
De babyfotoshoot
Pagina 23

Nieuws van
de Heggerank
Pagina 9

HEJS NEJS
Spreken is zilver, bijkletsen is goud…

Beestenbende
Pagina 32

03
2022

JAARGANG 13

Carbagerun
Pagina 13



32

In deze uitgave
Voor u ligt de 127e uitgave van het Hèjs Nèjs. De lente is begonnen, de pandemie is zo goed als voorbij en nu zitten we 
weer in een akelige oorlog. In deze uitgave toch veel positief nieuws. De oorlog heeft wat los gemaakt. Allereerst bij de 
Polski Sklep. Zij hielden een inzamelingsactie en brachten de opbrengst naar Polen. U leest het op het prikbord. Ook een 
hartverwarmende actie van de leerlingen van de Heggerank. Door het inzamelen van statiegeldflessen brachten zij een 
prachtig bedrag bijeen. Heel erg mooi. Nog meer hartverwarmends in deze uitgave: De Beestenbende, een groep kinderen 
dat Heijen verlost van het zwerfafval. We maken kennis met deze kanjers.

Wat ook altijd fijn is, is als we kennismaken met de baby’s die het afgelopen jaar geboren zijn. Gelukkig kon deze 
happening onlangs toch doorgaan, nadat we ‘m in december moesten afblazen. Onze dorpsondersteuner zit ook niet stil 
en we gaan proberen maandelijks een pagina te vullen met haar belevenissen. Wij noemen deze rubriek Op pad met de 
Dorpsondersteuner. Ook leest u de uitslag van de enquête die Hèjje Mojjer hield over haar werk.  Hilarisch is het verhaal 
van vier leden van het Team Vrienden van Heijen die meededen aan een zogenaamde carbagerun. Crossen door het 
Zweedse winterlandschap in zo oud mogelijke auto’s. Dan beleef je wat.

Ook weer veel prikbord- en verenigingsnieuws. Wij wensen u veel lees- en kijkplezier.
De redactie.
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Macht werd opgevoerd. Daarbij werd de evacuatie 
uitgebeeld en klonk de indrukwekkende muziek die John 
Williams componeerde voor de film Schindler’s List. 

Dit stukje begint met ‘Bijna op stap’. Alles was gepland, 
maar toen kwamen er in het bewuste weekend drie 
stormen die ons land teisterden en hevige regenbuien. 
De geplande reis kon nog gemakkelijk geannuleerd 
worden en zo geschiedde. Het wachten is op betere 
tijden, die ongetwijfeld zullen komen, hoewel; je weet 
maar nooit met alle ontwikkelingen en bedreigingen in 
de wereld.

Intussen in Heijen: de 1e bijeenkomst voor bebouwing 
op het kermisterrein heeft plaatsgevonden. Hopen dat 
het een mooi plan wordt (liefst met behoud van de 
grote bomen die hier geworteld zijn en met huizen, 
die hun achtertuinen niet naar de wegzijde hebben: er 
zijn al zoveel voorbeelden van rommelige achtertuinen 
met lelijke erfafscheidingen). In het paardenweitje 
ligt een enorme bult zand, die het hele terrein met 
gemak kan egaliseren. Bij de Hommersumseweg, hoek 
rondweg, is de opgekomen begroeiing op dit voormalige 
akkerbouwlandje verwijderd en is er ruimte voor een 
woningbouwinvulling. En, waar je woningen bouwt komt 
in ieder geval geen bedrijfsbebouwing. Daarin zijn we in 
Heijen al ruimschoots voorzien. De tijd zal het allemaal 
leren.

Henk Kerkhoff

COLUMN
HENK 
KERKHOFF

Na lange tijd was het ineens weer mogelijk om 
een paar daagjes op stap te gaan. De bijbehorende 
overnachtingen waren snel veiliggesteld in een 
eenvoudig maar comfortabel optrekje. Nou 
ja, eenvoudig: er was ruimte voor 150 (keer 2) 
gasten en het ontbijt zou van dien aard zijn, 
dat de middagmaaltijd gerust kon worden 
overgeslagen. Zitten wij hier in Heijen in het 
tamelijk diepe zuiden van ons mooie landje, de 
reis zou naar het hoge noorden ervan gaan: de 
stad Groningen en het nabijgelegen Zuidhorn. 

Behalve dat Groningen een mooie en zeer veelzijdige 
stad is, waar je zonder problemen kunt vertoeven, 
ging het ook om het ophalen van herinneringen. In 
verband met familiebezoek kwamen we hier een 
vijftiental jaren op rij minimaal eens per maand, eerst 
in de provinciehoofdstad en later in Zuidhorn. Die tijd 
ligt alweer enkele jaren achter ons, omdat de familie 
simpelweg een dikke 200 km zuidwaarts is getogen en 
nu in de directe nabijheid van Heijen woont.

Ja, het is voor Nederlandse begrippen een flinke 
afstand, zelfs in deze tijd met goed vervoer. Dat was 
dik 75 jaar geleden wel anders tijdens de evacuatie. 
Tachtigplussers van nu die daarbij waren, zullen dat 
zeker kunnen beamen. Zij vonden onderdak in het 
nabij Zuidhorn gelegen Tolbert. Velen zullen ook nog 
herinneringen hebben aan de revue die bij het 100-jarig 
bestaan van onze muziekvereniging Eendracht Maakt 

Bijna op stap

Corona trekt zich terug
Is Corona een beetje op zijn retour, wordt de wereld opgeschud door een ramp van een heel andere 
rangorde. Oekraïne wordt onder de voet gelopen door het Russische leger, zo lijkt het. Een offensief 
waar de wereld en zeker de inwoners van Oekraïne niet op zitten te wachten. Het wordt gevoeld als een bedreiging voor de 
wereldvrede. Wij wensen allen die hierbij betrokken zijn heel veel moed, sterkte en vertrouwen in een positieve en snelle afloop.

Donatie Kern 
De politieke partij KERN heeft besloten niet deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezing. In de loop der jaren heeft de 
vereniging KERN een financiële reserve opgebouwd, die door de huidige situatie niet langer noodzakelijk is. Er is besloten om een 
deel van hun middelen te schenken aan maatschappelijke organisaties die actief zijn in onze gemeente. Hèjje Mojjer mocht een 
donatie ontvangen van €1.000,- voor de werkgroep Historisch Heijen, waarvoor onze hartelijke dank.

Haven 
De procedure bij de Raad van State is opgestart. Daarbij worden verschillende disciplines en specialisten ingeschakeld om het 
verweer nog beter te kunnen onderbouwen. 

Dorpsondersteuner
In de afgelopen weken is een enquête inzake de dorpsondersteuner gehouden.  De doelgroep van de dorpsondersteuner is gericht 
op alle inwoners van Heijen. Het resultaat van de enquête treft u in deze uitgave aan. Dank als u de moeite heeft genomen deze 
in te vullen. 

Contributie 2022 
Zoals u in de maartuitgave van ons fraaie blad gewend bent, ook dit jaar weer de bijlage betreffende betaling van uw lidmaatschap. 
Voor diegenen die in het verleden een machtiging verleend hebben geldt dat zij hierover een herinneringsmail ontvangen hebben 
om dubbele betalingen te voorkomen. Mede door uw lidmaatschap zijn wij in staat, samen met een groot aantal vrijwilligers, ons 
dorp de leefbaarheid te brengen die het zo nodig heeft om ook in de toekomst nog aantrekkelijk te zijn om te werken, wonen en 
recreëren. Wij danken u allen hartelijk voor uw bijdrage en hopen ook dit jaar weer op u te mogen rekenen.

Gesprekken voor en door Heijen
De laatste maanden heeft de werkgroep wonen van Hèjje Mojjer samen met afgevaardigden van verenigingen, organisaties en 
jongeren gesprekken gevoerd met alle politieke partijen. Het thema was: Wat vindt uw partij en wat vinden de verenigingen/
organisaties belangrijk voor Heijen? Het doel is om Heijen prominent op de kaart te zetten voor de volgende coalitieperiode.
Maar het belangrijkste is natuurlijk wat er concreet voor Heijen wordt ondernomen in het kader van leefbaarheid.

Opstart Hèjje Mojjer Young: Wie de jeugd heeft… 
Het bestuur is al langer van mening dat de stem van de jongeren in onze vereniging te weinig wordt gehoord. Maar er hebben 
maar liefst 16 jongeren aangegeven geïnteresseerd te zijn in een mogelijke Hèjje Mojjer Young-klankbordgroep. Fantastisch! 
Deze maand zijn we al bij elkaar gekomen. Mogelijk wil de groep ook helpen, samen met SJR, bij het vormgeven van Het Beste 
Idee voor de Jeugd. Verder bericht volgt. 

Viering 750 jaar Heijen 
De voorbereidingen voor een fantastisch Historisch Heisafeest met Pinksteren vorderen goed. Het belooft een prachtig 
feest te worden met o.a. een bijzondere historische dag met re-enactors, kampementen, het beleven van de middeleeuwen, 
levende geschiedenis van de middeleeuwen en de 80-jarige oorlog voor de school maar ook een stomend Heisafeest. Hou de 
berichtgeving in de gaten! Noteer alvast: 3,4 en 5 juni: Historisch Heisafeest!

BERICHTEN
VAN HET BESTUUR
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Hobbybeurs  Zonnebloem Heijen
Op zondag 3 april 2022 organiseert de Zonnebloem afdeling Heijen de hobby-creatief-beurs 
in Gemeenschapshuis d’n Toomp in Heijen. Normaal gesproken vindt deze tweejaarlijkse 
beurs in het najaar plaats, maar dit keer verwelkomen we u in het voorjaar.  

Op onze interessante en gezellige beurs zijn creatieve bezigheden van hobbyisten uit 
de regio en de handwerkstukken van de Welfare-groep van de Zonnebloem te zien en te 
koop. U kunt een kijkje nemen bij veel verschillende stands, zoals bloemstukken, schilderijen, handwerken, sieraden 
en houtbewerking. 

Er is er een kopje koffie of thee te verkrijgen, waarbij u kunt genieten van door de Zonnebloemvrijwilligers zelfgemaakt 
gebak en andere versnaperingen. Tevens wordt er een loterij met vele leuke prijzen gehouden.

De opbrengst van de handwerkstukken van de Welfare-groep, het gebak en de loterij komen geheel ten goede aan 
de Zonnebloem afdeling Heijen. U bent op 3 april van harte welkom van 11.00 tot 16.00 uur. De entree is gratis.

Einde aan rommelmarkt St. Dionysiusgilde
Beste Heijenaren, Helaas moeten we jullie laten weten dat de rommelmarkt, 
die wij altijd met Pasen organiseerden, niet meer door gaat. We zijn met te 
weinig leden om dit evenement nog te kunnen organiseren en de ingezamelde 
spullen te verkopen. Wij danken jullie allen voor het bezoek en de steun in de 
afgelopen 39 jaar, dat wij deze markt hebben gehouden.

Bestuur St. Dionysiusgilde

Oproep voor hulp
We hebben dringend handen nodig om van de viering van 750 jaar Heijen een 
echt spectaculair feest te maken.

Daarom deze oproep: Wie wil de Heisa helpen bij de voorbereidingen voor het 
Historisch Heisafeest?

Het Heisafeest is dit jaar bij het kasteel in Heijen.
We zijn nog op zoek naar vrijwilligers die de Heisa willen helpen bij de inrichting 
van de feesttent en het terrein er omheen. Dit werk vindt op dinsdag, woensdag en 
donderdag in de week vóór de Heisa plaats (31 mei, 1 en 2 juni).

De mensen kunnen zich aanmelden bij Valerie Neijts

Nieuwe fietskaart Noord- en Midden-Limburg 2022 verkrijgbaar  
Roermond, donderdag 10 maart 2022 
Het Routebureau Noord- en Midden-Limburg heeft in de wintermaanden het  fietsroutenetwerk verbeterd en routes 
gewijzigd.  Limburg Marketing heeft de handzame fietskaart van de knooppunten van Noord- en  Midden-Limburg en 
de aangrenzende Duitse, Belgische en Brabantse knooppunten geüpdatet. Naast het Noord- en Midden-Limburgse 
traject van de Internationale  Maasfietsroute staan ook de bedrijven en ondernemers, die zijn aangesloten bij 
Fietsers Welkom, en de VVV’s in de  regio op de kaart. De vernieuwde fietskaart Noord- en Midden-Limburg 2022 is 
verkrijgbaar bij de VVV’s in de  regio, diverse ondernemers en te bestellen via www.webshophartvanlimburg.nl.  

Voor meer informatie en foto’s kunt u contact opnemen met: 
Limburg Marketing 
Mail: info@limburg.marketing  
Telefoon: 0475-386300 

Fanfare EMM 
In deze uitgave vind je een inlegvel waarop je net als vorig jaar een 
heerlijk paasbrood kunt bestellen. Smullen met Pasen en je steunt 
de kas van de fanfare. Bedankt! 

Goede Doelen Week 2022 
Beste inwoners,

De Stichting Goede Doelen Week is alweer druk bezig met de organisatie van de jaarlijkse Goede Doelen collecte. 
Als het coronavirus geen roet in de “collecte-emmers” gooit wordt ook dit jaar deze collecte weer in week 15 gehouden. 
Gezien de, op het moment van dit schrijven, te verwachten coronaversoepelingen kunnen vanaf woensdag 6 april de 
collectebrieven huis aan huis worden rondgebracht. Deze brieven worden dan een week later, op woensdag 13 en zo 
nodig donderdag 14 april tussen 18.00 en 20.00 uur, door 2 collectanten weer opgehaald.  Als wij Heijenaren de 
enveloppen dan klaar hebben liggen, is dat voor de collectanten heel prettig. 

Mocht er op een adres niet thuisgegeven worden, dan is dat geen probleem; de collectanten komen de tweede 
collecteavond graag nog even langs. We gaan er van uit dat ook dit jaar voor de deelnemende fondsen weer een 
succesvol jaar mag worden. 

Het organisatiecomité

Leonie Hopman jubilaris bij De Zonnebloem Heijen
Tijdens de vrijwilligerslunch op 5 februari jl. is Leonie Hopman gehuldigd, omdat zij al meer dan 25 jaar vrijwilligster 
is van De Zonnebloem afdeling Heijen. Leonie heeft zich sinds 1995 zeer verdienstelijk gemaakt voor de vereniging. 
In deze lange periode heeft Leonie veel bezoekwerk verricht en zich ingezet bij diverse activiteiten en uitstapjes 
met onze gasten. Vanuit de landelijke vereniging heeft Leonie een gouden insigne ontvangen voor haar belangeloze 
werk. Onze voorzitster Anja Jansen mocht haar de bijbehorende versierselen opspelden. Namens de afdeling ontving 
Leonie het beeldje “de Waardering” en een bos bloemen. 

Wij feliciteren Leonie met haar jubileum en de zeer verdiende onderscheidingen. Het bestuur van de afdeling Heijen 
wil Leonie nogmaals hartelijk danken voor haar inzet en betrokkenheid en ziet haar graag nog geruime tijd als 
vrijwilligster bij De Zonnebloem. 

Bestuur Zonnebloem afdeling Heijen

NIEUWS
VANUIT DE
VERENIGINGEN

Leonie Hopman en
haar gouden insigne
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Bizar hoog bedrag opgehaald voor 
Oekraïne door de leerlingen van
de Heggerank
De kinderen leven mee met de gebeurtenissen in Oekraïne. En hoe. Van 
het team van basisschool “de Heggerank” ontvingen wij onderstaande 
bijdrage voor het Hèjs Nèjs. In deze bijdrage vertellen zij met zeer 
terechte trots over hun actie voor het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk. 
Dit schreven zij ter aanmoediging aan de ouders en de verzorgers: 

“Tijdens onze studiedag hebben we als team stil gestaan bij het 
vreselijke oorlogsgeweld in Oekraïne. We willen graag als school met 
de leerlingen actie voeren om steun te betuigen aan de vluchtelingen. 
De nood is hoog aan diverse middelen, maar juist met geld kan het 
Rode Kruis en de Vluchtelingenorganisatie gerichte hulp aanbieden, 
zoals medicijnen, voedsel, slaapzakken enz.. 

De kinderen zien beelden en horen wat er speelt in de wereld. Daarom 
is het noodzakelijk om in de klas hierover in gesprek te gaan en op 
gepaste wijze met onze leerlingen hier aandacht aan te besteden. We 
hebben contact opgenomen met Jan Linders om een flessenactie op te 
zetten en zij verlenen alle medewerking. We proberen zoveel mogelijk 
plastic flessen te verzamelen. De leerlingen van de bovenbouw 
komen op 11 maart tussen 12.30 en 13.30 uur langs de deur in Heijen. 
De verzamelzakken staan klaar en wij verzorgen het vervoer en de 
afwikkeling. Na afloop van de inzameling maken we bekend welk 
bedrag op Giro 555 wordt gestort. Alle beetjes helpen. Geef gul en help 
mee. Steun de actie door de tas te vullen met lege flessen en kratten! 

Intussen is de inzameling achter de rug. Het is duidelijk dat de actie 
heel wat los heeft gemaakt in Heijen. Er werd door de leerlingen voor 
maar liefst een bedrag van € 633,90 aan lege statiegeldflessen 
opgehaald voor de kinderen en de mensen in Oekraïne.  Kippenvel!

Na afloop schreef het Team: “Wat zijn wij trots op jullie allemaal. Er is 
super knap en goed werk verricht. Via deze weg bedanken we ook de 
familie Roodbeen voor het vervoer van alles naar Jan Linders, alsmede 
het bedrijf zelf voor de geboden hulp.”

Super, bedankt!
Team De Heggerank

 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.
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Op pad met de
dorpsondersteuner….
Zoals op de vorige bladzijde aangegeven gaan we proberen 
in iedere uitgave van het Hèjs Nèjs een praktijkvoorbeeld 
van het werk van onze dorpsondersteuner, Wilma Kroon, met 
jullie te delen. Deze maand is iemand blij gemaakt met het 
afmaken van een borduurwerk.

WILMA VERTELT: 
“Ik heb de gewoonte zomaar lukraak eens bij iemand aan te 
bellen om een praatje te maken. Deze keer kwam ik aan de deur 
bij een oudere dame die vroeger heel veel geborduurd heeft, 
zo vertelde ze. Maar ja, haar ogen waren achteruitgegaan en 
nu kon ze haar hobby niet meer uitoefenen. Ze had het dan 
ook geaccepteerd dat de borduurwerkjes, die samen de vier 
jaargetijden uitbeelden, niet meer af zouden komen. Ze lagen 

al dertig jaar onafgemaakt in 
de la. Het toeval wilde dat ik 
iemand aan de telefoon kreeg 
over een heel ander onderwerp, 
maar die aangaf dat borduren 
haar hobby was. Ik dacht direct 
aan de Heijense mevrouw die zo 
graag de borduurwerkjes af zou 
willen zien. Ik heb de dames met elkaar in contact gebracht. 
En wat denk je? In een week tijd waren de onafgemaakte 
borduurwerkjes helemaal klaar. De dochter van de mevrouw 
heeft ze keurig ingelijst en nu hangen ze bij haar in de gang. 
“Dat doe je toch gewoon voor elkaar”, zei de borduurster. Hoe 
mooi was dat. Het hoeft ook allemaal niet zo groot te zijn, 
met kleine dingen kun je al heel veel voor elkaar betekenen.”

Activiteiten Dorpskamer april 2022

1 april: open van 10.30 tot 15.00 uur.
Koffie-uurtje met dorpsondersteuner. Soep vanaf 12.00 uur

6 april: Samen eten met Penina & Meindert.
Aanvang: 12.30 uur

8 april: open van 10.30 tot 15.00 uur.
Koffie-uurtje met dorpsondersteuner. Soep vanaf 12.00 uur

12 april: Paasstukjes maken. Aanvang: 14.00 uur

14 april: Bingo. Kosten € 1,--. Aanvang: 14.00 uur

15 april: open van 10.30 tot 15.00 uur.
Koffie-uurtje met dorpsondersteuner. Soep vanaf 12.00 uur

19 april: Rummikub en kaarten. Aanvang: 14.00 uur

20 april: Samen eten met Wilma & Mariette.
Aanvang: 12.30 uur

22 april: open van 10.30 tot 15.00 uur.
Koffie-uurtje met dorpsondersteuner. Soep vanaf 12.00 uur

24 april: Gezellige zondagmiddag.
Open van 14.00 tot 17.00 uur.

27 april: Koningsdag in de Dorpskamer

29 april: open van 10.30 tot 15.00 uur.
Koffie-uurtje met dorpsondersteuner. Soep vanaf 12.00 uur

Enquête dorpsondersteuner

Heijen heeft ongeveer 2000 inwoners, met een grote 
diversiteit aan mensen, jong-oud, arm-rijk, allochtoon-
autochtoon/vluchteling, hulpbehoevend-zelfredzaam, sociaal 
rijk- sociaal arm etc.  Er is een rijk verenigingsleven, maar 
toch staan sommige mensen aan de zijkant, voelen zich niet 
gezien of ervaren eenzaamheid. De ambitie van vereniging 
Hèjje Mojjer is dat Heijen een dorp is waar sprake is van een 
groeiende mate van sociale cohesie, waarbij ieders talent 
en mogelijkheden worden benut met als basis samenhang 
en ‘naober-schap’;  omzien naar elkaar. Vanaf april 2020 is 
Wilma Kroon aangesteld als dorpsondersteuner. Zij richt zich 
op de kwetsbare en hulpbehoevende burgers met als doel 
het versterken van de sociale basis door het ontplooien/
steunen/samenbrengen van initiatieven gericht op verbinding, 
aandacht, inzet en zorg voor elkaar. Hierdoor kunnen mensen 
langer in hun eigen omgeving blijven wonen, kan er minder 
eenzaamheid worden ervaren en kan het saamhorigheidsgevoel 
verder groeien: we doen het samen!  De dorpsondersteuner 
werkt vanuit de eigen kracht van de inwoners, maar kent 
alle professionele hulplijnen en versterkt ook de informele 
netwerken in het dorp.   

Na bijna 2 jaar is het goed om op te halen hoe inwoners van 
Heijen tegen de dorpsondersteuner aankijken. Vandaar dat 
in de laatste Hèjs Nèjs een enquête was bijgevoegd.. Dank 
voor diegenen die de moeite hebben genomen om deze 
in te vullen. Graag brengen wij jullie op de hoogte van de 
resultaten. Naast de uitgereikte fysieke formulieren (900 
stuks) hebben de leden van HM (454) en leden van de KBO 
(133) deze ook nog eens per mail ontvangen. Zo zijn zij op deze 
manier uitgenodigd voor deelname. Het aantal respondenten 
viel helaas wat tegen. De uitslagen zagen er als volgt uit:

De conclusies die we uit het onderzoek kunnen halen  
zijn de volgende:

- De gemiddelde leeftijd van de deelnemer aan de enquête 
 bedraagt 68 jaar
- Algemeen kan gesteld worden dat men weet dat er een  
 dorpsondersteuner is (92%), maar daarvan vindt 13% dat  
 er nog meer bekendheid aan gegeven moet worden 
- Ongeveer de helft kent de dorpsondersteuner ook
- 77% van de deelnemers geeft aan dat men weet wat de  
 dorpsondersteuner doet, hoe ze haar moeten bereiken en  
 men zal ook anderen attenderen op de dorpsondersteuner,
 indien die persoon dat nodig heeft
- Zo’n 18% heeft al gebruik gemaakt van de diensten van  
 de dorpsondersteuner en haar diensten werden met een  
 gemiddelde van 8,4 gewaardeerd
- 10% van de deelnemers heeft behoefte aan contact met  
 de dorpsondersteuner

Daarnaast hebben we prachtige tips gekregen hoe we de 
dorpsondersteuner een bredere bekendheid kunnen geven en 
hoe we samen ‘naober-schap’ zouden kunnen invullen. Hierbij 
zou ook de Dorpskamer verder invulling in kunnen krijgen.

Kortom, we zijn blij met de resultaten, maar we weten ook dat 
we nog meer kunnen doen om de dorpsondersteuner onder 
de aandacht te brengen. Dit gaan we dan in ieder geval doen 
door meerdere keren per jaar een artikel in het Hèjs Nèjs te 
plaatsen met mooie verhalen.

ENQUETE
DORPS- 
ONDERSTEUNER
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Frikadellen bakken 
op de Poolcirkel…?
Ja, dat kan. Vier Heijense Vrienden hebben dat 
bewezen. Zij hebben in februari meegedaan aan een 
zogenaamde Carbagerun. Dat is een roadtrip (geen 
rally) met oude auto’s. De deelnemende auto’s 
moeten dateren van vóór 1999 en mogen niet meer 
dan € 500, - hebben gekost. De vier Heijense Vrienden 
hebben hieraan meegedaan en een paar dagen na 
terugkomst uit Zweden hadden we dit hilarische 
interview met hen.

WE STELLEN DE VIER HEIJENSE VRIENDEN VOOR:
Robin Wijers, 27, ergotherapeut, Lars Kerkhoff, 24, beveiliger 
in een tbs-kliniek en “Influencer” (leggen we verderop uit), 
Tijmen Hawinkels, 24, student mechatronica (vraag hem 
liever zelf maar om dat uit te leggen, het is iets technisch) 
en Roy Hopmans, 26, werkt bij Hopmans Banden. Alle vier 
zitten ze in het Vrienden van Heijen Team.

Lars kwam twee jaar geleden op het idee om een keer aan 
een dergelijke roadtrip mee te doen. Maar ja, toen kwam 
corona, dus werd alles uitgesteld. Via Marktplaats werd 
twee jaar geleden al gezocht naar een geschikte auto. Eerst 
werd er gekeken naar Jeeps, maar het is uiteindelijk een 
forse Volvo stationcar geworden. Die is toen al gekocht, 
en heeft al die tijd bij Wim Elbers en bij Hopmans Banden 
gestald mogen staan, mede om de auto rijklaar te maken. 
Er moesten nog veel toeters en bellen op. Denk aan een 
goedwerkend zwaailicht… Hoewel de auto fors lijkt, was 
het achterin toch wel met opgevouwen benen zitten. Niet 
iedereen houdt zich trouwens aan de afspraak qua waarde 
van de auto. Dat is ook lastig te controleren. Wel wordt het 
bouwjaar gecontroleerd.

Ongeveer 400 auto’s deden mee aan deze wintereditie. 
Er worden ook zomeredities georganiseerd. Een 
gigantische file van ouwe bakken van auto’s als die 
allemaal aan de start staan. Stel het je eens voor…. 
een parkeerterrein vol!

INTERVIEW 
DORPSGENOTEN
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De rally duurt 5 dagen, maar er moet ook heen en 
teruggereden worden, alles bij elkaar duurde de reis 
dus 10 dagen. Oorspronkelijk zou de rally door Zweden 
en Finland gaan. Finland was echter heel streng met 
corona, dus dat land viel af. Daarom werd nu alleen in 
Zweden gereden, van zuid naar noord en terug. De start 
was in Götenborg en de race eindigde in Stockholm. 
Tijdens deze race in Zweden hebben ze nauwelijks last 
gehad van coronamaatregelen.
 
DE JONGENS VERTELLEN:
“Elke dag krijg je vooraf de finishlocatie aangegeven. 
Je moet dan zelf rond deze locatie voor overnachting 
zorgen. Wij hebben in diverse soorten hotels overnacht.
Elke dag zijn er opdrachten. Op de 1e dag moesten we 
een bepaald soort Ikea-lamp zien te bemachtigen. We 
dachten Ikea, Zweden, dat moet lukken, maar die lamp 
bleek al jaren uit het assortiment. Plus dat we een 
ijsblok moesten regelen van 30 x 30 x 30 cm. Lastig!

Op dag 2 moesten we een sulky regelen, sulky rijden is 
vrij populair in Zweden. Een van ons moest op de sulky 
zitten en een ander was “het paard”. En we moesten een 
zo groot mogelijk knäckebröd zien te verkrijgen.”

De opdrachten bleken lastig en kostten veel tijd. Ze 
moesten ook elke dag kijken naar de staat van de auto. 
“Daarom hebben we de meeste opdrachten enigszins 
laten lopen.”

ORGANISATIE VAN DE CARBAGERUN
Het begon jaren geleden met een vriendengroepje dat 
een roadtrip organiseerde. Deze vriendengroep uit 
Nederland heeft van hun hobby, om rond te toeren met 
oude auto’s, een professioneel bedrijf gemaakt. Er zijn 
ongeveer tien toertochten per jaar. Deelnemers komen 
vooral uit de Benelux, mannen van alle leeftijden. 
80% van de deelnemers komt uit het noorden en de 
Achterhoek. “Weinig stadse mensen,” merkte de groep.

Het wedstrijdelement bestaat uit het vervullen van de 
opdrachten. Het doet er niet toe hoe lang je onderweg 
bent. Tijden worden niet opgenomen, anders zou het een 
rally zijn en zouden er speciale verzekeringen moeten 
worden geregeld. Sterker nog: iedereen helpt elkaar, 
bijvoorbeeld als er een auto stil staat in de sneeuw. 
Dat gebeurde nogal eens. Met vereende krachten werd 
de onfortuinlijke auto weer op de weg en aan de praat 
gekregen. 

Na een paar dagen crossen door het wondermooie Zweedse 
sneeuwlandschap bereikten de 400 auto’s de poolcirkel. 
Daar kwamen de fritespannen en barbecues uit de diverse 
ouwe brikken tevoorschijn en werden er volop frikadellen 
en hamburgers gebakken. Zelfs rendiervlees! Helaas liet 
het noorderlicht zich niet zien, want het was bewolkt.

Ze hebben vrijwel de hele route over ijswegen en door 
sneeuw gereden. Veel over binnenwegen en bospaden. 
Onderweg konden ze van de natuur genieten en ook van 
de mooie Zweedse meisjes die ze passeerden (“is eigenlijk 
ook natuur…”). De jongens zijn nog steeds verbaasd: “Hoe 
kan het zo groeien zonder wortel….!”  Van de andere 
kant doe je zoveel indrukken op, dat je veel dingen weer 
snel vergeet, maar de Zweedse schonen bleven wel in de 
herinnering.

"Onderweg konden ze vande natuur 
genieten en ook van de mooie  

Zweedse meisjes die ze passeerden  
(“is eigenlijk ook natuur…”)”

VERDER ONDERWEG
Per dag werd 500 kilometer in ongeveer 8 tot 10 uur 
gereden. Daarnaast moesten er nog boodschappen 
gedaan worden, getankt en moest je aan de auto 
sleutelen. Vaak probeerden ze dit bij een stop te 
combineren.  Je moest alert zijn om op tijd te tanken, 

In Stockholm
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want zoveel tankmogelijkheden waren er niet, zeker 
niet naarmate je noordelijker in Zweden kwam. 

Kortom: Veel tijd voor bijvoorbeeld het nachtleven en 
de kroeg was er niet. Eigenlijk waren het toch best 
vermoeiende dagen, daar zijn ze het over eens. 

De route stond op papier. Rijden met navigatie had 
niet veel nut, want je rijdt door landelijk gebied. Fysiek 
en mentaal best pittig, merken de heren op. Mentaal 
omdat je soms stil staat in de middle of nowhere en 
geen idee hebt hoe lang je nog moet rijden. Zo hebben 
veel deelnemers, waaronder onze Heijenaren, op een 
dag 3 uur stil gestaan.  Bovendien zit je heel lang in 
de auto, vaak met snowboots aan. “Eigenlijk is de 
auto je “huiskamer”. We hadden zelfs waxinelichtjes 
meegenomen. Je was ook verplicht dekens in de auto 
te hebben.” Vanwege de slechte weersomstandigheden 
zijn er nog nooit zoveel uitvallers geweest, ongeveer 
dertig auto’s hebben de finish niet gehaald, schatten ze.

UITERAARD VRAGEN WE NAAR ANEKDOTES….
 “De rendieren die voor ons uit liepen of de weg 
overstaken. Gaaf.” 

“We hadden ook een slee boven op de auto meegenomen 
en die werd achter de auto vastgemaakt en zo konden 
we een voor een even sleetje rijden.”

“Aan het eind kregen we een medaille: “In Rust We 
Trust”. (We vertrouwen op roest)

“Voordat de run op maandag begon zijn we op bezoek 
geweest bij Kevin van Zitteren, die in Götenborg voor zijn 
studie werkt aan een scheikundig project. De volgende 
morgen hadden sommigen van ons een kater, hoe zou 
dat komen…?”

“De auto die over kop gevlogen was en niet meer verder 
kon. Er waren ook deelnemers die onderweg strandden en 
vervolgens een auto huurden om de tocht af te maken.”

“Je rijdt door dorpjes, waar normaal 10 auto’s per dag 
passeren. Nu 400 auto’s op één dag. De dorpsbewoners 
kwamen het huis uit om de deelnemers aan te 
moedigen. De roadtrip is zelfs nog op de Zweedse 
televisie geweest.”

De jongens hebben, ondanks de oude auto, niet veel 
pech gehad. De eerste dag begon er echter al een 
lampje te branden. Dat zorgde even voor paniek, maar 
gelukkig viel het daarna mee. “Uiteindelijk krijg je ook 
veel rijervaring,” is conclusie van Robin. Hij zegt: “De 
laatste dag rijd je veel gemakkelijker door de sneeuw 
dan de eerste dag. Van 30 km per uur naar 60/70. Wat 
dat betreft rijden we in Nederland veel voorzichtiger. 
Maar in Zweden zijn ze de sneeuw wel gewend.”

"Uiteindelijk krijg je
ook veel rijervaring, is de

conclusie van Robin”

DE TERUGREIS
Op 19 februari eindigde de race in Stockholm. “Een 
hele mooie stad,” aldus de heren. Ze hebben daar nog 
even het nachtleven gecontroleerd en zijn de volgende 
dag in één ruk teruggereden. Wel onderweg geluncht 
in Kopenhagen! In de nacht van zondag op maandag 
kwam het bonte gezelschap weer in Heijen aan. Een 
enorme ervaring rijker. Onderweg storm! Ja, dat hadden 
we hier ook.

ZIJN DE JONGENS ACHTERAF NOG IETS VERGETEN MEE 
TE NEMEN?
Ze denken van niet. Eerder hadden ze te veel bij zich. 
“Volgende keer nemen we minder kleren mee,” zeggen 
ze. Ook hadden ze voor de auto veel reserveonderdelen 
bij zich, bijvoorbeeld vier banden, dat was ook niet nodig 
geweest. De diverse verkeringen hebben er weinig onder 
geleden, al moest er wel regelmatig gebeld worden.

INSTAGRAM
Lars was aangewezen als de 
“influencer”. Hij zette steeds filmpjes 
op Instagram. Heb je Instagram dan 
kun je met de QR-code op deze 
bladzijde de avonturen bekijken. 

GAAN DE JONGENS NOG EEN KEER MEEDOEN? 
Jazeker, maar dat gaat nog wel even duren. Er is alleen 
nog twijfel of het dan de zomer- of wintereditie gaat 
worden. Daarom is deze auto nu te koop, voor de 
liefhebber. Zie foto. 

Dan is alles wel verteld en komt het bier op tafel. Als 
we weggaan showt Lars ons nog snel de bolide die op 
de oprit staat. Als hij de deur opent gaat het alarm af. 
De hele buurt wakker. Geen probleem, ze hebben voor 
hetere vuren gestaan onderweg…..
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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!

Mooie actie van 
de Polski Sklep!
De familie Janic (Magdalena, Dariusz, Aleksandra en Martyna) van de Polski Sklep trekt 
zich ernstig het lot aan van de bevolking van Oekraïne. Daarom zijn zij in de winkel een 
inzamelingsactie begonnen van producten waar de vluchtelingen grote behoefte aan 
hebben. Hierbij kunt u denken aan houdbaar voedsel, hygiënische producten, medicijnen 
en kinderspeelgoed. Afgelopen week is de familie naar Polen afgereisd en heeft ervoor 
gezorgd dat alle ingezamelde producten, en dat zijn er ontroerend veel, op de goede 
plaats terecht kwamen. De komende tijd zullen er nog geregeld transporten met 
hulpgoederen naar Polen en Oekraïne plaatsvinden. Dus: heb je thuis nog producten zoals 
boven omschreven, lever ze zo snel mogelijk af in de winkel aan de Nieuwwijkstraat. 

N.B. Kleding is niet nodig, daarvan is genoeg voorradig.

Inmiddels heeft een ander deel van de familie een Oekraïens gezin opgenomen. Het gezin 
heeft aangegeven graag hun handen uit de mouwen te willen steken om te werken. Ze 
zijn enorm dankbaar voor de opvang hier in Nederland.Naar verwachting zal de komende 
maanden opvang bij particulieren nodig zijn. Mocht je een opvangadres weten, laat het 
dan weten aan de familie Janic. 

Namens de familie Janic, hartelijk dank voor alle lieve en spontane hulp van de Heijenaren.

Adverteerders in Hèjs Nèjs opgelet:
Wisseling van de wacht.
Met ingang van deze maand neemt Paulus Blom de taak van het onderhouden van de contacten met onze 
adverteerders over. Deze taak was jarenlang in de vertrouwde handen van Jan Teerling, maar hij heeft het stokje 
nu overgedragen aan Paulus. Het e-mailadres van Paulus over advertenties etc. is p.blom@heijen.info

Wij zijn blij dat Paulus deze voor ons blad zo belangrijke taak heeft overgenomen en wij wensen hem dan ook veel 
succes. N.B. De verspreiding van ons dorpsblad naar adverteerders blijft nog wel in handen van Jan.

Wij bedanken Jan Teerling voor zijn jarenlange inzet en de moeite die hij zich heeft getroost bij het verwerven en 
het onderhouden van de contacten met adverteerders.

De redactie.  

PRIKBORD 
ALLES UIT 
DE BUURT

PRIKBORD 
ALLES UIT 
DE BUURT

Welkom in Heijen, Daan!
Feest in de Nieuwwijkstraat: daar werd op 21  
februari Daan geboren. Daan is de zoon van Natasja  
Westland en Marc van Ginkel. Natasja en Marc wonen pas 
sinds kort in Heijen. Sinds hun komst hebben het huis  
verbouwd en ook nog een baby gekregen. Moj toch!

Namens de redactie, van harte gefeliciteerd!

Taart voor de
redactie!
De uitgave van de 125e uitgave van het Hèjs Nèjs in februari 
was voor Hèjje Mojjer aanleiding de redactie te trakteren op 
een heerlijke taart. Je kunt het je voorstellen: die ging erin 
als koek! 

Dank jullie wel, Hèjje Mojjer!
De redactie.
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Wie uit Heijen wil ons kerkbestuursteam 
komen versterken?
Per 1 januari 2022 is aan de zittingstermijnen van Joop van den 
Heuij en Truus Lamers in het kerkbestuur een eind gekomen. Dat 
betekent dat we hetzelfde werk met minder mankracht moeten 
doen. Dat gaat even goed, maar u begrijpt dat we dit niet blijvend 
kunnen doen. We hebben dringend twee kerkbestuursleden nodig: 
één persoon die als penningmeester wil fungeren en één persoon 
die de portefeuille ‘Gebouwen en onderhoud’ op zich wil nemen. 

Wat houdt een functie binnen het kerkbestuur concreet in? 
Als kerkbestuur vergaderen we zo’n acht keer per jaar. Deze 
vergaderingen vinden normaliter in de avond plaats van 19.30 uur  
tot 21.30 uur. Het kerkbestuur bestaat uit vrijwilligers en 
zijn parochianen die zich met hart en ziel inzetten voor de 
kerkgemeenschap. Het betreft mensen met verschillende 
achtergronden, die hun kennis en kunde ter beschikking 
stellen, opdat onze parochies met zorg bestuurd worden. Een 
kerkbestuurslid “zit” enkele jaren in het bestuur, daarna kan de 
functie eventueel worden verlengd.

Daarom onze vraag: wie wil ons kerkbestuursteam helpen? Als 
iedereen denkt: “Dat doet een ander wel,” dan doet uiteindelijk 
niemand het. Heeft u interesse, laat het dan even weten aan een 
van de kerkbestuursleden of aan pastoor Kessels.

Laten we samen de schouders eronder zetten! Hartelijk dank!

Namens de kerkbestuursleden, 
Pastoor Kessels

NIEUWS
VAN DE
PAROCHIE

Kerkvieringen
ZONDAG 03 APRIL 09.30 UUR  
Eucharistieviering met het Gregoriaans koor

ZONDAG 10 APRIL 09.30 UUR 
Eucharistieviering met volkszang

ZONDAG 17 APRIL 09.30 UUR 
Paaszondag. Eucharistieviering met het
Gezinskoor

ZONDAG 24 APRIL 09.30 UUR 
Eucharistieviering met volkszang

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

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

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

Aanbouw

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

Aanbouw

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

Aanbouw

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

Aanbouw

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

Aanbouw

Wij maken samen met u bouwplannen
Samen toewerken naar doelgerichte bouwplannen

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.
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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

1. HUGO DEENEN
Hallo Heijen! Ik ben Hugo Deenen en ik werd op  
23 januari vorig jaar geboren. Ik ben de eerste baby 
die al kon lopen tijdens de babyfotoshoot, dat mag in 
het blad! Mijn papa en mama zijn Claudia en Richard 
Deenen en we wonen aan de Hoofdstraat. Heel leuk 
om te vertellen is dat ik in juli een broertje krijg. Ook 
goed nieuws voor Heijen, toch! Ik ben altijd vrolijk 
en ik ben ook een gemakkelijk kindje, maar op dit 
moment is niks veilig. Ik ben heel ondernemend. Als er 
iets voor mijn handjes komt, gaat het eraan. Dus ook 
de vaas met bloemen op de vensterbank. Ik kreeg de 
vaas op m’n kop, maar ik gaf geen kik! Ik hoop dat ik 
het rustige van papa (eerst denken en dan pas doen)  
en het lieve en positieve van mama heb geërfd.  
We zullen het zien.

Op 5 maart kon eindelijk de beroemde 
babyfotoshoot van de in het afgelopen jaar 
geboren baby’s doorgang vinden. In december, 
de gebruikelijke maand van de babyfotoshoot, 
zaten we nog middenin de coronapandemie en 
zagen we het niet zitten dit evenement door 
te laten gaan. Gelukkig waren we in maart van 
de meeste coronamaatregelen verlost, dus 
stroomde op 5 maart de bar van d’n Toomp 
vol met ouders en de lieve baby’s. Ook diverse 
broertjes en zusjes waren van de partij. In 
totaal telden we in 2021 acht nieuwgeborenen.  
Dit waren ze: 

De baby’s van 2021

ARTIKEL
DE BABY
FOTOSHOOT

1
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2. NOUD HUBBERS
Goeiendag Heijen! Ik stel mij even voor, Noud uit de 
Boommarterstraat. Geboren 1-2-21. Mooie datum hè? 
Ik ben het eerste kindje van Marco Hubbers en Marije 
Kusters. Ik kan mij uren vermaken met “kiekeboe” 
spelen. Ik verstop mezelf achter de tafel of de stoel en 
spring er weer achteruit. ‘Kiekeboe’, roept dan iedereen 
en dan schater ik het uit. Papa was vroeger chauffeur 
maar is nu operationeel manager bij een bedrijf in de 
haven van Amsterdam.

Je zou het niet denken, maar hij is nu veel vaker thuis, 
natuurlijk omdat ik er ben. Hij wil niks van mij missen, 
dat snap je. Waarschijnlijk leer ik later ook goed 
rekenen want mijn mama is wiskundelerares. Ik kan 
wel lopen aan de hand van papa en mama maar nog 
niet los. Daar werken we nu aan. Ze hopen voor mij dat 
ik zorgzaam zal zijn. Moet te doen zijn.

3. LIVA VAN DEURZEN
Lieve Heijenaren, ik ben Liva van Deurzen en ik ben 
geboren op 23 april 2021. Mijn papa en mama zijn 
Tom en Leonique van Deurzen en we wonen in de 
gezellige Eekhoornstraat. Ik wil óveral bij zijn, ben héél 
nieuwsgierig. Er is om mij heen ook zo veel te beleven. 
Met mijn speelgoed sla ik het liefst heel hard op tafel, 
kijk maar, dat doe ik hier ook even voor. Bam, bam, 
bam! Twee dagen per week ga ik naar de kinderopvang 
Madelief. Opa past om de woensdag op mij. Dan weet je 
het wel. Van opa mag alles! Ik werd met de keizersnede 
geboren, want ik lag in een stuit. Maar het viel mee, 
zegt mama. Een tijdje geleden hadden papa en mama 
het huis gepoetst en stond de emmer met sop nog in 
de woonkamer. Sinds kort kan ik kruipen en ik kreeg die 

emmer in het vizier. Aha, ik kon weer wat ontdekken 
en trok pardoes de emmer om. Ik kon niet stoppen met 
schaterlachen van plezier. Ach ja, kan gebeuren. Het 
water werd opgedweild en ik kreeg schone en droge 
kleertjes aan. Alles weer oké en papa en mama weer 
wat wijzer. 

Zie je mijn jurkje en haartjes? Mama gaat helemaal los 
op speldjes en kleertjes. Ben ik wel blij mee. Ze hopen 
voor mij dat ik een lief, zorgzaam en sociaal meisje 
wordt. Moet lukken in Heijen.

4. DAAN ZEEGERS
Ahhh, ik kon niet naar de babyfotoshoot komen, had 
ik zo leuk gevonden! Sorry! Maar ja, in de nacht ervoor 
kreeg papa klachten en wat denk je, papa testte positief 
op corona. Tja, dan mag je niet de deur uit. Gelukkig 
had mama nog wel een leuke foto van mij voor bij dit 
artikel en de redactie belde mij later nog op om vragen 
te stellen. Ik werd geboren op 17 mei, de dag onze 
koningin Maxima 50 jaar werd. Mijn papa en mama 
zijn Roel en Sharonne Zeegers en we wonen aan de 
Elskamp. Benthe is mijn oudere zusje. Wat zo grappig 
is om te vertellen: Benthe zit op het kinderdagverblijf 
en toen werd aan haar gevraagd of ze een huisdier had. 
Nee, zei ze, ik heb geen huisdier, ik heb Daan! Wat een 
lieverd hè! 

Benthe is in Ottersum geboren en ik dus in Heijen, dat 
wil zeggen in Boxmeer natuurlijk. De bevalling ging 
heel snel, “tussen de soep en de aardappelen door,” 
zegt mijn mama. Ze hopen voor mij dat ik ga opgroeien 
tot een zorgzame jongeman, spontaan en met een 
goede dosis humor. Lijkt mij haalbaar…

2

3

4



2726

5. MAUD V/D LOO
Hoi, ik ben Maud en ik ben het derde dochtertje van Anne Elbers 
en Pim van de Loo. Wij wonen in de Beukenlaan. Ik heb twee 
oudere zusjes, Fleur en Jolijn. Een echt meidenhuishouden 
dus. Leuk voor mijn papa, zeggen jullie? Nouwwww, dit was 
zijn antwoord: “Hou op, schei uit….!”  Meent ie niks van hoor. 
Hij is kei trots op zijn meiden. Ik werd geboren op 29 mei. De 
middag ervoor waren we nog op de verjaardag geweest van 
mijn overgrootoma Gonny Rühl. ’s Avonds meldde ik mij aan 
en wat denk je, ik werd twee minuten over twaalf geboren. 
Dus net geen verjaardagscadeautje voor haar. Mijn zusjes 
zijn schatjes, echte moedertjes voor mij. We zijn allemaal 
makkelijke kindjes, zeggen papa en mama. Mama werkt op 
de operatiekamer in het Radboud Ziekenhuis en mijn papa is 
ouderenverpleegkundige in Boxmeer. Als ik geen zorgzaam 
typetje word, wordt niemand het. 

6. THOMAS RAAIJMAKERS
Dag allemaal, ik ben Thomas Raaijmakers en mijn papa 
en mama zijn Renée en John. Wij wonen gezellig aan de 
Heikampseweg. Ik heb een broertje (Steven) en een zusje 
(Charlot). Ik werd geboren op 3 juli. Mijn zusje Lotje is zo’n 
zorgzaam meisje. Als ik moet eten komt ze het slabbetje 
brengen. Om mij zo snel mogelijk voort te kunnen bewegen, 
want ik wil natuurlijk niks missen, heb ik al heel vlug leren 
tijgeren. Dan zet ik mij af met mijn grote teen en zo gaat 
het het snelst. Maar wat denk je, haha! Ik kreeg een blaar 
op mijn teen! Ik speel heel veel samen met Charlot en 
Steven, ze leggen mij bijvoorbeeld alles uit over duplo. Ik 
ben nu al een doorzettertje, zegt mama. En ze hopen dat ik 
net zo handig word als mijn papa. Van mama mag ik wel het 
organisatietalent erven, zegt papa, want ga er maar aanstaan 
met drie kindjes onder de vijf. Papa is technisch tekenaar 
en mama is productmanager bij een bedrijf van medische 
hulpmiddelen. Zo en nu ga ik lekker spelen.

7. JELCO THIJSSE CLAASE
Hallo Heijen, ik ben Jelco, ben geboren op 2 september 
en ik woon met mijn papa Julian en mama Everdina 
aan de Boxmeerseweg. En ik zal het maar meteen 
verklappen, in augustus krijg ik een broertje, dus 
volgende keer kom ik met hem naar de fotoshoot. Ze 
hebben nog niet zo veel met mij meegemaakt, zegt 
mama. Ik ben snel tevreden, pak wel eens een doosje 
vast en ik kluif op alles. Waarschijnlijk krijg ik dus 
tandjes. Mama was in opleiding voor buschauffeur en 
dat heeft ze ook gehaald, maar omdat ik geboren ben 
en mijn broertje er straks ook is, zit ze nog niet op de 
bus. Ze zorgt nu voor mij. Mama zegt, ik hoop dat Jelco 
de handigheid van papa heeft geërfd.

8. LOEK FRENTZ
Hoi, ik ben Loek en ik ben geboren op 6 september. 
Mijn papa is André en mijn mama is Iris. Ik heb een 
zus, Aimée, die was in 2019 bij de fotoshoot. Toen had 
mama voor alle baby’s een mutsje gehaakt. Dat vond 
iedereen leuk, dus vond ze dat ze ook deze keer wat 
moest bedenken. Alle kindjes kregen een kindveilige 
sleutelhanger met hun naam eraan. Kijk maar op de foto 
op de volgende bladzijde. Creatief hè! Iedereen was blij 
verrast met zo’n leuk cadeautje. Mijn papa en mama zijn 
op 5 september 2020 getrouwd (dus precies tussen de 
geboorte van Aimée en mij in). Aimée heeft hun toen de 
ringen gegeven tijdens de plechtigheid, ze liep hiervoor 
net op tijd. Die ringen had papa natuurlijk zelf gemaakt 
(samen met mama), want zoals je weet is hij edelsmid. 
We vormen een gezellig gezinnetje aan het Langeven.

Ik denk wel dat ik creatief word want dat zijn papa 
en mama allebei, dus dat zullen ze best stimuleren. 
Handigheid en nauwkeurigheid zijn ook twee 
eigenschappen die ze hopelijk aan mij hebben 
doorgegeven. De tijd zal het leren! 
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Boxmeerseweg 3   6598BK Heijen.
Tel. +31(0) 6 14 74 15 96
Mail:  mario@ipmprojects.nl.
Web: www.ipmprojects.nl.

PRO PARTNER voor
bouwen en verbouwen!

Advies, planning, projectmanagement, budgetbeheer en het 
connecten van professionals voor uw bouwkundig project.

Teamplayer voor! 
Particulieren, B2B, Retail, Interieurbouw, Turn-Key

projecten en (ver)bouwrealisatie

www.nicolegeutjesuitvaartzorg.nl

E  contact@nicolegeutjes.nl T  06 18 90 40 10 (dag en nacht)

T  06 48 26 26 63

Oók als je verzekerd bent bij

Dela, Monuta of Yarden

kan ik de uitvaart voor

je regelen. 

Persoonlijk, betrokken en uniek...

Ui tvaar tzorg

Nicole Geutjes 

DIT WAREN ZE DAN WEER, ONZE LIEVE BABY’S VAN 2021
We waren heel erg blij dat we er weer een leuke 
happening van hebben kunnen maken en hopelijk volgt 
in december de volgende editie. Dan zijn de kinderen 
van de eerste babyfotoshoot in 2012 tien jaar oud en 
het zou leuk zijn als we die groep nog eens bij elkaar 
zouden kunnen krijgen voor een groepsfoto. We zullen 
het zien.

Dank aan Hèjje Mojjer, die de koffie en thee sponsorde, 
Dorita Sanders voor het beheer bij d’n Toomp en Harm 
Schoofs die ingevlogen was als gastfotograaf. Kindjes, 
jullie zijn geboren in het veilige Heijen, laten we hopen 
dat het zo blijft. 

Na deze leuke uurtjes daalden we weer terug op 
aarde en gingen we langs bij de Poolse winkel, waar 
een inzamelingsactie aan de gang was voor de 
vluchtelingen uit Oekraïne. De beelden van die arme 
moeders en kinderen staan op ons netvlies. We spraken 
met de familie Janic en op het prikbord vind je een kort 
verslagje van dit bezoek. 

De Groepsfoto!

Het cadeautje van Iris voor alle kindjes



3130

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

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

Houten vloeren, parket, PVC, onderhoud 
vloeren en traprenovatie

Leerlingen Elzendaalcollege werken aan hun  passies en dromen… 
Gennep, donderdag 17 februari 2022 – Op het Elzendaalcollege in Gennep krijgen alle eerste- en tweedejaars  
leerlingen elke dinsdagmiddag de kans om twee lesuren aan hun passie of droom te besteden. De leerlingen  
kunnen dan kiezen uit een aantal workshops, variërend van sport tot muziek en van mode tot paardenverzorging. 
Deze workshops worden zowel door eigen docenten en gastdocenten als door externe partners uit de gemeente 
Gennep gegeven. Waar in de gymzaal de leerlingen warmlopen voor het freerunnen, stijgt verderop een drone op als 
onderdeel van de workshop Design & Innovation.  

“Passies & Dromen is het moment in de week dat onze leerling zelf iets te kiezen heeft op het eigen lesrooster. We 
bieden onze onderbouwleerlingen acht keer de kans om te ontdekken waar ze echt blij van worden en wie hun passie 
deelt”, vertelt Sonia Pauptit als coördinator van dit project. De leerling kiest uit het veelzijdige aanbod een workshop 
die bij hem of haar past. “Zo kan een leerling die droomt van een danscarrière aansluiten bij een dansworkshop en 
kunnen avonturiers mee op survival.”  
 
Na een periode van 7 weken kiezen de leerlingen weer een nieuwe workshop. Voor leerlingen die graag sporten is 
er een extra voordeel: Passies & Dromen biedt de mogelijkheid om naast de reguliere gymlessen twee uur per week 
extra te sporten. Meer informatie is te vinden op www.brugklaselzendaal.nl 

PIE-leerling Elzendaalcollege Gennep nu al verzekerd van een baan… 
Gennep, zaterdag 19 februari 2022 – Wie op dit moment kiest voor een technische opleiding of richting, is gegaran-
deerd van een mooie toekomst in het werkveld. Zo ook voor vierdejaars PIE-leerlingen Gijs en Max. PIE staat voor 
Produceren, Installeren en Energie en omvat allerlei vormen van techniek, variërend van  metaal- en plaatconstruc-
tie- tot elektro- en installatietechniek. Maar tijdens de opleiding op het Elzendaalcollege in Gennep komen ook alle 
nieuwste vormen van techniek aan bod. Zo is de praktijkruimte sinds kort een lasersnijder rijker. Met deze machine 
kan de leerlingen zoveel mogelijk praktijkervaring mee worden gegeven. 

Een mooie aanvulling op de opleiding en de praktijklessen is de stageperiode. Max liep twee weken stage bij Megens 
en Seef Beveiligingstechniek uit Milsbeek: “De ene week heb ik samen met twee installateurs voor de klant de brand-
beveiliging opnieuw aangelegd. De andere week heb ik meegewerkt aan een elektriciteitsplan in een kantoorpand.”  
Gijs ging met zijn collega’s aan de slag in een bibliotheek waar de brandveiligheid geoptimaliseerd werd. Met de 
nadruk op collega’s, want Gijs is nu op zaterdagen en in de vakanties al bij Megens te vinden: “Tijdens mijn stage heb 
ik brandmelders en alarmen vervangen en ook een brandproef uitgevoerd. Ik mocht echt veel zelf doen”. 

Toekomst 
Max gaat na zijn examenjaar naar Horst voor een opleiding tot metselaar. Gijs kiest voor de vervolgopleiding Elek-
trotechniek in Roermond en gaat daarnaast bij Megens werken. Volgens algemeen directeur Tom Wienhofen zit 
het met de toekomst van deze jongens wel goed: “De behoefte aan technisch personeel is in alle bedrijfssectoren 
enorm groot en die behoefte groeit alleen maar. Een leerling met een technische opleiding heeft dan ook een mooie  
toekomst voor zich”. 

ELZENDAAL
COLLEGE



3332

De Beestenbende is 
actief in Heijen
Hoe leuk is dat. De Beestenbende is een groepje 
kinderen dat geregeld onder leiding van een ouder 
op pad gaat met een knijper en een plastic zak 
om zwerfafval op te rapen. Heijen is nu een stuk 
schoner en mooier aan het worden. We hebben op 
de donderdag voor carnaval een leuke afspraak om 
nader kennis te maken met deze groep: Jelle, Raf, 
Jort, Toby, Sylvie, Sam en Noud. Er zijn nog meer 
groepjes actief horen we, dat is alleen maar positief!
 

Allereerst maken we de groep een heel groot 
compliment. “Dat jullie Heijen schoon willen maken en 
houden, TOP!”  Er wordt wat gefriemeld en gekeuteld 
aan tafel.

"Er wordt wat gefriemeld
en gekeuteld aan tafel"

We praten met alle kinderen en stellen vragen. 
Dit waren de antwoorden:

Raf: “Je moet met een knijper afval opruimen van 
andere mensen die dat eigenlijk zelf zouden moeten 
doen. Ik heb wel eens een Fantafles gevonden.”

Jelle: “Ik wil die zak eigenlijk niet dragen, maar dat 
moet. Ik heb een onderbroek en WC papier gevonden 
en ook verpakkingen van McDonald’s.”

Jort: “We gaan vaak op pad, op vrijdagmiddag, ook 
naar het bos en aan de Maas.”

Sam: “We doen er een uurtje over, bij de snelweg en in 
het bos ligt heel veel afval.”

INTERVIEW 
BEESTENBENDE

Sylvie: “We lopen door het dorp en soms door het 
bos. Ik heb wel eens een lamp gevonden en heel veel 
bierflessen.”

Toby: “De volle zak wordt in de kliko gegooid, maar de 
gemeente komt het ook ophalen als we dat willen.”

Noud: “Er kwam een mevrouw op school vertellen over 
de Beestenbende en ik dacht, dat wil ik ook graag 
doen.”

De moeders die bij het interview waren; Susanne 
Martens, Louise Pouwels en Maike de Goey vertellen: 
“We vinden het allemaal gezellig om het te doen. Je 
kunt onderweg praten en we houden ook allemaal van 
de natuur. Mensen die we tegenkomen geven soms 
complimenten, dat is fijn. De kinderen zijn 8 of 9 jaar 
oud en zitten in groep 5. Ze zijn gemotiveerd iets voor 
de natuur te doen. De kinderen zijn allang vriendjes en 
vriendinnetjes. We krijgen ook leuke dingen aangeboden 
door de Beestenbende-organisatie, de kinderen mogen 
bijvoorbeeld een keer een kijkje nemen bij de politie of 
bij de brandweer. Laatst hebben we een speurtocht in 
Gennep gedaan, dat was een vuurvliegjestocht.”

"Mensen die we tegenkomen
geven soms complimenten,

dat is fijn"

Maike is de moeder die de groep is begonnen. Ze heeft 
een WhatsApp groep aangemaakt en daarop worden 
de berichten omtrent de Beestenbende volop gedeeld. 
Behalve de Beestenbende hebben de kinderen ook 
andere hobby’s en sommige hebben huisdieren. Daar 
vragen we ook naar.

Raf heeft een konijn en dat heet Lola. Raf houdt van 
voetballen en wil later ook op kickboksen.

Jelle is ook een dierenvriend. Hij heeft twee schildpadjes 
en twee poezen. Wil later bioloog worden.

Jort heeft een hondje, Sammie, en die beet eerst in 
de billen, maar dat doet hij nu niet meer. Jort zit op 
voetballen.

Sam heeft twee Afrikaanse reuzenslakken (ze geeft 
met haar handjes ongeveer 30 cm aan) en ze heeft ook 
twee honden, Lexi en Dash en drie konijnen. Verder zit 
ze op de musicalschool en houdt ze van voetballen.

Sylvie heeft geen huisdieren. Ze is dol op paardrijden 
en turnen.

Toby heeft een aquarium met 22 vissen en voetbalt 
graag.

Ook Noud zit op voetballen. 

Samen hutten bouwen vinden ze ook allemaal leuk om 
te doen. Carnaval komt eraan dus dat staat garant voor 
veel gegiechel en gekrioel. Ze kunnen niet wachten tot 
morgen het feest losbarst.  Maar we weten intussen 
genoeg, dit is een heerlijk stel meiden en jongens met 
het hart voor de natuur op de juiste plaats. Als je ze 
ziet onderweg, zwaai eens naar ze en steek je duim op. 
Vinden ze leuk.

Stoer!
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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

AGENDA
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Wielerronde
Dit was enkele jaren een spannende gebeurtenis in de straten van 
Heijen. De coureurs hadden hun fietsen omgetoverd van geschikt 
voor dagelijks gebruik naar ware wielrenfietsen. Alles wat eraf 
kon ging er ook af: spatborden, lampen en meer. Het stuur op de 
kop, zodat je lekker plat met de neus op het voorwiel een ideale 
stroomlijn kon halen.

Een echte jury, politieman Joep ter Haar om ervoor te zorgen dat 
alles vlekkeloos verliep en dat het massaal opgekomen publiek op 
veilige afstand bleef en er was natuurlijk ook een echte ronde-miss.

FOTO 1
Rondemiss Jeanne Theunissen te midden van de renners, 
onder andere Paul Brons, Gerrie Robben en de gebroeders 
Frans en Henk Vullings.  

FOTO 2
De jurywagen naast de Dionisiusstraat (nu Lijsterbesstraat) 
met op de achtergrond de rij berkenbomen achter de boerderij 
van familie Erps.   
    
FOTO 3
Eindsprint

FOTO 4 
Volle vaart door de bocht, fans op hun bromfiets. We zien hier 
Jan Teeuwen alias De Leeuw van Heijen in actie. Hij won bij 
een van de wielerrondes in Heijen van Peter Winnen die later 
profwielrenner werd.

FOTO 5
De kopgroep in actie met onder andere Laurens en Gerrie 
Franken. Wie gaat er winnen??

HISTORISCH
HEIJEN

4
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53

VRIJDAG 1 APRIL
10.30 uur Dorpskamer

Koffie-uurtje dorpsondersteuner

ZONDAG 3 APRIL
11.00 uur D'n Toomp

Zonnebloem afd. Heijen Hobbybeurs

WOENSDAG 6 APRIL
Zij-Aktief

Stadsdichter Piet Tunnesen

DONDERDAG 7 APRIL
14.00 uur D'n Toomp

KBO afd. Heijen Kienen

ZONDAG 10 APRIL
14.30 uur Sportpark "De Heikamp"

V.V. Heijen 1 - SV Oostrum 1

ZATERDAG 16 APRIL
Paasbrodenactie Fanfare EMM

ZONDAG 24 APRIL
14.30 uur Sportpark "De Heikamp"

V.V. Heijen 1 - EWC '46 1

ZONDAG 1 MEI
Schietterrein “De Maasarm”

St. Dionysiusgilde Koningschieten

DINSDAG 3 MEI
ZijAktief Tussen kunst en kitsch

DONDERDAG 5 MEI
14.00u D'n Toomp

KBO afd. Heijen Kienen

VRIJDAG 6 MEI
10.30 uur Dorpskamer

Koffie-uurtje dorpsondersteuner

DONDERDAG 12 MEI
19.15 uur Sportpark "De Heikamp"

V.V. Heijen 1 - Montagnards 1

ZONDAG 15 MEI
ZijAktief Dauwtrappen

ZONDAG 15 MEI
D'n Toomp

Die Original Maastaler
Jubileumconcert 50 jaar

ZONDAG 15 MEI
14.30 uur Sportpark "De Heikamp"

V.V. Heijen 1 - SV Milsbeek 1

WOENSDAG 18 MEI
KBO afd. Heijen Fietstocht

ZONDAG 29 MEI
14.30 uur Sportpark "De Heikamp"

V.V. Heijen 1 - Achates 1

DONDERDAG 2 JUNI
14.00u D'n Toomp

KBO afd. Heijen Kienen

2



  

Uw relax of sta- op fauteuil thuis uitproberen?
Wij komen graag bij u aan huis voor een demonstratie.

    Nu: > 200 modellen!         > 90 modellen     > 65 modellen

Boersestraat 11,    5454NG,   Sint Hubert.   In St.Hubert op de rotonde richting Wanroij, dan 3e weg links, 1e rechts.
In verband met de RIVM richtlijnen en uw en onze gezondheid vragen wij u een afspraak te plannen via:  0485 - 45 29 86   óf   via:    info@teunarts.nl

Relaxfauteuils Relaxfauteuils Relaxfauteuils       Designfauteuils Kamerfauteuils
ook relax

Uw relaxfauteuil of sta-op fauteuil thuis uitproberen?

Wij komen graag met onze collectie bij u aan huis voor een demonstratie.

> 280 modellen > 230 modellen                  > 55 modellen   > 25 modellen > 30 modellen

      Relaxfauteuils         Relaxfauteuils     Relaxfauteuils
Handmatig op draaivoet                    klassiek       van, voor aanbiedingen      compleet op maatook relax          Sta- op functie

Al ruim 45 jaar hét adres voor comfort en kwaliteit

Nu: Meer dan 190 sta- op fauteuils direct uit voorraad leverbaar.


