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JILKE
WIENTJENS

C.V. DE WORTELPIN

In deze uitgave

U heeft het vast al gemerkt. Sinds de vorige uitgave heeft onze vormgever Rover Media het blad geheel gerestyled.
Het geheel is wat strakker en overzichtelijker geworden.
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kwaliteit in kunststof en aluminium

Wat vindt u in deze uitgave? Een reminder voor de Algemene Ledenvergadering van Vereniging Hèjje Mojjer op vrijdag 29
oktober in d’n Toomp. Tari Lambregts houdt een kledingruil bij De Vrienden van Heijen, zie pagina 25. En voor als u het
gemist heeft hebben wij een overzicht gemaakt van de presentaties van Heijense verenigingen die op 2 en 3 oktober op
diverse locaties te bewonderen waren. Dit in het kader van 750 jaar Heijen. Bericht van CV de Wortelpin: De Zittingsavonden
zijn dit jaar voor het eerst in d'n Toomp. Verder hadden wij een gezellig gesprek met de heren en één dame van het
Seniorenorkest en in de rubriek ‘Hoe is het toch met….’ spraken we met Jilke Wientjens, die haar eerste schreden heeft
gezet in de musicalwereld. En, we nodigen de baby’s van 2021 uit voor de babyfotoshoot op zaterdag 18 december. Dat en
nog veel meer.

Hoogveld 1

Wij wensen u weer veel kijk- en leesplezier.
De redactie.

I

Heijen

I

Tel. (0485) 51 22 06

I

www.vangoethem.nu
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COLUMN
HENK
KERKHOFF

BERICHTEN
VAN HET BESTUUR
Sinds het laatste bericht van het bestuur in september zijn er weer vele zaken die ons
dorp betreffen de revue gepasseerd.

Herinnering ledenvergadering

Het bestuur van Hèjje Mojjer nodigt alle leden graag uit tot het bijwonen van de algemene
ledenvergadering. Datum: vrijdag 29 oktober. Tijd: 19.30 uur tot 21.30 uur. Locatie: D'n Toomp
De agenda is al eerder aan de leden gemaild. Het is belangrijk dat er veel van onze leden bij zijn, omdat we graag
ook de nieuwe statuten en het huishoudelijk reglement willen vaststellen. Alle leden ontvangen voorafgaand aan de
vergadering de stukken hiervoor. Over beide stukken wordt in de ledenvergadering gestemd.

Wings of Freedom
Heeft u wel eens stilgestaan bij de Wings of
Freedom-monumenten die her en der in de regio
zijn geplaatst? Uit eigen ervaring kan ik vertellen
dat dit zeker de moeite waard is. Als je de boodschap
op je laat inwerken en je dus voorstelt wat hier
ook boven Heijens grondgebied 75 jaar geleden
gebeurde, maakt dat een diepe indruk.
Kijk bijvoorbeeld maar eens op de Boxmeerseweg
(hoek Hoofdstraat). Daar staat monument nummer
13 (van de 28). Op de foto de Duitse Messerschmitt
die in Heijen naar beneden viel.

Op de site van Wells Forum kun je lezen, dat de
Werkgroep Wings of Freedom Bergen 28 crashes en
noodlandingen in de gemeenten Bergen, Gennep, MookMiddelaar en Weeze in kaart heeft gebracht. Verder heeft
bodemonderzoek door onder ander de Planehunters groep
veel duidelijkheid gebracht waar vliegtuigen zijn gevallen
en waarom. Vele restanten van vliegtuigen werden alsnog
geborgen. Op 4 maart 2020 is in Bergen een monument
onthuld waarmee alle gestorven bemanningen van de 28
neergestorte toestellen worden herdacht. En er zijn bij
alle 28 crashlocaties informatieborden geplaatst. Deze
borden zijn onderling met elkaar verbonden en vormen
samen 4 fietsroutes.
Vliegtuigen stegen op om de bezetter te bombarderen
en terug te dringen. En de bezetter probeerde
de geallieerden te bombarderen. Dat was een
gevaarlijke klus, omdat er overal afweergeschut was.
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Deelname 750 jaar Heijen

De bemanningsleden zaten vaak als ratten in de val en
de kans om de vlucht niet te overleven was groot.

Hèjje Mojjer was een van de kartrekkers van de
activiteiten die tot nu toe hebben plaatsgevonden in het
kader van 750 jaar Heijen. De mooie PowerPoint van onze
vereniging, met in vogelvlucht de geschiedenis van de
verenging als geheel, dus met alle projectgroepen, komt
op de website.

In een dagboek stond de veelzeggende zin: “Lancaster B.
Mk.III ED449 VN-T and crew never heard from again after
leaving Skellingthorpe”. Vooral deze zin was aanleiding
om de nabestaanden van de 7 bemanningsleden (2 uit
Canada en 5 uit het Verenigd Koninkrijk) van dit toestel
te vinden en de familie te vertellen wat er is gebeurd. Na
bijna 2 jaar intensief speurwerk over de gehele wereld
is het gelukt om contact te kunnen leggen met de 7e en
laatste familie.

Voor het grote eindfeest tijdens Pinksteren 2022, een
combinatie van het Heisafeest met een groot historisch
festijn, is Hèjje Mojjer m.b.t. fondsenwerving actief aan
de slag vanuit de ‘stuurgroep 750 jaar Heijen.

Natuurlijk, we leven in een tijd waarin erg veel problemen
vragen om een oplossing. De nieuwe regering, als die er
ooit komt, hoeft zich niet te vervelen. Denk maar aan de
woningnood, de armoede, gezondheidszorg met lange
wachttijden, etc. Maar gelukkig leven we hier in het
westen in grote vrijheid. We hebben geen dictator die
uitmaakt wat het grootste deel van de bevolking niet wil.
We kunnen gaan en staan waar we willen. We kunnen in
grote lijnen zeggen wat we willen. Neemt niet weg, dat de
maatschappij nooit af is. Er is altijd werk aan de winkel.

Burgemeester Teunissen was met zijn echtgenote ook aanwezig bij de presentaties van de verenigingen en
organisaties op 2 en 3 oktober. Hij wil deze maand nog een keer een bezoek brengen aan Heijen. Samen met
vertegenwoordigers van Hèjje Mojjer zal hij op 20 oktober een rondje door ons dorp maken, wandelend of per fiets,
waarbij hij graag toelichting wil hebben over de ontwikkelingen en de zaken die Heijen betreffen. Voor ons een mooie
gelegenheid om te laten zien waar Heijen sterk in is en waar de kansen, maar ook de knelpunten liggen.

Burgemeester op bezoek

Terug naar de Wings of Freedom: wandel eens naar de
Boxmeerseweg of stap op de fiets en bezoek een of meer
of alle monumenten. Meer informatie kun je vinden op
de site: www.visitnoordlimburg.nl
.

Henk Kerkhoff
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Activiteiten Dorpskamer

ONS GELUK

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

GEWOON GEZELLIG

De Dorpskamer organiseert de komende maanden de volgende speciale activiteiten:
11 november
12 november
		
17 november
29 november  
9 december  	
12 december

Samen eten  				
Mantelzorgdag door		
dorpsondersteuner in de ochtend
Wenskaarten maken 			
Sinterklaasviering 			
Kerststukjes maken 			
Kerst -Inn  				

12.30 - 16.00 uur

NIEUWS
VANUIT DE
DORPSKAMER

13.30 - 17.00 uur
13.30 - 17.00 uur
13.30 - 17.00 uur
13.30 - 17.00 uur

Aanmelden voor een activiteit kan telefonisch bij de Dorpskamer (0485- 210660) of per mail: dorpskamer@heijen.info
Geen zin om aan een activiteit mee te doen? De Dorpskamer is op deze dagen en tijden gewoon open voor een ontmoeting,
een praatje en een drankje. Wilt u uw vriendin, vriend, buurvrouw of buurman eens verassen op een heerlijk etentje.
Dat kan met een cadeaubon van de Dorpskamer ter waarde van € 7,50 voor het "Samen eten". In de Dorpskamer zijn deze
cadeaubonnen te koop.

Ons geluk heijen
Hoeve de schaaf
Brem 11 heijen

Babyfotoshoot
Lieve baby’s van 2021!

Hierbij nodigen wij jullie uit voor een heuse babyfotoshoot en
een interview. Deze bijeenkomst wordt gehouden op zaterdag
18 december vanaf 10.00 uur tot ongeveer 12.00 uur in
Gemeenschapshuis d’n Toomp.
Wil je ook komen? Vraag dan papa of mama om je aan te melden
op e-mailadres marjohejsnejs@gmail.com.
We hopen van harte dat we jullie allemaal mogen ontmoeten.

Houten vloeren, parket, PVC, onderhoud
vloeren en traprenovatie

Redactie Hèjs Nèjs

Ottersumseweg 55, Gennep | T. 0485 - 51 49 51
www.hetparkethuis.nl
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Bedankt Heijen

F

Beste inwoners van Heijen,
Bedankt voor de donaties die wij van jullie hebben
ontvangen. Wij zijn hier erg blij mee. Hopelijk kunnen we
elkaar volgend jaar weer persoonlijk ontmoeten.

COENDERS
TWEEWIELERS
SINDS 1898

NIEUWS
VANUIT DE
VERENIGINGEN

Bestuur en leden St. Dionysiusgilde Heijen

HEYEN
Snellen Horeca Service
Boxmeerseweg 2a,
6598 BK Heijen

GAZELLE, BATAVUS,
RIH, LOCOMOTIEF,
ELECTRISCHE FIETSEN,
SPARTA, ION,
BATAVUS EASY SACHS

(0485) - 51 34 34
info@snellenhorecaservice.nl
www.snellenhorecaservice.nl

Beste allemaal,

In het laatste weekend van september en het eerste weekend van oktober
hebben we door middel van lezingen en presentaties van verenigingen en
organisaties een mooie opstap gemaakt naar het grote feest dat we met
Pinksteren 2022 met z’n allen gaan vieren in het kader van 750 jaar Heijen.

BROMFIETSEN: VESPA en PUCH

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

T_adv_A6.indd 1

Showroom
Hoofdstraat 15,
6598 AA Heijen

20-04-2010 10:25:18

(0485) - 51 34 34
info@feestpakketopmaat.nl
www.feestpakketopmaat.nl

Namens de stuurgroep 750 jaar Heijen willen we de vertellers hartelijk dank
zeggen voor de lezingen en de verenigingen en locaties voor hun bijdrage
aan de presentaties. Door een grote betrokkenheid en fijne samenwerking
kunnen we terugkijken op twee geslaagde activiteiten. We hebben allemaal
een mooi inkijkje gekregen in de geschiedenis van ons dorp en de diverse
(oud)-verenigingen en er zijn heel wat herinneringen opgehaald.
Tevens danken we de vrijwilligers en andere mensen, die er mede door hun
inzet voor hebben gezorgd dat beide weekenden voor en door Heijen een succes zijn geworden.
Namens Stuurgroep 750 jaar Heijen,

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 • Heijse stoof

Hans Boekholt
Ineke Lambregts

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 al onze lekkernijen.

Openingstijden:
Maandag
erdag
Dinsdag t/m zat
Zondag
art
Oktober t/m ma
Maandag
erdag
zat
Dinsdag t/m
Zondag

16.00 – 21.00 uur
11.30 – 21.00 uur
13.00 – 21.00 uur
gesloten
11.30 – 21.00 uur
13.00 – 21.00 uur

Hoofdstraat 36, Heijen Tel: (0485) 523528
www.heijshepke.nl
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De Stuurgroep 750 jaar Heijen
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VERSLAG
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2 WEKEN LEVERTIJD
R U IM 100
MONUME
BINNEN IN NTE N
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L
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U IM 300
MONUME
NTE N
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Spit Natuursteen
Heesweg 37, 6598 AK Heijen

Ewinkel 4, Cuijk
0485 - 336500

T 0485 - 512367 • E info@spitnatuursteen.nl
www.spitnatuursteen.nl • www.spiturnen.nl

Feest der
herkenning!
Tijdens de coronaperiode lag ons hele sociale leven stil,
maar zo langzamerhand komt het gelukkig weer op gang.
De Stuurgroep 750 jaar Heijen bedacht in samenwerking
met diverse Heijense verenigingen een tweetal
evenementen om te organiseren in 2021. De eerste
activiteit was een lezing van Rien van den Brand en de
werkgroep Historisch Heijen over 750 jaar geschiedenis
van ons dorp. De organisatie en d’n Toomp waren heel blij
met de 200 bezoekers op 25 en 26 september.

Een weekend later ging Heijen voor het eerst weer eens
echt ouderwets “open”, uiteraard met coronacheck. Op
diverse locaties presenteerden zich Heijense verenigingen
en organisaties. Onder hen waren er zelfs enkele die al lang
opgehouden zijn te bestaan.

DE STUURGROEP

Deze groep bestaat uit Pierre Hendriks, Ineke
Lambregts, Hans Boekholt, Ton Willems, Maartje
Kerkhoff, Joep Koenen en Ineke en Wim Roosengarten.
Zie foto bladzijde 9. Het idee om bovengenoemde
evenementen te organiseren is opgepakt en uitgewerkt
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tijdens extra verenigingsoverleggen onder leiding van
Hèjje Mojjer. Vanwege corona werden deze bijeenkomsten
“in de kerk” gehouden, zoals Ton het zich herinnert. Ysbrandt
Roovers had in januari 2020 een oorkonde gestuurd waaruit
blijkt dat Heijen al sinds 1271 bestaat, vandaar de wens om
nog dit kalenderjaar, 750 jaar na dato, enkele evenementen
te organiseren. Normaal ontstaan de mooiste ideeën
aan de tap, maar in de kerk kan het dus ook. Uit deze
verenigingsoverleggen is de stuurgroep voortgekomen.
Naast de geschiedenisles van Rien van den Brand en de
werkgroep Historisch Heijen alsmede de presentaties door
de verenigingen zal ook het Heisafeest met Pinksteren
2022 geheel in het teken staan van dit heuglijke feit.

VERSLAG VAN DE PRESENTATIES

Tot zover de inleiding. In onderstaand verslag kunnen jullie
lezen over de presentaties van 2 en 3 oktober. De redactie
bezocht de deelnemende verenigingen en organisaties op
vijf locaties.

HÈJJE MOJJER

Hèjje Mojjer presenteerde in lokaal 1 van d’n Toomp een
uitgebreide PowerPoint van het verloop vanaf 2007, de
oprichting in 2010, overzichten van de bestuurssamenstelling
en de opbouw en heel veel foto’s van festiviteiten. “Heel”
Heijen komt wel een keertje langs op de presentatie. Er was
ook veel foldermateriaal en informatie.
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NÈJ HÈJS

De vrolijke heren van dit Heijense koor traden op alle
locaties op met hun grappige liederen; ze gingen dus
zogezegd van “kroegie naar kroegie”. Je kunt gerust
stellen dat dit koor een hoge amusementswaarde
heeft. Met trots presenteerden ze hun nieuwe outfit,
gefinancierd door Hèjje Mojjer met de actie “Het
Beste Idee van Heijen”. De hesjes zijn aan twee kanten
draagbaar en werden gemaakt door de moeder van
dirigent Steven Gerrits. “Dit evenement is een uitgelezen
kans om ze in heel Heijen te laten zien,” aldus Steven.

De vrolijke heren van Nèj Hèjs

HEIJSE REVUEGROEP

Fanfare EMM

Een en al gezelligheid bij de Heijse Revuegroep in lokaal
2 van d’n Toomp. Er was een presentatie van alle optredens
vanaf 2009 in chronologische volgorde te zien. De kleding,
die de groep tijdens de eerste revue droeg hing er ook. En
wie kent nog de verlichte Eiffeltoren, een attribuut waarmee
ze zogenaamd met een gammele bus door Europa toerden.
De dames hebben standaard een rode roos op hun zwarte
blouse, de mannen hebben een rood strikje om en allemaal
hebben ze rode schoenen aan. Voor de mannenschoenen is
daarvoor een speciale spuitbus aanwezig!

D’N TOOMP ZELF

Bij de toegangsdeur naar de foyer hing een hele mooie
foto van de eerste voorzitter, Peter Linssen, die ons in
2012 is ontvallen. Toch wordt hij niet vergeten. In de grote
zaal een collectie foto’s in fraaie zwarte lijsten. D’n Toomp
bestaat dit jaar 25 jaar en heeft al een indrukwekkende
geschiedenis achter de rug. Je hoeft hierbij alleen al aan
alle verbouwingen te denken die in de loop van deze jaren
zijn uitgevoerd en de volgende staat al weer op stapel.

Op de foto: Marion Tesselaar, Ruud Roelofs, Angeline
van Tankeren, Maike van den Berg.

SINT DIONYSIUSGILDE

DE MAASKLANKEN

De Heijense Revuegroep

Deze zangvereniging werd in 2013 opgeheven, maar de
ex-leden wilden toch graag meedoen. Ze vertoonden
een film van het 40-jarig bestaan in 2008 en alle
bewaard gebleven outfits hingen mooi rondom in de
foyer. Op de biljarts lagen vele fotoboeken, speldjes en
jubileumgidsen. Het koor heeft een viertal dirigenten
gehad, waarvan Sjef Kessels het langste heeft
gedirigeerd, namelijk 25 jaar. Het werd een heuse
reünie rond de film en de boeken.

Geschiedenis en foto's van D'n Toomp

Deze vereniging mocht gebruik maken van de huiskamer
in het kasteel van Ysbrandt en José Roovers. Wat aardig!
Toen wij er waren hadden ze al ongeveer 35 mensen
ontvangen. “Het begint te lopen,” zegt gildebroeder Jos
Graat. In 2023 houden zij hun eeuwfeest. Onder een goed
afgesloten vitrinekast kon men kennismaken met de
diverse wapens die het Gilde bij hun wedstrijden gebruikt.
Tijdens de Open Monumentendagen in Weert heeft het
Gilde opgetreden. Hierover staat een filmpje op YouTube.
Kijken is een aanrader, volgens Jos.

FANFARE EMM

De Maasklanken
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Voor het podium van d’n Toomp stond een hele serie
paspoppen met alle uniformen die EMM sinds 1952
heeft gedragen. In het begin had men alleen een pet, en
dat was al heel wat. Ook stonden er mooie fotocollages
van concoursen, optredens, jubilea en de dirigenten.
Je kon de geschiedenis van EMM lezen die in het
programmaboekje ter gelegenheid van het 100-jarig
bestaan van EMM in 2008 stond. Wat is er in die jaren
toch een hoop gebeurd. Naast de uniformen waren ook
de outfits van de Hofkapel te zien. De muzikanten van
de kapel zijn ook bijna allemaal lid van EMM.

Dionysiusgilde
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ZIJ-ACTIEF

We zijn aanbeland bij de Dorpskamer. Hier treffen
we drie verenigingen. Het is er volle bak. Vooraan
zit Zij-Actief. We spreken met Tonny Blom en Annie
Klauwer. Deze vereniging telt maar liefst 86 leden.
Bij activiteiten doen ongeveer 40 tot 50 leden mee.
Fietstochten, excursies, infoavonden, voordrachten,
van alles is al voorbijgekomen in de vele jaren dat deze
vereniging bestaat. Bij het 80-jarig bestaan gingen ze
op vakantie in het Brabantse Eerde. De vele foto’s en
filmpjes getuigen hiervan. Er zijn mooie beelden te zien
van een enthousiast dansende Theo en Anneke van
Haare uit 1986. Inmiddels zijn zij 86 jaar jong!

Volksdansgroep Iduna
VOLKDANSGROEP IDUNA

In het atelier van Peter Roovers troffen we de voormalige
leden van Volksdansgroep Iduna. Ook zij hadden flink
uitgepakt met films, fotoalbums en krantenknipsels
over de roemruchte Volksdansfeesten, die we 25 jaar
met z’n allen mochten beleven. Tevens kwamen veel
herinneringen aan hun eigen buitenlandse trips naar
boven. Net als bij de Maasklanken was ook hier sprake
van een soort reünie. Zo was onder meer Guus van
Kan aanwezig, die jarenlang de dansgroepen heeft
begeleid. Het was er gezellig druk.

DIE ORIGINAL MAASTALER

Midden in de Dorpskamer is plaats voor Die Original
Maastaler. In de bijna 50-jarige geschiedenis van de
kapel is er ieder jaar een DVD gemaakt door Jac.Jansen.
Deze worden hier getoond. We spreken met Jan Coenen.
Hij haalt met ons herinneringen op aan de diverse
buitenlandse reisjes die groep maakte. De laatste was
in 2010, naar Oostenrijk en Slovenië. Het wordt dus de
hoogste tijd voor een vervolg. De plannen worden al
gesmeed! Verder staat het 50-jarig jubileum voor de
deur. Dit wordt uitgebreid gevierd, zo wordt ons verteld.

VOETBALVERENIGING HEIJEN

Deze vereniging ontmoeten we bij De Vrienden van
Heijen. V.V. Heijen bestaat ruim 90 jaar. Er zijn foto’s van
alle elftallen en er is een mooie film over de geschiedenis
van deze voor Heijen zo belangrijke club. De film is
samengesteld door Jan Lamers en dat was volgens hem
“een hele klus”. Jan heeft zijn voetbalgenen doorgegeven
aan zijn kleinzonen Roan en Vince. Roan van Dalen,
12 jaar, werd gewoon “meegesleept” naar de club door
opa! Hij vindt het spel erg leuk. Roan is middenvelder in
het team Jongens onder 13. “Een geweldige ontvangst
hier door de Vrienden van Heijen,” zegt Jan.
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Roan van Dalen en zijn opa Jan Lamers
van VV Heijen

Zij-Actief
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K.B.O. AFDELING HEIJEN

Achteraan vinden we de leden van de K.B.O. Daar treffen
we onder andere Annie de Rijck. Deze bijeenkomst
wordt ook een beetje aangegrepen voor ledenwerving,
hetgeen een goed idee is. De K.B.O. organiseert van alles,
zo blijkt uit de informatie die op tafel ligt. Hierbij valt
te denken aan: bedevaarten, wandeltochten, excursies,
fietstochten en Kerstvieringen. De schilderijen die nu
in de Dorpskamer aan de muur hangen zijn gemaakt
door de leden onder leiding van Liesbet Willems.
De burgemeester bezocht deze middag ook de
Dorpskamer en Annie trok ‘m gelijk aan zijn jasje. Een
jeu-de-boulesbaan achter de Dorpskamer is immers
een grote wens van velen. Het komt op de agenda,
beloofde de burgemeester.

KBO Heijen

C.V. DE WORTELPIN

De laatste verenging die we bezoeken is C.V. De
Wortelpin bij Proeflokaal 1891. Hier was men te gast in
de fraai opgeknapte kleine zaal. We treffen het, er is net
weer een optreden van Nèj Hèjs. We spreken met Frank
van den Berg en Dennis de Goeij. Hier zijn de foto’s van
alle ex-prinsen en de huidige prins Carnaval te zien op
een groot doek. Carnavalsgidsen en onderscheidingen,
zoals de Heijse Worteltjes, zijn er eveneens te
bewonderen. Op de doorlopende filmvoorstelling zien
we onder meer beelden van Prins Piet I (Pet Robben) uit
1969. De naam “Wortelpin” zo leren we, heeft te maken
met de schrale grond in Heijen, hier groeiden alleen
wortels met lange pennen (pinnen) eraan. Daar komt
de naam vandaan, voor zover je dat nog niet wist….

C.V. De Wortelpin

PROEFLOKAAL 1891

In het café van het Proeflokaal is een aantal oude foto’s
te zien en kan er een lekker drankje worden genuttigd.

TOT SLOT….

Jammer dat het op zondag regenachtig was, dat heeft
vast mensen thuisgehouden. Degenen die wel onderweg
zijn geweest hebben zeker genoten van de prachtige
presentaties. Ria van Dijck vatte het bij de Maasklanken
mooi samen: “Ik vind dat iedereen zijn best heeft gedaan
er iets moois van te maken.”: Een Feest van Herkenning!
De Stuurgroep was dan ook zeer tevreden over het
verloop. “Het waren twee gedenkwaardige dagen,”
aldus Pierre.

16

Alle prinsen op één doek
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NIEUWS
VAN DE
PAROCHIE

Kerkvieringen
ZATERDAG 30 OKTOBER 19.00 UUR

Allerzielen. Eucharistieviering met het gezinskoor

ZONDAG 07 NOVEMBER 09.30 UUR
Eucharistieviering met volkszang

ZONDAG 14 NOVEMBER 09.30 UUR

Eucharistieviering met het Gregoriaans koor

Allerzielenviering

In memoriam: Mientje Boumans-Bons

Ook dit jaar herdenken wij tijdens onze Allerzielenviering weer onze
overleden parochianen. Wij doen dat op zaterdag 30 oktober tijdens een
H. mis om 19.00 uur die wordt opgeluisterd door het Gezinskoor. Na de
mis wordt een bezoek aan onze begraafplaats gebracht. Voor de volgende parochianen is een herdenkingskruisje gemaakt. Desgewenst kunnen
nabestaanden dit kruisje tijdens de viering in ontvangst nemen.

Mientje werd geboren op 6 januari 1929 in Wyler (Duitsland) als 7e van 10 kinderen van Jan Bons en Maria Bodden. Het was een
groot en gezellig gezin met zes meisjes en vier jongens.Toen Mientje zeven jaar was, verhuisde het gezin naar Nederland. Ze gingen
wonen op een boerderij aan de Zevenheuvelenweg in Groesbeek. De verhuizing betekende natuurlijk ook dat Mientje en haar
broers en zussen Nederlands moesten leren!

Op 2 december 2020 overleed Gerrit Vloet. Gerrit was 80 jaar.
Op 17 januari 2021 overleed Grada Martens-Vinck. Grada was 81 jaar.
Op 3 augustus 2021 overleed Dora Vreede-Wijers. Dora was 86 jaar.
Op 2 september overleed Mientje Boumans-Bons. Mientje was 92 jaar.
Alle overledenen, ook degenen die hier niet zijn genoemd, herdenken wij
met een kaarsje.

ZONDAG 21 NOVEMBER 09.30 UUR

Het kerkbestuur

ZONDAG 28 NOVEMBER 09.30 UUR

Koster gezocht

Eucharistieviering met volkszang

Eucharistieviering met het Gregoriaans koor

HUISBEZOEK PASTOOR

Het persoonlijk contact blijft belangrijk. Dat ervaren we
in deze coronatijd heel indringend. Huisbezoek is altijd
al een sterke pijler geweest in het parochieleven. Pastoor
komt graag bij u op bezoek. Neem contact met hem op
als u dat wenst. De contactgegevens staan hieronder
vermeld.

KERKBERICHTEN

zie Maas en Niersbode, en via www.heijen.info
Wijziging in informatie: www.heijen.info

CONTACTGEGEVENS

Pastoor Kessels
Niersdijk 1
6591 DL Gennep
0485-511888
info@parochie-martinus-gennep.nl

Op 1 januari 2022 stopt de heer Toon Theunissen, na vele jaren trouwe
dienst, als koster in onze kerk. Wij zoeken een vervanger/vrijwilliger die
bereid is om deze functie te gaan vervullen.
Dit betekent dat u één en soms twee keer in de maand altaardienst verricht
en bij gelegenheid ook assisteert bij een uitvaart. Heeft u belangstelling?
Neem dan contact op met een lid van het kerkbestuur:
Henk Lietmeijer (06-45820884) of Joop van den Heuij (06-27346686).

Rond 1948 kwam Mientje Piet Boumans tegen in het ziekenhuis. Piet was daar op bezoek bij zijn moeder. De twee raakten aan de
praat en van het een kwam het ander. Mientje en Piet trouwden in 1955 in de kerk in Groesbeek, samen met broer Chris en zus
Toos. Ze gingen in Heijen wonen aan de Hoofdstraat, waar in 1956 hun zoon Theo werd geboren.Vijf jaar later verhuisden ze naar
het ouderlijk huis van Piet, aan de Smele.
Piet en Mientje hadden veel mooie jaren met veel gezelligheid. Ze gingen vaak op vakantie met zus Toos, op wie Mientje van jongs
af aan erg gesteld was. Ook met haar jongste broer Leo had Mientje veel op: Ze was voor hem een soort tweede moeder. Haar
familie was heel belangrijk voor Mientje. Ze was heel trots toen ze oma werd van Joyce en Natalie. Oppassen, spelletjes spelen en
tussen de middag bij oma en opa eten: onvergetelijk!
Het overlijden van zoon Theo in 2001 was heel zwaar voor Mientje en Piet. Riek en de kleinkinderen werden het belangrijkst wat
hen aan Theo bleef verbinden. In 2011 overleed Piet. Het betekende weer een verdrietige tijd, die Mientje echter met humor en
zonder klagen te boven kwam. De komst van de achterkleinkinderen Joris en Fleur speelde hierbij een grote rol. Ze genoot met
volle teugen van de bezoekjes die ze van hen kreeg.
Mientje verhuisde naar Norbertushof. Na de wat moeilijke start aldaar heeft ze toch genoten van de gezelligheid met de andere
bewoners en de verzorgers. In 2019 werd haar 90ste verjaardag nog groots gevierd met veel dierbaren om haar heen. Hoewel haar
gezondheid langzaam maar zeker achteruit bleef gaan, kwam haar overlijden op 2 september jl. toch nog onverwacht.
Mientje Boumans: een tevreden, liefdevolle en zorgzame moeder en oma is van ons heengegaan.
Rust in vrede, Mientje.

1e Heilige Communie en Heilig Vormsel
In 2022 worden weer een Communie- en Vormselviering gehouden.
De Communieviering houden we voor alle communicanten van Gennep en
Heijen gemeenschappelijk en vindt plaats op zondag 24 april 2022 om 11.00
uur in de Martinuskerk van Gennep.
De Vormselviering is op vrijdag 13 mei 2022 om 19.00 uur in de Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Smartenkerk te Molenhoek. Deze viering is bedoeld
voor alle vormelingen van het noorden van ons dekenaat Venray-Gennep.
Deken E. Smeets zal voorgaan in deze viering.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met pastoor Kessels via
info@parochie-martinus-gennep.nl.
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PRIKBORD

KONINGSVEN - DE DIEPEN

ALLES UIT
DE BUURT

natuur in ontwikkeling

Welkom in Heijen
Jelco!
(foto toekomstbeeld: Kruijsen Foto Design, 2012)

Blijdschap aan de Boxmeerseweg.
Daar werd de geboorte gevierd van Jelco
Thijsse-Claasse. Jelco is de zoon van Julian
en Everdine Thijsse-Claase –Van Kerkhoff.
Namens de redactie van harte gefeliciteerd.

Welkom in
Heijen Loek!

Aan het Langeven is het wat drukker
geworden. Daar werd Loek geboren. Loek is
het tweede kindje van André Frentz en Iris
Storms. Loek heeft een grote zus, Aimée.

WWW.KONINGSVEN.NL

Namens de redactie van harte gefeliciteerd.

Mondzorg
Op zoek naar een tandarts?
Wij nemen nog patiënten aan!

Wij kunnen u bieden:
- Tandarts
- Implanteren
- Mondhygienist
- Tandprotheticus
- Tandtechniek

Prothese reparaties klaar
terwijl u wacht.
Weekend en ‘s avonds
06 46774514.

Europaplein 2 6591 AV Gennep Telefoon 0485 479 071
info@deenenmondzorg.nl www.deenenmondzorg.nl
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Welkom in de buurt,
Wouter en Stephanie!

In augustus 2021 hebben wij nieuwe buren gekregen.
Wouter en Stephanie zijn in de Nieuwwijkstraat komen wonen.
Onze buurt, Nieuwwijkstraat/Berkenstraat wenst hen veel
geluk en woonplezier toe.

INTERVIEW
JILKE
WIENTJENS

deed Jilke ook braaf, maar ze heeft daar ook enorm
genoten van het (internationale) studentenleven.
Veel uitgegaan en heerlijk gegeten. De Italiaanse
keuken is inmiddels haar favoriet. Binnenkort
vertrekt Jilke weer naar Bologna voor een reünie
met haar toenmalige studiegenoten, iets waar ze
erg veel zin in heeft.

"De Italiaanse keuken is
inmiddels haar favoriet."
MAAR GOED, TERUG NAAR DE MUSICALS…

Hoe is het toch
met…..
Jilke Wientjens
Deze keer in onze rubriek ‘Hoe is het toch
met…’ een jongere die pas een paar jaar geleden
Heijen heeft verlaten om in Wageningen te gaan
studeren, maar omdat Jilke Wientjens een mooi
verhaal heeft, zijn we toch op een regenachtige
zomeravond bij haar in haar ouderlijk huis aan de
Heesweg langsgegaan voor een interview.

HOE KENNEN WE JILKE WIENTJENS?

Jilke is de dochter van Hans en Marita Wientjens.
Met haar 23 jaar is ze de jongste van de drie
dochters van Hans en Marita. Zussen Karlijn en
Eline wonen al lang niet meer thuis, zij wonen
in Nijmegen en Oosterhout. Ook Jilke heeft het
ouderlijk huis verlaten toen ze in Wageningen ging
studeren. Dus het is heel rustig aan de Heesweg!
Jilke heeft sinds kort een vriend, de Ottersumse
Guus is de gelukkige.

MUSICAL

Van jongs af aan was Jilke bezig met zingen en
musical. Dat was op de basisschool al haar hobby. Ze
ging naar Musicalschool L’Etoile in Boxmeer en later
naar muziekles. Op haar 13e had ze een optreden
in het Ziggo Dome, “een klein rolletje maar, hoor,”
relativeert Jilke meteen haar optreden daar. Ze trad
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ook vaak op in Heijen, samen met haar nichtje Manon
Lambregts, zong bij concerten van de fanfare en ook
op het Elzendaalcollege nam ze vaak deel aan de
culturele avonden. Zang, dans en musical, het waren
Jilke’s grote passies.

"Zang, dans en musical,
het waren Jilke's grote passies"
Tijdens de eerste studiejaren in Wageningen werd het
wat minder met de optredens. Het studentenleven
nam natuurlijk ook enige tijd in beslag! Jilke doet er
een masteropleiding Management, Economics and
Consumer Studies, een hele mond vol. Vrij vertaald
Consumentenwetenschappen en kort gezegd, ze leert
te begrijpen wat de consument wil op het gebied
van voeding. Dan heb je een idee waar ze mee bezig
is. Op het moment van het interview bereidt ze haar
laatste stage voor bij een zuivelproductenbedrijf (Arla
in Nijkerk). Dan is het nog een kwestie van afstuderen.
Dus in de lente volgend jaar is ze klaar, kan ze MSc. voor
haar naam zetten en een baan zoeken. De opleiding
die ze heeft gevolgd is zeer breed. “Ik zou kunnen gaan
werken in het onderzoek, maar ook onder andere in de
marketing, bijvoorbeeld bij Unilever zou ik wel willen
werken of in ieder geval bij een bedrijf dat gezonde
voeding produceert.”

Jilke keek altijd wel met een schuin oog naar de
website www.audities.nl en in coronatijd vond
ze een oproep die haar wel wat leek. Je kon je
aanmelden voor een rol bij de eigentijdse musical
“First Date”, een musical uit Amerika waarvoor
door Theaterstichting Zoetermeer de rechten waren
gekocht. De Zoetermeerse Theaterstichting is een
amateurstichting maar wel een van hoog niveau.
Jilke meldde zich aan en mocht inderdaad auditie
doen. Er waren vier mannelijke en drie vrouwelijke
spelers nodig en Jilke zat erbij! Een aantal spelers
had een professionele toneelopleiding gedaan,
maar ook amateurs als Jilke mochten meedoen. Het
verhaal draaide om een blind date van Aaron, een
verlegen jongen met de wereldwijze, stoere Casey.
Tijdens de date vonden allerlei verwikkelingen
plaats. De rol van Casey werd door Jilke ingevuld. Het
was een hilarische show met veel zingen en spelen.
Geen dans, eigenlijk meer theater dan musical.
De vraag is natuurlijk; vonden ze elkaar? Nu kunnen
we het einde wel verklappen want de musical wordt
niet meer opgevoerd, ja ze vonden elkaar en het
eindigde met een zoen!

De audities waren in oktober en de repetities
begonnen in november 2020 en dan weet je het al.
Corona. Dus moest er online gerepeteerd worden.
Jilke: “Solo zingen online, dat ging best goed, maar
samenzang was lastig. Na het einde van de avondklok
eind april mochten we samen repeteren. Daarvoor
moest ik wel steeds naar Zoetermeer met de trein.
Maar het was een leuke afwisseling, omdat ik toen
bezig was met het schrijven van mijn eindscriptie.
Bij de echte repetities leerde ik de mensen pas goed
kennen. De sfeer was prima. Er was een goede klik
onderling. De uitvoering van de show moest door
corona enkele keren worden uitgesteld. Eindelijk,
eind juni, konden we de musical opvoeren. In totaal
zeven keer. Pap en mam zijn ook een keer komen
kijken. Het was in het Stadstheater in Zoetermeer.
Applaus krijgen is natuurlijk ook erg leuk!”

"Eindelijk, eind juni, konden
we de musical opvoeren."
ZOU JE VAKER AUDITIES WILLEN DOEN, JILKE?

Het antwoord is ja, maar zo zegt Jilke, “Eerst
afstuderen, dan zien we wel verder.” Hans en
Marita vinden het leuk dat ze zo met zang en
musical bezig is. Ze stimuleren haar en genieten
van haar succes. De studie heeft ook geen
vertraging opgelopen, alle punten waren tijdig
binnen. Pap en mam kunnen trots zijn op hun
talentvolle dochter. Wie weet wat de toekomst
haar nog brengt…. Succes Jilke!
Foto's: Greg & Baud Production

BOLOGNA

Tijdens haar studie heeft ze ook nog vijf maanden
in Bologna in Italië gestudeerd. Het was de
bedoeling dat je er ook studiepunten haalde, en dat
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ZIN IN EEN NIEUWE
GARDEROBE EN WIL JE JE
OUDE KWIJT?

Kledingruil
Heijen

Je nieuwe garderobe in een

Wij maken samen met u bouwplannen
Aanbouw

Aanbouw

Aanbouw

Samen toewerken naar doelgerichte
Aanbouw bouwplannen

middag bij elkaar geshopt

6 NOVEMBER
15.00 - 17.00 UUR
VRIENDEN VAN HEIJEN

Aanbouw

Dennenlaan 9, 6598 BZ Heijen • 06 147
030 47 • info@theunissenbouw.nl
• Heikampseweg
www.theunissenbouw.nl
Heikampseweg
71, 6598 BS Heijen • 0614703047
71, 6598 BS Heijen • 0614703047

info@theunissenbouw.nl • www.theunissenbouw.nl
info@theunissenbouw.nl • www.theunissenbouw.nl

Heikampseweg 71, 6598 BS Heijen • 0614703047
Heikampseweg 71, 6598 BS Heijen • 0614703047
Heikampseweg 71, 6598 BS Heijen • 0614703047
info@theunissenbouw.nl • www.theunissenbouw.nl
info@theunissenbouw.nl • www.theunissenbouw.nl
info@theunissenbouw.nl • www.theunissenbouw.nl

Lever je oude kleding in van 12.00
tot 13.00u

Schone en nette kleding,
schoenen, (winter)jassen en
babykleding

Overgebleven kleding wordt
gedoneerd

Consumpties voor eigen rekening.
Koffie, thee en een borrel

Voor vragen, bel Tari op

24

06-40525949
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Zittingsavonden 2021
We kunnen het zelf bijna nog niet geloven, maar we mogen weer! Op vrijdag 19 en zaterdag 20 november worden in
Gemeenschapshuis “D’n Toomp” voor de 57e keer de Heijense Zittingsavonden gehouden. Ietwat voorzichtig zijn onze
artiesten van eigen bodem al weer een aantal maanden bezig met de voorbereidingen om straks hun kunsten ten
tonele te brengen. De tonpraoters zullen er ook weer even in moeten komen. Allemaal zullen ze zorgen voor de lach
op ieders gezicht. De lach, die we zo ontzettend hebben moeten missen de afgelopen 1,5 jaar!
Het programma is weer ‘goed gevuld’ met artiesten van Heijen en ver daarbuiten. De Ex prinsen, W&C (Wilma en
Carla), Ad van Zitteren en uiteraard Heijs Uut Volle Borst zijn van de partij. Het debuut van twee Heijse dames zal
menigeen verassen. In welke samenstelling en in welke volgorde dat verklappen we nog niet. De Dansgardes zijn ook
in groten getale aanwezig om er in hun nieuwe pakjes weer een enorm spektakel van te maken!
Misschien mist u in deze opsomming iets van de vaste kliek aan Heijse artiesten, maar dat mag de pret niet drukken.
Van buitenaf komen maar liefst 3 tonpraters, waaronder de voor ons al bekende Berry Knapen en Dirk Kouwenberg.
Bij Berry denken we aan zijn typetjes als ZKH Willem Alexander of als wasmachine monteur. Dirk kennen we onder
meer als ‘de Astronaut’ en ‘De Student’. Rien van Genuchten staat voor het eerst bij ons op de bühne. Hij won in
2018 de Milsbeekse buutkampioenschappen en probeert het publiek met zijn grappen steeds op het verkeerde been
te zetten. Kortom, dit wil niemand missen!
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U komt toch ook? Zie de poster hiernaast voor verder informatie en de kaartverkoop.
De Zittingsavondcommissie: Dirk, Marga, Ryanne en Marita

Overig carnavalsnieuws

met van eigen bodem:

Gaon!
De Heijense carnavalisten en feestnummers hoeven niet te wachten op de zittingsavonden om weer op stap te gaan.
Op zaterdag 13 november kunnen zij al Gaon!

Dansgarde - W&C - Ex-Prinsen - 2 Heijse Dames Ad van Zitteren - Heijs Uut Volle Borst

Gaon! Is de nieuwe naam van het vroegere Openingsbal van de gezamenlijke gemeentelijke carnavalsverenigingen,
dat in een flinke nieuwe jas is gestoken. De naam verwijst naar het simpele feit dat we weer kunnen en mogen gaan.
De nieuwe jas bestaat uit een uitgebreid programma met bekende artiesten. Het feest wordt gehouden in een tent,
die jaarlijks in één van de gemeentelijke plaatsen wordt opgesteld. De Waldkrekels in Ven-Zelderheide hebben
volgende maand de primeur. Houdt de sociale media in de gaten voor de kaartverkoop, die intussen is gestart.

Prinsenbals

Het gaat er nu echt van komen: De huidige prinsen en prinsessen mogen na 2 jaar
aftreden. In “D’n Toomp” worden op het Jeugdprinsenbal (14 januari) en het
Prinsenbal (15 januari) de nieuwe heersers bekend gemaakt.

Tonproaters:
Berry Knapen - Dirk Kouwenberg Rien van Genuchten

p
o
o
k
r
12 Euro en 15 Euro aan de deur
e
v
Voor
Vrijdag 5 November van 19.11 tot 20.11 uur bij “De Vrienden van Heijen” Hoofdstraat 39.
Daarna telefonisch bij Marga Guelen 06 51280389
Gezien de huidige richtlijnen van de regering zijn we genoodzaakt om een
covid QR-vaccinatiecode te vragen bij binnenkomst voor toegang.
Ook dit jaar worden vaste zitplaatsen aangeboden. Maximaal 11 kaarten p.p. Wees er dus snel bij !!!
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INTERVIEW

Een valse sms, e-mail, WhatsApp of
nep-telefoontje, wees alert op fraude.

SENIOREN
ORKEST

Criminelen gebruiken steeds creatievere manieren om je
gegevens te ontfutselen en zo geld te stelen. Zo zijn er
tegenwoordig oplichters actief die klanten bellen en zich
voordoen als een medewerker van de bank. Ze vragen in deze
nep-telefoontjes om je geld veilig te stellen voor fraude door het
tijdelijk over te boeken naar een kluisrekening. Deze nieuwe vorm
van fraude heet 'spoofing' en komt helaas steeds vaker voor. Maar
ook vindt er nog altijd veel fraude plaats via WhatsApp, e-mail, sms

Houd je geld veilig,
laat je niet oplichten!

en valse betaalverzoeken. Rabobank vraagt nóóit - onder welke
omstandigheden dan ook - om je registratie-, inlog- of pincode.
Doe ook nooit telefonisch op verzoek een overboeking.

Veilig bankieren

rabobank.nl/particulieren/veiligbankieren

v.l.n.r Achterste rij: Gerrit Stoffele, Jan van Erp, Frans Stoffele, John Selten, Wim Hoenselaar, Henk Coenen, Mientje Schim, Karel Janssen en Jan ten Haaf
v.l.n.r Voorste rij: Piet Franzmann, Gerrit Jaspers, Hans van Els, Piet Roelofs, Koos Derks, Jan Stammen en Henk Kerkhoff

Vertrouw je het niet? Neem direct contact op met de bank.

Op de foto ontbreekt Jac Janssen

SG
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

28

Het Noord-Limburgs
Senioren Orkest,Forever Young…
“Er mag gedanst worden!” Een van de orkestleden
moedigt ons aan als we op een zonnige vrijdagmorgen
een kijkje nemen bij de repetitie in d’n Toomp, van
het al sinds 1986 bestaande Seniorenorkest. Maar
nee, er moeten foto’s worden gemaakt en vandaag
luisteren we liever even. Maar het had toch wat, die
uitnodiging. Misschien een volgende keer…

HET BEGIN

Er bestonden al diverse seniorenorkesten in de regio,
maar in Gennep nog niet. Jan Linders (niet de “echte”,
maar een familielid) zei terecht: “Als het in andere dorpen
kan, kan het ook hier.” En zo geschiedde. De leden van dit
orkest zijn over het algemeen al op leeftijd en waren in
het verleden lid van diverse fanfares en harmonieën in
de regio. Sommigen spelen daar zelfs nog steeds bij maar
vinden het leuk om daarnaast ook Böhmische, Egerländer
en Stimmungsmusik te maken. Want dat is al jarenlang
het repertoire van dit orkest. Dus niet alleen muzikanten

uit de gemeente Gennep zijn lid, maar ze komen uit de
hele regio.
We zitten aan tafel met drie Heijense vertegenwoordigers
van de in totaal zeventien leden. Mientje Schim (trombone),
Henk Kerkhoff (bugel) en Gerrit Stoffele (trompet en
dirigent). Over dat laatste is nog wel een anekdote te
vertellen. Gerrit werd in 2004 dirigent maar kwam er pas
na twee repetities achter dat het dirigentschap ook het
voorzitterschap van het orkest inhield. Dat was hem niet
verteld bij aanvang, maar hij vond het prima.
Gerrit vertelt, aangevuld door Henk, waar de muzikanten
allemaal vandaan komen: “Gennep, Heijen, Siebengewald,
Well, Plasmolen, Beugen, Boxmeer, Vierlingsbeek, St.
Hubert, dus ook een paar enthousiastelingen van over de
Maas.” Het gaat er tijdens de repetities uiterst serieus
aan toe. Samenklank en meerstemmigheid zijn de
belangrijkste termen waar dit orkest haar best op doet.
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De meeste leden maken al 50 jaar of meer muziek. En
dat blijkt ook wel uit de leeftijden. Het oudste lid is maar
liefst 85 jaar en het “jonkie” in het orkest is Mientje met
haar 64 lentes. Mientje is ook de enige vrouw in dit door
mannen gedomineerde gezelschap, maar ze houdt zich
kranig staande en blaast op de trombone haar partijtje
mee. Ze wordt soms wel een beetje geplaagd. Iemand
stoot zijn drankje om en vraagt dan: “Mientje, poets jij dat
even weg...” Daar trapt ze dus echt niet in!

HET INSTRUMENTARIUM

Ook daar vullen de leden elkaar aan en zeggen: “Het
instrumentarium is afgestemd op het soort muziek dat het
orkest maakt, bassen, trombones, slagwerk, altsaxofoon,
baritons, bugels, trompet en klarinetten. We komen nog
vier leden tekort! Liefst hadden we nog twee klarinettisten
en twee bugellisten erbij!” Dus ben je geïnteresseerd, kom
dan gerust eens kijken op de vrijdagmorgen van 10.00 tot
11.45 uur in D’n Toomp in Heijen.
Inmiddels beschikt het orkest ook over een mooie banner
(soort vaandel) die met elk optreden meegaat

"Liefst hadden we nog
twee klarinettisten en twee
bugellisten erbij!"
OPTREDENS

Optredens zijn er genoeg geweest in alle jaren, zo
ongeveer tienmaal per jaar wordt er muziek gemaakt.
In 2020 lag zoals zo veel door Corona, het hele muzikale
leven stil. Maar er zijn mooie concerten geweest in

het verleden. Bij diverse bijeenkomsten van de KBO in
de regio, bij verzorgingshuizen en ook op de Floriade
in Venlo konden bezoekers genieten van hun unieke
klanken. Op de Markt vanwege het 400-jarig bestaan van
Gennep, samen met zangkoor “De Oldies”. En ook ooit
in de schouwburg van Venray in samenwerking met het
blaasorkest Die Rübensammler uit Leunen voor een groot
en zeer geïnteresseerd publiek. Dat laatste vonden ze
echt spannend. Gerrit: “Het leek wel een soort concours!”
Waar ze ook leuke herinneringen aan hadden waren
de optredens in Winkelcentrum Dukenburg. De KBOregio organiseerde ieder jaar net voor Sinterklaas een
winkelochtend voor ouderen in dit centrum en het orkest
ging mee om de stemming erin te brengen. André de Bruin,
in de gedaante van Sinterklaas, kwam dan ook langs.
Net voordat corona uitbrak stond er nog een aantal
concerten gepland, waarvan een in de Kasteeltuinen in
Arcen en een met de Seniorenblaskapelle “Niederrhein” in
de Klever Forstgarten. Maar ja het kwam niet tot blazen,
want alles werd afgeblazen, tot hun spijt. Nu zijn ze weer
volop aan het repeteren en hopen de gemiste concerten
nog in te halen.

OUTFIT

was dat deze outfit vandaag op de repetitie gedragen zou
worden. In de pauze moest ze nog rap op huis aan om zich
om te kleden. Kijk, dat vinden mannen nou leuk om te
vertellen, haha!

REPETITIELOKALEN

Ook die zijn er in de afgelopen 35 jaar wel enige geweest.
Begonnen werd in de Muziekschool in Gennep, het
Muzikaaltje, Het Hökske en nu sinds een aantal jaren in
d’n Toomp, dat laatste tot grote tevredenheid van alle
leden, zo verzekeren Gerrit, Henk en Mientje ons.

DE OVERLEDEN LEDEN

Wat opvalt: leden stoppen niet, alleen bij overlijden of hooguit
bij een verhuizing. Bij een overlijden wordt in overleg met de
familie bekeken wat de rol van het orkest kan zijn bij het
afscheid. Om een tweetal voorbeelden te geven: enkele jaren
geleden werd bugelspeler Lei Steegh uit Wellerlooi ernstig
ziek. Het orkest bezocht de zieke in zijn laatste dagen en
speelde in aanwezigheid van de hele familie in de tuin een
paar mooie nummers voor hem. Na zijn overlijden luisterden
ze de uitvaartmis op en zelfs de koffietafel.
Ook mogen we hier de uitvaart van hun slagwerker, Theo
Lamers, niet onvermeld laten. Vorig jaar mei overleed hij,

Die is nieuw. Net voor corona uitbrak werden de mooie
witte met zwart afgebiesde blouses aangeschaft. Vandaag,
ter ere van het interview en de foto’s hadden ze ze voor de
tweede keer aan. De zwarte broeken komen uit de eigen
kleerkast. Maar het ziet er “gelikt” uit, vind je niet, als je
de foto bovenaan bladzijde 29 bekijkt? Mientje werd de
vrijheid gelaten iets zwart/wits uit haar eigen garderobe
samen te stellen. Zij was overigens de enige die vergeten

Henk, Gerrit en Mientje

geheel onverwacht. Er werd door de leden een erehaag
gevormd en er werd een duet gespeeld door twee bugellisten.
Alles was zeer summier van opzet in verband met de
coronaregels, maar daarom niet minder indrukwekkend.
“Kippenvelmomenten.” Gerrit: “Sinds 2004 hebben we zeven
leden door overlijden verloren.”

ANEKDOTE

De locaties voor optredens bleken niet altijd goed
te vinden te zijn. Menig lid heeft hier en daar wel wat
rondjes moeten rijden om de plek te vinden. Dat bleek
onder meer toen een van de leden die uit Mill kwam, de
beoogde locatie in Bergen niet kon vinden en ergens in
Duitsland belandde. “Ik heb geen Tomtom nodig, ik weet
overal de weg…” Ja, ja! Bij elk volgend optreden werd
het hem er nog even zachtjes ingewreven. “Niet naar
Duitsland rijden, hoor!”

KORTOM……..

Deze senioren blijven tot op hoge leeftijd fit
en vitaal door het maken van muziek. Daardoor
wordt het stofje endorfine in de hersenen
gestimuleerd voor het geluksgevoel. En zo blijven
ze “Forever Young”.

AGENDA

VRIJDAG 29 OKTOBER
19.30 uur D'n Toomp
Hèjje Mojjer Algemene Ledenvergadering
ZONDAG 31 OKTOBER
14.30 uur Sportpark "De Heijkamp"
V.V. Heijen 1 - DSV 1
DONDERDAG 4 NOVEMBER
13.30 uur D'n Toomp
KBO afd. Heijen
Kienen

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

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
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ZONDAG 28 NOVEMBER
11.00 uur D'n Toomp
Zonnebloem afd, Heijen Hobbybeurs
MAANDAG 29 NOVEMBER
13.30 uur Dorpskamer
Sinterklaasviering

VRIJDAG 5 NOVEMBER
10.30 uur D'n Toomp
Hejje Mojjer Koffie-uurtje dorpsondersteuner

DONDERDAG 2 DECEMBER
13.30 uur D'n Toomp
KBO afd. Heijen Kienen

VRIJDAG 5 NOVEMBER
19.11 uur Vrienden van Heijen
C.V. De Wortelpin voorverkoop zittingsavonden

VRIJDAG 3 DECEMBER
10.30 uur Dorpskamer
Hejje Mojjer Koffie-uurtje dorpsondersteuner

VRIJDAG 5 NOVEMBER
19.30 uur D'n Toomp
Schutterij/Gilde Sint Dionysius
Competitie kruisboog vlak en bukschieten

VRIJDAG 3, 10 & 17 DECEMBER
19.30 uur D'n Toomp
Schutterij/Gilde Sint Dionysius
Competitie kruisboog vlak en bukschieten

DONDERDAG 11 NOVEMBER
12.30 uur Dorpskamer
Gezamenlijk eten

ZONDAG 5 DECEMBER
14.30 uur Sportpark "De Heijkamp"
V.V. Heijen 1 - Toxandria 1

VRIJDAG 12 NOVEMBER
19.30 uur D'n Toomp
Schutterij/Gilde Sint Dionysius
Dorpencompetitie Kruisboog vlak

DONDERDAG 9 DECEMBER
13.30 uur Dorpskamer
Kerststukjes maken

ZATERDAG 13 NOVEMBER
14.00 uur D'n Toomp
Schutterij/Gilde Sint Dionysius
Open NK Kruisboog vlak

webshop.controlmedia.eu

VRIJDAG 26 NOVEMBER
19.30 uur D'n Toomp
Schutterij/Gilde Sint Dionysius
Competitie kruisboog vlak en bukschieten

ZONDAG 14 NOVEMBER
10.30 uur D'n Toomp
Schutterij/Gilde Sint Dionysius
Open NK Kruisboog vlak
ZONDAG 14 NOVEMBER
14.30 uur Sportpark "De Heijkamp"
V.V. Heijen 1 - Constantia 1
WOENSDAG 17 NOVEMBER
13.30 uur Dorpskamer
Wenskaarten maken
VRIJDAG 19 & ZATERDAG 20 NOVEMBER
19.30 uur D'n Toomp
C.V. de Wortelpin Zittingsavonden
ZONDAG 21 NOVEMBER
14.30 uur Sportpark "De Heijkamp"
V.V. Heijen 1 - Stormvogels '28 1
DINSDAG 23 OF WOENSDAG 24 NOVEMBER
19.30 uur
Zij-Aktief Creatieve avond hout bewerken

ZONDAG 12 DECEMBER
13.30 uur Dorpskamer
Kerst-Inn
DONDERDAG 16 DECEMBER
19.30 uur
Zij-Aktief Kerstviering
ZONDAG 19 DECEMBER
10.00 uur D'n Toomp
Schutterij/Gilde Sint Dionysius
Kruisboog vlak-wedstrijd
DONDERDAG 23 DECEMBER
14.00 uur
KBO afd. Heijen
Kerstviering
ZONDAG 2 JANUARI 2022
12.00 uur D'n Toomp
Die Original Maastaler Nieuwjaarsconcert
DONDERDAG 6 JANUARI 2022
13.30 uur D'n Toomp
KBO afd. Heijen
Kienen
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FOTO 1

HISTORISCH

1965-10-08 winkel Gert Thunnissen
bron: Gisela Lamers

HEIJEN

FOTO 2

Cato Thunnissen-Verhoeven
bron: Gisela Lamers

FOTO 3

AGENDA

Het maandblad is een informatiebron
voor alle bewoners en bedrijven van
Heijen. Het wordt gratis huis-aanhuis verspreid.

G. Thunnissen, olie en verfhandel, rekening

Winkel Gert Thunnissen
aan de Nieuwwijkstraat

COLOFON

Maandblad Hèjs Nèjs is een
initiatief van de vereniging
‘Hèjje Mojjer’. Het wordt in Heijen
dankzij onze adverteerders gratis
verspreid. Abonnementen voor
personen, instanties en
bedrijven buiten Heijen zijn
mogelijk. Abonneren of informatie
hierover via e-mail:
dorpsblad@heijen.info of via
onderstaand correspondentieadres.

FOTO 4

Eind 1952 vestigden Gert Thunnissen en Cato Verhoeven zich in
dit winkelpand aan de Nieuwwijkstraat. De winkel besloeg de
hele voorzijde van het huis, daarachter was hun woongedeelte.
Het winkelaanbod bestond uit: frisdrank, waaronder het
FOTO 5
destijds alom bekende Exota, Oranjeboombier, geleverd door
Oliekannetje
Karel Lucassen, briefkaarten en snoep. Verder verkochten
ze ook ondergoed, beddengoed en overalls en galanterieën,
wat een sjiek woord is voor luxe dingen voor in huis, zoals
sierlijke glazen, bestek, vazen of mooie kussens voor op de bank. Men kon er dus voor van alles terecht. Maar daar hield
het niet mee op: want Gert zat ook in verzekeringen. Ook was er de verkoop van verf en olie. Een oliekannetje is al die
jaren bewaard gebleven. Gert leverde de olie voornamelijk aan de boeren en dat bracht hij dan op de fiets. Op zondag was
de winkel open en kon de jeugd na de hoogmis met het zondagsgeld in de hand naar de winkel van Cato om snoepjes te
kopen. Snoeppapier was favoriet, want daar kreeg je zo lekker veel van voor een paar centen. Maar ook een losse toffee voor

BOA’S
Tijdens kantooruren gemeentehuis
anders algemeen telefoonnummer
politie 		

Wilt u lid worden van vereniging
Hèjje Mojjer? Stuur een e-mail naar
hejjemojjer@heijen.info of bel naar
06 33835726.

DORPSONDERSTEUNER HEIJEN
Wilma Kroon		
dorpsondersteuner@heijen.info
HUISARTSEN
Huisartsenpraktijk Gennep
Europaplein 5, 6591 AV Gennep		

Zie voor meer informatie en
wetenswaardigheden over Heijen
de site van Hèjje Mojjer:
www.heijen.info
REDACTIE
Hans Boekholt
Marjo Boekhorst
Suzanne van den Corput-Koenen
Sjannie Janssen
Erica Reintjes
Stella Roodbeen
Angeline van Tankeren
Jan Teerling
Marita Wit
Elke Ronnes-Hendriks

Ontwerp en Realisatie
RoverMedia-Group
Runstraat 15 Schaijk
www.rovermedia.nl

4

0485 - 512317
0485 - 518822

SPOED		
BUITEN KANTOORUREN
Huisartsenpost
Maasziekenhuis Boxmeer eo		

0485 - 512490

0485 - 512717

0900 - 8880

APOTHEEK
Medsen Apotheek Gennep
Brugstraat 25, 6591 BA Gennep		

0485 - 545500

Service Apotheek Niersstad
Spoorstraat 97, 6591 GS Gennep		

0485 - 231810

0485 - 494141
0485 - 494141

ZIEKENHUIS
Maasziekenhuis Pantein
Dokter Kopstraat 1,
5835 DV Beugen		

0485 - 845000

Foto’s en teksten worden zoveel
mogelijk met toestemming van
betrokkenen gepubliceerd.

STORINGEN
Gas en elektriciteit			
Water (WML)		

0800 - 9009
0800 - 0233040

OPLAGE
975 stuks

MILIEUKLACHTEN
Milieuklachtentelefoon		

043 - 3617070

VERSCHIJNING
10 keer per jaar

THUISZORG
Thuiszorg Pantein		
Proteion Thuiszorg		
Proteion Schoon (huishoudelijke hulp)
Proteion Thuisbegeleiding		

0900 - 8803
088 - 850 00 00
088 - 850 00 00
088 - 850 00 00

SOS telefonische hulpdienst
Dag en nacht aandacht		

0900 - 0767

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.

5

06-57486685

0485 - 512053

DRUK
Control Media bv
Nijverheidsweg 23
4879 AP Etten-Leur
T. 0031 76 745 00 10
I. www.controlmedia.eu

BANKNUMMER VERENIGING
HÈJJE MOJJER
NL65 RABO 0101803974

3

0900-8844

BIBLIOTHEEK OP SCHOOL
voor kinderen van 0 - 12 jaar
Iedere maandag van 8.30 - 10.00 uur
(m.u.v. schoolvakanties)
Basisschool De Heggerank		

INLEVERING KOPIJ
dorpsblad@heijen.info
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0485-494141,

SPOED		
Huisartsenpraktijk Ottersum
Raadhuisplein 1, 6595 AK Ottersum

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

ADVERTENTIES
Jan Teerling
jan.teerling@heijen.info

1

0900 - 8844

Deze nummers NIET GEBRUIKEN in spoedgevallen.
Bel in geval van spoed: 112

VERSPREIDING
Henk Kerkhoff, 06-51910092
Jan Teerling, 06-50805738

2

POLITIE
Europaplein 5, 6591 AV Gennep		

Anthony van Baal
anthony.van.baal@politie.nl		 06-11356053

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

1 cent behoorde tot de mogelijkheden. Niet lang na het overlijden van Gert in januari 1964, is Cato gestopt met de winkel.

112

WIJKAGENTEN
Maikel Brouwers
maikel.brouwers@politie.nl		06-22557760

Mensen buiten Heijen kunnen
een abonnement aanvragen,
bij voorkeur per e-mail:
hans.boekholt@heijen.info
kosten per jaar: € 25,- exclusief
verzendkosten; inclusief
verzending in Nederland€ 65,-.

Huis Gert Thunnissen bron: Gisela Lamers.
Ooit liep hier een paadje tussen het huis van
Thunnissen en het kippenhok van Math Coenen
en kon de schooljeugd via het boerenerf naar de
Mariaschool lopen. Naast het paadje stond een
krentenboompje.

ALGEMEEN ALARMNUMMER
(ambulance, brandweer, politie)		

De volgende Hèjs Nèjs verschijnt 23 November 2021

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

Gewonde of gevonden dieren:
Dierenambulance
Nijmegen en Omstreken		
Dierenhotel De Mère, Balgoij		
www.mere.nl

024 – 3550222
024 - 6414982

www.teunarts.nl
Al ruim 45 jaar hèt adres voor comfort en kwaliteit

Waarom wachten op (de volgende) vakantie..?

Verbouwingsopruiming!

Ruim 250 Weg = Weg aanbiedingen direct uit
voorraad leverbaar.

Al ruim 45 jaar staan wij garant voor de beste fauteuils en de mooiste banken. Welkom bij zitcomfortspeciaalzaak Teun Arts.

Relaxfauteuils op draaivoet
Meer dan 230 modellen

kamerfauteuils
meer dan 40 modellen

Klassieke relaxfauteuils
meer dan 50 modellen

Banken & bankstellen
Meer dan 45 modellen

Handmatige relaxfauteuils
meer dan 280 modellen

Relaxfauteuils met Sta- op hulp
meer dan 90 modellen
(Veelal uit voorraad leverbaar)

Assortiment

Inruil

Levertijd

Bezorging

Garantie

Mogelijkheden

Advies

In onze 2000m² showroom
vindt u de grootste collectie
relaxfauteuils van Nederland

Nu tot wel
€ 300,- retour voor

Onze meubelen zijn veelal
uit vooraad leverbaar
dus binnen 1 week

Gratis levering
door heel
Nederland

Enkel West Europees
topfabrikaat met minimaal
5 jaar fabrieksgarantie

Naar wens aanpassingen
mogelijk in onze
stoffeerderijafdeling

Door ruim 45 jaar ervaring
met zitmeubelen krijgt u
bij ons het beste advies

uw oude meubel*

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

info@teunarts.nl

Boersestraat 11, 5454NG, Sint Hubert. In St.Hubert op de rotonde richting Wanroij, dan 3e weg links, 1e rechts.
* nvt op aktiemodellen, niet icm overige akties & aanbiedingen

