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In deze Hèjs Nèjs een interessant verhaal over de Hoofdstraat 46 in het kader van 
onze 3-maandelijkse rubriek: Van Toen tot Nu. Ook hebben we drie van de huidige 
Poolse bewoners gesproken.
Wim en Truus Linssen waren onlangs 60 jaar getrouwd. Enkele redactieleden zijn naar 
hun appartement in Nieuw-Bergen getogen en hebben hen daar geïnterviewd. 
Ook in deze Hèjs Nèjs een impressie van de Huuskamer in Afferden. Onze conclusie is, dat zo’n Huuskamer, als onderdeel 
van door Destion te bouwen woningen, een waardevolle toevoeging zou zijn voor het maatschappelijk leven in Heijen. 
Volgende maand volgt nog een verhaal over de Huuskamer in Ven-Zelderheide, die we inmiddels ook bezocht hebben.
Op 8 maart 2016 is de Werkgroep HISTORISCH HEIJEN opgericht. Zie ook de oproep in Hèjs Nèjs van januari (Prikbord). 
Opzet is om verdwenen gebouwen in Heijen weer in beeld te brengen. In april meer hierover.
En er is natuurlijk weer veel meer: zoals Berichten van het Bestuur van Hèjje Mojjer over de ledenwerfactie en diverse 
ontwikkelingen in Heijen, over de workshop bij EMM enzovoorts. Wij wensen u weer veel lees- en kijkplezier!
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Bloed is onmisbaar! Je kunt niet zonder. Dat bloed 
belangrijk is, kun je afleiden uit het grote aantal uit-
drukkingen met daarin dit 5-letterige woord. De huis-
kamervraag: hoeveel van deze uitdrukkingen kunt u 
achterhalen? Inzendingen voor de eeuwige roem kun-
nen naar dorpsblad@heijen.info. Ook anderen kun-
nen niet zonder en wat is er dan mojjer dat je hen kunt 
helpen. We zijn immers op de wereld om elkaar te hel-
pen, nietwaar? De bloedbank laat ik een keer of vier à 
vijf per jaar een half litertje aftappen (overigens is dit 
pijnloos en merk je er fysiek niks van). Mentaal geeft 
het een goed gevoel: je hebt iets kunnen betekenen 
voor het welzijn van anderen.
Zojuist nog naar Nijmegen gefietst om mijn bijdrage 
te leveren. En wat bijkomend mooi is: de bloeddruk 
wordt gemeten, het aantal hartslagen per minuut ge-
teld en het ijzergehalte vastgesteld. Weet je meteen hoe 

Bloedbanen en autorijstroken

het daar mee staat. En na de tapprocedure van in totaal 
een kleine 10 minuten, staat een kop dampende koffie 
met een broodje klaar. Lang niet gek. Vervolgens weer 
op de fiets en via een mooie route door de Heumense 
bossen en via de Zevendalseweg richting het mojje 
Heijen. De dag kon al bijna niet meer stuk.
Op de terugweg me nog even verbaasd over de geko-
zen ‘oplossing’ voor de beoogde veiligheidsvergroting 
op de rondweg tussen Milsbeek en Heijen-Zuid. Bij 
gemiddeld 3 van de 10 automobilisten is het kennelijk 
niet duidelijk wat de bedoeling is. Je moet immers op 
zijn Engels links gaan rijden. En dat is in Nederland 
onnatuurlijk. In een split second moet je bij een over-
daad aan verkeersborden kiezen voor van overheids-
wege voorgeschreven rijstrook. Dat valt nog niet mee, 
zo blijkt. Aan de wal worden de alternatieve oplossin-
gen geopperd door de zich daar bevindende stuurlui. 
Zelf zou ik zeggen: haal de status ‘autoweg’ via een 
verkeersbesluit weg en zet er een bord maximaal 80 
km per uur neer. Maar ik heb er niet voor doorgeleerd: 
de nu gekozen olifant in de porseleinkast zal wel beter 
zijn. Of is het toch zo als bij het zelf bouwen van een 
huis: dat moet je drie keer doen en na twee keer schade 
en schande te hebben doorstaan bouw je pas de derde 
keer het ideale huis. Het zij zo; het zal wel ons lot zijn.

Column

Beste Heijenaren,
De serenades voor 50- en 60-jarige huwelijken 
worden door Fanfare Eendracht Maakt Macht in een 
nieuw jasje gestoken. 
In plaats van de eerdere gebruikelijke serenades 
verzorgen we nu VIP behandelingen tijdens een van 
onze concerten. 
Wilt u gebruik maken van een VIP arrangement neem 
dan contact op met ons via fanfare-emm@live.nl. 
Wij verzorgen dan voor u en uw partner een 
onvergetelijke, feestelijke avond!

Tot ziens op een van onze concerten!
Met vriendelijke groet,
Bestuur & leden Fanfare Eendracht Maakt Macht

arrangement

Zaterdag 2 april gaan we de lente inluiden met 

het Lentevuur 

Voorafgaand is er een speurtocht voor de  

kinderen van de lagere school 

Aanvang speurtocht 18:00 bij de kerk 

Ontsteken lentevuur 19:00 evenemententerrein 
Hoofdstraat 

Kom jij 

ook? 
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Op zondag 21 februari hebben wij, de leden van het fanfareorkest, 
deelgenomen aan verschillende workshops. Niet wetend wat we 
konden verwachten verzamelden we ons een tikkeltje zenuwachtig 
om 12.00 uur bij d’n Toomp. Eén ding was zeker, het weer was er 
geschikt voor. Buiten was het nat en koud en binnen beloofde het 
warm en gezellig te worden. Het orkest werd opgedeeld in vier 
groepen met elk een professioneel musicus als docent, te weten: 
Frank van der Poel voor het klein koper (bugels en trompetten), 
Jos Jansen voor het groot koper (baritons, bassen en trombones),  
Casper Traa voor het slagwerk en Jean-Pierre Cnoops voor de 
saxofoons.
Thema’s als techniek, instrumentbeheersing, ademsteun en 
samenspel stonden als eerste op het programma. Om 14.00 uur 
was het tijd voor een korte pauze met koffie en gebak. Daar werd 
al snel duidelijk dat de zenuwen plaats hadden gemaakt voor 
enthousiasme. Ervaringen werden gedeeld. Waar de ene groep 
meteen aan het musiceren werd gezet, had de andere groep zich 
bezig gehouden met de uitleg en oefening rondom ademsteun. Uit 
de verschillende lokalen lieten we ons van onze beste kant horen. 
Behalve als de docenten een stuk voorspeelden, dan luisterden we 
ademloos toe. Zo willen we allemaal wel kunnen spelen!
 
In het laatste uur werden de muziekstukken Ferdividaasje en 
Variazione in Blue samen met de docenten doorgenomen. Daarna 
was het tijd voor de Grande Finale. 
Het laatste uur repeteerde het gehele orkest (onder toeziend 
oog van dirigent Theo Jetten) onder leiding van Frank van der 
Poel aan de eerder geoefende muziekstukken. Hierbij werden alle 
aangeleerde vaardigheden samengebracht tot één geheel.  Moe 
maar voldaan konden we terugkijken op een inspirerende en 
leerzame dag. Met dank aan de inspirerende docenten. Zij hebben 
er zeker een geweldige bijdrage aan geleverd! 

Hieronder een aantal reacties van de deelnemende muzikanten:
Workshop! Dat klinkt leuk, maar wat moeten we ervan verwachten?
Wij hebben met de saxen eerst een groepsworkshop gehad, onder leiding van Jean-
Pierre Cnoops, o.a. saxofonist bij de Marinierskapel. Een erg ervaren muzikant! Het 
was leuk en leerzaam, om eens op deze manier met muziek bezig te zijn. We hebben 
de nummers van ons komende concert doorgenomen. Hierbij hebben we een aantal 
tips & tricks gekregen om onze manier van spelen nog te verbeteren, zodat er een 
betere balans is binnen de fanfare. Kortom een gezellige middag, waar we ook nog 
wijzer van zijn geworden!
Anne Elbers 

Met de gedachte “blaas je suf en of gelukkig” heb ik deelgenomen aan een, zo bleek 
later, goed georganiseerde workshop voor zwaar koperblazers. De bassen, trombones 
en baritons. Deze workshop werd onder de bezielende hulp van inspirator, coach en 
professional Jos Jansen vorm gegeven. Jos, die zowat de hele wereld heeft afgereisd 
om zijn muzikale kunsten te vertonen in allerlei symfonieorkesten en kapellen, was 
dan ook de enige die zich niet heeft suf geblazen. Volgens Jos blaas je je nooit suf als 
je op de juiste manier ademhaalt. Onbegrijpelijk dat wij, redelijk ervaren blazers, nog 
ademhalingstechnieken moesten leren! Je zou denken, dat gaat ons toch al langer 
goed af. Want anders dan waren we D’r Ogenschijnlijk Onder Doorgegaan (D.O.O.D.). 
Naast ademhalingstechnieken werden we ook op klank, frases, dynamiek, ritmiek en 
luistervaardigheden getraind. Al met al hebben we genoten van deze workshop met 
onze enerverende en muzikale grootmeester Jos Jansen. 
Theo Driessen

De slagwerksectie bij de fanfare is niet zo groot. We zijn met twee personen en we 
spelen allebei op verschillende instrumenten. Daarom is het voor onze sectie niet zo 
gemakkelijk om gezamenlijk een workshop te krijgen. Wij hebben dan ook een uur 
privéles gekregen van Casper Traa. Hij heeft de fanfarestukken met mij doorgenomen 
en we hebben de lastige stuken goed gerepeteerd. Tijdens de normale repetitie is hier 
niet zoveel tijd voor en het is fijn om eens samen met iemand die er verstand van 
heeft naar te kijken zodat het makkelijker wordt om deze stukken te spelen.
Tom Elbers 

Een workshop van de fanfare, altijd interessant. Tijd om wat bij te leren over technieken. 
Voor het klein koper (bugels en trompetten) lag de focus op de ademtechniek. Frank 
van der Poel kwam ons hier wat meer over vertellen, laten zien en voelen. Zijn motto 
“less is more” hebben we uitgetest. En hij heeft zelfs bewezen dat het niet aan het 
instrument ligt dat er geen hoge noten uitkomen maar dat dat toch echt door de 
muzikant en de techniek ervan komt. Helaas, weg excuus ... We hebben veel geleerd 
en nieuwe blaastechnieken ontdekt. Eind van de middag hebben we alles mogen 
uitproberen in het complete orkest. En de volgende dag met de repetitie had zelfs 
onze dirigent kippenvel na een stukje samenspel. Al met al een erg geslaagde middag!
José Kerkhoff

Uitnodiging voor ons concert Traditional Sounds
De resultaten van alle inspanningen zullen samenkomen tijdens 
een concert dat wij in samenwerking met Harmonie Semper 
Unitas van Sambeek, bestaande uit 90 leden (!!) zullen geven. 
Het fanfareorkest van EMM zal zich tijdens het concert laten 
beoordelen door een professionele jury. Een goede opmaat 
voor de verdere ontwikkeling van onze muzikale toekomst! Een 
uitdaging niet alleen voor het orkest, maar zeker ook voor onze 
pas aangetreden dirigent Theo Jetten. De naam van dit concert 
is “Traditional Sounds” al noemen we het zelf graag met een 
knipoog “Theo’s Testconcert”. Want gelukkig voor Theo hebben we 
er alle vertrouwen in dat het voor ons maar ook voor het publiek 
een super mooi concert gaat worden. Kom je ons aanmoedigen? 
Zaterdag 16 april in Gemeenschapshuis D’n Toomp, aanvang 
20.00 uur. Toegang gratis. 

Verenigings- en ander nieuws

Muzikale groei voor het fanfareorkest van EMM

Workshop saxofoons gegeven door Jean-Pierre Cnoops

Workshop slagwerk gegeven door Casper Traa
Workshop klein koper gegeven door Jos Jansen

Foto’s: Harm Schoofs
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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

Boxmeerseweg 2a  6598 BK Heijen
www.snellenhorecaservice.nl
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Verenigings- en ander nieuws

Alweer ruim een jaar geleden werd in d’n Toomp door 
de slagwerkgroep EMM het ‘Goede doelen concert’ 
georganiseerd voor de Nierpatiënten Vereniging 
Nederland. Een stichting die zich in het bijzonder richt 
op het Nefrotisch Syndroom. Dit doel werd gekozen 
aangezien de dochter van Mathijs (slagwerker bij EMM) en 
Patricia Coenen, Famke, lijdt aan deze ziekte en tot op de 
dag van vandaag helaas nog steeds met deze ziekte wordt 
geconfronteerd.
Het Goede doelen concert heeft, mede dankzij de Heijse 
gemeenschap en diverse bedrijven, een geweldig bedrag 
opgebracht. De organisatie wil op deze manier een korte 
toelichting geven, zodat duidelijk is dat de NVN het geld-
bedrag goed besteedt en men er nog volop mee bezig is.
Tijdens een telefoongesprek met de heer Hans Bart, 
directeur NVN, werd al snel duidelijk dat men dit 
succesvolle concert niet vergeten is en het geldbedrag een 
goede bestemming zal gaan krijgen. 

Hieronder een kort verslag van de heer Bart van de 
werkzaamheden tot nu toe en de status ervan:
‘Vorige week hadden we even contact over de besteding 
van de sponsorgelden die wij mochten ontvangen uit het 

EMM concert. Ik heb toen iets verteld over de twee doelen 
die we toen hebben gesteld:
•  Een patiëntenversie van de zorgstandaard Nefrotisch 

Syndroom (de aandoening die Famke heeft)
•  Een volledig herziene uigave van een kinderboekje 

‘Thomas en het nefrotisch syndroom’.

Beide activiteiten zijn volop in uitvoering. Voor de 
patiëntenversie worden nu de conceptteksten gelezen 
zowel door een groep betrokken ervaringsdeskundige 
nierpatiënten als door medici om te beoordelen of deze 
versie ook een goede en kloppende weergave is van 
waar het over gaat. Eind van het jaar moet deze versie 
klaar zijn. Wat betreft het kinderboek is gekozen voor 
een stripverhaal, een voorbeeld ervan heb ik bijgevoegd. 
Ook dit is volop in ontwikkeling en zal zeker aansprekend 
worden. We zullen als het af is, zoals beloofd, Famke en 
haar ouders het eerste exemplaar uitreiken als het gereed 
is. Dat zal naar verwachting nog voor de zomervakantie 
plaats kunnen vinden.’
We houden jullie op de hoogte van de verdere 
ontwikkelingen en houdt hiervoor Hèjs Nèjs in de gaten.
Namens de organisatie ‘goede doelen concert 2014’.

Organisatie ‘Goede doelen concert 2014’ 
– een update 

	

Koningsdag	2016	

	

	

Op	woensdag	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,	kikkermeppen,	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	
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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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Vorige maand heeft u het contributieformulier 2016 van 
vereniging Hèjje Mojjer in de bus gehad. In het Hèjs Nèjs 
van januari heeft u kunnen lezen waarom deze huis-aan-
huis actie gedaan is.
We willen heel Heijen bedanken voor de respons op 
deze oproep en kunnen melden dat het ledental op 
1 maart 2016 maar liefst op 450 staat. Dit is een stijging 
van 35 procent ten opzichte van 2015!

Deze reactie uit het dorp is hartverwarmend en 
motiverend voor alle vrijwilligers die hun aandeel leveren 
aan de vereniging Hèjje Mojjer. Zoals gewend blijft het 
Hèjs Nèjs 11 keer per jaar bij u in de bus vallen. Als u nog 
ideeën heeft voor nieuwe onderwerpen of verhalen kunt 
dat melden aan henk.kerkhoff@heijen.info. 
Ook de website blijft gewoon in de lucht en ook hier 
kunt u alle actuele zaken vrijwel dagelijks plaatsen. Een 
jubileum, kampioenschap gewonnen, of een evenement 
melden,  mail het naar info@heijen.info.
Voor de pinksterdagen heeft het HeisaTeam weer een 
spetterend programma samengesteld. Ook dit jaar 
belooft het weer een dorpsfeest te worden voor alle 
leeftijden. Voor het programma kunt u terecht op www.
heijen.info en klik op Heisafeesten. Wilt u een steentje 
bijdragen dan kunt u dat aangeven bij de organisatie.
Het voorjaar komt er weer aan en dat betekent mooie 
plaatjes als u het Hè.js Ru.ndje loopt. Mooie routes door 
het bos, langs de Maas en het kasteel. Ieder jaargetijde 
anders, steeds mooi bijgehouden.
Het voorjaar betekent ook het Lentefeest, om het 
voorjaar in te luiden met een activiteit voor jong en oud, 
al dan niet samen. Deze wordt georganiseerd door de 
Promotiegroep die onder andere zorgt dat er ook met de 
kermis iets voor de jeugd te doen is en dat de kerstboom 
er weer staat. Verder zijn ze nog met meer ideeën bezig 
die ze de komende tijd in gang willen gaan zetten. 

De werkgroep BROHM houdt de ontwikkelingen 
rondom en in Heijen in de gaten. Momenteel is dat de 
herziening van het bestemmingsplan Hoogveld en de 
bewegingen rond het ROC. Een punt dat al een tijdje 
loopt gaat dit jaar dan toch gebeuren: het vervangen 
van de asfaltlaag en overgangen op de A77. Hierdoor 
zal de geluidshinder verminderd worden en het comfort 
stukken vooruit gaan.

Kernplan en woningbouw 
Verder kunnen we u melden dat na jaren  overleggen en 
informeren er eindelijk beweging komt in het kernplan 
Heijen. Het plan voor de omgeving van de kerk is in een 
vergevorderd stadium en zal dit jaar gerealiseerd worden. 
Tegelijk met het Kernplan willen we ook de verbetering 
van een gedeelte van de Nieuwwwijkstraat zo snel 
mogelijk realiseren. Het betreft het gedeelte tussen het 
Pastoor Jaspersplein en de Hoofdstraat. Deze plannen 
worden, is het idee, in de voorjaarnota opgenomen. Ook 
komen de plannen voor nieuwbouw langzaam op gang 
en is er door de gemeente en Destion een tijdsplan 
gemaakt. Ook hier zullen wij de druk erop proberen 
te houden, omdat wij dit een belangrijk punt vinden. 
Woningbouw is belangrijk voor de leefbaarheid in het 
dorp. Hierdoor blijft het dorp in beweging en hopen we 
dat we de leegloop tegen kunnen gaan. Dit is belangrijk 
voor de horeca, de winkel, de school en alle verenigingen. 
Het is fijn als mensen in Heijen blijven wonen maar ook 
mensen van buiten Heijen zijn welkom om zich hier te 
vestigen. Het komt de leefbaarheid van het dorp alleen 
maar ten goede. 

Al met al dank u voor het vertrouwen en samen verder 
voor een mojjer Hèjje!
Op www.heijen.info staat het verslagje van de leden-
vergadering 2016.

Bestuur en vrijwilligers vereniging Hèjje Mojjer.

Berichten van het Bestuur

Ledenwerfactie 2016
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Kwaliteit in  
kunststof  
en aluminium

U bent van harte welkom

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

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

Heijen

Expeditieweg 8-11 - 6657 KL Boven Leeuwen
T. 0487 - 501 469

De Flammert 1016A - 5854 NA Bergen
T. 0485 - 531 201

info@vonk-service.nl - www.vonk-service.nl

De duurzame totaalinstallateur uit uw regio!

Service Vonk Groep is de totaalinstallateur uit uw regio. Wij kunnen u adviseren over de juiste 

oplossingen in uw situatie. Profiteer van onze vele aantrekkelijke acties op bijvoorbeeld CV-ketels 

en zonnepanelen. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie en de scherpe prijzen!

Wij kunnen u, naast de reguliere installatietechniek, adviseren en informeren over de meest 

uiteenlopende installaties op het gebied van energie besparen. Hierbij kunt u denken aan:

Per 1 januari 2015 hebben wij Frans Arts Installaties uit Afferden overgenomen!

GGSS
ServiceVonkGroep

√    Houtkachels

√    Verwarming

√    Sanitair

√    Elektra

√    Airconditioning

√    Service & onderhoud

√    Zonnepanelen

√    Zonneboilers

√    Warmtepompen



Lezen is super leuk!  
Een kort verslag van de voorleeswedstrijd van de basisscholen in Heijen, 
Gennep, Ottersum, Milsbeek en Mook.
Vrijdag 19 februari: D’n Toomp stroomde vol met enthousiaste kinderen, 
klasgenootjes van de schoolvoorleeskampioenen die hun kandidaat kwamen 
aanmoedigen. Dus ook voor Nick Traa, voorleeskampioen van de Heggerank.  
Zeven scholen namen met hun schoolkampioenen deel aan deze wedstrijd. 
Dat waren Maud  Giesbers van de Maria Goretti, Nick Traa van de Heggerank, 
Thomas Hoesen  van de Piramide, Mirke van Ooijen van de Ratel, Imre 
Trumpie van De Brink, Daphne van Duren  van Adalbert en  Olivier Peters 
van de Drie Vijvers.  De meeste schoolklassen waren op de fiets naar Heijen 
gekomen. 
De wedstrijd werd georganiseerd door Biblioplus en stond onder leiding van 
Jacqueline Gerrits en haar collega Ingrid van Elst. Voor de gelegenheid was 
ook dit jaar de zeer actieve presentatrice ingehuurd, Noëlle van Bussel. 
Uiteraard was er een deskundige jury opgetrommeld die bestond uit 
Casi van Rens, voorleescoördinator van Kinderdagverblijf Bonte Koe, Joke 
Liebrand uit Ottersum die haar hele werkzame leven in de bibliotheek heeft 
doorgebracht en Ed Vandermeulen, wethouder samenleving en onderwijs van 
de gemeente Gennep. Zij hadden de niet geringe klus om te beoordelen 
welke van de zeven schoolvoorleeskampioenen de beste was. Alle kinderen 
luisterden aandachtig naar de verhalen die hun kampioenen voorlazen. Het 
ging er voorbeeldig aan toe. 
De twaalfjarige Nick Traa verdedigde met verve de eer van de Heggerank. 
Hij las voor uit het boek Het Masker van Patricia Bernard.
Nadat alle kandidaten voorgelezen hadden trok de jury zich terug en was het 
tijd voor Noëlle om een grappig vragen-, muziek- en dansspel met de kinderen 
te doen. Dat ging erin als koek. Het kabaal in de zaal was oorverdovend. Maar 
goed dat d’n Toomp zo goed geïsoleerd is! Ja, Noëlle wist wel hoe ze kinderen 
op de stoelen moest laten dansen! De Vogeltjesdans,  de Macarena, maar ook 
de tunes van ‘Wie is de Mol’ en ‘Spangas’ kwamen voorbij. Wie kent ze niet. 

Nou deze kinderen wel, 
hoor! Wat een feest. 
Eindelijk was de jury eruit 
en kwamen ze weer terug 
de zaal in en het podium. 
Iedereen muisstil. Voor alle 
kinderen die voorgelezen 
had den had de jury-
voorzitter, wethouder Vandermeulen, een positief woordje. 
De keuze van de jury viel uiteindelijk op Olivier Peters van De Drie Vijvers. Hij 
werd eerste met het voorlezen uit het boek Fantasia van Geronimo Stilton. 
Olivier gaat dus binnenkort naar de halve finale. Wij wensen hem veel succes! 
Maar wie er uiteindelijk ook met de beker naar huis ging, dat maakte eigenlijk 
niet eens meer zo veel uit. De aanwezige kinderen hadden een super mooie 
ochtend, dankzij de inzet van voorlezende kinderen, de juffen en meesters, 
de mensen van Biblioplus en Noëlle die er in korte tijd een enorm feestje 
van wist te bouwen. Een traktatie voor het weggaan completeerde deze 
gedenkwaardige ochtend in d’n Toomp. Tot volgend jaar maar weer en 
intussen…. Allemaal lekker veel boeken lezen!

Verslagje van Heggerank voorleeskampioen Nick:
Op 19 februari mocht ik naar de voorleeswedstrijd in d’n Toomp. Het was 
best spannend en ik had me goed voorbereid. Omdat ik winnaar was van de 
Heggerank, mocht ik nu voor een volle zaal en een strenge jury m’n verhaaltje 
doen. Alle kinderen uit m’n klas waren erbij en hadden een hele goede yell. ‘Kaas, 
kaas, kaas, Nick is de baas’. Maar ja, nu moest ik het tegen alle andere winaars 
opnemen. Toen we hadden geloot was ik als laatste aan de beurt. En ik hoorde 
dat het best moeilijk ging worden. Voor mijn gevoel ging het best goed. Toen was 
het wachten op de prijsuitreiking. De wethouder gaf over iedereen een kleine 
samenvatting en een aantal tips en zei dat er maar één winnaar uitkwam. Ik 
vond het kei leuk om te doen, alleen jammer dat de jury een andere winnaar 
aanwees (haha).

Vaarwel Kroegloper…..  

Met Jan de Valk verliezen we iemand wiens kwaliteiten welhaast grenzeloos zijn: kwaliteiten als ondernemer, kastelein, organisator, 

vernieuwer, coach en niet te vergeten als vader en opa.

De voor óns belangrijkste kwaliteit is daarmee echter nog niet genoemd: zijn gevoel voor humor in combinatie met zijn onbegrensde 

mogelijkheden als komisch acteur.

Toen hij in 1984 voorstelde om tijdens de zittingsavonden eens wat op te voeren, werd dit vooral door zíjn toedoen van meet af aan 

een succes. Het waren zíjn strapatsen die de aandacht vroegen: wanneer wíj met een strak gezicht de zaal in moesten kijken, konden 

we aan de gezichten van het publiek al zien dat Jan de ogen op zich gericht voelde, hetgeen niet zelden eindigde in een, ook voor 

ons, onverwachte uitspatting! Ook zelfspot werd daarbij niet geschuwd. Als wíj tijdens onze voorbereidingen al eens dachten “gaat 

dit niet over de grens”, dan bleek het op z’n Jan’s ineens wél te kunnen. Híj, wíj én het publiek genoten zo jarenlang met volle teugen.

Helaas kent ook de levensmedaille een keerzijde: Jan heeft in de afgelopen jaren vele zware tegenslagen moeten incasseren, met 

als dieptepunt het bekend worden van zijn ongeneeslijke ziekte. Amper een paar weken geleden hebben we nog eens als vanouds 

een etentje annex kegelavondje gehouden, nota bene door Jan zélf georganiseerd. Er was kennelijk een innerlijke kracht actief, die 

hem in staat stelde zichzelf op te tillen en nog in de slotfase grensverleggend bezig te zijn, door zijn afscheid over de carnaval en 

zijn verjaardag heen te tillen.

Het is daarom dat wij in staat zijn als Kroeglopers afscheid te nemen met een grensverleggende groet: 

Jan, het ga je goed: HEIDEWIETSKA!  

Frans, Riny, Sjaak, Gert, Harco
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Deze week de Huuskamer in Afferden, 
in de editie van april volgt deel II, de 
huuskamer van ’t Ven.

Huuskamer Béjèn in Afferden
We werden er ontvangen door het 
voltallige bestuur: Wim van Geel (74), 
Lydianne Canta 68), Jeanne Verijdt 
(67) en Elly van Geel (67). Er is geen 
officiële voorzitter, maar deze rol wordt 
“gespeeld”door Wim, zoals hij zelf 
aangeeft. Lydianne is secretaris en Elly is 
penningmeester. Ieder bestuurslid heeft 
zijn of haar eigen besognes en taken. We 
namen plaats tussen de bezoekers en 
het ijs was meteen gebroken. Allemaal 
positieve reacties van de gebruikers. Moj. 
Een goed begin!

Hoe begon het?
Het begon in 2013 met een voorlichtings-
bijeenkomst over de beoogde bouw, 
georganiseerd door Destion. Meteen werd 
duidelijk dat er eerst een stichting moest 
worden opgericht. Vanuit deze stichting 
kon men aan de slag om de Huuskamer 
vorm te geven. Aanvankelijk was men in 
Afferden totaal niet enthousiast. “We 
hebben al een gemeenschapshuis en de 
K.B.O. en de Zonnebloem zijn hier toch 
al actief?” De vrijwilligers van het eerste 
uur lieten zich echter niet uit het veld 

slaan en gingen de uitdaging aan. Er werd keihard gewerkt. 
De eerste steen werd op 19 december 2013 gelegd door 
de oudste inwoonster van Afferden en haar achterkleinkind. 
Een mooie symboliek.

En hoe gaat het nu?
De bestuursleden vertellen: “Nadat men in Afferden de 
eerste schrik te boven was kwam het bezoek aan Béjèn, de 
naam die door middel van het uitschrijven van een wedstrijd 
werd gekozen, langzaam maar zeker op gang. In de eerste 
maand dat we open waren (juli 2014) serveerden we gratis 
koffie en thee en een koekje. We gaven iedereen het idee 
hoe laagdrempelig het hier is. Op dit moment maken er al 
200 tot 300 ouderen gebruik van. Sommigen komen elke 
dag, sommigen elke week en sommigen maar af en toe. 
Maar gemiddeld zijn er dagelijks 15 tot 25 mensen in Béjèn 
te vinden. Er zijn 47 vrijwilligers actief, die allemaal een taak 
gekozen hebben die bij hen past. Zo zijn er vrijwilligers 
die voor vervoer van de ouderen zorgen als daarom 
gevraagd wordt. Er zijn vrijwilligers die voor koffie en thee 
zorgen en activiteiten organiseren en vrijwilligers die de 
tuin bijhouden. Een aantal van de vrijwilligers maakt ook 
gebruik van Béjèn als bezoeker. Elke laatste woensdag van 
de maand is het “dorpsarchief ” aanwezig. Dat zijn mensen 
die de geschiedenis van Afferden met behulp van foto’s en 
documenten in kaart brengen. Die middagen zijn populair 
vanwege de nostalgische waarde. Er zitten dan wel vijftig 
man binnen. Meer kan ook niet, dan zit de zaak vol. We zijn 
vijf dagen per week geopend. Iedere middag van 14.00 tot 
circa 17.00 uur. De maaltijd op woensdag start om half 1.  
Al onze activiteiten gaan in goed overleg met de K.B.O., 
Zonnebloem en het bestuur van het gemeenschapshuis. 

Interview

We weten het al langer:  àls Destion in Heijen woningen voor senioren gaat bouwen 

dan willen ze ook een “Huuskamer” realiseren. Dit is ook de wens van vereniging  

Hèjje Mojjer en vele ouderen.  Hèjje Mojjer houdt de vinger aan de pols wat betreft 

bouwplannen en op hun verzoek zijn wij gaan kijken in Ven-Zelderheide en Afferden 

waar al Huuskamers draaien. Wat doen zij en hoe? Wat zijn de valkuilen en de aanbe-

velingen? De redactie zocht het uit. 

Huuskamer Afferden:  
Iedere week vervroegd Kerstmis….
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Om een voorbeeld te noemen: als de K.B.O. een kerstviering 
organiseert, laten wij dat achterwege. Wat we wel doen is een 
maal per week koken voor ongeveer twintig ouderen. Ook daar 
was weerstand tegen. Men dacht de “liflafjes” niet te lusten. Maar 
inmiddels is dit een van de populairste activiteiten geworden!  Er zijn 
vijf kookploegen, de “kooksterren” genoemd. De meeste ploegen 
bestaan uit twee personen en een assistent. Van de kooksterren 
zijn drie personen van oudsher beroeps. De kookploeg kookt 
een drie- of viergangen menu, altijd met verse producten, waar 
de deelnemers € 7,00 voor betalen. Een opmerking die de koks 
onlangs kregen was: Het is hier iedere week vervroegd Kerstmis. 
Zo lekker vindt men de maaltijden.”
Het gezamenlijk eten maakt dat de gasten veel gezelligheid 
ondervinden. Maar ook: zien eten doet eten! En inderdaad: het 
bestuur laat ons voorbeelden van menu’s zien waar het water je 
van in de mond loopt. Super!

De organisatie.
Zoals gezegd draait het om vrijwilligers. In het begin heeft het 
bestuur veel werk verricht om de nodige financiën te regelen. De 
ruimte wordt door Destion aan de stichting verhuurd voor het 
symbolische bedrag van € 1,00 per maand. De kosten voor gas, 
licht en water, verzekeringen, onderhoud en belasting moet men 
zelf opbrengen. Dat kan deels uit de inkomsten van koffie en thee 
en de maaltijden bekostigd worden en door allerlei (sponsor)acties 
die het bestuur jaarlijks op touw zet. Fondswerving is belangrijk. Bij 
de inrichting waren vooral de contacten met het bedrijfsleven in de 
eigen gemeente van cruciaal belang. Er werd uitgekiend ingekocht. 
Was er ergens iets in de aanbieding? Dan ging het bestuur er op af. 
Zo heeft men bijvoorbeeld in de uitverkoop de hele inrichting bij 
elkaar geshopt bij Heijligers-Roelofs Woninginrichting. De ruimte 
is warm ingericht. Mooie gordijnen, PVC vloer zoals in de bar van 
D’n Toomp, lichte meubels, veel (ronde) tafels, verrijdbare stoelen, 
een zithoek met TV, fraaie kunst aan de wanden. Schitterend. Echt 
heel gezellig. Materialen en andere benodigdheden worden zo veel 
mogelijk aangeschaft bij de regionale middenstand.

Wat doen de ouderen zoal, vragen wij.
Behalve het wekelijkse diner wordt er dagelijks gesjoeld, gekaart, 

gerummikupt. En handwerken, knutselen, 
kleuren, wat je maar wilt. Op dit moment is 
breien populair. Het aloude ambacht van 
sokken breien (met vier pennen) is nieuw 
leven ingeblazen. Een paar maanden per 
jaar wordt er geschilderd. Ook worden er 
’s zomers fietstochten ondernomen. Men 
maakt herfststukken en kerststukjes. Er is voor 
iedereen wel iets te doen. Wanneer er een 
verzoek komt van een van de gasten, probeert 
het bestuur dit te faciliteren.  Natuurlijk is er 
achter de schermen veel werk dat gedaan 
moet worden, maar omdat iedereen zo 
enthousiast is, maakt dat niets uit. Het bestuur: 
“Zo houden we niet alleen de ouderen van 
Afferden, maar ook onszelf van de straat…”
Het bestuur laat ons weten dat zij open staan 
hun ervaringen met Heijen te delen. Zij hebben 
het wiel met behulp van Ven-Zelderheide al 
uitgevonden, dus waarom daar geen gebruik 
van maken… Das toch moj.

Stichting BLOA
Afferdse Heide 22
5851 EC Afferden
www.afferden-limburg.nl/bloa-contact
E-mail stichtingbloa@gmail.com

Bestuursleden BLOA

Béjèn aan de buitenkant, op de eerste verdieping zijn 

twee appartementen.

De ouderen leggen graag een kaartje. 
Steggelen is verboden....
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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

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

Een bijzonder kado;  
Ontdek onze prachtige   
baby- en speelpoppen

Onze poppen zijn met liefde 
gemaakt van zeer zacht 

materiaal en hebben een 
geweldige uitstraling. 
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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Voor deze uitgave van Hèjs Nèjs hebben we ons oog laten vallen op de 
woning Hoofdstraat 46, het voormalige café Heijen-Zuid. Kijkt u elders in deze 
uitgave voor een interview met de huidige bewoners van dit pand.

De woning dateert van voor 1900 en krijgt het adres A-57, na 1955 Rijksweg 
49 en tegenwoordig Hoofdstraat 46. De eerste ons bekende bewoners van 
het pand zijn de Heijense Herman Immers, geboren 1 mei 1821 en Hendrica 
van Huisseling geboren in Dieden, eveneens in 1821. Naast het runnen van 
een gemengd landbouwbedrijfje, zijn zij de uitbaters van café en logement 
“De Stopplaats Heijen-Zuid”. Zij krijgen zeven kinderen. Vijf dochters en twee 
zonen. Oudste zoon (Theo)dorus Immers, geboren in 1862, zet vanaf begin 
1900 het bedrijf van zijn ouders voort. 22 Juni 1903 trouwt Dorus met de 
in 1876 geboren Hendrika Geurts uit Meerlo. Na hun trouwen verhuizen 
zij naar Meerlo, waar zij de bierbrouwerij van de ouders van Hendrika 
voortzetten. Het landbouwbedrijf en café worden tijdelijk, tot de verkoop in 
1904, waargenomen door zus Johanna Immers. 
Begin 1900 bevindt zich het “voetbalveld” van Heijen “De Smidswei”, vlak achter het 
café van de familie Immers. Over kleedlokalen en een kantine beschikt men nog niet 
en derhalve is het café dan een mooie uitvalsbasis na een intensief potje voetbal.

Gerhard Maas, geboren 1866 in het Duitse Pfalzdorf, hertrouwt na het 
overlijden van zijn eerste vrouw Elisabeth Tebarts (geboren 1848), in 
1903 met de in 1858 in Heijen geboren Allegonda Thissen. Zij kopen het 
landbouwbedrijf, annex café “De Stopplaats Heijen-Zuid” en gaan hier samen 
wonen met de vier kinderen uit het eerste huwelijk van Gerhard. 
Waarschijnlijk is het eerst gebouwde pand begin 1900 afgebroken (de reden 
hiervan is ons niet bekend) en is de nieuwbouw verrezen dicht naast de 
toenmalige woning.  
Allegonda overlijdt in 1922.
Vanaf 1925 exploiteren Gerhard en oudste dochter (Jo)hanna, geboren in 
1893, het landbouwbedrijf en het café samen. Een jaar later trouwt Hanna 
met de dan 28-jarige landbouwer Johannes Thissen, eveneens uit Heijen. 
Gerhard overlijdt op 28 januari 1942.

De in 1926 opgerichte vereniging van Jonge 
Boeren, afdeling Heijen, heeft haar thuisbasis 
in café Heijen-Zuid. De leden komen 
hier een keer per maand bij elkaar om te 
vergaderen en laten zich na afloop menig 
pilsje en borreltje goed smaken. In 1951 
wordt hier dan ook het 25-jarig jubileum 
van deze vereniging gevierd. Ook het St. 
Dionysiusgilde zetelt in Heijen-Zuid. 

Tot 1935 leiden Gerhard en Johanna beiden 
bedrijven gezamenlijk verder. In dat jaar, 
lezen we in de gegevens van de Kamer van 
Koophandel, heft Gerhard Maas het café op. 
In dat jaar ook verkopen zij het café Heijen-
Zuid en het gemengde landbouwbedrijf 
aan Theodorus Deenen en zijn echtgenote 
Gerarda van Opbergen. Theo(dorus), wordt 
in 1891 geboren in Vortum-Mullem en zijn 
echtgenote Gerarda van Opbergen in 1894 
in Afferden. Zij krijgen acht kinderen, vier 
jongens en vier meisjes.  

Het pand heeft de oorlog, in tegenstelling 
tot andere woningen in de buurt, redelijk 
doorstaan. Het blijft ondanks de opknapbeurt 
die nodig is, bewoonbaar. Na de oorlog 
worden nog zo’n 30 boobytraps, opgegraven 
rondom de woning, onschadelijk gemaakt. 
Begin jaren vijftig wordt de woning verbouwd 
en het bestaande balkon tot dakhoogte 
opgetrokken. 

Oudste zoon Jo, ziet het beroep van 
caféhouder ook wel zitten en neemt het 
cafégedeelte eind jaren vijftig van zijn ouders 

vervolg op blz 17

van toen tot nu

Hoofdstraat 46 
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www.rovermedia.nl

Ontwikkelen van smakelijke designs, uitzoeken van technische 
mogelijkheden en zorgen dat alles perfect gerealiseerd kan worden. 

Kühne & RMG  werken samen sinds 2008

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

Made in 
heijen 

RMG op tafel! Smakelijke designs,  
volgens de juiste richtlijnen & uitgevoerd tot in perfectie. 

Kühne & RMG werken samen sinds 2008
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over. Hij trouwt in 1960 met de Gennepse Cornelia (Corrie) van Tol, dan 
32 jaar oud. 
In 1959 wordt in café Heijen-Zuid Carnavalsvereniging “De Wortelpin” 
opgericht. De nieuwe vereniging vestigt zich in het café.
Helaas overlijdt Jo vier jaar later, op pas 36-jarige leeftijd. Het gezin heeft 
geen kinderen. Corrie besluit het café Heijen-Zuid alleen voort te zetten, 
jarenlang vergezeld door haar vele katten. 

Niet alleen de Heijense verenigingen maar ook menig vrachtwagenchauffeur, 
de Wegenwacht en Verkeerspolitie weten het café te vinden voor een 
smakelijke lunch. De grote kolenkachel midden in het café is daarbij in 
koude maanden voor de gasten een “warm” welkom.
In die tijd heeft het café ook haar eigen promotiemateriaal zoals suikerzakjes 
met opdruk “Café Restaurant Pension Heijen-Zuid”, luciferdoosjes en 
sigarenbandjes, met opdruk “C. Deenen-van Tol”. 

 

Tijdens de jaarlijkse Heijense kermis wordt er een tent geplaatst naast 
het café. Op de zondag is de tent nog niet open, dan vindt het feest 
plaats in het café met live muziek. De maandag, dinsdag en woensdag is 
er van 10.00-14.00 uur kermismatinee in de tent. Het kermisbal eveneens 
in de tent begint die dagen ’s middags vanaf 15.30 uur en stopt klokslag 
22.00 uur met de laatste dans. Donderdags na de kermis is er een groot 
afsluitend koningsbal.

Zoon Theo Deenen junior neemt in 1958, op 
24 jarige leeftijd, het gemengde landbouwbedrijf 
van zijn ouders over. Hij trouwt in 1961 met 
de 22-jarige Mini Kusters uit Sambeek en 
zij nemen enige tijd later hun intrek in de 
nieuwbouwwoning naast de ouderlijke woning 
van Theo. Theo en Mini krijgen drie kinderen 
John, Twan en Rosé. 

Wanneer Corrie in 1998 besluit de cafédeuren 
te sluiten en naar Gennep te verhuizen, verkoopt 
ze het café aan haar neef Twan, die met zijn 
vrouw Jet van Huisseling in Haps woont. 
Twan is voornemens in het pand een 
pannenkoekenrestaurant te beginnen. Echter 
al snel komt de vraag of in de woning geen 
Portugese arbeiders, die op dat moment 
werkzaam zijn bij Centerparcs, tijdelijk 
gehuisvest kunnen worden. En van het een 
komt het ander. Achtereenvolgens huizen er 
Poolse arbeiders, asielzoekers en momenteel 
weer Poolse arbeiders in het pand. De woning 
en café hebben hiertoe wel een metamorfose 
ondergaan. Doch de betegeling van toilet, 
keuken en gang en de granieten vloer zijn in 
originele staat gebleven. Ook de grote kast 
die jarenlang achter de tap het café sierde, is 
bewaard gebleven.  

van toen tot nu
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Het pand is in handen van Twan Deenen en ook 
het zes jaar geleden erachter gebouwde huis is van 
hem. In het oude pand wonen gemiddeld vijftien 
mensen, in de nieuwbouw verblijven zes personen.

Wojtek
De 56-jarige Wojtek komt uit Wroclaw. Hij las in 
de krant dat de Europese grenzen voor Poolse 
arbeiders geopend waren en dat bracht hem op 
het idee in Nederland te solliciteren via Internet. Na 
enkele dagen belde er al iemand die hem vertelde 
dat er werk voor hem was bij een bedrijf in Heijen. 
Wojtek ging er heen, maar moest erg wennen. 
Hij wilde eigenlijk na twee weken al terug. In die 
weken woonde hij op een camping in een buurt. 
Een beetje met de ziel onder de arm wandelde 
Wojtek rond en kwam Twan tegen, raakte met hem 
in gesprek en Twan, die contacten had met een 
uitzendbureau, regelde een andere baan voor hem. 
Inmiddels is Wojtek acht jaar in Nederland en werkt 
bij Havens Diervoeders in Maashees. Hij roemt 
de samenwerking met de Nederlandse collega’s. 
Volgens Wojtek zijn wij heel tolerant. Wojtek is 
getrouwd. Zijn vrouw heeft een goede baan in 
Polen. Zij is directrice van een kinderdagverblijf. 
Haar uit Polen over laten komen is dus geen optie. 
Zijn 28-jarige dochter is zelfstandig. Wojtek wandelt 
graag in de natuur. In de weekends vind je hem 
vaak op de Mookerheide en de St. Jansberg. Op TV 
kijkt hij het liefst naar hockey. Vijf weken per jaar is 
Wojtek in Polen bij zijn gezin en soms een weekend. 

Dan vliegt hij even low budget op en neer met WizzAir, een 
vliegmaatschappij die goede verbindingen met Polen onderhoudt. 
Vrijwel dagelijks heeft hij contact via telefoon of Skype. 
In de winter eet Wojtek graag boerenkoolstamppot. Lachend vertelt 
hij dat boerenkoolbladeren in Polen alleen ter decoratie worden 
gebruikt. Bij de Jumbo doet hij meestal zijn boodschappen. Daar 
zijn speciale Poolse producten te koop. Ook net over de grens bij 
Kaufland is ook een goed Pools assortiment verkrijgbaar. Verder 
worden er ook vaak boodschappen bij de Troefmarkt gehaald.

Sibi
De volgende gesprekspartner is de 48-jarige Sibi. Sibi is al 21 jaar 
in Nederland werkzaam. De laatste vier jaar woont hij in het pand 
van Twan en werkt hij bij Lucassen in Afferden, in de bloemen- en 
plantenteelt. Het is seizoenswerk en daardoor is Sibi maar acht 
maanden per jaar in Nederland. De overige vier is hij in Polen bij zijn 
gezin. Uit een eerder huwelijk heeft hij een zoon van 21 jaar. Met zijn 
tweede vrouw Ewa heeft hij een zoon die nu 8 jaar is. De jongen, 
Olivier, heeft een ernstige autistische stoornis. Het is daarom voor 
zijn vrouw onmogelijk om te werken. De jongen slokt al haar tijd en 
aandacht op. Inmiddels zit Olivier op een speciale school die voor 
een gemiddelde Pool onbetaalbaar is. Doordat Sibi zo hard werkt 
hier kunnen ze het net redden. Dokterszorg moet men in Polen zelf 
betalen en er is geen specialisering in autisme. Dus heeft Sibi veel 
zorgen. Hobby’s heeft hij niet. Dagelijks is het werken, boodschappen 
doen, douchen, eten koken, skypen of bellen, een uurtje TV kijken, dan 
slapen. In Polen heeft hij twee hectare grond die hij deels verpacht 
heeft. In de maanden tussen mei en eind september die hij in Polen 
doorbrengt werkt hij op het land. Hij komt uit een piepklein dorpje, 
Gojew, hooguit tweehonderd inwoners. Sibi’s moeder overleed op 
44-jarige leeftijd en liet zes kinderen na waarvan de jongste toen 

Interview

Elders in het Hèjs Nèjs staat de geschiedenis van het pand Hoofdstraat 46 beschreven. Bij 

ons goed bekend als Heijen-Zuid, waar Corrie Deenen jarenlang een café beheerde. Wij 

brachten een bezoek aan de huidige bewoners van het pand en spraken met drie Poolse 

mannen die hier wonen als ze in Nederland aan het werk zijn. Taaltechnisch werden we 

bijgestaan door Ewa Coenders. Als onze vragen te ingewikkeld werden bracht zij redding 

door deze te vertalen. Top! We werden echt super vriendelijk door de mannen ontvangen.

In Polen dienen boerenkoolbladeren  
alleen ter decoratie…
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pas drie jaar oud was. Zijn vader overleed op 52-jarige leeftijd. Sibi heeft echt al heel 
veel meegemaakt.
Wij vroegen ons af of er mensen zijn die Sibi op het spoor van een autisme specialist 
zouden kunnen zetten. Zijn er uitwisselingsprogramma’s beschikbaar? Als je daar 
informatie over kunt delen dan graag een berichtje naar de redactie of naar Twan Deenen. 
Dan komt het zeker bij Sibi terecht.

Rafael (Raf voor zijn vrienden)
Raf is 39 jaar, ongehuwd. Woont al vier jaar bij Twan in Heijen. Samen met Sibi werkt 
hij bij Lucassen in Afferden. In de aspergetijd is hij soms aan de gang bij Frans en Truus 
Vullings. Ook hij heeft hetzelfde dagritme als Sibi. Hobby’s heeft hij in Nederland niet. 
Zijn droom is om het ouderlijk huis in Polen te zijner tijd helemaal te renoveren, 
daar moet hij goed voor sparen. Vader is overleden. Hij heeft nog twee zussen en 
een broer. Meestal werkt hij negen weken aan één stuk in Nederland en dan gaat 
hij een tot twee weken naar Polen. Thuis in Polen is circa honderd kilometer van de 
Duitse grens in het noordwesten van Polen, Szczecin. Probeer dat maar eens uit te 
spreken….

Tot slot
De meeste Poolse bewoners werken als seizoensarbeider via een uitzendbureau 
bij lokale ondernemers zoals Zeegers, Vullings, Coenen, Lucassen, Melis, Hendriks, 
(tomatenkwekerij in de buurt van Venlo)  en Ronnes.

We zijn aangenaam verrast over de inrichting en 
de reinheid van beide panden. De kamers, sanitaire 
voorzieningen en de keukens zijn brandschoon en 
opgeruimd. Twan toont ons de diverse ruimtes en 
wij mogen ook best even bij de kamers van Sibi 
en Wojtek naar binnen gluren. Er kunnen twee tot 
drie mensen per kamer gehuisvest worden, maar 
meestal ligt er maar een alleen in de kamer. Wel 
zo prettig natuurlijk. De kamers hebben een TV en 
een internetaansluiting, De keuken en sanitair wordt 
gedeeld. De keukens zijn van makkelijk schoon te 
houden roestvrijstaal. Ieder heeft zijn eigen koelkast, 
want er wordt niet gezamenlijk gekookt of gegeten. 
Dat doet ieder voor zich.  Het sanitair wordt door 
de bewoners zelf om beurten bijgehouden. De 
elektriciteit voor de warmwatervoorziening wordt 
grotendeels door de vele zonnepanelen opgewekt. 
In alle ruimtes is vloerverwarming. 

Het is een mini-Poolse samenleving in deze huizen. 
Ook hier is het vaak nemen en geven. Maar 
problemen ondervindt Twan nauwelijks. Natuurlijk 
drinken de bewoners op tijd hun wodkaatje of een 
biertje, maar dat is niet zo vreemd.
Twan staat dicht bij de mensen. Hij kent ze allemaal 
bij de voornaam en dat waarderen ze. Twan, lachend: 
“Ik merk dat omdat ze na hun vakantie altijd iets 
lekkers voor mij meebrengen om op te drinken!”
Ver van huis en familie. Het is een manier van (sober) 
leven, dat alleen wordt gecompenseerd door de in 
vergelijking met Poolse maatstaven ruime financiële 
beloning. In het geval van Sibi wel heel  noodzakelijk 
met de zorg voor zijn gehandicapte zoon.
Zwaai eens naar onze Poolse Heijenaren, vinden ze 
leuk. 

Sibi en Raf op hun kamer

Interview

Twan en Sibi

Wojtek
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Huidverbetering en ontspanning gaan 
hand in hand bij puur genoegen.

U kunt kiezen uit heerlijke
en ontspannende

gezichtsbehandelingen met huid
verbeterende producten van Cenzaa.

Groetjes, Louise Pouwels

Cadeaubon?
Leuk om te geven nog leuker

om te krijgen!

Neem een kijkje op mijn website
www.puurgenoegen.nl

U bent van harte welkom bij
schoonheidssalon Puur Genoegen te Heijen!

Eekhoornstraat 26 - 6598 CK  Heijen

Coöperatieve Molen  

Sinds enige tijd zijn we bezig de mogelijkheden te onderzoeken om vier 
windturbines op onze landbouwgronden bij de Buukeboom te plaatsen. 
Deze vier windmolens (ter vergelijking: evenveel als plus minus 50 hectare 
zonnepanelen) voorzien ongeveer 9500 huishoudens van groene stroom. 
Windenergie is een goed alternatief voor fossiele brandstoffen en kernenergie. 
Het eerste voorlopige ecologisch onderzoek biedt perspectief. Ook de 
provincie Limburg ziet mogelijkheden in dit gebied. 

Effecten van windturbines op de omgeving kun je vinden op de website van: 
windenergie in uw gemeente van Greenpeace Nederland. Buren worden in 
een nog nader uit te werken formule financieel tegemoet gekomen voor de 
komst van het windpark. Omdat duurzame energie ons aller belang is willen 
we dat iedereen in de omgeving met name de inwoners van de omliggende 
dorpen: Afferden, Siebengewald en Heijen mee laten profiteren van de hier 
op te wekken windenergie. Hiervoor maken we ruimte in onze plannen om 
één molen geheel coöperatief te laten draaien.

Eerste doel van deze coöperatie is het financieren van een windturbine waarbij 
jaarlijks een goed rendement wordt uitgekeerd op het ingelegde geld (blijft 
eigendom) van de leden van de coöperatie. Daarnaast kan deze coöperatie 
de aanjager zijn voor de exploitatie van een lokale elektriciteitsmaatschappij 
om duurzaam opgewekte stroom in de omgeving af te zetten.

Vanuit boven-
genoemde coö-
peratie kunnen 
andere duurzame 
initiatieven opge-
pakt/aangestuurd 
en financieel on-
dersteund worden. 
Ook kunnen mo-
gelijke gelden vrij-
gemaakt worden 
voor maatschappelijke doelen. Maar uiteindelijk zullen de leden dit bepalen.

We zoeken (voorlopige) bestuursleden/adviseurs om structuur te geven aan 
de eerstgenoemde coöperatie. In maart en april  zullen er in de omliggende 
dorpen informatieavonden worden gehouden over Windpark De 
Buukeboom, waarbij vooral de Coöperatieve Molen zal worden toegelicht. 
Nader berichtgeving hierover volgt.

Laat het maar lekker waaien.

Met vriendelijke groet
De initiatiefnemers:  
Fam. Hendriks Heijen, Fam. Reintjes Ottersum, Fam. Megens Afferden
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Wim is 86 jaar en Truus 85. In 1950 
bezochten ze allebei hetzelfde muziekfeest 
in Bergen en daar kwamen ze elkaar 
tegen. Wim: “Er was vroeger nooit zo veel 
te beleven dus als er wat was ging je daar 
zeker naar toe.”
De vonk sloeg gelijk over want 
halverwege het gesprek wil Wim wel 
kwijt dat de eerste kus aan de achterzijde 
van de feesttent werd gewisseld. Kijk, dit 
is bruikbare informatie! Wim kende de 
familie Hermsen al van vroeger. Wim was 
bevriend met een neef van Truus, de in 
Heijen woonachtige Karel Lucassen. Vijf 
jaar later op 29 december 1955 werd er 
getrouwd en het stel vestigde zich in Oud-
Bergen. Truus had zelfs nog nooit gekookt! 
Ze woonde op een boerderij en omdat 
haar oudere zussen bang waren voor de 
koeien was het melken altijd haar taak 
geweest, dus koken had ze nooit geleerd. 
Op 1 april 1954 was Wim in dienst 
getreden van de gemeente Bergen waar 
hij tot het einde van zijn werkzame leven 
zou blijven. Hij was hoofd van de afdeling 
Bevolking, Burger- en Militaire Zaken. 
Ruim 2400 prille paren zijn door hem in 
de echt verbonden. Dat stelde vroeger 
niet zo veel voor, dat burgerlijk huwelijk. 

“Je deed er soms vier in één uur” aldus Wim. Overigens: 
het laatste kindje dat Wim in het Bevolkingsregister van 
Bergen heeft ingeschreven is Rick, zoon van Angela. 
Daarna ging hij met pensioen, 57 jaar oud.

Overigens het laatste kindje dat 
Wim in het Bevolkingsregister van 

Bergen heeft ingeschreven was 
Rick, zoon van Angela.

Acht jaar en vier kinderen later verhuisde het gezin in 
1963 naar Heijen. Er was bouwgrond beschikbaar in 
de Lijsterbesstraat en daar bewoonden ze 34 jaar lang 
een ruim vrijstaand huis. Hier kwam ook hun jongste 
dochter Loes ter wereld. Toen de kinderen uitgevlogen 
waren en het huis wat aan de grote kant werd voor 
hen tweeën verhuisden naar het veel kleinere maar 
knusse huis aan de Acaciastraat. De koop was binnen 
drie dagen rond. En het huis aan de Lijsterbesstraat 
stond ook maar drie weken te koop. In de Acaciastraat 
woonden ze 19 jaar. En nu dus in Bergen.

Fanfare
Nog een reden om naar Heijen te verhuizen was 
Wims connectie met de fanfare. In 1955 verongelukte 
Jan Linssen, de broer van Wim. Hij was destijds dirigent 
van EMM en na zijn overlijden werd Wim verzocht het 

Interview

En die eitjes komen nog steeds uit Heijen! Hierover verderop meer. We waren op 

een regenachtige avond in januari te gast bij Wim en Truus Linssen-Hermsen. Een 

echtpaar dat we allemaal wel kennen. Wim en Truus woonden ruim vijftig jaar in 

Heijen. Sinds anderhalf jaar wonen ze in de Maasduinenstaete in Bergen in een 

heerlijk appartement met zorg nabij. We waren benieuwd hoe het met hen gaat. En 

onlangs, in december vorig jaar, waren ze zelfs 60 jaar getrouwd. Een dubbele aan-

leiding dus om een gesprek te hebben met deze twee overbekende ex-Heijenaren.

Wim kookt iedere morgen 
een vers eitje voor Truus….
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dirigeerstokje over te nemen. Dat heeft hij 25 jaar gedaan. “Toen 
waren ze mij wel een beetje moe” zegt Wim, die daar ook wel begrip 
voor heeft.
Na het dirigentschap nam Wim plaats in het orkest waar hij nog vele 
jaren de tuba bespeelde.

De kinderen
Het huwelijk werd gezegend met vijf kinderen, twee jongens 
(Jan en Harrie) en drie meisjes (Angela, Leonie en Loes). Er zijn 
vijf kleinkinderen en drie achterkleinkinderen. Over een van de 
achterkleinkinderen heb je kunnen lezen in het Hèjs Nèjs van januari. 
Baby Job is de zoon van Rick en Lotte Megens. Wim en Truus zijn heel 
gelukkig met het hele stel. Maar er is ook verdriet. Vijf jaar geleden 
overleed de oudste zoon Jan (musicus) ten gevolge van een nare 
ziekte. Het valt niet mee om daar mee te moeten leven. Gelukkig 
zijn ze beiden positief en kunnen ze hun verdriet een plaatsje geven. 
De kinderen doen er alles aan om Wim en Truus en zo aangenaam 
leven te laten leiden. Leonie en Harrie zorgen voor vervoer als het 
nodig is. Angela regelt de zaken rond hun gezondheid en Loes doet 
de financiën. Maar als het nodig is vallen ze voor elkaar in. Het gezin is 
hecht. En Wim is mantelzorger voor Truus, want Truus heeft last van 

reuma. Al gaat het nu beter. ’s Morgens 
zet hij koffie en kookt een vers eitje voor 
Truus. Die eieren worden iedere week 
gehaald bij Ruud Kerkhoff in Heijen. ’s 
Avonds smeert Truus op haar beurt weer 
boterhammen voor Wim. Koken doen 
ze ook nog zelf, maar af en toe gaan ze 
eten in het restaurant dat bij het complex 
hoort. Soms kookt Loes die in Afferden 
woont wat meer en brengt dat naar pap 
en mam. 

Verenigingsleven
Op muziekgebied heeft Wim veel 
betekend voor Heijen. Behalve dat hij 
jarenlang dirigent was van de fanfare 
heeft hij ook de jeugdkapel opgericht in 
de zestiger jaren, de voorloper van de 
huidige Hofkapel. Alle kinderen zijn lid 
geweest van EMM. De meisjes waren bij 
de slagwerkgroep. Wim en Truus hebben 
jarenlang gezongen bij de Maasklanken 
en bovendien heeft Wim het gezinskoor 
opgericht. Toen Wim 80 werd is hij 
daarmee gestopt. Wim was dus nogal 
eens van huis maar dan kun je ook geen 
ruzie maken!

Wim was dus nogal eens 
van huis maar dan kun je 

ook geen ruzie maken!

Wim en Truus

Interview

V.l.n.r. Harrie, Leonie, Loes, Jan en Angela

vervolg op blz 24

De trouwfoto uit 1955
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Truus heeft van twee dingen spijt zegt ze. Ze had 
liever veel eerder haar rijbewijs gehaald. Ze was al 48 
toen ze het roze papiertje binnensleepte. Ook had ze 
graag een blaasinstrument leren spelen. Haar vader 
was dirigent bij de fanfare van Siebengewald. Toen 
ze nog thuis woonde pakte ze geregeld de saxofoon 
van haar broer en ging dan ergens ver weg in een 
hoekje zitten oefenen. Maar er was geen sprake van 
dat meisjes muziek gingen maken. Werd als ordinair 
gezien. Moet je nu bij de fanfare gaan kijken… Bijna de 
helft bestaat uit meisjes!! Wim en Truus gaan graag naar 
alle muziekevenementen. De blaaskapel van Afferden, 
Overloon en Die Original Maastaler hebben ze in hun 
hart gesloten. Met de kapel uit Afferden zijn we wel 
eens op reis geweest naar buitenlandse optredens. 
Jarenlang gingen Wim en Truus in Heijen naar de gym 
en de yoga. 
Truus en Wim komen beiden uit een muzikale familie. 
De moeder van Wim zong nog dagelijks tot haar 97e 
verjaardag! De kinderen van Wim en Truus gingen 
geregeld bij hun oma langs en dan gingen ze samen 
zingen.

De evacuatie
Zowel Wim als Truus hebben in 1944 de evacuatie 
bewust meegemaakt. Een periode waar ze nog met 
afschuw aan terugdenken. Het gezin Linssen kwam 

terecht in Laren (NH) waar ze ook nog eens de 
Hongerwinter moesten doorstaan. Pap met een beetje 
stroop was het dagelijkse rantsoen. Wim werkte er als 
15-jarige als loopjongen in de apotheek. Hij reed rond 
met een bakfiets zonder banden. Dat gaf gerammel 
in de straten van Laren als hij met de medicijnflesjes 
rondreed. De familie Hermsen strandde in Overijssel.

De viering van het 60-jarig huwelijk
Deze begon met een sfeervolle H.Mis in de kerk van 
Heijen. Wim wilde graag dat het gezinskoor dat hij zelf 
had opgericht de mis zou opluisteren. Daarna ging het 
gezelschap naar ’t Rimpelt in Afferden. Voor dit feest 
hadden Wim en Truus alle neven en nichten van beide 
kanten uitgenodigd, zodat er een reünie ontstond. Een 
heerlijk buffet en lekkere drankjes completeerden het 
geheel. Ook kwamen de blaaskapellen van Overloon 
en Afferden langs voor een serenade. Mooier had het 
feest niet kunnen worden. Wim en Truus kijken er met 
veel genoegen op terug.

Hun leven nu
We krijgen een lange opsomming van hun activiteiten. 
Een of twee keer per week op de elektrische fiets naar 
Heijen voor bezoekjes. Een hopje van tien kilometer. 
Stelt niks voor volgens hen. Verder iedere week naar de 
sauna, Finlandia in ’t Ven. Daar gaan ze met de regiotaxi 
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naar toe. Maar ook binnenshuis is het gezellig. Er staat een 
biljarttafel op de gang en ze doen aan “krachttraining”. Dat 
is  toch moj! Verder is ook hier een gym- en yogagroep 
waar ze beiden aan deelnemen. Iedere morgen om half 11 
drinken ze koffie in het restaurant beneden, lekker bijkletsen 
en de krant lezen. Boodschapjes doen: met de rollator naar 
het vlakbij gelegen winkelcentrum van Bergen. Autorijden 
doen ze niet meer op verzoek van de kinderen. Truus is het 
daar eigenlijk niet mee eens. Ze zijn beiden redelijk fit. Een 
rollator en enige fysiotherapie zijn de enige hulpmiddelen 
die ze nodig hebben.

En dan nog dit
Aan het begin van het interview valt het ons al op wat een 
gaaf gezicht Truus nog heeft. Met haar 85 jaar is er bijna nog 
geen rimpeltje te zien. We vragen naar haar geheim. Botox? 
Plastische chirurgie? Nee, dat allemaal niet! Aan het eind van 
het interview vertelt Truus dat ze jarenlang in de avonduren 
Oriflame verkocht. Zou het dan toch waar zijn….. dat die 
wonderpotjes…..?

We vragen naar haar geheim. Botox? 
Plastische chirurgie?

Wij feliciteren Wim en Truus van harte met hun 60-jarig 
huwelijk en we hopen dat ze nog maar lang kunnen 
genieten van hun leventje in Bergen, maar ook dat wij hen 
nog geregeld in Heijen zullen tegenkomen.

De fotocollectie aan de wand is eindeloos.

De eitjes uit Heijen in een karakteristiek mandje

Zo kennen we Wim en Truus: altijd op de dansvloer. 

(foto Die Original Maastaler)
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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

HD_adv.A_V2.indd   1 06-05-2010   10:02:12

www.forfarmers.nl

ForFarmers, producent en leverancier van diervoeders. Een no-nonsense 

organisatie met gedreven medewerkers en dealers dichtbij het boerenbedrijf.  

Met een compleet pakket aan producten en diensten, werken we samen aan 

optimale resultaten. Want onze ambitie is een tevreden klant.

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



Goede Doelen Week 2016   
Na een jaartje van betrekkelijke rust, voor zowel de collectanten als voor u als inwoner van Heijen,  heeft het organisatiecomité van de Stichting Goede Doelen Week de draad weer opgepakt. Verschillende commissies zijn  volop bezig met de organisatie van de collecteweek; de draaiboeken zijn voor de dag gehaald en de molen draait op volle toeren. Prettig is het te ervaren, dat we nu ruimschoots gebruik kunnen maken van de inspanningen van vorig jaar. We zijn er dan ook  van overtuigd, dat we ruim op tijd klaar zijn voor onze gezamenlijke collecteweek. Dit jaar uitgebreid met het fonds “Kinderhulp”. Helaas heeft stichting ANGO af moeten haken. We blijven dus met 9 fondsen doorgaan.
Van de gemeente Gennep hebben we vergunning gekregen om in week 16 en wel op 20 en 21 april te mogen collecteren.

Misschien is het verstandig om ons geheugen c.q. kennis van de Goede Doelen Week wat op te frissen. In de Goede Doelen Week werken dit jaar 9 CBF fondsen (Centraal Bureau Fondswerving) samen om in twee avonden voor deze fondsen in geheel Heijen te collecteren. Hoe gaat dat in zijn werk? In week 15 wordt op ieder adres in Heijen een collecte-enveloppe bezorgd. In deze enveloppe zit een brief met aan de ene kant informatie over de collecteweek en hoe men moet handelen en aan de andere kant staan de fondsen (met hun doelen) vermeld die aan deze collecteweek deelnemen. In de brief staat ook aangegeven, dat op woensdag 20 april en eventueel op donderdag 21 april tussen 18.00 en 20.00 uur  de brieven weer worden opgehaald. Dit gebeurt door twee collectanten met een speciale Goede Doelen collecte-emmer en die zich kunnen legitimeren met een GDW-badge. Mocht u de eerste avond niet thuis zijn: géén probleem; de collectant komt de volgende avond opnieuw even langs. Bent u dan ook niet thuis, dan krijgt u een briefje in de brievenbus waarop staat waar u alsnog uw donatie kunt deponeren. 

Als de collectanten hun collecterondje erop hebben zitten worden de hopelijk goedgevulde emmers ingeleverd. Een goed geoliede machine gaat draaien met het openen van de emmers, het tellen en controleren van het geld en het invoeren van de per fonds gedoneerde bedragen in een speciaal ontworpen computerbestand. Als alle gegevens zijn ingevoerd, laat de uitdraai van het computerbestand mooi zien hoeveel er in totaal is gedoneerd en tevens over hoeveel euro elk fonds afzonderlijk kan beschikken. We kunnen nog net niet zien hoeveel de individuele Heijenaar heeft gedoneerd! Gelukkig maar: alle enveloppen worden anoniem ingeleverd.

Ons is weleens gevraagd: hoe kun je nou in maximaal twee dagen in heel Heijen gecollecteerd hebben?Dat kan omdat we Heijen in 18 wijken hebben opgedeeld en omdat we kunnen putten uit een betrekkelijk groot collectantenbestand, gevormd door de collectanten van de afzonderlijke fondsen.  En dan zeggen we er meteen bij; en dan ook nog voor 9 fondsen tegelijk! “Daar ben je dan ook weer een heel jaar vanaf ”. Deze  uitspraak dient nadere uitleg.    
Afgelopen jaar zijn er toch nog huis aan huis acties geweest van verschillende organisaties. Twee hiervan waren initiatieven van het Rode Kruis, geen collectes maar donaties of lidmaatschappen voor bepaalde acties. Hier zijn we op aangesproken door mensen die vragen waarom er toch nog (vreemde) mensen  aan de deur kwamen, terwijl de GDW-organisatie één collecteweek had beloofd. Hier hebben we helaas geen invloed op. We hebben bij gemeente nagevraagd welke initiatieven buiten het CBF rooster een vergunning hebben gehad. In beide gevallen was er geen vergunning verleend.
Wel hebben Heijense verenigingen als fanfare EMM, het Dionysius Gilde, de Zonnebloem en de Sinterklaasactie van de gemeente vergunning gekregen om in een bepaalde week rond te gaan.
Ondanks bovengenoemd minpuntje hebben we zowel van de collectanten als van  de inwoners overwegend heel veel positieve reacties gehad over de collecte week van vorig jaar. Het organisatiecomité is weer met volle moed aan het werk getogen en vertrouwt erop, dat  in ieder geval de GDW 2016 een heel mooi resultaat zal opleveren.  Bij voorbaat onze dank.
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Op zondag 17 april 2016 om 11.00 uur is de communiemis voor acht kinderen.

De Heijense muzikanten Thijn en Jelmer Hermsen en zangeressen Manon 

Lambregts en Jilke Wientjes verzorgen de muzikale begeleiding.

Op de foto ziet u:

Boven: Kaj Lamers, Tsoezeno Mulder, Jens Peeters, Merel Goossens en Meike 

Weerepas;

Onder: Esmée Winkelmolen, Lynn Takken en Pim Roodbeen.

H. Dionysius Heijen, 
Jaargang 35 
Pastoor H.Reijnen, 
Hoefstraat 39, 
6598 AM Heijen
T: 0485 511533 
M:06 10087938
Kerkberichten: 
zie 1Gennep, en 
via www.heijen.info 
Wijziging in informatie:   
www.heijen.info

april
2016

vieringen in

Zaterdag 02 april 
geen dienst

Zondag 03 april 09.30 uur 
Eucharistieviering

Zaterdag 09 april 
geen dienst

Zondag 10 april 09.30 uur 
Eucharistieviering met het Gregoriaans 
koor

Zaterdag 16 april 
geen dienst

Zondag 17 april 11.00 uur 
1e Heilige Communie, Eucharistieviering 
m.m.v. o.a. enkele jonge Heijense 
muzikanten en zangeressen

Zaterdag 23 april 19.00 uur 
Gebedsdienst met het Gezinskoor

Zondag 24 april 09.30 uur 
Eucharistieviering

Zaterdag 30 april 
geen dienst

Zondag 01 mei 09.30 uur 
Eucharistieviering

Eerste Heilige Communie

Het leven uit geloof gaven de eerste christenen weer met ‘nieuw leven’. Deze 

term heeft betrekking op het blijvende leven van de verrijzenis, maar ook op het 

leven hier en nu dat door geloof en doop principieel anders is. Woorden als ‘Rijk 

van God’, heil en genade wijzen in dezelfde richting.

Veel brieven van het Nieuwe Testament beginnen met “genade en vrede voor u”. 

God keert zich beminnend naar de mensen. Dat heeft Jezus duidelijk gemaakt. 

Wie ontvankelijk is voor die liefde die God is, leeft vanuit en met een ander 

perspectief, de horizon is eindeloos wijd. Is Hij en het leven dat Hij geeft niet 

het enige dat niet voorbij gaat? De Bijbel spreekt in dit verband over de mens 

als kind van God, lidmaat van het lichaam van Christus, als begenadigd. Het 

bovenvermelde nieuwe leven dat wij vanaf Pasen vijftig dagen lang in allerlei 

toonaarden vieren, wens ik u van harte toe.

Zalig Pasen.

Pastoor H. Reijnen

Heisa

Leven in Jezus Christus door de 
Heilige Geest (2)
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Ook het werk waar Jan Laarakker zich al jaren voor inzet, is in 

Oeganda. Het geld dat aan Jan Laarakker wordt toebedeeld 

gaat naar de opleiding, kleding, voedsel, medische zorg en 

alle overige benodigdheden voor ex-kindsoldaten en kind-

vluchtelingen uit Soedan. Zij zijn naar Oeganda gevlucht en 

krijgen hier de zorg en opvang die ze nodig hebben. Deze 

kinderen krijgen onderwijs (o.a. in het telen van gewassen) en 

verzorging maar steken zelf ook de handen uit de mouwen 

door hun eigen kleding te wassen en eten te koken en de 

klaslokalen en slaapzalen schoon te houden. De kosten voor 

de lessen, gezondheidszorg en overige voorzieningen voor 

deze kinderen worden door donoren betaald. U begrijpt dat 

daarom al het geld welkom is en blijft. Zonder uw steun 

kunnen deze oorlogsslachtoffertjes niet geholpen worden. 

Uw bijdrage gaat naar een project waar elke euro op de 

plaats komt waarvoor hij bestemd is.

Dus wilt u de vastenprojecten nog steunen, geef dan een 

extra ‘Heitje’ aan de kinderen of lever uw vastenzakje in in 

de kerk of bij pastoor, het kan nog.

Hartelijk dank, namens alle mensen die wij steunen met 

onze bijdrage!

Jan Laarakker

Ook de kinderen van onze school gaan zich natuurlijk weer inzetten 

voor de vastenactie 2016. Dat doen we op de volgende manieren:

-  Alle kinderen uit de groepen 1 t/m 8 gaan aan de slag met het 

knutselen van een eigen spaarpotje. Het geld dat de kinderen 

sparen, komt op 2 verschillende manieren binnen:

  •  de kinderen uit groep 1 t/m 6 doen in en rondom huis klusjes 

voor hun eigen ouders, grootouders, buren en familie. Hiermee 

verdienen ze geld voor in hun spaarpotje.

  •  de kinderen uit groep 7 en 8 gaan met hun spaarpotje langs 

de deuren bij de Heijense mensen om middels “Heitje voor 

karweitje” geld in te zamelen voor de Vastenactie. 

-  Daarnaast geven wij de kinderen in de aanloop naar Pasen 

verschillende lessen over het goede doel voor dit jaar : Oeganda. 

Dit doen wij middels het digitale lespakket dat we van de 

Vastenactie ontvangen hebben. 

Groetjes namens de Heggerank, Marieke Gossens

Ook in 2016 wordt de paaskaars na Pasen weer verloot. Hiervoor kunt u lootjes kopen na de paasvieringen op zaterdag 26, zondag 27 en 

maandag 28 maart. De lootjes kosten € 1,- voor twee stuks. Op maandag 28 maart, na de mis op tweede paasdag, wordt het winnende 

lotnummer getrokken. Het winnende lotnummer wordt in de volgende Hèjs nèjs en op de website Heijen.info vermeld. De kaars kan bij 

pastoor Reijnen worden afgehaald. Wij wensen de winnaar veel licht en plezier toe met de paaskaars.

Verloting paaskaars 2016

Heisa

Vastenactie op de Heggerank
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   durf jij de
uitdaging aan? 

Avonturenspeeltuin ‘Reis om de wereld in 80 dagen’

Maak een reis om de wereld in de mooiste binnenspeeltuin van Zuid-Oost 
Nederland. Papa en mama zitten relaxed met een kopje koffie op het 
treinstation. Ze genieten van het uitzicht op de grote vulkaan. En jij? Jij kijkt 
vanaf 8 meter hoogte op hen neer vanaf de grote machinetoren. Of…verlies 
je jezelf in het gevecht om de Taj? Hoe dan ook; de ‘Reis om de Wereld’ is één 
groot avontuur!

Kinderen van 2 t/m 12 jaar én hun ouders beleven een fantastische dag.  Kijk voor het laatste 
nieuws, toegangsprijzen en arrangementen op www.debergen.nl

 Indoorspeeltuin  het leukste uitje voor het hele gezin!

EEN JAAR GRATIS PECHHULP 
IN HEEL EUROPA.
AL NA EEN KLEINE ONDERHOUDSBEURT.
Bij ons is uw Opel in de beste handen, wij vertrouwen blind op de kwaliteit van onze monteurs. Daarom krijgt 
u gratis pechhulp bij het periodiek onderhoud van uw Opel. Daarmee bespaart u tot € 95 voor een ander 
abonnement voor pech onderweg. En een kleine beurt is er al vanaf € 199. Maak direct een afspraak!

Cuijk • Ewinkel 4 • (0485) 33 65 00 /AutoJettenCuijk
Al 90 jaar dé Opel dealer voor het Land van Cuijk en Noord Limburg
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Voor de 26e keer de Kapellencarrousel in Heijen….  
“Wij doen wat Jac ons opdraagt….”

Een kijkje achter de schermen van de Kapellencarrousel van Die Original 

Maastaler stond al een poosje op onze interviewlijst. We kwamen er helaas te 

laat achter dat het vorig jaar de 25e keer was dat dit evenement plaats vond, 

daarom hebben wij hen gelijk beloofd dat we er zeker dit jaar aandacht aan 

zouden besteden. 

De organisatoren….
De Werkgroep en de PR leden zijn: Elly Collaris, 
voorzitter Gerbrand Martens, John Selten, 
Jürgen Linssen en Jac Janssen. Zij zijn de 
drijvende kracht achter de Kapellencarrousel. 
We spraken deze avond met Gerbrand en Jac. 
Klarinettist Jac woont in Vierlingsbeek, maar 
is al lid van Die Original Maastaler vanaf de 
oprichting. Ook aan tafel Herman Grevers en 
Frans Stoffele omdat zij de verhalen uit het 
verleden kennen. 
 
Eerste vraag: hoe is de Kapellencarrousel 
ontstaan?
Jac had deze vraag al verwacht en het keurig 
voor ons opgeschreven. Wij citeren:
“De internationale Kapellencarrousel is 
ontstaan tijdens het Volksdansfestival in 
1988. In dat jaar hebben wij voor het 
eerst een blaaskapellenfestival nieuwe stijl 
geïntroduceerd. Iets nieuws was nodig omdat 
de belangstelling voor gangbare festivals tegen 
begon te vallen. Onze toenmalige voorzitter 
en muzikaal leider, Gerrit Stoffele, had een 
nieuwe formule bedacht. De muziek en de 
kapellen bleven hetzelfde, alleen speelden ze 
nu niet meer na elkaar op één podium, zodat 
er tussen twee kapellen in steeds gewisseld 
moest worden, maar iedere kapel kreeg zijn 
eigen podium. Dat betekende continu muziek, 
je speelde nu om en om en soms zelfs tegelijk. 
Het openings- en slotnummer werden 
gezamenlijk gespeeld, als één grote kapel. 

Onder het motto “Musik Macht Gute Laune” werd 
de Volksdanstent prachtig aangekleed: vier podia, 
een waterval, een heuse fontein, de Weinstube, 
waar “half ” Heijen in verbleef na afloop, veel 
bloemen en nog meer dennengroen. Kortom, een 
gezellig Tirools sfeertje. Om het internationaal te 
houden speelde ook iedere keer een buitenlandse 
kapel mee. En hiermee was de naam geboren: de 
Kapellencarrousel.
We konden dit doen omdat we van de 
volksdansfestival organisatie de vrijheid kregen 
twee avonden in te vullen, de vrijdag en de zaterdag 
voorafgaande aan het eigenlijke festival.“
In de eerste jaren maakte de beroemde Tsjechische 
blaaskapel Mistrinanka hun opwachting. Daardoor 
heeft Die Original Maastaler uit Heijen bekendheid 
gekregen tot in de verre omgeving.
In totaal is Mistrinanka acht keer in Heijen geweest. 
En de kapel is op zijn beurt ook op bezoek geweest 
in Tsjechië, een enorm avontuur, want het was toen 
nog een communistisch land en daar kwam je zo 
maar niet in of uit. Dat gold zeker voor de Tsjechen. 
Het was soms zelfs nog een paar uur voor vertrek 
van de leden van Mistrinanka naar Heijen nog 
spannend of ze het land uit mochten. Een visum 
bemachtigen was een hele kunst. 

De jaren na het Volksdansfestival
Een aantal jaren is er geen Kapellencarrousel 
geweest, omdat er ook geen Volksdansfestival was. 
De tent was onmisbaar voor de organisatie van 

vervolg op blz 32

Interview
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een dergelijk evenement. Dat was in de jaren 1994, 
1995 en 1996. Toen kwam Gemeenschapshuis D’n 
Toomp en een van de eerste evenementen die Die 
Original Maastaler nieuw leven “inbliezen” was de 
Kapellencarrousel. 
Elk jaar worden sindsdien twee kapellen uitgenodigd, het 
liefst één buitenlandse erbij, zodat ze er “Internationale” 
voor kunnen zetten. 
Jac Janssen houdt zich zo’n beetje het hele jaar 
door bezig met de organisatie. Direct na de laatste 
Kapellencarrousel begint hij al met het werven van 
kapellen voor het volgende jaar. De datum wordt 
vastgesteld en dan gaat Jac aan het snuffelen. Pas als hij 
de deelnametoezegging heeft van kapel nummer één, 
begint hij aan de zoektocht voor kapel nummer twee. 
De inspiratie voor de uit te nodigen kapellen vindt hij 
bijvoorbeeld in het blad Music Magazine, het Hèjs Nèjs 
voor blaaskapellen.
In de afgelopen vijftien jaar hebben de muzikanten van 
Die Original Maastaler een keur aan kapellen over de 
vloer gehad. En daaruit zijn ook prachtige contacten 
gegroeid en werd er menig tegenbezoekje gebracht. Ze 
noemen een aantal buitenlandse kapellen:  Musik Verein 
Hirrlingen Duitsland , De Maasgalm Kapel uit Kessenich 
België, Die Original Niederrhein Musikanten uit Wesel-
Bislich Duitsland, De Stokkemer Stadsmuzikanten uit 
Dilsen-Stokkem België en dit jaar komen de Essener 
Muzikanten uit Essen, België.
In 2002 brachten de Maastaler een bezoek aan een 
groot opgezet festival in Hirrlingen, een stadje onder 
de rook van Stuttgart. Het was verkiezingstijd in 

Duitsland en voorafgaand aan het frühschoppen in de 
grote feesttent kwamen Duitse politici langs om een 
verkiezingspraatje te houden. Zo ook de toenmalige 
minister van Justitie, een struise dame, die na haar 
optreden ook een fors vorkje Sauerkraut mit Bratwurst 
meeprikte. Een leger aan beveiliging was op de 
been en ondanks dat Herman Grevers de bewaking 
gewaarschuwd had voor de (nep) pistoolschoten die 
in een nummer van de Maastaler door een van de 
muzikanten werden afgevuurd ontstond er toch enige 
paniek in de tent. Was dit een aanslag? 

Terug naar Heijen. 
De bezoekende kapellen, en dat zijn er inmiddels al vele 
die de weg gevonden, komen in principe op basis van 
uitwisseling. De Maastaler gaan graag op tegenbezoek. 
Meestal lukt dat. Kapellen komen met plezier naar 
Heijen, zo betogen de commissieleden, vanwege de 
mooie accommodatie, de akoestiek in de zaal en de 
goede organisatie. Dit zijn de belangrijkste redenen 
voor het succes. En het enthousiasme van het publiek 
natuurlijk, dat doet ook veel. “Als we D’n Toomp niet 
hadden, hadden we dit nooit op deze schaal kunnen 
organiseren.” Alle lof dus voor onze Toomp!
Want ga maar na, de grote zaal van d’n Toomp zit iedere 
keer bomvol, ruim 200 mensen bezoeken het jaarlijks 
terugkerende evenement! Het idee van meerdere 
podia in de zaal hebben ze daarom helaas moeten laten 
varen, daarvoor werd het bezoekersaantal te groot. Nu 
spelen de bezoekende kapellen ieder anderhalf uur en 
de Maastaler drie kwartier. Zo is de avond mooi gevuld. 
Men beschikt over een adressenbestand van wel 250 
adressen en 150 e-mailadressen van fans van de kapel. 
Al die adressen krijgen de flyers toegestuurd en ook 
in Heijen worden ze huis-aan-huis bezorgd. Veel werk, 
maar het betaalt zich terug. Ditzelfde geldt ook voor 
het Nieuwjaarsconcert op de eerste zondag in januari 
en het frühschoppen concert op kermiszondag. Iedere 
keer weer volle bak. Maar de Kapellencarrousel is toch 
wel het evenement waar ze het meest trots op zijn. 

Hoogtepunten?
Die zijn er vele, zo blijkt uit de verhalen. Heel mooi 
was bijvoorbeeld het onverwachte bezoek in 2012 van 
twee muzikanten uit Oostenrijk, waar de kapel ook 
op bezoek is geweest. Met z’n tweeën zetten deze 

Foto uit ca. 1993: Frans en Gerrit Stoffele tijdens de 
Kapellencarrousel in de volksdanstent.
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Muziekkapel  “DIE ORIGINAL MAASTALER”   m.m.v. 

    Blaaskapel    "De Essener Muzikanten"   Essen (B)   en 

                    Blaskapelle    " Fresia ”  Schaijk 

 

muzikanten de hele zaal op z’n kop. Een ander hoogtepunt was het 
verblijf van MusikVerein Hirrlingen in Heijen. De muzikanten waren 
allemaal onderbracht bij de leden van de kapel. Na afloop van het 
concert konden de Hirrlinger muzikanten er geen genoeg van kregen 
en bleven maar spelen, zingen en declameren. 
Waar ze het ook over eens zijn: de kracht achter dit alles is de 
hele club die vrienden van elkaar zijn. De supergoede organisatie, 

iedereen is bevlogen, men doet wat voor 
elkaar en mét elkaar. Gerbrand: “Jac vraagt 
bijvoorbeeld, wil je dit of dat doen”. De 
andere commissieleden vullen aan: “En 
dan doen wij wat Jac ons opdraagt, geen 
gezeur!” 

Jammer
Wat de leden wel jammer vinden is 
dat de hele blaasmuziekwereld een 
duister toekomstperspectief heeft. De 
belangstelling van de jeugd blijft uit. De 
blaasmuziek zoals Die Original Maastaler 
die maakt zit in een neerwaartse spiraal. 
Hoewel iedereen die op vakantie gaat 
in Oostenrijk daar de muziek wel kan 
appreciëren, blijft de aanwas in Nederland 
uit. Maar voorlopig is de Heijense 
blaaskapel nog springlevend en:  zolang er 
leven is, is er hoop.....!

Internationale Kapellencarrousel
Zaterdag 9 april 19.30 uur
Gemeenschapshuis D’n Toomp
Met medewerking van De Essener 
Muzikanten uit Essen (B), Blaskapelle 
Fresia uit Schaijk en Die Original 
Maastaler uit Heijen onder leiding van 
Peter Roesgen.
Toegang gratis.
www.dieoriginalmaastaler.nl. 

Interview

Proosten aan de tap van D’n Toomp, v.l.n.r. Gerbrand, Jac, Frans en Herman
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18.000 vel papier per uur, 
dubbelzijdig, formaat 70 × 100 cm
in full colour voorzien van persvernis. 
Te bedienen door slechts één man/
vrouw die alle tien de drukplaten 
binnen één minuut kan wisselen. 

Onze 10- kleuren pers staat 
hier garant voor. 7 dagen per week, 
24 uur per dag. 
Dit is slecht één machine uit ons 
machinepark De rest van ons 
machine park doet er niet voor onder.

Steenovenstraat 155
B-2910 Wildert (Essen)
T +32 (0) 3 620 14 70  
E info@controlmedia.eu
www.controlmedia.eu

OFFSET & DIGITAL PRINTING
PRINT MANAGEMENT

HEARTS PLAYINGCARDS



Colofon

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

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

Abonnement Hèjs Nèjs aan-
vragen: bij voorkeur per e-mail: 
henk.kerkhoff@heijen.info Even-
tueel per telefoon 0485-513506. 
Kosten per jaar: € 25,- exclusief 
verzendkosten; inclusief verzen-
ding in Nederland  € 60,-.

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 
jan.teerling@heijen.info

Fotografie:
Suzanne van den Corput-Koenen
Harrie Janssen
Stella Roodbeen

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
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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
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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

Donderdag 24 maart   
19.30 uur Zaal Schuttershof

Zij-Actief - Creatief met Pasen

Zaterdag 26 maart
Zondag 27 maart (1e Paasdag)

Vanaf 9.00 uur Sportpark de Heikamp
V.V. Heijen - Eastern Open

Internationaal jeugdvoetbaltoernooi

Maandag 28 maart (2e Paasdag)
Vanaf 11.00 uur Manege de Kleine Hoef

Sint Dionysiusgilde - Rommelmarkt

Donderdag 7 april    
14.00 uur D’n Toomp

KBO afd. Heijen - Kienen

Zaterdag 9 april    
19.30 uur D’n Toomp

Die Original Maastaler - Kappellencarrousel

Zondag 10 april  
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”

V.V. Heijen 1 - SV Milsbeek  1

Zaterdag 16 april  
20.00 uur D’n Toomp

Fanfare EMM - Uitwisselingsconcert met 
Harmonie Semper Unitas 

Zondag 17 april  
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”

V.V. Heijen 1 -  EWC’46  1

Donderdag 28 april   
19.30 uur Zaal Schuttershof

Zij-Actief - Informatieavond Ziekte van Lyme

Zondag 1 mei  
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”

V.V. Heijen 1 -  SV Oostrum  1

Zondag 8 mei  
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”

V.V. Heijen 1 -  Excellent  1

Donderdag 12 mei    
14.00 uur D’n Toomp

KBO afd. Heijen - Kienen

Heisa 2016
Vrijdag 13 mei

Jeugddisco
Zaterdag 14 mei
Seniorenmiddag

Zaterdag 14 mei
Muzikale avond met band

Zondag 15 mei (1e Pinksterdag)
Heisa Pinksterfeest

Donderdag 19 mei
Donderdag 26 mei
17..00  - 20.00 uur

Zij-Aktief - Gezellig eten bij ROC.

Zondag 22 mei
7.00 uur

Zij-Aktief - Dauwtrappen

Woensdag 25 mei    
13.00 uur

KBO afd. Heijen - Fietstocht

Donderdag 2 juni    
14.00 uur D’n Toomp

KBO afd. Heijen - Kienen

Donderdag 23 juni
12.00-18.00 uur

Zij-Aktief - Fietstocht met excursie naar 
Kunstatelier de Hei Vianen




