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In deze uitgave
Voor u ligt de 132e uitgave van het Hèjs Nèjs. De herfst heeft zijn intrede al gedaan en de zomertijd is na het komende 
weekend ook weer voorbij. Wat hebben we deze maand voor u in petto. In de zomer kwamen de  leerlingen die in 1972 
in Heijen van school gingen na 50 jaar bij elkaar voor een reünie. Dat geeft ons altijd de gelegenheid iets te doen met 
onze rubriek Hoe is het toch met…. Vereniging Hèjje Mojjer nodigde alle vrijwilligers uit voor een feestje. Wij maakten 
een verslag van deze gezellige middag. De Zittingsavonden komen er weer aan en voor het eerst vinden deze plaats in 
Gemeenschapshuis D’n Toomp. En een aantal sportievelingen, onder leiding van Henri Burgman trekt iedere maandag 
al sportend het dorp door. Zij noemen dat Bootcamp. Wij spraken met Henri en twee deelnemers. Het Oranjecomité is 
(gelukkig) actief geworden en organiseert wederom de intocht van Sinterklaas en wat ook een heel leuk idee is, is de Kerst 
Walk-Along. U ziet, het blad staat weer boordevol. 

Wij wensen u veel kijk- en leesplezier.
De redactie.
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HOE IS HET TOCH MET.. 
BOOTCAMP
IN HEIJEN

16

Heeft u een eigen bedrijf en wilt u een bedrijfspand kopen of
laten (ver)bouwen om verder te kunnen groeien? Of heeft u

al een zakelijke hypotheek, maar wilt u deze oversluiten? Wij
helpen u graag groeien, met onze Bedrijfshypotheek.

 

Een hypotheekbedrag tussen € 50.000 en € 1.000.000
Een lange looptijd tot 20 jaar
Lineair aflossen (5%). Jaarlijks extra aflossen zonder kosten tot 5% van de hoofdsom
Financiering standaard tot 80% van de marktwaarde en soms tot 90%
Maximaal 40% van het bedrijfspand mag u verhuren aan een andere ondernemer
Bouwen of verbouwen? Het bouwdepot geeft inzicht en overzicht in de kosten.

Bedrijfshypotheek in het kort
 

 
 

Een zakelijke hypotheek voor uw bedrijfspand

Maak vrijblijvend een afspraak

Dorpsstraat 78a |5851 AL Afferden | 0485 - 531 577

INHOUD
OKTOBER
2022

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

kwaliteit in kunststof en aluminium

IK EN MIJN HEJSDIER
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zeker de samenwerking. Maar er is wel ruimte voor 
je mening en die mag je ook uiten. Er zijn helaas 
nog veel landen waar om allerhande drogredenen  
er helemaal geen vrijheid is; je mag lang niet altijd 
gaan of staan waar je wil, je mag niet zeggen wat je 
vindt, je mag niet omgaan met wie je wil, je moet je 
houden aan in onze ogen onnodige voorschriften, er 
is onderdrukking en ga zo maar door. Af en toe even 
beseffen hoe vrij we zijn, kan geen kwaad.

In eerdere columns ging het wel eens over dromen en 
het nut daarvan: het ordenen van allerlei indrukken 
die je overdag hebt opgedaan. Vaak droomde ik dat 
ik op het werk aan een vergadering deelnam, met 
wisselende samenstelling van personen, maar wel 
vaak met collega’s van toen (bijna 10 jaar geleden). 
Na de vergadering bleek in de droom, dat ondanks dat 
ik allang gestopt was, mijn werkplek met een aantal 
persoonlijke zaken als pc, papieren, wetboeken en 
wat dies meer zij, er nog was. Met enige regelmaat 
kwam deze droom terug maar in de meest recente 
was de werkplek helemaal leeg. Eindelijk afgesloten. 
Misschien werkt dit wel bevrijdend? De tijd zal 
het leren.

Henk Kerkhoff

COLUMN
HENK 
KERKHOFF

Hebt u al eens gehoord van de mooie woorden 
Tempo di Rubato? Het heeft te maken met muziek 
maken en stamt, zoals veel muziekaanduidingen, 
uit het Italiaans. Het betekent zoiets als 
‘geroofde tijd’. Als je muziek maakt kun je de 
noten precies de tijd geven waarvoor ze staan, 
zoals een kwart noot precies één tel, een halve 
noot twee tellen en een achtste noot een halve 
tel. Bij geroofde tijd haal je iets van de ene 
noot af en maak je een andere noot iets langer. 
Dat geeft een mooi effect en een boel vrijheid 
voor de maker. Het is wel handig, dat aan het 
einde van het rubatostukje je weer in de maat 
speelt. Anders kom je nooit gelijktijdig met 
de andere muzikanten aan het einde van het 
muziekstuk. Samengevat: als er Rubato staat op 
de bladmuziek, dan geeft dat vrijheid.

Een mens heeft vrijheid nodig. En in Nederland is 
er veel vrijheid. Zeker in vergelijking met andere 
landen. Het is voor ons zo gewoon, dat we dit bijna 
niet meer in de gaten hebben. En daar staan we 
meestal ook niet bij stil, omdat dit zo normaal is. 
Natuurlijk heb je naast vrijheid ook te maken met 
verplichtingen; als je op school zit of werkt is het 
over het algemeen handig als je op het afgesproken 
tijdstip aanwezig bent. Dat geeft orde en bevordert 

Vrijheid

Een natte septembermaand heeft ons de hete droge zomer snel doen vergeten.  Met 
enige weemoed denken we terug aan de tijd van puffen en klagen over het hete en veel 
te droge weer. Maar aan alles komt een eind en is dan meteen ook vaak een nieuw begin.

In gesprek met de gemeente
Afgelopen maand heeft HèjjeMojjer een eerste concept van de gemeente ontvangen met betrekking tot de profielschets van de 
aan te stellen gebiedscoördinator. Wij hebben op dit concept onze aanvullingen en wensen kenbaar gemaakt en zullen in verder 
overleg en samenwerking met de gemeente tot een definitieve vorm komen.

Vrijwilligersdag
Op 18 september vierde HèjjeMojjer met haar vrijwilligers het jubileum én een "dankjewel"-moment voor haar vrijwilligers 
van de afgelopen jaren. Een verslag van de middag vindt u elders in deze uitgave.

Kermis in Heijen
Er is contact opgenomen met de gemeente om de mogelijkheden te bekijken om in de toekomst dit feest met een 
andere invulling door te laten gaan.

Drukkosten Hèjs Nèjs
De prijzen van vele artikelen en producten stijgen tot ongekende hoogte.  De redenen hiervan kennen we allemaal.  
Momenteel komen ook de kosten van ons blad Hèjs Nèjs letterlijk onder druk. In overleg met de redactie van Hèjs 
Nèjs wordt binnenkort bekeken welke concrete gevolgen en mogelijkheden er zijn.

Dubbel feest voor
Gerda Franken!
De onmisbare spin in het web voor de Heijense informatie-
voorziening, webmaster Gerda Franken, was onlangs 25 jaar in 
dienst van zwembad Pica Mare. Alsof dat nog niet genoeg was 
is ze ook nog oma geworden van kleinzoon Cas.

Gerda, namens de redactie van harte gefeliciteerd!

PRIKBORD 
ALLES UIT 
DE BUURT

BERICHT
VANUIT HET
BESTUUR
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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

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

Houten vloeren, parket, PVC, onderhoud 
vloeren en traprenovatie

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.

NIEUWS
VAN DE DORPS 
ONDERSTEUNER

Zoals elke maand ook nu weer een mooi verhaal van onze dorpsondersteuner Wilma Kroon

WILMA VERTELT:
“Ik was in Heijen voor een contactmomentje toen ik werd gebeld door een mevrouw uit Noord-Holland. Zij vertelde 
dat ze een tante heeft die alleen is en in het buitengebied van Heijen woont. Nu was die tante gevallen en had ze een 
lelijke schouderfractuur opgelopen. Ze was helemaal onthand. Het nichtje had contact gehad met allerlei instanties 
in Gennep, maar die konden haar tante in verband met de vakantieperiode voorlopig niet helpen. Verder zoekende op 
internet vond ze mij, de dorpsondersteuner, en ze dacht: misschien kan zij iets voor mijn tante betekenen. Dat is een 
mooie uitdaging natuurlijk. 

Ik ging eerst maar eens bij de tante op bezoek en probeerde 
te achterhalen wat ze nodig had. Ze had veel pijn en kon 
eigenlijk niets meer. Huishoudelijke hulp zou pas eind oktober 
beschikbaar zijn. Toen gebeurde er het volgende: Tijdens het 
volgende koffie-uurtje kwam er een mevrouw binnen die net met 
pensioen was. Ze wilde graag meer contacten leggen door naar 
de Dorpskamer te gaan. Het bleek dat zij ook in het Heijense 
buitengebied woonde en, zoals gezegd, tijd had. Een en een is 
twee, dacht ik en bracht de twee dames met elkaar in contact. 
En dat leverde iets heel moois op, want er was meteen een 
klik. De dame gaat nu 1x per week naar de tante toe, doet wat 
huishoudelijke klusjes en samen kletsen is er natuurlijk ook bij. 
Ze heeft beloofd dat ze dit blijft doen totdat er hulp komt van 
de officiële instanties. Overigens ga ik er zelf ook geregeld even 
kijken en een praatje maken.“ 

Weer een knap staaltje van verbinding. Moj toch!

Op pad met de dorpsondersteuner…

4 november:  Koffie-uurtje met dorpsondersteuner. 
  Open: 10.30 – 15.00 uur. Soep om 12.30 uur.
9 november:  Samen eten met Penina & Meindert.   
  Aanvang: 12.30u.
10 november:  Bingo. Kosten kaart € 1,--. Aanvang: 14.00 uur.
11 november:  Contactuurtje met dorpsondersteuner.
  Open: 10.30 tot 15.00u. Soep om 12.30u.
15 november:  Rummikub. Aanvang: 14.00u
17 november:  Samen eten met Wilma & Mariette.   
  Aanvang: 12.30u.
18 november:  Contactuurtje met dorpsondersteuner.
  Open: 10.30 tot 15.00u. Soep om 12.30u.
24 november:  Samen eten met Mieke. Aanvang: 12.30u.

25 november:  Contactuurtje met dorpsondersteuner.
  Open: 10.30 – 15.00 uur. Soep om 12.30 uur
  N.B. De soep wordt gemaakt en geserveerd 
  door leerlingen van de basisschool
27 november:  Gezellige zondagmiddag: Open: 14 .00-17.00u. 

De Dorpskamer is elke werkdag geopend van 13.30 tot 17.00 
uur. Als u zich wilt aanmelden voor een activiteit kan dit 
tijdens de openingsuren van de Dorpskamer, telefoon:  
0485-210660. U kunt natuurlijk ook binnenlopen en een 
gezellig praatje maken onder het genot van een kop koffie 
of thee. Bent u niet in de gelegenheid om zelfstandig naar 
de Dorpskamer te komen dan komen wij u ophalen en 
brengen u ook weer thuis. U kunt hiervoor bellen met:
Antoinette, telefoon:   06-45768557
Lian,  telefoon:   06-40593272

Activiteiten Dorpskamer
november 2022
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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!

Feestje bij
Hèjje Mojjer 
Vereniging Hèjje Mojjer bestond twee jaar geleden al 
tien jaar, maar ja, de viering moest toch even worden 
uitgesteld in verband met een vervelende pandemie. Maar 
op zondag 18 september kon het eindelijk toch doorgaan. 
Alle vrijwilligers die in de afgelopen jaren deel hebben 
genomen aan alle onderdelen die de vereniging kent, 
waren uitgenodigd en 60 personen hadden gehoor gegeven 
aan de uitnodiging. Pierre, afgezwaaid als voorzitter, 
memoreerde de start van de vereniging en de vooruitgang 
die in de afgelopen jaren is geboekt. Maar liefst 133 
Heijenaren zijn of waren vrijwilliger bij de vereniging. Dat 
leverde een applausje op. De nieuwe voorzitter, Marianne 
de Winter stelde zich daarna voor. Daarna was het tijd 
voor het Programma. Na de koffie met vlaai ging het bonte 
gezelschap onder leiding van Sjef Smeets onder de paraplu 
naar het kasteel, waar hij ons rondleidde. Eerst een bezoek 
aan het atelier van Peter Roovers, waar nog diverse sporen 
te vinden zijn van het vele beeldhouwwerk dat hij in de 
lange jaren van zijn leven heeft gemaakt. Aan de inzet en 
visie van Peter hebben wij het te danken dat het kasteel 
zo mooi staat te pronken bij de ingang van ons dorp. Sjef 
memoreerde dat de bouwmaterialen waarmee het kasteel 
na de oorlog werd gerestaureerd vaak afkomstig waren 
van kasteel Bleijenbeek en Geijsteren. Er werd in vroeger 
jaren ook recht gesproken op het kasteel. Boeven werden 
daartoe even gevangen gehouden in een hokje onder de 

poort, circa een vierkante meter groot. De hoge heren die 
het kasteel bewoonden hadden het recht op de jacht op 
wild dat voorkwam op de velden rond het kasteel. In het 
kasteel is dan ook een heuse jachtkamer ingericht. Ook 
daar mochten we een kijkje nemen. De eeuwenoude balken 
aan het plafond (afkomstig uit Geijsteren…) maakten 
indruk. Sjef kon smeuïg vertellen over de geschiedenis 
van het kasteel, dus mocht je er meer over willen weten, 
contact Sjef!

"Boeven werden daartoe even
gevangen gehouden in een

hokje onder de poort"

Na dit leuke bezoek onder de paraplu weer terug naar d’n 
Toomp waar een Chinees buffet voor ons stond te dampen 
op de biljarttafels. Daar werd uitgebreid van gesmuld. 
We waren te laat om foto’s te maken voordat de eerste 
hongerigen zich meldden, maar geloof maar gerust dat 
het er heerlijk uitzag en dito smaakte.

Bestuur van Hèjje Mojjer, namens de vrijwilligers, dank 
voor deze fijne middag en veel succes toegewenst aan het 
vrijwel nieuwe bestuur. 

Marjo Boekhorst

ARTIKEL 
FEESTJE VAN
HEIJE MOIJER

Samenwerking D’n Toomp en de 
Basisschool “De Heggerank”
Wij willen het bestuur van D’n Toomp feliciteren met het 25-jarig jubileum. Hoe fijn is het 
altijd samen te mogen en kunnen werken. Tevens zijn we erg blij dat we veel activiteiten 
samen kunnen organiseren voor jong en oud. Er zijn al veel kinderen en ouders die door jullie 
gastvrijheid hebben genoten van mooie vieringen en bijeenkomsten.
 
Bedankt en een fijn feest toegewenst.
Team en leerlingen van De Heggerank

PRIKBORD 
ALLES UIT 
DE BUURT
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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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Dennenlaan 9, 6598 BZ Heijen • 06 147 030 47 • info@theunissenbouw.nl • www.theunissenbouw.nl
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info@theunissenbouw.nl • www.theunissenbouw.nl
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Aanbouw

Wij maken samen met u bouwplannen
Samen toewerken naar doelgerichte bouwplannen

Zittingsavonden 2022
Yes, we mogen weer!!

Op vrijdag 18 en zaterdag 19 november worden in “D’n Toomp” voor de 57e keer de Heijense Zittingsavonden 
gehouden. Onze artiesten van eigen bodem zijn alweer een tijdje druk bezig met de voorbereidingen om straks  
voor een avondvullend programma te zorgen. De ex-prinsen en W&C zijn weer van de partij.  Uiteraard zal Heijs Uut 
Volle Borst ook niet ontbreken en zijn de Dansgardes in groten getale aanwezig om er in hun nieuwe pakjes weer 
een enorm spektakel van te maken. Verder mogen wij Fleur en Denise verwelkomen op deze twee avonden en er zal 
Unne heuse Zwerver ten tonele verschijnen?! Kortom, het wordt weer een heerlijk avondje ouderwets genieten! Van 
buitenaf komen er 3 tonpraters. We hebben het drietal, dat vorig jaar al zou komen, voor dit jaar  weer vast weten 
te leggen. Het betreft de voor ons al bekende Berry Knapen en Dirk Kouwenberg, alsmede Rien van Genuchten, 
die voor het eerst in Heijen op zal treden. Bij Berry denken we aan typetjes als ZKH Willem Alexander of als de 
Wasmachinemonteur. Dirk kennen we onder andere als ‘de Astronaut’ en ‘De Student’. Rien van Genuchten komt uit 
St. Oedenrode en heeft in 2018 de Milsbeekse buutkampioenschappen gewonnen. Hij probeert het publiek met zijn 
grappen steeds op het verkeerde been te zetten.

Dit wil toch niemand missen, U komt toch ook?!
De Zittingsavondcommissie: Dirk, Marga, Ryanne en Marita 
N.B. Zie de poster elders in het Hèjs Nèjs voor verdere informatie en de kaartverkoop.

NIEUWS
VANUIT DE
VERENIGINGEN

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

APK-CONTROLE
VOOR ALLE MERKEN
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Aankomst Sinterklaas
Hallo alle kinderen uit Heijen,

Op 20 november is het zo ver en komt Sinterklaas 
weer naar Heijen. Hij zal om 14.00 uur met de boot 
aankomen op de kade bij Teunesen. Na een warm 
welkom vertrekken we begeleid door de fanfare naar 
d’n Toomp om daar vanaf 15.00 uur feest te vieren 
samen met de Sint en zijn pieten.

Net zoals de voorgaande jaren, willen we graag de zaal 
weer mooi versieren, maar daar hebben we jullie hulp voor 
nodig. Op school zullen er kleurplaten uitgedeeld worden. 
Als jullie die mooi inkleuren en weer op school inleveren 
in de daarvoor bestemde bus, dan zorgen wij dat al jullie 
kleurplaten in de zaal hangen als de Sint in Heijen komt.

Het Oranjecomité is dit jaar flink vernieuwd en we zijn 
op zoek naar enkele mensen die mee zouden willen 
helpen met wat til- en sjouwwerk voorafgaande en na 
de intocht. Zou je hand- en spandiensten op de dag zelf 
willen verrichten of heb je zin om ons te helpen met het 
organiseren van de intocht? Stuur dan een mail naar 
ocheijen@gmail.com

Van 31 oktober t/m 6 november komen we collecteren voor 
het Oranjecomité. We hopen jullie allemaal te zien op de 
kade op 20 november, zodat we er een mooi feest van 
kunnen maken. Groetjes van Sinterklaas, de pieten en het 
Oranjecomité

P.S. Het Oranjecomité stelt zich niet aansprakelijk voor 
ongevallen tijdens de intocht.

ARTIKEL 
INTOCHT
SINTERKLAAS

Heijse Kerst Walk Along
Dit jaar wordt de 1e Heijse Kerst Walk Along  georganiseerd! Een kerst-wandelroute door ons mooie dorp Heijen, 
georganiseerd door en voor Heijenaren en daarbuiten! Op vrijdagavond 23 december 2022 kan jong en oud vanaf 
19.00 uur een uitgestippelde route gaan lopen door Heijen en onderweg genieten van een letterspeurtocht en allerlei 
mooie, gezellige optredens in kerstsfeer op pleinen, in tuinen en opritten, om zo de Kerst in te luiden.

Als afsluiting is er een sfeervol Kerstsamenzijn op het Kerkplein met vuurkorven, kerstmuziek, glühwein en warme 
chocomel! Om er een aantrekkelijke route van te maken, vragen we aanwonenden om hun huis/tuin/oprit in kerstsfeer 
te versieren.

Dus: 
- ZET 23 DECEMBER VANAF 19.00 UUR IN JE AGENDA
- VERZAMEL ALVAST KERSTSPULLEN OM JE TUIN/OPRIT IN KERSTSFEER TE BRENGEN
- HOUD HEJS NEJS / WWW.HEIJEN.INFO / FACEBOOK ENZ IN DE GATEN VOOR MEER INFO

Heb je ideeën of vragen? Laat het ons weten!
Antoinette 06-45768557
Gerda  06-57380288
Marita  06-52723003
Wilma  06-22028049

ARTIKEL 
HEIJSE KERST
WALK ALONG
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Hoe is het
toch met…..
Als we horen dat er ergens in Heijen een klassenreünie 
wordt gehouden spitsen we onze oren. Want grote 
kans dat daar ex-Heijenaren op af komen die we dan 
weer kunnen strikken voor onze rubriek Hoe is het 
toch met….

Eind juli was het weer eens zo ver. De leerlingen 
van de 6e klas van 1972 kwamen voor een gezellige 
middag en avond naar de tuin van Ronald Lambregts, 
gastheer van dit gebeuren. Zelf konden we er niet bij 
zijn, maar een vragenlijstje laten invullen was geen 
probleem. Dus:

IDA (IETJE) MAAS
Ietje is inmiddels 63 jaar jong en woonde vroeger 
met haar ouders Jan en Iet Maas-Cobussen aan 
de Schoolstraat 2A, inmiddels omgedoopt naar 
Kasteelstraat. Na de 6e klas ging ze naar het LHNO 
in Gennep en vervolgens studeerde ze aan de MSPO 
(opleiding tot gezins- en ouderenverzorgster) in  

Helmond. Ze trouwde met Frank, kwam terecht in 
Vierlingsbeek en kreeg daar twee “kiendjes” zoals ze 
zelf zegt. Voor Frank’s droom verhuisde ze later naar 
Asten en ze begonnen daar een café met 2 zalen, 9 
maanden later kwam daar de cafetaria nog bij. Maar 
eind 2005 kreeg Frank (44 jaar) een hersenbloeding en 
overleed aan de gevolgen hiervan. Frank werd donor 
voor 7 organen en weefsel. 

Na het overlijden van Frank is Ietje voorlichtster 
geworden voor VWS (ministerie voor Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport) op het gebied van orgaandonatie, ze 
geeft overal presentaties, ook in Heijen is ze geweest.
Inmiddels woont ze met haar nieuwe partner in Lierop. 
Op dit moment speelt ze graag oma en leeft ze zich uit 
in haar hobby’s.

Op onze vraag wat haar dierbaarste jeugdherinnering 
is aan Heijen schrijft ze dat ze graag bloemen ging 
plukken op het kerkhof “en dat zag ons mam, dus kermis 
bij thuiskomst!”  En ze heeft mooie herinneringen aan 
de Aprilavonden. Groetjes uit Lierop, schrijft ze!

ARTIKEL 
HOE IS HET TOCH
MET..

ANGELA LINSSEN (MEGENS)
Angela telt 62 lentes en woonde vroeger met haar 
ouders, broer en zussen aan de Lijsterbesstraat, recht 
tegenover d’n Toomp. Haar ouders waren de ons nog 
welbekende Wim en Truus Linssen-Hermsen.

Angela ging na de lagere school naar de LEAO in 
Gennep en volgde daarna de eenjarige INAS opleiding. 
Ze werd schoenenverkoopster en bekwaamde zich in 
het beroep van medisch pedicure. Ze had in Bergen 
een opleidingsinstituut voor pedicure opleidingen 
(AMEBO). Door ziekte van haar partner is ze hiermee 
sinds eind september gestopt. Wel blijft ze actief als 
medisch pedicure en blijft ze ondersteunend lesgeven 
aan leerlingen die met hun opleiding vastlopen.

Haar dierbaarste jeugdherinneringen: Ze was 
dansmarietje bij de Wortelpin en trommelde bij EMM. 
Ze hield van uitgaan bij de Klomp en Hermsen. Al die 
herinneringen zullen vast besproken zijn bij de reünie 
en Ronald stuurde ons ook nog een verslag van de 
gezellige middag. Zie onder.

REÜNIE 6E KLAS 1972
Na 2 jaar uitstellen in verband met Corona kon onze reünie 
eindelijk doorgang vinden. Vier uur, zaterdagmiddag 30 
juli was het zover. We waren destijds met een klas van 
22 leerlingen waarvan er ons helaas al vier ontvallen 
zijn. Alhoewel sommigen van ons elkaar al heel lang 
niet meer gezien hadden was het al snel een gezellige 
boel en voelde het meteen heel vertrouwd. Ook juf 
Liesbet Willems was van de partij, na de koffie en een 
koekje zijn we naar onze oude school getogen voor een 
rondleiding. In dit gebouw hebben wij bijna onze gehele 
lagereschooltijd doorgebracht. Daar werden we hartelijk 
ontvangen en rondgeleid door de eigenaars van “Villa 
Zus”. Hier werden veel herinneringen opgehaald onder 
het mom van ‘weet je dit nog?’

Hierna werd de barbecue opgestookt en werd er 
onder het genot van een hapje en drankje nog menige 
herinnering opgehaald en onderling bijgepraat hoe 
het iedereen verder vergaan is in het leven. Het 
was inmiddels na middernacht voordat de laatsten 
vertrokken. Het was een zeer geslaagde en gezellige 
middag/avond waarbij de volgende reünie al bijna 
gepland werd. 

Ronald Lambregts

v.l.n.r. Antoinette v.d. Loo, Marijke Lamers, 
Jeanne Theunissen, Jac Schonenberg, juf Liesbet 
Willems, Henco Vreede, Angela Linssen,
Anja Willems, Cheline Gommers, Ida Maas,
Gerrie Jacobs, Ronald Lambregts
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Getrouwd 
Roel & Alexandra Peters-Esser zijn getrouwd op zaterdag 10 
september om 14:00 in de H. Dionysiuskerk te Heijen.

Allerzielenviering in Heijen 
Ook dit jaar herdenken wij tijdens de Allerzielenviering onze overleden 
parochianen. Deze H. mis is op zaterdag 29 oktober om 19.00 uur 
met opluistering door het Gezinskoor. Na de mis brengen we een 
bezoek aan onze begraafplaats waar de graven gezegend worden. 
Voor de volgende parochianen is een herdenkingskruisje gemaakt. 
Nabestaanden worden uitgenodigd voor deze mis. Desgewenst 
kunnen zij het kruisje tijdens de viering in ontvangst nemen.

Jan Lamers, overleden 27 januari, 90 jaar
Toon Theunissen, overleden 3 mei, 87 jaar
Tinie Celissen-de Rijk, overleden 24 juli, 89 jaar

Alle overledenen, ook degenen die hier niet zijn genoemd, 
herdenken wij met een kaarsje. Namens het kerkbestuur, Pastoor 
Kessels

Allerzielenvieringen in Gennep
Op zaterdag 29 oktober worden om 17.45 uur de overledenen in 
de H. Norbertuskerk herdacht. Het gemend koor zorgt voor de 
muzikale opluistering. In de H. Martinuskerk is de herdenking 
op zondag 30 oktober om 11.00 uur. De graven op de nieuwe 
begraafplaats (Kampweg) worden om 14.00 uur gezegend. Op de 
oude begraafplaats (Torenstraat) vindt de zegening van de graven 
om 15.00 uur plaats.

Gift van het Gilde 
Tijdens de Gildemis op zondag 2 oktober zijn drie fraaie stoelen 
door het Gilde overgedragen aan de kerk en parochianen. Deze 
stoelen zijn tijdens de oorlog in Boxmeer terechtgekomen en 
van vernietiging gered. In 2020 kwamen Pieter Föllings en Gerard 
Thissen met enig speurwerk tot de conclusie dat de stoelen thuis 
hoorden bij het Gilde Sint Dionysius in Heijen. Door overdracht aan 
de kerk krijgen ze een mooie plaats en worden ze nog gebruikt. Wij 
danken het Gilde en de speurders voor deze fraaie gift.

Namens het kerkbestuur, Pastoor Kessels 

NIEUWS
VAN DE
PAROCHIE

Kerkvieringen
ZATERDAG 29 OKTOBER 19.00 UUR  
Allerzielenviering met het Gezinskoor en na afloop 
een bezoek aan het kerkhof (De H. Mis van zondag 
30 oktober vervalt)

ZONDAG 6 NOVEMBER 09.30 UUR  
Eucharistieviering met het Gregoriaans koor

ZONDAG 13 NOVEMBER 09.30 UUR  
Eucharistieviering met volkszang

ZONDAG 20 NOVEMBER 09.30 UUR  
Eucharistieviering met het Gezinskoor. 
Het Gezinskoort viert hierbij het 40-jarig jubileum

ZONDAG 27 NOVEMBER 09.30 UUR  
Eucharistieviering met het Gregoriaans koor

AANMELDING 1E HEILIGE COMMUNIE 
EN VORMSEL  
Aanmelding hiervoor was mogelijk tot 9 oktober.  
Intussen zijn de voorbereidingen gestart. Wilt u 
alsnog informatie? Stuur een bericht naar pastoor 
Kessels via info@parochie-martinus-gennep.nl.

KERKBERICHTEN 
Voor actuele informatie: zie www.heijen.info.

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

HALLO INWONERS VAN HEIJEN,
Heb je nog overbodige spullen in de kelder, schuur of op 
zolder staan? Dan is dit een unieke kans!

Wij zijn namelijk van plan om op 2e Paasdag (10 april 2023) 
een laagdrempelig evenement te organiseren in ons dorp, 
onder de naam: " Heel Heijen Ruimt Op!"

We toveren dan Heijen om in een soort van marktplaats waar 
iedereen, jong en oud, aan mee kan doen. Het wordt eigenlijk 
een zogenaamde garagesale/kleedjesmarkt. Vanaf je oprit, 
garage, carport, voortuin, mag je spullen verkopen. Kleding, 
servies, huisraad etc., zolang het maar 2de hands is. Voor de 
kinderen is het natuurlijk ook leuk om op deze manier hun 
overbodig geworden speelgoed te verkopen. Heb je een leuke 
hobby of maak je leuke dingen, dan kun je dit ook laten zien. 
Dit nieuwe festijn vindt plaats in de bebouwde kom van Heijen 
op 2de Paasdag (maandag 10 april 2023)  van 10.00 tot 14.00 
uur. En ook al verkoop je zelf geen spulletjes, er is dan niets 
leuker om door ons mooie dorp te wandelen, op jacht naar  
leuke dingen.

Meer info volgt snel. Houdt hierbij ook de social mediakanalen 
in de gaten. Heel veel succes alvast met opruimen.

Stella Roodbeen en Carina de Rijck

SAVE THE 
DATE 
HEEL HEIJEN 
RUIMT OP
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Eigenaar Autoschadebedrijf 
V.E.S. stopt
Lieve Pap,

Allereest van harte gefeliciteerd met het 35-jarig jubileum van autoschadebedrijf V.E.S.. Een mijlpaal! Je bent nu 
ruim 50 jaar werkzaam in de autoschadebranche en met mam aan je zijde ben je al 35 jaar succesvol zelfstandig 
ondernemer. Na jarenlang hard werken heb je het zeer moeilijke besluit genomen om met autoschadebedrijf 
V.E.S. te stoppen, zodat jullie kunnen gaan genieten van jullie pensioen. We zijn enorm trots op jullie!

Geniet van jullie welverdiende pensioen. 

Veel liefs, 
Twan, Laura en Marcel

PRIKBORD 
ALLES UIT 
DE BUURT

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

VES Autoschadebedrijf heeft ons vanaf het begin gesponsord met een 
advertentie. Wij zijn VES zeer dankbaar voor hun steun en wensen 
Harry en zijn echtgenote veel gezondheid en geluk.

Redactie Hèjs Nèjs.

Deze krasse en markante Heijenaar, Henk Lukassen, 
loopt dagelijks 2 of 3 rondjes door Heijen. Petje af voor 
deze 80 plusser!
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met van eigen bodem:

Dansgardes - W&C - Ex-Prinsen - Fleur & Denise - 
Heijs Uut Volle Borst - Unne Zwerver

Tonproaters:
Berry Knapen - Dirk Kouwenberg - 

Rien van Genuchten

Vrijdag 18 en Zaterdag 19 November 

in Gemeenschapshuis D’n Toomp 

Aanvang 19.30 uur - Zaal open 18.30 uur

Voorverkoop
12 Eur en 15 Eur aan de deur

Vrijdag 4 November van 20.11 tot 21.11 uur bij “De Vrienden van Heijen” Hoofdstraat 39.
Daarna telefonisch bij Marga Guelen 06 51280389

Ook dit jaar worden vaste zitplaatsen aangeboden en Vol is Vol ! 
Maximaal 11 kaarten p.p. Wees er dus snel bij !!!

Heijse Zitting ‘22Heijse Zitting ‘22

Voorverkoop

De Babyfotoshoot!
Evenals andere jaren zijn wij weer reuze benieuwd naar onze nieuwe baby’s, die geboren zijn in 2022. Vandaar 
dat wij ze van harte uitnodigen deel te nemen aan de gezellige babyfotoshoot. Deze zal worden gehouden op 
zaterdag 10 december vanaf 10.30 uur. Nadere informatie volgt ongeveer een week voor deze datum.
Je kunt je baby alvast opgeven door een mailtje te sturen aan: marjohejsnejs@gmail.com

We hopen als vanouds op een grote opkomst.

Uitnodiging voor de fotoshoot
van de 10-jarigen! Geef het door!
Het is dit jaar al weer 10 jaar geleden dat we de babyfotoshoot voor het eerst organiseerden. De baby’s van toen 
zijn nu dus circa 10 jaar. We zouden ze nog heel graag eens terugzien, kijken hoe het met ze gaat en wat hun 
leventje is. Hieronder volgen de namen van de baby’s die wij destijds geïnterviewd en gefotografeerd hebben:
Vince van Dalen, Lara Janssen, Sherly v/d Bos, Emily Rentier, Emma Bisschops, Raf Pouwels, Sylvie Ankersmit, 
Eefje Lukassen, Merel van Drunen, Fleur Deenen, Sam Verpoort, Anne v/d Anker, Saar Cornelissen, Noud Klaas-
sen, Maud v/d Corput en Suze Gisbers. Ze zullen lang niet allemaal meer in Heijen wonen, maar als je dit leest 
kun je het misschien ook doorgeven aan de kinderen die hier niet meer wonen. Alvast bedankt voor je hulp.

De fotoshoot voor de 10-jarigen willen we houden op 10 december nà de babyfotoshoot (zie hierboven). We 
denken rond 12.00 uur hiermee te kunnen starten. De juiste tijd en verdere informatie ontvangen de deelne-
mers ongeveer een week van tevoren. Wil je meedoen? Stuur dan een mailtje aan marjohejsnejs@gmail.com

Ook voor deze groep hopen wij op een grote opkomst.

PRIKBORD 
ALLES UIT 
DE BUURT

Onze baby's van 2012!
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RUIM 100MONUMENTENBINNEN IN TOONZAAL

BUITEN RUIM 300 MONUMENTENOPGESTELD

Spit Natuursteen
Heesweg 37, 6598 AK  Heijen

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

2 WEKEN LEVERTIJD

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

Een week niet
“gebootcampt” is een 
week niet geleefd…
Tijdens ons interview met drie bootcampers dachten 
we na over een pakkende titel voor dit artikel en toen 
kwamen we op deze. Er volgden er nog meer in de 
loop van deze avond, komen we zo op. We spraken 
met Rob van de Kamp (61), Sarah Gisbers (37) en 
bootcampleider Henri Burgman (22) op een frisse 
nazomeravond.

EERST MAAR EVEN EEN HERNIEUWDE KENNISMAKING, 
HOE ZAT HET OOK AL WEER MET DE BOOTCAMPGROEP?
Ze vertellen: Deze ontstond in april 2016 met Kaylee 
Peters, Tijn Wabeke en Robin Wijers. Kaylee deed 
een studie Minor Sport en Voeding en Tijn volgde de 
opleiding ALO. ALO staat voor Academie Lichamelijke 
Opvoeding en leidt op tot sportleraar op HBO niveau. 
Robin, Tijn en Kaylee begonnen met een kleine groep 
elke maandagavond een bootcamp voor volwassenen 
en later ook voor de jeugd. Het begon steevast met 
een warming up bij de kerk en Kaylee zorgde altijd 
voor een gezonde snack na afloop van de bootcamp. 
Doordat studie, werk en de bootcamptraining niet meer 
gecombineerd konden worden, vroeg Tijn aan Henri om 
in 2019 samen de bootcamp te geven. Ook Henri volgt 
de ALO opleiding in Nijmegen.

WAT IS BOOTCAMP?
Het is een intensieve sport, die je kunt vergelijken met 
de oefeningen in een fitnesscentrum, maar dan lekker 
in de buitenlucht. Dus wat je binnen doet, (hardlopen, 
opdrukken, krachttrainingen, soms met behulp van 
hulpmiddelen als touwen, ladders, trappen en planken) 
doe je met bootcamp buiten. Buiten maak je ook meer 
gebruik van natuurlijke hulpmiddelen. Er wordt dus 
een heel parcours afgelegd. Dat is ongeveer het idee. 
“Buiten sporten is fijn,” zegt Sarah, “en het is ook leuk 
om op verschillende plekken in je dorp te zijn.” Henri 
was  sinds 2019 ook leider van de groep en sinds dit 
seizoen is hij dit alleen, aangezien Tijn een master 
gaat volgen naast zijn werk. Hij bedenkt wekelijks de 
oefeningen en de route. De route begint nog steeds op 
het kerkplein op maandagavond om 20.00 uur. Er is een 
groepsapp van de bootcamp en Henri peilt van tevoren 
hoeveel personen er die avond aanwezig zullen. Dat 
werkt heel handig. De groep bestaat uit circa vijftien 
personen, zij kunnen heus niet elke week aanwezig 
zijn. De route gaat altijd over verschillende locaties in 
het dorp, wel altijd naar de dijk van het viaduct achter 
de Sleen, het Heijense bos en het voetbalveld. Maar de 
rest van Heijen wordt niet overgeslagen. 

ARTIKEL 
IK EN MIJN
HEJSDIER
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“De lessen zijn elke week anders,” zegt Rob, die enorm 
veel plezier beleeft aan de wekelijkse bootcamp. 
“Geloof in jezelf, ga bootcampen,” zegt hij.

"Buiten sporten is fijn,” zegt Sarah, 
“en het is ook leuk om op verschillende 

plekken in je dorp te zijn"

SOCIAAL
Niet alleen het samen sporten maar ook het sociale 
gebeuren is belangrijk. Er wordt op elkaar gelet. Het is 
recreatief, er is geen wedstrijdelement aan verbonden. 
Er worden oefening op alle niveaus aangeboden. Je 
hoeft echt geen afgetrainde sportieveling te zijn, er 
is respect voor iedereen. Henri zorgt voor voldoende 
uitdaging voor ieder individueel. En als dat wél te 
veel is, dan merk je dat toch pas na twee dagen als je 
spierpijn krijgt, lachen ze. Bootcamp is een beleving, 
een “way of life”. Iedereen knikt instemmend.

BOOTCAMP IN CORONATIJD
Ja, hoe ging dat dan, vraag je je af. Geloof het of niet, de 
training ging toch door! Simpel, er werd thuis gesport. 
Maandagavond 20.00 uur, sportkleding aan en dan 

contact via telefoon, computer en Teams. De een stond 
op zolder, de ander in de kelder of buiten op het terras 
te sporten. De harde kern had er duidelijk behoefte aan 
en Tijn en Henri voorzagen in deze behoefte. Gelukkig 
kan de groep zich nu weer samen buiten uitleven.

HENRI
Deze bevlogen jongeman en rasechte Heijenaar geniet 
van zijn rol als initiator en trainer van de bootcampgroep. 
Behalve dat is hij ook voetbaltrainer bij VV Heijen en 
invalkracht bij krachttrainingen/het medisch fitness 
centrum in de zaal bij ESP. Henri vindt het belangrijk 
dat iedereen zichzelf uitdaagt, nét iets meer te doen. 
De conditie verbeteren! “Ik kan goed zien wat iemand 
persoonlijk kan en pas dat dan aan.” Maar hij is wel op 
zoek naar een tweede trainer, iemand met een sportieve 
achtergrond of fysiotherapeut. Je moet wel iets weten 
van trainingsonderdelen en oefeningen. Voel je hier 
wat voor? Neem dan contact op met Henri. Persoonlijk 
contact? Ha! Dat is ieder weekend mogelijk bij De 
Vrienden van Heijen, waar hij zijn ontspanning vindt.

"Henri vindt het belangrijk
dat iedereen zichzelf uitdaagt,

nét iets meer te doen"

En natuurlijk, ook aanvulling van het aantal deelnemers 
is altijd van harte welkom. Nieuwsgierig of bootcamp 
bij jou past? Kom op maandagavond vooral van die 
bank af en sluit gezellig aan!

WAT KOST HET?
Een bootcamptraining kost € 4,00 per keer. De eerste 
(proef)les is gratis. Het e-mailadres van Henri is 
henriburgman@hotmail.com 06-29899961. Als je 
geïnteresseerd bent kun je met hem contact opnemen. 
Je bent van harte welkom. Henri en de andere 
bootcampers zullen zich graag over je ontfermen.

EN DAN NOG EVEN DIT
Onze notulist, Angeline, is docent Nederlands en 
betwijfelde dat “gebootcampt” zoals in de titel van 
dit verhaal staat, Nederlands is. Als dat niet zo is, dan 
hebben wij NU de taal verrijkt met een nieuw woord… 
Trouwens, als je “gebootcampt” controleert met de 
spellingcontrole krijg je “geboodschapt”, of dat nu zo’n 
mooi Nederlands is?

“Vertrouw op jezelf, ga bootcampen…!”

Welkom in Heijen,
Zeph en Wister
Hoera! Op 21 juli 2022 zijn Niek en Jodie trot-
se ouders geworden van de tweeling Zeph &  
Wister Brock-Liebrand! Zij mochten de eerste we-
ken met zijn vieren bij hun Opa Ruud en Oma Rita  
logeren op de Smele in Heijen.

Gymgroep in Heijen!
Deze groep krasse (meest) 80+ gymmers die iedere woensdag-
morgen onder leiding van Olga van Gennep Vitaal hun conditie 
op peil houdt is genomineerd voor de Gennepse sportprijs voor  
ploegen/teams van het jaar 2022. Kanjers zijn het, allemaal! 

PRIKBORD 
ALLES UIT 
DE BUURT

v.l.n.r. Annie, Annie, Olga, Geerten, Joke, Mientje, 
Thei, Gonny en Lenie

De warming up bij de kerk.
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28 oktober

21 november

25 november

18 december

Vroeg Pieken Vrijdag

Senegal - Nederland 

Nederland - Ecuador

Speciaalbier middag

Oudjaarsavond

Feestavond met DJ van 17:00 tot 00:00 uur.

Aanvang wedstrijd 17:00 uur.

Aanvang wedstrijd 17:00 met aansluitend feestavond met DJ tot 00:00 uur.

Met aansluitend de WK finale om 20:00 uur.

Open van 12:00 tot 00:00 uur.

Afkoopavond € 35,-  met muziek van DJ Barry.

WK 2022

Vroeg Pieken Vrijdag
met

29 november Nederland - Qatar
Aanvang wedstrijd 16:00 uur.

WK 2022

WK 2022

Mocht het Nederlands elftal verder komen in het WK worden deze wedstrijden
ook uitgezonden.

30 december Top 2000 café

31 december

Aanmelden voor deze middag kan via 06-55908880 of in de kroeg.

01 januari Nieuwjaarsborrel
Open vanaf 14:00 uur.

Extra informatie wordt gedeeld via onze social media.

WK 2022

Feestelijke opening nieuwe
locatie Madelief Heijen
Op zondag 30 oktober organiseert Kindercentrum Madelief een feestelijke opening van de nieu-
we vestiging van Madelief in Heijen. Deze nieuwe vestiging is een onderdeel van de ingrijpende 
verbouwing en ontwikkeling van de Multi Functionele Accommodatie (MFA) in Heijnen, waar ook 
gemeenschapshuis D’n Toomp en basisschool de Heggerank een onderdeel van is. 

De kinderopvanglocatie van Kindercentrum Madelief bijt de spits af van deze verbouwing en zal 
op maandag 31 oktober de eerste kinderen kunnen ontvangen en dat wordt zondag 30 oktober 
gevierd met een feestelijke opening. Je kunt ons vinden naast het gebouw van Basisschool de 
Heggerank aan de Sleedoornstraat 1 in Heijen.  De opening is van 12.00 uur tot 16.00 uur en is voor 
iedereen die het leuk vindt om een kijkje te komen nemen in de nieuwe kinderopvang locatie van 
Kindercentrum Madelief.

Er is voor iedereen wat te doen, dus het hele gezin is uitgenodigd. Van jong tot oud is welkom. 
Voor de kinderen zijn er diverse activiteiten gepland en uiteraard ben je vrij om even binnen te 
kijken op de groep na de grote verbouwing.

Als je interesse hebt in kinderopvang voor jouw kind in een heerlijke omgeving, kom langs om 
kennis te maken. De kinderopvang is speciaal voor kinderen van 0 tot 4 jaar. 
Check www.madeliefkindercentrum.nl voor meer info.

PRIKBORD 
ALLES UIT 
DE BUURT
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Ik en mijn Hejsdier
We hebben inmiddels al heel veel verschillende 
Hejsdieren mogen ontmoeten en ook deze keer is 
het weer gelukt om een bijzonder stel vast te mogen 
leggen, namelijk twee kunekune varkentjes (spreek 
uit als koenie, koenie).  Laten we gauw kennis maken!

EVEN VOORSTELLEN
Wij zijn Noa (10 jaar), Mara (8 jaar) en Jesse (5 jaar) en wij 
wonen samen met onze ouders, hond Okki, poes Lilly en 
onze twee kunekune varkentjes in Heijen. Deze laatste 
twee dieren willen wij graag aan jullie voorstellen.

KNORRIE EN PUA
Knorrie en Pua zijn nu ongeveer een jaar en twee 
maandjes oud. We hebben ze uitgekozen bij een 
hobbyfokker in Melderslo. Knorrie is een bruin mannetje 
en Pua een zwart met wit vrouwtje. We hadden ze 
eigenlijk eerst Knorrie en Snorrie genoemd, maar dit 

vond Mara niet zo leuk. Ze zijn alle drie groot fan van 
de film Vaiana, waarbij de hoofdrolspeelster ook een 
varkentje Pua als huisdier heeft en die sprekend op 
hun vrouwtjes varkentje lijkt, vandaar dat zij nu ook 
Pua heet.

HET RAS 
Kunekune varkens, is een klein ras oorspronkelijk 
gehouden door de Maori in Nieuw Zeeland. Ze hebben 
een ronde bouw, korte snuit en harige vacht. De 
meeste kunekunes hebben ‘belletjes’ onder hun kin, 
pire genaamd. Het lange en nauwe contact met de 
mens is waarschijnlijk de reden dat kunekunes zo’n 
vriendelijk en een gelijkmatig temperament hebben. 
Het zijn aanhankelijke levensgenieters en ze zijn dol 
op gezelschap.

Dit is ook duidelijk te merken aan Knorrie en Pua. Luid 
knorrend komen ze ons begroeten bij het hek en ze 
scharrelen gezellig achter ons aan als we hun ruime 
verblijf betreden. Ze zitten er allebei royaal bij en 
hebben een compleet bos tot hun beschikking.

ARTIKEL 
IK EN MIJN
HEJSDIER

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
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Ook heeft de papa van het drietal een prachtig schuurtje 
voor ze opgeknapt waar de twee een zalig bed van stro 
in hebben liggen met een eigen ingang.

Vanwege de overwoekering door brandnetels, 
bramenstruiken en bosjes van een deel van hun 
tuin kwam men op het idee om de varkentjes aan te 
schaffen. Uiteraard speelde de gezelligheid ook mee, 
maar vooral het bezit van de extra paar tuinwerkers was 
een mooie bijkomstigheid. Nou, die taak namen ze zeer 
serieus. Binnen een paar weken werden de contouren 
van de tuin duidelijk en is er geen brandnetel meer te 
vinden. Moj toch?

VOEDSEL
Noa vertelt ons dat de kunekunes naast brandnetels 
en blaadjes nog veel meer eten, o.a. paprika’s, schillen, 
boterhammen en ander groenten en fruit. Eigenlijk 
zijn het gewoon wandelende groene kliko’s, zo handig! 
Maar ze mogen geen vlees eten, daar worden ze ziek 
van. Ze krijgen iedere dag ook een schep muesli met 
brokjes waar ze enorm van smullen. Op dierendag 
krijgen ze iets extra’s zoals lekkere stukjes banaan en 
opa en oma nemen altijd suikerbieten voor ze mee. 

ONDEUGEND 
Jesse is ook gek op zijn huisdieren want ze zijn heel 
slim, net als hij! Ze kunnen met hun neus het poortje 
van hun hok openduwen en zo ontsnappen. Dus dacht 
Jesse slim te zijn door het poortje met  een touw 
dicht te knopen, maar daar wisten ze ook iets op: ze 
knabbelden er gewoon net zo lang aan totdat het touw 
in tweeën brak en ze alsnog konden ontsnappen. 

Ja, zegt Mara, ontsnappen kunnen ze als de beste.Toen 
ze dat een paar keer gedaan hadden, besloten we dat 
ze ook gewoon los door de tuin mochten lopen. We 
hebben immers een heel groot hek om ons erf heen, 
dus ze kunnen dan niet buiten de poort komen en 
bijvoorbeeld de weg op gaan. Voordat we het wisten 
hadden ze toen ook de moestuin ontdekt en hem 
helemaal leeggegeten met de aardbeien plantjes als 
toetje! Ook ruimen ze graag alle appels op die uit de 
boom zijn gevallen. Ze maken dan soms ruzie als ze 
alle twee voor dezelfde appel willen gaan. Dit gaat dan 
gepaard met een hoop kabaal, een salvo van knorren en 
gegil en elkaar duwen met hun kop, om er vervolgens 
als een haas vandoor te gaan met de buit. Een heel 
komisch gezicht. 

VERZORGING
Is dat nou veel werk het houden van kunekunes, 
vroegen wij ons af? Nou dat valt wel mee hoor. Het is 
wel handig als je veel ruimte hebt, zoals een grote tuin 
of een weilandje, want ze houden van rondscharrelen. 
We helpen wel mee, maar eigenlijk verschoont papa 
meestal de stal, maakt hij de nieuwe weitjes die hij 
met schrikdraad afzet en mama voert ze iedere dag en 
geeft ze water. Het zijn hele schone dieren, ze maken 
hun bed nooit vies en poepen vaak ver bij hun hok 
vandaan. Om af te koelen willen ze nog wel eens in het 
vijvertje gaan poedelen of gaan wroeten in de grond 
om er vervolgens languit in te gaan liggen. 

Aaibaar zijn ze ook, maar het voelt best gek die taaie 
haartjes op hun rug. Vooral Pua vind het heerlijk als je 
haar achter haar koppie kriebelt. Maar optillen kun je 
beter niet doen, want dan gaan ze heel hard gillen! 

Kortom, kunekunes zijn hele lieve, schone, gezellige, 
ondeugende beestjes die er toch wel  een bourgondische 
leefstijl op na houden. Ze passen dus helemaal bij ons 
dorp Heijen! 

Lieve groetjes,
Noa, Mara, Jesse, Knorrie en Pua. 

 Heb jij ook een leuk hejsdier en wil je die aan 
ons voorstellen, stuur dan een mailtje aan 
dorpsblad@heijen.info 



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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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

Op verzoek van Werkgroep Historisch Heijen maken wij in 
elke uitgave van het Hèjs Nèjs plaats voor een onderwerp 
uit hun onuitputtelijke voorraad mooie anekdotes. Met enige 
regelmaat plaatst de werkgroep een foto en/of tekst op 
Facebook. Maandelijks wordt ook een van deze onderwerpen 
in het Hèjs Nèjs opgenomen. Werkgroep Historisch Heijen 
heeft inmiddels 394 leden. Deze keer een greep uit de rubriek: 
agrarische bedrijven

Landbouw Mechanisatie 
Centrum (LMC), 
Hoogveld Heijen
Dit bedrijf begon ooit als Jansen Machinehandel te Gennep/
Nijmegen. Het voorzag de hele regio van landbouwmachines,
zoals tractoren, stro- en hooipersen, maaidorsers etc. Door 
de komst van het internet werden de machines niet alleen in 
de regio, maar ook wereldwijd verkocht. Het bedrijf maakte 
een enorme groei door, mede door de verdere mechanisatie
van de landbouw. Hierdoor was de vestiging in Gennep 
eigenlijk te klein, de vestiging in Nijmegen was reeds in 1951
opgeheven. Jansen verhuisde in 1976 van Gennep naar Heijen 
en ging verder onder de naam LMC Gennep (gevestigd in 
Heijen aan het Hoogveld). Piet Hendriks werkte in Gennep 
als vertegenwoordiger, nadat hij tot 1976 zijn sporen had 
verdiend bij Visscher & Zn. Touwhandel uit Steenwijk. Piet 
werd bij LMC directeur, samen met Karel Gesthuizen, die hier 
als verkoper was begonnen, en de heer Bienemans. 

In 2001 werd het 25-jarig jubileum van LMC groots gevierd. 
Karel heeft het bedrijf samen met zijn vrouw Ellie nog bijna 
10 jaar gerund. Uiteindelijk verhuisde het bedrijf naar Veghel 
en werd onderdeel van Landtech. Er zijn in de loop der jaren
veel medewerkers actief geweest, zoals Piet van de Loo 
(monteur) en Jan Roelofs (monteur en tevens magazijnman). 
Jan was een man met markante uitspraken: ‘Ik ben gratis 
naar school geweest en jij voor niks!’

FOTO 1
Show op de groenstrook tussen het bedrijfspand en de 
Hoofdstraat in Heijen ivm 25-jarig jubileum in 2001

FOTO 2 
Karel Gesthuizen

FOTO 3
Show bij de vestiging in Gennep (nu parkeerterrein Lidl)

FOTO 4
Jan Roelofs (re), monteur /magazijnmeester: ‘Ik ben gratis 
naar school geweest en jij voor niks’

HISTORISCH
HEIJEN
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DINSDAG 25 OKTOBER 
ZijAktief

Reisverslag Santiago de Compostella

DINSDAG 25 T/M VRIJDAG 28 OKTOBER   
Sportpark “de Heikamp”

Grensland voetbalschool/V.V. Heijen
Herfstvakantie-voetbalkamp

VRIJDAG 28 OKTOBER
19.30 uur D’n Toomp

Schutterij/Gilde Sint Dionysius
Open Competitie kruisboog/vlak/buks

DONDERDAG 3 NOVEMBER
13.30 uur D’n Toomp

KBO afd. Heijen Kienen

VRIJDAG 4, 11 & 25 NOVEMBER
19.30 uur D’n Toomp

Schutterij/Gilde Sint Dionysius
Open Competitie kruisboog/vlak/buks

ZONDAG 6 NOVEMBER 
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”

V.V. Heijen 1 -  SV Oostrum  1

ZONDAG 13 NOVEMBER 
10.30 uur D’n Toomp

Werkgroep Historisch Heijen
Presentatie verdwenen gebruiken en

 activiteiten in Heijen

VRIJDAG 18 NOVEMBER
ZATERDAG 19 NOVEMBER

19.30 uur D’n Toomp
C.V. de Wortelpin Zittingsavonden

ZONDAG 20 NOVEMBER 
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”

V.V. Heijen 1 -  Vios '38  1

MAANDAG 21 NOVEMBER 
ZijAktief

Creatieve activiteit bij Houtmaatjes

DONDERDAG 1 DECEMBER
13.30 uur D’n Toomp

KBO afd. Heijen Kienen

IEDERE VRIJDAG IN DECEMBER
19.30 uur D’n Toomp

Schutterij/Gilde Sint Dionysius
Open Competitie kruisboog/vlak/buks

ZONDAG 4 DECEMBER 
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”
V.V. Heijen 1 -  SV Lottum/GFC’33 1

ZATERDAG 10 DECEMBER 
10.30 uur D’n Toomp

Fotoshoots baby's 2022 en 2012

WOENSDAG 14 DECEMBER 
ZijAktief

ZijAktief Kerstviering



  

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.


