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Een aandeel in elkaar

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

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

Is het slim mijn
hypotheek nu 
over te sluiten?

Wie kan mij
helpen met  
internet-
bankieren?

Hoeveel 
pensioen
heb ik straks
opgebouwd?

Ik wil mijn  
eigen bedrijf 
starten maar 
waar begin ik? 
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Voor u ligt de Hèjs Nèjs van juni. Hiermee moet u de tijd doorkomen tot 
eind augustus als de volgende pas verschijnt………Gelukkig staat juni weer 
boordevol: met vier interviews, parochienieuws, veel verenigingsnieuws en een 
vol geprikt prikbord. Martha en Paul schrijven over het waterdrieblad (Kende u 
dat al? Zo niet: kunt u weer wat parate kennis toevoegen), in de column gaat het onder meer over zondagse 
soep. Het bestuur van Hèjje Mojjer blikt terug op de bijeenkomst van Heijen met de gemeente Gennep over 
de toekomst van Heijen en op het Heisafeest 2017 van begin juni. 
Bijdragen voor Verenigingsnieuws en berichten voor het Prikbord van augustus kunt u aanleveren tot 7 augustus 
op de gebruikelijke manier, dus via dorpsblad@heijen.info 
Wij wensen u weer veel lees- en kijkplezier en een mooie vakantietijd.
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Hoezo, laatste voor de soep, zult u zich wellicht af-
vragen. Komt zo. In een grijs verleden was ik lid van 
de Heijense fanfare en was de wekelijkse repetitie op 
de zondagmorgen, na de Hoogmis. Dirigent Wim 
Linssen kondigde steevast het laatste te spelen stuk 
aan met: ‘Zo, de laatste voor de soep’. En dan was 
het ongeveer half één en had het thuisfront de zon-
dagse soep getrokken en dampend op tafel gezet. Het 
schijnt, dat in sommige gevallen de soep al koud was, 
toen de muzikant thuis arriveerde. Ook in de muziek-
wereld is er een derde helft……

Deze Hèjs Nèjs is ook de laatste, maar niet voor de 
soep maar voor de vakantietijd. En gelukkig voor ons 
en u niet echt de laatste, want de Hèjs Nèjs van augus-
tus staat al in de grondverf. Nog aflakken begin au-
gustus en hij kan naar Rover Mediagroup en daarna 
naar de drukker. Gelukkig voor ons, omdat het ma-
ken ervan behalve intensief ook erg leuk is en voor u, 

De laatste voor de 
soep….

omdat u maandelijks kunt lezen over Heijen en kijken 
naar de bijbehorende foto’s.

Over vakantie gesproken. Even de dagelijkse beslom-
meringen vergeten en uw zinnen verzetten. Hoeft niet 
meteen aan de andere kant van de wereld te zijn. Dat 
is geen voorwaarde voor een geslaagde vakantie. Be-
langrijker is volgens mij om bewust te genieten van de 
kleine dingen om u heen. Tijd nemen voor een mooie 
wandeling of fietstocht en de omgeving op u in laten 
werken. Het is echt op veel plaatsen de moeite waard 
om er te zijn. Het jachtige tempo van de rest van het 
jaar vergeten en bijvoorbeeld meer tijd te nemen voor 
elkaar. En eens rond te kijken of er in uw omgeving 
iemand is, die eenzaam is of die dag in, dag uit man-
telzorg verleent. Een gesprekje of een aanbod om een 
keer, als dat mogelijk is, de zorg voor een dag over te 
nemen. Kan de mantelzorger ook eens een keertje een 
dagje vrijaf nemen en op stap.

En na de vakantietijd is de accu weer helemaal opge-
laden als het goed is en is er genoeg energie voor het 
realiseren van een (nog) beter Heijen: het opknappen 
van de Nieuwwijkstraat, een ‘huuskamer’ in het com-
plex te bouwen woningen aan de Hoofdstraat, het op-
knappen van het fietspad en wellicht nog meer.
Zo, mijn hoofd is leeg en de vakantietijd kan begin-
nen. Op deze plaats wens ik u allen een mooie zomer-
tijd. Ik hoop u hier eind augustus weer te treffen.

Henk Kerkhoff

Column
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Verenigings- en ander nieuws

Nog meer prijzen in de Zonnebloemloterij
De jaarlijkse Zonnebloemloterij is weer van start gegaan. Dit jaar 
met een fris nieuw prijzenpakket. Naast de bekende geldprijzen 
kunnen lotenkopers prachtige belevenissen winnen. 
 
Vrijwilligers van Zonnebloemafdeling Heijen komen van 3 juli tot 
10 juli 2017 met de loten langs de deur. De loten kosten € 2,00 
per stuk. Belangstellenden kunnen de loten tot begin oktober 
ook bestellen op www.zonnebloem.nl/loterij. Met de opbrengst 
organiseert de Zonnebloem activiteiten voor mensen met een 
lichamelijke beperking. 

Activiteiten in Heijen
Een groot deel van de opbrengst van de loterij gaat naar dagjes 
uit en activiteiten in en rond Heijen. Jaarlijks wordt een dagje uit 
georganiseerd. Daarnaast doen we met de Nationale Ziekendag 
iets extra’s voor de zieken. Verder zorgen we voor één op één 
activiteiten en bezoekjes aan onze gasten. Tevens hebben we 
tweewekelijks een welfare middag. Een klein deel van de opbrengst 
besteedt de Zonnebloem aan aangepaste vaarvakanties. Jaarlijks 
genieten drieduizend mensen met een lichamelijke beperking van 
een vaarvakantie met MPS de Zonnebloem. Voor deze mensen 
is deze vaarvakantie vaak de enige mogelijkheid om er even uit 
te kunnen.

Trekking
De trekking van de loterij vindt plaats op maandag 9 oktober 

2017. In de prijzenpot zitten meer dan 6600 
prijzen. De hoofdprijs is € 15.000. Verder zijn er 
andere geldprijzen te winnen. Dit jaar bestaat het 
prijzenpakket ook uit diverse mooie prijzen, zoals een weekend 
weg, iPad, een elektrische fiets of een bos bloemen. 
 
Voor de loterij van de Zonnebloem is een vergunning verleend 
door de Kansspelautoriteit d.d. 6 december 2016 onder kenmerk 
10293. Speel bewust 18+.

Zeg het met bloemen
Naast kans op genoemde prijzen, ontvangt de lotenkoper dit 
jaar nog een extraatje, namelijk een kortingsbon bij Topbloemen.
nl. Deze korting is voor de koper aan te vragen via www.
zonnebloem.nl. 
 
Over De Zonnebloem: 
Het motto is: Er kan zoveel meer dan je denkt!
De Zonnebloem vindt dat een lichamelijke beperking nooit een 
belemmering hoeft te zijn. Iedereen hoort volop van het leven te 
genieten en zou zonder extra zorgen deel moeten kunnen nemen 
aan de maatschappij. Als kennispartner in toegankelijkheid werkt 
de Zonnebloem aan het toegankelijker maken van vrijetijdslocaties. 
Ook heeft de Zonnebloem zo’n 34 rolstoelhuurauto’s, verdeeld 
over Nederland. Die biedt huurders bewegingsvrijheid. 

Begin 1977 nam een aantal tennisliefhebbers het initiatief 
om de tennissport in Heijen te brengen. Op 11 maart 1977 
vond de eerste bijeenkomst plaats, waarna op 2 augustus 
1977 tennisvereniging LTC De Heikamp werd opgericht. Op 
1 september 1977 gingen de eerste twee tennisbanen open, 
waarna in 1981 baan 3 en 4 werden geopend. In 1983 werden 
de banen 1 en 2 voorzien van verlichting. In 1995 werden vier 
nieuwe kunstgrasbanen aangelegd. Deze kunstgrasbanen zijn 
in 2015 (na 20 jaar) vervangen. Het ‘oude’ woonhuis van de 
familie Koenen werd door de jaren heen door diverse 
verbouwingen omgebouwd tot kantine met douches 
en kleedlokalen. Ter ere van het 40-jarig jubileum zal er 
in het weekend van 30 september en 1 oktober een 
jubileumweekend worden georganiseerd voor alle leden. 
Overige belangstellenden kunnen uiteraard ook een kijkje 
komen nemen tijdens dit weekend. 

Het programma tijdens dit weekend zal er als volgt uitzien: 
Zaterdag 30 september: Het jubileumweekend zal om 13.00 
uur van start gaan met tennisactiviteiten voor junioren. 
Voor de senioren zal er een tennistoernooi georganiseerd 
worden, waarvan de poulewedstrijden op deze zaterdag 
gespeeld zullen worden. Om 20.00 uur zal de feestavond, met 
het thema “Gala”, plaatsvinden. 

Zondag 1 oktober: Om 11.00 uur starten we de dag met een 
brunch voor alle leden.  Vanaf 12.30 uur zullen de senioren de 
winnaars- en verliezers wedstrijden spelen. Voor de junioren 
wordt er deze middag een toernooitje georganiseerd. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen per e-mail: 
ledenadministratie@ltcdeheikamp.nl. 
Met vriendelijke groeten, 
Bestuur LTC De Heikamp 

LTC De Heikamp bestaat 40 jaar! 



Unieke 
interieurs 
op maat
Hofmans interieurbouw is 
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bedrijven. Met veel aan-
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Verenigings- en ander nieuws

De B-slagwerkgroep van EMM heeft op zaterdag 13 mei 
deelgenomen aan de (jeugd) Sla-je-slag cup in Huissen. Het was 
de eerste keer dat deze jonge groep deelneemt aan de Sla-je-slag 
Cup. In alle vroegte verzamelden alle spelers bij d’n Toomp om 
de vrachtwagen te laden en vervolgens richting Huissen te rijden. 

De volgorde van optreden werd bepaald door loting. Gelukkig 
mochten we, na wat gesprekken te hebben gevoerd, ruilen met 
een collega-vereniging, aangezien drie slagwerkers (Teun, Robbin 
en Nick) deze dag ook nog een kampioenswedstrijd met VV 
Heijen hadden. Zij konden direct na het optreden, dankzij Ryanne 
Hermsen, de auto in (omgekleed en wel...) richting het voetbalveld. 

Uiteindelijk mocht de slagwerkgroep als tweede hun 
muziekwerken laten horen. Een mooie opening van Layers werd 
prachtig neergezet en werd gevolgd door een muzikale uitvoering 
van Unexpected Changes. Als laatste nummer werd Ai se eu te 
Pego uitgevoerd. Het publiek liet duidelijk horen dat ze genoten 
hadden van het optreden. Het was nu wachten op de uitslag. In 
totaal streden acht slagwerkgroepen om de Jeugd Sla-je-slag Cup. 
Om 15.00 uur kwam het verlossende woord. Met 93.5 punten 
werd de slagwerkgroep Winnaar van de Jeugd Sla-je-slag Cup 
2017. Enkele opmerkingen uit het juryrapport: “Overtuigende 
inzet, dynamisch zeer goed neergezet, goede muziekkeuze/
opbouw en muzikale contrasten worden goed neergezet. Een 
mooi ensemble en jullie hebben een strakke uitstraling.” Bij 
terugkomst in Heijen werd de champagnefles losgetrokken en 
mogen we terecht trots zijn! Er is hard gewerkt en dat heeft zijn 
vruchten afgeworpen. Dank aan de organiserende vereniging, 
dirigent, begeleiders en Roy Kerkhoff voor het rijden van de 
vrachtwagen. Doordat de B-slagwerkgroep de (Jeugd) Cup heeft 
gewonnen, zal aankomend jaar (mei 2018) de Jeugd Sla-je-slag 
Cup in Heijen worden gehouden en worden georganiseerd door 
slagwerkgroep EMM. Een mooie bijkomstigheid in het 110-jarig 
jubileum van fanfare EMM in 2018. Later hier uiteraard meer over. 
Nu eerst nog nagenieten van deze mooie prestatie! 

Honderdtien Jaar Eendracht Maakt Macht in Heijen. 
Volgend jaar is het zo ver. Het fanfareorkest van Fanfare EMM 
bestaat 110 jaar en de slagwerkgroep zag 60 jaar geleden het 
levenslicht. Een mijlpaal, die we niet mogen negeren. En dat gaan 
we ook zeker niet doen. De eerste stappen zijn gezet. Commissies 
zijn in het leven geroepen. Een dergelijk evenement vraagt immers 
om een degelijke voorbereiding. Veel moet nog worden ingevuld, 
maar één ding is al duidelijk. 

Het jubileumfeest zal worden gevierd op
15, 16 en 17 juni 2018
We zullen op allerlei manieren proberen dit gebeuren onder 
de aandacht te brengen en te promoten via de media. Hierbij 
zijn ook Facebook, de pagina Heijen, de website van Heijen 
www.heijen.info en natuurlijk ook het Hèjs Nèjs belangrijke 
hulpmiddelen. Daar gaan we dus zeker ook gebruik van maken. 
Maar voorlopig dus eerst de belangrijke datum. In het Hèjs 
Nèjs van december hebt u al kunnen lezen over de speciale 
sponsoractie van EMM voor dit jubileum. Hieronder brengen 
we deze actie nogmaals onder uw aandacht: Wij zijn op zoek 
naar sponsors die ons € 110 zouden willen doneren. Het is de 
bedoeling om dit bedrag over twee jaar (2017 en 2018) uit te 
smeren zodat het laagdrempelig is. Aan deze sponsoring kunnen 
behalve particulieren ook bedrijven, stichtingen of zelfs gezinnen 
deelnemen. Voor dit doel hebben wij een sponsorcommissie in 
het leven geroepen bestaande uit bestuursleden. 
Helmi Jans en Ron Hawinkels. Met hen kunt u contact opnemen 
als u vragen over de sponsoring heeft. Zij zijn bereikbaar per email: 
hawinkelslaarakkers@home.nl of janshelmi@gmail.com. Ron is 
ook telefonisch bereikbaar onder nummer 06-40578591. 
U kunt ook meteen meedoen door in 2017 € 55 over te maken 
en in 2018 opnieuw € 55 te storten op de bankrekening van 
de fanfare EMM, NL26RABO0122192427, onder vermelding van 
110-jarig bestaan. 

Uiteraard krijgen onze sponsoren tijdens de feestelijkheden een 
aparte status. Alvast enorm bedankt namens de leden en het 
bestuur van EMM. 

Slagwerkgroep EMM wint de Sla-je-slag Cup…



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
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Na de bewogen voetbaljaargang 2015-2016 kwam de voetbalclub het 
afgelopen seizoen gelukkig in rustiger vaarwater terecht. Het jaar kende 
een vrij regelmatig verloop, waarbij het einde echter bijna te mooi was om 
waar te zijn, kortom: eind goed, al goed.

Mooie prestaties van de teams, met Heijen 1 als 
uitschieter

De platte kar kon dit jaar weer enkele keren van stal worden gehaald, 
zoals voor JO-13 in het najaar en onlangs Voetbal Extra 1. Deze 
kampioenschappen werden aan het eind van de competitie min of meer 
voorzien, dus stond de bij de beslissende wedstrijd de kar gereed. 
Dat was zondag 14 mei niet het geval. De moeders wisten zeker dat 
ze deze zondag feest hadden. Voor Heijen 1 was dit allerminst zeker. 
Het team wist het feestgedruis echter enorm te vergroten door  vrij 
onverwacht de titel te behalen. Dat dit kampioenschap pas om 17.00 uur, 
derhalve bijna drie kwartier na de eigen wedstrijd, officieel vast kwam te 
staan maakte het extra bijzonder. Degenen die erbij zijn geweest zullen 
zich de beelden van de wachtende groep Heijense voetballers op het 
resultaat van de concurrent SVOC’01 nog lang heugen. Het tijdstip van 
de definitieve beslissing was net toereikend om een foto te maken van de 
kersverse kampioenen, die de cover van HN mei heeft gesierd. Hiervoor 
onze dank. Na de uitreiking van de kampioensmedailles brak een spontaan 
feest los, waarbij ook vele sponsors aanwezig waren. Zij waren juist deze 
dag uitgenodigd voor een sponsorevent. Hoe mooi kan het allemaal 
samenvallen ...
Op vrijdag 26 mei is het kampioenschap nogmaals gevierd met een 
informele receptie en een gezellige avond.
Enkele teams waren dicht bij een rondrit met de platte kar door het dorp, 
maar kwamen op het eind net te kort. Volgend seizoen nog een klein 
schepje er bovenop en wie weet  ….

Al met al mag V.V. Heijen zonder meer tevreden zijn over het verloop van 
de diverse competities.

Kantine: wie komt er helpen in ons mooi verbouwde 
clubhuis

Een jaar geleden schreven we in Hèjs Nèjs dat we de kantine onderhanden 
gingen nemen. Iedere bezoeker zal beamen dat het resultaat er mag zijn: 
De toiletruimtes zijn vernieuwd en er is nieuw meubilair gekocht. Tevens 
zijn de rood-blauwe doeken aan het plafond weer teruggekeerd.
In het verbouwde clubhuis zijn we iedereen graag van dienst. Dankzij de 
inzet van vele vrijwilligers slagen we hier over het algemeen goed in. Op 
wedstrijddagen in het weekend kunnen we echter nog handen achter de 
bar en in de keuken gebruiken. Het motto “veel handen maken licht werk” 
hebben we hierbij als uitgangspunt gekozen.
Heb je belangstelling om op zaterdag of zondag in de voetbalkantine te 
helpen, meld je dan bij Ad van Zitteren of Ineke Lambregts. Denk hierbij 
aan het motto: we vinden het al fijn als je gedurende het seizoen gewoon 
een paar keer komt ondersteunen.

Tenslotte: Er is besloten dat het nieuwe voetbalseizoen pas officieel in 
september van start gaat. Zodoende kan iedereen langer genieten van de 
vakantie, komt de voorbereiding niet in de knel en wordt er straks in het 
voorjaar hopelijk vaker met mooi weer gevoetbald. We zullen zien of al 
deze verwachtingen uitkomen. 

Het voetbalseizoen 2016-2017 in een notedop: eind goed, al goed.  

Verenigings- en ander nieuws

Lieve mensen van Heijen!
Bedankt voor weer een onvergetelijk Heisa-Weekend! 
We hebben enorm genoten van het enthousiasme van jong 
en oud.
We willen graag iedereen bedanken die dit weekend mogelijk 
hebben gemaakt:

Sponsoren – Vrijwilligers, maar zeker ook alle Bezoekers!
Zonder jullie allemaal was het niet gelukt.

Bedankt namens Team Heisa!

Heisa 2017



Heijen helpt Heijen 

Oproep: Ik zoek contact met 
een Oppas-gezelschaps-
dame of heer....
Om in het weekend een avond mijn man 
gezelschap te houden.
Hij kan door geheugenverlies niet alleen 
zijn.
Hij is een intelligent, rustig en vriendelijk 
mens.
Koffie zetten, drankje geven...
We komen hiervoor een vergoeding 
overeen.

Carla: 06-51274687     Heijen.

Een warme groet.
Carla Bos.
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Jaarvergadering + bewonersavond 24 mei
Ondanks dat Ajax de finale speelde voor de Europa 
League, waren er (na de korte jaarvergadering ) toch 
zo’n 40 mensen die mee kwamen denken over de vraag 
‘Wat heeft Heijen over 10 of 20 jaar nodig?’ Helaas 
waren diverse grote verenigingen niet aanwezig. Met 
name voor het voortbestaan van deze verenigingen is 
het belangrijk om mee te denken over de toekomst 
van ons dorp.
De gemeente gaf een toelichting over de demografische 
ontwikkeling van ons dorp, waarna de avond werd geleid 
door Michael Verheijen (Vereniging Kleine Kernen). Er 
werd een lijst met bestaande voorzieningen gemaakt 
en daarna werd de zaal opgedeeld in 4 groepen die 
een lijst van gewenste voorzieningen in 2030 maakte. 

Belangrijkste zaken waren huisvesting voor iedereen, 
jong en oud, bestaansrecht voor verenigingen, horeca, 
school en gemeenschapshuis door veranderende 
samenstelling inwoners Heijen. Meer vergrijzing, 
minder jeugd, dat zijn de vooruitzichten van 2030. De 
kwaliteit van de leefbaarheid bepaalt wel of de mensen 
in het dorp blijven wonen en of mensen van buitenaf 
naar Heijen willen komen. Michael gaat dit allemaal in 
kaart brengen en met een paar mensen uit Heijen, 
die zich op deze avond hebben aangemeld, uitwerken. 
Overigens zijn er nog meer mensen welkom! Daarna 
zal het plan eerst aan Hejje Mojjer en Heijen, daarna 
aan gemeente, worden  gepresenteerd.

Heisa 2017
In het Pinksterweekend werden voor de 8e keer de 
Heisafeesten gehouden. Ook dit jaar was er weer voor 
iedereen wat wils en het weer werkte gelukkig goed 
mee. Opvallend was, dat het een echt dorpsfeest was, 
veel mensen uit eigen dorp die op wat voor een manier 
dan ook een gezellige boel van maakten. De jeugd op 
vrijdagavond, de senioren op zaterdagmiddag en iedereen 
samen op de zaterdagavond. Het zondagprogramma 
startte met een heilige mis in een volle feesttent. De dienst 
werd geleid door Pastoor Reijnen en opgeluisterd door 
de fanfare. Vervolgens was het tijd voor koffie en gebak, 
waarbij het gebak werd geleverd door vele baklustige 
Heijenaren. Aansluitend startte de zeskamp. Het goede 
doel voor dit jaar was MYSA (spreek uit Maisa). Dit 

staat voor Matara Youth Sports Association in Kenia. De 
spellen van de zeskamp waren gebaseerd op dit thema. 
Jong en oud streed op de sportieve eer. Verder was er 
een gezondheidsmarkt met leuke kramen. In de loop van 
de middag kon iedereen genieten van een muzikale band. 
Ook deze middag werd weer goed bezocht en zo kon er 
teruggekeken worden op een geslaagd weekend.    
Heisa Team, bedankt voor wederom een geslaagd Heijen 
samen! Maar bovenal bedankt Heijen jong en oud die 
ervoor zorgden dat het een fantastisch weekend was. 
Op de facebookpagina van Heisa Heijen staat al een 
voorproefje voor 2018. Op de site www.heijen.info kunt 
u de foto’s nog terug kijken van het afgelopen jaar.  

Berichten van het Bestuur

Berichten van het Bestuur
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Ik weet zeker dat ik in 
Heijen ga wonen!

Arjan en zijn gezin
Arjan is geboren in de Esdoornstraat. Zijn vader en 
moeder zijn Sjaak en Rina Theunissen. Toen Arjan 2 jaar 
was verhuisde het gezin naar Bergen. Maar op een of 
andere manier is Arjan toch verknocht gebleven aan 
Heijen. Tegen zijn vriendin, nu zijn vrouw Sylvia (28, uit 
Broekhuizenvorst), zei hij al vroeg in de verkering dat 
hij weer terug in Heijen wilde gaan wonen. Sylvia had 
gelukkig geen bezwaar. En zo gebeurde het in 2013 dat 
het paar een huis kocht aan de Heikampseweg. In hun 
vorige woning in Bergen was zoon Luuk al geboren en 
in Heijen kwam er nog een zoon ter wereld, Rik, een 
ondernemend kereltje van 2. Luuk is inmiddels 4 en zit op 
de basisschool. Sylvia werkt bij Dichterbij. Net als vroeger 
toen Arjan met zijn vader meeging naar de bouw is het nu 
zoon Luuk die hij op sommige zaterdagen al meeneemt 
naar de werkplek. En dat vindt hij prachtig, net als Arjan 
destijds. 

Theunissen Bouw
Arjan zit “zijn hele leven” al in de bouw. Vroeger ging hij 
met vader Sjaak die een bouwbedrijf had altijd al mee 
en mocht helpen opruimen. “Opruimen, opruimen” 
zegt Arjan, “dat was het eerste dat ik leerde.” Arjan ging 
in Gennep naar het VMBO en volgde de opleiding tot 
metselaar. Vanaf zijn 18e jaar werkte hij bij zijn vader. Maar 
het zelfstandig ondernemen kriebelde toch en zo waagde 
hij in januari 2016 de stap en werd ZZP’er. (Zelfstandige 
Zonder Personeel). Door voor zichzelf te beginnen had 

hij het gevoel de dingen op zijn eigen manier te kunnen 
doen. Qua werk is er niet veel veranderd maar als 
zelfstandige heeft hij nu meer het heft in eigen handen. 
Arjan heeft geen mensen in dienst maar zit in een 
soort poule van allemaal ZZP’ers, een vaste groep van 
bouwlieden. Die poule bestaat uit drie stukadoors, drie 
timmerlui, een metselaar en enkele anderen. Als een van 
de ZZP’ers uit de poule een opdracht krijgt worden de 
werkzaamheden per discipline verdeeld onder de anderen. 
De meesten zijn multifunctioneel inzetbaar. Van oorsprong 
is Arjan dus metselaar, maar hij kan ook timmeren. Dat 
heeft hij van zijn vader geleerd. Bij een stukadoorsbedrijf 
heeft hij ook het stuken geleerd. Langzaamaan heeft 
hij zich hierin het meeste gespecialiseerd. Het maakt 
ongeveer driekwart van zijn werkzaamheden uit. Arjan 
verricht geen nieuwbouw, maar (zoals zijn visitekaartje 
aangeeft) aanbouw, verbouw, timmerwerk, onderhoud en 
stuukwerk. 
Voordat hij zijn bedrijf startte ging Arjan naar een 
stukadoorsbedrijf met het bericht dat hij zelfstandig wilde 
worden. “Heb je opdrachten” vroeg Arjan aan hen. Zo 
kwam hij in de poule terecht en kon hij de kwaliteit van 
zijn werk en, niet onbelangrijk, zijn betrouwbaarheid en 
communicatieve vaardigheden laten zien. In het begin, zo 
vertelt Arjan is het best lastig een naam op te bouwen en 
te leren communiceren met de klant en je poulecollega’s. 
Maar het gaat hem steeds beter af. Hij zit natuurlijk nog 
steeds volop in de opbouw van zijn bedrijf. Voor de 
naamsbekendheid maakt hij gebruik van de sociale media 

Deze keer een interview met Arjan Theunissen (30) van Theunissen Bouw die sinds het begin 
van zijn ondernemerschap in ons blad adverteert. Vaste prik is dan dat we een keer bij hen langs 
gaan om nader kennis te maken.

                                               Familiekiekje bij de bus
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en de advertentie in het Hèjs Nèjs. Hij is ook bezig met het maken 
van een website, maar die is nog niet “in de lucht”. Er moeten nog 
teksten worden gemaakt. Maar dat komt goed.
Arjan heeft geen showroom of iets dergelijks, wel huurt hij een 
hal van Wijnco op het industrieterrein de Groote Heeze, pal 
naast de Kringloop MaGe. De hal is alleen bedoeld voor opslag 
van materialen en gereedschappen. Het kantoor is aan huis. 
Hier calculeert en offreert hij. Sylvia zorgt voor de financiële 
administratie. 

Orderportefeuille
De orderportefeuille is meer dan goed gevuld.  Arjan: “Tot 
oktober zit ik al vol!” Werkweken van meer dan zeventig uur zijn 
eerder regel dan uitzondering. Arjan pakt zo veel mogelijk aan 
maar ook weer niet TE veel. “Je moet je beloftes wel waar kunnen 
maken.” Bovendien heeft hij een jong gezin dat hij als vader ook 
de nodige aandacht wil geven. Hij is blij dat hij het economisch 
klimaat mee heeft. Dat betekent soms dat hij keuzes moet maken, 
maar liever laat hij geen enkele opdracht vallen.

Opa Toon Theunissen
Waar Arjan blij mee is dat hij de verbouwing van het huis van 
zijn opa Toon Theunissen aan de Dionisiusstraat heeft mogen 
doen. “Mensen moeten tegenwoordig veel langer thuis blijven 
wonen, maar dan moeten de thuisomstandigheden wel 
aangepast worden.” Zo heeft Arjan voor zijn opa een badkamer 
en slaapkamer op de begane grond gemaakt. Hij is erg tevreden 
over dit project. 
Thuis is er inderdaad ook nog wel het een en ander verbouwd. 
Ook hier is een nieuwe badkamer geïnstalleerd en is de keuken 
vernieuwd. De voordeur (ook die van de buren) is onlangs 
vervangen en er komen binnenkort nieuwe dakkapellen. Toch 
heeft het werk voor klanten de grootste prioriteit en is het dus 
soms vooral voor Sylvia een kwestie van een lange adem hebben!

Wat spreekt je het meeste aan in je werk? 
Arjan: “De afwisseling in het werk. Al verricht ik veel stucwerk, 
ik ben ook bezig met timmeren en metselen. Bovendien 
zie je als je ergens aan begint niet veel later al het resultaat. 

Daarom doe ik het liefst verbouwingen of aanbouw. Je wordt 
dan gedwongen na te denken om de gevolgen van je werk 
te overzien. De werkzaamheden moeten precies op elkaar 
aansluiten. Bij nieuwbouw doe je alles vanaf een tekening, dat is 
veel eenvoudiger.”

Waar ben je trots op of waar word je blij van, Arjan?
“Ik ben voor mijn gevoel goed bezig. Ik zit lekker in mijn vel en 
ik heb lol in veel dingen. Buiten het werk ben ik heel blij met 
mijn thuisfront. Ik pas ervoor op dat het gezinsleven niet te veel 
lijdt onder de bouwwerkzaamheden. Zo is het vrijdagavond 
“mannenavond”. Dan is Sylvia meestal aan het werk en kruip 
ik met de jongens op de bank en eten we chips en kijken een 
filmpje. De kinderen weten dat precies. Verder voetbal ik af en 
toe bij de veteranen en begeleid ik het team van Heijen 4. In het 
verleden heb ik problemen gehad met mijn knieën dus meer zit 
er niet in.”

Toekomstplannen?
Arjans wens is het bedrijf aan huis hebben. De huidige woning 
verkopen en ergens anders een huis kopen waar een loods bij 
geplaatst kan worden. We kunnen echter gerust zijn, want één 
ding is zeker: Arjan blijft met zijn gezin en bedrijf in Heijen. Hij zal 
het dorp niet verlaten. Dat hebben we genoteerd, Arjan!
Zoals we al eerder geconstateerd hebben is er in Heijen een 
groot aantal echtparen dat samen een bedrijf runt. En nu dus ook 
weer. Sylvia staat helemaal achter de plannen van haar man en 
draagt haar steentje bij door de financiële administratie op zich 
te nemen. Moj toch!

Theunissen Bouw
Heikampseweg 71
6598 BS Heijen
Tel. 06-14703047
E-mail: theunissenbouw@gmail.com
www.theunissenbouw.nl (onder constructie)

          Familie Theunissen          Rik en Luuk



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

EEN COMPLEET ASSORTIMENT
BIJ DECO HOME PETERS

Bij Deco Home Peters vindt u een compleet assortiment verf, behang, raamdecoratie, gordijnen, 
shutters en glas. Wij geven u vrijblijvend advies en helpen u desgewenst met het maken van uw 

keuze. Kom langs in onze winkel en laat u inspireren!

Molenstraat 53, 5431 BW  Cuijk, Tel.: 0485 - 32 17 87
www.peters-decohome.nl

Molenstraat 53, 5431 BW Cuijk, Tel.: 0485 - 32 17 87, 
www.peters-decohome.nl

Verf Behang Raamdecoratie

Gordijnen Shutters Glas

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



Het duurt nu niet lang meer. Op 5 juli 2017 start de 60e jeugd 

4-daagse in Ottersum! Ook uit Heijen lopen er jaarlijks veel 

kinderen mee. Misschien heb je zelf ook wel eens meegelopen? 

Vorig jaar liepen er ruim 750 kinderen mee! Er wordt dagelijks 

gewandeld in en rond Ottersum. 

Tijdens deze dagen kan er gekozen worden uit de afstanden 

2,5 – 5 – 10 en 15 kilometer. De 2,5 kilometer noemen we 

ook wel de snuffelroute. Dit is speciaal voor de allerkleinsten. 

Ook buggy’s, wandelwagens e.d. zijn daar toegestaan. Een 

deelnemerskaart kost € 5 en geeft recht op versnaperingen en 

een medaille. Daarnaast is het mogelijk om een sponsorkaart 

te kopen. Deze geeft alleen recht op versnaperingen, niet op 

een medaille. Op zaterdag wordt de jeugd 4-daagse afgesloten 

met een grandioze intocht. De organisatie is al druk bezig 

om van dit jubileumjaar weer een fantastisch evenement te 

maken. Zo is er op zaterdag een grootse feestelijke intocht 

met muziek, spandoeken, ballonnen en veel mensen langs de 

kant. Iedere wandelaar ontvangt een speciale medaille. Maar 

ook een extra attentie, er is een ballonnenwedstrijd en nog 

veel meer. Voor iedereen die van wandelen houdt en nog één 

keer de sfeer van vroeger wil ervaren mag op vrijdag 7 juli 

één avond meelopen. Er kan daarbij gekozen worden voor de 

afstand van 10 of 15 kilometer. Voor deze afstand kan men een 

aparte wandelkaart kopen. Op de rust zal er voor 

koffie/thee gezorgd worden. 
Hopelijk tot dan! 

Kijk voor meer informatie op onze website 

www.kvw-ottersum.nl 

60e jeugd 4-daagse Ottersum 

Hallo redactie,

 
Hèjs Nèjs is een graag gezien blad. Ook de jeugd vindt 

het een leuk blad want ze worden goed bijgepraat 

door opa. Vandaar dat ook deze jonge bezorgster 

graag jullie blad verspreidt!

 
Groetjes Maria Poels

Zonnebloem:
Oproep hobbyisten voor hobbybeurs! 
Zondag 10 december 2017 organiseert 
De Zonnebloem haar tweejaarlijkse 
hobby-creatief-beurs. Hiervoor zijn we 
nog op zoek naar hobbyisten uit de 
regio die met een stand deel willen 
nemen aan de beurs. Voor meer informatie kun je bellen met Nellie Lintzen 

telefoon 0485-511657 of een e-mail sturen naar 
g.lintzen@home.nl . 

Afscheid 
Nog een afscheid van een trouwe bezorger: Jan Jans

In Hèjs Nèjs van maart stonden we stil bij het afscheid 

van Herman van den Boom als bezorger van Heisa 

(parochieblad) en sinds 2010 van het Hèjs Nèjs.  Jan Jans uit 

de Beukenlaan heeft in mei zijn laatste ronde gemaakt met 

een stapel Hèjs Nèjs en in de brievenbussen op zijn route 

gestopt. Jan is inmiddels naar Gennep verhuisd, mede ook 

vanwege de opname van zijn vrouw Toos in verpleeghuis 

Madeleine in Boxmeer. Hij wilde graag wat kleiner gaan 

wonen. Na al die jaren (al vanaf 1988) rondbrengen van 

Heisa en nu Hèjs Nèjs heeft Jan aangegeven dat dit een 

goed moment is om daarmee te stoppen. 

Jan, van harte bedankt voor al die jaren trouwe dienst! Tot 

slot wensen wij jou veel woonplezier in Gennep.

         Noor
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De geboorte van Svenno en Mirre 
Op 23 oktober 2004 beviel Carmen van een tweeling, 
maar liefst dertien (!) weken te vroeg. Svenno en Mirre 
werden ze genoemd. Ze wogen maar 1086 en 940 
gram. Meteen na de bevalling moesten ze uiteraard in de 
couveuse. Eigenlijk ging alles best wel goed totdat Svenno 
in de derde week na zijn geboorte een bloeding kreeg in 
de linkerhelft van zijn nog prille hersentjes. De doktoren 
waren niet erg optimistisch. Dat hij er “iets” aan over zou 
houden was onvermijdelijk. De doktoren noemden een 
spastische verlamming, maar zij spraken ook het woord 
“kasplantje” uit. De schrik zat er goed in. Het was afwachten 
wat voor schade de hersenbloeding had veroorzaakt. Men 
noemt dit een cerebrale parese (afgekort CP). Dat wil 
zeggen, een niet-aangeboren hersenafwijking. In de loop 
van de jaren die volgden werden de gevolgen duidelijk. 
Svenno’s motorische ontwikkeling aan de rechterzijde van 
zijn lichaam is verstoord. Daardoor ging hij ook pas veel 
later dan Mirre zitten, lopen, fietsen en…. voetballen.
Mirre deed het verder prima, ze groeide goed en kan 
goed mee op school. Op dit moment zit zij in groep 8 
van Basisschool De Heggerank en is volop bezig met het 
repeteren voor de musical die het einde van de schooltijd 
inluidt. Ze is dansmarietje bij de Jeugdraad. Verder is 
mevrouw ook geregeld te vinden op het voetbalveld. 
Een pittige tante, die zich de kaas niet van het brood laat 
eten, zeker niet. Kind af, meisje in de dop zo kun je haar 
het beste omschrijven. Na de vakantie gaat ze naar de 
middelbare school in Gennep.
Svenno kwam dus wat later op gang. Volgde drie jaar 

kleuterklas en ging daarna naar de Piramide, een school 
voor speciaal onderwijs in Gennep. Daar fietst hij iedere 
dag gewoon naar toe. Een hele strijd heeft hij moeten 
leveren om goed te leren fietsen. Die zijwieltjes! Hij rustte 
niet voordat die eraf konden. De andere passies volgden 
al snel. Voetballen en voetballen! Hij is er dol op. Als wij 
komen zit hij juist naar het Nederlands Elftal op TV te 
kijken. Een oefenwedstrijd tegen Marokko. We moesten 
enige moeite doen hem daarvan los te weken, maar het 
duurde niet lang of hij kwekte er lustig op los tegen ons. 
Hij speelt met zus Mirre in de D-jeugd van VV Heijen. 
Maar dat niet alleen. Svenno bleek aanleg te hebben en 
meldde zich aan voor de talentendag van het CP Team 
van de KNVB, daartoe aangemoedigd door doktoren 
van de St. Maartenskliniek waar Svenno nog steeds onder 
behandeling is. Die talentendag is speciaal voor kinderen 
met een cerebrale parese en vond twee jaar geleden 
in Papendal, Arnhem, plaatst. Maar liefst dertig kinderen 
meldden zich hiervoor aan. Een van de drie die hieruit 
geselecteerd werd was onze Svenno! 

Het systeem
Carmen legt ons het systeem uit: “Er zijn drie jeugdteams 
en een team voor volwassenen, het zogenaamde A-team. 
Het A-team doet mee aan EK’s en WK’s en tot voor kort 
ook met de Paralympics. Dat laatste staat nu even in de 
ijskast, maar er gaan stemmen op om er toch weer aan 
mee te gaan doen. De drie jeugdteams zijn voor kinderen 
onder de 15, kinderen onder 17 en onder 19. Als je daar 
allemaal doorheen komt, kom je in het A-team en mag je 

We werden weer eens getipt. Met dank aan Iwan Klein hadden we een gezellig gesprek met de 
12-jarige Svenno Peters, zijn tweelingzusje Mirre en moeder Carmen van der Venn (42)  uit de 
Lijsterbesstraat. Wat is er aan de hand?

Svenno Peters zit in de selectie van 
het Nederlands CP Voetbalteam.

Samen met Dirk Kuyt

Het team
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meedoen aan de grote internationale wedstrijden. In de ploeg van 
Svenno (onder 15)wordt geen competitie gespeeld maar wordt 
er heel veel getraind.  Op zaterdag 3 juni mag Svenno naar een 
clinic van de Dirk Kuyt Foundation in Katwijk aan Zee.” Svenno: 
“En ik ben niet eens fan van Feyenoord!” Wij vragen van welke 
club dan wel? Svenno: “Ajax!!” Hij wordt er naar toe vervoerd 
door zijn Afferdense opa Ger. “Mijn opa Ger is mijn grootste fan“ 
zegt Svenno. En wat gebeurde er 3 juni? Wij kregen de volgende 
dag een prachtige foto van Svenno toegestuurd met naast hem 
Dirk Kuyt. We wisten het meteen: dit is de voorpaginafoto! Als we 
vragen wat het aller-leukste is van voetballen in het CP team zegt 
hij zonder aarzelen: “Dat ze aardig zijn voor elkaar en elkaar willen 
helpen.” Moj toch!
Ieder jaar word bekeken of hij in de selectie mag blijven. Mag 
Svenno door naar de selectie van de jeugd onder de 17? We 
hopen het. Deze lieve en energieke grapjas met zijn mooie blauwe 
ogen (“ja, dat weet ik, dat zeggen meer mensen” aldus onze 
aanstaande adonis…) gun je van harte een gelukkig en sportief 
leven. Want ondanks alles zijn er natuurlijk ook beperkingen. Hij 
kan niet zo snel rennen, maar volgens Carmen heeft hij wel een 
heel goed spelinzicht. Ja, knikt Svenno. Hij is het er mee eens. 

Mag Svenno door naar de selectie 
van de jeugd onder de 17? We 

hopen het.
De spelregels
De spelregels zijn aangepast. Zo wordt er gespeeld 7 tegen 7. De 
velden zijn iets kleiner en ook de goals. Je hoeft de bal ook niet per 
se in te gooien, rollen mag ook. Omdat Svenno’s hersenbloeding 
aan de linkerzijde van zijn hersens heeft plaatsgevonden is hij stijf 
links. De rechterhersenhelft stuurt namelijk je linkerkant van je 
lichaam aan en je linkerhersenhelft de rechterkant. Je kunt ook 
zien aan zijn lijf dat er sprake is van stoornis in de ontwikkeling. 
Zijn rechterhand is kleiner dan zijn linker en zijn rechterbeen 
doet ook niet wat zijn linkerbeen wel kan. Maar voor de rest, 

geen problemen. Na de vakantie gaat hij naar de praktijkschool in 
Boxmeer. Komt helemaal goed.

De fotoshoot
Onze fotograaf nam Svenno en zus Mirre mee naar buiten voor 
de fotoshoot. Voor de gelegenheid was Svenno al gekleed in een 
KNVB voetbalshirt. Daar was dus goed over nagedacht. Mirre 
vloog nog even snel naar boven om een ander outfitje aan te 
trekken. Moeder Carmen: “Dat gebeurt tegenwoordig drie keer 
per dag…”
Behalve voetballen kunnen Svenno en Mirre ook heel goed 
trampolinespringen. En verder mochten we ook best de twee 
cavia’s Donky en Muffin even knuffelen. Twee snoesjes van beestjes 
die dol zijn op paprika.
Dat Carmen haar handen vol heeft aan haar twee draaitollen is 
wel duidelijk. Maar de liefde voor elkaar spat eraf. En wat leuk dat 
we een dergelijk voetbaltalent in ons midden hebben. Kasplantje? 
Niks hoor, geen sprake van… Weer iets om trots op te zijn…. 

Cerebrale parese en voetbal. (CP)
Carmen overhandigde ons een pamflet waarop de aandoening 
en het CP voetbal helder wordt uitgelegd. Wij citeren hieruit:
CP voetbal is speciaal bedoeld voor mensen die als gevolg van een 
hersenaandoening een motorische beperking hebben. De letters 
CP staan voor cerebrale parese, de naam van de aandoening. 
De beperking uit zich meestal in spasticiteit in benen en armen. 
In aanmerking komen ook voetballers die op latere leeftijd een 
hersenbloeding, herseninfarct of hersentumor hebben gehad. 
Spelers die in coma hebben gelegen en hier een licht motorisch 
probleem aan over hebben gehouden behoren eveneens tot 
de doelgroep. CP voetballers spelen meestal ook in reguliere 
voetbalteams. CP voetbal wordt uitsluitend op internationaal 
niveau gespeeld. Dat Nederland een toonaangevend land is in het 
CP voetbal blijkt uit de gewonnen prijzen. Op de erelijst van het 
Nederlands CP team staan twee Europese titels, twee wereldtitels 
en drie gouden medailles op de Paralympische Spelen.

Svenno
Svenno, Carmen & Mirre



Gemiddeld brandstofverbruik: liter/100km: 5,6-4,0; km/liter: 17,9-25,0; CO2 gr/km: 105-101.
Kijk voor de actie- en verkoopvoorwaarden op opel.nl

LEKKER STOER.
Ontdek de wilde versie van ons instapmodel: de Opel KARL ROCKS. Met zijn SUV-achtige kenmerken en tweekleurige lichtmetalen 
wielen heeft hij een nóg sportievere uitstraling. Deze nieuwe compacte stadscrossover met hoge zit biedt 5 deuren, 5 volwaardige 
zitplaatsen en een luxe uitrusting. Toch rijdt u ‘m al vanaf € 14.745 of € 239 per maand met Opel Private Lease. De KARL ROCKS 
staat nú in onze showroom, klaar voor een wervelende proefrit. Let’s rock!

DE KARL ROCKS.

Private Lease vanaf

€ 239/mnd

Rijklaar vanaf

€ 14.745

Ewinkel 4, Cuijk
(0485) 33 65 00    www.autojetten.nlAUTO JETTEN CUIJK
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Herontdekt pareltje: De Gasterij…
Een aantal jaren heeft het een ietwat kwijnend bestaan geleid, maar nu is het helemaal terug: De Gasterij. De Gasterij 
is het horecadeel van Camping de Schaaf aan de Brem nummer 11. De voormalige Heijense Marion Maas nam, 
gesteund door echtgenoot  Stanny  Jansen, het horecadeel over en zit nu vol plannen er iets heel moois van te gaan 
maken.En dan weet je het wel als we zoiets horen: dan moeten we er als de kippen naar toe om Heijen deelgenoot te 
maken van deze leuke hotspot. Een oude opgepimpte omafiets langs de kant van de weg die dienst doet als wegwijzer 
bracht ons snel waar we moesten zijn.

Marion Maas
De 52-jarige Marion is pas een paar maanden geleden begonnen 
aan haar horeca avontuur. Eerst werkte ze bij Dichterbij maar daar 
heeft ze op 1 februari afscheid van genomen. Ook had ze een 
hondentrimsalon. Maar het knippen werd haar door problemen 
met haar polsen iets te zwaar. Het roer moest om.
Ze huurde de accommodatie van Eldorado Parken en ging op 
11 maart jl. officieel open. Met ons neemt ze de leuke onderdelen 
van haar plannen door. Neem bijvoorbeeld dit: wil je gaan picknicken 
met familie of vrienden? Marion maakt mooie picknickmanden 
klaar en brengt die persoonlijk naar de picknickplek. Je moet er 
maar opkomen.De Gasterij kun je omschrijven als lunchcafé en 
feestlocatie voor bruiloften en partijen en bedrijfsfeestjes of 
bijvoorbeeld een familiedag. Om de gezelligheid te verhogen zit 
er geregeld muziek op het ruime terras. Marion wijst ons op de 
“dansvloer”, een leeg stukje terras. Marion: “Ik heb gemerkt dat 
Duitsers graag dansen en dat doen ze dan ook volop hier.”

“Ik heb gemerkt dat Duitsers 
graag dansen en dat doen ze dan 

ook volop hier.”
Eén kant van het café is ingericht als cafetaria. Frietjes, snacks, ijsjes 
van Heldro, alles voor een lekker tussendoortje is verkrijgbaar. 
Marions dochters helpen hier vaak in het weekend.
Zelfs high tea of tapas eten is hier mogelijk. Gastvrije Marion maakt 
het met liefde en plezier klaar. In het weekend serveert ze een 
heerlijk menu in twee varianten. Niet duur, maar origineel en lekker. 
Je kunt dit gerust een pleisterplaats voor fietsers en wandelaars 
noemen. Ook Pieterpadlopers weten de accommodatie te vinden. 
Onlangs mocht ze op het terras een heuse scootmobielclub 
verwelkomen. Marion lacht: “Stonden er ineens negentien 
scootmobiels geparkeerd voor het terras!”

Een andere leuke anekdote die Marion met ons deelde dat er een 
heuse carnavalsoptocht over het terrein van Camping de Schaaf 
heeft plaatsgevonden. De vaste bewoners, die normaal in de winter 
niet naar Heijen komen, kwamen speciaal voor dit feest naar hun 
stekkie, verkleed en wel. Zelfs met echte carnavalswagentjes. Een 
mooie herinnering en iets dat zeker voor herhaling vatbaar is. 
Echtgenoot Stanny staat helemaal achter Marion en helpt waar 
nodig in de weekends mee. 

Omgeving
De omgeving van De Gasterij is zonder meer heerlijk te noemen. 
De rust en schoonheid van de bosrijke omgeving kun je hier volop 
opsnuiven. Biertje, kopje koffie, frisdrankje, snackje op het ruime 
terras of gewoon binnen. Heerlijk uitrusten. Kinderen kunnen zich 
best vermaken in het speeltuintje. Daarna fiets of wandel je weer 
verkwikt verder. De campingregels die ook voor de Gasterij gelden 
hangen naast de open deur. Een foto hiervan vind je op deze 
bladzijde. Zo samengevat hoeven we er verder geen 
uitleg bij te geven. Duidelijk wat hier de bedoeling is.

Marion, wij wensen je veel succes met je Gasterij en 
we hopen dat de fietsende en wandelende Heijenaren 
(en dat zijn er velen!) eens een kijkje komen nemen.
Word vrienden met De Gasterij op Facebook en je 
ziet de activiteiten en de heerlijke weekendmenu’s 
vanzelf  terug in je tijdlijn.

De Gasterij
Brem 11
6598 MH Heijen
www.DeGasterij-Maasduinen.nl (Aan deze website wordt 
nog gewerkt maar zal als het goed is binnenkort actief zijn.) 
Telefoon: 06-30827486

Uit de oude doos Marion bij de ingang van De Gasterij    Wegwijzer naar De Gasterij

   De campingregels
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Hejje Natuurlijk Mojjer
Mei-Juni 2017 Waterdrieblad (Menyanthes trifoliata) 
Als je in mei of juni het dorpsommetje Hejje Mojjer loopt en je kiest de lange route dan kom je 
langs de drie vijvers. Let dan eens op de begroeiing in deze oude Maasarm. Aan de randen bloeit 
de gele lis en in het water zie je een grote hoeveelheid waterdrieblad. Hieronder volgt een korte 
beschrijving van deze, in Nederland beschermde, mooie plant.

Voorkomen
Het waterdrieblad of waterklaver is een van de mooiste 
wilde planten van West-Europa. Bij ons is het een vrij 
algemene plant die voorkomt in vennen, veenmoerassen 
op zandgronden. De plant houdt niet van zilte grond en 
komt daardoor ook niet zo veel voor langs de kust. In 
onze tuinvijvers wordt hij vaak aangeplant en is zeer 
geschikt als oeverbegroeiing. Hij houdt van een zonnige 
plaats en een matig voedselrijk milieu (mesotroof). 
Samen met o.a. kleine valeriaan en rietorchis zijn het 
pioniers op het gebied van landaanwinning

Omschrijving
Waterdrieblad is een overblijvende moerasplant 
met een lange sponzige, horizontale wortelstok. De 
wortelstok kan wel 1,2 meter lang worden. De sappige 
lang gesteelde bladeren spruiten uit de worteltop en zijn 
onderverdeeld in drie deelbladeren van 3,5 tot 7 cm. 
In de winter vormt de plant knoppen onder water om 
in de lente zijn bloemen boven het water uit te steken. 
De bloemknoppen zijn roze. De ongeveer 1,5 cm grote 

bloemen staan in 20 tot 30 cm lange trossen. De witte 
bloemkroon met een zweempje rood is opvallend 
franjeachtig gebaard. De kleine bloemen zijn zacht 
getint wit-roze en heffen zich boven het water uit. Het 
lijkt een grote roze wolk die feestelijk aandoet in de 
lente. De rode kleur van de meeldraden contrasteert 
fel met de gekronkelde witte bloemblaadjes die aan 
de randen een franjeachtige baard lijken te hebben. 
Ook de bruine vruchten met hun typisch zaagtandige 
kroonslippen zijn nog fraai om te zien.
De achternaam van Menyanthes verraadt zijn 
beeldkenmerk trifoliata, wat drie bij elkaar staande 
bladeren betekent. De bladeren zijn gaafrandig en 
eivormig van vorm. Waterdrieblad breidt zich in 
hoofdzaak uit met zijn kruipende wortelstok. Het 
donker bruinzwarte zaad kan door de wind worden 
meegevoerd om ergens anders in een geschikt milieu 
te kiemen. Het waterdrieblad is nauw verwant aan 
de gentianen maar wordt, meestal samen met de 
watergentiaan, in een aparte familie ondergebracht

                             De tere bloemen van het waterdrieblad
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   De schitterende bloemen van het Waterdrieblad

De verspreiding wereldwijd

Enkele wetenswaardigheden
Namen:
Nederlands: Waterdrieblad
Frysk: Trijeblêd
English: Bogbean (Common Bog Bean, Marsh Clover)
Français: Trèfle d’eau
Deutsch: Fieberklee
Wetenschappelijk: Menyanthes trifoliata
Naamgeving: Menyanthes is mogelijk afgeleid van het 
Griekse woord men (maand) en anthos (bloem), een 
verwijzing naar de bloeitijd van 1 maand. 

Medicinale werking
Waterdrieblad staat te boek als een bloedzuiverende 
plant. Afvalstoffen worden sneller uit het lichaam 
afgevoerd en omdat het ook de lever stimuleert 
verwijdert het overtollige stoffen sneller uit het lichaam. 
Het wordt in de fysiotherapie o.a. ingezet bij artrose en 
reumatische artritis.

Verzorging in de vijver
Behalve in ondiepten en langs randen van plassen en 
sloten, groeit waterdrieblad graag langs de oever van de 

vijver. Het is geen moeilijke plant. Oevers, gemaakt van 
turf dat half in het water steekt, zorgen voor een goed 
milieu. Het is een echte aanrader voor grote en kleine 
vijvers. Waterdrieblad is toepasbaar als voorgrondplant 
en als contrasterende onder begroeiing tussen grotere 
verticale planten. Hij kan in manden geplant worden 
maar groeit er gegarandeerd uit zodat periodiek 
verpotten een noodzaak is.
Waterdrieblad doet het niet zo goed in het moeras 
maar kan vandaar over de vijverrand naar het water 
kruipen en is dus geschikt om vijverranden af te 
dekken. Vermenigvuldiging gebeurt het makkelijkst 
door zijscheuten waaraan wortels zitten af te snijden. In 
de praktijk betekent dit dat men stukken van ongeveer 
30 cm afsnijdt. Dit kun je het beste in de lente doen.

Wil je deze plant in je vijver zetten, haal er dan een 
bij een tuincentrum in de buurt, maar laat de wilde 
plantjes s.v.p. staan.

Veel zomerzon bij de vijver toegewenst.
Martha en Paul



Boxmeerseweg 2a  6598 BK Heijen
www.snellenhorecaservice.nl

Daarom kiest u voor 
RegioBank

Zonder poespas
Wij brengen uw financiele vragen 

terug tot begrijpelijke oplossingen en 
gewoon goede producten.

Bij u in de buurt
U bent bij ons geen rekeningnummer. 

U wordt geholpen door iemand 
die u kent.

Altijd binnenlopen
Bij ons kunt u altijd even binnenlopen  

voor advies en een kop koffie.  
U bent altijd welkom.

Een complete bank
Een bank waar u terecht kunt voor  
betalen, sparen, hypotheken, alles. 

RegioBank heeft alles onder één dak.

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

Meerweten?Kom langs of belvoor eenafspraak.

 

 

   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!



In februari van dit jaar stond er een interview in het Hèjs Nèjs met de bewoners 

van Boommarterstraat 7. Daarbij hebben we afgesproken dat als een bewoner 50 

jaar wordt en ons een foto zou toesturen, wij deze ook zouden plaatsen. En zie! 

De eerste die in de woning op zaterdag 13 mei 50 jaar is geworden. Het is Peter 

van Haeff.

Peter heeft een geweldig feest gehad. Hij is met alle medebewoners van de woning 

gaan bowlen, daarna lekker gaan eten en toen nog een receptie met feest.

Peter is een enorme fan van Rowwen Hèze, zoals je op de foto kunt zien.

Peter, van harte gefeliciteerd!

(‘Van Hees wies Hingeland, van Smele wies Brugfort, dor vuule weej ons thuus’ ……….uit het Heijs Volkslied 

van Theo Terpstra)

We gaan terug in de tijd, tot voor WOII. De ouders van Frans Stoffele, Hen Stoffele en Everdina Wikkers, zouden in 

een boerderij in Bergen gaan wonen. Maar net voor de verhuizing brandde deze af. Terug bij af. Maar gelukkig bleek dat 

de familie Deenen uit Heijen een stuk bouwgrond aan het Hezeland wilde verkopen. Zo geschiedde. Er werd een huis 

gebouwd, dat net voor de oorlog klaar was. Tot dat moment hebben ze nog tijdelijk elders in Bergen gewoond. 

In 1944 moest de nieuwe woning weer verlaten worden in verband met de evacuatie. Bij terugkomst bleek de oorlogsschade 

mee te vallen en kon het jonge gezin genieten van de mooie woonplek in het groen, met toen nog een rechtstreekse 

verbinding met het dorp Heijen. In 1962 trouwde Frans met Bets Koenen en werd het ouderlijk huis gesplitst, zodat de 

ouders en Frans en Bets ieder hun eigen woonruimte hadden. Mientje en Gerrit woonden intussen al in Gennep en Heijen.

Enkele jaren terug bleek dat het bijhouden van de grote tuin langzamerhand wat bezwaarlijk begon te worden. Daarom 

namen ze het besluit om het huis te gaan verkopen en andere woonruimte te zoeken. Dit duurde even, maar sinds begin 

mei 2017 wonen Frans en Bets nu tot tevredenheid in een vrij nieuw appartement in Gennep. Hoewel het toch wel even 

wennen is, lijkt het er toch wel op  dat ze zich hier thuis gaan voelen. Regelmatig zijn ze  nog in Heijen voor familiebezoek 

en verenigingsactiviteiten. We gaan ervan uit, dat de nieuwe bewoners zich prima gaan thuis voelen op Hezeland 5, net 

zoals de familie Stoffele dat bijna 80 jaar heeft gedaan…….

Na (bijna) tachtig jaar geen Stoffele 

meer op Hezeland…..

Peter van Haeff 50 jaar!

Archief Historisch Heijen via Peter Verhoeven

In mei was deze foto al geplaatst bij het artikel over de 

oud-bewoners van de Brem. De ondertitel ontbrak deels.



Heisa

Nadat Jezus ten hemel was opgenomen, keerden zij naar Utrecht terug. 
Daar aangekomen, gingen zij naar een bovenzaal aan de Maliebaan waar ze 
verblijf hielden: de eenvoudige gelovige, de moderne theoloog, de bisschop, 
de ziekenbezoekster, de gebedsgenezer, de profeet, de behoudende 
theoloog, de kerkmusicus en Kees de conciërge. Ze raakten verwikkeld in 
eindeloos gepraat. De eenvoudige gelovige zei: “Het gaat om het leven van 
alledag, daarin moet je richting vinden.” “Ja maar,” zei de moderne theoloog, 
“je moet ook spreken over God en over het bestaan van Jezus voordat hij 
geboren werd.” “Volgens mij”, zei de bisschop, “gaat het gewoon om een 
geloof dat bergen verzet.” “Maar als je ziek bent,” zei de ziekenbezoekster, 
“ga je wel mooi twijfelen aan alles.” “Welnee,” zei de gebedsgenezer, “je 
legt ze toch zeker de handen op en biddend maak je ze weer beter.” De 
profeet zei: “Wat ik mis, is het maatschappelijk aspect: wat zit er áchter 
het kwaad, door welke structuren wordt het veroorzaakt?” “Dat gaat me 
te ver,” zei de behoudende theoloog, “zo kun je alles wel goed praten; 
je moet goed en kwaad terdege onderscheiden, je moet ze benoemen 
zonder allerlei omwegen of uitvluchten.” “Hallo,” riep de kerkmusicus, “kan 
er ook nog begeesterd gesproken worden en valt er ook nog wat te 
zingen; is er ook nog plaats voor liturgie?” Verwikkeld dus in eindeloos 
gepraat. Toen zei Kees de conciërge: “Volgens mij bedoelen we in de geest 
allemaal hetzelfde. Wie moet er nog koffie?” Toen gebeurde het. Hoewel 
de deuren gesloten waren, kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan 
en zei: “Vrede zij jullie.”

Pastoor H. Reijnen

Vragen en vermoedens

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

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

Juli Augustus
2017 2017

vieringen in vieringen in

Zaterdag 01 juli 
geen dienst
Zondag 02 juli 09.30 uur 
Eucharistieviering met het Gregoriaans koor
Zaterdag 08 juli 
geen dienst
Zondag 09 juli 09.30 uur 
Eucharistieviering
Zaterdag 15 juli 
geen dienst
Zondag 16 juli 09.30 uur 
Eucharistieviering met volkszang
Zaterdag 22 juli 19.00 uur 
Gebedsdienst met volkszang
Zondag 23 juli 09.30 uur 
Eucharistieviering
Zaterdag 29 juli 
geen dienst
Zondag 30 juli 09.30 uur 
Eucharistieviering

Zaterdag 05 augustus 
geen dienst
Zondag 06 augustus 09.30 uur 
Eucharistieviering
Zaterdag 12 augustus 
geen dienst
Zondag 13 augustus 09.30 uur 
Eucharistieviering
Zaterdag 19 augustus 
geen dienst
Zondag 20 augustus 09.30 uur 
Eucharistieviering met volkszang
Zaterdag 26 augustus 19.00 uur 
Gebedsdienst met volkszang
Zondag 27 augustus 09.30 uur 
Eucharistieviering met het Gregoriaans 
koor
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Lever je als vereniging een bijdrage aan een viering in de periode september 2017 tot en met januari 2018? 
Dan kun je dit nog doorgeven bij Tiny Maas tot en met de eerste week van juli. Het bericht graag sturen naar 
e-mailadres: cornelismaas@home.nl. Hartelijk dank.

Vieringenschema herinnering

Heisa

Martien werd geboren op 1 juli 1934 in St. Hubert Broek. 
Hij groeide op in een gezin met zes zussen. Martien leerde 
Truus, zijn latere echtgenote, kennen op de kermis. Martien 
en Truus trouwden op 6 februari 1965 in de kerk in Heijen. 
Op 18 november van het volgende jaar kregen ze een 
zoontje, Jacco. De vreugde was groot: een stamhouder!
Door de jaren heen stak Martien flink de handen uit de 
mouwen in diverse beroepen zowel in Nederland als in 
Duitsland. Maar het langst was hij toch gewoon in Heijen 
aan het werk, nl. bij Hendriks Voeders. Op zijn 59ste ging 
Martien in de VUT. Busreizen maken en tochtjes op de 
brommer waren geliefde bezigheden, vaak met Cis en 
Gerrit Broeks. Martien reed, Truus zat achterop. Een keer 
ging het mis: in de buurt van Berg en Dal trok Martien 
iets te enthousiast op en verloor hierbij Truus. Behalve 
de uitstapjes besteedde Martien veel aandacht aan de 
flora en fauna om zich heen: honden en diverse soorten 
gevogelte waaronder 10 jaar lang een papegaai maakten 
deel uit van zijn verzameling. Ook de planten werden 
met voortdurende zorg omringd. Martien was ook een 
gildeman. Hij was in 1986 en 1987 zelfs koning. 
In 1996 overleed Truus helaas en moest hij ‘alleen’ verder. 
Echter: in 2000 leerde Jacco Inge en haar zoontje Melvin 

kennen. Er brak eigenlijk 
een nieuwe tijd voor 
Martien aan. Jacco en 
Inge kregen samen 
nog twee zoontjes, 
Kay en Sem! Met de 
gezondheid ging het 
inmiddels minder goed. Ondanks dat bleef er genoeg 
over om van te genieten. Voor Martien gold bij uitstek 
het gezegde: “Het glas is half vol!”. Daardoor raakte hij 
zijn typerende gevoel voor relativeren en humor nooit 
kwijt. Op de dagbesteding “Mimosa” leerde hij zelfs nog 
verdienstelijk schilderen, getuige ook de prachtige vogels 
op zijn rouwbrief. Thuishulp Andrea en de poetsvrouw 
kwamen graag: Martien klaagde immers nooit en schikte 
zich in zijn lot. De laatste weken volgden de gebeurtenissen 
elkaar snel op. Er werd een levensbedreigende ziekte 
ontdekt. “We moeten het ermee doen”, zei Martien. Hij 
wilde het zelf nog niet waar hebben, maar toch. Martien 
overleed op 2 mei 2017 in het hospice in St. Anthonis. 
Martien Josephs: eenvoud en hartelijkheid kenmerkten 
hem als weinig anderen. We zullen hem missen. Rust in 
vrede, Martien. 

In memoriam: Martien Josephs



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

Wat is uw
huis waard?

Gratis waardebepaling
bel 0485-820202

    www.rovermedia.nl
www.facebook.com/Madeinheijen

Kleine 
of grote 
bijzonderheden...
een idee, een droom, 
een hobby, een verhaal...
uit Heijen

Laat het ons weten!Wij zijn op zoek naar bijzonderheden 
uit Heijen om te delen. Dus kan  

jouw opa breien? Weet jij hoe Heijen 
er vroeger uit zag en wil je dit delen?Stuur ons jouw verhaal en wie weet 

kunnen we van iets kleins iets groots maken!

Made in 
heijen.nl 
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Groot feest bij de familie Spit!
Het zal je maar gebeuren! In amper één week tijd twee 
maal een geboorte te mogen vieren in één familie. Het 
overkwam de familie Spit.
Eerst grote blijdschap aan de Heesweg. Daar kwam 
Storm ter wereld, zoon van Frank Spit en Kim Bosten 
en  broertje van Isa
Een paar dagen later verscheen er een enorme 
opblaasooievaar aan de Heikampseweg ter ere van 
de geboorte van Floris, zoon van Hans Spit en Eline 
Müskens. Floris heeft al een grote broer: Lukas.
Familie Spit, van harte gefeliciteerd met deze dubbele 
vreugde.

Welkom in Heijen

Dorpsnieuws

Voor het eerst in het bestaan van deze rubriek mogen 
wij een geboorte noteren in de Sleedoornstraat. Daar 
kwam Milan ter wereld, zoon van Ramon en Elke Pluk. 
Ook bij de buren hingen de vlaggen uit voor Milan!
Namens de redactie:  Van harte gefeliciteerd!

Welkom in Heijen

De veteranenafdeling van V.V. 
Heijen bestaat dit jaar 50 jaar.
Zaterdag 16 september houden 
de veteranen vanwege dit jubileum voor (oud)-
leden een reünie. Op deze dag is er een gezellig 
samenzijn vanaf 15:00 uur met aansluitend een 
onderlinge wedstrijd. Na de wedstrijd is er een 
feestavond met barbecue, waarbij we onder het 
genot van een drankje oude verhalen kunnen 
ophalen.
Meer informatie volgt. 

Veteranen VV 
Heijen 50 jaar

Op 10 juni jl. overleed op 85-jarige 
leeftijd onze dorpsgenote Lies 
Hendriks-Broenen. Wij hebben 
haar geïnterviewd over haar 

oorlogservaringen. Haar indrukwekkende verhaal staat in de 
uitgave van mei 2013. Het was duidelijk dat Lies zeer bewust de 
verschrikkingen van de evacuatie heeft beleefd. De tijd dat de familie 
Broenen in Groningen noodgedwongen moest doorbrengen werd 
door haar als zeer traumatisch ervaren. De  constante dreiging 
van oorlogsgeweld en dat ze nauwelijks mogelijkheden had zich 
te wassen en te verschonen waren de ergste dingen. Toen de 
familie eindelijk weer terug mocht naar Heijen werd ze van de 
vrachtwagen getild door haar latere echtgenoot, Theo Hendriks. 
Tante Truus van café Broenen had gezorgd voor de eerste maaltijd 
in vrijheid: Stieve riest mit bruune suuker en grote broden Canadees 
wittebrood. Wat een traktatie!
Maar de belangrijkste les die we van Lies leerden was: “Laat het 
alsjeblieft nóóit meer oorlog worden, want dat is verschrikkelijk….” 
Gelukkig is dit ons bespaard gebleven.
Wij wensen de familie Hendriks-Broenen veel sterkte bij het verlies 
van hun geliefde Lies.
Redactie Hèjs Nèjs.

Ter herinnering: Lies 
Hendriks-Broenen.
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De Groenploeg van VV Heijen 
loopt er de kantjes niet af….

Het begin.
Cor Cillessen, afkomstig uit Groesbeek, maar 
al jaren woonachtig in Heijen richtte in 1992 
de groenploeg op. De aanleiding was dat er 
op en rondom het veld van alles te doen 
was, maar “er gebeurde nooit iets.” Sommige 
taken waren in handen van de gemeente, 
maar ook dat verliep stroef. Cor, die kennis 
van deze zaken had opgedaan bij zijn vorige 
club in Groesbeek, ging op zoek naar mensen 
die handig waren en vond er velen. De 
groenploeg begon destijds met de volgende 
personen: behalve Cor ook Jo Jansen, Gert 
Wijers, Cor Gerrits, Henk Guelen, Piet Vinck, 
Piet Schonenberg, Piet Cornelissen en Piet 
Willems. Van deze negen mannen zijn er nu 
nog steeds vijf actief. De groep bestaat nu uit elf 
leden. Verder is Albert Melis er als bestuurslid 
accommodatiezaken ook altijd bij. Het eerste 
project dat ze onder handen namen was het 
maken van een goede omheining.
Elke dinsdag komen ze bij elkaar, hoewel de 
meesten zeggen wel vaker op het voetbalveld 
te vertoeven. 

Wat wordt er gedaan?
Er volgt een hele opsomming: grasmaaien, kanten 
maaien, omheining onderhouden, groen snoeien, 
opruimen, stoepen vegen, ballen zoeken, lijnen 
trekken, reparaties aan de accommodaties als er 
iets kapot is, mollen vangen… Mollen vangen? 
Daarover later meer. Maar de ploeg draait ook 
zijn hand niet om voor uitgebreide verbouwingen. 
Want als er iets verbouwd of aangebouwd moet 
worden doen ze bijna alles zelf. Metselen, elektrisch, 
timmeren enzovoort.

Zijn er nog verbouwingen in het verschiet?
De ploeg droomt van een eigen tribune, 
een serre, nieuw straatwerk, een opgeknapt 
scheidsrechterslokaal en een bestuurskamer op de 
ruime zolder. Plannen genoeg!

En wie zijn de groenploeggenoten van nu? We 
doen een rondje.
Ton Basten (64), heeft veel te vertellen maar zegt 
niks… Ja, ja! ’s Maandags begint hij hier volgens 

Nee, dat doen de maaimachines, lachen de heren van de groenploeg van 

VV Heijen! Omdat de groenploeg dit jaar 25 jaar actief is werden wij uit-

genodigd voor een interview met dit enthousiaste stel zodat zij ook eens 

in het zonnetje komen te staan. Letterlijk staan ze daar natuurlijk geregeld 

in omdat het hun taak is de velden tiptop in orde te houden. Maar ze doen 

nog zo veel meer! Voor de gelegenheid had het bestuur gezorgd voor kof-

fie met taart en dus prikte de redactie ook gezellig een vorkje mee. De sfeer 

was uitgelaten en we waarschuwden de heren dat we “alles” noteren.
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eigen zeggen op het terrein en hij “eindigt ’s zondags”. 
Op dinsdag heeft hij als eerste taak de grijze kliko buiten 
te zetten en zet hij alvast koffie voor de mannen. Samen 
met Cor heeft hij de enorme zolder opgeruimd. Bij de 
laatste verbouwing heeft Ton de plafonds aangebracht. 
Ook aan de bestrating heeft Ton meegeholpen. Hij 
verricht nu vaak hand- en spandiensten  bijvoorbeeld 
lampen vernieuwen, schilderen. 

Full time Feyenoordsupporter Jan Lamers (67) begon 
bij de groenploeg enkele maanden na zijn pensioen. “Ik 
doe een beetje van alles van elektrisch tot metselen.”

Wim Vinck (72) is van huis lasser en “last de hele wereld 
aan elkaar.” Zijn taken liggen meestal op het technische 
vlak. Behalve lassen ook boren, schroeven enzovoort.

Cor Cillessen (73) de man van het eerste uur is de 
schilder in de ploeg. Van beroep was hij dakdekker, 
dus als er pannen van het dak waaien is Cor de 
aangewezen persoon om de reparatie aan het dak te 
verrichten. Hij helpt ook vaak Ton mee bij de poets- en 
opruimwerkzaamheden.

Jan Teerling (70). Jan is de man van de reclameborden. 
Hij zorgt ervoor dat er borden rond het veld komen en 
houdt ze schoon. Ook grasmaaien vindt hij tot zijn taak 
horen als de grasmaaier Piet Willems een keer niet kan. 
En verder “doe ik alles wat nodig is”. Zo kennen we Jan 
ook in de redactie. Niks is hem te veel.

Gert Wijers (80). De ploeg prijst hem. Hij heeft 
altijd “heel hard gewerkt” zo zeggen ze. Het is zelfs 
voorgevallen dat Gerrit met zijn broodtrommeltje 
achterop de fiets niet naar zijn werk maar per ongeluk 
naar het voetbalveld fietste. Gerrit sproeide vroeger de 
velden, nu is er een automatische sproei-installatie. Hij 
rolde alle slangen met de hand op. Nu doet hij wat 
rustiger aan, trekt samen met zijn schoonzoon Bert 
Kerkhoff geregeld de lijnen op de velden, maar zit een 
beetje in de “afbouwfase”. Zijn vrouw Riek wast thuis 
nog steeds de hesjes. Hij zet oud papier en plastic aan 
de weg, een beetje licht werk dus, maar dat moet ook 
worden verricht. Samen met vrouw Riek ontving hij 
enige jaren geleden een Koninklijke onderscheiding 
voor al zijn verdiensten.

Albert Melis, onze geitenboer (46) is bestuurslid. Hij 
“probeert de mannen aan te sturen”. Niet dat dat altijd 
lukt! Maar de vereniging is maar wat blij met Albert 
want hij is niet te beroerd alle materialen die hij op de 
boerderij heeft uit te lenen. Denk aan de shovel, tractor, 
kabeltrekkers voor onder de grond, enzovoort. Hij is 
goed bekend met de automatische sproei-installatie en 
stelt deze naar behoefte in.

Piet Willems is 70 jaar, maar kan volgens de 
ploeggenoten “nog wel twintig joar mit”. In de zomer 
maait hij wel drie keer per week met de maaimachine 
de drie velden die de vereniging rijk is. Piets ideaal is 
een grasmat te creëren vergelijkbaar met die van De 

Gert Wijers

Albert Melis
Cor Cillissen

Jan Lamers

Cor Gerrits

Henk Guelen
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Kuip. Als hij tijd heeft maait hij er ook mooie patronen 
in. Dat levert aan alle kanten complimenten op. Ook als 
er iets mankeert aan de maaimachines, de bosmaaier 
en de kantenmaaiers lost hij dat op. 

Jos van der Venn (68) is de man van de hand- en 
spandiensten. De mannen noemen hem de allrounder. 
Zijn hobby is schilderen dus als er ergens iets 
geschilderd moet worden neemt hij de kwast ter hand. 
Verder hand- en spandiensten op het terrein.

Henk Guelen is de enige “buutenlander” in het bonte 
gezelschap. Hij komt namelijk helemaal uit Gennep. Met 
zijn 81 jaar is hij naar eigen zeggen “het verstand van de 
groenploeg”. Vijftig jaar geleden aan komen waaien door 
Toon Vinck die spelers zocht voor het veteranenelftal. 
Voetballen doet Henk allang niet meer maar hij heeft 
de club nooit verlaten. 

Cor Gerrits (84) is erkend mollenvanger. Hu! Een 
mol heeft op dit terrein geen lang leven, zoveel is wel 
duidelijk. We willen niet weten hoe Cor te werk gaat. 
Verder vindt Cor het leuk om de stoepen te vegen 
en samen met Cor Cillessen en Gert Wijers verzorgt 
hij de kerst- en carnavalsversieringen in de kantine. 
Voetbaltoernooien vindt hij leuk, dan is hij overal op 
te terrein te vinden. Cor is het langste lid van allemaal, 
namelijk sinds 1954!

Theo Toonen hoort ook bij deze club, maar was 
afwezig. Het jaarlijkse snoeien van de heggen rondom 
het veld doen ze samen.

We vragen als altijd naar anekdotes.
Ja, die zijn er te over natuurlijk. In 25 jaar maak je wel 
het een en ander mee. Zo troffen ze op een ochtend 
een stel aan dat op het voetbalveld hun tentje had 
opgeslagen en er had overnacht. Na vriendelijk verzoek 
vertrokken ze weer. Inbraken, daar kunnen ze ook fraai 
over vertellen. Hoe ze een keer inbrekers hadden 
betrapt die vervolgens op de vlucht sloegen. Kinderen 
die in het bos “politieagentje” speelden waren zo 
alert het kenteken van de vluchtauto op te schrijven 
en overhandigden deze aan de politie. Die kon de 
inbrekers daarna gemakkelijk inrekenen. 
Waar ze trots op zijn is dat de Heijense voetbalvelden 
als hét voorbeeld gelden voor de hele gemeente 
Gennep. Toen de groenploeg in Heijen van start 
was gegaan duurde het geen halfjaar voordat alle 
voetbalverenigingen in Gennep een eigen groenploeg 
hadden. 

Sociale contacten
Samen het terrein en de gebouwen in orde houden 
is één ding, maar zeker zo belangrijk zijn de sociale 
contacten. Het is als je zo bij elkaar ziet net een stel 
jonge honden. Elkaar plagend, onzinnige opmerkingen 

Wim Vinck

Jan Teerling

Jos van der Venn

Theo Toonen

Piet Willems

Ton Basten
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plaatsend, maar elkaar ook tot steun en toeverlaat bij 
ziekte, verlies en verdriet. Moj toch!
Ze zijn het er samen wel over eens dat de groenploeg 
zo langzamerhand is veranderd in de “grijsploeg”. En 
daarom zijn ze op zoek naar nieuwe jonge ouderen 
die hun gelederen willen komen versterken. Ben je een 
beetje handig en heb je zin je in te zetten voor deze 
grote Heijense vereniging: kom gerust eens buurten op 
dinsdagmorgen. Dan is de ploeg bij elkaar en de koffie 
bruin. Je bent enorm welkom.

De rondleiding
Mee aan tafel zat ook Harrie Janssen die de week 
voorafgaande aan het interview al druk in de weer was 
geweest iedereen in zijn eigen discipline te fotograferen. 
De resultaten hiervan zie je op deze pagina’s. En Harrie 
nam ons na afloop op sleeptouw voor een rondleiding 
langs de gebouwen. Je weet, dat is altijd onze favoriet. 

En zo bezichtigden wij de ruime kleedlokalen met 
douches in moderne tinten betegeld, alles door eigen 
mensen gedaan. De voorraadhokken, de opslagruimtes 
en het archief dat op de bovenetage is ondergebracht. 
Wat een enorme ruimte! Je hebt geen idee als je het 
sportpark betreedt dat het hier zo ruim en overzichtelijk 
is. Onze complimenten!

Felicitatie
Uiteraard feliciteren wij de groenploeg van VV Heijen 
van harte met dit jubileum en hopen dat ze nog heel 
lang en gelukkig mogen leven op de groene velden en 
daaromheen. 

De groenploeg wordt in het zonnetje gezet!
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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

Gewonde of gevonden dieren:
Dierenambulance:  024-3550222
Dierentehuis De Mere:  024-6414982
www.mere.nl
Dierenbescherming Nijmegen:  088-8113550

Week 27 
Zonnebloem afd. Heijen - Loterij

Zaterdag 8 juli
Zondag 9 juli 

Sint Dionysiusgilde - Noordlimburgs Fietsweekend

Week 35     
Sint Dionysiusgilde - Donateursactie

Vrijdag 1 september
Zij Aktief - Fietstocht met excursie

Zondag 3 september
D’n Toomp

Die Original Maastaler - Kermisfrühshoppen

Zaterdag 2 september
Zondag 3 september

Maandag 4 september
Dinsdag 5 september

Dorpsplein - Kermis

Donderdag  21 september
Zij Aktief - Fietstocht met excursie

Zaterdag 30 september en zondag 1 oktober 
LTC De Heikamp - 

Tennisactiviteiten i.v.m. 40-jarig jubileum

Donderdag 5 oktober 
13.30 uur D’n Toomp     

KBO afd. Heijen - Kienen

Donderdag 19 oktober 
19.30 uur Café-Zalen Jan

Zij-Aktief -  Vogelvoederkrans maken

In juli heeft Hèjs Nèjs 
vakantie. De volgende 
Hèjs Nèjs verschijnt op 

29 augustus 2017.
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