is onvergankelijk” 

(1Kor.15,42). Het christelijk geloof in de opstanding van de doden antwoordt op dit verlangen 

naar oneindig leven. Dit geloof ontstaat uit het vertrouwen dat God de mens niet in de dood 

ten onder laat gaan. Deze hoop wordt bevestigd in een gebeurtenis, nl. in de opwekking van 

Jezus. Deze is tegelijk een verwijzing naar wat men niet moet menen aangaande de verrijzenis. 

Opstanding betekent niet een terugkeer in een aards bestaan, alsof de weer tot leven gewekte 

op een of andere manier verder leeft, zoals hij eerder ook leefde.

De Paasgetuigenissen uit het Nieuwe Testament helpen ons hier verder. Zij spreken van Jezus’ 

lichaam dat littekens heeft, over eten en drinken, van Jezus’ komen en gaan. Daarmee wil 

gezegd zijn dat dezelfde die aan het kruis gestorven is, leeft. Ook al gaat dat ons beperkt 

verstand te boven. “Lichaam” betekent zijn gehele mens-zijn. De Bijbel heeft het evenwel ook 

over een verheerlijkt lichaam, d.w.z. dat aan de vergankelijkheid onttrokken is, waarin het leven 

van God Zelf oplicht. Ofschoon woorden tekort schieten en bijbelse beelden niet letterlijk 

genomen mogen worden, hebben veel schilders hun geloof uitgebeeld. Zij geven weer hoe 

de doden uit hun graven tevoorschijn komen. De betekenis van deze beeltenis: ons gehele, 

lichamelijke, vergankelijke leven wordt bevrijd en gaat als onvergankelijk leven binnen in Gods 

“nieuwe schepping”. Ons leven wordt voltooid en tot een echt goed “einde” gebracht.

Pastoor H. Reijnen

Vreugdevol en zalig Pasen

Opstanding van de doden

Zaterdag 28 maart 18.30 uur 
Palmpasen, Gebedsdienst met het Gezinskoor, er 
is tevens een Palmpasenviering voor de kinderen; 
vooraf is er een optocht met de Palmpasenstokken 
en fanfare EMM

Zondag 29 maart 09.30 uur 
Palmpasen, Eucharistieviering

Donderdag 02 april 19.00 uur 
Witte Donderdag, Eucharistieviering met het 
Gregoriaans koor

Vrijdag 03 april 19.00 uur 
Goede Vrijdag, Gebedsdienst met volkszang

Zaterdag 04 april 20.00 uur 
Paaszaterdag, Eucharistieviering met het Gezinskoor

Zondag 05 april 09.30 uur 
Pasen, Eucharistieviering met het Gregoriaans en 
Dameskoor

Maandag 06 april 09.30 uur 
2e Paasdag, Eucharistieviering

Zaterdag 11 april 
geen dienst

Zondag 12 april 09.30 uur 
Eucharistieviering met het Gregoriaans koor

Zaterdag 18 april
geen dienst

Zondag 19 april 11.00 uur 
1e Heilige Communie, Eucharistieviering m.m.v. o.a. 
enkele jonge Heijense muzikanten en zangeressen

Zaterdag 25 april 19.00 uur 
Gebedsdienst met het Gezinskoor, er is tevens een 
kindernevendienst

Zondag 26 april 09.30 uur 
Eucharistieviering

Evenals voorgaande jaren zullen wij ons ook dit jaar weer in gaan zetten voor de 

vastenactie. De kinderen uit groep 1 t/m 6 gaan middels het spaarpotje geld inzamelen, 

dit kunnen ze bijvoorbeeld doen door het uitvoeren van kleine klusjes rondom huis bij 

hun ouder(s), opa(s), oma(s) en andere bekenden. Groep 7 en 8 gaan aan de slag met 

“Heitje voor karweitje”, zij zullen langs de deuren komen voor het uitvoeren van kleine 

klusjes, zoals: het inleveren van statiegeldflessen, het wassen van de auto, het weggooien 

van glasafval, etc. Zij krijgen hiervoor een vergoeding die ook ten goede zal komen aan 

het goede doel. We hopen natuurlijk dat alle mensen uit Heijen gul zullen geven, zodat 

we samen weer een mooi bedrag bij elkaar kunnen brengen.

Vastenactiecommissie De Heggerank
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Vastenactie op basisschool de Heggerank

Mededeling van de Liturgiegroep: Palmpasen

In memoriam: Jo Seuren-Kroon

Heisa

Er is ons aangeboden om een combinatie te maken van 

onze Palmpasenviering met de woord- en gebedsdienst op 

zaterdag 28 maart. Wij maken hier dankbaar gebruik van, daar 

ook het Gezinskoor zingt en we hiermee het gebrek aan een 

schoolkoortje oplossen. Voor ons is heel belangrijk dat de 

optocht met de Palmpasenstokken door kan gaan en we zijn 

dan ook blij dat fanfare EMM en het gilde hebben aangegeven 

heeft aangegeven om hieraan weer mee te werken. De 

stokken en broodhaantjes worden net als andere jaren via 

school geregeld. Voor de duidelijkheid nogmaals de gewijzigde 

tijden op zaterdag 28 maart: 18.00 uur: 

Jo werd geboren op 25 april 1942. Toen na haar huwelijk met Piet 

Seuren haar twee kinderen Ruud en Jolanda werden geboren was 

ze vooral “Mam”. Toen haar kleindochter Lieke werd geboren was 

ze voortaan ook “Oma”. Beide taken vervulde ze met hart en ziel.

Op de eerste plaats was Jo een zorgzaam mens. Klaarstaan voor 

iedereen stond hoog in haar vaandel. Zorgzaam voor Piet, voor 

de kinderen, voor allemaal. Belangrijk: als Jo beloofde iets te zullen 

doen, dan gebeurde dat ook echt. Daarbij werd ze geholpen door 

een hoge mate van “oplossingsgericht denken”. Stilzitten paste 

niet bij Jo: bezig met bloemen, met alles in de natuur, spreuken 

verzamelen, alles schoonmaken (“Pak maar Dubro, dat lukt altijd” 

en: “Lukt dat niet? Dan maar groene zeep!”). Kledingstuk kapot 

of te groot of te klein? Dat deed Jo wel even. Zelf kaarten en 

schilderijtjes maken of bloemstukjes: geen moment van verveling. 

En ’s avonds dan? Nou, kaarten met Piet of rummikubben!

Maar ook: collecteren voor de Nierstichting en zeer regelmatig 

De volgende kinderen zullen hun Eerste Heilige Communie 

doen op zondag 19 april 2015 om 11.00 uur.

Bovenste rij v.l.n.r.: Jaida Zwitserloot, Semme Cornelissen, 

Jodi Stoffele, Rick Schoofs, Sem Josephs 

Onderste rij v.l.n.r.: Rens van Hoof, Evi van Dalen, Amara van 

Hees, Imke Jaspers, Isis Franzmann, Jim van de Berg

Niet op de foto: Nathan van Dijk

Verzamelen voor school met de Palmpasenstokken en 

vervolgens de optocht

18.30 uur: Aanvang van de woord- en gebedsdienst m.m.v. het 

Gezinskoor, de kleuters en de jeugdfanfareleden

We hopen op een hoge opkomst, zodat we deze traditie 

kunnen blijven voortzetten!

De Liturgiegroep

Eerste Heilige Communie 2015 

De muzikale begeleiding wordt verzorgd door Thijn en Jelmer 

Hermsen. Zang door Manon Lambregts en Jilke Wientjes.

naar de kerk. Jo zei: “Er komen er steeds minder, daarom ga ik zo 

vaak als ik kan!

Misschien toch een puntje voor verbetering vatbaar? Jo had niet 

zoveel geduld! “Niet mijn goedste vak”, zei ze dan. Of: “Die laptop, 

dat is toch eigenlijk maar een lastig ding!”. En misschien af en toe 

wat eigenwijs, dat wel ja.

Jo kreeg heupproblemen. Die leken in eerste instantie niet zo 

erg. Maar ze werden groter door een zeldzaam voorkomende 

complicatie, de oorzaak van haar overlijden op 8 februari 2015. Ze 

laat Piet, haar kinderen en kleinkind vol verdriet en onbegrip achter.

Geen telefoontjes meer: “Hier met Mam!“. Geen kaartje met 

Valentijn. “Gillie mot goed vur ollie ege zurruge”, zei Jo tot het laatst 

tegen de kinderen. “Tot ooit, mam”, zei Ruud in de kerk tijdens de 

uitvaart. Met recht staat op haar gedachtenisprentje dat ze dapper 

heeft gestreden en dat we niet kunnen begrijpen hoe ze heeft 

geleden. We hebben haar in ons hart gesloten. Rust  zacht Jo.
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 HEYEN
SINDS 1898

COENDERS
TWEEWIELERS

F

GAZELLE, BATAVUS, 
RIH, LOCOMOTIEF, 

ELECTRISCHE FIETSEN, 
SPARTA, ION, 

BATAVUS EASY SACHS
BROMFIETSEN: VESPA en PUCH

Hoofdstraat 34, 6598 AE Heijen
Tel: 0485-511597 Fax: 0485-519561 

Mail: hans.coenders@hetnet.nl

CT_adv_A6.indd   1 20-04-2010   10:25:18

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

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

Wij kunnen 
een uitvaart 
regelen van 
A tot Z

Uitvaartcentrum
- opbaren
- uitvaartdienst
- cateringsruimte

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

BEWUST  BETER
ONS TEAM HEET U VAN HARTE WELKOM!

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

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

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

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

vleeswaren uit eigen keuken
NEDERLANDS KAMPIOEN RAUWE VLEESWAREN

Een lekker stukje verantwoord vlees 
voor elke gelegenheid



	  

Koningsdag	  2015	  

	  

	  

Op	  27	  april	  vieren	  we	  weer	  Koningsdag	  in	  Heijen	  
bij	  d’n	  Toomp.	  
Het	  programma	  is	  als	  volgt:	  
13:30	  Optocht	  door	  Heijen	  met	  thuis	  versierde	  
fietsen.	  Verzamelen	  om	  13:15	  bij	  d’n	  Toomp	  
14:00-‐17:00	  Spelletjesmiddag	  en	  een	  gezellige	  
kinderrommelmarkt	  bij	  d’n	  Toomp	  (buiten	  of	  
binnen	  afhankelijk	  van	  het	  weer)	  
	  
	  

	  
Met	  een	  strippenkaart	  die	  je	  ter	  plaatse	  kunt	  kopen	  voor	  	  €	  2,-‐	  kun	  je	  o.a.	  de	  volgende	  
spelletjes	  doen:	  

• Zaklopen,	  Waterspel,	  Kegelbaan,	  Blikgooien,	  Spekhappen,	  Plankjes	  lopen,	  Spiraal,	  
Krijten,	  Skelterbaan,	  Spijkerbroek	  hangen	  en	  er	  zijn	  natuurlijk	  diverse	  traktaties.	  

	  
Voor	  meer	  informatie	  over	  de	  rommelmarkt	  kun	  je	  contact	  opnemen	  met	  	  Sidney	  Laracker	  
(tel.	  519796)	  of	  Eelco	  Basten	  (tel.	  802721)	  
	  
Tot	  dan!	  
	  
Groetjes	  het	  Oranje	  Comité	  
	  
Zie	  ook	  
	  http://www.oranjecomiteheijen.nl	  

Bedankt!

Via deze weg willen wij alle mensen 
van Heijen bedanken voor de prachtige 
carnaval die we hebben mogen beleven. 
We waren zeer verrast door alle mooie 
geschenken, kaarten en hulp die we 
hebben mogen ontvangen. We hopen 
dat iedereen deze carnaval met net 
zoveel plezier heeft beleefd als wij 
hebben gedaan. Het was geweldig.
BEDANKT.

Prins Martien I en prinses Marita

Bericht van de familie Seuren

Tijdens de uitvaartdienst van mevrouw Seuren is een bedrag 

van 437,95 euro opgehaald voor de Nierstichting. Namens 

de familie Seuren hartelijk dank hiervoor.

Welkom in Heijen!

Hoera voor de Hoefstraat! Daar werd Lucas Burgman geboren. Hij is 
de zoon van Saskia en Jeroen Burgman en broertje van Romy.

Van harte gefeliciteerd!

Reactie van Mathijs en Patricia 

op de oproep voor Famke:

Zij lieten ons weten:  We hebben ondertussen wel 

vijftien reacties op onze oproep gehad, waaronder 

ook veel van mensen die Famke persoonlijk kent. We 

zijn nu een schema aan het maken en we komen er 

zeker goed uit.

We stonden er een beetje perplex van dat er zoveel 

mensen hebben gereageerd. Wat een lieve mensen 

hebben we toch in Heijen…..

Bedankt!

Groetjes Mathijs Patricia Famke en Duuk
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De officiële naam van het gilde is 
Schutterij/Gilde Sint Dionysius en dat geeft 
al aan dat de vereniging twee afdelingen 
kent: gildeleden en schuttersleden. De 
schutterij is heropgericht in 1922 en 
begonnen met schieten op schietbomen 
die stonden opgesteld in de toenmalige 
boomgaard (waar nu Tom en Jan 
Hermsen wonen) van caféhouder Wim 
Hermsen. Met de toename van de 
huizenbouw in Heijen is het schietterrein 
verplaatst naar het toenmalige Slangenrad 
(waar nu Vullings Transport is) en door de 
aanleg van de rondweg Gennep zijn de 
schutters uiteindelijk terecht gekomen 
op het schietterrein De Maasarm aan de 
Mergeldijk te Heijen. Daar wordt sinds 
1982 met veel plezier het “traditionele 
wipschieten” met een enkelschots 
flobert geweer .22 mm beoefend. 
Sinds 1995 kunnen schuttersleden ook 
kruisboogschieten op de 10-meter baan 
of op de wip op het schietterrein. Pas in 
1950 is het gilde actief geworden met 
gildetrommen en vendelen.

Schuttersleden zijn volwaardig lid van 
Schutterij/Gilde Sint Dionysius, maar 
dragen geen gildekostuum en nemen niet 
deel aan gilde-activiteiten. Zij beoefenen 
de traditionele schietsport en dat kan 
met een enkelschots flobert geweer .22 
mm of kruisboog. We willen benadrukken 
dat alleen de traditionele (historische) 

Verenigingsnieuws

De laatste tijd krijgen leden van het Sint Dionysiusgilde de vraag: Kunnen we 

ook alleen schieten bij het gilde zonder een gildekostuum te hoeven dragen? Om 

alle misverstanden daarover uit de wereld te helpen leggen we graag uit wat de 

mogelijkheden zijn.

Traditioneel schieten bij 
 Schutterij/Gilde Sint Dionysius

schietsport bij het gilde wordt beoefend. Indien iemand 
wil schieten met een revolver, automatisch geweer of 
andersoortige wapens op 25 of 100 meter banen, dan 
moet men lid worden van een schietsportvereniging 
zoals die o.a. in Gennep actief is. Bij het Sint Dionysiusgilde 
wordt met het geweer alleen op de “wip” geschoten, 
dat is een ronde metalen schijf die op een ronde buis 
op 17 meter hoogte ligt en iets oversteekt. Door de 
metalen schijf goed te raken, valt deze naast de ronde 
buis en wordt de schijf door aan een touw te trekken 
weer op de buis gelegd. De moeilijkheidsgraad wordt 
gevarieerd door gebruik te maken van verschillende 
schijfdikten en de mate van oversteek op de buis. 
Wipschieten wordt veel beoefend in Noord-Limburg 
en Brabant, er zijn regionale wedstrijden in Noord-
Limburg waaraan Heijense schuttersleden deelnemen. 
In Midden en Zuid-Limburg wordt het traditioneel 
“bölkes” schieten beoefend door schutterijen waarbij 
op een zwart houten blokje aan een houten staafje 
wordt geschoten. Het “bölkes” schieten is bekend 
geworden door het Oud-Limburgs Schuttersfeest 
(OLS) waar deelnemende schutterijen door op de 
“bölkes” te schieten bepalen wie het volgend jaar het 
OLS mag organiseren.

Naast het geweerschieten kunnen schuttersleden 
in de wintermaanden kruisboogschieten in 
gemeenschapshuis d’n Toomp (10 meter baan) en in 
de zomermaanden met de kruisboog op de palen 
op schietterrein De Maasarm. Wipschieten met de 
kruisboog is in principe hetzelfde als met een geweer. In 
tegenstelling tot het geweer mag de kruisboog nergens 
op steunen en wordt er geschoten met stompe 
pijlen die hergebruikt worden. Naast de onderlinge 
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competitie in d’n Toomp nemen kruisboogschutters in de 
wintermaanden deel aan regionale competities in Brabant. 
Eenzelfde gezellige regionale competitie wordt in de 
zomermaanden gehouden voor de kruisboog op wip.

Kruisboog- en geweerschieten betekent ultieme 
controle over de spieren, vergt uiterste concentratie en 
uithoudingsvermogen. Uiteraard wordt de gezelligheid 
op schietavonden en wedstrijden niet vergeten. Meedoen 
is belangrijker dan winnen. Iedereen vanaf 12 jaar mag 
onder begeleiding van deskundige schutters kruisboog- 
en geweerschieten bij het gilde. Zowel geweer- als 
kruisboogschieten gebeurt met verenigingswapens, je mag en 
hoeft geen wapen te kopen. Is uw interesse gewekt? Loop 
dan eens op een vrijdagavond binnen in d’n Toomp of kom 
deze zomer op zondagmorgen of donderdagavond eens 
naar schietterrein De Maasarm voor een gratis introductie in 
traditioneel schieten. De schuttersleden van het gilde zullen 
u niet teleurstellen, maar we zijn verplicht u eerst goede 
veiligheidsinstructies te geven alvorens u een schot mag lossen. 
Wapens zijn tenslotte geen kinderspel!




 


  





Wipschieten vereist een vaste hand en een scherp oog



Problemen met uw kunstgebit?

Gebitsreparaties klaar terwijl u wacht!

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

www.tppdeenen.nl
info@tppdeenen.nl

www.tppdeenen.nl
info@tppdeenen.nl

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

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

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

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

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

Al jaren een begrip in Heijen en omstreken

 
 

 
 

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

Openingstijden:
Di. t/m za. 11.30 - 22.30 uur

Zo.  13.00 - 22.30 uur

Ma gesloten

Oktober t/m maart
Di. t/m vr. 11.30 - 22.30 uur

Za. 11.30 - 21.00 uur

Zo.  15.00 - 21.00 uur

Ma. gesloten
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Familie Brons in 1960

Hoe is het toch met…..
……Hans en Paul Brons, de roemruchte zonen van Thei en Nel Brons? Zoals je weet benade-

ren we geregeld mensen die in Heijen zijn geboren en opgegroeid, maar hun geluk elders heb-

ben gevonden. Hoewel Hans en Paul niet eens zo ver van de Heijense kudde zijn afgedwaald, 

zijn ze toch uit al een hele poos uit het straatbeeld verdwenen. Hoogste tijd eens met deze twee 

jeugdig ogende vijftigers na te praten over hun jeugd in de zestiger en zeventiger jaren. En uit 

te vinden hoe het nu met hen gaat. Over dat laatste kunnen we kort zijn: het gaat prima met 

beide gezinnen. Zoveel meer is te vertellen over hun jeugd in Heijen.

Pap en mam Thei en 
Nel Brons. 
Paul en Hans in koor: 
“Positiviteit zaten er 
al altijd in bij ons pap 
en mam”. Want ga 
maar na. In 1954 
trouwde het stel 
en ging inwonen bij 
opa Brons aan de 

Nieuwwijkstraat. Daar woonde ook nog Jan, een broer van 
Thei (Ome Jan voor de kinderen), een zus van Nel (Tante 
Truus) en in de schuur voor het levensonderhoud een 
varken. Dat was in die jaren heel normaal. Opa overleed 
al vrij snel, tante Truus verhuisde, maar ome Jan bleek een 
blijvertje. Achter elkaar kreeg het jonge stel drie zonen: 
Harry (1956), Hans (1958) en Paul (1959). Binnen drie 
jaar drie kinderen. De carrière van Thei begon als bakker bij 
Bakkerij van den Bergh. Daarna werkte Thei bij de Tricotage 
in Gennep, een korte tijd bij Philips in Nijmegen waarna hij 
de rest van zijn werkzame leven bij de Page doorbracht. Hij 
begon onderaan bij de papiermachines maar werkte zich in 
de loop van de jaren op tot afdelingschef. Hij speelde tuba 
bij Fanfare EMM, werd later voorzitter en ging de politiek in. 
Thei was jarenlang gemeenteraadslid en na zijn pensionering 
bij Page ook acht jaar wethouder namens de CEL. Dat alles 
had een behoorlijke impact op het gezin. Thei was vaak weg 
en de Hans en Paul herinneren zich bijvoorbeeld nog dat 
het ome Jan was die hen heeft leren fietsen.

Thei en Nel, niet gehinderd door angst of achterdocht, lieten 
hun kinderen zo veel mogelijk vrij in hun doen en laten. 
Ze moesten zelf hun grenzen maar weten te ontdekken 

Hoe is het toch met....

en ze hadden er ook alle vertrouwen in dat het goed 
zou komen. Met Harry en Paul liep dat wel los, maar 
Hans was een echte avonturier. Hans: “Ik zag in die tijd 
nergens gevaar in en hield van alle spanning.”

De Nieuwwijkstraat was nog niet half volgebouwd en 
er was dus alle ruimte om te spelen en te ontdekken. 
Zwemmen leerden ze zichzelf in de Maas, rondom de 
“Kuulblok”.  De mooiste sport was op voorbijvarende 
schepen  klimmen om vervolgens een stukje mee 
te varen. Niet alle schippers waren hiervan gediend. 
Er waren er bij  die er niet voor terugdeinsden een 
luchtbuks op de jongens te richten. Ook in het pakken 
van schepen bestond een competitie. Wie kon het 
snelste schip pakken? Kolenboten voeren langzaam, 
die waren eigenlijk te gemakkelijk. Snelle tankers echter 
waren levensgevaarlijk dus het was de kick die te 
beklimmen. Dat ging ook inderdaad een keer bijna mis. 
Op een bepaald 
moment kwam 
er een tanker met 
een platte voorkant 
aanvaren. Hans 
probeerde  deze 
aan de voorkant  
bij het anker te 
pakken, greep mis 
en werd onder het 
schip gezogen. Het 
was dat de schipper 
waarschijnlijk de 

vervolg op blz 32
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tegenwoordigheid van geest heeft gehad meteen de 
motor af te zetten, anders had Hans dit verhaal niet meer 
na kunnen vertellen. Hans: “In eerste instantie wist ik niet 
waar ik was en zwom in paniek naar het licht en kon ik er  
halverwege het schip weer onderuit komen. Ik was echt 
een waaghals.” Altijd leuk was het om een stukje mee te 
varen richting het Maas-Waalkanaal, maar ja, je moest ook 
weer terug. En dat kon dan wel eens een poosje duren 
voor je weer een lift richting Heijen had. Ondertussen 
stond oudste broer Harry handenwringend bij het 
hoopje kleren van Hans dat nog als laatste bij de Kuulblok 
lag. Hans: “Harry heeft een hoop zorg over mij gehad.”

Paul heeft ook wel herinneringen aan het pakken van 
schepen maar hij was een stuk voorzichtiger. Paul: “Soms 
pakte je de kant van het schip vast, maar als die  bestond 
die uit klinknagels dan dat deed vaak zo ontzettend veel 
pijn aan je vingers dat je wel los móest laten. Maar ja, ’s 
zomers met fiets en handdoek naar de Maas en daar zat 
je dan de hele dag.”

Bijzondere herinneringen ook aan pastoor Pijpers. Hij 
wilde soms best wel een balletje trappen met de jeugd 
op het kerkplein. Pijpers hield van schaken en Paul en 
Hans konden dat ook. Dus werd er een potje geschaakt. 
Ze kregen vriendelijk een sigaar aangeboden, in de 
veronderstelling dat ze die beleefd af zouden slaan. Pijpers 
was not amused dat ze dit aanbod toch accepteerden.  
Paul: “We rookten zijn sigaren op en lieten ‘m ook niet 
winnen, daar kon hij niet zo goed tegen…”

Paul: “We rookten zijn sigaren op 
en lieten ‘m ook niet winnen, daar 

kon hij niet zo goed tegen…”

Hans en zijn vriend Paul Franken kwamen op een dag 
op het lumineuze idee om de klepels van de klokken in 
de kerktoren helemaal te omwikkelen met oude lappen, 
zodat Heijen niet meer zou weten hoe laat het was. Zo 
gezegd, zo gedaan. De toren werd beklommen. Hans nam 
de binnenklepel voor zijn rekening en stak zijn kop in de 
klok. Vriend Paul ging in de weer met de buitenklepel en 
liet deze per ongeluk uit zijn vingers schieten. Het gevolg 
laat zich raden. Dat gaf een verschrikkelijk geluid. Hans 

schrok zich de pokken en was gedurende een paar dagen 
lichtelijk doof. Maar het project was verder geslaagd, de 
klokken waren dagenlang onhoorbaar en het gevolg was 
een donderpreek van pastoor zondags op de preekstoel. 
Jongeren hebben een zeer ongewenste interesse in de 
kerk, zo betoogde hij. Zij hebben vernielingen aangebracht 
aan de klokkentoren! De gebroeders zaten in de kerk. 
Hans trok zijn onschuldigste gezicht, maar broer Paul kreeg 
een rooie kop, terwijl hij er niet eens bij was geweest! Ze 
kunnen er na al die jaren nog samen om lachen. Maar, zo 
zeggen ze: “We hebben nooit vernielingen aangericht!”

Brommers waren in hun tienerjaren ook helemaal in. 
Zorgeloos reed de Heijense jeugd op hun brommers 
naar Cochem aan de Moezel. Zonder tomtom. Maar 
Cochem was voor Hans en zijn vrienden niet exotisch 
genoeg. Dus werd een alternatief plan bedacht. Waar 
de koningin op vakantie ging, daar moest het wel mooi 
zijn. Dus werd via binnenwegen de route naar Lech in 
Oostenrijk uitgestippeld. En gereden. Snel maakten de 
“heren” een foto bij Hotel Post in Lech voordat ze door 
het niet geamuseerde personeel werden weggejaagd. 
Al vlug kregen ze door dat een verblijf in Lech niet in 
de portemonnee paste en werd er elders in Oostenrijk 
gekampeerd. De terugreis werd in één ruk afgelegd, in 
achtentwintig uur was het stel weer thuis. Aangezien alle 
overtredingen nu wel verjaard zijn mogen we melden 
dat ‘s nachts een groot gedeelte van het traject over de 
Duitse Autobahn werd afgelegd. Met de brommer dus…
Fons Coenders had de heren voorzien van de nodige 
reserveonderdelen voor de brommers die ze alleen 
hoefden te betalen als ze deze zouden gebruiken. 

De muziek
De rode draad in het leven van Hans en Paul is toch wel 
de fanfare. Hans was in 1966 pas 8 jaar oud toen hij op 
trommelles ging bij Theo Lamers. Theo was een strenge 
leraar, net uit militaire dienst, dus dat wilde wel. Hans heeft 
dat echter nooit als een bezwaar gezien. Paul had bugelles 
maar vond er in het begin niet veel aan. Hij speelde liever 

Hoe is het toch met....

Paul en Sylvia met in het midden zoon Randy
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Intervieuw

trompet en dat is het later ook geworden. Bij het A-examen hield het er 
daarom nog maar om of hij zou slagen of niet, echter aangezien hij een 10 
voor het theorie-examen had gehaald kon men het bij de muziekschool 
niet maken hem te laten zakken voor de praktijk. En zo zaten alle drie 
de Brons Brothers bij fanfare EMM, Harry op saxofoon, Paul op trompet 
en Hans op de kleine trom. Later heeft Hans ook nog trombone leren 
spelen. Behalve bij EMM werd er ook volop muziek gemaakt bij andere 
bands. Onder andere bij de GC formatie, een soort bigband in Gennep, 
De Homburg Big Band in Cuijk, Joe Miller in Groesbeek, maar ook bij de 
hofkapel van Bombakkes. 

Thuis vond vader dat er ook in Heijen bij de hofkapel gespeeld moest 
worden en dat deden ze dan maar, als ze in Gennep uitgespeeld waren. 
Fanfare EMM was een hot item in de discussies aan de eetkamertafel. 
Als Thei weer eens gespeecht had moest hij vaak thuis het kritische 
commentaar van zijn zonen aanhoren. 

Als Thei weer eens gespeecht had moest 
hij vaak thuis het kritische commentaar 

van zijn zonen aanhoren.

Paul volgde in 1993 zijn vader op als voorzitter bij de fanfare. Met genoegen 
spreekt hij nog over die tijd. Hoe EMM de eerste fanfare in Nederland 
was met een eigen internetsite. Dat leverde interessante contacten op, 
waardoor de fanfare bijna naar Japan was gegaan. Helaas voor EMM ging 
deze boeiende reis aan hun neus voorbij, omdat de organisatie in Japan 
uiteindelijk koos voor de Marinierskapel. Zij kwamen gratis. Maar het was 
een mooie droom. Ook het maken van de CD en de Dorps-CD ROM in 
1998 was een van Pauls favoriete projecten. Hoe het hele dorp bezig was 
foto’s te verzamelen die allemaal door Hans en Paul op zolder gescand 
werden. Om het project te financieren hadden Paul en het bestuur een 
Bedrijvenavond georganiseerd waarbij onder andere ook Jan Linders 
aanwezig was. Toen de oude ansichten van Jac. van Dijck werden getoond 
raakte dat een gevoelige snaar bij Jan. Hij gaf een klap op het project en 
toen konden de andere ondernemers niet achterblijven: voordat de CD 
en CD ROM klaar waren kon men er al geen financieel verlies meer op 
lijden. Een super meevaller voor de Fanfarekas! Het was een enorme klus 
maar je kunt het gerust een historisch document noemen. 

Hoe jammer was het dat moeder Nel al op 61-jarige leeftijd kwam te 
overlijden, net toen haar jongens gesetteld waren en er kleinkinderen 
begonnen te komen. Ook vader Thei mocht niet zo heel oud worden, hij 
overleed in 2004, op 74-jarige leeftijd. Paul speelde op trompet de Last 
Post bij zijn graf. Een geliefde vader was heengegaan.

Hans in 2015.
Zoals gezegd in de aanhef gaat het goed met 
beide gezinnen. Sinds 1983 woont Hans met 
zijn vrouw Marga in Afferden en ze kregen 
er drie dochters: Marly, 24  Eline 22 en Nadia 
19. Marly is net afgestudeerd in “Marketing 
Management” aan de Universiteit in Tilburg, 
Eline werkt als HBO verpleegkundige in het 
Radboud ziekenhuis en Nadia studeert HRM 
aan de H.A.N.

Hans werkt bij de douane en is op dit moment 
Landelijk Voorzitter van de Ondernemingsraad 
van de Douane. Een functie waarvoor hij door 
heel Nederland reist voor het belang van 
vijfduizend medewerkers. 

Paul in 2015.
Paul woont sinds 2000 met zijn vrouw Sylvia 
in Siebengewald. De drie zonen die alle drie 
in Heijen werden geboren zijn inmiddels 23, 
21 en 17 jaar oud. Randy is helikopterengineer 
bij de Luchtmacht en is op dit moment 
op vredesmissie in Mali. Joran studeert 
politicologie in Nijmegen en gaat dit jaar op 
kamers. De jongste zoon, Sylvan, zit in de 
vijfde klas van het Atheneum. Sylvia heeft een 
praktijk als Herbalife consulente en we hebben 
haar gevraagd daarover eens een bijdrage te 
leveren voor het Hèjs Nèjs. Dat wilde ze heel 
graag doen, dus dat komt nog een keer.

Paul is kinderoncoloog en kinderhematoloog 
bij Radboud UMC. Hij behandelt kinderen 
met bloedziekten en kanker. Een zware maar 
mooie job. Dan is het maar goed dat hij nog 
steeds af en toe zijn trompet kan pakken en 
zijn hoofd leeg kan maken.

Paul en Hans in 2015 
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Groente en fruit 10

De Poel 8
6591 BV Gennep

T. (0485) 51 42 44

elemansfrans@hotmail.com

Groente en fruit, gewoon vers!

Probeer ook eens onze verse 
maaltijdsalades, stamppotten en 
kant-en-klaar maaltijden.

Openingstijden:
Di. - do.      08.00 - 18.00
Vr. 08.00 - 20.00
Za. 08.00 - 16.00
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CREATIEVE DENKERS, CONCRETE MAKERS

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

van 
creatieve woorden

naar 
daden

L.E. Products & Inn. BV, Tel: 0485-530134, info@le-products.nl

Ontdek de prachtige 
levensechte poppen!

Fantastisch voor uw 
(klein)kinderen, 

maar ook een mooie 
aanvulling op uw 

poppenverzameling!

Kom gerust zelf kijken in 
onze winkel aan de 

Willem Boyeweg 118a 
in Gennep 

(Naast de Zuidmarkt)

Openingstijden winkel: 
ma-vr van 9.00 - 12.30 uur

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

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

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

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

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

Redactie:
Hans Boekholt 
Marjo Boekhorst
Sjannie Janssen
Henk Kerkhoff
Erica Reintjes 
Ricky Reintjes

Advertenties en verspreiding:
Jan Teerling, 06-50805738 

Fotografie:
Margriet Arts
Harrie Janssen

Correspondentieadres: 
Hèjs Nèjs, Berkenstraat 15, 
6598 AZ Heijen
Telefoon: 0485-513506 

Ontwerp en Realisatie:
RoverMedia-Group
Hoofdstraat 48 Heijen
www.rovermedia.nl

Druk:
ControlMedia
Steenovenstraat 155
B-2910 Wildert (Essen)

Oplage:
900 stuks

Verschijning:
11 keer per jaar

Inlevering kopij:
dorpsblad@heijen.info

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

Agenda en belangrijke telefoonnummers

De volgende Hèjs Nèjs 
verschijnt op:

22 april 2015.

Agenda 2015 Belangrijke telefoonnummers

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

www.heijen.info

Algemeen alarmnummer: 
(ambulance, brandweer, politie)  112

Politie:    
Europaplein 5, 6591 AV Gennep  0900 - 8844

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

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

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

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

SOS telefonische hulpdienst: 
Dag en nacht aandacht  0900 - 0767

Zaterdag 28 maart
20.00 uur D’n Toomp

D’n Toomp - Feestveiling
Zondag 29 maart  

14.30 uur Sportpark “de Heikamp”
V.V. Heijen 1 -  Vianen Vooruit 1

Donderdag 2 april 
13.30 uur D’n Toomp

K.B.O. - Kienen
Zaterdag 4 april

Vanaf 7.00 uur Zorgcentrum Norbertushof
Vrienden van Norbertus - Wandeltocht t.b.v. rolstoelbus

Maandag 6 april (2e Paasdag)
11.00 uur Manege de Kleine Hoef
Sint Dionysiusgilde - Rommelmarkt

Zaterdag 11 april
19.30 uur D’n Toomp

Die Original Maastaler Kapellencaroussel
Zondag 19 april  

14.30 uur Sportpark “de Heikamp”
V.V. Heijen 1 -  SVEB 1

Donderdag 23 april
19.30 uur Zaal Schuttershof

Zij-actief - Ritueel begeleider T. School
Zaterdag 25 april

19.30 uur D’n Toomp
Fanfare E.M.M. - Maestroconcert

Zondag 3 mei
13.30 uur Schietterrein “de Maasarm”

Sint Dionysiusgilde - Koningschieten
Zondag 3 mei  

14.30 uur Sportpark “de Heikamp”
V.V. Heijen 1 – Olympia’18 1

Aansluitend:  Eindfeest Competitie
Donderdag 7 mei 

13.30 uur D’n Toomp
K.B.O. - Kienen

Woensdag 20 mei
K.B.O. - Fietstocht

Donderdag 21 mei
19.30 uur Zaal Schuttershof

Zij-actief - Exotisch fruit door L. Elemans
Heisa 2015

Vrijdag 22 mei 
Jeugddisco

Zaterdag 23 mei 
Muziek voor iedereen (middagprogramma)

Zaterdag 23 mei 
Grote party met feestband (avondprogramma)

Zondag 24 mei
(1e Pinksterdag) Heisadag

Vrijdag 29 mei - Zaterdag 30 mei
Sportpark “de Heikamp”

V.V. Heijen - Jeugdkamp
Zaterdag 30 mei

14.00 uur  Sportpark “de Heikamp”
V.V. Heijen Bedrijventoernooi

Aansluitend: Muzikale avond met band
Zondag 31 mei

Vertrek: 07.00 uur.
Zij-actief - Dauwtrappen

Donderdag 4 juni 
13.30 uur D’n Toomp

K.B.O. - Kienen
Zaterdag 6 juni

18.00 uur D’n Toomp
Sint Dionysiusgilde - Inhalen Koningspaar en Receptie

Donderdag 18 juni
Vertrek: 12.30 uur.

Zij-actief - Fietstocht met excursie
Zondag 28 juni

09.00 uur Schietterrein “de Maasarm”
Sint Dionysiusgilde - Kofferbakverkoop




