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In deze uitgave
Voor u ligt alweer de 123e uitgave van het Hèjs Nèjs. De herfst heeft zijn intrede gedaan, dus is het lekker wegkruipen 
op de bank, kaarsjes aan, drankje erbij en fijn lezen in uw favoriete maandblad. Toch? Even niet denken aan corona….

Wat staat er deze keer weer allemaal in. Allereerst willen wij uw aandacht vragen voor het verhaal van Thijn Janssen 
die een heus oorlogsmuseum heeft ingericht. Thijn en zijn familie zijn pas een paar maanden geleden in Heijen 
komen wonen. In september hadden wij in de stralende zon een gezellig gesprek met Janine en Robin van de 
Boogaard, ex-Heijenaren, die naar Noorwegen zijn geëmigreerd en die nu even in Nederland waren. Zij beschrijven 
hun heerlijke leven daar. Relatieve nieuwkomers in Heijen zijn de Meatboutique en Stijlwijzer van Wouter Janssen in 
de voormalige hal van Van Bommel Bouwstoffen. Hij heeft mooie tips voor workshops. Onze ogen gingen wagenwijd 
open bij “OOGvangers”, het bedrijf van Debbie de Kleijne aan de Beukenlaan. Als laatste, op prikbord vindt u de 
reminder voor de babyfotoshoot. Jonge ouders, mis het niet! 

Wij wensen u weer veel kijk- en leesplezier.
De redactie.
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ondergrond en van lieverlee ontstonden de karrensporen. 
Het mooie is, dat deze met enig zoeken nog steeds te 
vinden zijn, ook in ons mooie Heijen. De bijgevoegde foto 
uit september 2021 bewijst dat. Wie weet trouwens waar 
deze is gemaakt?

Tot slot nog een kleine anekdote, want die zijn altijd 
leuk om te delen: als broekie in de lagere schoolleeftijd 
mochten we meerijden op de kar van Harrie Verhasselt. 
Het was op weg van het dorp naar de Smele, zeg maar waar 
nu de Sleen is. Links was bos en rechts landbouwgrond. 
Toen was het duidelijk nog een karrespoor en Harrie vond 
het prima dat we de teugels even mochten vasthouden. 
Dat maakte overigens weinig verschil, want het trouwe 
paard sjokte gewoon in zijn eigen tempo en in het juiste 
spoor verder. Ondertussen vroeg Harrie wat we later 
wilden worden. Dat wisten we nog niet, waarop Harrie al 
lachend de gouden tip gaf: Minister van Financiën. Altijd 
geld genoeg! 

Prima wandelen en dito fietsen op zo’n karrenspoor en 
zo heerlijk rustig. Even het haastige bestaan vergeten. 
Bent u eraan toe: zoek er eens eentje op en geniet ervan.
 

Henk Kerkhoff

COLUMN
HENK 
KERKHOFF

Onze wereld ziet er steeds meer geplaveid uit. 
We rijden van A naar B, en dat niet alleen: vaak 
ook via alle letters van het alfabet. En het liefst 
zo snel mogelijk en zonder files. En dus weer 
meer asfalt.  Ooit was er een tijd, dat er nog 
nauwelijks wegen waren. Dat was natuurlijk 
ook niet handig. Maar toen was dat ook minder 
nodig, omdat men zelden verder kwam dan een 
paar kilometer van huis. Men leefde van de jacht 
en van wat het land opleverde, had een paar 
schapen voor de vacht, voor vlees en voor mest 
om het ruige land vruchtbaarder te krijgen.

De tijd stond toen echter ook niet stil. De ruilhandel 
ontstond en mede daardoor was het afleggen van 
afstanden nodig om de producten naar de markt te 
brengen, of naar degene waarmee men goederen wilde 
ruilen. Daarvoor was een kar ook wel handig en een 
hond of paard om daarvoor in te spannen kwam er ook 
wel. U snapt dat ik de ontwikkelingen wel heel erg kort 
door de bocht erbij sleep, maar voor dit stukje is dat 
aanvaardbaar……

De wielen moesten de minste weerstand ondervinden 
en het paard liep natuurlijk graag op een wat zachtere 

Karrensporen

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

Verslag jaarvergadering 
Op vrijdag 29 oktober jl. is de Algemene Jaarvergadering van vereniging Hèjje Mojjer gehouden. Het verslag vindt u 
op onze website.

Dankwoord aan scheidend bestuurslid Minet Coenders 
Een bijzonder woord van dank is op z’n plaats voor Minet Coenders. Minet is in 2018 bij het bestuur gekomen als lid 
van het DB. Vol ijver heeft ze zich samen met Edwin, Harrie en Pierre gekweten van haar taak. Met Pierre voerde ze 
vele overleggen met de gemeente, met de wethouder, maar ook in diverse commissies. Ze was daarbij kritisch, goed 
bespraakt, maar bracht ook prima ideeën in! Overigens is de naam van onze borrel, de Hèjse Vlègel ook van haar.  
Samen met Pierre was ze ook verantwoordelijk voor de invulling van de functie dorpsondersteuner. Daar hoorden 
de nodige vergaderingen en sollicitatiegesprekken bij. Samen met Edwin heeft ze de hele wet op privacy voor onze 
vereniging vorm gegeven en kreeg ze al snel een plaats in het bestuur van Stichting BLOH, oftewel de Dorpskamer.

In 2020 heeft Minet al aangegeven dat ze haar plek in het DB afstond, maar afgelopen zomer gaf ze aan helemaal 
met haar bestuurstaak te willen stoppen. Uiteraard is ze laatst op gepaste wijze, in kleine groep met de oud-DB-
leden, bedankt voor haar jaren van inzet, energie en opbouwwerk. Op de Algemene Jaarvergadering van 29 oktober jl. 
is haar afscheid officieel bekend gemaakt. Minet, hartelijk dank voor alles wat je hebt gedaan voor onze vereniging 
en voor Heijen! Hèjje is door jou ook weer mojjer geworden.

We hebben al een aantal aanmeldingen voor de 
babyfotoshoot ontvangen, maar helaas hebben wij nog niet 
van alle baby’s van 2021 bericht. Toch willen we ze echt 
graag allemaal ontmoeten in Gemeenschapshuis d’n Toomp 
op zaterdag 18 december om  10.30 uur.

Hebben jullie je baby nog niet opgegeven? Stuur dan snel 
een mailtje naar marjohejsnejs@gmail.com. Te zijner tijd 
ontvang je de uitnodiging met de verdere informatie.

Reminder Babyfotoshoot

ALLES UIT 
DE BUURT

PRIKBORD

BERICHTEN
VAN HET BESTUUR
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De geslaagden bij EMM in 2020 en 2021 
Zo goed en zo kwaad als het ging in verband met corona gingen de muzieklessen en de examens voor onze jeugd 
toch zo veel mogelijk door. We konden blij zijn met de examenresultaten die onze toppers onlangs behaalden.

Thijmen Weerepas slaagde voor zijn C-diploma op trompeten Jesse Cornelissen en Jolien van den Berg op hoorn. 
Vorig jaar behaalde Livia van den Berg al haar C-diploma op trompet. Bedankt, muziekdocent Stephan Moors voor je 
betrokkenheid hierin. Geslaagden, van harte gefeliciteerd!

Bestuur en leden Fanfare EMM

Zon in de schoorsteen 
De Zonnebloem levert een positieve bijdrage aan het leven van mensen met een 
fysieke beperking door ziekte, handicap of gevorderde leeftijd. Door middel van 
huisbezoek en activiteiten geven we kleur aan hun leven en helpen onze 15 Heijense 
Zonnebloemvrijwilligers gevoelens van eenzaamheid te verminderen. 

Activiteiten
In september 2021 hebben we een gezellige lunch georganiseerd. Verder is de 
Sinterklaasmiddag een jaarlijks terugkerende activiteit. Op woensdag 1 december 
organiseren we (hopelijk!) weer een Sinterklaasmiddag voor de mensen uit Heijen 
met een fysieke beperking. U kunt deze middag financieel ondersteunen door uw, zeer 
welkome, vrijwillige bijdrage af te geven bij onze penningmeester, Aggie Lambregts, 
Lijsterbesstraat 8 of bij Mariek Vloet, Beukenlaan 12. 

U kunt de bijdrage ook overmaken op bankrekeningnummer NL57 RABO 0122 1031 14 
t.n.v. Nat. Ver. De Zonnebloem Heijen. De Zonnebloem afdeling Heijen bedankt u bij 
voorbaat voor uw financiële steun.

Bestuur de Zonnebloem afdeling Heijen

NIEUWS
VANUIT DE
VERENIGINGENDe bezoeker van voorheen café-zalen Schuttershof kan het zich wel herinneren: De achterwand 

van het podium bestond jarenlang uit een groot schilderijdoek met afbeeldingen van Heijense 
dorpsgezichten. Deze achterwand, destijds geschonken aan de carnavalsvereniging, heeft ook 
nog even dienst gedaan bij Proeflokaal 1891.

Nu de zaal van Proeflokaal 1891 een andere functie heeft gekregen is de achterwand niet meer 
nodig. Het zou mooi zijn als we dit mooie werk met typisch Heijense afbeeldingen een andere 
bestemming kunnen geven. Heb je een goede bestemming in gedachten, dan kun je dit aangeven 
bij Hans Boekholt, telefoon 06-12506341.

Schilderij met Heijense dorpsgezichten

NIEUWS
VANUIT DE
VERENIGINGEN

Jolien van den Berg
met Stephan Moors

Livia van den Berg
met Resi Kerkhoff Jesse Cornelissen

Thijmen Weerepas,
ook geslaagd

bij Stephan
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 HEYEN
SINDS 1898

COENDERS
TWEEWIELERS

F

GAZELLE, BATAVUS, 
RIH, LOCOMOTIEF, 

ELECTRISCHE FIETSEN, 
SPARTA, ION, 

BATAVUS EASY SACHS
BROMFIETSEN: VESPA en PUCH

Hoofdstraat 34, 6598 AE Heijen
Tel: 0485-511597 Fax: 0485-519561 

Mail: hans.coenders@hetnet.nl

CT_adv_A6.indd   1 20-04-2010   10:25:18

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

Snellen Horeca Service
Boxmeerseweg 2a, 
6598 BK  Heijen

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

Showroom
Hoofdstraat 15, 
6598 AA  Heijen

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

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.

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

Al jaren een begrip in Heijen en omstreken

Openingstijden: 
Maandag   16.00 – 21.00 uur

Dinsdag t/m zaterdag 11.30 – 21.00 uur

Zondag  13.00 – 21.00 uur

Oktober t/m maart
Maandag                      gesloten

Dinsdag t/m zaterdag 11.30 – 21.00 uur

Zondag  13.00 – 21.00 uur

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

OOGvangers,
ooh, wat mooi!
Deze keer maken we kennis met Debbie de Kleijne. 
Debbie is begin dit jaar begonnen met haar bedrijf 
OOGvangers. Voor de Engelstaligen onder ons, 
“Eyecatchers” en dat zijn het ook, de producten 
die de creatieve Debbie vervaardigt. Hoewel, 
producten? Eerst maar eens kennismaken met 
Debbie:

Debbie werd 39 jaar geleden in Boxmeer geboren, 
woonde vanaf haar 23e in Gennep. Vier jaar 
geleden streek ze neer met partner Nick en de 
twee zonen Toby (8) en Boaz (6) in de Beukenlaan 
in Heijen. De kinderen zitten op de Heggerank en 
hebben hun draai gevonden bij VV Heijen. Debbie is 
hoogopgeleid. Ze studeerde commerciële economie 
en werkte veertien jaar in het bedrijfsleven. Ze 
eindigde als kwaliteitsmanager bij een bedrijf dat 
medische producten vervaardigt. Toch was deze 
baan voor haar niet langer zaligmakend.

OOGVANGERS 
Debbie was altijd al creatief aangelegd. Debbie: “Ik 
herinner mij dat ik vroeger met mijn vader in de garage 
al uren zat te knutselen, zagen, boren, dat soort dingen. 
Toen ik had bedacht dat ik mijn carrière wilde omgooien 
om meer tijd aan mijn gezin te kunnen besteden, ben 
ik in gesprek gegaan met een loopbaancoach. Uit dat 
traject kwam naar voren dat iets creatiefs goed bij me 
zou passen. Zo kwam ik op het idee van OOGvangers.”

WAT BEDOEL JE PRECIES MET 
OOGVANGERS, DEBBIE?
“Ik ontwerp op de computer producten voor 
binnen- en buitenruimten en vervaardig die 
op een lasermachine. Ik lever vooral maatwerk 
aan particulieren en bedrijven, maar heb ook 
een webshop. Tot nu toe heb ik opdrachten 
gehad voor wanddecoraties, bedrijfslogo’s, 
tuinschermen, kinderspeelgoed, lampen, 

INTERVIEW
OOGVANGERS
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relatiegeschenken, gepersonaliseerde cadeaus 
voor speciale gelegenheden, herinneringskistjes, 
geboortekistjes. Voor de vervaardiging gebruik ik 
voornamelijk hout, vilt, papier en acrylaat.
Ik ontwerp alles eerst op de computer. Het 
ontwerpen en bedienen van de lasermachine 
heb ik me eigen gemaakt door gewoon te doen 
en te leren van fouten. En met behulp van 
instructiefilmpjes op internet. 

OOIEVAARS IN DE ZANDSTRAAT
De oplettende shopper heeft afgelopen zomer boven 
de Gennepse Zandstraat vast wel eens de prachtig 
gestileerde vliegende ooievaars opgemerkt. Nu 
het stormseizoen is begonnen zullen ze wel zijn 
weggehaald, maar volgend jaar vliegen ze er vast 
weer. Een geweldig project voor Debbie van de 
gemeente Gennep. Ze heeft de zes ooievaars zelf 
ontworpen en is er terecht heel trots op. Haar 
hoofd zit vol met ideeën voor ontwerpen, ze zou 
het liefst alles tegelijk aanpakken maar dat gaat 
natuurlijk niet. Ze laat ons diverse ontwerpen zien 
die ze gemaakt heeft voor allerlei gelegenheden. 

"Ze heeft de zes ooievaars
zelf ontworpen en is er
terecht heel trots op."

HET ATELIER
Uiteraard mogen we haar atelier bezoeken. Dit is 
ondergebracht in de voormalige garage van het huis 
en hoewel het technisch is ingericht, kun je zien wat 
het creatieve brein van Debbie allemaal voortbrengt. 
Samen met haar eveneens creatieve vader heeft ze 
deze ruimte ingericht.

De eerste blik valt op de lasermachine, een “beest” 
van een ding. Het heeft zelfs een naam: Louie the 
Laser. Een robuust blok waarin de magic plaatsvindt. 
Bovenop zit een klep, daaronder legt Debbie het 
te bewerken ruwe materiaal, klep dicht, ontwerp 
invoeren vanaf de computer en de machine gaat aan 
de gang. Na afloop van het werk van de machine kan 
het product door Debbie mooi worden afgewerkt. 

Debbie: “Diversiteit is voor mij belangrijk, niet 
alleen voor bedrijven maar ook voor particulieren. 
Voor iedereen die iets moois in huis of buitenshuis 

wil hebben. Ik vogel van alles uit tot het ontwerp 
perfect is. Ik denk nooit, dat ik het niet kan. Proberen 
en gewoon beginnen.”

"Ik denk nooit, dat ik
het niet kan. Proberen
en gewoon beginnen"

Debbie mag haar werk dan wel producten noemen, 
maar het zijn gewoon prachtige kunstwerkjes die ze 
bedenkt en maakt. Ze vertelt dat ze ook cadeaubonnen 
heeft. Wij bekijken zo’n cadeaubon en merken op dat 
de cadeaubon op zich al een cadeautje is, zo mooi 
is het vormgegeven. En dan mag je er ook nog een 
cadeau voor uitzoeken bij Debbie. Hoe leuk is dat! En 
wil je graag een speciaal cadeau voor iemand, maar 
je weet niet precies wat of hoe, bel Debbie! Dan ga je 
samen met haar een leuk idee ontwerpen.

Daarvoor moet je dus wel een afspraak met haar maken, 
want helaas heeft ze geen winkel. Ze denkt na of ze 
misschien in de toekomst met haar kunstwerken op een 
markt of braderie kan gaan staan. Toekomstmuziek. 
Ook geeft ze géén workshops, al is haar dat al vaak 
gevraagd. Voorlopig is ze bezig met de opbouw van 
haar bedrijf en gezien de prachtige voorbeelden van 
haar werk die ze ons liet zien en waarvan je op deze 

pagina’s ook de foto’s kunt bewonderen, denken we 
dat Debbie een gat in de markt heeft gevonden. Wat 
ook niet onbelangrijk is, is het feit dat de voorwerpen 
ook nog eens goed betaalbaar zijn.

Let de komende tijd op haar advertentie in ons 
blad! En kijk ook eens op haar website,  Facebook 
of Instagram account. We wensen Debbie en haar 
OOGvangers heel veel succes.

DEBBIE DE KLEIJNE
OOGvangers | www.oogvangers.nl
E-mail: info@oogvangers.nl
Adres: Beukenlaan 10, Heijen
Telefoonnummer: 06-15112249

Interieur van het atelier

Voorbeelden
van materialen

Debbie met op de achtergrond Louie the Laser
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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 kwa-
liteit 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

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

Gevonden voorwerp
Omstreeks medio oktober hebben wij een huissleutel gevonden aan de Heikampseweg. 
Er zit een beschermhoesje om de sleutel. De kleur van dit hoesje is bekend bij de eigenaar.
De sleutel kan afgehaald worden door contact op te nemen met telefoonnummer: 06-10748199.

Kerstmarkt 2021 Gennep
Op zaterdag 11 en zondag 12 december organiseert de stichting SumMmertime Gennep weer de traditionele  
Kerstmarkt op de Markt in Gennep. Zondag 12 december is tevens koopzondag, wat zonder twijfel voor extra publiek 
en gezelligheid zal zorgen Na een jaar van stilte hopen we dat de editie van 2021 wel door kan gaan.

De Markt zal op beide dagen omgetoverd worden in Kerstsfeer met gezellige kramen. De levende Kerststal en 
sfeervolle Kerstmuziek zorgen voor een prettige ambiance. De overbekende ‘ Riefkoek ’ en de Glühwein zullen niet 
ontbreken.

De Kerstmarkt start beide dagen om 12.00 uur en zal om 17.00 uur eindigen. Voor beide dagen zijn nog  
plaatsen beschikbaar. Belangstellende ondernemers, ambachtslieden, beeldend kunstenaars en hobbyisten  
kunnen zich melden bij de Stichting SumMmertime Gennep, via kerstmarkt@summmertimegennep.nl . 

De 4 meter brede overdekte kramen, eventueel met elektriciteit, zijn zowel voor één dag of voor beide dagen te 
huur. Aanbod van drank en eten kan alleen in overleg met de organisatie plaatsvinden. De Stichting SumMmertime 
Gennep gaat er vanuit dat coronamaatregelen in december geen roet meer in het eten gooien. Mocht dat wel zo 
zijn dan zal dit in november kenbaar gemaakt worden.

PRIKBORD
ALLES UIT 
DE BUURT
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Vertrouw je het niet? Neem direct contact op met de bank.

rabobank.nl/particulieren/veiligbankieren

Houd je geld veilig,
laat je niet oplichten!

Veilig bankieren

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

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

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. 

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

over de juiste oplossingen in uw situatie. Profiteer van onze vele aantrekkelijke 

acties op bijvoorbeeld CV-ketels en zonnepanelen. Neem gerust contact met ons 

op voor meer informatie en de scherpe prijzen!

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

over de meest uiteenlopende installaties op het gebied van energie besparen. 

Hierbij kunt u denken aan:

√    Houtkachels

√    Verwarming

√    Sanitair

√    Elektra

√    Airconditioning

√    Service & onderhoud

√    Zonnepanelen

√    Zonneboilers

√    Warmtepompen

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

Bij Service Vonk Groep bent u aan het juiste adres 

voor al uw (duurzame) installatiewerkzaamheden!GGSS
ServiceVonkGroep

Download ook onze app!

ieke stel te interviewen en te vragen naar hun leven in 

ROBIN EN JANINE
Robin is 52 jaar en groeide op in Oirschot. Op zijn 18e kwam 
hij in Gennep terecht. Hij volgde de Z-verpleegopleiding 
bij de Augustinusstichting. Robin had een collega 
en die had weer een nichtje in Helenaveen, afijn, dat 
nichtje was natuurlijk Janine. Op een feestje in Take-
One ontmoetten ze elkaar. De rest is geschiedenis, 
zullen we maar zeggen. Janine, nu 49, was toen pas 17 
en Robin 20. Twee jaar later konden ze op de Paesplas in 
Heijen een woonark huren en bereidden ze hun ouders 
er voorzichtig op voor dat ze daarop ook zouden gaan 
samenwonen. In 1997 zijn ze getrouwd. 

Robin werkte dus bij Augustinus en Janine deed 
in Nijmegen de opleiding Sociaal Pedagogische 
Hulpverlening. Na de afronding werkte Janine ook enkele 
jaren bij Augustinus en Maria Roepaen, zoals het toen nog 
heette. In de laatste jaren dat het stel in Heijen woonde, 
werkte Janine bij Dichterbij in Uden op de Dagbesteding. 
Robin nam op een gegeven moment ontslag nadat hij 
een eigen klusbedrijf was begonnen. Robin’s Klusservice, 
“half Heijen kent mij wel,” grinnikt Robin. Hij heeft overal 
geklust, een man duidelijk met twee rechterhanden.

Hoe is het toch 
met….. Janine 
en Robin van den 
Boogaard:Als we 
iets anders willen 
moet het wel héél 
speciaal zijn! 
In de rubriek ‘Hoe is het toch met ….’ interviewen wij 
mensen die in Heijen zijn geboren of lang hebben 
gewoond, maar die elders hun geluk gevonden hebben. En 
dat zijn deze keer Janine en Robin.

Op een mooie dag in september ontmoetten wij hen 
op het terras van hotel De Kroon in Gennep. Janine en 
Robin verhuisden in 2008 naar Bromma in Noorwegen. 
Al twee jaar waren ze niet in Nederland geweest. En nu 
ze eindelijk weer een keer in de buurt waren, waren wij 
er natuurlijk als de kippen bij om dit sympathieke stel te 
interviewen en te vragen naar hun leven in Noorwegen en 
hun herinneringen aan Heijen.

INTERVIEW
JANINE &
ROBIN VAN DEN
BOOGAARD



1716

HOE KWAMEN JULLIE OP HET IDEE OM DAN TOCH 
NAAR NOORWEGEN TE VERKASSEN?
Dat is een heel verhaal. Want, zoals ze zeiden: ‘Als we 
iets anders willen als een woonark en het uitzicht op 
de Paesplas, moet het wel héél speciaal zijn!’ Janine 
en Robin vertellen uitgebreid. Niet erg, maar hier de 
verkorte versie. Een oom en tante van Janine wonen 
in Nieuw-Zeeland en het was de grote wens van haar 
ouders en het stel zelf om de familie op te zoeken. 
In 2000 was het zover. Vader en moeder hadden nog 
nooit gevlogen en nu ineens naar de andere kant van 
de wereld. Nieuw-Zeeland maakte grote indruk op 
Robin en Janine. Bij Janine en Robin begon het hier te 
kriebelen, en ze konden zich wel voorstellen om naar 
Nieuw-Zeeland te verhuizen. Maar ja, Nieuw-Zeeland 
ligt wel erg ver van Nederland, en erg ver van ouders, 
familie en vrienden. Het is toch helemaal aan de andere 
kant van de aardbol. 

In de jaren erna waren ze iedere vakantie in Frankrijk, 
waar ze steeds meer hetzelfde gevoel bij kregen, en het 
plan ontstond om ooit te verhuizen naar Frankrijk.

In 2007 maakte het stel met vrienden een reis naar 
Noorwegen en ze ontdekten dat Noorwegen minstens 
net zo mooi is als Nieuw-Zeeland, maar veel minder ver 
weg.  Robin: “In Noorwegen zijn zoveel mogelijkheden 
om te werken en ook de ziektekostenverzekering is er 
goed. We keken rond wat de mogelijkheden waren, 
want we wilden perse een Bed & Breakfast beginnen. 
We vonden op de Noorse Funda in het dorp Bromma een 
opknapper, gebouwd in 1890. Het huis stond al 11 jaar 
leeg. Het was net op de markt gekomen, en ze mochten 
het huis alleen van de eigenaresse kopen, als ze het 
gingen opknappen. Platgooien en nieuw bouwen was 
niet toegestaan. Het ligt aan de voormalige rijksweg 
van Oslo naar Bergen in een dal. Wij hebben dat toen 
gekocht en zijn in 2008 verhuisd naar Noorwegen. “Nog 
nooit spijt gehad. Het is er zo mooi!” In de tuin werd 
een bestaand huisje omgebouwd tot vakantiehuisje, 
dat verhuurd wordt via Airbnb en het stel klust nu aan 
3 slaapkamers, 2 badkamers en een grote ontbijtzaal 
in het huis om die ook gereed te maken voor B&B.  
“Bijna klaar!” 

BROMMA
Op het kaartje op de foto kun je zien waar Bromma 
ongeveer ligt. Het heeft maar liefst 200 inwoners, ja, 
je leest het goed. Waarvan 1%  Nederlanders rekenden 

deze rekenwonders snel uit… Het is een fijn dorp. 
Tweede Pinksterdag is Bromma-Dag en is iedereen 
op de been. Een ouderwets dorpsfeest, niet geheel 
vergelijkbaar met ons Heisafeest, maar toch, zoiets 
moet het wel zijn. “De eerste keer dat we de Bromma 
Dag meemaakten vroeg men ons of wij koffie en taart 
wilden verkopen. Natuurlijk deden we dat!”

WERK
Janine vond direct een job bij de overbuurman die een 
tankstation had. Behalve voor tanken kon je er ook 
terecht voor allerlei andere leuke zaken, zoals Noorse 
souvenirs. Hele busladingen Chinezen en Japanners 
stopten bij het tankstation vanwege de mooie 
souvenirs. Janine leerde door haar werk ook  in no time 
de bewoners van het dorp kennen. Sinds twee jaar is zij 
ambtenaar en werkt ze bij een slijterij. Janine: “Verkoop 
van alcohol is in Noorwegen compleet in handen van 
de overheid.”

Robin werkt weer als klusjesman, hoewel dat in 
het begin niet zo gemakkelijk was. “Je hebt overal 
certificaten voor nodig en die heb ik dan ook wel 

gehaald, anders mag je er niet werken.” Hij plaatst 
vaak zonnepanelen en “verbrandingstoiletten”. Wat 
dat laatste zijn; daarvoor raden wij je aan zelf met 
Robin contact op te nemen….!

De winters in Noorwegen zijn lang en streng. Het is 
vroeg donker en laat licht. Maar het leven gaat gewoon 
door. In Nederland valt alles stil als er maar 10 cm 
sneeuw ligt, niet in Noorwegen. Ze zijn het gewoon 
gewend, zegt het stel. De ouders van Janine en de 
moeder van Robin (vader is overleden) bezoeken hun 
kinderen gemiddeld 2x per jaar en blijven dan een week 
of vier, vijf. 

"Verkoop van alcohol
is in Noorwegen compleet in 
handen van de overheid"

HOE WAS JULLIE SOCIALE LEVEN IN HEIJEN?
Janine zong bij Cheers, dat vond ze heerlijk. In Noorwegen 
zingt ze inmiddels weer bij een koor, maar daar moet 
ze wel een uur heen en een uur terug voor rijden.  

Het Noorse huis in de sneeuw



19

Ze heeft het er graag voor over. Robin heeft bij Kruutwis 
toneelgespeeld en is ook nu weer lid van een toneelclub. 
De Noorse taal hebben ze zich snel eigen weten te 
maken. “En weet je,” zo lachen ze, “als we plat Brabants 
praten, kunnen ze ons in Noorwegen prima verstaan en 
andersom.”

Ze kwamen graag bij het Heijs Hepke bij Friso en Ellen. 
Robin: “Friso maakte soms een nieuw sausje en dan 
mocht ik dat als eerste proeven…” De Rommelmarkt 
van het Gilde werd ook ieder jaar trouw bezocht. 

Inmiddels vinden ze het wel erg druk in Nederland. In 
Noorwegen is het super rustig. Wat opvalt is dat bij 
cafétjes en andere horeca in Nederland altijd wel wat 
te doen is, er worden op zoveel plekken activiteiten 
aangeboden. “In Noorwegen ben je al blij als er een 
cafétje open is!” Fietsen wordt ook gemist, daar is in 
Noorwegen weinig gelegenheid voor, al leent zich de 
omgeving rond hun woonplaats enorm voor downhill-
fietsen. Wel wandelen ze vaak door de bergen, die in 
hun omgeving ongeveer 1500 m hoog zijn. 

"Als we plat Brabants praten, 
kunnen ze ons in Noorwegen 
prima verstaan en andersom"

CORONA
In Oslo was het heel heftig, vertellen ze. Toen er 
eindelijk vaccins naar hun dal kwamen moesten die 
onmiddellijk weer retour naar Oslo vanwege een grote 
uitbraak aldaar. Daardoor kwam het dat Janine en 
Robin pas half augustus voor de 2e prik konden gaan. 
Twee weken later gingen ze direct naar Nederland, 
want daar waren ze al twee jaar niet meer geweest, 
zoals wij in het begin al meldden.

WAT ZIJN DE TOEKOMSTPLANNEN, KOMEN JULLIE 
NOG TERUG?
Nee, dat is niet waarschijnlijk. Bromma is een oord dat 
altijd zal blijven trekken en ze willen daar ook blijven. Ze 
voelen zich er helemaal thuis.

We zijn van harte welkom in hun Bed & Breakfast en 
als straks de drie logeerkamers klaar zijn hebben ze 
nog meer ruimte om gasten te ontvangen. Daag ons 
niet uit, Robin en Janine. We zijn al op gekkere plaatsen 
geweest om Heijenaren te ontmoeten! Hun e-mailadres is 
bortnesbogb@outlook.com.

En hun adres:
Eggedalswegen 9
3540 Nesbyen
Noorwegen

Ook in Noorwegen
wordt volop geklust!

Rust en ruimte in Bromma
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Kerkbijdrage 2021
Hebt u de toegezegde kerkbijdrage nog niet (volledig) voldaan?  
Dan vragen wij u het (resterende) bedrag over te maken naar:  
NL85 RABO 01221 00670 t.n.v. Parochie H. Dionysius o.v.v.  
kerkbijdrage 2021.

Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage. 
Het kerkbestuur

Pay it forward
In de film “Pay it forward” krijgt een jonge kerel, die een aan alco-
hol verslaafde moeder heeft,  een opmerkelijke nieuwe opdracht 
van zijn leraar: bedenk een manier om de wereld te verbeteren. 
De jongeman bedenkt een plan, waarbij iedereen een goede daad 
moet doen voor drie mensen. Die drie mensen doen op hún beurt 
ook een goede daad voor drie mensen. Zo ontstaat er een grote 
beweging van mensen die door te delen vermenigvuldigen. Het is 
een mooie film met een mooie boodschap!

Kunnen we deze boodschap ook vertalen naar ons christen-zijn? 
Wij kunnen onszelf weerspiegeld zien in deze tekst. Want hoe kun-
nen wij, handjevol katholieke gelovigen, het geloof doorgeven aan 
de mensen hier in Nederland? Wie ben ik? Moeder Theresa zou 
hierop antwoorden: “Als je mensen beoordeelt, heb je geen tijd om 
van hen te houden. Als je niet honderd mensen te eten kunt geven, 
geef dan tenminste één mens te eten.” Het zijn de kleine dingen 
die het doen. Het zijn onze kleine gebaren van liefde die God groot 
maakt. Want als wij delen, zal God onze daden vermenigvuldigen. 
Dus: “Pay it forward”, geef door en deel datgene wat je van God 
hebt ontvangen!

Pastoor Kessels

Goed doen voor elkaar, daaraan denken we ook met Kerstmis. Op dit  
moment, eind november, duurt het nog even voor het Kerstmis is, 
maar kijk in de aanloop naar Kerst extra om naar de mensen die 
hulp kunnen gebruiken. Dan worden het fijne dagen voor iedereen.

NIEUWS
VAN DE
PAROCHIE

Kerkvieringen
ZONDAG 05 DECEMBER 09.30 UUR  
Eucharistieviering met het Gregoriaans koor

ZONDAG 12 DECEMBER 09.30 UUR  
Eucharistieviering met volkszang

ZONDAG 19 DECEMBER 09.30 UUR  
Eucharistieviering met volkszang

ZONDAG 19 DECEMBER 15.00 UUR  
Kerstconcert in de kerk m.m.v. diverse  
Heijense muziekgezelschappen

VRIJDAG 24 DECEMBER 22.00 UUR  
Nachtmis met het Gezinskoor

ZATERDAG 25 DECEMBER 09.30 UUR  
Eucharistieviering met het Gregoriaans koor

KERSTCONCERT 19 DECEMBER.
AANVANG: 15.00 UUR 
De commissie is bezig met de organisatie van een 
kerstconcert. Helaas kunnen we op het moment van de 
aanlevering van dit bericht niet met zekerheid zeggen dat 
het concert doorgaat. Reserveer echter zondagmiddag 19 
december 15.00 uur in uw agenda! Uiteraard houden we 
rekening met de dan geldende coronamaatregelen.

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
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Mondzorg
Op zoek naar een tandarts?

Wij nemen nog patiënten aan!

Europaplein 2     6591 AV  Gennep     Telefoon 0485 479 071
info@deenenmondzorg.nl     www.deenenmondzorg.nl

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

Prothese reparaties klaar 
terwijl u wacht.

Weekend en ‘s avonds 
06 46774514.

WWW.KONINGSVEN.NL

KONINGSVEN - DE DIEPEN
natuur in ontwikkeling
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INTERVIEW
MEAT
BOUTIQUE

“Werken met locaal, 
landelijk en Europees 
talent” en “Kwaliteit 
gaat voor alles”
Beste mensen, we hebben toch zo’n leuk bedrijf 
in Heijen erbij gekregen! Hier gaan we graag over 
schrijven. Als je dit leest zijn we al zes, zeven weken 
na het interview dat we op de eerste herfstdag van 
dit jaar hadden met de 38-jarige Wouter Janssen. 
Wouter woont in Gennep met zijn vrouw Jacqueline 
en zijn acht maanden oude dochtertje Vianne. 
Wouter is zijn bedrijf (Meatboutique en Stijlwijzer) 
aan het opbouwen in de voormalige hal van Bommel 
Bouwstoffen in de Kasteelstraat. Aangezien Wouter 
in ons blad adverteert, was het aan ons het genoegen 
jullie aan hem voor te stellen.

WIE IS WOUTER JANSSEN?
We ontmoetten een enorme enthousiasteling met een 
grote passie voor de fijne keuken. Na de Middelbare 
Hotelschool en de opleiding restaurateur en sales ging 
Wouter aan de slag als eventmanager en coördinator 
bij een van de grootste bedrijven op dit gebied, Hutten 
uit Veghel. Hun motto is: “Mensen gelukkig maken”. 
Dat leerde Wouter in de 6,5 jaar dat hij voor dit bedrijf 

werkzaam was tot in de puntjes. Een greep uit de 
events die Wouter organiseerde: de Libelle Zomerweek, 
de opening van ziekenhuis Bernhoven in Uden, speciale 
evenementen op Jachtslot de Mookerheide. 

Toch begon het te kriebelen. Wouter wilde voor zichzelf 
beginnen en bedacht de Stijlwijzer. “Ik wilde gewoon 
mijn eigen creaties doen. Heb een hekel aan standaard 
en probeer altijd iets nieuws toe te voegen. Alles wat we 
doen is gerelateerd aan food, koken is mijn grote passie.” 

In 2017 nam hij ontslag bij Hutten en begon vol 
enthousiasme aan zijn nieuwe bedrijf. Hij kende 
Reindert Roovers en organiseerde zijn bruiloft op het 
kasteel Huys Heijen. Wouter geniet nog na van de 

Wouter Janssen 
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prachtige ambiance van dit huwelijk. Reindert bezat de 
hal van Bommel Bouwstoffen en de huurvoorwaarden 
waren snel akkoord. “Wat ben ik Reindert dankbaar!”  
Wouter nam zijn intrek in de hal en begon met het 
leveren van maatwerk op het gebied van (bedrijfs)
feesten en partijen. Niets is hem te gek. Hij geeft elk 
event een eigen twist, zo begrijpen we.

Wouter kreeg Michael Angelo (ja, zo heet hij echt!) als 
klant. Michael heeft een ICT bedrijf. In 2018 en 2019 
heeft Wouter zijn kantoor verbouwd en zo kwam van het 
een het ander. Michael hielp Wouter met de opzet van 
een webshop voor vlees. Want inmiddels was de Covid 
crisis uitgebroken en werd de ene na de andere partij 
geannuleerd. Michael bouwde samen met Wouter de 
vleeswebshop, die de naam Meatboutique kreeg.  De 
naam is een leuke woordspeling van “Meat” het Engelse 
woord voor vlees en “Meet” voor ontmoeten. Wouter, 
met zijn passie voor vlees en food en voor het ontmoeten 
van mensen, vond dit meteen geweldig. Hij importeert 
duurzaam en zorgvuldig verwerkt vlees van locale boeren 
in Spanje en weet dus precies welk vlees hij koopt. 
“Alleen maar topkwaliteit,” verzekert hij ons. “Ik wil 
alleen producten kopen in Europa, dus geen producten 
die een lange zeereis moeten afleggen. Speciale cuts 
vlees, kazen en delicatessen.” Je moet echt eens kijken 
op zijn website www.meatboutique.nl. Zo mooi! En wat 
een keuze! Als je vandaag voor 22.00 uur bestelt heb je 
het morgen in huis. “Vijf maanden geleden hadden we 
pas de eerste fysieke verkopen,” zegt Wouter. Hij is er 
zeer tevreden mee hoe dat tot nu toe loopt. 

"De naam is een leuke 
woordspeling van “Meat” het 
Engelse woord voor vlees en 
“Meet” voor ontmoeten"

MAAR NIET ALLEEN DE MEATBOUTIQUE
Wouter brengt graag talent en product samen. Hij geeft 
ook in samenwerking met lokale en landelijke talenten 
workshops op het kasteel, in het mooie atelier. Wat voor 
workshops moeten we dan aan denken, vragen we. Dit 
zijn de mogelijkheden:

De eerste heet “Van het Land”. Tijdens deze workshop 
kook je alleen met eerlijke, seizoensgebonden, 
natuurlijke producten. 

De tweede is wat chiquer: “Uit de Zee en van het Land”, dit 
is een combinatie van zee- en landproducten, bijvoorbeeld 
met langoustines en oesters, maar ook buikspek. 

De derde is: “Buitenbeleving”. Denk dan aan grof koken op 
open vuur en aan vlees en maaltijden die onder de grond 
verwarmd worden. “Back to basic” noemt Wouter dit.

De vierde heet Spaans/Mediteriaans. Hierin komen 
de mooie smaken uit Spanje voor het voetlicht, 100% 
raszuivere producten; ham, kazen, delicatessen. 

"Wouter brengt graag
talent en product samen"

MAAR ER ZIJN NOG MEER MOGELIJKHEDEN
De workshop Wild wordt gegeven door een jager/slager. 
Hij bewerkt dus het wild dat hij zelf heeft geschoten en 
bereidt dat ter plaatse voor de workshop deelnemers. 
Workshop Broodbakken. Dat is in handen van Angelo. (Niet 
de ICT man, als hierboven genoemd.) Angelo was vroeger 
bakker en die kunst is hij nog niet verleerd. Hij creëerde 
voor het bedrijf van Wouter een prachtige brioche. Zoals 
Wouter daarover vertelt loopt het water je al in de mond. 

Workshop wijn, die mag natuurlijk ook niet ontbreken. 
Lokale sommelier Stefan Vloet, uitbater van het 
restaurant Aard in Gennep, laat je de mooiste  
wijnen proeven. 

Bier brouwen met de mannen van Brouwerij Gradoen, 
welke bierliefhebber wil dat nu niet eens proberen. Het 
bier wordt ter plaatse gebrouwen in speciale miniketels, 
maar het product dat je mee naar huis krijgt, moet je na 
twee weken “rijpen” nog wel zelf afmaken.

Workshop “Ofyr”. Wat is dat zul je vragen. Dat is 
eigenlijk het superlatief van een Green Egg. De ultieme 
outdoor kookbeleving, noemt Wouter dat. De brandstof 
voor de Ofyr is voornamelijk hout en houtskool. 

Bier brouwen met de mannen van Gradoen
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De workshops worden uiteraard niet alleen op het 
kasteel gegeven maar overal in Nederland, op elke 
mogelijke locatie. Door zijn enorme netwerk kan hij 
zorgen voor tenten en de hele sfeervolle inrichting 
daarvan. Tafels, stoelen, servies, bestek, maar ook 
professionele koks en bedienend personeel. Niet alleen 
voor workshops overigens maar ook voor feesten en 
partijen, zowel voor bedrijven als voor particulieren. 
“Voor evenementen huren we professionals in,”zegt 
Wouter. En hij vult aan: “in de huidige samenleving 
is tijd kostbaar, vooral tijd met vrienden, dus mensen 
gaan steeds meer samen doen, willen graag buiten 
koken zoveel mogelijk tijd met elkaar doorbrengen. 
Hier kunnen we volledig in voorzien.” 

DE WINKEL
Je leest het goed. Er komt een winkel. De hal die 
nu nog de contouren van het oude Bommel bedrijf 
vertoont wordt volledig omgebouwd door Wouter zelf. 
Hij heeft het concept al helemaal in zijn hoofd. Als 
het goed is, is het nu klaar en kan Wouter ter plaatse 
klanten ontvangen. Je kunt er terecht voor vlees uit 
de Meatboutique, maar ook voor de heerlijke kazen 
en andere delicatessen. “In de toekomst willen we 
een markt organiseren, bijvoorbeeld op zaterdag. Een 
markt waarop we de  potentiële klanten stijlvol kunnen 
ontvangen en laten proeven zodat zij kennis kunnen 
maken met onze heerlijke producten.” Als het goed 
is, wordt deze winkel in het laatste kwartaal van 2021 
geopend. Ook kun je hier terecht voor alle ingrediënten 
en apparatuur en toebehoren voor barbecues. 

"Je leest het goed.
Er komt een winkel"

DE BEDRIJFSRONDLEIDING
Op het moment van dit interview was de hal nog in 
opbouw en viel er dus nog niet veel te bekijken, maar 
we mochten wel even in de ruimte die de beoogde 
vriescel wordt voor het vlees. “Straks is het hier 24 
graden onder nul,” lacht Wouter. Dat wordt dan jas aan 
en muts op!

Dus, ben je getriggerd door het enorme aanbod van 
workshops of wil je een (bedrijfs)feest geven, neem 
dan eens contact op met Wouter. Geheid zeker, dat je 
een prachtfeest of een interessante kookervaring met 
je familie, vrienden of collega’s tegemoet kunt zien. 

Veel succes, Wouter! 

MEATBOUTIQUE EN STIJLWIJZER
Wouter Janssen 
Kasteelstraat
www.meatboutique.nl
e-mail: wouter@meatboutique.nl

Fotografie: Malou Slungers
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Heijse Kids & Co 
Ik en mijn hobby
We mochten Thijn Janssen (net 11 jaar geworden) 
interviewen. Thijn had niet alleen een ontzettend 
interessant verhaal te vertellen, maar hij is ook met 
zijn ouders Bart Janssen (43 jaar) en Anne Janssen 
(39 jaar) en twee broers Luca (12 jaar) en Sam (8 jaar) 
nieuw komen wonen in Heijen. We hadden dus gelijk 
twee rubriek- vliegen in een klap:

Ik en mijn hobby en Nieuwe Bewoners.

We hebben al veel jongens en meisjes mogen 
interviewen met ieder zijn of haar eigen bijzondere 
verhaal. Ook deze keer werden we weer zeer verrast 
door de bijzondere hobby van deze vriendelijke en 
bescheiden 11 jarige dorpsgenoot. Thijn verzamelt 
namelijk alles uit de Tweede Wereldoorlog en heeft 
zelfs een heus museum aan huis!

"Thijn verzamelt namelijk
alles uit de Tweede 

Wereldoorlog en heeft zelfs
een heus museum aan huis!"

Hoe is deze, toch een tikkeltje ongewone, maar oh zo 
bijzondere hobby, waar hij zich al 5 jaar vol overgave op 
stort, dan ontstaan, zo vroegen wij ons natuurlijk af?

Luca, de oudste broer van Thijn kreeg een aantal jaren 
geleden van zijn Opa Theo en Oma Jacqueline een 

metaaldetector cadeau. Hartstikke leuk natuurlijk en 
Luca was ze hier ook heel dankbaar voor,  maar toch 
werd er niet iedere dag mee gespeeld. Thijn daarentegen 
werd steeds nieuwsgieriger en mocht hem op een 
goede dag wel van Luca lenen. Destijds woonden ze 
nog in Gennep, maar ze gingen er mee zoeken in de 
buurt van de Maas in Heijen. Tot zijn grote verbazing 
vond hij daar zijn eerste kogelpunt. Deze bijzondere 
en eerste vondst heeft de hobby en interesse in de 
Tweede Wereldoorlog aangewakkerd. Thuisgekomen 
werd Google erop nageslagen en smaakte het gelijk 
naar meer.

Zijn andere opa, opa Laurens, is vroeger in militaire 
dienst geweest en vertelde mooie verhalen over die 
tijd. Hierdoor is Thijn ook steeds meer spullen gaan 
verzamelen. Zo heeft Thijn het oude rijbewijs en 
metalen naamplaatje van zijn opa in zijn museum 
gelegd. Tevens heeft hij een hele grote granaathuls 
van zijn opa gekregen die opa weer van ‘zijn’ vader 
heeft gekregen die hem gevonden had na de oorlog. 
Moj toch?!  

INTERVIEW
THIJN
JANSSEN
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Wij maken samen met u bouwplannen
Samen toewerken naar doelgerichte bouwplannen



Weekenden struinen met papa Bart langs weilanden 
en bermen, maar ook bezoekjes aan speciale WO-II 
markten en -beurzen deden zijn verzameling groeien. 
Zijn slaapkamertje werd steeds voller en zijn honger 
naar meer verhalen en informatie groeide mee 

Wat een geluk dat ze nog niet zo lang geleden de 
overstap naar een woning aan het Kranenveld in Heijen 
hebben gemaakt. In deze riante woning met dito garage 
is er een geheel eigen ruimte voor een heus WO-II 
museum gemaakt. Thijn heeft inmiddels vitrinekasten 
vol staan! Zijn laatste aanwinsten zijn een levensechte 
paspop aangekleed als een Britse soldaat en een heus 
geweer uit die tijd. Het geweer is uiteraard onklaar 
gemaakt en kan veilig worden vastgehouden. 

Tijdens een bezoek aan het oorlogsmuseum in 
Overloon kwamen ze een echte oorlogsveteraan tegen, 
genaamd Vincent J.  Speranza. Hij heeft een van zijn 
oorlogsboeken gesigneerd (zie foto).

Speranza is geboren op 23 maart 1925 in Amerika en 
heeft in het Amerikaanse leger tijdens de WO-II eerst 
in Frankrijk en daarna in de Slag om de Ardennen 
gevochten voor onze bevrijding. 

In het oorlogsmuseum in Overloon werd bij ‘Het 
museum in het donker’ zijn verhaal verteld over 
de Tweede Wereldoorlog. Hij was zelf hierbij dus  
zelf aanwezig. 

Het moge duidelijk zijn: In het museum van Thijn kijk je 
je ogen uit: van kogelpunten, helmen, kleding, tassen, 
boeken, muntjes, kogelhulzen, emblemen, speldjes, 
gasmaskers, granaatscherven tot een heleboel  
andere spullen.

Als we alle vondsten zouden omschrijven zouden we 
hier een heel boek mee kunnen vullen, dus vroegen 
we Thijn zijn twee meest bijzondere vondsten er uit te 
pikken en ons daar meer over te vertellen.

Zo ligt er een knoop van het Britse uniform in een van 
de vitrinekasten te pronken. Thijn heeft de knoop in de 
zomer van 2020 in een wei langs de Niers in Gennep 
gevonden. “Deze vind ik heel bijzonder”, aldus Thijn, 
“omdat het heel veel nieuwsgierigheid oproept naar de 
soldaat die dit uniform heeft gedragen. Waarschijnlijk is 
het een soldaat die heeft gezorgd voor onze vrijheid. De 
soldaat in mijn museum heeft ook een Brits uniform aan”. 

"Zo ligt er een knoop van het 
Britse uniform in een van de 

vitrinekasten te pronken"
Het tweede voorwerp dat Thijn opnoemt is een Belgisch 
muntje uit 1943. “Ik ben heel benieuwd wie dit allemaal 
vast heeft gehouden. Daar heb ik allerlei ideeën bij…  
Misschien heeft een Amerikaanse soldaat dit muntje 
wel meegenomen vanuit de Ardennen en is hem kwijt 
geraakt? Was het van een soldaat? En zou degene die 
het verloren is nog leven?”

Waar de ene tiener zich tegenwoordig uren achter de 
PlayStation kan verschansen of hard hollend achter 
een bal aanrent tijdens de wekelijkse voetbalwedstrijd, 
trekt Thijn er met zijn metaaldetector op uit op zoek 
naar nieuwe schatten en verdiept hij zich in de rijke 
geschiedenis achter al deze spullen. Zelfs de afgelopen 
herfstvakantie stond in het teken van zijn hobby. Hij 
reisde namelijk samen met papa Bart naar Bastogne 
om oorlogsmusea te bezoeken en nog meer te weten 
te komen over de slag om de Ardennen. 

Thijn verzamelt zijn schatten

Het gezin Janssen:
Anne en Bart
Thijn, Luca en Sam
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Ottersumseweg 55, Gennep  |   T. 0485 - 51 49 51
www.hetparkethuis.nl

Houten vloeren, parket, PVC, onderhoud 
vloeren en traprenovatie

Unieke 
interieurs 
op maat
Hofmans interieurbouw is 
gespecialiseerd in het 
vervaardigen van maat-
werkinterieurs voor zo-
wel particulieren als 
bedrijven. Met veel aan-
dacht voor detail en 
kwaliteit zorgen wij 
ervoor dat uw interieur-
wensen werkelijkheid 
worden.
 
Kwaliteit is niet
onbetaalbaar!

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

Alfap Administratie- en belastingadvieskantoor on-

dersteunt ondernemers in het MKB en ZZP-ers op 

het gebied van Accountancy, Lonen, Fiscaal Advies 

en Personele zaken.

Wij kunnen uw complete administratie verzorgen, 

van het verwerken van de financiële gegevens, het 

verzorgen van de loonadministratie in de meest rui-

me zin, tot het samenstellen van de jaarrekening. 

Daarnaast kunnen wij alle fiscale aangiften ter hand 

nemen.

Professionaliteit en betrokkenheid kenmerken onze 

organisatie. Zakelijk en privé kunt u erop rekenen 

dat uw zaken uitstekend worden afgewikkeld. Een 

persoonlijke no-nonsense benadering staat hierbij 

voorop. 

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

Alfap Wim Jacobs, Eelco Schoofs, 
 Maarten Jacobs en Herman Kamps

Nierstraat 13 - 6591 CB  Gennep
T 0485 - 51 15 15 • F 0485 - 51 96 82
E administratie@alfap.nl
I www.alfap.nl

Toen zijn oma, en tevens redactielid Sjannie, ons wees 
op haar kleinzoon met zijn mooie verzameling had ze 
niet overdreven. We keken onze ogen uit! Wat een 
diversiteit aan spullen en wat een bijzondere verhalen 
kan deze lieve, bescheiden, rustige en pientere jongen 
vertellen.

Wil je Thijn helpen met zijn museum? Heeft u nog iets 
op zolder liggen, of kent u iemand die nog spullen uit 
de Tweede Wereldoorlog kwijt wil. Neem dan gerust 
contact met hem op via zijn moeder Anne (06-19636873 
of via de mail: a.pluk@home.nl). De spullen zullen een 
mooi plekje krijgen in zijn museum! 

Zijn grootste wens is om nog eens een keer een echte 
Duitse helm ten toon te mogen stellen. Wie weet komt 
deze wens uit door dit verhaal met Heijen te delen. 

Nieuwsgierig geworden?
Thijn vindt het hartstikke leuk om je rond te leiden en 
te vertellen over zijn bijzondere schatten!

Je kunt hem bereiken op: 06-19636873
(telefoonnummer van zijn moeder).

Met oorlogsveteraan,
Mr. Speranza



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.

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

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,-.

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

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

Zie voor meer informatie en  
wetenswaardigheden over Heijen 
de site van Hèjje Mojjer: 
www.heijen.info 
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4879 AP Etten-Leur
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Foto’s en teksten worden zoveel 
mogelijk met toestemming van 
betrokkenen gepubliceerd.

OPLAGE
975 stuks

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 14 December 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

COLOFON

ALGEMEEN ALARMNUMMER
(ambulance, brandweer, politie)  112

POLITIE
Europaplein 5, 6591 AV Gennep  0900 - 8844

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

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

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

BOA’S
Tijdens kantooruren gemeentehuis  0485-494141, 
anders algemeen telefoonnummer
politie   0900-8844

DORPSONDERSTEUNER HEIJEN
Wilma Kroon  06-57486685
dorpsondersteuner@heijen.info

HUISARTSEN
Huisartsenpraktijk Gennep
Europaplein 5, 6591 AV Gennep  0485 - 512317

SPOED  0485 - 518822
Huisartsenpraktijk Ottersum
Raadhuisplein 1, 6595 AK Ottersum 0485 - 512717

SPOED  0485 - 512490
BUITEN KANTOORUREN
Huisartsenpost 
Maasziekenhuis Boxmeer eo  0900 - 8880

APOTHEEK
Medsen Apotheek 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  0485 - 494141
Gennep zorgloket  0485 - 494141
www.gennep.nl

BIBLIOTHEEK OP SCHOOL 
voor kinderen van 0 - 12 jaar
Iedere maandag van 8.30 - 10.00 uur 
(m.u.v. schoolvakanties)
Basisschool De Heggerank  0485 - 512053

ZIEKENHUIS
Maasziekenhuis Pantein
Dokter Kopstraat 1,
5835 DV Beugen  0485 - 845000

STORINGEN
Gas en elektriciteit   0800 - 9009
Water (WML)  0800 - 0233040

MILIEUKLACHTEN
Milieuklachtentelefoon  043 - 3617070

THUISZORG
Thuiszorg Pantein  0900 - 8803
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 
Nijmegen en Omstreken  024 – 3550222
Dierenhotel De Mère, Balgoij  024 - 6414982
www.mere.nl
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Smederij Kerkhoff
Smederij Kerkhoff is heel lang verbonden geweest met agrarisch Heijen. 
Maar dat niet alleen: je kon er terecht voor huishoudelijke artikelen, 
zoals wasmachines, koelkasten, maar ook voor gas om op te koken. 
Veel Heijenaren hebben Thei (de Smid) Kerkhoff persoonlijk gekend. 
Zijn vader Christiaan was ook al smid. In die tijd was er werk genoeg, 
eerst omdat alles nog gerepareerd werd en er pas iets werd weggedaan 
als het helemaal stuk was, later door de opkomst van de mechanisatie 
in de landbouw. Toen de smederij te klein werd is deze eind jaren 50 naar de achterkant verhuisd. Daar moest het smidsvuur en de 
schoorsteen ook naar toe. In de nieuwe smederij werden, zoals vroeger gebruikelijk, de draaibank en boormachine aangedreven door 
een elektromotor met platte riemen. De bok voor het beslaan van paarden is nog lang aanwezig geweest, ook al waren de meeste 
paarden vervangen door tractoren. De bedrijvigheid groeide door de handel in machines en het pulsen van waterputten. Ook was hier 
een gasdepot, waar de Heijenaren vóór de komst van het aardgas flessen gas kwamen kopen. Het vervoer ging vaak op de stang van 
de fiets, waar een oude juten zak omheen was gedraaid tegen beschadiging van de lak: twee handen aan het stuur en de blauwe 
gasfles er losjes tussen…… In 1975 is de smederij beëindigd, hoewel het pulsen van putten door de zonen van Thei, Hay en Chris, 
nog is voortgezet. Behalve de smederij hadden ze ook nog een winkel in huishoudelijke artikelen en ijzerwaren. De winkel is 
heel vroeger ook nog café geweest. De winkel werd gerund door Mia. Zij had het ondernemen van huis uit meegekregen. Haar 
vader en haar broers Fons en Nöl Coenders waren ook ondernemers in Heijen. Als Thei niet aan het werken was, was hij voor de 
fanfare actief als bestuurslid en voorzitter.

FOTO 1
Thei op schoot bij zijn vader Christiaan

FOTO 2
Thei en zijn vrouw Mia

FOTO 3 
Advertentie. Er waren nog niet veel telefoons in Heijen 

FOTO 4 
De schoorsteen moest verplaatst worden naar de 
nieuwe smederij. Van links naar rechts staan op 
deze foto Thei de Smid, Jan Lamers, Jaap Vinck en 
Tönnissen uit Afferden. 

FOTO 5 
Ook paarden hebben af en toe nieuwe ‘schoenen’ 
nodig. Een deel van het werk was dan ook het 
beslaan van paarden. Op de foto zoon Hay te paard

HISTORISCH
HEIJEN
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2 43

In deze agenda zijn de activiteiten opgenomen,
die op dit moment (begin november) staan gepland. 
Of de activiteiten daadwerkelijk doorgang vinden is 

en blijft in verband met corona onzeker.
Houdt daarom de actuele berichtgeving

over de doorgang in de gaten.

ZATERDAG 18 NOVEMBER
10.30 uur D'n Toomp

Babyfotoshoot

DINSDAG 23 OF WOENSDAG 24 NOVEMBER
19.30 uur

Zij-Aktief Creatieve avond hout bewerken

VRIJDAG 26 NOVEMBER
19.30 uur D'n Toomp

Schutterij/Gilde Sint Dionysius
Competitie kruisboog vlak en bukschieten

MAANDAG 29 NOVEMBER
13.30 uur Dorpskamer

Sinterklaasviering

DONDERDAG 2 DECEMBER
13.30 uur D'n Toomp

KBO afd. Heijen Kienen

VRIJDAG 3 DECEMBER
10.30 uur Dorpskamer

Hejje Mojjer Koffie-uurtje dorpsondersteuner

VRIJDAG 3, 10 & 17 DECEMBER
19.30 uur D'n Toomp

Schutterij/Gilde Sint Dionysius
Competitie kruisboog vlak en bukschieten

ZONDAG 5 DECEMBER
14.30 uur Sportpark "De Heijkamp"

V.V. Heijen 1 - Toxandria 1

DONDERDAG 9 DECEMBER
13.30 uur Dorpskamer

Kerststukjes maken

ZONDAG 12 DECEMBER
13.30 uur Dorpskamer

Kerst-Inn

DONDERDAG 16 DECEMBER
19.30 uur

Zij-Aktief Kerstviering

ZATERDAG 18 DECEMBER
10.30 uur D'n Toomp

Babyfotoshoot
 

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



  

  

Garantie

Gratis levering

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

bij ons het beste advies
met zitmeubelen krijgt u 

5 jaar fabrieksgarantie
uit vooraad leverbaar

Mogelijkheden Advies

Nu tot wel

stoffeerderijafdelingrelaxfauteuils van Nederland uw oude meubel* dus binnen 1 week Nederland 
vindt u de grootste collectie

Levertijd Bezorging

Boersestraat 11,    5454NG,   Sint Hubert.   In St.Hubert op de rotonde richting Wanroij, dan 3e weg links, 1e rechts.

In onze 2000m² showroom
door heel topfabrikaat met minimaal mogelijk in onze

Enkel West Europees Naar wens aanpassingen Door ruim 45 jaar ervaring

*  nvt op aktiemodellen, niet icm overige akties &  aanbiedingen

€ 300,- retour voor

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

Onze meubelen zijn veelal

Assortiment Inruil

Relaxfauteuils op draaivoet kamerfauteuils Klassieke relaxfauteuils
Meer dan 230 modellen meer dan 40 modellen meer dan 50 modellen

Meer dan 45 modellen meer dan 280 modellen meer dan 90 modellen
(Veelal uit voorraad leverbaar)

Banken & bankstellen Handmatige relaxfauteuils Relaxfauteuils met Sta- op hulp

www.teunarts.nl

Al ruim 45 jaar hèt adres voor comfort en kwaliteit

Verbouwingsopruiming!
Ruim 250 Weg = Weg aanbiedingen direct uit 

voorraad leverbaar.

Waarom wachten op (de volgende) vakantie..?


