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Weer (bijna) een jaar voorbij! Afgelopen jaar hebben elf Hèjs Nèjssen 
het licht gezien. Dit was mogelijk door de niet aflatende inzet van allen 
die hierbij betrokken zijn. Natuurlijk de redactie zelf, maar zeker ook onze 
vaste gastschrijvers Martha, Paul, Riet en Gerrie. Bedankt. Dank ook aan 
Germa voor het parochienieuws, aan Angeline voor haar invalbeurten bij 
het corrigeren van de teksten. En natuurlijk dank aan onze adverteerders. Onze dank aan hen hebben 
we toepasselijk in een advertentievorm gegoten. En last but not least: dank aan onze bezorgers. Een 
verse Hèjs Nèjs is nog maar net uit en zij gaan meteen op pad om Hèjs Nèjs huis-aan-huis te bezorgen. 
Gratis, al is dat niet helemaal waar voor de leden van Hèjje Mojjer. Een deel van hun contributietientje 
is zoals bekend bestemd voor Hèjs Nèjs. Om Hèjs Nèjs huis-aan-huis te kunnen blijven bezorgen zijn 
meer leden nodig. Word daarom lid van Hèjje Mojjer in 2016 als u dat nog niet bent! We willen toch 
niet dat alleen de leden Hèjs Nèjs ontvangen en een deel van Heijen niet meer?
Wij wensen u een heel voorspoedig 2016 en voor nu weer veel lees- en kijkplezier.
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Als de dagen korter en de nachten tot eenzelfde omvang 
langer worden zo aan het einde van het jaar, is de tijd om 
achterom en vooruit te kijken. Je zet je leven tot nu toe af 
tegen wat er nog komt. Het eerste ligt vast, het tweede is 
afwachten. Als optimist denk ik hierbij aan het verschil in 
omvang tussen de autovoorruit en de achteruitkijkspiegel 
of, met andere woorden, de toekomst is belangrijker dan 
in het verleden blijven hangen, maar dit terzijde.
De psychoanalyticus Erik Erikson (wie kent hem niet?) 
deelt het leven van de mens in een achttal fases in. Begint 
met zuigeling en eindigt met late volwassenheid. Anderen 
hanteren 3 periodes van 7 jaar om tot volwassenheid te 
komen. Sommigen hebben daar niet genoeg aan en heb-
ben er minimaal 5 nodig, maar dit terzijde.
Zelf dacht ik altijd: je moet zolang mogelijk doorwerken, 
want als je de pijp aan Maarten geeft en van je pensioen 

Levensfases

gaat genieten, begin je aan de laatste fase. Maar nu ik in 
die gelukkige omstandigheid verkeer en gestopt ben met 
werken, heb ik er voor mijn eigen gemoedsrust een fase 
aan toegevoegd: eerst de periode dat je nog volledig in 
de maatschappij kunt meedraaien, zowel geestelijk als li-
chamelijk, en pas veel later die laatste fase. Die komt dan 
over een jaar of dertig. Behoorlijk optimistisch, maar dit 
terzijde.
Als de medische wetenschap gelijk krijgt, worden we veel 
ouder dan onze voorouders. Dat biedt perspectief in dit 
verband. En de overheid is het daar volledig mee eens: de 
AOW-leeftijd schuift lekker mee verder de toekomst in. 
Voorlopig stoppen ze bij 67 jaar en gaan ze uit van daar-
achteraan gemiddeld een jaar of 18 pensioengerechtigd 
tot de dood erop volgt. Gelukkig is een gemiddelde een 
leugen en zit de eerder genoemde 30 jaar tot de laatste fase 
er nog in, maar ook dit terzijde.
Al die terzijdes zijn mooi, maar wat komt dat komt. Eerst 
maar eens van elke dag iets maken in het hier en nu. Iets 
bijdragen aan de maatschappij binnen je mogelijkheden. 
Geeft voor jezelf voldoening en anderen hebben er ook 
nog wat aan. Mooie gedachte zo aan het einde van het 
jaar! En volgend jaar lekker slapen en gezond weer op. Als 
je dat volhoudt, word je 100 jaar of meer, dat is logisch.

Column

1e prijs 
Levensmiddelenmand Troefmarkt
Familie Jans 
Hermelijnstraat 40 
lot 7138 

2e prijs 
Bon Heijs Hepke
Familie Klauwer Nieuwwijkstraat 23
Lot 8049 

3e prijs 
Bon Heijs Hepke
Familie Willems Hommersumseweg 36
Lot 7296 

De prijzen worden thuisbezorgd!

Met dank aan de Troefmarkt en het Heijs Hepke die de 
prijzen ter beschikking stelden.

Fanfare EMM donateursactie 2015

De winnaars van de donateursactie 2015 van Fanfare EMM
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Traditioneel geeft blaaskapel Die Original Maastaler de 
eerste zondag na nieuwjaar haar nieuwjaarsconcert. Dit 
jaar zal dit zijn op 3 januari. Vanaf 12.00 uur hopen wij met 
u enkele gezellige muzikale uurtjes door te brengen in 
Gemeenschapshuis D’n Toomp. Natuurlijk is de entree gratis.  
Tevens willen wij van de gelegenheid gebruik maken om u 
fijne feestdagen en alle goeds voor 2016 toe te wensen.

Mooi tweestemmig

Op 8 november jl. is door De Zonnebloem afdeling Heijen 
de tweejaarlijkse hobbybeurs gehouden. Een mooie dag die 
volgens de standhouders en de bezoekers naar tevredenheid 
is verlopen. 
We bedanken alle standhouders, die medewerking aan deze 
beurs hebben verleend.
Een speciale bijdrage aan de hobbybeurs wordt iedere keer 
verleend door een aantal dames, die mooie bloemstukken en 
andere schitterende creaties uit de natuur maken.  Met dit bericht 
willen we  Willy Lintzen, Marga Guelen, Marita Lambregts, Marita 
Wientjens, Nelly Hopman en Hermi Broenen hartelijk danken 
voor hun vele werk.  Zij doen dit geheel belangeloos, waarbij de 
opbrengst bestemd is voor de Zonnebloem. 

De Zonnebloem afdeling Heijen
van links naar rechts: Marita Lambregts, 

Marita Wientjens, Willy Lintzen en Marga Guelen.

Verenigings- en ander nieuws

Voor de lekkerste oliebollen hoeft u ook dit jaar niet de 
deur uit.
De jeugdafdeling van V.V. Heijen en Heijs Hepke bezorgen 
namelijk op oudejaarsdag vanaf 09:30 uur huis-aan-huis de 
versgebakken oliebollen. We gaan in heel Heijen rond.

Mocht u niet thuis zijn, dan kunt u de oliebollen ook zelf 
afhalen bij Eeterij Heijs Hepke.

V.V. Heijen en Heijs Hepke wensen wij u alvast een fijne jaarwisseling en een gezond 2016.

Oliebollenactie in Heijen

Terugblik Hobbybeurs De Zonnebloem

Nieuws van 
Die Original Maastaler

 

Oliebollenactie Jeugd V.V. Heijen 
31 december  

Genieten van heerlijke oliebollen tijdens de jaarwisseling?  De Jeugd van V.V. Heijen komt bij u langs op oudjaarsdag. Vanaf 9.30 uur ook te koop bij Heijs Hepke. 
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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

Boxmeerseweg 2a  6598 BK Heijen
www.snellenhorecaservice.nl
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Dankwoord 

Opel Jetten Cuijk
Hofmans Interieurbouw Heijen
Frank Spit  Natuursteen Heijen
Topslijter Rob Takken  Heijen
Snellen Heijen
Service Vonk Groep 
Rabobank Maasduinen
Schoonheidssalon Puur Genoegen
Deenen Mondzorg Gennep
Slagerij Frank Verheijen Gennep
Coenders Tweewielers Heijen
Edelsmid Frentz Heijen
Uitvaartonderneming Schrijen Boxmeer
For farmers Heijen
Schuttershof Heijen
Autobedrijf Velthuis Heijen
Heijs Hepke  Heijen
V.E.S. Schadebedrijf Heijen
Hopmans Banden Heijen
Optibelt Walk BV  Heijen
Rover Media Groep Heijen
Boumans Verhagen Heijen

Groente en Fruit Frans Elemans Gennep
Teunesen Zand en Grint Heijen
Peters Home Cuijk
Gebr. Janssen Beugen
Timmerbedrijf Voss Heijen
Restaurant Molenzicht Heijen
Teun Arts  Meubelen  St. Hubert
van Goethem Heijen
Troefmarkt  Heijen
Anita Lintzen Ottersum
Nillessen Schilderwerken Heijen
L.E.Products &Inn BV  Gennep
Eldoradoparken Heijen
ODIDANCE Ottersum
Alfap Gennep
Dierenpraktijk Maasduinen Heijen
Slagerij de Best Bergen
Carla Bos Heijen
Plan B. Heijen
E.S.P. Gennep
Carpe Diem Heijen
Zorgboerderij Lindehoeve Siebengewald

Onze adverteerders hebben het ook in 2015 voor een belangrijk deel mogelijk gemaakt om het 
Hèjs Nèjs te maken. Daarvoor bedanken wij hen van harte! 

De redactie

Adverteerders bedankt!
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Samen aanpakken. Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen. 

Vertrouwd en  
eenvoudig over je 

geld beschikken
Het gemak  
van onbezorgd  
genieten



Appelvlier   

Ingrediënten;

500 gr bruine bastaardsuiker

500 gr zelfrijzend bakmeel

250 gr havermout

400 gr boter

2 eieren

snufje zout

kaneel

ca. 6 appels en eventueel rozijnen en of gedroogde abrikozen

Bereiding:

Boter smelten. Doe suiker, bakmeel, havermout, ei en zout in een grote 

kom en voeg dan de gesmolten boter toe. Roer dit goed door elkaar. 

Appels schillen en in kleinen blokjes snijden. Kaneel toevoegen met 

wat vanille suiker en met rozijnen en / of gedroogde abrikozen.

Het deeg op een ingevette of met bakpapier beklede bakplaat (24 x 

30cm) verdelen. Hier overheen het appelmengsel verdelen.

Bakplaat in de voorverwarmde oven schuiven op 160 graden en ca. 

60 minuten bakken.

Na het bakken appels aandrukken met een lepel, het deeg is dan nog 

zacht, maar wordt vanzelf hard na afkoelen.

HEERLIJK!

Oproep 
Postzegels voor KIKA 
Kinderfonds – Hub Vinck   
Begin november 2015 stond in De Gelderlander een 
artikel over het verzamelen van postzegels voor het 
KIKA Kinderfonds. Oud-Heijenaar Hub Vinck, sinds 
3 jaar woonachtig in Gennep, verzamelt gebruikte 
postzegels. Telkens als hij er weer voldoende heeft 
afgeweekt, gedroogd en gewogen gaat een zending 
naar Rotterdam en de opbrengst naar het Kika 
Kinderfonds.  
Heijenaren en andere lezers: bewaar uw postzegels, 
zoals van de kerstwensen, en neem contact op met 
Hub: telefonisch via nummer 06-20454408 of per 
e-mail hubvinck@home.nl  U mag de postzegels 
natuurlijk ook afgeven bij of opsturen naar Hub. 
Hij woont Doelen 10, 6591 BX Gennep. Ook als u 
gestopt bent met het verzamelen van postzegels is 
dit een prima bestemming. 

www.rabobank.nl/lvcm

Samen aanpakken. Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen. 

Vertrouwd en  
eenvoudig over je 

geld beschikken
Het gemak  
van onbezorgd  
genieten

Dubbel feest!   

Op 27 november 1965 werd bij Frans en Grada 
Martens  een zoon geboren, Gerbrand. Derhalve vierde 
hij enkele weken geleden zijn 50e verjaardag. Vanwege 
de geboorte van Gerbrand kon Grada 50 jaar geleden 
niet aanwezig zijn op de bruiloft van haar zus Riek die 
op die dag trouwde met Cor Cillessen. Gerbrand en 
zijn oom en tante wonen vrijwel tegenover elkaar in de 
Lijsterbesstraat en de Acaciastraat en dus waren er twee 
huizen vlakbij elkaar uitbundig versierd. Onze fotograaf 
zag het en maakte beide foto’s.

Zaterdag 19 december 
ontsteken wij de lichtjes 
van de kerstboom en 
worden de kerstballen 
opgehangen.  

 

Kom genieten van  

warme chocomelk  

en glühwein. 

Locatie:  

Evenemententerrein 
Hoofdstraat 

 

Tijd: 19:00 
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Kwaliteit in  
kunststof  
en aluminium

U bent van harte welkom

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

ramen  I  deuren  I  serres  I  veranda’s  I  horren  I  zonwering

Heijen

Expeditieweg 8-11 - 6657 KL Boven Leeuwen
T. 0487 - 501 469

De Flammert 1016A - 5854 NA Bergen
T. 0485 - 531 201

info@vonk-service.nl - www.vonk-service.nl

De duurzame totaalinstallateur uit uw regio!

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:

Per 1 januari 2015 hebben wij Frans Arts Installaties uit Afferden overgenomen!

GGSS
ServiceVonkGroep

√    Houtkachels

√    Verwarming

√    Sanitair

√    Elektra

√    Airconditioning

√    Service & onderhoud

√    Zonnepanelen

√    Zonneboilers

√    Warmtepompen
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Meet & Greet

Wouter Janssen  

26-05-1999 Heijen

Hermelijnstraat 7

Havo op Merletcollege Cuijk

5e jaar

Nee nog niet

Voetballen en gamen 

Ja, bij de Albert Heijn in Gennep

De eredivisie houdt me erg bezig omdat ik van voetbal houd.

Family guy

Voetbal

Voetbal

Hardstyle

Sociaal

Ik stel alles uit 
 
School

Voetballen en gamen

Een mooie auto van kopen

Een Champions League finale

Een welvarende toekomst

Dat het een leuk dorp blijft

Anoek Gerrits 

Naam

Geboortedatum en plaats

Waar woon je in Heijen?

Op welke school/opleiding zit je?

En in welke klas/jaar?

Weet je al wat je wilt worden?

Wat zijn je hobby’s

Verdien je een zakcentje bij en zo ja, waar of waarmee?

Wat houd je op dit moment erg bezig en waarom 
(denk aan sport, politiek, het nieuws, 
een persoon of toestand)

Wat is je favoriete TV programma?

Wat is je favoriete sport om te doen?

Wat is je favoriete sport om naar te kijken?

Wat is je favoriete muziek

Wat is je beste eigenschap

En wat je slechtste
 
Waar heb je een enorme hekel aan

En wat vind je juist leuk

Wat zou je doen als je een miljoen euro zou winnen?

Wat wil je in ieder geval een keer
in je leven meemaken?

Wat hoop je voor jezelf in de toekomst?

Wat hoop je voor Heijen in de toekomst? 

Wie komt er in de volgende Meet & Greet?

Wouter Janssen
In deze rubriek stelt steeds een jongere tussen 12 en 18 jaar 
zich voor aan de hand van een vragenlijstje. Degene die het 
vragenlijstje invult, bedenkt en vraagt ook de volgende die 
het lijstje zal invullen. Deze keer maken we nader kennis 
met Wouter Janssen.

Meet & Greet

Meet & Greet



Ruth & Alex – Dinsdag 12 januari 15:45
Humoristisch drama met Diane 
Keaton en Morgan Freeman als een 
gepensioneerd koppel dat moeite heeft 
om hun appartement te verkopen.
Ruth en Alex zijn een gepensioneerd 
koppel in New York. Een appartement vijf hoog in Brooklyn was 
het enige wat ze zich konden veroorloven toen ze jong trouwden, 
en ze zijn er nooit weggegaan. Maar inmiddels moeten ze toegeven 
dat een lift eigenlijk geen luxe meer is. De trappen en hun leeftijd 
worden immers niet lager. Ze zetten het appartement te koop en 
hun nichtje, makelaar Lily, belooft ze alvast een miljoen. Maar hoe 
dichter Ruth en Alex bij een deal komen, hoe meer herinneringen 
hun huisje oproept en de melancholie toeslaat.

Op vertoon van uw KBO-
lidmaatschapskaart geldt een gereduceerd 
tarief (€6,80 i.p.v. €9,40). Het is noodzakelijk 
tevoren te reserveren (gratis); telefonisch 
via het nummer 024 - 622 13 46 of via 
internet www.cinetwins.nl). Het adres van 
Cine Twins is Kerkplein 2b, 6581 AC Malden. 
In de buurt is volop parkeergelegenheid en 
de bus (lijn 83) stopt vlakbij.



Ovenschotel met spinazie en champignons   
Ingrediënten voor 2 personen;
2 uien
4 knoflookteentjes
200 gram champignons
8 kers tomaatjes
400 gram bladspinazie vers of diepvries
geraspte kaas, ca. 4 eetlepels
1 snufje nootmuskaat
peper en zout
Bereidingswijze: Pel en hak de knoflookteentjes en de ui fijn, snij de champignons in plakjes en snij de kers tomaatjes in vier. Fruit de ui en de knoflookteentjes in een anti-aanbakpan. Voeg de champignons en de kers tomaatjes en de spinazie toe en kruid met nootmuskaat, peper en zout. Breng de groenten over in de ovenschotel. Verdeel er de geraspte kaas over en plaats de schotel gedurende 20 minuten in een voorverwarmde oven op 200 graden of stand 8Serveertips; lekker met biefstukjes en rijst of gebakken aardappeltjes.

Imagine   

In de warrige tijden die we beleven geeft het prachtige lied van John Lennon – 

Imagine uit 1971 hoop en troost. Het staat dit jaar op nummer 1 in de Top 2000. 

Op de foto het gedenkteken voor John Lennon in Central Park New York.

Hieronder de tekst:

Imagine

Imagine there’s no heaven

It’s easy if you try

No hell below us

Above us only sky

Imagine all the people

Living for today…

Imagine there’s no countries

It isn’t hard to do

Nothing to kill or die for and no religion too

Imagine all the people

Living life in peace…

You may say I’m a dreamer

But I’m not the only one

I hope some day you’ll join us

And the world will be as one

Imagine no possessions

I wonder if you can

No need for greed or hunger

A brotherhood of man

Imagine all the people

Sharing all the world

You may say I’m a dreamer

But I’m not the only one

I hope some day you’ll join us

And the world will be as one

Gedenkteken voor John Lennon in Central Park New York.
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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

Regio Land van Cuijk & Maasduinen
Uitvaartcentrum Boxmeer, Hollesteeg 1a Boxmeer  

t. 0485 - 52 1111 (dag en nacht) | info@schrijen.com
www.schrijen.com

Wij kunnen 
een uitvaart 
regelen van 
A tot Z

Uitvaartcentrum
- opbaren
- uitvaartdienst
- cateringsruimte
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Op visite bij
Teun en Flip Arts …..

Ja, zo voelde het echt. Zoals jullie weten gaan we geregeld langs bij onze 

adverteerders voor een bedrijfsinterview en deze keer waren we te gast bij Teun 

Arts en zijn zoon Flip van Teun Arts Zitcomfortspeciaalzaak, een meubelbedrijf in 

St. Hubert. Kenmerken van een goede visite zijn een leuk gesprek, goede koffie en 

lekker zitten. Alle drie ingrediënten waren bij Teun Arts volop aanwezig. Wie zijn 

die twee heren van het al meer dan veertig jaar oude bedrijf? Lees maar verder.

Teun Arts
Teun werd 64 jaar geleden geboren in Ravenstein 
en als jongste uit een gezin van tien kinderen. Hij 
wilde graag boer worden, maar aangezien hij de 
laatste in de rij was ging die droom niet door. Teun 
werd opgeleid tot metaalbewerker en belandde 
in de meubelindustrie. Hij leerde metalen 
onderstellen van meubels maken en werkte enige 
tijd bij een meubelfabriek in Duitsland. Leerde daar 
de taal en de manier van zakendoen in Duitsland.

Vervolgens startte Teun In 1973 zijn meubelfabriek 
in Huisseling. Na 2 jaar werd deze locatie te 
klein en kocht hij in Sint Hubert een toenmalige 
gladiolendrogerij. In deze oude boerderij breidde 
hij, samen met zijn vrouw Ans, de capaciteit van de 
meubelfabriek uit.

Samen met een aantal toegewijde medewerkers 
werden ongeveer vijftig ribfluwelen bankstellen, 
hoeken en zitelementen per week gemaakt. 
Welke babyboomer heeft niet zo’n zithoek gehad? 
Het liep vanaf het begin storm. Door de jaren 
heen verschoof de focus meer en meer naar 
detailhandel. Tegenwoordig worden voornamelijk 
nog herstofferingen, aanpassingen en reparaties in 
het eigen atelier uitgevoerd. 

Het pand aan de Boersestraat 11 in St. Hubert 
is gelegen buiten de bebouwde kom en lijkt 
bepaald niet op de doorsnee meubelzaken op 

meubelboulevards. Dankzij de juiste marketing en 
positieve mond-tot-mond reclame weten klanten al 
jaren feilloos de weg te vinden naar de sfeervolle witte 
woonboerderij.

Flip Arts
Flip is 35 jaar en de oudste zoon van Teun en Ans. Vader 
Teun heeft zijn 3 zoons altijd de ruimte gegeven om te 
doen wat ze graag wilden. Absoluut geen druk werd er 
gelegd op het ooit overnemen van het bedrijf. Sterker 
nog, de boot werd juist wat afgehouden. “Is er iets anders 
wat jullie leuker vinden, dan moet je dat gaan doen.”

Flip wilde van jongs af aan al het bedrijf overnemen en 
werkte al jaren naast zijn studie 2 à 3 dagen in de week 
in de zaak mee. Toen Teun op 1 april 2005 te horen 
kreeg dat hij ernstig ziek was stond Flip vanaf 2 april in 
de winkel om zijn vader te ontzien.

Binnen het jaar deed Flip iets wat hem door velen 
werd afgeraden. Het assortiment van de winkel ging 
op de schop. Alle kasten, dressoirs, tafels en bedden 
werden uitverkocht waarna Flip zich compleet verder 
specialiseerde in zitmeubelen. Het aanbod van zo’n 80 
à 100 relaxfauteuils in 2005 was al niet gering, anno 
2015 staan er zo’n 400 relaxfauteuils in de winkel in 
Sint Hubert, ondersteund met banken, kamerfauteuils 
en eetkamerstoelen om het totale zitcomfortplaatje 
compleet te maken.

vervolg op blz 17
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Groente en fruit 10

De Poel 8
6591 BV Gennep

T. (0485) 51 42 44

elemansfrans@hotmail.com

Groente en fruit, gewoon vers!

Probeer ook eens onze verse 
maaltijdsalades, stamppotten en 
kant-en-klaar maaltijden.

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

Wij... 
De makers van  
Hejs Nejs  

laten graag van ons horen...

Ons reclamebureau zit “om de hoek”. Met een 
fris team werken we al jaren voor grote en kleine 
bedrijven in de regio en landelijk. Van logo’s, 
advertenties, fotografie en verpakkingen tot 
complete campagnes. Wat kunnen we voor uw 
bedrijf betekenen?

Wij wensen  
iedereen hele  
fijne feestdagen!
Team RMG

Hoofdstraat 48   6598 AE Heijen   info@rovermedia.nl   0485-512044   

www.rovermedia.nl

Spit Natuursteen
GRAFMONUMENTEN      RESTAURATIE&

B E K I J K  O N Z E

N I E U W E  W E B S I T E
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Flip en Teun in hun heerlijke relaxfauteuils.

Waar in 2005 90% van de klanten van een relaxfauteuil nog kocht om fysieke 
redenen, past deze vandaag de dag moeiteloos bij het leven van de nieuwe 
oudere generatie, samen met de elektrische fiets, de auto met de hoge instap 
enzovoort. De mensen gaan voor comfort in hun leven, zo menen Flip en 
Teun. En zeker nu de babyboomers richting pensioen gaan, redelijk bij kas 
zitten en nog enige jaren comfortabel willen leven is ook de weerstand tegen 
de relaxfauteuils zo goed als verdwenen. 

De mensen gaan voor comfort in hun 
leven, zo menen Flip en Teun.

Al pratende kijken we natuurlijk ook rond en een van onze redactieleden zit 
al lekker in een super fijne stoel. Hij kijkt in ieder geval zeer tevreden uit zijn 
ogen. Teun vertelt: “Deze stoel is ontworpen door Flip en het is de fijnste 
en beste stoel die we in het assortiment hebben. We noemen dit model 
Laiandros.” Teun heeft vroeger renpaarden gehad. Het paard waarmee hij 
beste fokker van Nederland werd en later de befaamde Derby won, heette 
Laiandros. Het beste paard dat Teun gehad heeft en tot op heden de snelste 
hengst van Nederland ooit. Toen Flip vervolgens zijn beste stoel tot nu toe 
klaar had, kon die natuurlijk maar één naam hebben: Laiandros! Daarna 
wilden we natuurlijk allemaal wel eens in deze fauteuil zitten en we moeten 
toegeven, je zou ‘m zo onder je arm mee willen nemen en thuis neerzetten. 
Wat een super stoel, daar woon je gewoon in!

Tijd voor de rondleiding, altijd het hoogtepunt van een bedrijfsinterview. We 
doorkruisen de 2000 m2 grote sfeervolle showroom en nemen her en der 
plaats in allerlei fauteuils. Flip en Teun sloven zich trots uit alle details van 
de stoelen te presenteren. Hoe je ze heel gemakkelijk in allerlei standen 
kunt zetten. Maar aan het eind bleef er voor jullie verslaggever er toch echt 
maar één over: de Laiandros. Hoewel we vrijwel geen enkele stoel zijn 
tegengekomen die NIET lekker zat. Flip heeft ook een nieuw soort rugleuning 
ontworpen, waarbij de naad verticaal door het midden loopt. Daar zit je dan 
met je ruggengraat tegenaan. Verder is er veel steun bij de schouders. Je zit 
er heerlijk in.

 
De kracht van Teun Arts Zitcomfortspeciaalzaak.
In de loop van het gesprek komen veel sterkte 
punten van dit bedrijf ter sprake: 
•  Het enorme assortiment, dat veelal uit voorraad 

leverbaar is. 
•  Men heeft de grootste collectie zitmeubelen en 

relaxfauteuils van Nederland.
•  Je kunt je oude meubelen inruilen en krijgt daar 

nog een leuk bedragje voor terug.
•  De garantie bedraagt vijf jaar en dat is heel veel in 

deze branche; alle reparaties worden binnenshuis 
uitgevoerd in de eigen stoffeerderij.

•  Flip of Teun nemen de tijd voor je en je krijgt het 
best mogelijke advies.

•  Er wordt nooit iets opgedrongen, je krijgt de ruimte 
en de tijd om rustig te beslissen over de aankoop.

•  De meubelen worden door heel Nederland gratis 
thuisbezorgd.

•  Men beschikt over een moderne stoffeerderij-
afdeling, zodat je je goede meubel toch een 
tweede kans kunt geven.

•  Teun Arts adverteert best veel en ze hechten eraan 
te melden dat alle meubelen in de advertenties 
ook daadwerkelijk in de showroom staan; op het 
moment van het interview stonden er maar liefst 
411 relaxfauteuils in de winkel!

Nog wat over Flip en Teun
Flip woont in Grave met zijn vriendin en als jullie 
dit lezen is hij waarschijnlijk net voor de eerste 
keer vader geworden want de bevalling staat begin 
december gepland. Teun is nog dagelijks te vinden in 
het bedrijf. Flip: “Iedere avond vraagt pa of ik hem 
morgen nog nodig heb en dan zeg ik altijd nee. Maar 
de volgende dag loopt hij er toch weer rond. Tja” 
glimlacht Flip, “dit is dan ook echt zijn kindje.”

Teun Arts Zitcomfortspeciaalzaak
Boersestraat 11
5454 NG St. Hubert
Telefoon 0485-452986
Website: www.teunarts.nl
E-mail: info@teunarts.nl
Overige informatie: zie advertentie op de 
achterzijde van dit blad.

Bedrijfsinterview

Hoofdstraat 48   6598 AE Heijen   info@rovermedia.nl   0485-512044   
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Hèjje - Natuurlijk - Mojjer

Mossen en korstmossen worden vaak in één adem ge-
noemd maar zijn geen familie van elkaar. Aan het eind van 
de vorige eeuw werd ontdekt dat korstmossen anders zijn 
dan gewone mossen. Zij verschillen van mossen door het 
ontbreken van frisgroene kleuren en ook door het gemis 
van sporenkapsels. Korstmossen zijn meestal grijs, groen-
achtig grijs, geelgrijs, geel, oranje of bruin. Zij vormen vaak 
korstachtige plakkaten of struikvormige structuren.
Veel korstmossen zijn zeldzaam of zelfs in hun voorbestaan 
bedreigd en mogen niet voor een verzameling afgesneden 
worden.
Korstmossen die op bomen groeien (epiphytische korst-
mossen) worden het sterkst bedreigd. Zij lijden onder 
verandering van hun leefruimte. Dat zijn lichte, natuurlijke 
bossen met oude bomen. Die worden steeds zeldzamer. 
Korstmossen reageren zeer gevoelig op schadelijke stoffen 
zoals zwaveldioxide, maar ook op klimaatveranderingen. Zij 
zijn een soort levende meetinstrumenten voor verande-
ringen in het milieu die ook de mens betreffen. Uit onder-
zoek is gebleken dat het verdwijnen van korstmossen in 
verband staat met ademhalingsproblemen bij mensen.

Het zijn eigenaardige dubbelwezens die opge-
bouwd zijn uit schimmels en algen. Samen vormen 
zij een symbiose wat betekent dat ze alleen samen 
kunnen overleven. Om als team te kunnen leven, 
hebben zij slechts licht en vocht nodig. Daarbij ont-
staat hun specifieke uiterlijk dat erg kan variëren 
met betrekking tot grootte, kleur en vorm.

Groeivormen en voortplanting
Er zijn 3 hoofdtypen van vruchtlichamen: korstvor-
mige, bladvormige en struikvormige. De korstmos-
sen op onze foto’s zijn allemaal struikvormig en ho-
ren tot de bekertjesmossen, wat mooi te zien is op 
de foto’s. De rode “hoedjes”, of zijn het misschien 
kerstmutsjes? vormen de vruchtlichamen, ook wel 
sporen genoemd. Ook aan de rand van de beker-
tjes vormen zich sporen. In de beker vangt het be-
kermos een waterdruppel op. Als het goed is past 
deze precies in de beker. Bij een volgende druppel 
spat de eerste weg en neemt daarbij de sporen die 
aan de rand van het bekertje zitten mee. 

Korstmossen – Bekertjesmos 
(Cladonia)



Hèjs Nèjs
december 2015 21

Voortplanting kan ook gebeuren door breuk. Als het korst-
mos door droogte bros en breekbaar is geworden, breken 
er stukjes af (bijvoorbeeld door knagen van dieren, door-
dat er overheen wordt gelopen enzovoort). Er ontstaat als 
het ware een ‘korstmosstekje’.

Bekermos behoort, evenals rendiermossen en heidestaart-
jes tot de Cladonia-groep. Van de ongeveer 350 soorten 
komen er 50 in Nederland voor. 
Het is niet gemakkelijk om de bekertjesmossen te deter-
mineren want vaak groeien er meer soorten door elkaar 
heen. Het beoordelen of de schubben groot of klein zijn, 
of de kleur mintgroen, grijsgroen of heldergroen is, is een 
kwestie van heel veel ervaring en dan nog kom je er vaak 
niet uit. 

Wil je meer weten van korstmossen dan is de Veldgids 
Korstmossen geschreven door Kok van Herk en André 
Aptroot een leuke handzame gids. Het boekje staat vol in-
formatie over de kenmerken, de ecologie en de versprei-
ding van meer dan 400 soorten, steeds toegesneden op 
de Nederlandse situatie. Honderden prachtige foto’s en 
teksten van 180 soorten maken het een leuk boekje om 
te hebben en mee te nemen op je zoektocht naar deze 
mooie natuurstukjes. 

De foto’s hebben we gemaakt in het Afferdense 
Bos bij het Esven, daar staan aan de linkerkant ver-
schillende plekken met bekertjesmos, de moeite 
waard om eens langs te wandelen.

Misschien iets voor in de kerstvakantie?

Fijne Kerstdagen toegewenst!
Martha en Paul

Hèjje - Natuurlijk - Mojjer
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cafe-zalen

Heijen

Achter de gevel van  
een dorpscafé  

kan meer dan U denkt.

Voor al uw gelegenheden
Hoofdstraat 15, 6598 AA Heijen

Tel: 0485-511659
Fax: 0485-800129 

 
www.schuttershofheijen.nl

HD_adv.A_V2.indd   1 06-05-2010   10:02:12

www.forfarmers.nl

ForFarmers, producent en leverancier van diervoeders. Een no-nonsense 

organisatie met gedreven medewerkers en dealers dichtbij het boerenbedrijf.  

Met een compleet pakket aan producten en diensten, werken we samen aan 

optimale resultaten. Want onze ambitie is een tevreden klant.

Wij hebben een uitgebreid assortiment aan schotels, broodjes, snacks 
en diverse specialiteiten uit eigen keuken zoals:

Heijse kip • Heijs boutje • Broodje van het huis • Jachtfriet • enz. 

Kwaliteit, service, hygiëne en persoonlijke 
benadering staan bij ons hoog in het vaandel.

Bent u in de buurt , kom dan even 
binnen en proef de echte dorpssfeer 
en geniet van als onze lekkernijen.
Tot ziens, Ellen en Friso Cornelissen

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

Al jaren een begrip in Heijen en omstreken

 
 

 
 

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

Openingstijden:
Di. t/m za. 11.30 - 22.30 uur

Zo.  13.00 - 22.30 uur

Ma gesloten

Oktober t/m maart
Di. t/m vr. 11.30 - 22.30 uur

Za. 11.30 - 21.00 uur

Zo.  15.00 - 21.00 uur

Ma. gesloten
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Kasteel Heijen
was de basis van mijn studiekeuze!

In het kader van onze serie “Hoe is het toch met…” waarin wij mensen 

interviewen die in Heijen geboren en getogen zijn, maar elders hun geluk hebben 

gevonden, deze keer een leuk gesprek met Christel Theunissen (39). Christel 

groeide op met vader Geert en moeder Gerrie en haar vier jaar oudere zus 

Annemieke in de Meidoornstraat. We hadden een afspraak met Christel op haar 

werkplek, de toren van het Erasmusgebouw in Nijmegen. 

Christel in Heijen
Ze heeft mooie herinneringen aan Heijen. Op 
de basisschool was haar beste vriendin Marieke 
v/d Aa en verder speelde ze veel op straat met 
Gerald Jaspers, Patrick Jans, Jeroen Schouten en 
Rob Lemmens. Met Marieke heeft ze nog steeds 
contact via Facebook.

Ze wilde graag op ballet maar dat ging niet in 
Heijen. Het werd daarom Volksdansgroep Iduna. 
Dat vond ze fantastisch. Een mooie herinnering is 
dat ze met een bordje met de naam van een land 
erop vooraan mee mocht lopen in de optocht 
tijdens de Volksdansfeesten. 

Ze sleurde al vroeg de 
familie mee als ze ergens 

een kasteel ontdekte.
Christel had als klein meisje al een passie voor 
kastelen en de basis van haar latere studiekeuze 
was dan ook kasteel Heijen. Ze sleurde al vroeg 
de familie mee als ze ergens een kasteel ontdekte. 
Na het behalen van het atheneumdiploma op 
het Elzendaal College in Boxmeer was het haar 
plan om geschiedenis te gaan studeren. Maar 
uiteindelijk kwam ze terecht bij kunstgeschiedenis. 
Het eerste studiejaar bleef Christel nog in Heijen 
maar daarna verkaste ze naar Nijmegen en 
daar woont ze nog steeds. Een aantal malen 

werd er verhuisd, maar nu heeft ze al een tijdje een 
appartement in de Nijmeegse Molukkenstraat. Tijdens 
haar studie studeerde en werkte Christel negen 
maanden in Rome, waar ze behalve een mondje 
Italiaans ook veel kennis opdeed op het gebied van 
het digitaliseren van foto’s en documenten over het 
oude Rome. Dat was in 1998/1999. Haar interesse 
ging uit naar vroegchristelijke architectuur en in 2001 
studeerde ze af op het onderwerp “centraalbouw”: een 
rond of veelhoekig gebouw bijvoorbeeld het Pantheon 
in Rome.

Na het beëindigen van haar studie werkte ze een half 
jaar bij Douwe Egberts in Utrecht. Daar deed ze een 
historisch onderzoek naar dit bedrijf vanwege het 
250-jarig bestaan. Moeder Gerrie had haar aan dit 
contact geholpen via haar schoonheidsspecialiste. Ja, 
het kan raar lopen soms. Na dit half jaar vond Christel 
een baan bij de Rijksdienst voor Monumentenzorg in 
Zeist. Dit project omvatte een nieuwe inventarisatie 
van Rijksmonumenten. Authentieke (delen van) 
rijksgebouwen inventariseren en digitaal vastleggen. Ze 
ging geregeld met een team van collega’s op pad naar 
huizen en gebouwen in diverse steden om te zien of 
de waardevolle elementen van de rijksgebouwen nog 
steeds intact waren. Een hele klus, maar een prachtige 
ervaring voor Christel met haar passie voor oude 
architectuur en zijn specifieke details.

vervolg op blz 24

Hoe is het toch met...
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Het huidige hoofd van het CKD 
is Willy Piron uit Siebengewald. 

Opa Math Coenen heeft zijn 
eerste tractor bij de vader van 

Willy gekocht.
Toen dit project voorbij was keerde Christel terug naar 
de Radboud Universiteit. Ze werkt bij het Centrum voor 
Kunsthistorische Documentatie (CKD) en is studieadviseur 
bij enkele opleidingen. Het huidige hoofd van het CKD is 
Willy Piron uit Siebengewald. Opa Math Coenen heeft zijn 
eerste tractor bij de vader van Willy gekocht. Ja, nogmaals, 
het kan allemaal raar lopen! 

Koorbanken
Tijdens haar studie was Christel al geïnteresseerd geraakt 
in beeldhouwkunst die in de Middeleeuwen menige kerk 
sierde. En ze vatte het plan op om op dit onderwerp te 
promoveren. Het laatste Nederlandse promotieonderzoek 
op dit terrein dateert van 1937 dus het werd wel tijd 
om dit onderwerp eens opnieuw te bekijken. Door 
een databaseproject kwamen de koorbanken in beeld 
en Christel polste haar professor of ze hierop mocht 
doorstuderen. Daar moest geld voor beschikbaar komen 
en dat kwam goed. 

Wat wordt precies bedoeld met koorbanken, Christel?
En Christel vertelt: “De eerste koorbanken dateren uit 
1150. In de Zuidelijke Nederlanden dateren ze van 1425 
tot 1550. Ze zijn gemaakt van eikenhout. In die eeuwen 
moesten de gelovigen staan in de kerk. Het koor was een 
afgesloten gedeelte waar alleen de geestelijken mochten 

plaatsnemen. De koorbanken hadden een hoge achterwand 
met een klein opklapbaar zitbankje. Dit werd het “zitterke” 
genoemd. Daar konden de monniken en nonnen dan 
tegenaan leunen. Onder dit zitbankje zitten de prachtigste 
houtsnijwerken. Deze houtsnijwerken hadden meestal geen 
religieus onderwerp, maar beeldden wel een spreekwoord 
of gezegde uit.”

Christel heeft al een hele digitale fotopresentatie voor ons 
voorbereid en enkele van deze afbeeldingen vind je op 
deze pagina’s. Zo zagen we een afbeelding van een man 
met wijd open mond tegenover een openstaande oven. 
Het spreekwoord dat erbij hoort is: “gapen tegen de oven”. 
Dit gezegde kennen we niet meer, maar je mond verder te 
openen dan een oven betekent dat je iets onmogelijks wilt 
doen. 

Ook een afbeelding van “de hond in de pot vinden”. Allemaal 
niet-religieuze houten beeldhouwwerken dus onder de op 
te klappen zitting. Hoe zou dat komen, vragen wij.

Christel: “Daar zijn meerdere theorieën over, bijvoorbeeld 
met je achterwerk ga je niet op een religieuze afbeelding 
zitten. De beeldhouwer had kennelijk de vrijheid om dit te 
maken. Er was weinig controle op. Aan de zijkanten van de 
koorbanken stonden overigens wel religieuze afbeeldingen.”

In de kerken van Oirschot in Brabant en Aarschot in 
België vond Christel de basis voor haar onderzoek. De 
koorbanken in deze kerken zijn gemaakt tussen 1508 en 
1515 door één schrijnwerker, de voor Christel beroemde 
Jan Borchman uit Eindhoven. Ze vond zelfs in de archieven 
het arbeidscontract dat Jan had ondertekend voor de klus 
in Oirschot. Daarin staat het project precies beschreven: 
soort hout (eiken), zoveel zetels, zoveel tijd. Zijn “salaris” 
bedroeg 300 Rijksguldens voor drie jaar werk. Het 
contract was opgesteld in 16e-eeuws handschrift. Daarom 
moest Christel ook nog op cursus om dit onder de knie 
te krijgen. Jan Borchman kreeg volgens contract ook een 
huis en een moestuin tot zijn beschikking. Zijn knechten 
moest hij wel zelf betalen. In haar proefschrift gaat ze dit 
allemaal beschrijven. Alle archieven die Christel maar kon 
vinden heeft ze doorgespit. Vooral in de abdij van Averbode 
en in het archief in Eindhoven vond ze veel waardevolle 
informatie over dit onderwerp. De achterwand van de 

Christel toont haar fotopresentatie
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koorbanken in Aarschot is overigens in vroeger eeuwen verkocht 
aan Engeland. Men had kennelijk geldgebrek. De koorbanken in 
Oirschot zijn tijdens WOII verloren gegaan bij bombardementen. 
Maar in de archieven is er gelukkig nog veel te vinden over deze 
unieke kunstwerken.

Christel toont ons een Youtube filmpje dat ze met behulp van 
anderen maakte. Je kunt het zien op youtu.be/_sefviOxyvY. Hierin 
wordt de historische figuur Jan tot leven geroepen. Er is ook een 
onderzoeksgroep over koorbanken actief in Europa. De voorzitter 
is een Fransman en jaarlijks zijn er bijeenkomsten en een congres. 
Niet alleen in Leuven of Brugge, maar soms ook iets verder weg, 
bijvoorbeeld in Spanje. Daar ontmoet Christel gelijkgestemden en 
kan ze naar hartenlust de opgedane kennis delen. 

Christels leven nu en haar toekomstplannen
Haar werk en haar onderzoek hebben de grootste prioriteit. Verder 
sport ze en spreekt af met vrienden en bezoekt de familie. Dan 
is de week al heel aardig vol. Ze heeft nog steeds contact met de 
Elzendaal vriendinnen Maartje Berbers (getrouwd met Patrick Jans) 
en Shasty Rosenberg (getrouwd met Sjors Winkelmolen). Met hen 
gaat ze jaarlijks nog een keertje uit eten en dan wordt het Heijense 
nieuws doorgenomen.

Er is ook een vriend in Christels leven, hij woont 
in Berkel en Rodenrijs bij Rotterdam. Het plan 
is om na de promotie, die september 2016 
gepland staat, die kant uit te verhuizen. Vriend 
Geert (what’s in a name?) is een enthousiast 
fotograaf en Christel heeft hem besmet met het 
koorbankenvirus. Koorbanken blijven zelfs op 
vakantie nog interessant. Bij haar toekomstige 
schoonmoeder die in Frankrijk woont, staat een 
koorbankenkerk in de buurt en de mooie foto’s 
van deze koorbanken zijn door Geert gemaakt.

Christel heeft nog een tip voor ons. Wil je een 
kerk met koorbanken in de buurt bezoeken: de 
dichtstbijzijnde is de Nicolaikirche in Kalkar.
Dan is het tijd voor enige sightseeing. We zoeven 
met de lift naar de 20e en tevens hoogste etage 
van het Erasmusgebouw. Daar zorgt een glazen 
gevel voor een prachtig uitzicht over Nijmegen in 
herfstkleuren. Kaas voor onze fotograaf!

Voorbeeld van een koorbank met “zitterkes”

Gapen naar de oven

Christel op de hoogste etage v/h Erasmusgebouw Hond in de pot
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H. Dionysius Heijen, 
Jaargang 35 
Pastoor H.Reijnen, 
Hoefstraat 39, 
6598 AM Heijen
T: 0485 511533 
M:06 10087938
Kerkberichten: 
zie 1Gennep, en 
via www.heijen.info 
Wijziging in informatie:   
www.heijen.info

januari
2016

vieringen in

Zaterdag 02 januari 
geen dienst

Zondag 03 januari 09.30 uur 
Eucharistieviering met het Gregoriaans 
koor

Zaterdag 09 januari 
geen dienst

Zondag 10 januari 09.30 uur 
Eucharistieviering

Zaterdag 16 januari 
geen dienst

Zondag 17 januari 09.30 uur 
Eucharistieviering met de hofkapel

Zaterdag 23 januari 19.00 uur 
Gebedsdienst met het Gezinskoor, er is 
tevens een kindernevendienst

Zondag 24 januari 09.30 uur 
Eucharistieviering met volkszang

Zaterdag 30 januari 
geen dienst

Zondag 31 januari 09.30 uur 
Eucharistieviering

Beste allemaal,

Wij zijn weer op weg naar het kerstfeest, naar de stad Bethlehem, een dorp 

beter gezegd. Als we het woord Bethlehem vertalen dan betekent het: stad van 

brood. We horen weer voorlezen over wat er in die nacht gebeurd is. Met onze 

gedachten kunnen we dan naar die streek gaan waar dat kind geboren is.

Geen sprookjesland met allemaal lieve mensen, al komt het zo wel eens op ons 

over. Voor God was dat gebeuren geen sprookje maar een bittere noodzakelijkheid. 

De mensen daar beneden waren zo heel anders geworden dan Hij zich had 

voorgesteld bij de schepping van zijn kinderen. Ze konden zo moeilijk met elkaar 

opschieten en met zichzelf lagen ze ook vaak in de clinch. Er liepen eenzamen 

rond, mensen naar wie niemand keek. Anderen werden onderdrukt en uitgebuit 

door de ‘dikken’, de mensen die beschikken over het geld en de macht en de 

handigheid. En dan had je nog de armen en de zieken, de ruziemakers en de 

haters.

Hij had hun een hele aarde gegeven, een mooie aarde, met akkers vol gewassen, 

bomen vol vruchten, de dieren op het land en de vissen in het water : genoeg 

voor iedereen.

Meer nog, dacht God, heb ik hun een hart gegeven om samen te kunnen leven 

en van de aarde een paradijs te maken.

En God keek naar beneden en was teleurgesteld. Het was allemaal zo heel 

anders dan Hij het zich had voorgesteld. Zo mocht het niet blijven, er werd teveel 

verknoeid. En God maakte als het ware een nieuwe start. Hij zond zijn Zoon naar 

de aarde, naar de mensenkinderen.

En sindsdien heeft Bethlehem zo’n bijzondere klank. Letterlijk en figuurlijk ging 

van Bethlehem het brood uit waaraan zo menig mens behoefte heeft: aards 

brood en brood uit de hemel. Weldoende ging Hij rond, zo lezen wij in de Bijbel. 

Men bracht zieken naar Hem toe en Hij genas ze. Armen gaf Hij te eten, anderen 

knielden voor Hem neer en legden hun leven met alle goeds en kwaads aan zijn 

voeten en Hij gaf hun de vrede terug. De weduwe met haar heel klein muntstukje 

werd in zijn ogen meer gerespecteerd dan de rijke die van zijn overvloed gaf. En 

ook de kleinen van deze aarde werden gezegend.

In Bethlehem staat brood voor ons allen klaar. God is bij ons mensen, God is ook 

bij u. En ik denk dat Hij vooral daar is waar men Hem broodnodig heeft. Denk 

daar maar eens over na.

Zalige Kerst!

Pastoor H. Reijnen

Heisa

Kerstmis: 
een nieuwe start in Bethlehem
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Aan alle lezers van het Hèjs Nèjs
Alle mensen uit Heijen en (wijde) omgeving

Pastoor Reijnen en het kerkbestuur wensen u:
Gezegende kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar

In januari vindt de ‘actie kerkbalans‘ weer plaats. Via een formulier kunt u aangeven met welk bedrag u onze parochie steunt. 

Na de bijeenkomst voor de contactpersonen ontvangt u dit formulier met uitleg in de bus. In de laatste week van januari 

worden de formulieren weer door de contactpersonen persoonlijk opgehaald. Uw bijdrage blijft nodig om de parochie 

draaiende te houden o.a. voor het onderhoud van de kerk. 

Wij danken u hartelijk voor uw steun. Wij waarderen uw deelname en bijdrage zeer.

Het kerkbestuur

De bijeenkomst voor de contactpersonen voor de actie kerkbalans vindt plaats in het kerkzaaltje op maandag 18 januari 

2016 om 20.00 uur.

Kerst- en Nieuwjaarswens

Actie kerkbalans 2016

Heisa

Hebt u al doorgegeven aan welke viering u uw bijdrage 

levert in de periode februari tot en met augustus 2016? 

Zo nee: tot en met de eerste week van januari kunt 

u dit nog melden aan Tiny Maas via het e-mailadres 

cornelismaas@home.nl. Hartelijk dank. 

Herinnering: aanleveren informatie voor 
vieringenschema
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Het was in de nacht van de Loop voor de Hoop, 
9 juni 2013, toen het mis ging. Cor viel uit bed en 
kon niet meer opstaan. En Ria kon hem met geen 
mogelijkheid meer optillen, dus werd er medische 
hulp ingeroepen. Daarna begon het hele circus. 
Cor heeft het helemaal niet aan voelen komen. 
’s Middags was hij nog met zijn kleinkinderen naar 
de stuw in Sambeek gefietst! Het herseninfarct 
veroorzaakte verlammingen aan zijn linkerarm 
en –been. Cor zit de hele dag in een rolstoel, 
maar gelukkig heeft de humor hem nog niet in 
de steek gelaten! Als wij hem vragen hoe oud hij 
is antwoordt hij: “Tussen 4 en 95.” Als wij vragend 
kijken heeft hij de grootste schik. Dit grapje zo 
meldt hij, maakte zijn vader ook altijd. Hij had het 
al aangekondigd: “ik ga gewoon liegen tegen het 
Hèjs Nèjs!”

Ria springt bij: hij is 78 jaar en Ria is 73. 

Levensloop
Cor is geboren in Oeffelt in een boerderij bij de 
Vilt. Het gezin telde in totaal elf kinderen. Cor 
is niet het boerenbedrijf ingegaan maar werd 
vrachtwagenchauffeur, eerst bij Emons en later bij 
CNC. Hij reed vaak internationaal, bijvoorbeeld 
naar Duitsland en Frankrijk. Hij was echter nooit 
een hele week van huis. Maximaal enkele dagen 
na elkaar. Ria is ook wel eens mee geweest op 
zijn buitenlandse ritten. Maar dat kwam (volgens 
Cor dan) omdat ze “gewoon stond te liften.” Ria 
woonde vanaf haar vierde jaar in Heijen. Het 
stel leerde elkaar kennen in het café van Dien 
Hermsen in 1963. Voor de jeugdige lezers onder 
ons: Dien Hermsen is nu Café Zalen Schuttershof. 
In die tijd was er een maal per maand dansen bij 

“Ik ga gewoon liegen tegen het Hèjs Nèjs….”

Dien en Cor ging daar vanuit Oeffelt ook maar eens kijken. En hij vroeg 
Ria ten dans. Dat was toevallig een wals en dat ging meteen mis. Ria: “Ik 
kon helemaal niet walsen, maar ik wilde niet weigeren want ik vond hem 
wel leuk! We zijn dan ook samen op de grond terecht gekomen tijdens de 
dans.” Cor: “Ik ben er meteen al op gevallen.”

Getrouwd werd er in 1964 voor de wet en in 1965 voor de kerk toen 
het huis aan de Hoefstraat 33 klaar was. Ria hoefde alleen maar de straat 
over te steken vanuit haar ouderlijk huis. Ze zijn nooit meer verhuisd. 
Er werden drie kinderen geboren, Karin (50) diëtiste in Gennep, Marian 
(48) voedingsassistente in het Maasziekenhuis en Rob (44), rijinstructeur 
in Nijmegen. Cor wilde dolgraag een dochter, want in het gezin van elf 
kinderen Miggiels waren maar liefst acht jongens. En die wens ging dus 
mooi meteen in vervulling! Er zijn vijf kleinkinderen. Als wij er zijn komt 
Karin binnen met haar zoon Maarten. Maarten heeft een leuk bericht 
voor zijn opa: hij is geslaagd voor zijn rijbewijs. Cor straalt dan even van 
oor tot oor. Mooi om te zien.

Heijense activiteiten
We vragen wat Cor zoal in zijn leven voor Heijen heeft gedaan en 
dat blijkt niet gering. Zo was hij medeoprichter van Buurtvereniging ’t 
Hoefijzer, samen met Hein Franken, Jan Guelen, Harrie Lamers en Gerda 
Esmeijer. Cor zat vervolgens ook jaren in het bestuur. De buurtvereniging 
bestaat nog steeds. In het verleden heeft Cor onder andere geholpen bij 
de organisatie van wandeltochten en deelname aan carnavalsoptochten.

Cor was lid van het Sint Dionysiusgilde. Hij is in de zeventiger jaren 
tweemaal koning geweest. Ria had als koningin twee maal dezelfde jurk 
aan. Maar de tweede keer moest de jurk wel wat aangepast en uitgelegd 
worden. De reden laat zich raden! Cor was ook heel actief als vrijwilliger 
bij de Kerk. Hij was collectant en zat in de schoffelploeg van het kerkhof. 
Ook bracht hij jarenlang de Heisa rond en toen die werd vervangen door 
het Hèjs Nèjs ging Cor daar soepeltjes in over. Hij “deed” de Hoefstraat 
en de Vogelkersstraat. 
En intussen ging het leven vrolijk door, de kinderen werden groot en er 
werd volop vracht gereden. Cor vertelt: “De kinderen van Jan en Leen 

Interview

Zo meldde Cor Miggiels al van tevoren aan zijn vrouw Ria en de kinderen. We hadden een 

afspraak met hem en Ria in Zorgcentrum Norbertushof waar Cor al twee jaar verpleegd 

wordt. Na een herseninfarct in juni 2013 en revalidatie in Madeleine Boxmeer kwam hij 

daar terecht. Cor en Ria waren in januari van dit jaar vijftig jaar getrouwd. 



Hèjs Nèjs
december 2015 29

Guelen, Henri en Roger, zo klein als ze waren, kwamen ’s morgens vroeg al aan de deur 
met een broodtrommeltje onder de arm. Of ze mee mochten op de vrachtwagen. Als 
het effe kon nam ik ze dan ook altijd mee.” Cor heeft er dus mede voor gezorgd zo 
meent hij, dat Henri en Roger ook in het chauffeursvak terecht zijn gekomen. Een paar 
jaar geleden is Cor zelfs een keer met Henri meegereden. Naar Engeland ging deze reis. 

Cor kon op zijn 58e al met de VUT. Na zijn pensionering  is hij ruim 13 jaar vrijwilliger 
geweest bij de Second Hand in Gennep. Hij reed daar in het voor velen bekende ‘rooie 
busje’ en verzamelde alle nog  bruikbare spullen uit de gemeente zodat deze weer een 
nieuwe bestemming konden krijgen. Toen hij daar mee stopte, is hij gaan biljarten en 
gymmen in Heijen.

Ria en Cor hebben veel van de wereld gezien. Ze zijn in Amerika en in Australië 
geweest. In Australië woonde een nichtje dat ze hebben bezocht. In Amerika bezochten 
ze Yellowstone Park, Las Vegas, Grand Canyon en San Fransisco. Maar ook in Europa 
werd volop rondgereisd: Rusland, Turkije, Portugal, Frankrijk. De vrouw van zoon Rob zit 
in de reiswereld en hielp hen bij het samenstellen van al die vakanties.

De situatie van Cor nu
We vragen hoe Cor zijn dag doorbrengt. In de afdeling Kastanje van Zorgcentrum 
Norbertushof heeft hij een eigen kamer. Een klein eindje verderop is een huiskamer 
waar de bewoners van Kastanje geregeld bij elkaar zitten. Veel therapie krijgt hij niet en 
de meeste activiteiten die georganiseerd worden laat Cor aan zich voorbij gaan. Te veel 
prikkels. Hij kan het meeste niet meer bevatten. Al is dat moeilijk om toe te geven. Ria 
benadrukt: “Cor wordt hier prima verzorgd, iedereen is lief, hartelijk en attent. Dat mag 
wel eens hardop gezegd worden, vind ik.” 

En op zijn beurt is Cor ook lief voor de zusters. Hij mag ze graag een beetje plagen. Het 
eten is lekker maar omdat Cor niet zo actief is heeft hij ook niet zo veel honger. En als 
Ria even koffie halen is zegt hij: “Door zoiets als een herseninfarct weet je dat je er voor 
elkaar bent. Alles is nu anders. Ria doet het goed!”

Ria is vrijwel dagelijks te vinden bij Cor, behalve 
op dinsdag en donderdag. Op dinsdag gaat ze 
naar de yogales in D’n Toomp en vindt daar haar 
ontspanning. Op die dagen nemen broers, zussen 
en bekenden van Cor de visite waar.

Ria leest Cor op dit moment ontzettend veel voor. 
Ze hebben samen al heel wat boeken verslonden,  
vooral over de oorlog en de evacuatie. Het boek 
over de boeren van Heijen hebben ze helemaal 
doorgespit…. Wat Cor ook altijd nog mooi vindt is 
de Formule I race op TV.

Het is jammer om te zien dat een actieve man als 
Cor nu zijn dagen noodgedwongen doorbrengt in 
een rolstoel. In zekere zin is de situatie nu stabiel, 
maar omdat Cor niet zoveel weerstand meer heeft 
ontstaan gemakkelijk vervelende bijwerkingen als 
hartfalen en  long- en blaasontsteking. Het heeft al 
met al een grote impact, niet alleen op hem maar 
ook op zijn dierbaren. Maar de band is hecht en is 
nu zelfs nog hechter geworden. 

Wil je Cor eens bezoeken? 
Dat vindt ie hartstikke 

fijn. Ga gerust eens 
naar Zorgcentrum 

Norbertushof, 
afdeling Kastanje. 

Daar vind je ‘m wel.
Vanaf deze plaats willen wij Cor bedanken voor zijn 
inzet voor de Heijense gemeenschap en natuurlijk 
voor de prompte bezorging jarenlang van het Hèjs 
Nèjs. En wij wensen hem, Ria en de familie hele fijne 
feestdagen en veel sterkte toe!

Ria en Cor
Cor aan het werk bij CNC De kleinkinderen
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   durf jij de
uitdaging aan? 

Avonturenspeeltuin ‘Reis om de wereld in 80 dagen’

Maak een reis om de wereld in de mooiste binnenspeeltuin van Zuid-Oost 
Nederland. Papa en mama zitten relaxed met een kopje koffie op het 
treinstation. Ze genieten van het uitzicht op de grote vulkaan. En jij? Jij kijkt 
vanaf 8 meter hoogte op hen neer vanaf de grote machinetoren. Of…verlies 
je jezelf in het gevecht om de Taj? Hoe dan ook; de ‘Reis om de Wereld’ is één 
groot avontuur!

Kinderen van 2 t/m 12 jaar én hun ouders beleven een fantastische dag.  Kijk voor het laatste 
nieuws, toegangsprijzen en arrangementen op www.debergen.nl

 Indoorspeeltuin  het leukste uitje voor het hele gezin!
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Hay Maessen 
bouwt op de Brem en hoe!!

Wij dachten, een drukbezet zakenman als Hay Maessen krijg je niet zo snel gestrikt voor een interview, 

maar tot onze verrassing stond hij meteen open voor een gesprek en was het heel gemakkelijk een 

afspraak met hem te maken. Want we kennen de heer Maessen alleen maar uit de krant als hij weer 

eens overlegt met de politiek. Maar wie is Hay Maessen en wat zijn zijn drijfveren? In een herfstige 

avondspits verplaatsten we ons onlangs naar zijn hoofdkantoor in Venray. De afslag Venray-Noord 

waar de Tomtom ons op af stuurde was afgesloten (grrrr!) dus pas na een grote omtrekkende beweging 

waarbij we enige sightseeing in Venray deden, konden we ons ruim een kwartier te laat melden. De heer 

Maessen gaf er niks om en ging meteen koffie voor ons halen.

Wie is Hay Maessen?
Hay Maessen werd geboren in IJsselsteyn, 64 jaar geleden, 
als oudste zoon in een boerengezin. Als jongen van 18 
droomde hij al van het stichten van een eigen bedrijf. 
Op het moment van deze droom zat hij echter volgens 
zijn zeggen: “alleen nog maar op een laadschop”. Zes 
jaar later was het zover. Hay begon een eenmansbedrijf. 
Hij verhuurde grondverzetmachines. Later leverde hij 
ook grind en zand erbij. Het bedrijf groeide en breidde 
uit met afdelingen voor de verwerking van bouw- en 
sloopafval, grondwerken, recycling en in de negentiger 
jaren kwam projectontwikkeling erbij. Op dit moment is 
projectontwikkeling de grootste tak van het bedrijf. De vele 
projecten in en rond Venray leverden werkgelegenheid 
op voor duizenden mensen. Maessen is een zogenaamde 
“durfinvesteerder”. Dat wil zeggen voordat er sprake is 
van een klant koopt hij grond, maakt bouwplannen, vraagt 
bouwvergunningen aan en bouwt bedrijfspanden die hij 
verhuurt of verkoopt aan klanten die soms pas veel later 
in beeld komen. Dat houdt risico’s in maar volgens de heer 
Maessen loopt dat toch meestal wel goed af. Zo ook het 
project op de Brem. De voormalige Gennepse wethouder 
Ingrid Voncken, die in de buurt van Venray woonde, kwam 
geregeld langs het bedrijf van Maessen gereden en op een 
dag benaderde ze hem met de vraag of hij een oplossing 
wist voor het al vele jaren geldverslindende braakliggende 
terrein van de Brem. En zoals we weten werd het een 

deal: de Brem 27 hectare groot (dat omvat ongeveer 
40 voetbalvelden) werd in zijn geheel door Maessen 
aangekocht en pas daarna kwam de klant in beeld. Het is het 
distributiebedrijf Arvato. Over wat er precies gedistribueerd 
gaat worden vanuit de hallen kan en mag de heer Maessen 
geen mededelingen doen. Feit is wel dat er op dit moment 
ruim 20.000m2 bedrijfsgebouwen en kantoorunits 
gerealiseerd worden die op 1 januari 2016 klaar moeten zijn. 
De maanden erna komen er steeds uitbreidingen bij totdat 
er voor Arvato circa 33.000 m2 aan gebouwen staat. Daarna 
is er nog genoeg over voor andere bedrijven. Ook hiervoor 
gaat Maessen de uitdaging aan te bouwen en klanten te 
zoeken. Bij Maessen Bedrijven werken circa vijftig mensen 
en men werkt nauw samen met vele onderaannemers die 
bij elkaar ook nog aan ongeveer honderd man werk bieden. 
Een belangrijk contact van Maessen in Heijen is Teunesen 
Zand en Grint. Dat vermoedden wij al.

Een belangrijk contact van 
Maessen in Heijen is Teunesen 

Zand en Grint. 
Dat vermoedden wij al.

vervolg op blz 33

Interview
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Hay Maessen privé
Hay is getrouwd en heeft een zoon en een dochter 
die beiden in het bedrijf werkzaam zijn. Van de 
opvolging hoeft hij dus niet wakker te liggen, al is hij 
nog in geen jaren van plan om te stoppen. Maessen 
werkt van ’s morgens vroeg tot ‘s avonds laat en is 
bijna altijd bereikbaar en dat zes dagen per week. 
Toch oogt hij heel relaxt. Twee weekjes vakantie per 
jaar is wel voldoende en ook dan staat de telefoon 
niet uit. Hij geeft er niks om, voelt zich helemaal happy 
in zijn bedrijf. Vermaak bieden de NASCAR Races 
(NASCAR is de afkorting van National Association 
for Stock Car Auto Racing) op het terrein Raceway 
Venray bij Vredepeel, waar Hay sponsor is van enige 
NASCAR raceteams. En verder is hij opa van twee 
kleinkinderen. Als die ter sprake komen zien we de 
glinstering in zijn ogen. Die kleinkinderen, daar heeft 
hij wel wat mee.

Wij menen dat we na alle 
scepsis best blij mogen 

zijn met een durfal als Hay 
Maessen. Maessen bouwt 
tenminste wat op, schept 

werkgelegenheid. “Niet van 
kan niet, maar juist doen!” 
Zulke mensen heb je hard 

nodig. 

Interview

Op het moment dat wij dit schrijven woont alleen het gezin van Hein en 
Hanny Willems nog op de grond aan het Langeven waar Arvato op verrijst. 
Geen prettige situatie dus, maar ook voor hen is er licht aan het einde van 
de tunnel. Zij bouwen een nieuw huis met bedrijfsruimtes vlakbij de afrit 
van de A77 als je uit de richting Duitsland komt. Er liggen nu nog grote 
hopen zand, maar dit terrein zal veranderen in een heesterkwekerij. 

Het bedrijf Arvato heeft de intentie de gebouwen niet te huren, maar 
te kopen en dat zegt toch wel iets. Namelijk dat Arvato een goede 
toekomst ziet in Heijen en dat is ook weer gunstig voor de stabiliteit en 
de werkgelegenheid. Arvato is op zoek naar vijfhonderd werknemers, 
deels via uitzendbureaus, zo hebben we in de media kunnen lezen. 
Wij leggen de heer Maessen voor dat in Heijen de gedachte leeft dat 
de aangekondigde werkgelegenheid wel voornamelijk voor “Polen en 
Bulgaren”zal zijn weggelegd. De heer Maessen bestrijdt dit ten stelligste. Hij 
meent dat er ook veel leidinggevenden worden gezocht, zeker honderd 
hooggeschoolde mensen die teams aan kunnen sturen. Niet voor niets zal 
er zeker 1800 m2 kantoorruimte worden gerealiseerd. Arvato, zo meent 
hij, zal zich zeker gaan inzetten ook in Heijen medewerkers te vinden. Wij 
hopen het! Vacatures kun je vinden op www.indeed.nl (arvato gennep)                                                                                                                                          
Op dit moment is de bouw in volle gang en Hay haalt er een 
plattegrondtekening bij waarop precies staat aangegeven wat hij bebouwt. 
En je kunt zien hoe de omgeving van het bedrijfsterrein in het landschap 
wordt ingevuld. De wadi waar het overtollige regenwater in wordt 
opgevangen, de parkeerterreinen en de ontsluitingswegen. Deze tekening 
staat ook bij dit artikel zodat je het eens goed kunt bestuderen. Op de 
website van de gemeente Gennep staat deze tekening ook, maar op een 
scherm is het soms lastig alles in beeld te krijgen. En bovendien hebben we 
er enkele aanduidingen bij gezet. 
Op 1 januari 2016 gaat de firma Arvato op de eerste 20.000m2 aan 
de slag. “Proefdraaien”, zo noemt Maessen het en vanaf 1 februari is 
het “Vollbetrieb”. De directeur van het bedrijf heet Martijn Nielen, zo 
vernemen wij. De goede man weet het nog niet, maar ook hij staat nu 
hoog genoteerd op ons interviewlijstje. Want wat kan Heijen betekenen 
voor Arvato en Arvato voor Heijen? We zijn benieuwd. Wordt vervolgd…

Plattegrond van de bouwplannen Hay Maessen legt de plannen uit aan de redactie van het Hèjs Nèjs
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18.000 vel papier per uur, 
dubbelzijdig, formaat 70 × 100 cm
in full colour voorzien van persvernis. 
Te bedienen door slechts één man/
vrouw die alle tien de drukplaten 
binnen één minuut kan wisselen. 

Onze 10- kleuren pers staat 
hier garant voor. 7 dagen per week, 
24 uur per dag. 
Dit is slecht één machine uit ons 
machinepark De rest van ons 
machine park doet er niet voor onder.
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De volgende Hèjs Nèjs 
verschijnt op:

26 januari 2016.

Agenda 2015/2016 Belangrijke telefoonnummers

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

Algemeen alarmnummer: 
(ambulance, brandweer, politie)  112

Politie:    
Europaplein 5, 6591 AV Gennep  0900 - 8844

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 Aphotheek Gennep
Brugstraat 25, 6591 BA Gennep  0485 - 545500

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

Dierenambulance:  
Dierenambulance 
Nijmegen e.o. (DAN)  024 - 3550222

Kerk:
Parochie H. Dionysius Heijen
Pastoor: H. Reijnen, Hoefstraat 39,
6598 AM Heijen  0485 - 511533

Thuiszorg:
Thuiszorg Pantein  0900 - 8803

Sensoor
Proteion Thuiszorg  088 - 850 00 00
Proteion Schoon  088 - 850 00 00

SOS telefonische hulpdienst: 
Dag en nacht aandacht  0900 - 0767

Zaterdag 19 december 2015
19.00 uur D’n Toomp

Kerstconcert

Zaterdag 19 december 2015
19.00 uur Evenemententerrein Hoofdstraat

Ontsteken kerstlichtjes 

Vrijdag 1 januari 2016
13.30 uur Sportpark “de Heikamp”

V.V. Heijen - Nieuwjaarsreceptie

Zaterdag 2 januari 2016
20.00 uur Schuttershof

C.V. De Wortelpin - Jeugdprinsenbal

Zondag 3 januari 2016
12.00 uur D’n Toomp

Die Original Maastaler - Nieuwjaarsfrühschoppen

Donderdag 7 januari 2016 
14.00 uur D’n Toomp

KBO afd. Heijen - Kienen

Zaterdag 9 januari 2016
20.30 uur Schuttershof

C.V. De Wortelpin - Prinsenbal

Dinsdag 12 januari 2016
15.45 uur Bios Malden

KBO afd. Heijen 

Zondag 17 januari 2016
20.11 uur Schuttershof

C.V. De Wortelpin - Prinsenreceptie

Zaterdag 6 februari 2016
Zondag 7 februari 2016

Maandag 8 februari 2016
Dinsdag 9 februari 2016

C.V. De Wortelpin - Carnaval

Donderdag 11 februari  2016 
14.00 uur D’n Toomp

KBO afd. Heijen - Kienen

Zondag 14 februari 2016 
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”

V.V. Heijen 1 -  EWC’46  1

Donderdag 3 maart    
14.00 uur D’n Toomp

KBO afd. Heijen - Kienen

Zondag 6 maart  
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”

V.V. Heijen 1 -  Achates  1

Zondag 20 maart  
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”

V.V. Heijen 1 -  Siol  1

VERZOEK:
De Heijense verenigingen wordt 

verzocht hun jaarprogramma 2016, 
indien bekend, in te zenden naar 
dorpsblad@heijen.info, zodat we 

hier maandelijks uit kunnen putten 
voor deze agenda.




