
Hèjs Nèjs
Februari 2018 1

werkgroep 
Historisch Heijen

Tsoezeno Mulder
Pagina 31

Aan tafel
Pagina 12

Familie Koenen 
Weekend

Pagina 14

HEJS NEJS

Ja
a
rg

a
n

g
 9

N
u

m
m

e
r 2

2
0

1
8

          



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

Ontmoet

Hoe stel 
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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Voorwoord en Inhoud

De carnaval zit er weer op en de vastentijd is aangebroken. Van uitbundig 

naar bezinning. Velen leggen zich beperkingen op, ook wat alcoholconsumptie 

betreft in het kader van 40 dagen geen alcohol. Wat hier van zij, in deze Hèjs 

Nèjs hebben we ons geen beperkingen opgelegd. En er is reden om trots 

op Heijen te zijn: beide afdelingen van de slagwerkgroep van EMM zijn onlangs landskampioen geworden en de 

geïnterviewde Tsoezeno Mulder (9 jaar) was al landskampioen motorcrossen in 2017. De werkgroep Historisch 

Heijen komt voor het voetlicht en toevallig waren gastschrijvers Riet en Gerrie deze maand aan de beurt voor 

hun bijdrage. Zowel het verdwenen deel van Heijen als het nog bestaande Heijen (met een verleden) komen 

zo in beeld in één uitgave van Hèjs Nèjs. Het bestuur van Hejje Mojjer vraagt uw aandacht voor ledenwerving 

en contributie. Het is voor uzelf maar ook voor Heijen van belang om lid te blijven of te worden.  Over de “Tafel 

van Heijen”, een samenwerkingsproject tussen gemeente en bewoners van Heijen, leest u meer en wat mooi 

is: de Tafel komt beschikbaar voor Heijen. Er zijn 3 baby’s geboren, er is parochienieuws, verenigingsnieuws etc. 

De verkiezingen voor de gemeenteraad staan voor de deur. In Hèjs Nèjs verschijnen ook advertenties van 

politieke partijen. De inhoud daarvan is de verantwoordelijkheid van de betreffende politieke partij. Hèjs Nèjs 

is politiek neutraal. Wij wensen u weer veel lees- en kijkplezier.
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Ook kreeg ie een mooi plekje in het koelkastje op 
de kamer, met het ultieme doel om hem alsnog om 
middernacht te ontkurken volgens de gangbare 
technieken. Op dat moment zou het namelijk alweer 
65 jaar geleden zijn dat ondergetekende het levenslicht 
zag. Maar wat gebeurde? De alom heersende griep sloeg 
genadeloos toe en rond half tien zat er niets anders op 
dan onder de wol te kruipen en pas toen het 66e jaar al 
ruim was begonnen weer wakker te worden. En ja, de 
fles ligt weer thuis in de koeling. Of ie ooit nog open 
gaat? Het beste lijkt om hem samen met koe Hermien 
onder te brengen in het rusthuis in Friesland.

Wat eigenlijk veel belangrijker is, is het prachtige 
initiatief om de eerste Heijense dorpsquiz te 
organiseren: In-Spannend-Heijen. En inspannend zal 
het gaan worden, als je tenminste de geluiden uit andere 
dorpen/plaatsen mag geloven, waar al ervaringen met 

het houden van een dorpsquiz zijn opgedaan. Het wordt 
een avondje doorwerken. De kunst is, schat ik in, dat 
je een team moet hebben dat van alle markten thuis is 
en voldoende groot. Er zijn al diverse teams bedacht 
en er zijn mensen die nog een plekje zoeken om mee te 
doen. Wellicht kan de organisatie een overzichtje van 
al bekende teams op de Heijen-site zetten, waarmee de 
‘zoekende’ dan contact kan opnemen en waarbij hij of zij 
zich als het klikt kan aansluiten.

Als ‘mijn’ groep wint, is er weer een feestelijk moment om 
de champagne (alsnog) te ontkurken. Tot die tijd moet ie 
nog maar even koel liggen. En mocht het onvoorstelbare 
feit zich voordoen, dat ‘mijn’ groep niet wint, dan moet 
ie maar definitief naar het rusthuis in Fryslân. Proost!

Henk Kerkhoff

De kurk is er nog niet af….
Vorige maand ging het op deze plaats over de verkeerde ontkurkte fles. De 
beoogde fles heeft inmiddels een binnenlandse trip gemaakt naar een hotel in 
de buurt van de A12. 
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Palmpasen 2018

Jubilarissen bij Zij-Actief.

Zondag 25 maart vindt om 9.30 uur de Palmpasenviering 

plaats in de Dionysius Kerk in Heijen.

We verzamelen om 9.00 uur bij basisschool de Heggerank. 

Hiervandaan vertrekt de optocht onder begeleiding van het 

Gilde Sint Dionysius naar de kerk.

We zouden het fijn vinden dat zoveel mogelijk kinderen hier-

aan gehoor geven en samen met ons Palmpasen vieren.

Voor de kinderen tot en met groep 5  verzorgen wij de brood-

haantjes en de stokken om een mooie Palmpasenstok te ma-

ken.

       

De kinderen van groep 1 tot en met groep 5 van de Heg-

gerank krijgen op school een brief voor de aanmelding. De 

kinderen in Heijen, die op peuterspeelzaal De Zonnepitjes of 

op een andere school zitten, vragen we  zich aan te melden bij 

een van onderstaande personen.

Aanmelden kan tot maandag 19 maart. Na deze datum moet 

je zelf voor je broodhaantje en stokken zorgen.

Degenen die zich op tijd hebben opgege-

ven mogen het broodhaantje en stokken 

ophalen op vrijdag 23 maart om 14.00 

uur bij basisschool de Heggerank.

We hopen jullie allemaal te zien op zon-

dag 25 maart. Mocht het onverhoopt 

slecht weer zijn, dan vervalt de optocht 

en mogen jullie direct naar de kerk komen. Bij twijfel proberen 

we via Facebook zoveel mogelijk mensen op de hoogte te 

houden. 

Namens de liturgiegroep,

Ellen Cornelissen, e-mail: frisoenellen@home.nl

Cindy Arnoldussen, e-mail: c.lamers@ziggo.nl

Maike van den Berg: 0485-518784, 

e-mail: frankenmaike@hotmail.com

Jolanda Jaspers telefoon: 0485-512030, 

e-mail: jolandajaspers4@gmail.com

Afgelopen woensdag 24 januari bij onze jaarvergadering heb-

ben wij twee jubilarissen gehuldigd. Martha de Bruijn-Jaspers 

was maar liefst 60 jaar lid! Begonnen in haar jonge jaren in Sie-

bengewald en nadat ze daar haar termijn als penningmeester 

erop had zitten kwam ze voortaan naar Heijen. Ook Annie 

de Rijck-Janssen werd gehuldigd onbekende. Zij is 40 jaar lid. 

Annie is in Heijen geen onbekende: Zo is ze van 1978 tot 1990 

voorzitter geweest van Zij Actief. Nu zit ze in het bestuur van 

de KBO.

Beide dames hebben allebei jarenlang gecollecteerd en de 

kerk gepoetst. Annie is nog steeds actief als collecteorganisator 

en ze poetste afgelopen winter al 40 jaar de kerk. Martha is 

gestopt met de kerk poetsen maar zij helpt mee met de kerk-

dienst in het verpleeghuis in Gennep. Kortom allebei actieve 

dames waarvan wij hopen dat ze nog jarenlang lid blijven!

Ook werd deze avond afscheid genomen van Anja Jansen als 

voorzitter. Met een heel lief afscheidswoord werd zij bedankt 

door Maria Poels. Haar opvolger is Antoinette Linders die er 

hopelijk net zoveel plezier aan beleeft en van leert als Anja 

heeft gedaan! En zoals altijd, nieuwe leden blijven welkom!!

Verenigingsnieuws

Anja Jansen, Martha de Bruijn-Jaspers en Annie de Rijck-Janssen

Anja Jansen en Maria Poels



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

Spit Natuursteen
GRAFMONUMENTEN      RESTAURATIE&GRAFMONUMENTEN      RESTAURATIE&GRAFMONUMENTEN      RESTAURATIE&GRAFMONUMENTEN      RESTAURATIE

Maakt 
de herinnering 
tastbaar...

Heijen   T: 0485-512367     •    info@spitnatuursteen.nl
Venlo  T: 077-3200088    •   venlo@spitnatuursteen.nl  

WWW.SPITNATUURSTEEN.NL By FrankBy Frank
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Berichten van het Bestuur

Lidmaatschap Hèjje Mojjer 2018

Dit jaar willen we graag weer nieuwe leden werven voor 

dorpsvereniging Hèjje Mojjer. 

Nog steeds is namelijk een deel van Heijen geen lid, terwijl u 

voor slechts 10 euro per jaar al lid bent! 

Meer leden betekent een belangrijkere stem in het overleg 

met gemeente en andere instanties, maar ook meer  financië-

le zekerheid voor het voortbestaan van bijvoorbeeld  het Hèjs 

Nèjs, de Promotiegroep , Historisch Heijen en het Heisafeest. 

Net zoals vorig jaar willen we de werving als volgt gaan doen:

-  Als u geen lid bent ontvangt u een inschrijfformulier om u 

aan te melden. U kunt de contributie contant, 

via de bank of via een automatische incasso voldoen.

-  Als u al lid bent en vorig jaar contant of via een overschrij-

ving per bank betaald hebt, ontvangt 

u een formulier om uw lidmaatschap te verlengen. 

Voor beide opties zouden we het op prijs stellen als u voor 

de doorlopende machtiging kiest.  Voor uzelf, en ons is dit het 

handigst (deze automatische incasso is te allen tijde opzeg-

baar). 

De leden die reeds een doorlopende machtiging hebben ver-

strekt, ontvangen geen formulier.

Hartelijk dank voor uw lidmaatschap.

Begin maart worden de formulieren rondgebracht, daarop 

staat ook waar u het in kunt inleveren.

Wij hopen, dat u overtuigd bent van het belang van 

Hèjje Mojjer en lid wordt van onze vereniging! 

Meldt u aan bij Edwin Jans, Meidoornstraat  22, 

(tel. 0485-515843), of Pierre Hendriks, Berkenstraat 11 

(tel. 0485-513217).

Bij voorbaat dank!

Bestuur en projectgroepen van Hèjje  Mojjer



ForFarmers wil als veevoerbedrijf toonaangevend zijn in 
de Europese markt. Samen met haar medewerkers  en 
dealers  zet zij zich dagelijks in ‘For the Future of Farming’: 
voor de toekomst van onze klanten en voor een gezonde 
agrarische sector. Een sector waar we trots op zijn!

www.forfarmers.nl

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

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

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

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

Hoofdstraat 36, Heijen  Tel: (0485) 523528
www.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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De eerste steen van de woning, ten tijde van de bouw Kerkstraat 

6, wordt gelegd in 1902.Het pand wordt gebouwd door Jan 

Hendrik Broenen, geboren en getogen aan de toenmalige 

Kerkstraat, tegenwoordig Kasteelstraat 10, de woning waar nu 

Marleen en Bert Jacobs-Broenen wonen. 

Jan Hendrik, geboren 22 oktober 1848, trouwt in 1876 met 

Johanna Petronella Derks, geboren in Heijen op 21 september 

1850. Johanna overlijdt helaas al op 34-jarige leeftijd, in 1880. 

Jan Hendrik blijft achter met de 3 jonge kinderen, Mechtildis 

(1876), Johanna (1877) en Maria (1878). In 1881 hertrouwt 

Jan Hendrik met de dan 24-jarige Geertrui Arnold uit Beugen-

Rijkevoort. Uit dit huwelijk worden 7 kinderen geboren, 

waaronder dochter Johanna (Han) op 9 februari 1883.

Jan Hendrik, metselaar van beroep, ook wel “metsel Jan“ 

genoemd, realiseert in een periode van drie jaar de woning 

Kerkstraat 6 waarna het pand in 1905 bewoond kan worden. 

De woning ligt pal tegenover het kerkhof en de vroegere 

Heijense kerk en is als volgt ingedeeld. 

Achter de voordeur, in het midden aan de voorzijde van de 

woning gelegen, loopt de gang door tot aan de berging achter 

in de woning. Rechts van de gang liggen de woonkamer, de 

keuken en de trap naar de zolderverdieping, met daarop drie 

kamers onder het schuine dak. Links van de gang beneden 

bevindt zich voorin een kleine slaapkamer en daarachter twee 

grote slaapkamers. Behalve de voordeur is er ook aan de linker 

voorzijde van de woning een ingang, een portaal, met daarin de 

deur naar het latere cafégedeelte. 

Aan het einde van de gang bevindt zich het toilet, de berging 

en de aangrenzende stal.

Op de bovenverdieping, die schuin toeloopt naar de nok van 

de woning, bevinden zich in die tijd 3 kamers. Een geïsoleerd 

dak heeft de woning niet, waardoor ook sneeuw door de 

verschillende kieren de weg naar binnen vindt.

Dochter Han Broenen, en haar partner Peter Welbers, 

roepnaam Piet, geboren 1 februari 1882 op “De Belt” in 

Siebengewald en van beroep landbouwer, trouwen 13 mei 

1909 en nemen hun intrek in de woning. De slaapkamer aan 

de linker voorzijde van de woning wordt dan ingericht als café. 

3 April 1910 wordt oudste zoon Toon geboren, gevolgd door 

Jan, Truus, Willy, Gerrit, Theo en Annie. Daarnaast krijgt het 

gezin twee kinderen die helaas al in hun eerste levensjaar 

sterven aan de stuipen. Truus en Annie emigreren in de jaren 

vijftig naar Australië. Annie, inmiddels 93 jaar oud en de nog 

als enige in leven zijnde van deze generatie, woont er in een 

verzorgingshuis. 

Om het grote gezin te kunnen onderhouden, worden op het 

grote stuk landbouwgrond bij de woning o.a. rogge en piepers 

verbouwd en gaat Peter daarnaast ook nog werken in de 

boterfabriek in Goch. 

Zoals veel gezinnen in Heijen in die tijd heeft ook de familie 

Welbers wat kleinvee, waaronder een varken en een paar 

Ditmaal hebben we een bezoek gebracht aan de familie Wessels 
wonende Kasteelstraat 6a. 

Van toen tot nu
Kasteelstraat 6 – 6a

Van Toen tot Nu
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geiten. Na een aantal jaren in Goch gewerkt te hebben gaat 

Peter werken in de bosbouw bij boswachterij Schonenberg. 

Een van zijn taken is het vanuit de uitkijktoren bij Schonenberg, 

“bewaken” van Heijen om mogelijke brandhaarden in en 

rondom Heijen tijdig te signaleren.

In 1936 trouwt zoon Jan, geboren 2 maart 1912 met Riek 

Lamers, geboren 4 juni 1914 in Gennep aan de Kleineweg. 

Zij nemen hun intrek in de linkerzijde van de woning aan de 

Kasteelstraat, het gedeelte waar zich ook het café bevindt. Peter 

en Han blijven wonen in het rechtergedeelte. 

In die tijd wordt aan de linkerzijde in de berging een 

doucheruimte gemaakt.

Jan en Riek krijgen twee kinderen, Francien geboren 14 

december 1936 en Piet geboren tijdens de evacuatie in Kamerik 

bij Woerden op 30 maart 1945. In 1950 gaan Jan en Riek bij 

Han en Piet inwonen, om voor hun beide ouders te zorgen 

tot hun overlijden. Jaren staat het linkerdeel van de woning 

dan leeg. Vanwege diabetes krijgt Han op latere leeftijd ernstige 

lichamelijke gebreken waardoor haar beide benen moeten 

worden geamputeerd en ze nadien ook nog blind wordt. Zij 

overlijdt op 19 augustus 1968. Peter overlijdt drie jaar later op 

3 februari 1971.

Het pand aan de Kasteelstraat nummer 6 komt de Tweede 

Wereldoorlog niet ongeschonden door. De kerktoren aan de 

tegenoverliggende Heijense kerk belandt tijdens een beschieting 

in oktober 1944 op de woning. Door ook nog een granaatinslag 

is de woning zwaar beschadigd. Enkele dagen eerder evacueert 

de familie vanwege de heftige oorlogsgevechten uit Heijen, 

naar eerst familie in Ottersum aan de Kleineweg en daarna 

naar Kamerik. Een geluk bij een ongeluk! 

Net voor de evacuatie verstopt de familie haar kostbare 

spullen in de “ centrale verwarmingsruimte” van de kerk zodat 

deze niet uit het huis wordt geplunderd. Onder de kostbare 

spullen bevindt zich ook een pendule, waarvan men helaas 

vergeten is deze uit te zetten. Door het slaan van de pendule 

vinden de Duitse soldaten de kostbare spullen en is er na de 

evacuatie helaas niets meer terug te vinden. Na de oorlog vindt 

de familie tot de wederopbouw van de woning onderdak in 

een leegstaande woning van de familie Van Da(a)len aan de 

Hoofdstraat, naast familie (Harrie) Kaak.

In de periode 1958 tot 1960 wordt de woning verbouwd. 

Deze verbouwing wordt door Jan Welbers en Joop Wessels, de 

vriend van dochter Francien, met uitzondering van het elektra 

geheel in eigen beheer gedaan. Vanaf dat moment wordt de 

woning gesplitst in twee woningen, met elk een eigen voordeur 

en huisnummer, namelijk de nummers 6 en 6A. De vroegere 

gang in de woning wordt de scheiding van de twee panden. De 

vier kleinere ramen aan de voorzijde van de woningen worden 

vervangen door 2 grote ramen en de vroegere voordeur 

wordt dichtgemetseld. De ruimten van berging en stal worden 

verdeeld over de beide woningen.

In de zestiger jaren wordt riolering aangelegd in de Kasteelstraat 

en ook Kasteelstraat 6 – 6A hierop aangesloten. 

Op 1 oktober 1960 trouwt Francien met Joop Wessels, 

geboren 5 september 1933 in het Voorhoevepark in Gennep. 

Ze gaan dan wonen op Kasteelstraat 6a.  Joop werkt in die tijd 

bij bouwbedrijf Kaak. Francien is al vanaf haar 15de werkzaam 

bij Norbertus  aan de receptie, maar ook helpt ze bij het 

verzorgen van de bewoners. Daarna werkt ze ongeveer een 
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half jaar in betrekking, zoals men dat in die tijd noemt, in Venlo 

om vervolgens haar loopbaan voort te zetten bij de indertijd 

eerste Albert Heijn in Gennep aan de Zandstraat.  Vervolgens 

is ze enige jaren werkzaam bij naaiatelier Davids en de Lingano.  

Wanneer dochter Irene 17 april 1962 wordt geboren, richt 

Francien haar aandacht op haar gezin en stopt met haar 

werkzaamheden buitenshuis. Een jaar later, december 1963, 

wordt zoon Rob geboren en in maart 1965 zoon Peter. 

Piet trouwt in 1969 met Tiny Lamers en  verhuist naar 

Siebengewald. Tegenwoordig wonen ze in Nieuwerkerk aan de 

IJssel.  Zij krijgen 2 kinderen, Remco en Eline. 

In november 1972 wordt de woonkamer van nummer 6A 

uitgebouwd met een erker. Het jaar daarop wordt een garage 

bijgebouwd. 

Jan en Riek verhuizen in 1980 naar een seniorenwoning aan de 

Acaciastraat 19. De nieuwe bewoners van nummer 6 wordt de 

Familie Cornelissen.

Jan Welbers overlijdt in augustus 1987 aan een hartinfarct. 

Echtgenote Riek overlijdt 20 jaar later, op 16 juli 2007, 93 jaar 

oud. 

Irene, dochter van Francien en Joop trouwt in 1984 en gaat 

wonen in de van Loonstraat in Gennep.  Zij krijgen 2 kinderen, 

Elles en Danny.

Peter, de jongste zoon van de familie Wessels  trouwt in 

1998 met Renate Artz, geboren in Afferden. Zij gaan in de 

Sleedoornstraat in Heijen wonen en krijgen 2 kinderen, Tieme 

en  Dirk. 

Rob Wessels, trouwt in 1990 met Sandra van de Kamp, geboren 

13 december 1965 in Gennep. Zij gaan in Gennep wonen aan 

de Brugstraat. Wanneer Francien en Joop in 1992 verhuizen 

naar de Vogelkersstraat, betrekken Rob en Sandra in 1992 

Kasteelstraat 6a.  Zoon Marco wordt geboren op 20 december 

1993. Dochter Kim ziet het levenslicht op kermiswoensdag,  5 

september 1996.

Tijdens het plaatsen van een afscheiding en planten van bomen 

komen uit verschillende grondlagen,  niet alleen een groot 

aantal jenever- en andere drankflessen tevoorschijn, maar zelfs 

enkele oude bedspiralen. 

De familie Cornelissen vertrekt in 1995 uit nummer 6. De 

nieuwe eigenaar wordt John van de Kamp, die er met zijn gezin 

komt wonen. 

In mei 2000 wordt de kap van de woning vanwege slijtage 

gesloopt en vervangen door een nieuw geïsoleerd dak.  Bij 

het vervangen komt in de gang nog wat stro van de vroegere 

stropoppen van het oude dak naar beneden. 

Foto’s uit de tijd dat de woning  dienst deed als café zijn welkom. 

Neem hiervoor contact op met bondbug@hotmail.com  

Na inscannen ontvangt u het origineel natuurlijk terug. 

Van Toen tot Nu
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Op dinsdag 9 januari was het zeer gemêleerde gezelschap 
welkom in Gemeenschapshuis D’n Toomp. Maar voor er 
gesmikkeld kon worden werden we uitgedaagd samen een 
bijzondere tafel te timmeren. “Wij” omdat ook jullie verslaggever 
Marjo een van de gelukkigen was. De genodigden was gevraagd 
een plank of wat oud hout mee te brengen. En onder leiding 
van timmerdeskundige Gerrit Snijders en het College gingen we 
aan de slag. Eerst elkaar wat onwennig aankijkend, maar allengs 
enthousiaster kreeg de tafel gestalte. De bedoeling was dat we 
een unieke tafel voor het dorp zouden maken die gebruikt kan 
worden bij toekomstige activiteiten en ontmoetingen. We zagen 
wat groen en blauw gekleurd hout liggen en meteen werd het 
idee geboren hier letters van te zagen. En zo ontstonden de 
letters H E I J E N. Hierna werd de rest van de onderplank 
aangevuld met stukjes en repen hout. Het resultaat van onze 
inspanningen zie je op de foto’s. Gerrit zegde toe de randjes 
mooi af te zagen en het geheel dik in de lak te zetten. Er komt 
nog een onderstel onder op wielen, want hij moet volgens ons 
verplaatsbaar zijn. En dan is-tie helemaal klaar voor gebruik in 
Heijen, daarover verderop meer.

Het diner
Inmiddels was de cateraar al binnen en kondigden heerlijke 
geuren het eten aan. In groepen van acht personen per tafel en 
met aan elke tafel een wethouder of de burgemeester gingen 
we met elkaar in discussie over Heijen en haar toekomst. We 
hadden volop de gelegenheid te uiten wat ons zoal bezighoudt 
in Heijen. Op de menukaart stond een aantal vragen die we 
naar eer en geweten moesten invullen. En wat schafte het 
menu? Een tomatensoepje met veel groente, nasi, twee soorten 
saus, kroepoek en voor toe een chocolademousse. Het ging er 
in als koek. Lucy van de gemeente Gennep haalde na afloop 

van het diner de ingevulde menukaarten op en er werd een 
bloemlezing samengesteld van de antwoorden op de vragen. 

Vraag 1: was makkelijk. Voelt u zich thuis in Heijen? 
Unaniem: JA.
Vraag 2: Waar bent u trots op? 
Een veelvoud van antwoorden. Genoemd werden de bossen, 
de Maas, Gemeenschapshuis D’n Toomp, het nieuwe Pastoor 
Jaspersplein, de dorpsgeest, de gezelligheid, sportmogelijkheden, 
muziek, de leuke buurt.
Vraag 3: Wat kan beter? 
Bijna iedereen noemde de noodzakelijkheid van de bouw van 
meer starterwoningen en meer speelruimte voor kinderen. 
Graag meer bestrating in het buitengebied. Maar ook Heijen 
beter schoonhouden. Meer sociale contacten voor jong en oud. 
Een veel grotere sportzaal is een grote wens. 
Vraag 4; Wat kunt u zelf doen? 
Meedenken, dat is het voornaamste antwoord. Meedenken 
over wat er haalbaar is.
Vraag 5: Wat is een goede plek voor de tafel? 
Het meeste wordt d’n Toomp genoemd of op het nieuwe  
Pastoor Jaspersplein of bij de Huuskamer. En 
vraag 6 sloot erbij aan. Waar en wanneer kan de tafel gebruikt 
worden? 
Diverse antwoorden: als leestafel, voor spelletjes, kringgesprekken, 
bij evenementen als het Heisafeest, Koningsdag, buurtfeesten. 
Helaas gaan die mooi ideeën allemaal niet door. Deze tafel 
wordt de Redactietafel voor het Hèjs Nèjs… Ha! En misschien 
lenen we hem af en toe eens uit voor zie boven.
Vraag 7: Wat wilt u het College nog meegeven?
Blijf communiceren met jong en oud is de voornaamste 
aanbeveling. Vergeet Heijen niet! En aandacht voor mensen die 

Samen aan tafel met burgemeester en wethouders...

Een mooi initiatief van het College van burgemeester en wethouders van Gennep. Eind vorig jaar viel bij tweehonderdvijftig 
Heijenaren een uitnodiging voor een gezamenlijke maaltijd in de brievenbus. Je moest je daarvoor wel even aanmelden en 
dan nog waren er maar vijfentwintig personen die uitgeloot werden om aan te mogen schuiven.



alleen zijn. Dat is een hele goeie zegt de burgemeester. 
Geen bewoning op camping Bos en Heide. Hierop 
worden we meteen gerustgesteld. Dit gaat absoluut niet 
gebeuren. We houden ze eraan. 
Verder wordt uitgesproken dat deze avond als een leuk 
initiatief wordt gezien en het applaus na afloop was dan 
ook meer dan verdiend.
En nu maar hopen dat de opmerkingen serieus genomen 

worden. Binnenkort gaan we toch maar eens buurten bij 
het College om uit te vogelen wat er van onze ideeën 
terecht gaat komen. We houden je op de hoogte!

(Wegens plaatsgebrek hebben wij bovenstaand verhaal 
niet kunnen publiceren in de editie van januari.)

Marjo Boekhorst.



Hèjs Nèjs
Februari 201814

De familie Koenen
Gert, geboren 1-4-1908 en Dora geboren 2-7-1909 hadden 
maar liefst tien kinderen die allen geboren werden tussen 
1939 en 1950. De bijnaam van de kinderen Koenen is De 
Heikempkes. De boerderij van Gert en Dora stond in die 
jaren achteraf aan een zandpad ongeveer op de plaats waar 
we nu de Heikampseweg ligt. Langs dit pad lagen onder 
andere de aspergevelden. Een groente die na de oorlog 
populair werd en waar Gert maar wat trots op was dat 
hij een van de eerste boeren in de regio was die deze 
delicatesse verbouwde. Maar dit terzijde. Inmiddels kennen 
wij de boerderij als clublokaal van zowel de voetbalclub als 
de tennisvereniging. 
En wie zijn die kinderen en hun partners? We noteren: Bets 
en Frans, Truus en Toon, Wim en Maria, Miet en Gerrit, 
Annie en André, Jo en Gerrit, Gerrie en Els, Thea en Henk, 
Tiny en Henk en Joep en Anneke. Het aantal kleinkinderen 
bedraagt zeventien. Er zijn in totaal drieëndertig 
achterkleinkinderen en zelfs één achterachterkleinkind (van 
Jo en Gerrit). Nummer twee is op komst. en bij het ter 
perse gaan van dit nummer reeds geboren. Inclusief alle 
partners komen we op het duizelingwekkende aantal van 
96. Helaas heeft de familie Koenen al wel afscheid moeten 
nemen van René, Gerrie en Henk.

De familieweekenden
Broer Wim kwam als eerste spontaan op het idee een 
familieweekend te organiseren. Dit weekend vond plaats in 
2002 in Balk (Fr). Hiervoor werd van tevoren maandelijks 

gespaard. Penningmeester was Bets. Ook voor de vier 
weekenden die volgden werd gespaard, want het weekend 
dat wij nu bespreken is als de vijfde in rij sinds 2002. Vader 
Gert leefde nog in 2002 maar kon door zijn verminderde 
gezondheid niet mee. De familieweekends werden steeds 
georganiseerd door de kleinkinderen. Bij elk van de 
weekends namen andere kleinkinderen de organisatie op 
zich.
 Van 3 tot 5/6 november verbleef het bonte gezelschap 
in een logeerboerderij aan de Brink in Sleen (Drenthe). 
De accommodatie heette “Het Labyrint” en zo lachen de 
dames, “Dat was geen slechte naam, want het was een waar 
doolhof. De organisatie had op de deuren de namen geplakt 
van wie daarachter verbleven en dat was maar goed ook.” 
Maar verder niets dan lof over het logeeradres, iedereen 
had een eigen kamer met douche en toilet en gegeten en 
gedronken werd in de grote eetzaal. Uiteraard was er een 
tap. “Anders waren we niet gegaan.” 

Uiteraard was er een tap. “Anders 
waren we niet gegaan.”

Aan alles was gedacht, zo waren er ook twee obers mee, 
Lasse en Robin Hermsen. Geen overbodige luxe. Ze liepen 
zich de benen onder het lijf uit om alle drankjes te serveren.
Elk van de (schoon)zussen had een vlaai of cake gebakken 
die in de loop van de vrijdagavond, toen het gezelschap 
compleet was, bij de koffie verorberd werden. Na een 

Het Familie Koenen Weekend
Als Gert en Dora Koenen-Janssen nog in leven zouden zijn geweest zouden ze van verbazing omgevallen zijn. Wat is het 
geval: de familie Koenen plus aanhang telt inmiddels zesennegentig leden en nummer zevenennegentig is op komst. In no-
vember vorig jaar ging het hele gezelschap een weekendje weg. Een van de organiserende nichtjes kwam op het idee voor het 
Hèjs Nèjs een interview te regelen met vier van haar tantes (Bets, Jo, Miet en Annie) die heel mooi kunnen vertellen over de 
familie en het familieweekend. Maar eerst een overzicht van de familie.
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openingswoord en een fotopresentatie werd tot in de 
late uurtjes doorgefeest. Dat was geen bezwaar want 
de hele accommodatie werd bezet door de familie 
Koenen. Men was geheel “onder ons”. Op zaterdag 
begon de dag met een heerlijk ontbijt verzorgd door 
een locale cateraar die ook de lunches en diners 
voor zijn rekening nam gedurende het hele weekend. 
De organisatie had daarna gezorgd voor een aantal 
workshops. Er was voor elk wat wils. Zo was er een 
workshop “verf gooien” waar rondom de foto van Gert 
en Dora voluit geklodderd kon worden. Het resultaat 
is verbluffend. Andere voorbeelden: de Kletspot en 
biljarten. 
Na de winterbarbecue vond in de avonduren de 
“Koenenquiz” plaats, een hilarisch gebeuren waarbij 
vele anekdotes de revue passeerden. 
Op zondag stond een mooie wandeling door Sleen 
op het programma en werd de familiefoto gemaakt. 
Deze werd op zaterdagmiddag nog voor iedereen 
afgedrukt zodat iedereen op zondag de foto mee naar 
huis kon nemen ter herinnering. Niet normaal meer, 
wat een gezelschap! Ook is er een mooie foto gemaakt 
van het oudste (weliswaar aangetrouwde) familielid 
Frans Stoffele (80)met de jongste spruit baby Daan v/d 
Corput  (8 maanden). 

Familie in harmonie
Als we vragen de sfeer van het weekend te beschrijven 

zijn de tantes unaniem: “Gezellig bijkletsen, relaxed, 
veul eten en drinken. Wij zijn makkelijke mensen, we 
houden niet van ruzies. Dat hebben we te danken aan 
onze ouders. Vader en moeder zorgden ervoor dat er 
geen ruzies in de familie ontstonden. Dan zeiden ze: 
“Geen ruzie, anders komen wij niet meer!” Als een van 
de aangetrouwde schoonzonen soms voor de grap 
opmerkte: Ik kom je dochter terugbrengen, vader! Dan 
was steevast het antwoord: “Ge het ze willen hebben, 
en zult er ok veur zorge!”  Iedereen die binnenkwam 
werd ook onmiddellijk geaccepteerd. Een mooie familie!

Iedereen die binnenkwam werd ook 
onmiddellijk geaccepteerd.

Als we vragen of ooit nog een dergelijk weekend 
zal worden georganiseerd wordt een beetje zuinig 
gekeken. Toch hebben twee kleinkinderen zich inmiddels 
opgeworpen om op een of andere wijze voortgang te 
geven aan de familietraditie.
Dus wie weet, misschien moet het spaarplan van Bets 
toch weer een keer van stal gehaald worden. 

P.S. Mocht je in jouw familie ook een mooie traditie 
koesteren en je wilt die met ons delen, laat het ons 
weten. Wij horen er graag alles over!

Daan en Frans

Annie, Miet,Jo en Bets
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De podiumconcoursen in Heesch

Dat de slagwerkgroep enorm succesvol aan de weg tim-

mert is voor niemand een geheim meer. Maar we zetten 

graag nog eens de zaken op een rijtje.

Het is zaterdag 9 december. Na maanden van voorberei-

ding, extra repetities en veel zweetdruppeltjes gingen beide 

slagwerkgroepen (de A- en B-groep) samen onder de altijd 

enthousiaste leiding van Casper Traa en Guido Pouwels op 

concours in Heesch, Brabant. Ieder apart natuurlijk maar het 

was wel uniek om met twee orkesten binnen een vereni-

ging op één dag deel te nemen aan het podiumconcours. 

Het puntenaantal dat de orkesten in de wacht sleepten was 

overweldigend. En zo gebeurde het dat de A-groep promo-

veerde naar de Eerste divisie en de B-groep het hoogst aan-

tal punten behaalde in de jeugddivisie. Een ongekende pres-

tatie, want de Eerste Divisie is in slagwerkland het hoogst 

haalbare. Vergelijk het met de Eredivisie voor voetbal. De 

laagste divisie is de vijfde. Door aanwas van jeugdige leden 

is de A-groep in 2009 begonnen in de 3de divisie voor po-

diumorkesten en zijn nu acht jaar later weer terug op het 

hoogste niveau. 

Wat de feestvreugde verder verhoogde was het feit dat ze 

nu allebei naar het Nederlands Kampioenschap in Assen 

mochten. Om daarvoor in aanmerking te komen moest je in 

de top 5 geëindigd zijn van alle concoursen die door het jaar 

heen in het land werden georganiseerd. En dat was het geval 

bij beide orkesten. De promotie werd intens gevierd, dat 

snap je! Wat ook vermeldenswaard is, is dat Casper dirigent 

is van in totaal vier slagwerkgroepen en dat die nu allemaal 

in de Eerste Divisie zitten. Dan heb je toch iets in je “mars”, 

om maar eens een slagwerkterm te gebruiken.

Wat zeker van invloed is geweest is de medewerking van 

accordeonist Rik Cornelissen. Hij gaat ook weer mee naar 

Assen, daarover verderop meer, zoals we al meldden. Dit 

kampioenschap vindt plaats op zaterdag 3 februari. Maar zo-

ver is het vandaag nog niet.

Dan heb je toch iets in je “mars”, om maar 
eens een slagwerkterm te gebruiken.

Het 110-jarig jubileum en de Sla je Slag-cup

Ter voorbereiding van de concoursen deed de Slagwerk-

groep mee aan de in de slagwerkwereld uitstekend bekend-

staande “Sla je Slag-Cup” voor zowel het A- als B-orkest. 

Een slagwerkfestival mét jurering. Het is een enorm popu-

lair gebeuren. De slagwerkers van de beide orkesten van 

EMM wisten deze cup te winnen en mogen nu dit jaar het 

evenement organiseren. Op 2 juni zal dit gaan plaatsvinden 

voor de jeugdslagwerkers. D’n Toomp mag de slagwerkers 

afkomstig uit het hele land ontvangen. En dan heb je wat in 

huis! Het loopt nu al storm met de aanmeldingen voor dit 

spektakel. Maar liefst elf jeugdslagwerkgroepen hebben zich 

Of dat gelukt is lees je verderop! We schrijven donderdag 25 januari 2018, buiten is het haast lente, maar nog niet helemaal. 
De afgelopen maanden en de komende tijd zijn spannend (geweest) voor de A- en B-slagwerkgroepen van EMM. Bovendien 
hadden ze ook een jubilaris in hun midden die veertig jaar lid is van de slagwerkgroep. En het 110-jarig bestaan van de fanfare 
werpt ook al zijn schaduwen vooruit. We gingen met ons laptopje onder de arm naar hen toe om bij te praten. En spraken met 
Dorina Stoffele en Casper Traa.

We laten ons verrassen in Assen...
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tot nu toe aangemeld tot uit Bolsward in Friesland toe. Op 27 

oktober volgt dan nog de Sla je Slag-Cup voor de volwassenen. 

Ook dit evenement zal in D’n Toomp plaatsvinden.

Een ander spektakel wordt het Jubileumconcert op vrijdag 15 

juni. Op het kermisterrein zal een grote tent worden opgezet. 

Alles, maar dan ook alles wordt uit de kast getrokken om het 

een zo geweldig mogelijk Promsconcert te laten worden. Op 

dit moment is de hele fanfare al druk bezig met het instude-

ren van de diverse nieuwe partijen. Een enorme klus maar ze 

werken ergens naar toe! De slagwerkgroep en fanfare zullen 

samenwerken met een professioneel strijkersensemble (met 

onder andere violisten van Guido’s Orchestra) en zelfs een 

operazangeres zal haar opwachting maken. Nu denk je mis-

schien als jeugdige Heijenaar : “Strijkers en een operazangeres? 

Iew, daar ga ik nevers en nooit niet naar luisteren. Toch doen 

en dut mit adviseren Casper en Dorina. “Freddy Mercury van 

Queen zong samen met Montserrat Caballé het machtige “Bar-

celona”. Marco Borsato werkt ook samen met strijkers en zo 

ook Meat Loaf.  En wat brengen de fanfare en de slagwerk-

groep ten gehore? Juist, nummers van Queen, Marco Borsato, 

Meat Loaf en André Hazes. En dat niet alleen natuurlijk. “ We 

beloven hen daarover nog een apart artikel te wijden in een 

van de komende uitgaven van het Hèjs Nèjs.

Casper en Dorina maken ons tussendoor ook even attent op 

het optreden van coverband “Peanuts” op zaterdagavond 16 

juni. Deze band staat wijd en zijd bekend om hun perfecte imi-

taties van beroemde songs en popnummers. Stem bijvoorbeeld 

live op jouw favoriete nummer en check de uitslag op de grote 

video wall op het podium. Of vraag via een touch screen je 

favoriete nummer aan en het wordt gespeeld! 

Kortom: zet 15 én 16 juni nu al vast in je agenda. 

Kortom: zet 15 én 16 juni nu al vast in je 
agenda.

Dorina Stoffele 40 jaar lid van EMM

Tijdens de oliebollenavond op 28 december in D’n Toomp 

zwaaide EMM niet alleen Wim Kusters uit maar was er ook vol-

op aandacht voor Dorina die maar liefst veertig jaar niet onver-

dienstelijk de trommelstokken hanteert. Ze hield er zelfs een 

echtgenoot aan over: Casper met wie ze twee kinderen kreeg, 

(Jeugdprins) Nick (14) en Romée(16). Ook zij zijn allebei met 

het trommelvirus besmet en zitten in de B-groep. Bovendien 

is ze namens de slagwerkgroep al jaren actief als bestuurslid. 

Simone Brons nam als vertegenwoordiger van het bestuur het 

woord en memoreerde nog een aantal leuke anekdotes over 

Dorina, die wij jullie niet willen onthouden. Wij citeren uit haar 

toespraak:

Simone: “Dorina, op 1 augustus 1977 ben je op 9 jarige leeftijd 

lid geworden van fanfare EMM. Thuis moesten jullie alle drie 

blokfluit leren spelen. Daarna heb je samen met Jacqueline Jas-

pers voor slagwerk gekozen. Achteraf gezien hadden je ouders 

dat anders aan moeten pakken, maar vooruit.. 

 

Je hebt les gehad van Theo Lamers en Hans Brons. Volgens 

Hans was je een zeer fanatieke en snelle leerling.  De eerste 

periode droeg jij met gepaste trots het uniform met de gele 

capejes. Of zoals jullie Frank altijd zei: “Daar komen die gele 

kiepen ook weer aan.” 

Je hebt samen met de slagwerkgroep aan vele concoursen en 

NK met succes deelgenomen. En natuurlijk de showconcerten, 

voor jullie in het bijzonder het geslaagde Goede Doelencon-

cert. Bovendien zet je je als bestuurslid in voor de jeugdoplei-

ding van de slagwerkgroep. De slagwerkgroep heeft een zeer 

succesvolle opleiding die mede dankzij jou is opgestart.” 
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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!
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Daarna volgden zeer welgemeende felicitaties en werd 

Dorin a   in de bloemetjes gezet. 

“Daar komen die gele kiepen ook 
weer aan.” 

Twee slagwerkgroepen Nederlands Kampioen in 

Asse n 

Toen was het eindelijk zo ver! Op zaterdag 3 februari heb-

ben zowel de A- als B-slagwerkgroep van EMM deelgeno-

men aan de Nederlandse Kampioenschappen voor slag-

werkensembles in theater ‘De Nieuwe Kolk’ in Assen. De 

B-slagwerkgroep onder leiding van dirigent Guido Pouwels 

werd in de Jeugddivisie Nederlands Kampioen met maar 

liefst 92,67 punten. Met werken van onder meer de Ameri-

kaanse componist Jim Casella werd de jury overtuigd.

Ook de A-slagwerkgroep onder leiding van Casper Traa 

werd met onder andere Djembe Mania, waaraan virtuoos 

Rik Cornelissen op accordeon meewerkte, Nederlands 

Kampioen. Met ruim 88 punten was EMM de concurrentie 

uit o.a. Heeswijk-Dinther en Lierop ruimschoots de baas en 

werd in de tweede divisie overtuigd Nederlands Kampioen. 

Enkele opmerkingen uit de juryverslagen: ‘Wat een beleving’, 

‘fraai ensemble om naar te kijken en te luisteren’, ‘goede 

techniek en een groep waar nog veel toekomst in zit’.

De verrassing was compleet. 

Bij Café-Zalen Jan was het nog lang onrustig want de Kam-

pioenschappen  werden uitbundig gevierd!

Dank aan de vele meegereisde supporters en aan Multimate 

Gennep voor het vervoer van al het instrumentarium!



Arjan Theunissen
Heikampseweg 71

6598 BS Heijen
06 - 147 03 047

theunissenbouw@gmail.com
www.theunissenbouw.nl

Aanbouw
Verbouw
Timmerwerk
Onderhoud
Stuckwerk

Kwaliteit in  
kunststof  
en aluminium

U bent van harte welkom

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

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

Heijen
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Loop mee met een team en beleef samen dit bijzondere weekend.

Op zaterdag en zondag 16 en 17 juni 2018 vindt er wederom een 

Samenloop voor Hoop plaats in de gemeente Gennep. Ditmaal 

strijkt het wandelevenement neer op de Groes, midden in het 

centrum van Gennep. Tijdens het weekend wordt er 24 uur gewan-

deld voor het goede doel en zijn er bijzondere momenten als de 

openings-, kaarsen- en sluitingsceremonie. Maar er is nog veel meer 

te doen. Denk aan een braderie met kraampjes van de deelnemen-

de teams en optredens van lokale en regionale artiesten. Nieuw dit 

jaar is de Kinderloop op zondagochtend. 

Wandelestafette

Helaas krijgen veel mensen te maken met kanker in hun omgeving. 

Tijdens de Samenloop wordt hierbij stil gestaan, maar wordt ook 

het leven gevierd. In de teams en tijdens het evenement gaat om 

het betrokkenheid en saamhorigheid. De teams wandelen 24 uur als 

symbool voor de voortdurende strijd tegen kanker. Hierbij kunnen 

de teamleden elkaar afwisselen, als er steeds maar een teamlid in de 

baan is. Je hoeft als deelnemer dus geen getrainde loper te zijn.

Meedoen met een team

Vorm samen met je familie, vrienden, buren, collega’s of bedrijf een 

team van tien tot twintig personen en loop mee! Alle teamleden 

betalen 15 euro per persoon om mee te doen. Zo heeft een team 

meteen een mooi startkapitaal ingezameld voor het KWF. Daar-

naast kunnen de teams geld inzamelen door voorafgaand aan de 

Samenloop geld in te zamelen via leuke en ludieke acties die je via 

de site van de Gennepse Samenloop kan aanmelden. En krijgen de 

teams in het weekend de beschikking over een kraam waar (zelf-

gemaakte) producten, diensten en lekkernijen voor het goede doel 

kunnen worden verkocht.

Meer informatie en aanmelden

Op You Tube staan verschillende filmpjes over andere Samenlopen. 

Bekijk ze eens om een idee te krijgen van een Samenloop en wat 

de teams betekenen voor een Samenloop. 

Op de site www.samenloopvoorhoop.nl/gennep staat meer infor-

matie over de Gennepse Samenloop, het starten van acties en kan 

je je als team/teamcaptain aanmelden (teamleden kunnen zich later 

aanmelden). Op de site staan ook de data van de inloopavonden 

waar iedereen van harte welkom is om meer te horen over de 

Samenloop en hoe je kan meedoen. 

Heb je nog andere vragen? Neem dan gerust contact op met een 

van de commissieleden van teamwerving: 

Contactpersoon Heijen:      Erwin Jansen     06-43180569      

erwin.jansen@espcentrum.nl

WANDELEN VOOR DE ROLSTOELBUS
Norbertus wandeltocht

 

De wandeltocht is op zaterdag 31 maart 2018. Afstanden 5, 10, 15, 20, 25 en 40 kilometer.

Start:  40 kilometer vanaf  7.00 uur tot 9.00 uur.

 25 kilometer vanaf 7.00 uur tot 11.00 uur

 15 en 20 kilometer vanaf 8.00 uur tot 12.00 uur

 5 (rolstoeltoegankelijk) en 10 kilometer vanaf 9.00 uur tot 14.00 uur.

De 5 kilometertocht is zeer geschikt voor een gezinswandeling.

 

De tocht leidt weer door de mooie omgeving van Gennep en de Maasheggen.  

De bijdrage die wordt gevraagd is € 5,00. Kinderen € 2,00.

De opbrengst van de wandeltocht is bestemd voor de Rolstoelbus.

 

Start en eindbestemming is het Zorgcentrum Norbertushof, Kleermakersgroes 20 te Gennep.

Er zullen onderweg weer een aantal rustplaatsen worden ingericht. Daar zijn diverse consumpties te verkrijgen. De 

opbrengst hiervan komt ook ten goede van de Rolstoelbus.

 

Alvast onze hartelijke dank,

Namens de Vrienden van Norbertus

Suus Knevel.

Tweede editie Samenloop voor Hoop in Gennep
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Heisa

Het was op een avond van een gespreksgroep voor jongeren. Jongeren kunnen met rechttoe-

rechtaan-vragen komen. Prima! Zo kwam de vraag: “Waarom zijn er in de kerk vaak van die 

zware teksten?” De pastoor vroeg een voorbeeld. “Ja, vooral van die psalmen”. Hij kon natuurlijk 

wel uitleggen dat de psalmen al eeuwenlang gebeden zijn en dat zij dus wel ‘raak’ moeten zijn. 

Anders hadden de mensen ze allang opzij geschoven. Eeuwenlang zijn ze volksgezangen geweest 

en even lang hebben mensen er hun kracht in gevonden.

Maar het is veel beter om een psalm zelf te laten spreken. De pastoor nam een van zijn 

lievelingspsalmen, psalm 30, waarin staat: “Ik voel mij zo klein, en beeld mij niets in; zoals de 

zuigeling aan de borst van zijn moeder, ben ik een kindje van U”. Er zijn mensen die zich daar 

op bepaalde momenten helemaal in herkennen. Zij voelen zich klein maar ervaren dat God hen 

draagt als een kind. De pastoor bemerkte dat sommigen van de jongeren zich er warempel ook 

in herkenden. Zij vinden zich niet geweldig. Soms lijkt het van wel, maar dat is slechts aan de 

buitenkant. Zij voelden zich ook gedragen door het Mysterie dat wij God noemen.

In een paar woorden wordt dit nu wel gezegd maar eigenlijk moet je zo’n tekst door je heen 

laten gaan. Dat deden de jongeren ook. En ze voelden dat die woorden echt waren. Mensen 

denken vaak dat de hedendaagse jeugd niet openstaat voor het mysterie van God. Vaak staan zij 

er echter wel degelijk voor open. Zij zijn echt op zoek. Zij aanvaarden geen klinkklare antwoorden 

maar zijn wel gevoelig voor de mysteries van het leven. In hun hart voelen zij wél iets aan van 

God, die ons draagt als een moeder.

Pastoor H. Reijnen

De jeugd van tegenwoordig

Maart
2018

vieringen in

Zaterdag 03 maart 
geen dienst

Zondag 04 maart 09.30 uur 
Eucharistieviering met het Gregoriaans 
koor

Zaterdag 10 maart 
geen dienst

Zondag 11 maart 09.30 uur 
Eucharistieviering met volkszang 

Zaterdag 17 maart 
geen dienst

Zondag 18 maart 09.30 uur 
Eucharistieviering met volkszang

Zaterdag 24 maart 19.00 uur 
geen dienst

Zondag 25 maart 09.30 uur 
Palmpasen, familie-eucharistieviering. 
Voor de mis is er een kinderoptocht.

Zaterdag 31 maart 18.00 uur 
Paaszaterdag, Eucharistieviering met het 
Gezinskoor

De vastentijd is weer aan de gang. De 40-daagse periode om even te minderen; misschien 

met alcohol of eten of met een ander persoonlijk doel. Het kan ook de tijd zijn om een beetje 

extra te doen voor een ander. Bijvoorbeeld door een bijdrage te geven aan de Vastenactie. In 

Heijen ondersteunen we weer drie mooie doelen: de projecten van het bisdom, Jan Laarakker 

en pater Gruyters. U kunt deelnemen aan de actie door uw bijdrage in het vastenzakje te doen 

en in de vastenactiebus in de kerk of bij pastoor in te leveren. Ook kunt u de leerlingen van De 

Heggerank helpen met het vullen van hun klusjesspaarpot. Het komt allemaal ten goede aan 

de Vastenactie.

Bij voorbaat dank voor uw steun.

Op 24 februari is gedoopt: Daan van den Corput, Heikampseweg 10. Wij wensen Daan samen 

met zijn ouders en zusjes en verdere familie en vrienden een mooie en gelukkige toekomst.

Vastenactie 2018

Doop

H. Dionysius Heijen, 
Jaargang 37 
Pastoor H.Reijnen, 
Hoefstraat 39, 
6598 AM Heijen
T: 0485 511533 
M: 06 10087938

Kerkberichten: 
zie 1Gennep, en 
via www.heijen.info 
Wijziging in 
informatie:   
www.heijen.info
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Het Vastenactie campagneproject 2018 van het bisdom wordt uitgevoerd door de Zusters van het 

Heilig Hart van Jezus en Maria. Zij zijn sinds 1962 in de Mbala-regio in Zambia actief. In 1991 hebben 

ze het Households In Distress (HID)-programma opgezet. Het doel van het HID-programma is 

om de impact van HIV/aids te verminderen via voorlichting en goede gezondheidszorg en door 

mensen te helpen in hun eigen levensonderhoud te voorzien. 

Het campagneproject richt zich op 300 hiv-positieve mannen en vrouwen die weduwe/weduwnaar 

of alleenstaande (pleeg)ouder zijn, die een laag inkomen hebben - tussen de € 0,- en € 6,- per 

week – en die gemiddeld zo’n zes tot acht personen in hun huishouden tellen.

Het doel van dit project is om de onafhankelijkheid van deze mensen (100 per jaar, drie jaar lang) 

te vergroten door ze te trainen op ondernemerschap en manieren om in hun levensonderhoud 

te voorzien. Het project zal ze bijvoorbeeld leren hoe ze hun eigen onderneming kunnen starten 

en uitbreiden, ze een startkapitaal bieden of een starterspakket om een landbouwbedrijfje op te 

zetten. Na drie jaar hebben de deelnemers aan het programma voldoende inkomen om goed voor 

hun familie te zorgen.

In totaal bereiken we met dit project 15.700 mensen in de Mbala-regio in Zambia, waarvan 12.600 

indirect.

Afhankelijk van hun situatie, verdienen de armste mensen in en om Mbala tussen de € 0,- tot € 

100,- per jaar, oftewel tot maximaal € 8,30 per maand. Het HID-programma komt deze families te 

hulp en helpt ze op eigen benen te staan.

De deelnemers aan het programma kiezen zelf hoe ze hun inkomsten willen verhogen. Vervolgens 

worden ze getraind en krijgen ze een klein startkapitaal en eventueel middelen, zoals maiszaad of 

jonge vis om op te kweken. Na drie jaar kunnen de gezinnen op eigen benen staan.

Meer informatie kunt u lezen op http://www.vastenactie.nl/

Project bisdom
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Dat was de hartenkreet van de leden van de werkgroep Historisch Heijen waar wij een avondje te gast waren voor een interview. De 
werkgroep Historisch Heijen is een van de onderdelen van de vereniging Hèjje Mojjer, waar het Hèjs Nèjs ook deel van uitmaakt. De 
groep, bestaande uit Hans Wientjens (voorzitter), Petra Kandelaars-Franken, José Kusters-Derks, Els Koenen-Reintjes, Henk Kerkhoff, 
Jan Coenen, Gerrie Franken en Harry Teeuwen, heeft zich tot doel gesteld de historie van Heijen zo goed als mogelijk in kaart te 
brengen en oude foto’s en andere materialen voor de toekomst te behouden en ter beschikking te stellen aan de Heijense gemeenschap. 
Op dit moment gaat de historie terug tot het begin van de twintigste eeuw. Maar er zijn ook al contacten met Rien van den Brand, een 
amateurhistoricus uit Venray. Gezien zijn hoge leeftijd wil hij langzamerhand afstand doen van zijn verzameling en de documenten 
die betrekking hebben op Heijen overdragen naar de Werkgroep Historisch Heijen. Zijn moeder was een Heijense en hij heeft zelfs 
materiaal dat teruggaat tot de dertiende eeuw. Dat belooft dus nog wat. De foto’s van gebouwen bij dit artikel en die van de voorpagina 
komen uit de verzameling van werkgroep Historisch Heijen.

Niks weggooien!

We vragen wat de aanleiding is geweest de 

werkgroep samen te stellen.

Gerrie: “Henk en ik hebben begin 2016 het initiatief genomen om 

Heijense gebouwen en boerderijen die niet meer bestaan in kaart 

te brengen. Samen met Riet Reijnen breng ik nog altijd bestaande 

oude huizen in beeld en pluizen we uit wie daar allemaal gewoond 

hebben. Maar gebouwen, huizen en boerderijen die verdwenen 

waren, daarover werd eigenlijk nooit meer iets vernomen. In eerste 

instantie hebben we ervoor gekozen de verdwenen panden in de 

kern van Heijen in kaart te brengen, maar het is al veel omvangrijker 

geworden.“

De “Oorlogsschadekaart”

In de oorlog raakten veel panden in Heijen zwaar beschadigd 

door het oorlogsgeweld. Daarvan kennen we de plaatjes wel. 

De gemeente Bergen, waar Heijen destijds onder viel, maakte 

na de oorlog een zogenaamde “Oorlogsschadekaart”. Hierop 

stonden de boerderijen en andere huizen getekend met daarbij 

de schade die de panden hadden opgelopen. Bekeken werd 

welke huizen onherstelbaar beschadigd waren en welke huizen 

nog konden worden opgeknapt. De woningnood was groot. Deze 

Oorlogsschadekaart is de basis waarop de werkgroep van start 

is gegaan. De uitdaging is nu deze panden en hun bewoners zo 

goed mogelijk weer in kaart te brengen. De bedoeling is dat deze 

Oorlogsschadekaart ook ooit digitaal ter beschikking komt.

De foto- en prentenkaartcollecties van Jac. van 

Dijck en Wim Verhoeven

De werkgroep had het enorme geluk dat ze mocht beschikken over 

de uitgebreide foto- en prentbriefkaartcollecties van Jac. en Wim. 

De werkgroep is deze families zeer erkentelijk. Want het is een 

onuitputtelijke bron van informatie. Ook krantenartikelen uit die tijd 

verschaffen veel details over het leven in de vorige eeuw.

 Inmiddels zijn er trouwens al drieënzestig bronnen die “iets” hebben 

aangeleverd, mede ook dankzij de speurtochten van Harry, José en 

Jan. Er zijn al ongeveer negentienhonderd foto’s en negenhonderd 

bidprentjes verzameld. 

De groep is bijvoorbeeld momenteel bezig de verdwenen 

middenstand/dienstverlening in kaart te brengen. Ze hebben al 

tientallen oude rekeningen met logo van het betreffende bedrijf 

in hun bezit. Enkele voorbeelden: Smederij Kerkhoff, Loonbedrijf 

Verhoeven, Boerenbond Heijen,  Bakkerij Vierboom. De werkgroep 
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heeft tot nu toe drieënveertig niet meer bestaande bedrijven 

opgespoord.  

Een belangrijk onderdeel van de verzameling vormt de enorme 

collectie bidprentjes, onder andere van Hub Vinck, die Petra al 

gescand heeft. Een waar monnikenwerk. Na het scannen volgt het 

toegankelijk maken ervan. 

De presentaties tijdens de opening van het 

vernieuwde Pastoor Jaspersplein en de K.B.O. 

middag

Tijdens de feestelijke opening van het Pastoor Jaspersplein op 

1 april vorig jaar had de werkgroep een eigen standje met daarin 

foto’s en artikelen die zij in de loop van de anderhalf jaar dat ze 

bezig waren al hadden verzameld. Zo lagen er bijvoorbeeld oude 

communiekleedjes en een doopjurkje, die de aandacht trokken. De 

stand werd druk bezocht en dat was een echte opsteker voor de 

werkgroep.

Zo lagen er bijvoorbeeld oude 
communiekleedjes en een doopjurkje, 

die de aandacht trokken.

Tijdens de kerstviering van de K.B.O. vorig jaar werd de eerste 

presentatie van de Werkgroep gegeven, met als titel “Verdwenen 

boerderijen uit de dorpskern”. Leidraad van de presentatie was 

de Oorlogsschadekaart. Door middel van een ”virtuele wandeling” 

werden zeven verdwenen boerderijen uit de kern van Heijen en 

hun bewoners gepresenteerd. Ieder van de werkgroepleden nam 

de presentatie van één pand voor zijn of haar rekening. Muisstil 

was het in de zaal toen Els aan het eind een gedicht voordroeg van 

haar oom Theo Terpstra. Een gedicht dat precies aansloot bij het 

verdriet van de oorlog en de vreugde weer een nieuwe kerk te 

hebben. Uit dit gedicht sprak ook een mooie kerstgedachte.

Wat is in jullie ogen de meest bijzondere foto en 

waarnaar zijn jullie nog op zoek?

Daar wordt diep over nagedacht, maar men komt er toch uit. In 

hun ogen is de mooiste foto in hun bezit gemaakt in 1955 vanaf de

 “Geitenberg”. Die Geitenberg was gelegen net buiten de kern van 

Heijen, vlak bij het viaduct achter de Smele. Hierop is te zien dat 

de toren van de nieuwe kerk nog in de steigers stond. Dat is toch 

wel een uniek exemplaar in de collectie. De Geitenberg, (wie kent 

‘m nog …?) is allang verdwenen.

De Geitenberg, (wie kent ‘m nog …?) 
is allang verdwenen.

Trouwens onder of nabij de A77 moeten nog de resten liggen van 

het oude huis van Hen Peters, de voormalige boswachterswoning, 

waar eerst boswachter Schonenberg met zijn gezin woonde. Later 

verhuisde de familie Schonenberg naar het witte buurpand. Wie 

heeft nog (foto)materiaal van het gesloopte huis?

Hans: “We zouden nog graag fotomateriaal willen hebben van de 

oude boerderij die toebehoorde aan de familie Wientjens-Thissen 

en die voor de oorlog aan de Kasteelstraat stond. Ongeveer op de 

plaats waar nu de loodsen, het huis van Bommel Bouwstoffen en 

de familie Schoofs staan. Deze boerderij is in de oorlog helemaal 

kapotgeschoten. We hebben één foto waar in een hoekje nog een 

klein stukje van het pand te zien is, maar verder helemaal niets! Wie 

helpt ons speuren?” 

Ook interessant: foto’s van en informatie over het zogenaamde 

“Armenhuis” (Ermenhuus). Hier werden na de oorlog families 

ondergebracht die niet meer in hun huis konden terugkeren omdat 

het onbewoonbaar was. Zij moesten wachten op de herbouw. Het 

Ermenhuus stond op de plaats waar nu de woningen Lijsterbesstraat 

1 en 3 staan (destijds heette het nog Dionisiusstraat 9-7.)

Achter de mensen op de foto staat nog een hoek van het 

verdwenen huis van familie Wientjens-Thissen. De werkgroep 

zoekt naar meer foto's van dit huis.
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Inmiddels heeft de werkgroep het plan opgevat om oude(re) 

Heijenaren te vragen naar  herinneringen uit hun jeugd. Hiervan 

willen ze dan het liefst een filmopname maken. Op deze manier 

wordt een deel van de Heijense geschiedenis op beeld en met geluid 

vastgelegd. Een proefproject gaat binnenkort starten en als dat goed 

bevalt………

De opslag

De werkgroep heeft een ruimte gehuurd onder het podium van 

D’n Toomp. Een oproep in de rubriek: “Lezers helpen Lezers” 

in De Gelderlander leverde voor tien euro een archiefkast op in 

Geldermalsen en gratis en voor niks een houten boekenkast/kaaskast 

in Ottersum. Daarin worden de materialen zorgvuldig bewaard. Maar 

de bedoeling is natuurlijk ook om de materialen geregeld “uit de 

kast” te halen en te presenteren. Tip de werkgroep als je een idee 

hiervoor hebt.

De meeste materialen zijn echter digitaal opgeslagen: Gerrie scant 

foto’s, krantenartikelen enzovoort en slaat ze op in zijn computer. 

En voor de zekerheid is er een externe harde schijf in gebruik als 

back-up.

Oproep

De titel van ons verhaal gaf het al aan. Beste mensen, niks weggooien! 

Als je nog foto- of filmmateriaal  van Heijen “op zolder” hebt liggen 

geef het af bij de werkgroep. Alle foto’s worden gescand en je krijgt 

ze onbeschadigd terug. 

Verder is men nog op zoek naar iemand die tijd en zin heeft om een 

website te bouwen. Want het zou zo mooi zijn als alle vondsten van 

de werkgroep digitaal ter beschikking zouden komen. 

Verder is men nog op zoek naar iemand die 
tijd en zin heeft om een website te bouwen.

Die website hoeft heus niet “gisteren” al klaar te zijn. De werkgroep 

is immers zelf pas twee jaar bezig met verzamelen en inventariseren. 

De werkgroep Historisch Heijen komt ongeveer om de twee 

maanden bij elkaar en bespreekt dan wat er opgedoken is en wat 

de vervolgplannen zijn. We proeven de sfeer : die is ontspannen en 

enthousiast. De vlaaien die een jarig werkgroeplid heeft meegenomen 

gaan erin als koek. Bij ons trouwens ook...

Tot slot: De Werkgroep is ook ingeschakeld bij de samenstelling 

van de Eerste Heijense Dorpsquiz op 20 april. Hou ze te vriend, ze 

weten namelijk nogal veel….!

Contactpersoon werkgroep Historisch Heijen: 

Hans Wientjens, telefoon 06-28211521 of 

hans.wientjens@home.nl

De oude kerk

Het Ermenhuus.



Hallo meiden van Heijen,

De carnaval zit er alweer op, vond jij het ook zo 

gezellig….??  Wij van Dansgarde de Wortelpin wel en 

gaan alweer beginnen met de nieuwe dansen voor 

het komende seizoen. 
Alle meiden vanaf (bijna) 4 zijn van harte welkom. 

Doe jij ook mee???
Misschien schitter jij volgend jaar wel in een van onze 

mooie danspakjes.

Voor informatie of opgave neem contact op met 

Krista Stoffele (0485-515941/ 06-20330159)

Tot snel,
Groetjes van de leiding van de Dansgarde de 

Wortelpin: Demi Joosten, Sanne Kroon, Romy Kroon, 

Diana Lamers, Krista Stoffele en Lucy van Wanroij.

De groepsfoto van de babyfotoshoot.

Ah wajjammer jammerden wij bij de redactie toen we bij 

het corrigeren van de uitgave van januari zagen dat er echt 

geen plaats meer was voor de prachtige groepsfoto die 

we tijdens de babyfotoshoot op 16 december vorig jaar 

maakten. Alleen heel klein op de voorpagina stond ie. Om 

deze unieke foto niet verloren te laten gaan plaatsen we ‘m 

nu prominent op het prikbord van februari.

Welkom in Heijen….
Het jaar is weer goed begonnen, we kunnen drie 
geboortes melden.

De Heesweg weet van geen ophouden, want daar 
werd babymeisje Betelihem geboren. Zij is de dochter 
van Mulu en Mebrehit. Essee en Realy zijn haar 
broertjes. Het gezin komt oorspronkelijk uit Eritrea.
Ook de Heikampseweg mag een nieuwe bewoner 
verwelkomen. Steven Raaijmakers. Steven is het eerste 
kindje van Renée en John Raaijmakers-Leushuis.
Aan de Kasteelstraat werd Daniël geboren. Daniël 
is het tweede kindje van Martijn en Marie-Shofie 
Langereis-Jacobs. Broertje van Rogier. Daniël woont 
een paar maanden vlak naast zijn opa en oma totdat 
hij later dit jaar naar Gennep gaat verhuizen. Maar 
natuurlijk is ook hij “Welkom in Heijen”.
Allemaal van harte gefeliciteerd. 



GENNEPPolitici die niet luisteren naar 
de wensen van burgers

Echte doeners, die ook eens ‘nee’ 
durven te zeggen! VVD dus!

Bij wie is de veiligheid van 

Heijen het best in handen? 

www.vvdgennep.nl
fractie@vvdgennep.nl

Onze keuze is 

snel gemaakt.

Wat is uw keuze? 

Nieuw geopend!
Een behandeling bij Trimsalon Haar & Dier: 

een fijn moment voor uw dier én voor u!

 » Sfeervolle en luxe omgeving

 » Passie en deskundigheid

 » Behandeling van honden en konijnen

Bezoek onze website:  

www.haarendier.nl of neem telefonisch 

contact op voor meer informatie: 

Danya Bongers, 06 51913507

Trimsalon Haar & Dier  |  Kruisstraat 7 | 5856 AC  Wellerlooi

Komt de APK van uw Opel eraan, dan laat dat u wellicht 
koud. Toch zit u er in de winter graag warmpjes bij. Daarom 
bieden wij u de Combi-APK. Dat is een APK met gratis Opel 
Wintercheck, voor maar € 19. Zo kunt u écht zorgeloos de 
winter in. Maak direct een afspraak met onze werkplaats!

DE COMBI-APK 
VOOR € 19. 
OOK IN DE KOUDE MAANDEN ZIT U ER 
WARM BIJ.

APK inclusief afmeldkosten, EOBD, roetmeting/viergastest en btw. Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op opel.nl. Wijzigingen voorbehouden.

Ewinkel 4, Cuijk
(0485) 33 65 00    www.autojetten.nlAUTO JETTEN CUIJK
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Wie is Tsoezeno en wat doet hij?

Tsoezeno werd op 30 mei 2008 geboren in Heerlen, maar 

woont nu dus in Heijen. Hij is een leerling van Basisschool de 

Heggerank en zit in groep 6, afwisselend bij Juf Karlijn en bij Juf 

Josje. Tsoezeno’s grootste passie is motorcrossen. 

Wanneer ging jij motorcrossen, Tsoezeno, en 

hoe ben je op het idee gekomen?

Tsoezeno: “Toen ik klein was, 4 jaar, ging ik al crossen. Crossen 

door het zand en de modder. Vallen en weer opstaan vond ik 

leuk. Vooral over en door de knippen rijden.” Knippen? “Dat 

zijn de bobbels in de baan. Sommige knippen ontstaan door 

het remmen in het zand en andere zijn van tevoren in de baan 

aangelegd. Maar ik ben een keer hard gevallen. Dat was op 

een recht stuk. Toen had ik veel pijn aan mijn been. Daarna 

ben ik gestopt. Ik ben weer begonnen toen ik zes jaar was. Dat 

kwam door mijn papa. Hij vroeg of ik niet weer wilde gaan 

crossen. Dat heb ik toen gedaan. Ik ben lid geworden van  MSV 

Overloon. Mijn papa heeft vroeger ook veel gecrost maar die 

is in 2007 gestopt.

In 2016 deed ik mee aan de klasse 50CC. In 2017 toen ik 

kampioen werd reed ik op een 65CC kleine wielen motor en 

in 2018 ga ik ook weer in deze klasse strijden voor de titel. 

Daar ga ik wedstrijden op rijden tot de overstap naar de 85CC. 

Oefenen doe ik nu met een motor van 65CC en grote wielen.”

En nu ben jij in 2017 Nederlands Kampioen 

geworden, hoe ging dat?

Tsoezeno: “Ik doe mee aan crosswedstrijden. Als je wint kun 

je 120 punten halen. Er zijn zestien wedstrijden per jaar. Iedere 

wedstrijd kent twee manches. We komen overal in Nederland, 

bijvoorbeeld in Venlo, Eersel, Berghem, Geldermalsen. Soms 

doe ik ook mee voor de Beneluxcup. Dan moeten we naar 

Duitsland en België. Ik ben dit jaar in Venlo kampioen geworden. 

De andere crossers konden mij niet meer inhalen, ook al 

moesten we nog een paar wedstrijden crossen. Zoveel punten 

had ik al.

Hoe ging de huldiging?

“We werden met alle kampioenen uit alle klassen tegelijk 

gehuldigd in Boekel en mijn ererondje mocht ik rijden in 

Dongen. Na een wedstrijd gaan we samen een frikadel eten 

op de baan of op de lange reizen terug naar huis. En als ik thuis 

kom staat er altijd een bordje eten klaar.”

Heijen barst van de talenten, dat hebben we in de afgelopen tijd wel 
gemerkt. Denk aan golfer Terry Janssen, keeper Rai Jansen en elders 
in deze uitgave van het Hèjs Nèjs het succesverhaal van de slagwerk-
groepen van fanfare EMM, die onlangs Nederlands Kampioen wer-
den in Assen. Maar we hebben nog een kanjer in ons midden! Het 
is de negenjarige Tsoezeno Mulder die met zijn vader Mike, moeder 
Silvana, zijn zusje Jemelza en de tweeling Giovanni en Romeny in de 
Esdoornstraat woont.

Tsoezeno Mulder (9) Nederlands 
Kampioen motorcross
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Groente en fruit 10

De Poel 8
6591 BV Gennep

T. (0485) 51 42 44

elemansfrans@hotmail.com

Groente en fruit, gewoon vers!

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

Openingstijden:
Di. - do.      08.00 - 18.00
Vr. 08.00 - 20.00
Za. 08.00 - 16.00



Moet je vaak trainen?

“Ik train ongeveer drie keer per week, maar dat hangt ook af van 

het weer.”

Zou je ook wereldkampioen willen worden?

Een verlegen blik. Dat weet hij nog niet. Hij kent wel de naam van 

de huidige wereldkampioen, de Italiaan Antonio Cairoli. 

Heb je verder nog hobby’s?

Hij noemt fietsen en fitnesstraining. Dat laatste doet hij vervangen 

door Tsoezeno om meer uithoudingsvermogen te krijgen en 

sterker te worden.

Leuke anekdote:

Tsoezeno volgt natuurlijk de sport op de TV en ziet dan hoe 

kampioenen geïnterviewd worden. Er komt een reporter 

met een microfoon en er is een cameraploeg omheen die 

alle antwoorden registreert. Zo gaat het natuurlijk niet bij een 

interview met het Hèjs Nèjs. Zo flitsend zijn we niet. Dus we 

kunnen ons best de vraag van Tsoezeno aan het eind van het 

gesprek voorstellen: “Wanneer krijg ik nou mijn interview…?” 

Gelukkig snapte papa Mike hoe hij op deze vraag kwam en 

zorgde voor de nodige uitleg. Anders hadden wij toch echt met 

de mond vol tanden gestaan….

Veel succes Tsoezeno, we blijven je volgen! 

Brrrroemmm….



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.
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Agenda en belangrijke telefoonnummers

Agenda

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

www.heijen.info

Algemeen alarmnummer: 
(ambulance, brandweer, politie)  112

Politie:    
Europaplein 5, 6591 AV Gennep  0900 - 8844

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

Zondag  11 maart    
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”

V.V. Heijen 1 - Ulysses  1

Woensdag 21 maart
KBO afd. Heijen - Bedevaart Smakt

Woensdag 21 maart
19.30 uur Café-zalen Jan

Zij-Actief - Lekker uit eten

Zondag  25 maart    
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”

V.V. Heijen 1 - Herpinia  1

Donderdag 5 april  
13.30 uur D’n Toomp     

KBO afd. Heijen - Kienen

Zondag  8 april    
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”

V.V. Heijen 1 - Siol  1

Woensdag 18 april
19.30 uur Café-zalen Jan

Zij-Actief - Avond Quilten (Berta Selten)

Vrijdag 20 april
18.30 uur Café-Zalen Jan

Dorpsquiz

Zondag  29 april    
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”

 V.V. Heijen 1-SV Milsbeek 1

Donderdag 3 mei  
13.30 uur  D’n Toomp     

KBO afd. Heijen - Kienen

Zondag 6 mei
Zij-Actief - Dauwtrappen en ontbijt

Zondag  6 mei    
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”

V.V. Heijen 1 -  OKSV  1

Donderdag  10 mei    
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”

V.V. Heijen 1 -  Constantia  1

Zondag  13 mei    
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”

V.V. Heijen 1 -  DSV  1

Vrijdag 18 mei t/m zondag 20 mei
Heisafeest

Evenemententerrein

Woensdag 23 mei
19.30 uur Café-zalen Jan

Zij-Actief - Informatieavond ZijActief Kring 
Noord met quiz

Zondag  27 mei    
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”

V.V. Heijen 1 -  Achilles Reek  1

Woensdag 30 mei
KBO afd. Heijen - Fietsen

De volgende 
Hèjs Nèjs verschijnt op 

27 maart 2018.

Belangrijke telefoonnummers



  

  

topfabrikaat met minimaal uit vooraad leverbaar 100 á 150 
5 jaar fabrieksgarantie dus binnen 1 week Weg=Weg aanbiedingen

Enkel Europees Onze meubelen zijn veelal Op onze 1e verdieping:

relaxfauteuils van Nederland bij ons het beste advies Nederland 

Garantie Levertijd Voordelig zitten?

in onze 2000m² showroom Door 45 jaar ervaring Gratis levering
vindt u de grootste collectie met zitmeubelen krijgt u door heel 

Assortiment Advies Bezorging

meer dan 230 modellen     Meer dan 40 modellen Veelal leverbaar als Home Cinema opstelling

Aktiemodel Vetego B33 Aktiemodel Vetego B11Aktiemodel Vetego 02

Verder ruim 170 modellen relaxfauteuils op draaivoet

Handmatige relaxfauteuils     Banken & bankstellen Relaxbanken

Handmatig: in stof vanaf € 945,-  in leder vanaf € 995,- 3 motorig mét accu  in leder vanaf € 1995,- Handmatig: in stof vanaf € 945,-  in leder vanaf € 995,-
Verder ruim 170 modellen relaxfauteuils op draaivoet Verder ruim 170 modellen relaxfauteuils op draaivoet

Onze openingstijden:   Di, Wo & Do 10:00 - 18:00, Vrijdag 10:00 - 21:00, Zaterdag 10:00 - 17:00     tel.:  0485 - 45 29 86     www.teunarts.nl      info@teunarts.nl
Boersestraat 11,    5454NG,   Sint Hubert.   In St.Hubert op de rotonde richting Wanroij, dan 3e weg links, 1e rechts.

Relaxfauteuils met Sta- op hulp
meer dan 90 modellen

(Veelal uit voorraad leverbaar)

www.teunarts.nl 


