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Je kind leren
omgaan met geld?
Maak je kind al op jonge leeftijd wegwijs op het gebied van financiën
en stel als ouder zelf in wat je kind kan en mag. Open je tussen 12 en 27
oktober een Rabo JongerenRekening op een van onze kantoren, dan
mag je kind een tof welkomstcadeau uitkiezen. Én maak je kans op een
van de cadeaubonnen voor Recreatiepark de Bergen in Wanroij.

www.rabobank.nl/lvcm

Open tussen 12 en 27 oktober
een Rabo JongerenRekening

Voorwoord en Inhoud
Ook deze keer hebben we weer een fraai pakket aan interviews, berichten
en wetenswaardigheden voor u bij elkaar gebracht. Zo is er aandacht voor
het levenswerk van Heijenaar Wiel Kaak, die al 34 jaar havenmeester is in de
jachthaven De Paesplas. We waren op een warme zomeravond bij hem te gast.
Werkgroep Historisch Heijen kan niet wachten tot het 10 november is. Ze staan te popelen u deelgenoot te
maken van de wonderbaarlijke ontdekkingen die zij deden op het gebied van verdwenen bedrijven in Heijen. Lees
de informatie hierover in deze Hèjs Nèjs. Vier ’t Leven, kent u die Stichting? Na het lezen van het interview met de
Bergense Dorien Rutten bent u helemaal op de hoogte.
Verder maken we kennis met de nieuwe horeca-ondernemers op Camping De Schaaf en met de inburgerende
Heijenaar Paulus Blom, die aan de Hoofdstraat in het voormalige huis van Math Coenen woont.
Er is ons veel verenigingsnieuws en prikbordberichten aangereikt. Heel fijn dat u zo met ons meedenkt.
Tenslotte vragen we uw aandacht voor het enquêteformulier dat aan deze uitgave is toegevoegd. Het formulier
is afkomstig van de nieuwe Poolse winkel. De uitbaters vragen u het gewenste assortiment aan Nederlandse
producten aan te geven dat u straks als aanvulling op het eigen aanbod graag verkrijgbaar wilt zien.
Wij wensen u weer veel lees- en kijkplezier.
De redactie.
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Uitdrukkelijk
Als je snel wil gaan, ga je alleen. Als je ver wil komen ga je samen.
Hier is weinig tegen in te brengen.

Oude gezegden bevatten veel levenswijsheid en zijn een
aardigheid om tussen te neuzen. Daarom maar eens wat
gegoogeld en voor je het weet ben je een uur verder. Die
uitdrukkingen en gezegden op je in laten werken, de
fantasie de vrije loop laten over hoe en naar aanleiding
waarvan ze kunnen zijn ontstaan, verleiden je om na
te denken. En zonder extra kosten of toelagen breng je
meteen ook wat diepgang in de dagelijkse sleur…...
Je hebt uitdrukkingen op allerhande gebieden. Neem
de natuur: ‘in de natuur bestaat geen afval’. Het ene dier
dient als voedsel voor het andere en wat overblijft na de
schranspartij van het roofdier wordt keurig opgeruimd
door andere beestjes. De cirkel is dan weer rond.
Nu we toch bezig zijn: ‘Volg je hart, want dat klopt’ en
‘Een hart onder de riem steken’.
‘De toekomst hangt af van wat je nu doet’ (zei Gandhi).
Dit legt wel een druk op onze schouders en doet een
beroep op ons verantwoordelijkheidsgevoel. Wat blijft
er van de wereld over als we doorgaan met er een zooitje
van te maken. Als we maar doorgaan met streven naar
steeds meer, ten koste van grondstoffen en milieu.
Zorgen zijn voor morgen? Misschien moeten we niet
alleen nadenken, maar ook ‘voordenken’?
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Ik was pas bezig een oud wijnvat een derde leven
te bezorgen. Na opslagplaats voor ongetwijfeld
voortreffelijke wijn te zijn geweest, heeft het enkele
jaren dienst gedaan als opvangreservoir van regenwater.
Omdat de waterdichtheid twijfelachtige vormen begon
aan te nemen, kan het nu aan zijn derde leven beginnen:
statafel in de tuin. Een oud bureaublad op maat gezaagd
(rond met iets grotere diameter dan die van het wijnvat)
en dit met enkele bouten tot één geheel gesmeed. En klaar
was kees. Ja ook rond zo’n vat bestaan uitdrukkingen.
Een plan kan in duigen vallen (duigen zijn de gebogen
platte stukken hout die de wanden vormen). Je kunt vat
op iemand krijgen. Holle vaten klinken het holst (zij die
niets weten roepen het hardst). Weten hoe je iets in het
vat zal gieten (oplossing weten). Laten we tot slot het
vaatje op zijn kant zetten: we drinken het leeg….Proost!

Henk Kerkhoff

Bericht van het bestuur

Werkgroep Keurmerk Veilig Buitengebied
Zoals al een keer in Hèjs Nèjs te lezen was, is er sinds enige tijd in
Heijen een werkgroep Veilig Buitengebied. Het doel is om Heijen
en buitengebied nog veiliger te maken en alert te zijn op zaken
als inbraken en diefstal, maar ook dumping van chemisch afval of
mogelijk huisvesten van hennepkwekerijen in leegstaande schuren.
Ook brandveiligheid en verkeersveiligheid zijn belangrijke thema’s.
De werkgroep, bestaande uit Harm van Braak (gemeente), Koos
Barten, Sander Coenen, Johan Ronnes, Frank Wullems en de wijkagenten Michael Brouwers en Anthony van Baal, is inmiddels als
eerste in gemeente Gennep gecertificeerd.
Door werkzaamheden in het buitenland heeft Koos helaas af-

scheid moeten nemen van deze werkgroep. Wij willen hierbij
Koos bedanken voor het werk wat hij met zijn expertise heeft
verricht voor Heijen.
Gelukkig is Hans van den Ham, woonachtig aan de Erfsebosweg,
inmiddels toegetreden tot de werkgroep.
Het is echter belangrijk dat er ook nog iemand uit de dorpskern
in de werkgroep komt.
Vindt u dit ook belangrijk en voelt u hier wat voor?
Graag opgeven bij Harm van Braak (h.vanbraak@gennep.nl) of
Pierre Hendriks (pierre.hendriks@gmaill.com).

Verenigingsoverleg 29 oktober, 19.30 u. in d’n Toomp
Dit overleg is een van de actiepunten van het Voorzieningenplan van oktober 2018. Het doel is dat verenigingen en organisaties
nog meer samenwerken, zodat Heijen een aantrekkelijk verenigingsleven houdt. In deze tijd is er vaak een tekort aan vrijwilligers
en bestuursleden. Samen willen we toekomstgericht nadenken over het aanspreken van sponsoren, organiseren van vrijwilligers,
afstemmen en organiseren van activiteiten en mogelijk koppelen van bestuursactiviteiten.
Zoals afgesproken in het verenigingsoverleg van 23 april is aanstaande 29 oktober het derde overleg van dit jaar.

Dorpsondersteuner
In april van dit jaar is er een vacature uitgezet voor de functie van dorpsondersteuner.
Daar hebben meerdere mensen op gereageerd en het DB van Hèjje Mojjer heeft met meerdere kandidaten gesproken. Er is ook
een keuze gemaakt, maar omdat het werkgeverschap in de Gemeente voor deze functie toch nog niet goed is geregeld, is de
daadwerkelijke invulling enorm vertraagd. Inmiddels hebben de kandidaten een nieuwe en andere uitdaging gevonden, zodat er,
helaas, weer een vacature is.
Het DB wil eerst van de gemeente het werkgeverschap goed ingevuld zien. Daarna wordt een nieuwe sollicitatieronde, waarschijnlijk
in november, door het DB uitgezet.

Melden van klachten in de openbare ruimte
Mensen melden klachten over de openbare ruimte wel eens bij het bestuur van Hèjje Mojjer. Wij willen u erop wijzen dat klachten
met betrekking tot straten, wegen, bomen, stoep en vervuiling onder verantwoordelijkheid van de gemeente vallen.
1. Z
 o kunt u meldingen aan de gemeente doen:
https://www.gennep.nl Kies: ‘melding doen’ op de startpagina.
Voor het melden van bijvoorbeeld afvaldumping, defecte straatverlichting, losliggende stoeptegels, verloren of gevonden
voorwerpen en/of het indienen van een klacht of bezwaar bij de gemeente.
https://buitenbeter.nl/ Via deze gratis smartphone app komt de melding binnen bij de gemeente Gennep.
2. Voor meldingen aan de politie:
Wijkagenten: zie informatie achterin het Hèjs Nèjs en op de website van Hèjje Mojjer: https://www.heijen.info/diversen/telefoon
In geval de wijkagent aangesloten is: via de betreffende buurtpreventie whatsappgroep.
De wijkagenten zijn ook actief op Facebook en Instagram: voor zaken die later opgepakt kunnen worden.
Of via www.politie.nl : door het antwoordformulier invullen.
Voor direct gewenste actie door de politie tel: 0900-8844
Bij SPOED voor de politie, ambulance, brandweer tel: 112
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Zittingsavonden 2019
Nondeju, dat was nog even een tijdje spannend zeg.
Niet of het allerleukste avondje uit in Heijen door zou gaan, maar waar?
Gelukkig is de kogel door de kerk en mogen we gewoon op ons oude
vertrouwde plekje blijven: in de residentie aan de Hoofdstraat 15 met
de nieuwe naam “Proeflokaal 1891”.
Daarom kunnen wij u mededelen dat het dak er weer volledig af zal
gaan op vrijdag 22 en zaterdag 23 november! De zaal gaat open om
19.00 uur en om 19.30 uur starten de optredens.
Het is een avond waar de vrolijke noten hoogtij vieren en de lachsalvo’s
u om de oren zullen vliegen. Jong, oud, artiesten van ver en van eigen
bodem zullen weer voor de nodige vertier gaan zorgen!
Dit wilt u toch niet missen?!
Helaas zullen wat oude vertrouwde gezichten dit jaar de revue niet
passeren, maar dit mag de pret niet drukken. De volgende toppers
zullen namelijk het podium betreden:
Uiteraard de meisjes en de jongedames van de Dansgarde, onze Ex-prinsen,
Goed Gevuld, de Entertainmentgroep, Heijs Uit Volle Borst en terug van
weggeweest Les Clochards.
Ook hebben we weer twee geweldige Tonproaters weten te strikken namelijk
Hans Keeris en Freddy van den Elzen.

Verder kunt u rekenen op
onverwachte verrassingen van
onder meer een Nej Heijs
de`buut` W&C….!
Wilt u zeker zijn van een
kaartje? Kom ze dan halen
in de voorverkoop op
vrijdag 8 november van
19.11 tot 20.11 uur in onze
Residentie `Proeflokaal 1891`
Hoofdstraat 15.
In de voorverkoop betaalt u € 12 voor een kaartje; daarna is de
toegangsprijs € 15.
De overige kaarten zijn te verkrijgen bij het Heijs Hepke.
Wees op tijd want het loopt altijd storm en op=op!
Heel graag tot dan!
Vrolijke groetjes,
De Zittingsavondcommissie:
Dirk, Marga, Ryanne & Marita

Nu in onze showroom:

DE NIEUWE

OPEL VIVARO
DE BUS VOOR WERKEND NEDERLAND!

Vanaf

€ 17.999,GRATIS
AUTOMAAT
DE NIEUWE GENERATIE
OPEL BEDRIJFSWAGENS
FLEXIBELE LAADRUIMTE
HOOGWAARDIGE KWALITEIT

DUITSE DEGELIJKHEID

Ewinkel 4, Cuijk
(0485) 33 65 00 www.autojetten.nl
Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: liter/100 km 4,7-5,8; km/liter 17,2-21,3; CO2 gr/km; 125-152.
Prijs exclusief btw. Financial Lease actie en gratis automaat geldig t/m 30-09-2019. © 06-19

0% RENTE
OP DE
FINANCIERING

Verenigingsnieuws

Afscheid Pastoor Harrie Reijnen
Op zondag 29 september namen we afscheid van onze sympathieke pastoor Harrie Reijnen. Aan ons, de
fanfare, was gevraagd aan dit afscheid een extra tintje te geven en zo stonden wij om 11.45 uur in vol ornaat
voor de kerk om binnen te marcheren. Eenmaal binnen in de kerk en opgesteld voor het altaar verrasten we
de pastoor met het spelen van de processiemars “Onze Lieve Vrouw onder de
Linden.” Dit leverde warme herinneringen op, niet alleen bij pastoor. Met deze
mars namen wij namelijk deel aan diverse processies die op Sacramentsdag
gehouden werden. Een traditie die niet meer bestaat, maar de muziek nog wel!
Na een speech van onze nieuwe voorzitter, Roger Guelen, waarin hij pastoor
bedankte voor alle medewerking en hem een fijne toekomst toewenste
in Nuland, speelden wij nog een tweetal mooie marsen, daarna namen we
persoonlijk afscheid. We hebben pastoor gevraagd niet te vergeten dat we de
Pinkstermissen opluisteren. Hij is altijd van harte welkom, ook bij onze concerten.
Pastoor Harrie Reijnen, het ga je goed! Bedankt voor alles wat je voor ons en
voor het dorp hebt betekend.
Bestuur en leden fanfare EMM.
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GAZELLE, BATAVUS,
RIH, LOCOMOTIEF,
ELECTRISCHE FIETSEN,
SPARTA, ION,
BATAVUS EASY SACHS
BROMFIETSEN: VESPA en PUCH

Groente en fruit
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Groente en fruit, gewoon vers!
Probeer ook eens onze verse
maaltijdsalades, stamppotten en
kant-en-klaar maaltijden.

De Poel 8
6591 BV Gennep
T. (0485) 51 42 44
elemansfrans@hotmail.com

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

Hoofdstraat 34, 6598 AE Heijen
Tel: 0485-511597 Fax: 0485-519561
Mail: hans.coenders@hetnet.nl

20-04-2010 10:

De Jachthaven: een oase in het bruisende Heijen of een
bruisende haven in het rustige Heijen?
Op een prachtige zomeravond in augustus hadden wij een afspraak met de in Heijen geboren en getogen havenmeester
van de Jachthaven WSC De Paesplas, de 76-jarige Wiel Kaak. Eerst maar eens over Wiel zelf, voordat we over de
havenmeesterwerkzaamheden beginnen.
Wiel Kaak werd geboren aan de Schoolstraat, nu Kasteelstraat.
Het gezin telde vijf kinderen. De familie moest in 1944 evacueren
en kwam in Bussum terecht. Vader Kaak kwam daar om het leven
bij een Engels bombardement. Wiel: “We gingen met z’n zevenen
en we kwamen met z’n zessen terug.” Daar waren we toch wel
even stil van.

bij mij om advies vragen. We kwamen elkaar soms tegen in de
personeelszaal. Gewoon gezellig. Maar in 1975 gingen we met
een stel collega’s naar de carnaval. Het was stervenskoud en Mia
had geen handschoenen bij zich. Toen vroeg Mia of zij haar hand
in mijn jaszak mocht warmen. Er warmde nog iets anders op en
dat was het begin van onze verkering.”

Wiel werd kok en in de jaren zestig werkte hij als zodanig in Italië.
“In die tijd kwamen de Italianen als gastarbeider naar Nederland, ik
ging als gastarbeider naar
Italië,” lacht Wiel. In 1970
kwam hij terug en na een
vervelend ongeluk kon hij
niet meer als kok werken.
Hij schoolde om en werd
in 1971 groepsleider op
de
Augustinusstichting.
Toevallig werkte daar ook
de Amersfoortse Mia.
Wiel: “Mia wilde in 1973
met haar zus naar Italië
op vakantie en kwam

Een half jaar later werd er getrouwd, en het stel ging wonen op
een woonark in de Paesplas. Op 3 januari 1976 maakte een orkaan
een eind aan het idyllische wonen op de woonark, hij maakte veel
water en de schade was groot. Wiel en Mia verhuisden naar een
nieuwbouwwoning aan de Heikampseweg waar ze nog steeds
wonen. Het stel kreeg vier kinderen: Giel, Marloes, Pauline en
Kees. Inmiddels zijn er twee kleinkinderen, Ella is bijna 9 en Evi, die
deze maand 3 jaar wordt.
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Wiel, Mia, Giel en Ella
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Liefde voor boten
Wiel had een jacht waarmee hij door heel Nederland heeft
gevaren. Na aankoop van het huis verkochten zij de boot.
34 jaar geleden stopte de voormalige havenmeester van de
Jachthaven Heijen ermee en het bestuur vroeg Wiel om zolang er
nog geen nieuwe havenmeester gevonden was, deze functie waar
te nemen. “Een nieuwe havenmeester is nooit gevonden,” zegt een
blije Wiel. Omdat hij vaak nachtdienst had kon hij veel in de haven
aanwezig zijn en na zijn vroege pensionering was het helemaal
raak. Wiel is tijdens het seizoen van 1 april tot 1 november
dagelijks in de jachthaven. Hij begint rond 9.30 uur. Tegen 17.00
uur even naar huis om te eten en tegen 19.00 uur is hij weer in de
haven. Daar blijft hij tot ongeveer 23.00 uur. Wiel: “De liefde voor
de watersport is er altijd geweest, ik was altijd heel graag op het
water. Het liefst was ik kok op de grote vaart geworden, maar mijn
moeder hield dat tegen.”

Math Bergmans maakte voor Wiel
het bord Havenkantoor.
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Wat zijn de taken van een
havenmeester, Wiel?
Wiel antwoordt: “Het gaat vooral om
het reserveren van ligplaatsen in de haven en de indeling van de
ligplaatsen.We hebben er hier honderd. Ik ontvang de gasten, schrijf
ze in, leid ze rond en in de betalingen. Een ligplaats kost € 1,25 per
meter scheepslengte per nacht. Ik doe wat klusjes rondom het
terrein. Elke zaterdagavond wordt de barbecue aangestoken. Ik
zorg voor houtskool en briketten, tafels, stoelen en een vuurtje in
de vuurkorf. Etenswaren brengen de gasten zelf mee. Soms zitten
er wel 80 mensen! Als er dan ook iemand een gitaar of accordeon
bij zich heeft wordt het nog gezelliger. De vuurkorf is gemaakt
door onze zoon Giel.
De boten moeten op 1 november weg zijn uit de haven, dit
vanwege de veiligheid. Er kan hoogwater komen en dat zou veel
schade kunnen veroorzaken. Sommige gasten komen maar voor
één nacht, anderen blijven weken liggen. De gasten helpen elkaar
en vaak ook mij met klusjes.”
Wat is er zo leuk aan jouw werk, vragen wij
Wiel: “Mijn passie geldt behalve voor het water vooral de gasten
en de verhalen die ze meebrengen. We krijgen hier ook wel eens
BN’ers. Zo legde Piet Keizer, de beroemde voetballer van Ajax,
wel 15 jaar lang zijn boot aan in onze haven. Hij was altijd op weg
naar Maastricht, maar kwam nooit verder dan Heijen hij bleef met
zijn boot soms weken in onze haven hangen. Ook Hans van der
Togt en Midas Dekkers waren bij ons te gast. Tommie Engel, een
bekende zanger uit Keulen komt regelmatig naar ons toe en “Sjeng
oan de geng” uit Venlo kwamen vaker in de haven, waar ze de boel
op stelten zetten met hun muziek.

We krijgen ook vaak buitenlanders, Belgen, Fransen, Duitsers,
Italianen en zelfs Zweden. Iedereen raakt bevriend met elkaar,
want je deelt dezelfde interesse: de watersport. De gasten helpen
elkaar onderling en springen bij waar dat nodig is. Heel anders
dan op een camping waar de gasten om elkaar gaan lachen als het
ergens fout gaat. Niemand steekt dan een helpende hand uit. Dat
maak je in een jachthaven niet mee.

Zo legde Piet
Keizer, de
beroemde
voetballer van
Ajax, wel 15
jaar lang zijn
boot aan in onze
haven.
Ben je wel eens in het water gevallen?
Wiel grinnikt, “ja natuurlijk, dat gebeurt elk jaar wel eens.” Hij maalt
er niet om.
Giel, Ella en Mia
Mia is inmiddels ook aangeschoven en we vragen haar naar
haar ervaringen. Mia: “Ik geniet ook erg van de haven. Toen de
kinderen klein waren hebben ze daar een heerlijke tijd gehad. Als
ik boodschappen heb gedaan ga ik vaak even langs voor een kopje
koffie. De jachthaven is een grote factor in ons gezin.” Giel, de

oudste zoon, is ook vaak in de haven te vinden. Zoals gezegd heeft
hij de enorme vuurkorf gemaakt, daar is hij erg trots op. Giel werkt
bij Intos. Hij rijdt rond op een heftruck in het magazijn, we mogen
de foto van zijn heftruck bekijken. En ook kleindochter Ella, een
lieve ondeugd van 8, is geregeld bij opa en mocht vanavond met
hem op de foto. De foto staat zelfs op de voorkant!
Intussen genieten we van de heerlijke rust die het water met
daarop de zachtjes deinende scheepjes uitstraalt. Wat een oase,
heerlijk!
We merken op dat er twee gietijzeren kanonnen op de oever
staan, met de loop gericht op het water. “Die zijn om piraten tegen
te houden.” Wiel heeft ze nog nooit hoeven te gebruiken.
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U bent van harte welkom
Kwaliteit in
kunststof
en aluminium
ramen

I

deuren

I

Heijen

serres

I

veranda’s

I

horren

I

zonwering

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

Aanbouw
Verbouw
Timmerwerk
Onderhoud
Stuckwerk

Arjan Theunissen
Heikampseweg 71
6598 BS Heijen
06 - 147 03 047
theunissenbouw@gmail.com
www.theunissenbouw.nl

Werkgroep Historisch Heijen
presenteert de ‘Historie van Heijen’.
Onderwerp: verdwenen (ambachts-)bedrijven, winkels en cafés in de afgelopen eeuw
Diep graafwerk verrichten, overal vragen stellen en gegevens verzamelen; het is allemaal
mooi. Maar op enig moment wil je al dat gebuffel ook wel eens delen met de buitenwereld.
Dat is de grote wens van de Werkgroep Historisch Heijen.
Op de regenachtigste avond sinds maanden kropen we gezellig
om de tafel met drie leden van deze werkgroep. Onder het genot
van koffie met koek lieten we ons informeren over de presentatie
van zondag 10 november aanstaande. We spraken met Hans
Wientjens, Gerrie Franken en Petra Kandelaars-Franken, drie
rasechte Heijenaren. Al woont Petra met veel plezier in Bergen,
haar roots liggen in Heijen. Allen zijn ze zeer geïnteresseerd in de
historie van Heijen en dat blijkt ook uit de vele informatie die zij
verzameld hebben.
Hoe zijn jullie op het idee gekomen juist dit
onderwerp uit te diepen?
De leden van de werkgroep kijken
elkaar aan. Oei, dat weten ze niet
meer zo precies. Na de succesvolle
presentatie bij de KBO over
verdwenen boerderijen in de
kern van Heijen zijn ze op een
of andere manier op het pad
van de verdwenen bedrijven
terechtgekomen.
Je gelooft het haast niet, maar

er zijn in de afgelopen eeuw meer dan tachtig bedrijven, winkels
en cafés verdwenen. Ze gaan hierbij terug tot ongeveer 1920.
Hans: “In de vorige eeuw heeft Heijen wel zeven bakkers gehad!
Die konden allemaal de kost verdienen. En er waren zeven cafés.
Nu geen een meer!”
Over wat voor een soort bedrijven hebben jullie
informatie weten te verkrijgen?
Antwoord: “Vooral horeca, middenstand, dienstverlenende
bedrijven en ambachtsbedrijven. Van alle bedrijven hebben we
documentatie, logo’s, foto’s, krantenartikelen.”
Moeten we de bedrijfjes vergelijken met de
moderne ZZP’ers?
Nou, dat niet direct, menen de werkgroepleden. Er waren veel
bedrijven en zaken die één of meerdere mensen in dienst hadden
en dan ben je geen ZZP’er meer.
Hoe komen jullie aan de informatie?
Het drietal komt op stoom. Hun devies is: “NIKS WEGGOOIEN!”
Op zolders, in kelders, schuren, loodsen, overal kan interessante
informatie liggen. We krijgen de volgende oproep mee: Als je wat
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ServiceVonkGroep

Bij Service Vonk Groep bent u aan het juiste adres
voor al uw (duurzame) installatiewerkzaamheden!
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!
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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:

√

Zonnepanelen

√

Houtkachels

√

Elektra

√

Zonneboilers

√

Verwarming

√

Airconditioning

√

Warmtepompen

√

Sanitair

√

Service & onderhoud

Expeditieweg 8-11 - 6657 KL Boven Leeuwen - T. 0487 - 501 469 - info@vonk-service.nl
De Flammert 1016A - 5854 NA Bergen - T. 0485 - 531 201 - www.vonk-service.nl

EEN COMPLEET ASSORTIMENT
BIJ DECO HOME PETERS
Alfap Administratie- en belastingadvieskantoor ondersteunt ondernemers in het MKB en ZZP-ers op
het gebied van Accountancy, Lonen, Fiscaal Advies

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!

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.
Verf

Behang

Raamdecoratie

Gordijnen

Shutters

Glas

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

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

vindt, bijvoorbeeld bij het opruimen van je ouderlijk huis, geef het
door aan de werkgroep. Tot hun vreugde hebben ze laatst nog
diverse plakboeken gekregen van de kinderen van de overleden
ouders Chris en Truus Nellen. Verder is de originele vlag van de
Jonge Boeren uit 1926 tevoorschijn gekomen.
Helaas gaan er ook dingen verloren. Zo zag de nieuwe eigenaar
van een voormalig bedrijfspand geen waarde in de oude
documenten en archiefmateriaal dat hij aantrof. Daarop ging alles
wat hij vond in de fik. Dit tot verdriet van de werkgroep. Dus
nogmaals: al denk je: dit is niks, neem toch even contact op met de
werkgroep Historisch Heijen. Alles wat van belang is wordt veilig
bewaard in een ruimte in D’n Toomp.
De presentatie van 10 november, wat kunnen we
verwachten?
Hans: “De presentatie wordt door diverse personen gegeven.
Van de in de loop van de afgelopen eeuw verloren gegane
bedrijven vertellen we het verhaal en tonen we op een groot
scherm logo’s, oude facturen, foto’s en zelfs filmfragmentjes.
We hebben zo veel materiaal, dat we niet weten of we wel

alles kunnen laten zien. Misschien moeten we zelfs een tweede
presentatie over dit onderwerp organiseren. Het is schitterend
materiaal om te bekijken, ook voor onze jeugd! Wie weet, zie je
nog heel veel terug van je (verre) voorouders.
In Ottersum hebben we een dergelijke presentatie bijgewoond
en tot onze verrassing was de opkomst enorm. Het was
een doorslaand succes. Ook jongeren bleken wel degelijk
geïnteresseerd in het verleden van hun dorp. We hopen dat het
in Heijen ook zo werkt.”
Om je op te warmen zie je op deze pagina’s al een voorproefje
van de foto’s die op de presentatie te zien zullen zijn.
Dus: zet zondag 10 november in je agenda!
De presentatie in d’n Toomp is gratis toegankelijk en begint om
10.30 uur. De zaal is om 10.00 uur open. Het streven is om de
presentatie rond 13.00 uur te beëindigen, zodat iedereen weer
vóór de zondagse soep thuis is……
Wij hebben de datum in ieder geval al genoteerd!
Annie Vierboom achter de kassa
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Afscheid
Reijnen

pastoor

Harrie

De redactie van het Hèjs Nè
js dankt
pastoor Reijnen nogmaals
voor zijn
openhartigheid bij de inte
rviews die
wij met hem hadden en
wensen
hem in Nuland een fijne en
zonnige
toekomst toe.
Angeline – Erica - Hans
– Jan –
Marita – Marjo – Ricky –
Sjannie Stella – Suzanne

cht!
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naar jou!
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Dag Heijense Baby’s van 2019!
Zouden jullie zo lief willen zijn op
zaterdag 14 december 2019 om 10.3
0
uur naar D’n Toomp te komen? Dan
maken wij een mooie foto van jullie en
natuurlijk krijg je ook het allereerste
interview van je leventje, want we wille
n
je graag leren kennen…
Laat je even weten of je komt? Ook
de
nu nog niet geboren baby’s zijn natuurlijk
welkom.
Graag een berichtje naar
marjohejsnejs@gmail.com.

mail:
Interesse? Bel of
06-11902293
ail.com
gerald.jasper s@gm

Fietsje kwijt
Hallo lieve mensen in Heijen!
een beetje verdrietig,
Ik ben Lano Pouwels en ik ben al 5 jaar. Ik ben best
ongeluk mijn fietsje,
want wat is er gebeurd: Iemand heeft waar schijnlijk per
geen fietsje meer.
dat voor ons huis stond, meegenomen. Nou heb ik
een berichtje in het
Papa was zijn fiets ook een keertje kwijt, maar na
zo dat dit nu ook
Hèjs Nèjs heeft hij hem teruggekregen. Ik hoop toch
gebeurt!
‘m heeft en niet
Heb je ‘m per ongeluk meegenomen of weet je wie
lieft bij mij terug. Ik
meer weet van wie het fietsje was, dan breng ‘m alsjeb
een foto van mij en
woon Heikampseweg 44. Weet je wat, ik doe er ook
mijn fietsje bij. Misschien helpt dat.
Echt heel erg bedankt!
Lano Pouwels.

Welkom in Heijen!
baby’s noteren in
Hoera! We mogen weer 2
ijen”.
onze rubriek “Welkom in He
gel geboren.
In de Esdoornstraat werd Ny
Dir k Arnoldussen
Nygel is de tweede zoon van
af nu grote broer.
en Debby Alofs. Riley is van
ook wat drukker
In de Heikampseweg is het
en we Bradley,
geworden. Daar verwelkomd
Kim Nieuwenhuis.
zoon van Mark Robben en
familie te mogen
We hopen de baby’s met hun
babyfotoshoot
de
ontmoeten bij onze beroem
op 14 december a.s.
har te
ns de redactie allemaal van

Name
gefeliciteerd!

Gerarduskalender 2020

De Gerarduskalender is
een scheur kalender :
elke dag een beetje spirit!
Op de voorkant: Elke dag
een spreuk om de dag
mee te beginnen.
Op de achter kant:
moppen, gedichten,
bezinningsteksten, puzzels,
informatie.
De prijs van de Gerarduskal
ender is € 7,40.
De opbrengst van de kal
ender komt ten goede
aan alle activiteiten die van
uit Klooster Wittem
worden georganiseerd (zie
ook op internet:
www.kloosterwittem.nl).
Ver koop adressen:
Mevr. Kersten
Fazantstraat 33 Gennep 		
Tel: 0485-517420
Mevr. Lamers
Ketelhuis 90
Gennep 		
Tel: 0485-511195

ArcheoRoute komt naar Heijen
ArcheoRoute in
In maar t 2019 zijn de eerste twee speren van de
ute worden
de gemeente Gennep onthuld. Dankzij de ArcheoRo
end, die veelal
archeologische vindplaatsen en verhalen geop
n liggen.
verborgen en gesloten in de aarde onder onze voete
2,2 meter hoge
De vindplaatsen worden gemarkeerd met een
lp van moderne
stalen speer en het verhaal wordt verteld met behu
deze combinatie
technieken zoals de ArcheoRoute Limburg-app. Door
voor iedereen.
wordt archeologie meer zichtbaar en beleefbaar
Nederland. Om
Limburg is de rijkste archeologische provincie van
provincie meer
archeologie voor de inwoners en bezoekers van onze
ief genomen
zichtbaar en beleefbaar te maken, hebben we het initiat
onderdeel wordt
voor de ArcheoRoute. We willen dat archeologie
van ons eigen verhaal en onze eigen omgeving.
uld in Gennep
Op 23 oktober worden er vier nieuwe speren onth
n komt in Heijen
waardoor het totaal op zes komt. Een van de spere
an heeft. De
te staan en gaat over de IJzertijdboerderij die daar gesta
beeld langs de
speer wordt geplaatst bij de picknicktafel en het Maria
weg.
rotonde aan de Hommersumseweg/Siebengewaldse
in de gemeente
Op dezelfde dag worden nog drie andere speren
inustoren, De
onthuld, namelijk: Het Houten Kerkje bij de Mart
over het Duits
Pottenbakkers in Milsbeek en Langs het spoor
Meer informatie
Lijntje en de industrialisatie aan de Brabantweg.
agina en de
over de onthulling volgt, houdt hiervoor de gemeentep
Facebookpagina van de gemeente in de gaten.
)

Figuur 1 Onthulling speer Genneper Huys (maart 2019

Heisa

Hofmans interieurbouw is
gespecialiseerd in het
vervaardigen van maatwerkinterieurs voor zowel particulieren als
bedrijven. Met veel aandacht voor detail en
kwaliteit zorgen wij
ervoor dat uw interieurwensen werkelijkheid
worden.

Kwaliteit is niet
onbetaalbaar!

Hoogveld 5 6598 BL Heijen Tel 0485-541870 www.hofmansinterieur.nl

Unieke
interieurs
op maat

BRIENE TUINAANLEG
tuinaanleg | tuin onderhoud |
bestratingen | grondwerken |

schuttingen | tuinhuizen | kapschuren
| graszoden | kunstgras

www.facebook.com/brienetuinaanleg
0614450178
Gennep

The expatwifelife. Op naar Portugal!
Het is alweer een tijdje geleden dat ik een column geplaatst heb en nog veel langer geleden dat ik ze geschreven heb. Mijn
laatste column eindigde in februari 2018 met het idee om van China naar Portugal te gaan verhuizen. Ondertussen is
het anderhalf jaar later en staan er weer hele nieuwe avonturen op ons te wachten! Maar, daarover later meer.

Terug naar februari 2018. We hadden twee weken in Portugal om een beetje
te voelen hoe het zou zijn om daar te wonen en daar genoten we volop van!
Onze ouders en broers en zussen vonden het ook een prima idee om een
weekendje in Portugal door te brengen, dus die hebben we daar ontmoet
om alle geneugten van het land te ontdekken.
Terwijl we ons al sangria drinkend en verliefd door de wegen van Portugal
begaven, vonden we een huis dat helemaal klopte. Véél te vroeg natuurlijk,
want we zouden pas in augustus verhuizen, maar het is altijd goed om even
te kijken wat het land te bieden heeft.
Zo ontmoette we Miguel, een flamboyante televisiepresentator en ook
de verhuurder van dat appartement. Het appartement lag echt hatseflats,
middenin het centrum van Lissabon (lees: in het stap centrum, boven alle
kroegen waar het 7 dagen in de week te doen is). Een super schattig plekje
met twee verdiepingen, twee slaapkamers voor alle logees én gemeubileerd.
We bezitten namelijk echt vrijwel niets, op onze twee belangrijkste bezitten
- Priscilla en Sjimmie - na. Onze robotstofzuiger en de beamer, meer dan dat
en een portie liefde heb je niet nodig in het leven ;).
Miguel vertelde ons dat hij prima de huur pas in augustus kon laten ingaan.
Nou, met dat nieuws gingen we op pad om nog een sangria te scoren. Na
een tijdje en meerdere pogingen om Auke te overtuigen dat dit absoluut een
super goed idee was, zeiden we in februari al ‘ja’ tegen een appartement in
augustus, in Lissabon.
Nu alleen nog banen voor ons beiden, wat kan er nou misgaan?
PS. Ik schrijf niet alleen over het buitenland, maar ook over andere zaken.
Soms vlog ik ook, best leuk om te kijken: www.dansmetmijdewereld.com.
Onder Dansmetmij Dewereld ben ik trouwens ook te vinden op facebook.

Tari Lambregts
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Afscheid pastoor Reijnen

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

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

Vieringen t/m

november

2019

Zaterdag 2 november 19.00 uur
Allerzielen, Eucharistieviering/
Gebedsdienst met het Gezinskoor;
er is tevens kindernevendienst. Na
afloop wordt een bezoek gebracht
aan het kerkhof.
Zondag 03 november 09.30 uur
Eucharistieviering met volkszang
Zondag 10 november 09.30 uur
Eucharistieviering met volkszang
Zondag 17 november 09.30 uur
Eucharistieviering met volkszang
Zondag 24 november 09.30 uur
Eucharistieviering met volkszang

Op 29 september nam pastoor Harrie Reijnen afscheid van zijn parochie Heijen. Na al afscheid
te hebben genomen in Afferden en Siebengewald was dit de definitieve afsluiting van een periode
van 16 jaar dienstbaarheid aan de parochie en de parochianen.
Na te zijn afgehaald op de pastorie door het Gilde St. Dionysius betrad hij de zeer goed bezette
kerk. Het werd een mooie, sfeervolle dienst, opgeluisterd door het Gregoriaans koor en het
Gezinskoor terwijl het Gilde het feestelijke karakter nog eens accentueerde.
Op het eind van de dienst werd in de kerk een mooie muzikale groet gebracht door fanfare
EMM. Vooral de door pastoor gewenste processiemars sprak hem bijzonder aan. Dat gold overigens niet alleen voor hem. Pastoor Reijnen kreeg een passend cadeau van het kerkbestuur: een
nieuwe fiets. Hij was er zichtbaar verguld mee; zijn oude fiets was toevallig enkele dagen tevoren
bij Hans Coenders ingeleverd voor een noodzakelijke onderhoudsbeurt!
Velen maakten van de gelegenheid gebruik om pastoor een hand te geven, iets dat regelmatig
vergezeld ging van een persoonlijk cadeau. Daarna kon iedereen in de sacristie genieten van
koffie met vlaai en eventueel nog een nader gesprekje met pastoor.
We kijken terug op een geslaagde afscheidsviering, waarvan ook pastoor Reijnen zichtbaar genoot. Velen hoorden van hem de wens: “Het ga jullie in alle opzichten héél goed en geniet van
het leven!”
Er breekt een nieuwe tijd voor hem aan als rector in een verzorgingstehuis in Nuland, Noord-Brabant. Wij hopen dat zijn goede wensen voor ons ook voor hem werkelijkheid mogen worden!
Hij verdient het.

Het kerkbestuur

In memoriam: Wiel Janssen
Wiel werd geboren op 31 december 1949 aan de Brem in Heijen. Een datum die, toen hij de
AOW-gerechtigde leeftijd bereikte, nog een bijzondere betekenis bleek te krijgen! Wiels jeugd was
gelukkig en onbezorgd, samen met zijn ouders en zijn drie oudere broers en twee zussen.
Toen het gezin Janssen naar het dorp verhuisde leerde hij daar Ineke Reintjes kennen. Na zes jaar
verkering te hebben gehad trouwden ze en kregen twee kinderen: Anke en Rob. Later kwam
schoonzoon Eric erbij. Wiel en Ineke werden opa en oma van twee kleinkinderen: Wilco en Vincent.
Zij waren opa’s trots en glorie. Wiel en Ineke mochten 43 jaar getrouwd zijn.
Wiel werkte 36 jaar in Duitsland en daarna nog enkele jaren bij Jan Ackerschot. Vriendschap stond
bij hem hoog in het vaandel.
Wiel genoot ervan als naar zijn leeftijd werd gevraagd. Hij had een jong uiterlijk en als de ander dan
reageerde met: “Goh, dat had ik je niet gegeven!”, kwam steevast het antwoord: “Wat zeg je? Ik heb het niet goed verstaan!”.
Wiel overleed op 14 juni 2019. We verliezen in hem een goed en ook gelovig mens.
Moge hij nu rusten in vrede bij God en bij hen die hem voorgingen.

In memoriam: Theo Deenen
Theo werd geboren op 31 mei 1934. Samen met zijn Mini gaf hij aan zijn kinderen en later ook
aan zijn kleinkinderen een mooie jeugd. De boerderij, de paarden en het voetballen waren zijn
grote passie en de kleinkinderen zijn trots. De kinderen bewaren mooie herinneringen aan het
samen met vader “op de handel gaan”. Herinneringen zijn er ook aan het grijze autootje. Iedere
vrijdagmiddag ging men samen op pad: Eerst langs de Maas, dan langs Heijen-Zuid en dan naar de
boerderij. Ook het in aanbouw zijnde huis van Twan in Haps werd bezocht. Wat was hij daar trots
op. Daarna ging het weer terug naar Heijen, naar John op de boerderij. Mooie tijden en warme
herinneringen. Later gingen Theo en Mini met de kleinkinderen naar de speeltuin en vervolgens
pannenkoeken eten bij de “Zeven Dwergen”.Thij praatte graag met iedereen en had voor iedereen
interesse. Hij was bij de tijd en actief: Toeren met de oude groene jeep, samen naar het voetballen
kijken en naar het ponyrijden van Fleur. De laatste jaren ging het steeds minder goed. Het lichaam
liet hem langzaam in de steek. Mini zorgde twee-en-een half jaar dag en nacht voor hem. Gelukkig kregen ze thuiszorg en
veel bezoek van buren, vrienden en familie. Dat was een grote steun. De laatste twee weken verbleef Theo in “De Cocon”
in Sint Anthonis. Hij overleed op 19 juni 2019. “Houd de toespraak in de kerk kort!” zei Theo. En: “Het is buitengewoon en
het ga U bijzonder”. Dat zeggen wij nu ook.
Het ga je goed, Theo!

Allerzielen
Het afgelopen jaar hebben we weer van verschillende dorpsgenoten
afscheid moeten nemen. Voor de hieronder genoemde (oud)
Heijenaren en personen die een band met Heijen hebben, is er
een kerkdienst gehouden:
Mia Reintjes-Franken, 22-03-2019, 89 jaar
Giel Derijck, 04-04-2019, 88 jaar
Toos Jans-Kuppen, 06-04-2019, 78 jaar
Gert Cuijpers, 30-05-2019, 83 jaar
Hub Vinck, 08-06-2019, 71 jaar
Wiel Janssen, 14-06-2019, 69 jaar
Truus Nellen-Dorssers, 14-06-2019, 70 jaar
Theo Deenen, 19-06-2019, 85 jaar

Wij gedenken hen in de Allerzielendienst op 2 november. De
nabestaanden krijgen hierbij het gedachteniskruisje aangeboden.
De kinderen kunnen deelnemen aan de kindernevendienst. Na de
dienst brengen we een bezoek aan het kerkhof voor een laatste
afscheid. Hierbij worden de graven gezegend en kunnen we in
gedachten bij al onze overledenen zijn.
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Levensmiddelen tot aan uw deur!

ONS GELUK

Hierbij wil ik mij graag aan u voorstellen.
Mijn naam is Joop Leenders
van Leenders Levensmiddelen.
Ik kom met mijn winkelwagen in Heijen.
Wilt u graag dat ik met de winkelwagen
bij u langskom, bel dan tel. 06-22741165
of mail naar info@leenderslevensmiddelen.nl

Leenders
Levensmiddelen

GEWOON GEZELLIG

Ons geluk heijen
Hoeve de schaaf
Brem 11 heijen

Nelly en Mina in het vliegtuig naar Lourdes

Gastvrijheid bij De Schaaf
“Samen kunnen we alles aan”

Het zal je misschien niet ontgaan zijn dat de horeca bij Camping De Schaaf overgegaan is in andere handen,
namelijk in die van John en Nicole Derks, momenteel nog woonachtig in Meterik.
John en Nicole willen graag de Heijenaren motiveren om naar De
Schaaf te komen en begonnen met advertenties in ons blad, het Hèjs
Nèjs. Dan weet je het wel. Wij gingen er op een “doordeweekse
dinsdagmiddag” naar toe om nader kennis te maken met deze twee
rasechte horecamensen.

Misschien is het handig dat jullie je even voorstellen, zeggen wij
John: “Ik ben 53 jaar en kom uit Horst. Ik heb jaren gewerkt als kok,
onder andere bij Auberge De La Campagne in Maashees.”
Nicole: “Ik ben 48 jaar en kom oorspronkelijk uit Venray. Ik ben
opgegroeid in de horeca. Ik ken John al 20 jaar. We kennen elkaar van
de biljartclub waar we allebei lid van waren. Drie jaar geleden sprong
de vonk over en vorig jaar zijn we getrouwd. We hebben allebei
kinderen uit eerdere relaties.” John, trots: “Sinds vijf maanden heb ik
een kleindochter, Fenna!”
Op dit moment moeten ze hun aandacht nog verdelen over twee
locaties, ze runnen namelijk ook café/biljart Os Kruuspunt in Meterik.
Ze wonen in de bij het café behorende woning. Over een jaar loopt
het contract met Os Kruuspunt af en gaan ze zich volledig op De
Schaaf concentreren en hopelijk ook verhuizen richting Heijen.
Hoe zijn jullie bij De Schaaf terechtgekomen?
John: “We kwamen het tegen op Internet. We zijn op gesprek
geweest en dat voelde gelijk goed. De combinatie leek ons ideaal,
Nicole gastvrouw en ik in de keuken. We zitten hier nu sinds maart
en het contact met de beheerders van Camping De Schaaf, Bjorn
en Angeline, is heel goed. Problemen worden meteen opgepakt en
opgelost. Wat fijn is dat we dit samen doen. We werken allebei ’s
avonds en als we vrij hebben, hebben we ook samen vrij. In het
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zomerseizoen waren we zeven dagen per week open, wel hard
werken, maar het was keileuk. Samen met de camping organiseren we
allerlei activiteiten voor de campinggasten.Voor het komende seizoen
hebben we ook weer allerlei ideeën die we binnenkort samen gaan
uitwerken.”

Wel hard werken, maar
het was keileuk.
We raden het stel aan de activiteiten ook door te geven aan het Hèjs
Nèjs of aan de website van heijen.info. Want dat is precies wat ze
graag willen, ook de Heijenaren over de vloer!
Wat biedt jullie locatie nog meer?
John en Nicole vullen elkaar aan: “We hebben vele mogelijkheden. Je
kunt hier een feestje geven, bijvoorbeeld een familie-, verenigings- of
bedrijfsfeestje. Je kunt terecht voor vergaderingen en er is een biljart.
We zouden het leuk vinden als er hier een biljartvereniging opgericht
zou worden.
Er is veel ruimte, we kunnen diners, warme en koude buffetten,
lunches en brunches verzorgen. Ook catering aan huis is mogelijk,
alles is bespreekbaar. We hebben een volledige horecavergunning.
We werken er op dit moment aan een uitgebreidere menukaart te
kunnen presenteren.
Bij familiefeestjes kunnen kinderen tegen een kleine vergoeding ook
gebruik maken van het zwembad en de speelmogelijkheden.
Als we open zijn, dan is ook het cafetaria open. We hebben een
machine die voor € 1,00 heerlijke ijsjes produceert. Kinderen, maar

ook de ouders, opa’s en oma’s zijn er dol op.
Af en toe nodigen wij een DJ uit die dan een avondje muziek komt
draaien op het terras. We hebben hier zelfs een circus op het terrein
gehad afgelopen seizoen, maar ook Zomercarnaval, een Hawaïparty,
een rock & roll-avond en een accordeonmiddag.”
Ze worden steeds enthousiaster. Er gebeuren hier allerlei activiteiten
die niet alleen leuk zijn voor de campinggasten die de circa 250 huisjes
en stacaravans bevolken, maar waar ook de Heijenaren welkom zijn.
Zij hopen ook dat Heijense verenigingen hen leren kennen en gebruik
willen maken van hun accommodatie.

We hebben een machine die voor
€ 1,00 heerlijke ijsjes produceert.
Anekdote
Zoals altijd zijn we op zoek naar leuke verhalen. John vertelt lachend
dat de Duitse gasten zijn Jägersaus en currysaus heerlijk vinden. Eén
gast probeert telkens achter Johns geheime sausrecepten te komen.
Ze zijn nu overeengekomen dat John zijn recepten prijs zal geven
als de gast bij het biljarten wint van John. “Tot nu toe heeft hij nog
nooit gewonnen en áls het gebeurt, dan krijgt hij de recepten ook
niet, haha!” John voegt eraan toe dat hij alle gerechten zelf maakt, er
komen geen pakjes of zakjes aan te pas.
Ons Geluk
John en Nicole hebben lang nagedacht over een mooie naam voor
hun horecagelegenheid en kwamen toen op Ons Geluk. Er zijn veel
Duitse gasten op de camping en deze naam is ook een toegankelijk

Ons Gelukplein met uitzicht op het zwembad.
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“Samen kunnen we alles aan!”

voor hen. Het terras voor de ingang van het café heet Ons Gelukplein.
Het is er goed toeven.
Ons Geluk, zo betogen John en Nicole, past goed bij het geluk dat
ze bij elkaar gevonden hebben. Hun relatie is hecht. Het is dan ook
logisch dat hun consumptiemuntjes de vorm van een klavertje vier
hebben.
Hebben jullie naast alle werk ook hobby’s?
Nou, uiteraard houden ze allebei van biljarten, maar ook van wandelen
met de twee grote honden Buddy en Max. Daar wordt elke morgen
minstens een half uur voor uitgetrokken.
Thuis wacht ook de papegaai Tommy die Goeiemorgen zegt als je
binnenkomt en Hojje als je gaat. Als ie braaf is mag hij op de schouder
van John zitten als hij achter de bar staat.
Dan vragen we nog waar ze trots op zijn. Ze zeggen ze in koor: op
onze kinderen. John vult aan “En op mijn kleinkind!”Verder zijn ze trots
op elkaar en op het feit dat ze Ons Geluk in één seizoen al zo mooi
opgebouwd hebben.
Vakantie hebben ze vrijwel nooit. Hooguit een paar daagjes er tussenuit
naar België of Duitsland, dat is het wel. Maar ja, als je op een camping
werkt heb je natuurlijk altijd wel een soort van vakantiegevoel.

Ons Geluk
Camping de Schaaf
Brem 11, Heijen
Telefoon: 06 30895140
06 53313142
E-mailadres: ndklomp@live.nl
Openingstijden naseizoen: 
woensdag 16.00 – 23.00 uur
vrijdag
16.00 - 23.00 uur
zaterdag 12.00 - 23.00 uur
zondag 11.00 - 20.00 uur
Facebook: Ons Geluk Heijen

Tot slot
John en Nicole maken ons erop attent dat het restaurant 1e kerstdag
open is. Je bent welkom voor een brunch of kerstdiner. Iets ter
overweging?
Natuurlijk mogen we ook (letterlijk) in de keuken kijken. Al is de
ruimte klein, John is er tevreden mee. Hij kan er goed mee uit de
voeten.
Hou de berichten van Ons Geluk in de gaten, is ons advies!
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Weer de hoogste
waardering!

durf jij de

uitdaging aan?

Klanten geven
ons deze cijfers:
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speedltoor
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t leuk
voor ste uitje
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ezin!

Internet
en Mobiel
Bankieren

8,7

Algemeen

9,3

Service

8,8

Bron: Consumentenbond juni 2019
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!

Leef Vrij

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

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

Unieke plek voor
natuur, recreatie
en herinnering

Het leven
vieren.

En stilstaan bij de herinnering.
• Uitvaart regelen en verzorgen
• Ruimte en respect voor persoonlijke wensen
• Kleinschalig crematorium bij
Buitenplaats Zevenhutten Cuijk

Dag en nacht bereikbaar via: 0485 52 11 11 of info@schrijen.com.
Locaties Gennep - Boxmeer - Cuijk
Kijk voor meer informatie op: schrijen.com.

Onvergetelijk.

Boxmeerseweg 2a 6598 BK Heijen
www.snellenhorecaservice.nl

Dorien met enkele gasten.
In het midden cabaretière Christel de Laat

Stichting Vier het Leven…

Wij zorgen dat de mensen het gezellig hebben
Met dit interview kijken we iets verder dan de grenzen van Heijen, maar we vonden het zo’n leuk onderwerp
dat we dachten, hier gaan we mee aan de slag. We hadden een fijn gesprek met de Bergense Dorien Rutten
(56) die vrijwilliger is bij de Stichting Vier het Leven. Dat vindt ze zo leuk dat ze de Stichting heel graag
onder de aandacht van de 65-plussers van Heijen wil brengen.

Waar staat de Stichting Vier het Leven voor, Dorien?
Dorien, enthousiast, vertelt: “Deze stichting heeft tot doel ouderen
mee uit te nemen naar het theater, museum of de film. In onze regio,
dat wil zeggen Noord-Limburg en Oost-Brabant, werkt de Stichting
samen met de schouwburg van Cuijk en De Weijer in Boxmeer. In
overleg met de regiocoördinator van Vier het Leven wordt een
aantal voorstellingen dat plaatsvindt op een van beide locaties
geselecteerd. Dat kan een concert zijn, een toneelstuk of cabaret.
De geselecteerde voorstellingen komen in een programmaboekje
en de mensen die bij de Stichting staan ingeschreven ontvangen zo’n
boekje per post. Ze kunnen reageren als ze een voorstelling willen
bijwonen.”
Hoe werkt dat in de praktijk?
Dorien: “De bedoeling is dat je je eerst inschrijft bij Vier het Leven.
Dat kan telefonisch of digitaal. Deze inschrijving is geheel gratis.
Daarna ontvang je het programmaboekje. Gasten bellen dan het
telefoonnummer om zich aan te melden voor een voorstelling, de
bevestiging wordt toegestuurd. De kosten voor een arrangement
staan in het boekje. Een arrangement bestaat uit: entreebewijs, 2
consumpties, begeleiding en vervoer. Het boekje dat je ontvangt geldt

voor drie maanden. Daarna komt er weer een volgend exemplaar uit.
Drie maal per jaar valt het programmaboekje bij je in de brievenbus.”

De kracht van Vier het Leven zit in
de persoonlijke aandacht
De kracht van Vier het Leven zit in de persoonlijke aandacht. Een
vrijwilliger begeleidt daarom maximaal drie gasten. Als gast word je
ruim voor de aanvangstijd door een vrijwilliger van onze organisatie
opgehaald. De auto stopt pal voor de schouwburg. De vrijwilliger
neemt de jas aan en begeleidt je naar de speciale tafel van Vier het
Leven, daar staat de koffie al klaar. Er is voldoende tijd om anderen te
ontmoeten. De bestelling voor de pauzedrankjes wordt opgenomen
en ook die staan dan klaar als de pauze begint. We hebben met de
Weijer en Schouwburg Cuijk erg goede ervaringen. Het is altijd prima
geregeld. Daarna parkeert de vrijwilliger de auto en gaat gezellig mee
in de voorstelling. Na afloop haalt de vrijwilliger de auto op, parkeert
voor de deur, zorgt voor de jassen en brengt de gasten weer veilig
terug naar huis. Voorwaarde voor de vrijwilliger is onder andere dat
hij of zij een vierdeursauto heeft en voor de gasten geldt dat zij 65+
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C R E AT I E V E D E N K E R S
CONCRETE MAKERS

Wij zijn aan het inpakken
en pakken begin november uit...
Huidige adres:
Hoofdstraat 48
6598 AE Heijen
+31 (0)485 512 044

Nieuwe adres:
Runstraat 15
5374 AA Schaijk
+31 (0)485 512 044

Wij zijn gewoon
bereikbaar >
info@rovermedia.nl
+31 (0)485 512 044

Houten vloeren, parket, PVC, onderhoud
vloeren en traprenovatie
Ottersumseweg 55, Gennep | T. 0485 - 51 49 51
www.hetparkethuis.nl

Balans vinden op de Birmabrug vergt
opperste concentratie

Zomeractiviteiten
In de zomerperiode is er geen schouwburgprogramma, maar ook
in de zomer maakt de Stichting werk van entertainment voor de
ouderen met bezoeken aan tentoonstelling of museum. Daarnaast is
er sinds de zomer 2019 een samenwerking tussen Vier het Leven en
de Museum Plus Bus. Ook dan worden gasten thuis opgehaald, gaan
naar het opstappunt van de bus, worden de hele dag begeleid en ook
weer veilig thuisgebracht. Afgelopen zomer zijn gasten van Vier het
Leven regio Cuijk met de Museum Plus Bus naar Enschede geweest
naar de Museumfabriek.
Beste mensen, is dit nu niet geweldig! Dorien kan niet wachten dat
ze ook mensen uit Heijen mag begeleiden naar de Schouwburg of
museum. Dat is tot op heden nog niet gebeurd. Vandaar dat ze ons
benaderde om “haar” Stichting meer kenbaar te maken. Ze doet dit
vrijwilligerswerk sinds januari.
Zou je je willen aanmelden als vrijwilliger, ook dat kan. Kijk daarvoor
op de website www.4hetleven.nl.
Cadeaubonnen

zijn en zelfredzaam. Zorghandelingen worden door de vrijwilligers
niet gedaan, rolstoelbegeleiding en rolstoelvervoer zijn overigens wel
mogelijk.
Onze ervaring is dat mensen eerst eens één voorstelling uitproberen,
enthousiast worden en steeds weer opnieuw boeken. Gasten die
elkaar ontmoet hebben bij een vorig schouwburgbezoek met Vier
het Leven vinden het ook leuk om elkaar weer terug te zien. Ook
om die reden sluiten ze graag weer aan. Het uitje brengt meer dan
die ene avond: gasten leven naar een avondje uit toe, genieten van de
avond zelf en kunnen er daarna over vertellen.
De gastvrouw of gastheer (in de regio Cuijk zijn dat er momenteel
acht) krijgt de voorstelling toegewezen en de namen en adressen
van de gasten worden doorgegeven. De vrijwilliger maakt een
planning van de ophaaltijden. Twee dagen voor de voorstelling belt
de vrijwilliger met de gast om de ophaaltijd af te spreken. Het is
een uitkomst voor mensen die geen vervoer (meer) hebben of in
de avonduren niet meer durven te rijden. De gasten hoeven geen
beroep te doen op hun kinderen of hun netwerk en zijn nooit alleen.
De individuele aandacht doet ook veel.
De Stichting Vier het Leven is afhankelijk van de financiële steun
van gemeenten, bedrijven, fondsen en donateurs. Het is een goede
doelenorganisatie en deze ontvangt ook steun van bijvoorbeeld de
Vriendenloterij. Gasten betalen hierdoor slechts een deel van de
werkelijke kosten.

Een leuk cultureel cadeau is ook de cadeaubon van de Stichting
Vier het Leven. Je geeft een 65-plusser een gezellige en volledig
verzorgde avond uit naar een theatervoorstelling, een mooie film of
een interessant museum, inclusief vervoer, begeleiding, entreekaartje
en twee consumpties. De ontvanger kiest zelf de voorstelling uit. De
cadeaubon is eenvoudig te bestellen via de website www.4hetleven.
nl of telefonisch 035-5245156. De gever bepaalt de waarde van de
bon, de ontvanger de activiteit!

Een leuk cultureel cadeau is ook
de cadeaubon van de
Stichting Vier het Leven.
Nog even over Dorien
Zoals gezegd is Dorien gastvrouw voor de Stichting maar ze heeft
ook als vrijwilliger de PR voor Bergen en Gennep op zich genomen.
In het dagelijks leven werkt zij in Groesbeek bij het Nederlands
Wijnbouwcentrum. Daar verzorgt zij de wijnverkoop, rondleidingen
en proeverijen. Daarnaast is zij in opleiding voor vinoloog. Wat een
mooie combinatie!
Stichting Vier het Leven
Energieweg 8, 1271 ED Huizen
Telefoon 035-5245156
(ma t/m vr van 09.00 u – 18.00 u)
Website: www.4hetleven.nl
E-mailadres: info@4hetleven.nl
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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

Al jaren een begrip in Heijen en omstreken
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.

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

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

Openingstijden:
21.00 uur
erdag 11.30 –
Dinsdag t/m zat
13.00 – 21.00 uur
zondag
art
Oktober t/m ma
21.00 uur
erdag 11.30 –
Dinsdag t/m zat
15.00 – 21.00 uur
zondag
n
lote
ges
maandag

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

Heijenaar Paulus Blom, wie kent hem?
Velen zullen nu denken, Paulus Blom, die ken ik niet. Toch kennen we allemaal het huis waarin hij woont,
namelijk het voormalige boerenhuis aan de Hoofdstraat waar Math Coenen tot op hoge leeftijd zijn dagen
doorbracht. Op 98-jarige leeftijd verhuisde Math naar Norbertushof in Gennep, omdat het huis te oud
voor hem was geworden en niet andersom. Jarenlang stond het huis eenzaam te verpieteren. “Als een rotte
kies,” vat Paulus de staat van het huis samen. Paulus ziet het als een uitdaging het huis aan te pakken en
er een moderne, energiezuinige en dus duurzame woning van te maken.
We kwamen met Paulus in contact toen hij een advertentie wilde
zetten in ons blad. Hij had een elektrische auto en die kon je bij hem
huren. Bij deze gelegenheid gaf hij aan dat hij best een interview
wilde geven over zijn betrokkenheid bij het milieu. Dat hebben
we genoteerd en vandaar dat wij, in deze dagen van het grote
klimaatdebat, bij hem op bezoek gingen.

een ziekbed van negen maanden in 2016 te overlijden. De kinderen
waren 12 en 14 jaar oud.
Om een nieuwe start in het leven te kunnen maken keek Paulus rond
naar een ander huis en ontdekte het pareltje aan de Hoofdstraat.
Daar kon hij zijn ideeën over duurzaamheid en energie in kwijt. Tot
de dag van vandaag heeft hij er nog geen spijt van.

Eerst maar eens kennismaken met Paulus

We laten Paulus zijn verhaal vertellen

Paulus werd 56 jaar geleden geboren in de Noordoostpolder,
in een groot boerengezin. Het gezin telde twaalf kinderen, acht
jongens en vier meisjes. Dat brengt gelijk de vraag ter tafel hoe de
Noordoostpolder in Heijen terecht kan komen. Paulus: “Als je geen
boerenbedrijf in de Noordoostpolder hebt is er maar één oplossing:
je moet vertrekken.” Paulus studeerde communicatiewetenschappen,
eerst HBO in Deventer en volgde daarna een universitaire studie in
Nijmegen. Hij werkte onder andere in Den Haag, Wijchen, Zutphen
en Nijmegen. In Nijmegen werkte hij als communicatieadviseur bij
de Stadsregio Arnhem Nijmegen. Voor die baan verhuisde hij naar
Ottersum, samen met zijn vrouw Yvon Winkel en twee dochters,
Roos en Liva. In Ottersum sloeg het noodlot toe; Yvon kwam na

“Samen met mijn dochters hebben wij dit huis bekeken en het sprak
ons meteen aan. Hier is een mooie plek om wat op te bouwen. Het
idee was om de achterkant, de deel, te slopen en hier een nieuwe
energiezuinige woning te bouwen. Maar de regels van de gemeente
waren: slopen mag, maar als je iets afbreekt mag er niets anders
voor in de plaats komen. Vandaar dat de hele achterbouw en de
schuurtjes er nog staan. De kinderen wilden bovendien graag poezen
en konijnen en kregen door, dat het de eerste jaren “kamperen” zou
worden voordat de nieuwe achterkant zou zijn gerealiseerd. Dat
zagen ze niet zo zitten. Mijn klusjesman, Frank van Wanroij zei: “Paulus,
zet er een tandje bij dan knappen we eerst de voorkant van het huis
op”. Er is inmiddels meer opgeknapt dan de bedoeling was. Het huis
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bleek nog behoorlijk solide, op wat scheuren in de muren na. De
muren aan de buitenkant zijn opgeknapt en ik heb er een nieuw dak
met zonnepanelen op laten plaatsen. Er liggen maar liefst 92 panelen
op beide kanten van het dak en op de schuren. Dat is genoeg om
elektrisch te kunnen rijden en voor alle elektrische apparaten in het
huis. Behalve de verwarming is nu alles elektrisch. Ik wil nog investeren
in een warmtepomp, maar dat komt later nog. De verwarmingsketel
en boiler waren net aangeschaft en dus in prima staat.”
We mogen het huis bezichtigen. Er is een gezellige woonkamer
waarbij de raamkozijnen en deurstijlen in “Scandinavisch blauw” zijn
geschilderd. De keuken is provisorisch opgeknapt, die moet nog een

keer in stijl worden gebracht. Er is een kamer ingericht voor de meisjes
waar ze hun creativiteit kwijt kunnen. Er staat onder andere een piano
en een naaimachine. Het ziet er gezellig uit. Paulus heeft op de begane
grond een kantoor, hij is inmiddels zelfstandig ondernemer en heeft
een communicatie adviesbureau. (Exore). Wat hij zijn klanten (meestal
overheid) kan bieden, lezen we op de website. Letterlijk staat hier:
Exore Communicatie richt zich onder andere op:
• Strategische communicatieadvisering bij overheid, bedrijfsleven en
non-profit instellingen
•C
 ity-, regio- en gebiedsmarketing
• Interactieve beleidsvorming
• P rojectcommunicatie en detachering

Foto van het pand uit de oude doos.
Een hele mond vol, maar Paulus probeert het toch met eenvoudige
bewoordingen te verklaren door een praktijkvoorbeeld. Op dit
moment werkt hij voor een drietal Brabantse gemeenten. Binnenkort
gaat de Omgevingswet In werking en die vervangt wel zesentwintig
andere wetten. “Via intranet en bijeenkomsten zorgen we dat de
ambtenaren op de hoogte zijn.Volgend jaar gaan we de wet uitleggen
aan de burgers via websites, de gemeentelijke informatiepagina en
bijeenkomsten.”

ze 12 was richtte ze een Konijnenhotel op. Er kwamen meerdere
hokken in de tuin in Ottersum en mensen die op vakantie gingen
konden hun konijn bij haar brengen. Zij verzorgde de konijnen, gaf
eten en drinken en ook liefde kwamen ze niet te kort. Ze haalde er
zelfs de regionale pers met haar Konijnenhotel! Hier in Heijen bestaat
het Hotel nog steeds. Dus als je op vakantie gaat en Flappie kan niet
mee: de oplossing vind je aan de Hoofdstraat!
Behalve konijnen lopen er ook twee lieve poezen rond.

Duurzaamheid en klimaat
Paulus’ stokpaardje! Hij betoogt dat de prijzen van vliegreizen veel te
laag zijn. Al sinds 1944 wordt er geen heffing toegepast op kerosine,
de brandstof voor vliegtuigen. Daar moet verandering in komen,
meent hij. Hij eet meestal vegetarisch, zeker thuis omdat zijn dochters
overtuigde vegetariërs zijn. Maar hij bekent dat als hij uit gaat eten er
soms toch ook wel een lekker stukje vlees verorberd wordt.
Nog even over het huis en zijn bewoners
De band van Paulus met de kinderen Liva (16) en Roos (18) is hecht.
Liva zit nog op de middelbare school. Zij fietst iedere dag elektrisch
naar Nijmegen. Roos zit op de PABO en loopt momenteel stage bij
een Jenaplanschool in Malden. Zij droomde dat Frank, de klusjesman,
een huisje voor haar bouwde in de tuin waar zij dan heel lang zou
kunnen wonen. Dat idee pakte Paulus op en nu wordt de deel
omgebouwd tot een appartementje voor Roos. Hoe leuk is dat.

De inburgering
Nu betrekt het gezicht van Paulus een beetje. De verbouwing, zijn
werkzaamheden en de zorg voor zijn kinderen hebben Paulus nog
niet in staat gesteld een sociale kring in Heijen op te bouwen. Maar
dat komt nog wel, hoopt hij. Hij vindt dat als je ergens woont je
ook iets voor je woonomgeving moet doen. In Ottersum zat hij
bijvoorbeeld in het bestuur van de gymnastiekvereniging. Paulus heeft
als hobby’s zingen en schaken. Zingen doet hij in een koor in Nijmegen
en schaken, tja ook dat schiet er momenteel bij in.
Dapper hoor! Deze man en zijn twee dochters. Een aanwinst voor
de Hoofdstraat.

Dat idee pakte Paulus op en nu
wordt de deel omgebouwd tot een
appartementje voor Roos.
Het Konijnenhotel
Daar moeten we het ook over hebben. Roos is dol op konijnen. Toen
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webshop.controlmedia.eu
dé producent van online drukwerk!

Drukwerk eenvoudig en voordelig bestellen bij dé producent van online
drukwerk. Uw drukwerk wordt vliegensvlug geproduceerd op de meest
moderne offset persen en voordelig geleverd op het door u gewenste
adres. Bekijk ons leveringsaanbod en overtuig u van de kracht en kwaliteit van dé online producent van Nederland en België.
Waarom webshop.controlmedia.eu?
- vliegensvlug en voordelig kwaliteitsdrukwerk
- 100% eigen productie
- no-nonsense mentaliteit
- innovatief
- gratis levering in Nederland en België
Nijverheidsweg 23
4879 AP Etten-Leur
T +31 (0)76 745 00 20
E webshop@controlmedia.eu

Agenda en belangrijke telefoonnummers
Agenda
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Woensdag 23 oktober
19.30 uur Clubhuis V.V. Heijen
Zij Aktief - Creatieve avond

Algemeen alarmnummer:
(ambulance, brandweer, politie)		

112

Vrijdag 25 oktober
20.00 uur D’n Toomp
Slagwerkgroep E.M.M. - Concert met slagwerkgroep
Doornenburg

Politie:
Europaplein 5, 6591 AV Gennep		

0900 - 8844

Zondag 27 oktober
11.00 uur D’n Toomp
Zonnebloem afd. Heijen - Hobby- en Creatiefbeurs
Zondag 3 november
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”
V.V. Heijen 1 - SV United 1
Donderdag 7 november
13.30 uur D’n Toomp
KBO afd. Heijen - Kienen
Vrijdag 8 november
19.11 uur Proeflokaal 1891
C.V. de Wortelpin - Voorverkoop Zittingsavonden
Vrijdag 8, 15 en 22 november
Vrijdag 6, 20 en 27 december
19.45 uur D’n Toomp
Gilde Sint Dionysius - Competitie kruisboogvlak en
buksschieten
Zondag 10 november
10.30 uur D’n Toomp
Werkgroep Historisch Heijen - Presentatie verdwenen
winkels en bedrijven in Heijen
			
Zaterdag 16 november.
20.30 uur Proeflokaal 1891
C.V. de Wortelpin - Openingsbal
Woensdag 20 november.
19.30 uur Clubhuis V.V. Heijen
Zij Aktief - Avond met wijkagent Maikel Brouwers
Vrijdag 22 november
Zaterdag 23 november
19.30 uur Proeflokaal 1891
C.V. de Wortelpin - Zittingsavonden
Zondag 24 november
14.00 uur Loswal Teunissen
Oranjecomité - Intocht Sinterklaas

Verschijning:
10 keer per jaar
Inlevering kopij:
dorpsblad@heijen.info
Banknummer Vereniging Hèjje Mojjer:
NL65 RABO 0101803974
Deadline voor aanleveren van
bijdragen in de vorm van teksten
etc. tot uiterlijk de 1e van de maand;
fotomateriaal bij voorkeur tot een
week hiervoor.

De volgende Hèjs Nèjs
verschijnt op
19 november 2019.

Wijkagenten:
Maikel Brouwers:
Anthony van Baal:

maikel.brouwers@politie.nl
anthony.van.baal@politie.nl

Huisartsen:
Huisartsenpraktijk Gennep
Europaplein 5, 6591 AV Gennep		
Spoed:
Huisartsenpraktijk Ottersum
Raadhuisplein 1, 6595 AK Ottersum
Spoed:		
Buiten kantooruren:
Huisartsenpost
Maasziekenhuis Boxmeer eo		

0485 - 512317
0485 - 518822
0485 - 512717
0485 - 512490
0900 - 8880

Apotheek:
Medsen Aphotheek Gennep
Brugstraat 25, 6591 BA Gennep		

0485 - 545500

Service Apotheek Niersstad
Spoorstraat 97, 6591 GS Gennep

0485 - 231810

Gemeentehuis:
Ellen Hoffmannplein 1,
6591 CP Gennep		
Gennep zorgloket		
www.gennep.nl

0485 - 494141
0485 - 494141

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		
Water (WML)		

0800 - 9009
0800 - 0233040

Milieuklachten:
Milieuklachtentelefoon		

043 - 3617070

Woensdag 1 januari 2020 (Nieuwjaarsdag)
13.30 uur Clubhuis
V.V. Heijen - Nieuwjaarsreceptie

Dierenambulance:		
Dierenambulance
Nijmegen e.o. (DAN)		

024 - 3550222

Zondag 5 januari 2020
12.00 uur D’n Toomp
Die Original Maastaler - Nieuwjaarsconcert

Thuiszorg:
Thuiszorg Pantein		

0900 - 8803

Zondag 24 november
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”
V.V. Heijen 1 - DEV Arcen 1
Donderdag 5 december
13.30 uur D’n Toomp
KBO afd. Heijen - Kienen
Zondag 8 december
14.00 uur Sportpark “de Heikamp”
V.V. Heijen 1 - Stormvogels’28 1
Vrijdag 13 december
19.45 uur D’n Toomp
Gilde Sint Dionysius - Dorpencompetitie kruisboogvlak
Dinsdag 17 december
20.00 uur D’n Toomp
Popkoor Cheers - Kerstinloop
Woensdag 18 december
19.30 uur Clubhuis V.V. Heijen
Zij-Aktief - Kerstviering

Foto’s en teksten worden zoveel
mogelijk met toestemming van
betrokkenen gepubliceerd.
Oplage:
950 stuks

Belangrijke telefoonnummers

Donderdag 19 december
14.00 uur D’n Toomp
KBO afd. Heijen - Kerstviering

Donderdag 9 januari 2019
13.30 uur D’n Toomp
KBO afd. Heijen - Kienen
Vrijdag 10 januari 2020
19.30 uur Proeflokaal 1891
C.V. de Wortelpin - JeugdPrinsenbal
Zaterdag 11 januari 2020
20.30 uur Proeflokaal 1891
C.V. de Wortelpin - Prinsenbal
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

Proteion Thuiszorg		
088 - 850 00 00
Proteion Schoon (huishoudelijke hulp) 088 - 850 00 00
Proteion Thuisbegeleiding		
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

Al ruim 45 jaar hèt adres voor comfort en kwaliteit

Lekker zitten?...
... Welkom bij Teun Arts.

Lekker zitten?...
... Welkom bij Teun Arts.

Onze openingstijden: Di, Wo & Do 10:00 - 17:30, Vrijdag 10:00 - 21:00, Zaterdag 10:00 - 17:00 tel.: 0485 - 45 29 86 www.teunarts.nl
Boersestraat 11, 5454NG, Sint Hubert. In St.Hubert op de rotonde richting Wanroij, dan 3e weg links, 1e rechts.

info@teunarts.nl

