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Anders dan u van ons gewend bent, viel het Hèjs Nèjs van maart pas begin april bij u op de mat. Had 
te maken met enige vertraging bij de opmaak door Rovermediagroup. Omstandigheden als grote 
drukte bij Rover noopten hiertoe. Normaal gesproken is een week vertraging niet onoverkomelijk. 
Het toeval wilde, dat er twee bijdragen waren (de opening van het Pastoor Jaspersplein en de 
aankondiging van de Goede Doelen Week) die geen uitstel konden lijden. Gelukkig is er de site www.heijen.info. Anders dan bij een maandblad 
kan daar dagelijks een bericht op worden geplaatst. Wij hopen, dat u mede hierdoor tijdig op de hoogte was van deze twee zaken.
Deze Hèjs Nèjs van maar liefst 40 pagina’s is weer boordevol. Heel bijzonder is het verslag van twee zeer sociaal bewogen mensen, die voor 
het goede doel een oude auto helemaal van Amsterdam naar Dakar hebben gereden. Lees over hun belevenissen en de goede afloop. 
In Heijen wordt u op vele manieren geïnformeerd (Hèjs Nèjs, www.heijen.info, 1Gennep etc. ). Sinds kort kunt u actief berichten delen op 
het eigen Heijens Facebook; lees daarover het interview met Gerri Luppes. Onze gastschrijvers Riet en Gerrie hebben weer een Heijens 
pand ontleed: dit keer een woning in de Hoefstraat. De prinsen carnaval hebben hun ervaringen gedeeld, meteen na afloop van een prachtig 
carnavalsseizoen. Oud-Heijenaar Kai Liebrand is professioneel musicus. Met hem hadden we een boeiend gesprek. Lees hoe het hem vergaat. 
Last but not least is er de column, het Heisa-parochienieuws, verenigingsnieuws en is het prikbord weer vol geprikt. Veel lees- en kijkplezier. 

www.rabobank.nl/lvcm

Dag en nacht  
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beheren
Veilig en snel  
via internet

Samen aanpakken. Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen. 
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De kranten stellen alles in het werk om abonnees te 
behouden of voor zich te winnen. De ene na de an-
dere aanbieding om toch vooral maar voor 2, 4 of 6 
weken de krant te proberen vliegt ons om de oren. Re-
clame mag geld kosten, maar het streven is natuurlijk 
dat nieuwe of hernieuwde lezers kiezen voor de luxe 
van 6 keer per week of desnoods alleen de zaterdag 
de krant op de mat. Zelf zou ik hem zeker niet willen 
missen. Zeker, via appjes, radio, teletekst, facebook 
etc. krijgen we het actuele nieuws op vele momenten 
per dag al binnen. Maar in de krant lees je de achter-
gronden van het nieuws, interessante beschouwingen 
over wat er in de wereld aan de hand is. Het verruimt 
je inzicht en het houdt je scherp. Het leert om zaken 
wat breder te zien en verder te kijken dan de waan van 
de dag.
Sinds 26 januari 2017 is Heijen op initiatief van Gerri 
Luppes actief aanwezig op Facebook. Gaat om een be-
sloten groep van inmiddels 642 leden (op het moment 

Facebook versus 
bedrukt papier

van schrijven). Geeft aan, dat dit medium zeer leeft 
en gewaardeerd wordt. Veel foto’s van weleer wor-
den gedeeld en er is (schrijft Gerri) de mogelijkheid 
tot maximale communicatie met elkaar. En zonder 
communicatie functioneert een samenleving niet of 
nauwelijks. Goede communicatie leidt tot binding, 
voorkomt misverstanden en is alleen al in die zin be-
langrijk.
Is Facebook een bedreiging voor Hèjs Nèjs? Ik denk 
van niet. Beide kunnen goed naast elkaar bestaan, ze 
hebben beide bestaansrecht. Ook al zouden alle lezers 
van Hèjs Nèjs op Facebook ‘zitten’, dan nog blijft Hèjs 
Nèjs vooral door de interviews met (ex-)Heijenaren, 
bedrijven, verenigingen etc. een bron van interessan-
te lectuur, waar je eens lekker voor gaat zitten. Van de 
andere kant kan op Facebook en op www.heijen.info 
sneller op actuele ontwikkelingen worden ingegaan. 
Met een maandblad kan dat nu eenmaal niet, maar 
daar is dan weer ruimte voor langere artikelen, be-
schouwingen en interviews. 
Analoog aan de situatie bij de kranten is er een gewij-
zigde situatie. Maar laten we blij zijn met de komst 
van de ‘nieuwe’ media. Ze vullen de ‘oude’ aan met als 
bijkomend voordeel een nog grotere onderlinge bin-
ding met wellicht meer begrip voor elkaar. Daarom, 
beste mensen, gaan we voorlopig door met het maken 
van Hèjs Nèjs. Op naar de 100ste uitgave ergens in 
2019. Daarna zien we wel weer.

Henk Kerkhoff

Column

In het Paasweekend is V.V. Heijen één van de verenigingen, waar het internationale 
jeugdvoetbaltoernooi “Easter Open” wordt afgewerkt.
Op Paaszaterdag 15 april en 1e Paasdag 16 april wordt er door voetballers van 
6 tot en met 18 jaar fanatiek gestreden om de hoofdprijs.
Het is thans nog niet bekend welke teams we precies in Heijen kunnen verwachten, 
maar als u dat weekend het sportpark bezoekt zult u zeker jeugdige voetballers 
uit meerdere Europese landen en mogelijk zelfs buiten Europa aan het werk zien. 
En dat is toch leuk om eens mee te maken!
Het mede organiseren van dit toernooi is een behoorlijke klus met inzet van veel 
vrijwilligers. Mocht u deze twee dagen hand- en spandiensten willen verrichten, 
neem dan contact op met Oscar Klein (oscarklein@home.nl).
Graag tot kijk met Pasen op het sportpark.

Easter Open: Internationaal 
Jeugdvoetbal bij V.V. Heijen
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Zondag 14 mei is het weer zover, Moederdag. En zoals de 
afgelopen jaren kunt u ook dit jaar u aanmelden voor de 
moederdagontbijtactie van EMM.
De jeugd van EMM komt u dan op Moederdag tussen 10.00u 
en 12.00u een ontbijtje bezorgen met een heuse serenade. 
De kosten voor een ontbijtje en miniconcert bedragen €7,50 
per persoon en uiteraard is iedere andere donatie ook van 
harte welkom. De opbrengst van deze actie gaat in zijn geheel 
naar de jeugd van EMM. U kunt als u wilt ook aangeven dat u 
wel een ontbijtje wilt maar geen serenade. Serenades worden 
alleen verzorgd binnen de bebouwde kom van Heijen.
In het Hèjs Nèjs zit een aanmeldformulier voor deze 
actie als bijlage. Bij huishoudens die vaker mee hebben 
gedaan met deze actie komen we 10 april langs de deur 
om de aanmelding in ontvangst te nemen. Als u voor de 
eerste keer meedoet, of u 10 april niet thuis bent, kunt u 
het aanmeldformulier voor maandag 8 mei inleveren bij 

Dorina Stoffele op Nieuwwijkstraat 29, Larissa Kremers op 
Boommarterstraat 39 of bij Resi Kerkhoff op Hoofdstraat 
26. Ook kunt u zich aanmelden via een mail naar fanfare-
emm@live.nl. U dient het bedrag voor 9 mei over te hebben 
gemaakt naar rekeningnummer NL26 RABO 0122 1924 27 
t.b.v. Fanfare EMM o.v.v. uw naam, adres en vermelding van 
actie moederdagontbijt. Als u nog vragen heeft kunt u deze 
mailen naar bovenstaand emailadres.

Verenigings- en ander nieuws

In januari 2017 bestond De Zonnebloem afdeling Heijen 40 jaar. Op zaterdagmiddag 4 februari is het jubileum 
gevierd met de gasten-deelnemers en de vrijwilligers van onze afdeling.
De middag begon met koffie en vlaai. Van 14.00 uur tot 17.30 uur was er een continu programma. De 
revuegroep heeft de jubileumviering heel goed verzorgd met een aantal sketches over De Zonnebloem, waarin humor 
en emotie waren verwerkt. Tevens nam de Revuegroep de aankondiging van de diverse optredens voor haar rekening.
Tussendoor heeft het Seniorenorkest de middag muzikaal opgeluisterd. Verder kon het publiek genieten van de 
optredens van twee groepen van de dansgarde van de carnavalsvereniging, het gezinskoor en het koor Nèj Hèjs. Beide 
koren hebben een aantal liederen ten gehore gebracht. 
Gedurende de middag werden foto’s van 40 jaar Zonnebloem Heijen getoond. De middag werd afgesloten met een 
buffet. Er was gezorgd voor twee stamppotten met vlees en een toetje. Aan het slot van het eten is nog een film van 
vroeger uit Heijen vertoond. Deze film leverde veel momenten van herkenbare personen op. 
Dankzij de hulp van diverse vrijwilligers van buiten de Zonnebloem, konden onze eigen vrijwilligers zelf volop van het 
jubileum en alle optredens genieten. Daarnaast hebben enkele mensen en verenigingen uit Heijen en diverse sponsoren 
uit Heijen gezorgd voor een welkome (financiële) bijdrage. 
Alles bij elkaar was het een zeer geslaagde middag waar wij met veel voldoening op terug kijken.  Wij zijn iedereen die, 
op welke manier dan ook, een bijdrage heeft geleverd aan dit jubileumfeest zeer dankbaar. Onze gasten-deelnemers en 
wij zelf hebben er zeer van genoten. 
De Zonnebloem afd. Heijen

Jubileummiddag De Zonnebloem afdeling Heijen 

Moederdagontbijtactie met serenade van de 
jeugd van EMM

Impressies van een geslaagde middag



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

Spit Natuursteen
GRAFMONUMENTEN      RESTAURATIE&GRAFMONUMENTEN      RESTAURATIE&GRAFMONUMENTEN      RESTAURATIE&GRAFMONUMENTEN      RESTAURATIE

Maakt 
de herinnering 
tastbaar...

Heijen   T: 0485-512367     •    info@spitnatuursteen.nl
Venlo  T: 077-3200088    •   venlo@spitnatuursteen.nl  

WWW.SPITNATUURSTEEN.NL By FrankBy Frank

ONT ADV_HN.indd   1 16-06-15   10:57



Hèjs Nèjs
maart 2017 7

Tijdens haar nieuwjaarsreceptie op 6 januari in gemeenschapshuis 
d’n Toomp had het Sint Dionysiusgilde een unieke mijlpaal te vieren. 
Maar liefst vijf gildebroeders hadden het respectabele jubileum van 
65 jaar gildebroeder gehaald. Jan Hermsen, Piet Rutten, Piet Vinck, 
Hein Martens en Cor Gerrits werden daarvoor feestelijk in het 
zonnetje gezet. Het zijn de gildebroeders van het eerste uur toen 
het Sint Dionysiusgilde in 1950 als gekostumeerd schuttersgilde 
actief werd. Sinds de heroprichting in 1922 was alleen de schutterij-
afdeling actief geweest.
Jan Hermsen heeft als hoofdvendelier het vendelkorps vele jaren 
aangevoerd. Daarnaast is hij in de jaren ’60 secretaris geweest en 
was hij één van de organisatoren van de gildedag in 1961, die werd 
gehouden op voetbalterrein Het Slangenrad (nu industrieterrein 
De Groote Heeze). Het Sint Dionysiusgilde doet nog steeds een 
beroep op Jan als kundig vendelier, want Jan verzorgde tot voor 
kort de repetities van nieuwe vendeliers samen met Piet Rutten. 
Wil je iets van de geschiedenis van het gilde en Heijen weten? 
Vraag het Jan Hermsen.
Piet Rutten, van kinds af aan goede vriend van Jan Hermsen, 
maakte ook onderdeel uit van het fameuze vendelkorps dat in de 
jaren ’60 en ’70 de ene na de andere zilverprijs op gildedagen wist 
te winnen. Piet was van beroep timmerman en daar heeft het gilde 
goed gebruik van gemaakt. Als er iets van hout gemaakt moest 
worden werd nooit tevergeefs een beroep op Piet gedaan. Nu is 
Piet nog steeds actief bij de entree van de rommelmarkt en helpt 
hij de groenploeg bij het onderhoud van het schietterrein.
Piet Vinck, zoon van Hen Vinck, is zijn leven lang zeer actief en 
fanatiek gildebroeder geweest. Als actief geweerschutter heeft 
hij menig bekerconcours in Noord-Limburg bezocht. Door de 
strengere eisen die aan loodvervuiling en schietsport wordt gesteld, 
heeft Piet besloten om het kruisboogschieten op te pakken. Daarin 
is hij bijzonder succesvol, zelfs op 80-jarige leeftijd. Daarnaast is Piet 
vele jaren commandant geweest nadat André de Bruin meer tijd 

aan de organisatie van de volksdansfeesten moest 
besteden.
Hein Martens, derde van het fameuze vendelkorps, 
kennen we van de jaarlijkse rommelmarkt. Hein is werkelijk DE 
grondlegger van deze succesvolle actie van het Sint Dionysiusgilde. 
Sinds eerste rommelmarkt in 1976, toen nog in en om jeugdhuis 
D’n Huyberg en later in manege De Kleine Hoef, is Hein jaarlijks 
aanwezig geweest. Zijn vaste stek is antiek en schilderijen en hij 
kent zijn vaste klanten die één minuut nadat de markt is geopend 
bij Hein aan de kraam staan. Hein is een verdienstelijk vendelier 
geweest waarbij hij als één van de weinige het acrobatisch vendelen 
tot in de finesses beheerste.
Cor Gerrits, vaandeldrager en wapenmeester totdat hij met zijn 
gezin verhuisde naar Bergen, is een zeer betrokken gildebroeder. 
Samen met zijn broer wijlen Piet Gerrits en zwager wijlen Martien 
Holtmeulen was hij ook één van de grondleggers van het huidige 
Sint Dionysiusgilde. Nadat Cor en Leen Gerrits weer een woning 
in Heijen hadden gevonden bleven beiden zich inzetten voor de 
kerstactie en rommelmarkt.
Namens de jubilarissen nam Jan Hermsen na de huldiging het 
woord. Volgens Jan zijn deze jubilarissen zó vitaal dat ze over vijf 
jaar er weer zullen staan voor een nieuwe huldiging. Laten we 
dat hopen! Daarna namen de jubilarissen de felicitaties van alle 
aanwezige gildebroeders en –zusters in ontvangt. Een mijlpaal om 
niet snel te vergeten.

Vijf keer 65 jaar gildebroeder 
Sint Dionysiusgilde.

Verenigings- en ander nieuws

Muziek, zang en gezelligheid. Dat zijn de ingrediënten voor zaterdag 8 april. Dan 
vindt namelijk in gemeenschapshuis D’n Toomp het jaarlijkse kapellencarrousel 
plaats van Die Original Maastaler. Gasten deze avond zijn Die Rübensammler 
uit Leunen en de Original Liemers Musikanten uit Zevenaar. Natuurlijk zullen 
Die Original Maastaler ook hun steentje bijdragen. Alle drie kapellen hebben de 
Egerländer- en Böhmische muziek hoog in het vaandel staan. Om 19.30 uur zal de 
eerste kapel voor het voetlicht treden. Wij hopen vele Heijenaren te begroeten 
op deze avond.

Kapellencarrousel 

V.l.n.r. Piet Vinck, Piet Rutten, Jan Hermsen, Hein Martens en Cor Gerrits.



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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Zondag 19 maart hebben onze slagwerkers (Luc, Sten, Britt, 
Teun, Robbin, Lars, Romée en Nick) weer deelgenomen 
aan het solistenconcours in Berlicum. En wel met succes, 
want iedereen heeft een eerste prijs behaald! Van harte 
gefeliciteerd met deze geweldige prestatie!

Sten en Romée hebben zich geplaatst voor de Brabantse 
Kampioenschappen op 21 mei in de 4de en 3de divisie 
Marimba. Uitschieters waren Robbin en Nick. Robbin 
kwam uit in de 4de divisie en behaalde 90 punten met lof 

van de jury. Nick kwam uit in de 3de divisie en behaalde 
93 punten met lof der jury. Beide hebben zich op multi-
percussion nu direct geplaatst voor de Nederlandse 
Kampioenschappen op 17 juni in Heel.

Ook felicitaties aan Guido, die alle slagwerkers heeft 
voorbereid en hierdoor weer een drukke dag had. Tevens 
gaat onze dank uit aan Mathijs Coenen, die ervoor heeft 
gezorgd dat al het instrumentarium van Heijen naar 
Berlicum werd vervoerd.

Solistenconcours slagwerkers EMM 
Berlicum!

Verenigings- en ander nieuws

Aandacht voor de contributie van 2017! 

Het bestuur van Hèjje Mojjer meldde ons dat driekwart van 
de leden van Hèjje Mojjer hun contributie voor 2017 al heeft 
betaald, maar dat betekent ook dat een kwart dat nog niet 
gedaan heeft. Hoor je bij dat kwart, wil je dan zo vriendelijk zijn 
om spoedig de kosten van het lidmaatschap (€ 10,--) over te 
maken naar NL65 RABO 0101 8039 74 t.n.v. vereniging Hèjje 
Mojjer.

Nog beter is het natuurlijk als je het machtigingsformulier invult 
zodat de contributie jaarlijks kan worden afgeschreven. Heb je 
er ook geen omkijken meer naar.
En, als je nog geen lid bent? Dan hopen we dat je dit wel wil 
worden. Meld je dan aan bij Edwin Jans, telefoon 06 3989 7697 
of per e-mail hejjemojjer@heijen.info  
Je tientje per jaar stelt ons in staat mooie dingen voor Heijen 
te doen…

Berichten van het Bestuur

Berichten van het Bestuur

Nick Robbin

Slagwerkers



 

 

   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!

    

De Groote Heeze 56
6598 AV  Heijen
Tel. (0485) 51 70 93
Fax: (0485) 51 48 79
www.ves-autoschade.nl

    

De Groote Heeze 56
6598 AV  Heijen
Tel. (0485) 51 70 93
Fax: (0485) 51 48 79
www.ves-autoschade.nl

    

De Groote Heeze 56
6598 AV  Heijen
Tel. (0485) 51 70 93
Fax: (0485) 51 48 79
www.ves-autoschade.nl

    

De Groote Heeze 56
6598 AV  Heijen

Tel. (0485) 51 70 93
Fax: (0485) 51 48 79

www.ves-autoschade.nl
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Napraten met  
de Prinsen Carnaval…

Elk jaar gaan wij enkele dagen na het einde van de Carnaval in gesprek met de Kruumelprins 

en Prinses, de Jeugdprins en de “grote” Prins om te horen hoe ze het allemaal ervaren 

hebben. En ieder jaar horen wij mooie verhalen die de moeite waard zijn om te noteren, al 

zou het alleen maar zijn om het later terug te kunnen lezen en opnieuw te beleven.

Zo ook dit jaar. Donderdagmorgen na carnaval waren 
we welkom bij Gerald en Jolanda Jaspers, papa en 
mama van Kruumelprinses Lindy. Jeugdprins Lasse 
kwam binnengedwarreld met zijn prille liefde Noes 
(daarover later meer) en Prins Marco bracht zijn neef 
en Kruumelprins Vince mee naar dit gesprek. 

Kruumelprins Vince en Kruumelprinses 
Lindy
Lindy is een vrolijk meisje. Supertrots showt ze ons 
haar cadeautafel. Die staat helemaal vol met tientallen 
kaarten en cadeautjes. Mama Jolanda had haar twee 
weken voor de carnaval verteld dat ze Kruumelprinses 
zou worden, iets waar ze ook enorm op gehoopt had. 
Ze wist dat ze was opgegeven, maar dan moet je het 
ook nog maar even worden. Ze kon het goed geheim 
houden, zegt ze, alleen de vroegere Kruumelprinsjes 
en -prinsesjes maakten het haar soms moeilijk als ze 
vragen gingen stellen. 
Voor Vince gold hetzelfde. Ook hij hoorde van 
mama Diana twee weken van tevoren dat hij tot 
Kruumelprins was verkozen. De eerste keer dat Vince 
en Lindy elkaar in de prinsenkleren zagen was bij 
Foto Ben, waar de officiële staatsieportretten werden 
gemaakt.
Vince kennen we nog als een van de baby’s die we 
hebben gefotografeerd en geïnterviewd tijdens 
de eerste babyfotoshoot die we als redactie 
organiseerden in 2012. Vince was een van de oudste 
baby’s en hij zat de hele groepsfotosessie lang braaf 
op zijn gatje zoetjes te kijken naar het gefriemel van 

de andere baby’s. Die tijd hebben we nu wel gehad. Vince 
is opgegroeid tot een stoere 5-jarige draaitol met olijke 
donkerbruine kijkertjes en een jaloersmakende krullenbos. 
Gezellig kwekt hij aan één stuk door, behalve toen we hem 
vragen gingen stellen over zijn Kruumelprinservaringen. Toen 
werd het even helemaal stil. Ook Lindy keek ons lief lachend, 
maar zwijgend aan Gelukkig was Jolanda in de buurt die de 
diverse acties nog even aanstipte. Het uitkomen tijdens de 
Bonte Avond van school. Hoe ze samen onder een doek 
vandaan kwamen. De zaal telde af van elf naar één en daar 
stonden ze dan! Ze kregen medailles van Prins Marco. En 
ze stonden later die avond met hem en Jeugdprins Lasse te 
hossen op de tafels. Aan het einde van de avond wilden ze 
zelfs niet eens meer naar huis. 
En hoe Vince in zijn prinsenkleren samen met Daan Deenen 
die speler van de week was bij VV Heijen de aftrap mocht 
verrichten bij de wedstrijd van Heijen I. Dat was toch 
ook wel cool! Op donderdag mochten ze mee naar de 
carnavalsmiddag van de KBO. Lindy zit bij de dansgarde en 
trad daar natuurlijk ook op. Vrijdag naar de Zonnepitjes en 
de school. Daar mochten ze snoep uitdelen en op de tafels 
hossen. Dat brengt Vince op een lumineus idee: “Mag ik hier 
ook even op de tafel staan?” Hij heeft er duidelijk nog geen 
genoeg van. 

Dat brengt Vince op een 
lumineus idee: “Mag ik hier 
ook even op de tafel staan?”

We vragen naar de cadeautjes. Wat is het leukste dat ze 
hebben gekregen? De confettikanonnen bleken het beste 
gescoord te hebben bij het Kruumelpaar.

vervolg op blz 12

Interview
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De favoriete muziek van de twee is het liedje van Johnny Dep. 
Daar hoort een soort pijl-en-boog schietgebaar bij dat ze 
allemaal voor ons voordoen. Op ziekenbezoek gingen ze bij Nelly 
Giesbers, een tante van Jolanda die in de Hermelijnstraat woont. 
En ook bij oom Frans in Afferden. (Oom van Marco). Bij de 
Pleebeksjo mochten ze de prijzen uitdelen aan de winnaressen: 
Lynn Takken en Meike Weerepas.
Verder hebben Vince en Lindy ons niets meer te vertellen: “Dat 
houden we geheim.”

Jeugdprins Lasse.
Lasse (12) is de jongste telg van het Hermsenkwartet. En tevens 
de laatste Jeugdprins uit dit gezin, want de voorraad is nu echt 
op. We zullen nog een aantal jaren moeten wachten en hopen 
en bidden dat de boys in Heijen blijven wonen, dan hebben we 
nog kans dat er ooit een “grote” prins zal opstaan. Maar dat is 
toekomstmuziek.
Lasse heeft voor dit interview ook zijn prille liefde Noes 
meegenomen. Ze zijn al vanaf 23 januari bij elkaar nadat ze elkaar 
een week eerder hadden leren kennen. De pittige 10-jarige 
Noes komt uit Sint-Anthonis en dat roept bij ons meteen de 
vraag op: “Hoe komt Heijen nou aan verkering in Sint-Anthonis?”
Dat bleek zo te zitten: een van het Hermsenkwartet (Jelmer) 
heeft tegenwoordig een relatie met een meisje uit Sint-Anthonis. 
Half januari ging het hele gezin Hermsen er naar toe om kennis 
te maken met de familie van dit meisje. En ze had een zus, Noes, 
die gelijk het hart van Lasse stal. Gelukkig was het wederzijds. 
Ze hebben niet zo veel samen carnaval gevierd, want Noes had 
haar afspraken in Sint-Anthonis en Lasse kon natuurlijk ook niet 
weg uit Heijen. 
Op het Jeugdprinsenbal kwam Lasse met behulp van een 
spelletje “Wie is het” naar voren als Jeugdprins Lasse I. Hij wist al 
vroeg dat hij Jeugdprins zou worden, maar had er geen moeite 
mee dit geheim te houden. De receptie vond Lasse echt heel 
leuk, vooral de aanwezigheid van de Prins en zijn gevolg uit 
Mook vond hij geweldig. De connectie met Mook is ontstaan 
door de trainer van VV Heijen, Henny Queens die actief is bij 

C.V. De Heikneuters in Mook. Lasse is nog beduusd over de enorme 
hoeveelheid cadeautjes en kaartjes die over hem zijn uitgestort. Hij 
noemt een beeldje van de Heikneuters en een pennenset van Halluf 
Um. Tijdens de Mèrtzitting zag Lasse tijdens het optreden van Spik 
& Span kans om als enige Jeugdprins mee te hossen op het podium 
met alle andere Prinsen Carnaval uit Gennep. Dat maakte indruk.
Wat ook gaaf was: tijdens de optocht in Gennep werd er ineens 
een grote bak naar boven gehesen in de jeugdprinsenwagen. Daarin 
lagen versgebakken frikadellen die gretig aftrek vonden onder de 
Jeugdprins en zijn gevolg.

Prins Marco, alias Edje I
De eerste prins sinds 1999 die geen prinses aan zijn zijde had. We 
vragen hem of het in de afgelopen tijd nog gelukt is daaraan te werken. 
Aarzelend noemt hij een paar namen van dames die geprobeerd 
hebben zich “in te vechten” in de rol van Prinses. “Maar daar ben ik 
verder niet ingetrapt,” zo klinkt het braaf uit zijn mond. Marco (40) 
wist eind oktober al dat hij Prins zou worden. Hij werd “erin geluisd” 
door een vriend die hem had uitgenodigd bij hem thuis voetballen 
te komen kijken. Daar dook ineens ook de prinsencommissie op en 
werd de hamvraag gesteld. Dan heeft het zijn voordelen als er geen 
prinses is. Hij kon zonder overleg met het thuisfront gelijk volmondig 
ja zeggen! In de familie heeft hij het geheim alleen met zijn zus Diana, 
moeder van Vince, gedeeld. Hij gooide een setje wintersportfoto’s 
op tafel en daar tussenin zat tot verrassing van Diana de prinsenfoto. 
Zelfs pap en mam wisten tot hun grote frustratie nergens van. Maar 
toen het ongeloof verdwenen was en  het nieuws eenmaal ingedaald, 
werden ze superenthousiast. Vader Jan heeft de hele carnaval met 
zijn fototoestel alle optredens van de eerste tot de laatste minuut 
vastgelegd. Wat Marco ook zo moj vindt: zijn naam is vrijwel nooit 
genoemd bij het bekende “Prinsraden”. 
Tijdens de prinsenreceptie mocht Marco opvallend veel potten 
augurken in ontvangst nemen. De teller bleef steken op 55 potten! 
Ook curry was een geliefd cadeau.
Een leuk bezoek was het presenteren van prinsenwijn bij Johnny 
v/d Kamp, wijnhandelaar te Gennep. Deze heerlijke wijn is alleen bij 
hem te koop en een deel van de opbrengst komt ten goede van de 

Lindy’s cadeautafel
Marco bij zijn speciaal voor hem opgepimpte oldtimer
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Jeugdcarnaval. Een mooi cadeau-idee dat wij graag met jullie delen.
Marco had drie adjudanten die alle drie bijdroegen aan het succes van Marco. Zo lette Nick de Valk 
op de drankinname en reikte Marco af en toe zorgzaam een flesje water aan. Broer Sjoerd de Valk 
scoorde hoog met zijn imitatie van een typetje van Theo Maassen, Tiny van Kasteren. En last but not 
least zorgde Paul Joosten voor passend vervoer. Een schitterende witte oldtimer die hij helemaal had 
laten beletteren in Boxmeer. Levensgroot prijkte de prinsenfoto van Marco op de zijkant. Met die auto 
ging het nog wel even mis, toen bij het bezoek aan HCV Paul de auto in het slot gooide met de sleutel 
nog in het contact en de motor draaiend. Paniek in de tent, want een reservesleutel was er niet. De 
steek van de prins lag in de auto en zonder steek kun je met goed fatsoen nergens binnenkomen. 
Dus het duurde even voordat het opgelost was en het gezelschap naar binnen kon trekken … Maar 
verder niets dan lof over zijn adjudanten!
Opvallend was ook het lange afscheidswoord van Marco op de laatste avond. Niemand had dit 
van hem verwacht, maar Marco had het perfect voorbereid. In zijn dankwoord is hij echt helemaal 
niemand vergeten te noemen. 

Hechte eenheid
Wat verder opviel was de hechte band die ontstond tussen Marco, Lasse, Vince en Lindy. Waar 
Marco was, was Lasse en omgekeerd. Marco en Lasse hebben elkaar versterkt. Als we vragen om 
een hoogtepunt te noemen komen ze er niet uit. Unaniem zeggen ze: “Deze carnaval was één en al 
hoogtepunt….” En dat allemaal in het jaar dat Feyenoord kampioen wordt! 

Prins Lasse
Kruumelprinsje en -prinsesje Lindy en Vince

     Voetbal

     Dikke pret samen bij de optocht

    Lindy

    Vince

    Prins Marco



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
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De heer Herman van den Boom uit de Berkenstraat is 87 jaar en al sinds 1983 brengt hij, eerst de Heisa en sinds 2010 het Hèjs Nèjs rond in deze straat.Als we even snel rekenen is dat dus al 34 jaar. Een unicum, mag je wel zeggen. Nu heeft Herman echter aangegeven dat hij deze taak, met spijt in het hart, wil neerleggen en daarvoor natuurlijk alle begrip.Wij danken Herman van harte voor al die jaren trouwe dienst iedere maand en wensen hem en zijn vrouw Diny het allerbeste toe.Redactie Hèjs Nèjs.

Afscheid van een trouwe bezorger….

Ter nagedachtenis aan Wim Vullings.
Ons bereikte het droevige bericht dat op 18 februari jl. ex-Heijenaar Wim 
Vullings op 71-jarige leeftijd in Veenendaal is overleden. Wij hadden het grote 
genoegen Wim in augustus 2012 te mogen interviewen voor de rubriek Hoe 
is het toch met…. Zijn levensverhaal staat in de uitgave van september 2012.  
Wim was een vrolijke man, zoon van Gerrit Vullings en An Vullings-van den 
Hazelkamp, geboren in Tolbert (Gr.) tijdens de evacuatie. Vader Vullings was 
jarenlang hoofdonderwijzer in Heijen. Een mooi verhaal dat Wim vertelde 
was dat hij vroeger met het halve dorp met de Zuidooster naar de grote 
stad Nijmegen trok om in de kersttijd de kerstverlichting te bezichtigen. Daar 
aten ze met z’n allen voor het eerst patat frites. Een hele ervaring! Een van de 
boeren proefde ervan en sprak de legendarische woorden: “ik mag doodvalle 
als dè gèn erpele zien!” Het bleef een gevleugeld gezegde binnen de familie 
Vullings als er zich iets nieuws voordeed. Wim werd veearts en ging wonen in 
Veenendaal met zijn vrouw Wil. Wil leerde hij in Heijen kennen toen zij met 
een vriendin bij een tante kampeerde. Het stel kreeg na hun huwelijk in 1973 
snel achter elkaar drie kinderen. Dat ontlokte de Veenendaalse boeren waar 
Wim als veearts kind aan huis was de opmerking: “Hij hoeft zijn broek maar 
aan een spijker te hangen en hij heeft het weer voor mekaar.” De olijke oogjes 
van Wim bij deze opmerking staan ons nog op het netvlies.
Wim heeft een prachtige jeugd gehad in Heijen en was altijd oprecht geïnte-
resseerd in het wel en wee van Heijen. Wim: “Als ik de brug over rij begint het 
van binnen meteen weer te kriebelen.” De brug naar Heijen zal Wim nooit 
meer overgaan, maar wij houden de mooie herinneringen aan deze markante 
figuur die met zijn ouwe Solex in vroeger jaren Heijen geregeld onveilig pro-
beerde te maken.
Wij wensen zijn vrouw Wil, zijn kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte 
bij dit enorme verlies.
Redactie Hèjs Nèjs: Erica – Hans – Henk – Jan – Marjo – Sjannie – Stella – 
Suzanne. 

Welkom in Heijen!
Niet alleen de Heikampseweg maar zeker ook onze redactie 

werd enorm verblijd met het mooie nieuws dat Daan werd 

geboren. Daan is de zoon van Bart en onze fotografe Suzanne 

van den Corput. Daan heeft al twee grote zussen die super 

trots op hem zijn: Maud en Fenna.

Ook de Nieuwwijkstraat werd blij verrast. Namelijk door de 

geboorte van Noor, dochter van Roy en José Kerkhoff. Ze 

werd op dezelfde dag geboren als Daan, zondag 26 februari. 

Twee carnavalskindjes dus. Das toch moj!

De kersverse jonge vaders carpoolden de volgende dag naar 

Boxmeer om hun kinderen aan te geven bij de gemeente.

Van harte gefeliciteerd ouders, zusjes, opa’s en oma’s en… 

overgrootmoeder.

Iedereen, die postzegels heeft afgegeven bij mij: heel hartelijk bedankt! Kika is er blij mee.Als er in Heijen nog mensen zijn die postzegels hebben liggen: ze blijven erg welkom. Ik verzamel gewoon door. 
Nogmaals: heel hartelijk dank!Hub Vinck, Doelen 10, 6591 BX Gennep

Postzegels voor Kika
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naar een noodwoning aan ‘t Hoogveld in Heijen, in die tijd nog 
een grintweg die loopt in de richting van De Körver.  Aan deze 
weg staan meerdere woningen, waaronder de noodwoning. Wiel en 
Hanna wonen er met de kinderen Karel, Sjaak en Bets. De kinderen, 
Truus in 1951 en Johan  in 1953, zien daar het levenslicht. Eind 
1954 verhuist het gezin naar de Hoefstraat 8, waar Thea in 1956 en 
Marijke in 1961 worden geboren. 

De woning aan de Hoefstraat bevat vier slaapkamers, waarvan één 
jongenskamer, één meisjeskamer, een kamer voor opa en oma die 
dan bij het gezin komen inwonen, en een slaapkamer voor Wiel en 
Hanna zelf.  Beneden bevinden zich de voorkamer, achterkamer, 
keuken, gang, berging met toilet en een douche. Later wordt de wand 
tussen de voor- en achterkamer eruit gebroken en een schuifdeur 
tussen de beiden kamers geplaatst. Daarnaast wordt achter het huis 
een schuur gebouwd, die volgens de kinderen nog bijna belangrijker 
geacht wordt dan de woning zelf. Daarin wordt, tot de jaarlijkse 
slacht, een tweetal varkens en een aantal kippen gehouden, een 
belangrijke voedselvoorziening voor het gezin. Wanneer er weer 
eens een varken is geslacht, wordt dit alvorens verder te verwerken, 
aan een ladder in de gang opgehangen. De kinderen, die dit toch wel 
eng vinden, lopen er dan tijdens het naar bed gaan met een “grote” 
bocht omheen. 

Wiel krijgt direct na de oorlog werk bij de Maasbuurt (vanaf 1949 
de Zuid-Ooster) en heeft dan al de beschikking over een dienstauto, 
een Dodge van “De Maas Spoorwegen”. Zijn werkzaamheden 
bestaan eerst uit het opruimen van de niet meer in gebruik zijnde 
tramrails van, zuid naar noord. Wanneer deze klus geklaard is, wordt 
hij aangesteld als buschauffeur.  
In de tijd dat Wiel en Hanna nog in de noodwoning wonen en Wiel 
met de bus voorbij komt, toetert hij een paar keer wanneer hij ´t 
Hoogveld nadert. Daarop loopt Hanna met de kinderen snel even 
naar buiten, zodat ze kunnen zwaaien naar Wiel in de bus.
Wiel rijdt ook de bus wanneer er schoolreisjes en ritten naar 
bedevaartplaatsen plaats hebben. De eigen kinderen Van den Boom 
rijden derhalve zelfs een keer met pa op schoolreis naar De Efteling.  

Voor deze editie van Hèjs Nèjs belichten we de woning en haar 
bewoners, gelegen aan de Hoefstraat 8, kadastrale ligging sectie 96. 
De bouwgrond in de Hoefstraat wordt begin jaren vijftig door de 
gemeente aangekocht van de familie Uijlenbroek. De kavels in de 
Hoefstraat zijn ten tijde van de bouw al opgedeeld, waardoor het 
pand tot op heden het huisnummer 8 behouden heeft. De woning 
dateert uit 1954 en wordt gebouwd door het echtpaar Wilhelm 
(Wiel) van den Boom, geboren in Afferden op 22 augustus 2016 
en Hanna Reintjes, geboren 26 juni 1916 in Ottersum. De woning 
wordt gebouwd door bouwbedrijf Harrie Kaak en is de eerste vrije 
sector woning aan de Hoefstraat. 

Karel, geboren in 1943, is de zoon uit het eerste huwelijk van Wiel 
met Mathilda Schönling uit Goch. Aan het  einde van de oorlogsjaren 
verhuizen Wiel en Mathilda naar Hassum. Wiel is daar werkzaam bij 
de baron van Hassum. Wanneer ze moeten evacueren trekken ze 
naar Aschersleben, in de buurt van Maagdenburg. Mathilda krijgt 
korte tijd later een ernstige longontsteking en overlijdt in 1945. 
Wanneer Wiel terugkeert naar Nederland om te verkennen of 
het er inmiddels weer veilig wonen is, ontfermen de baron en ook 
Wiel’s schoonzus Erna, zich over zoontje Karel. Kort daarna gaat 
Wiel met zoontje Karel inwonen bij Wiel’s ouders Jacobus van den 
Boom en Gertruda Jacobs, op ‘t Hengeland in Afferden.

Tijdens de kermis (bij café Deenen) in 1946 leert Wiel, Hanna 
(Johanna Maria) Reintjes kennen. Hanna woont op dat moment in bij 
de familie Muskens aan ‘t Hoogveld in Heijen, waar ze dan inmiddels 
twaalf jaar werkzaam is in de huishouding en op de boerderij. Wiel 
en Hanna trouwen op 3 juli 1947. Ze blijven inwonen bij Wiel’s 
ouders. Daar worden zoon Jacques, april 1948 en dochter Bets 
in maart 1949 geboren.  Negen maanden later verhuist het gezin 

Hoefstraat 8 

Van toen tot nu

Huize Hanna aan de Hoefstraat 8 in 2017

Vlnr.: Jacques, Bets, Truus en Johan
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Van toen tot nu

In de jaren zestig, wanneer de familie Van Bergen stopt met de 
distributie van gasflessen van het bedrijf “Van Gemert”, nemen 
Wiel en Hanna deze uitgifte over. “Hein van de gaswagen”, zoals de 
familie de chauffeur noemt, is de leverancier van de flessen. 

In die tijd is er geen verwarming in de slaapkamers en wanneer het ’s 
winters erg koud is, komt het nogal eens voor dat de kleinkinderen 
met opa en oma het bed mogen delen om het enigszins warm te 
krijgen. Ondanks de grootte van het gezin is er altijd ruimte voor 
logees. Zo blijft familie uit Rhenen nogal eens logeren en zijn ook 
kennissen uit Rotterdam altijd welkom. Er wordt dan dusdanig 
gewisseld en geschikt dat er voor deze gasten een kamer vrij 
komt. Het huis is ook voor menig familielid en kennissen een zoete 
inval. Na de Hoogmis komen Hanna’s broers Matheus en Harrie 
regelmatig een borreltje drinken en wordt er volop bijgepraat.

Gertruda  overlijdt in 1965. Wiel overlijdt 3 jaar later, plotseling, pas 
51 jaar oud. Oudste zoon Karel is dan net getrouwd met Annie ten 
Haaf en niet meer thuiswonend. 
Na het overlijden van Wiel, blijft Hanna dan ook achter met opa en 
de dan nog zes thuiswonende kinderen. Opa die erg lijdt onder het 
veel te vroege wegvallen van zijn zoon, overlijdt slechts één maand 
na het overlijden van Wiel. 
Hanna leeft vanaf het moment van overlijden van haar echtgenoot 
ook in rouw. Ze kan, ondanks de gezegende leeftijd van 95 jaar die 
zij mag bereiken, de dood van haar man niet verwerken.  

Om naast het runnen van het gasbedrijfje, nog wat bij te verdienen 
om het gezin te onderhouden vindt Hanna werkzaamheden in het 
schoonmaken van de huishoudschool in Gennep.
Op enig moment is het wenselijk dat Hanna een gehoorapparaat 
aan laat meten en dit wordt door een van de kinderen opgehaald. 
Wanneer Hanna de prijs ziet van het apparaat, schrikt ze daar zo 
van dat Thea het apparaat terstond retour moet brengen. Het geld 
wordt besteed aan een mooie nieuwe tuindeur in de achterkamer.
Hanna vertelt, dan inmiddels 90 jaar oud, dat ze wanneer ze geld 
zou hebben ze alsnog een garage laat bouwen met een spits dak en 
houten deuren. Dat is er helaas niet meer van gekomen. 

De laatste 15 jaar houden de kinderen de tuin bij voor Hanna. 
Echter wanneer de kinderen na een onderhoudsbeurt naar huis zijn, 
meent Hanna toch zelf nog even op “Hanna’s manier” een rondje 
te moeten doen. 

Vanwege haar achteruitgaande gezondheid verhuist Hanna begin 
2011 van de Hoefstraat naar Maasduinen Staete in Bergen. 
Wanneer Hanna daar, in juni 2011 vijfennegentig jaar wordt, 
verrassen de kinderen haar met een aantal spulletjes uit haar huis 
aan de Hoefstraat. Zo wordt haar porseleinen servies deze feestdag 
naar Bergen gehaald en gebruikt. Dat waardeert Hanna zo zeer, dat 
ze een dag later, met wat hulp, speciaal voor haar kinderen, nog eens 
haar zogenaamde “nieuwjaarskoekjes” bakt. 
Hanna overlijdt twee maanden later, op 22 augustus 2011, de 
geboortedag van haar Wiel.

De woning wordt in 2011 verkocht aan de Bart Verhasselt. Ook 
wordt het schuurtje afgebroken en wordt op die plaats een grote 
garage bijgebouwd. Menig keer wordt de woning, inmiddels Huize 
Hanna genaamd, voor feestjes gebruikt en ook enkele jonge 
gezinnen vinden er tijdelijk onderdak.

In 2016 betrekken Bart Verhasselt, 29 jaar en zijn vriendin 25 jaar, 
het huis. Eerst worden echter nog enkele aanpassingen gedaan. De 
muur tussen de keuken en achterkamer wordt eruit gebroken. Een 
gedeelte van de ruimte wordt bij de keuken getrokken, het andere 
gedeelte blijft als achterkamer in gebruik. De oude kachel blijft daarbij 
zijn stekkie in de achterkamer houden. De binnendeuren worden 
alle vervangen en ook wordt een nieuwe keuken ingebouwd. 
Boven wordt een slaapkamer omgebouwd tot badkamer.
In het voorjaar wordt het plat dak nog vernieuwd en het afdak 
wordt vergroot zodat ze meer ruimte hebben om buiten lekker te 
zitten. Dan is “Huize Hanna” helemaal klaar!

Wiel van den Boom in het midden op de foto

Vlnr.: Johan, Annie de vriendin Karel, Truus, Wiel, met op schoot Marijke, Thea, Bets, Hanna en Jacques
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Interview dorpsbewoner

Amsterdam-Dakar Challenge,     
een droom die uitkwam…

We werden getipt door de buren: “Jullie moeten eens gaan praten met 

Pascal Philipsen, die rijdt met een maat de Amsterdam-Dakar Challenge , 

dat is een autorally voor een goed doel.” Altijd fijn, zulke tips.

We legden contact met Pascal (43), die 
met vrouw Cynthia en dochter Mercy in de 
Sleedoornstraat woont. Pascal is monteur en 
werkt bij AVG. Hij onderhoudt en repareert 
het wagenpark en de rijdende werktuigen 
zoals shovels. Ook zijn vriend en reisgenoot 
Patrick Moest (39) uit Broekhuizen schoof 
aan. We vreesden van tevoren dat dit een 
gesprek zou worden over “aandrijfriemen en 
krukassen” (om maar met wat autotechnische 
termen te zwaaien) maar dat viel reuze mee. 
We hadden een zeer interessant interview 
met deze twee bevlogen rallyrijders.

Hoe kennen jullie elkaar, vragen wij?
Ze kennen elkaar via de vriendengroep. Pascal 
zat in de klas bij de zus van Patrick. Deze 
vriendschap is tot op de dag van vandaag 
blijven bestaan. Hun gezamenlijke interesse is 
de autosport. Ze kennen alle onderdelen die 
een auto bevat op hun duimpje en als er iets 
defect is, nou dan kun je erop vertrouwen 
dat ze het mankement binnen de kortste tijd 
gevonden hebben.

Pascal nam jaren geleden al een drastische 
beslissing. In 2006 verkocht hij zijn huis, huisraad en 
auto en vertrok naar Afrika. Een continent dat hem 
nog steeds na aan het hart ligt. De bedoeling was 
er ontwikkelingswerk te gaan doen. Bijvoorbeeld 
lesgeven in techniek aan de plaatselijke bevolking. 
Na enige omzwervingen kwam hij terecht in 
Ghana. Daar vond hij de invulling die hij zocht. 
Wat hem alleen stoorde was dat de andere 
ontwikkelingswerkers alleen maar ”pizza en pasta” 
wilden eten. “Dan had ik net zo goed naar Italië 
kunnen verhuizen”, aldus Pascal. Iemand gaf hem 
een tip. Als je die en die dame wat geld geeft 
dan gaat ze naar de markt, koopt daar lokale 
etenswaren en die maakt ze dan ook nog voor je 
klaar. De vrouw in kwestie was Cynthia. Je snapt 
het al: de rest is geschiedenis! Het stel vestigde zich 
na terugkomst in Nederland in 2008 met Cynthia’s 
dochter in Heijen, waar Pascal weer terugkwam bij 
AVG. 

Stichting Amsterdam-Dakar Challenge
Voorgeschiedenis: Pascal kende iemand in Gennep 
die deze rally al eens gereden had. Vroeger keken 
Pascal en Patrick altijd naar de Parijs-Dakar race en 
droomden er meer dan vijfentwintig jaar geleden al 
van om deze rally samen ook eens mee te mogen 
maken. Het bleef een droom, want deelname 
daaraan was veel te duur. Bovendien bestaat de 
race als zodanig niet meer.
Via de kennis van Pascal kwam de Amsterdam-
Dakar Challenge in beeld. Het houdt het volgende 
in: je koopt een barrel van maximaal € 500,00, past 
die aan aan de omstandigheden die je onderweg 
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tegen kunt komen en daarmee rij je van Amsterdam 
naar Dakar in Senegal. Je krijgt een routeboek mee en 
dan is het de bedoeling dat je op een bepaalde dag in 
Dakar aankomt. Je mag gerust van de route afwijken, 
het is geen wedstrijd. Alleen de oversteek van Spanje 
naar Marokko en de doortocht door Mauritanië 
moeten gezamenlijk plaatsvinden. Na aankomst in 
Dakar wordt er nog doorgereden naar Gambia, waar 
met toestemming van het Ministerie van Buitenlandse 
Zaken van Gambia de auto’s per opbod worden 
verkocht. De opbrengst is voor een goed doel. 
De rally begon met 23 auto’s en 2 motoren op zaterdag 
5 november 2016 in Amsterdam en eindigde 19 dagen 
later. Twee auto’s hebben de eindstreep, ondanks alle 
inspanningen van de hele groep, niet gehaald.

De aanloop naar de rally
De auto, (voor de kenners: een Subaru Impreza) werd 
door Pascal op de kop getikt in Venray. Er zat al geen 
APK keuring meer op en er was van alles mis mee.”Een 
lelijk hok”, zo kwalificeert Patrick deze ontdekking. 
Patrick en Pascal, gesteund door diverse sponsoren 
als Hopmans Banden, Rutten Transport en werkgever 
AVG, namen het geval grondig onder handen. Veel 
steun kregen ze ook van René van Velthoven die 
onderdelen sponsorde. En voor onderweg werden ook 
nog de nodige onderdelen los meegenomen. Achteraf 
veel te veel, zeggen ze, maar ze hebben er ook andere 
rallyrijders mee kunnen helpen.
Er moest dus heel wat worden gesleuteld. Ook werd 

de auto met de roller gifgroen gemaakt. Het team had 
niet voor niets de naam The Mean Green Machine 
uitgezocht! Daarna werd de auto grondig gekeurd en 
goed bevonden bij Rutten Transport. 

Het team had niet voor niets de 
naam The Mean Green Machine 

uitgezocht!
De rally zelf
Na te zijn uitgezwaaid door veel vrienden en familie 
ging de bonte stoet op 5 november van start naar het 
zuiden van Spanje. Onderweg werd flink afgeweken van 
de route. Ze kozen ervoor om door de Pyreneeën en 
Noord-Spanje te rijden. Er waren drie dagen uitgetrokken 
voor dit deel van de etappe. In de Spaanse havenplaats 
Algeciras kwamen ze weer samen en maakten de 
overtocht naar Marokko. In Spanje bleven ze de sneeuw 
net voor, maar het Atlasgebergte in Marokko was al 
behoorlijk besneeuwd. Onderweg werd overnacht in 
kleine hotelletjes en in tentjes die ze gewoon midden 
in de woestijn bij hun auto opzetten. Soms kwamen ze 
ook andere rallyrijders tegen en dan stonden de tentjes 
broederlijk naast elkaar onder de sterrenhemel. Over 
douchen en zo maakten ze zich maar niet zo druk…
Na Marokko volgde de grensovergang naar Mauritanië, 
een gevaarlijk deel van de Sahara. Hier geldt een 
negatief reisadvies (code rood), dus oppassen. Aan 
de grens een heel gedoe voor ze erover mochten. Ze 

Pascal en Patrick kunnen geanimeerd vertellen over hun avontuur
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vertellen: “Het grenskantoor, als je het zo wilt noemen vonden 
wij maar een smerig stinkend en aftands hok, maar toen we naar 
achteren moesten voor de eigenlijke paspoortcontrole stond 
er een enorm geavanceerd apparaat dat vingerafdrukken en 
irisscans maakte. We kregen een speciaal visum in de pas zelfs 
met onze pasfoto erop.” Het leger begeleidde de stoet door 
de woestijn. “Al hebben we ze soms honderden kilometers 
geen leger gezien” volgens de heren. In de woestijn wisselden 
ze elkaar af bij het rijden, zodat ze allebei konden genieten van 
het uitzicht en foto’s maken. Een beetje jammer was wel dat 
ze weinig contact konden maken met de plaatselijke bevolking. 
Inmiddels hadden ze een groepje gevormd met twee 
Limburgers en twee Brabanders. De Brabanders hadden 
pech met hun Jeep. Deze kon alle inspanningen ten spijt niet 
meer gerepareerd worden en ze moesten noodgedwongen 
wachten op reserveonderdelen. Pascal: “We vonden het heel 
moeilijk om die twee daar in de woestijn achter te laten. We 
hadden er de halve nacht aan zitten sleutelen en konden het 
niet oplossen! We zaten ver van de bewoonde wereld en het 
was nog maar de vraag of de onderdelen gebracht zouden 
worden.” Gelukkig liep het goed af en dook de auto een paar 
dagen later weer op in de stoet.
Inkopen werden onderweg bij tankstations gedaan. Dat liep 
een keer nog bijna mis toen Pascal en Patrick bedachten de 
inkopen wel in het dorpje te kunnen doen, terwijl het eigenlijk 
de bedoeling was dat deze bij het tankstation zouden worden 
ingeslagen. Verder hebben ze qua proviand altijd redelijk rond 
kunnen komen. Onderweg sleutelden de heren nogal eens aan 
de diverse auto’s van de andere rallygangers. Ze hielpen elkaar. 
Zo spraken Patrick en Pascal weinig Frans, maar er waren 
anderen in de groep die dat wel konden. En weer anderen 
kookten eten voor hen, terwijl hun auto in orde werd gemaakt 
door de twee vrienden. Moj toch!
Bij de grens met Senegal werden ze opgevangen door de 
organisatie. Er moest toen nog driehonderd kilometer worden 
gereden over het strand. Een van de auto’s kreeg op het 
strand een klapband waardoor de auto een scherpe bocht 

naar rechts maakte en zo de zee in reed. De 
gids, die niet kon zwemmen, klauterde op het 
dak en bleef daar stokstijf zitten totdat de auto 
uit zee getrokken was. Na aankomst in Dakar 
kregen Pascal en Patrick voor hun verdiensten 
onderweg een mooie oorkonde en een 
dankwoord van de plaatselijke autoriteiten. En 
nog was er geen douche in zicht, dus werd er 
na 8000 kilometer rallyrijden gebadderd in de 
Atlantische Oceaan…

En nog was er geen 
douche in zicht, dus werd 

er na 8000 kilometer 
rallyrijden gebadderd in de 

Atlantische Oceaan…
Gambia

Het hopje naar Gambia werd snel genomen. 
De auto werd opgepoetst en in orde gemaakt 
voor de verkoop. En daar op een centrale 
locatie in Banjul (hoofdstad) werden alle 
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Dure stempels en visa in de paspoorten

Kamperen in de woestijn
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auto’s geveild. Het leverde maar liefst € 42.000,= op. De 
auto van Pascal en Patrick ging voor ruim € 1600,= over 
naar een Nederlands meisje dat al jaren met haar ouders 
en Gambiaanse man in Gambia woonde. Er waren voor 
deze rally vijf goede doelen geselecteerd. Patrick en Pascal 
hadden gekozen voor een weeshuis in Gambia. Ze hebben 
dit project ook met eigen ogen bekeken en gesproken met 
de Nederlander die er werkte. Hij kwam betrouwbaar over. 
Dat geld komt goed terecht, menen ze. 

Afloop
Na drie dagen Gambia waar ze ook het pannenkoekenrestaurant 
hebben gezien van de Nederlanders die met “Ik Vertrek” 
hadden meegedaan was het tijd voor Patrick terug te vliegen 
naar huis. Pascal vloog naar Ghana en wachtte daar op 
Cynthia en Mercy om er de kerstvakantie samen met de 
familie door te brengen. Begin januari kwam het stel terug in 
Nederland en begon het dagelijkse leven weer. 

We hoeven het eigenlijk niet te vragen, maar waar zijn 
jullie trots op?
De standaardvraag in onze interviews. We kunnen het 
eigenlijk wel raden en toch brengen ze het samen nog mooi 
onder woorden: “Dat we onderweg zo veel mensen hebben 
kunnen helpen met hun defecte auto’s, het dankwoord 
dat we aan het eind kregen, de saamhorigheid tussen de 
deelnemers. We hebben vrienden gemaakt. En we zijn trots 
op onze sponsoren die ons in staat hebben gesteld dit 
avontuur aan te gaan.“

Hebben jullie het thuisfront ernstig gemist?
Ze moeten toegeven dat dit wel meeviel. Je bent onderweg 
zo druk met rijden, sleutelen, slapen, Facebook bijhouden en 
nog veel meer. De tijd vloog gewoon, zo zeggen de vrienden. 
Af en toe werd er gebeld en geappt . De vier weken die 
Pascal voorafgaande aan de komst van Cynthia en Mercy 
in Ghana vond Pascal wel lang duren, al heeft hij de tijd 
goed benut met het uitvoeren van diverse klussen bij de 
schoonfamilie.

Gaan jullie dit nog een keer doen, vragen wij?
Ze zouden het best wel willen geven ze aan, maar dan “op 

twee wielen” per motor dus. Je moet de 
kosten ook niet onderschatten zeggen ze 
en dat geloven we direct. Maar het gevoel 
dat ze dit avontuur tot een goed einde 
hebben gebracht en dat ze een mooi bedrag 
hebben kunnen doneren aan een weeshuis 
in Gambia overheerst bij de twee vrienden. 
Een hele oude droom die waarheid werd. 
Dit punt kan van de bucketlist af, lachen ze.

www.amsterdamdakar.com

Gestrand in zee

The Mean Green Machine freewheelend over het 

strand van Senegal
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Zoals gebruikelijk wordt na Pasen de paaskaars verloot. Na de paasvieringen 
op zaterdag 15 april en zondag 16 april kunt u voor € 1,- twee lootjes 
kopen. Na de trekking wordt het winnende lotnummer bekendgemaakt 
op de website www.heijen.info en in de volgende Hèjs Nèjs. De winnaar 
kan de kaars ophalen bij pastoor Reijnen.

Verloting paaskaars 2017

Heisa

H. Dionysius Heijen, 
Jaargang 36 
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

april
2017

vieringen in

Zaterdag 08 april 
geen dienst

Zondag 09 april 09.30 uur 
Palmpasen, familie-eucharistieviering. 
Voor de mis is er een kinderoptocht.

Donderdag 13 april 19.00 uur 
Witte Donderdag, Eucharistieviering

Vrijdag 14 april 19.00 uur 
Goede Vrijdag, Gebedsdienst met 
volkszang

Zaterdag 15 april 20.00 uur 
Paaszaterdag, Eucharistieviering met het 
Gezinskoor

Zondag 16 april 09.30 uur 
Pasen, Eucharistieviering met het 
Gregoriaans koor

Maandag 17 april 
2e Paasdag, geen dienst

Zaterdag 22 april 19.00 uur 
Gebedsdienst met het Gezinskoor

Zondag 23 april 09.30 uur 
Eucharistieviering met volkszang

Zaterdag 29 april 
geen dienst

Zondag 30 april 09.30 uur 
Eucharistieviering

In de Bijbel lezen wij: “Hij zag en geloofde” (Joh.20,9). Johannes zag meer 
dan wat hij met zijn lichamelijke ogen kon zien. Hij zag dieper. Voor hem was 
het duidelijk dat Jezus verrezen, opgestaan was, dat Hij op een totaal nieuwe 
manier leeft: vrij van pijn, leed en dood.
Je moet er maar opkomen. De leerlingen hebben er over het algemeen wel 
moeite mee gehad. Je ziet hoe zij in feite elkaar naar dat geloof toe brengen.
De vertrouwelingen van de gestorven Jezus helpen elkaar om te geloven dat 
Hij is opgestaan. En zo is het altijd doorgegaan, zo gaat het ook vandaag nog…
Het paasfeest is voor de christenen het grootste feest. Ook als wij het eigenlijk 
maar amper kunnen geloven, koesteren wij toch graag de hoop dat het 
onmogelijke waar gebeurd is. De verschillende christelijke kerken geven alle 
dit opstandingsgeloof door. Ze zijn daarin eensgezind. Ze zien het als hun 
allereerste taak. Vooral dat beschouwen ze als hun zending: de herinnering 
levend te houden aan zijn opstanding, die herinnering door te geven van 
generatie op generatie.
Als ontelbaar veel christenen Jezus’ opstanding dankbaar en hoopvol vieren, 
dan is dat omdat zij daaruit steeds weer nieuwe hoop putten. En die hoop geeft 
vreugde en vrede, diep in het hart, ook als wij het heel moeilijk hebben. Want 
Pasen werpt een heel helder licht op de ernst en de onweerstaanbaarheid van 
Gods liefde voor mensen, voor u en voor iedereen. Voor Jezus is de lichamelijke 
dood de doorgang geworden naar het ware leven. Het leven op deze aardbol 
is maar een doorgangsfase, daarna begint het pas echt. Dan mogen wij ons 
eigen toekomstig sterven zien als onze doorgang naar het volle leven, het 
blijvende geluk. En ons leven op deze goede moeder aarde als gedragen door 
onze goede Vader God. Zo groot is God en zo lief heeft Hij de wereld.
De opgestane Heer is het teken van hoop, de bron van vertrouwen en 
vreugde. Hoop doet leven, zegt een bekend Nederlands spreekwoord. En de 
Bijbel leert ons: “Vreugde in het hart doet een mens leven”.
Zoals Kerstmis het teken is dat God met ons wil leven, zo mogen wij Pasen 
zien als het teken dat wij met God mogen omgaan als met een Vader die 
Zichzelf voor ons op het spel zet… omwille van ons heil, omwille van ons 
opperste geluk.
Ik wens u heel fijne paasdagen toe.

Pastoor H. Reijnen

Pasen: nieuw leven
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Bij deze Hèjs Nèjs ontvangt u het vastenzakje. Door dit vastenzakje te vullen 
met uw bijdrage steunt u drie goede doelen: de projecten van pater Gruijters, 
Jan Laarakker en het bisdom. Het zakje kunt u inleveren in de kerk, hier staat 
tot en met Pasen de vastenactiebus. Of u doet het vastenzakje bij pastoor in 
de brievenbus. De leerlingen van De Heggerank zetten zich ook in voor de 
Vastenactie 2017. Zij knutselen een spaarpotje en hopen dat te vullen door 
het doen van klusjes. 

Project Jan Laarakker
Jan Laarakker, lekenmissionaris van Mill Hill Missionarissen (inmiddels 87!) gaat 
in Oeganda een nieuw project opzetten in het bushdorp Soni, samen met een 
collega van 91 (!!). Net als bij zijn voorgaande projecten is een heel belangrijk 
onderdeel onderwijs. Dus ook in Soni gaan zij zich richten op het bouwen en 
inrichten van scholen, zowel op basis- als voortgezet niveau. Zodat ook de 
kinderen daar hun recht op onderwijs kunnen genieten. Ze beginnen helemaal 
vanuit het niets: geen water, geen stroom. Het is ongelooflijk wat deze mensen 
op hun leeftijd presteren! 

Project bisdom in El Salvador, “Eilanden van Hoop” - opbouwwerk in Apopa 
en Mejicanos
In 2017 staat San Salvador, de hoofdstad van El Salvador, centraal in de 
Vastenactiecampagne en dan speciaal de wijken Apopa en Mejicanos. Deze 

wijken gaan gebukt onder extreem veel geweld door criminele bendes, de 
‘mara’s’. Mensen worden bedreigd, afgeperst en beroofd.
De bendes werven actief leden onder kinderen en jongeren. Lidmaatschap 
zorgt voor ‘respect’, voor geld en mooie spullen en vrouwen. Het is moeilijk de 
verleiding te weerstaan als jonge puber, zonder stabiele thuisbasis en zonder 
geld. Het campagneproject – de samenwerking van een aantal katholieke 
organisaties – wil helpen voorkomen dat kinderen en jongeren lid worden 
van de bendes. De jeugdcentra die we steunen, willen de kinderen een ander 
perspectief bieden en leren dat ze ook buiten de bendestructuren een goed 
bestaan kunnen opbouwen. 
Met onze bijdrage steunen we verschillende initiatieven, alle ‘eilanden van hoop’ 
in een gewelddadige samenleving: • Het Jeugdcentrum in Apopa van de zusters 
Angel de la Guarda, • De oprichting van een jeugdcentrum in Mejicanos, • 
Het sociale werk van de paters Passionisten in Mejicanos, • Het werk van de 
vrijwilligers van Centro Bartholomé de las Casas (CBC) op basisscholen en • 
CBC traint de vrijwilligers en steunt hen bij de uitvoering van hun werk.

Deze projecten zijn het toch waard om gesteund te worden vanuit Heijen. 
Dus lever uw vastenzakje, met inhoud, in of geef uw bijdrage via het spaarpotje 
van de kinderen. Dan kunnen wij vanuit Heijen een mooie duit in het (vasten)
zakje doen. 
Hartelijk dank, ook namens alle mensen die wij steunen met onze bijdrage!

Theo wordt geboren in Heijen op 27 december 1936 als 5de kind van Wim 
Hermsen en Marie Derks. Het gezin, dat aan de Hoofdstraat woont, telt 11 
kinderen. Theo groeit op tijdens de Tweede Wereldoorlog. Als hij 9 jaar is, 
overlijdt zijn vader.
Na de lagere school bezoekt Theo de ambachtsschool en gaat op 14-jarige 
leeftijd werken bij de Page in Gennep. Op 24-jarige leeftijd trouwt hij met 
Annie Maas. Theo krijgt werk bij de DAF in Eindhoven en Theo en Annie 
gaan in Nuenen wonen waar in 1962 dochter Sylvia wordt geboren. Helaas 
wordt Annie geestelijk instabiel. Het gezin verhuist terug naar Heijen en gaat 
wonen aan de toenmalige Schoolstraat, in het voorhuis van Jan Hermsen, de 
fietsenmaker.
Zoon Wilco wordt in 1965 geboren en Theo gaat weer bij de Page werken. In 
1970 wordt dochter Marleen geboren. Intussen blijft de geestelijke gesteldheid 
van Annie opspelen; iets waar Theo telkens weer zwaar onder lijdt.
Inmiddels laat ook Theo’s gezondheid steeds meer te wensen over en 
uiteindelijk moet hij stoppen met werken. Hij gaat fietsen maken bij Jan 
Hermsen, maar vindt ook veel voldoening in vissen, kaarten en….biertappen! 
Hij is medeoprichter van de visclub en jarenlang secretaris. Na het vissen 
natuurlijk “bijkletsen” in het café van medeoprichter Bertus Luppes. Voor Theo 
ook een manier om de dagelijkse sores even te vergeten.
Intussen gaan de kinderen het huis uit en wordt Theo opa van 7 kleinkinderen.
In 2005 is het niet langer verantwoord om Annie alleen thuis te laten. Met 

pijn in het hart wordt besloten dat ze zal worden 
opgenomen in huize Madeleine. Theo bezoekt 
haar trouw. Annie overlijdt op 4 april 2014. Theo 
vult de ontstane leegte met kaarten, bezoekjes 
afleggen, koffiedrinken met de familie op vrijdag 
en natuurlijk wordt menig fiets en brommertje 
hersteld. “Graag gedoan, da witte wel wah?”, zegt 
hij dan. 
Lekker bij Hans en Jo werken, bijkletsen, en vooral 
zodoende de zonnige kant van het leven blijven zien. In 2016 maakt Theo een 
reis naar Lourdes: een indrukwekkende gebeurtenis waarvan hij enthousiast 
en vol nieuwe levensmoed terugkeert. Zijn 80ste verjaardag wordt uitgebreid 
gevierd, maar inmiddels hebben zich diverse klachten aangediend, gevolgd 
door meerdere ziekenhuisopnames.
Op 3 februari wordt Theo opgenomen met hevige pijnklachten. Er rest 
nog alleen pijnbestrijding. Genezing blijkt niet meer mogelijk. “Het gut nie 
mer”, zegt hij tegen Thijn. “Alle kiender zien groot, bej ollie thuus kumt ut ok 
goed, mienen tied is gewest”. Omringd door zijn familie overlijdt Theo op 
zondagmiddag 5 februari om vier uur. “Thei den fietsenmaker”. Hij is nu weer 
samen met zijn Annie, daarboven. Rust in vrede, Thei!

Vastenactie 2017

In memoriam: Theo (Thei den fietsenmaker) Hermsen

Heisa
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Brass Meets Strings, 
Famous Movies and Popsongs in Concert….

Zij willen graag met ons praten over het aanstaande 
concert op zaterdag 20 mei en aangezien wij ook sterk 
betrokken zijn bij EMM is het bepaald een feest voor ons 
om de ins en outs alvast te mogen noteren.

Dirigent Theo Jetten (54)
Theo is nu ruim anderhalf jaar dirigent bij het 
fanfareorkest en wat we ervaren is dat Theo zeer gezien 
is bij de leden. Een muzikale enthousiasteling die niet te 
beroerd is om geregeld ook eens een complimentje op 
de individuele leden en groepen los te laten. Voor zo’n 
dirigent zijn de leden graag bereid een stapje extra te 
zetten en eens wat meer te repeteren thuis. Hij weet 
met zijn actieve optreden de fanfareleden te inspireren 
tot een beter niveau. Nu ook weer met dit concert. 
Niets is hem te veel om het geheel zo mooi mogelijk 
samen te smeden.
Theo is opgegroeid in Heumen en woont nu met zijn 
vrouw en dochter in Malden. Hij heeft zijn werkzame 
leven doorgebracht bij de Marine als Marinier/tamboer. 
Hij was ook trompettist. Nu is er voor trompettisten bij 
de Marine niet voortdurend werk aan de winkel, dus 
ging Theo mee aan boord van diverse marineschepen 
en vervulde daar de functie van een soort politieman, 
zo vat hij zijn werkzaamheden daar ter plaatse samen. 
Maar als er officieel bezoek (in Theo’s eigen woorden 
“hotemetoten”) aan boord kwam mocht hij hen met 
een trompetsignaal welkom heten. Ook bij diverse 
plechtige gebeurtenissen in het land was Theo erbij.
Later volgde hij de opleiding HAFA directie aan 
het conservatorium. Dat is nu ongeveer twintig jaar 
geleden. Na het leven aan boord koos hij voor een 
bestaan aan land en werd weer terug geplaatst bij het 

Tamboer- en Pijperkorps van de het Korps Mariniers. Inmiddels 
is hij met functioneel leeftijdsontslag en dirigeert hij Fanfare 
EMM en Muziekgezelschap Edelweisz in Berg en Dal. In de 
zomermaanden kun je hem vinden op de Golfbaan Het 
Rijk van Nijmegen in Groesbeek waar hij als marshall actief 
is. En hij speelt met veel plezier sousafoon in een dweil-/
amusementsorkest.

Simone Brons en Gerald Jaspers
Aan hen de vraag ons iets te vertellen over het aanstaande 
showconcert. Hoe zijn ze op het idee gekomen een 
concert te organiseren waarbij de koperinstrumenten de 
snaarinstrumenten ontmoeten? Simone: “We wilden eigenlijk 
eens helemaal uit onze comfortzone komen. De inspiratie 
kwam van het concert Symfonica in Rosso van Marco Borsato. 
Daarin spelen koper- en snaarinstrumenten ook succesvol 
samen. Toen ik vorig jaar november meespeelde in het orkest 
van  de Gennepse Revue kwam ik in contact met Emma 
Mulders. Emma speelde viool in het Revue-orkest. Ik heb toen 
aan haar gevraagd of zij ook in groepsverband speelde. Ze 
vertelde over het Genneps Strijkers Ensemble waar ze lid van 
is. Het ensemble staat onder leiding van Andrea Pieper. Andrea 
speelt viool en cello en begeleidt dit ensemble dat uitsluitend 
bestaat uit jonge vrouwen die viool spelen. Toen was de link 
snel gelegd. Ik heb haar gevraagd of ze ervoor voelden mee 
te doen aan een concert van onze fanfare en ze waren direct 
enthousiast. Vanavond hebben we de eerste repetitie met hen 
samen.”
Gerald geeft aan wat we kunnen verwachten bij dit concert. 
“Een mooie mix van filmmuziek en popsongs,” zo vertelt hij. 
“Een emotionele rollercoaster zou je het kunnen noemen. Alle 
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Een hele mondvol voor een galaconcert van het fanfareorkest van EMM, maar 

het betekent dan ook wel iets. Op een doordeweekse maandagavond ontmoet-

ten wij Theo Jetten, dirigent van het fanfareorkest, Gerald Jaspers van de Mu-

ziekcommissie, Simone Brons, bestuurslid en twee leden van het Strijkersen-

semble Gennep, te weten Emma Mulders (23) en Elianne Heuer (19).
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De eerste repetitie samen met het strijkersensemble. 

waarvoor wij op dit moment nog uitpuzzelen welke artiest of artiesten wij daarvoor 
zullen vragen.” 

Oei! De toegang zal wel duur zijn dus? 
Welnee, lachen Simone en Gerald. “We willen het echt laagdrempelig houden. De 
kaarten zijn vanaf eind april beschikbaar en kosten maar € 5,-. En daarvoor krijg 
je ook nog een gratis consumptie. De kaarten kun je kopen bij D’n Toomp, de 
Troefmarkt of via de fanfareleden natuurlijk.”

Brass Meets Strings. Mis het niet.

Dit concert moet je Zien en “Hoorn…”

Zaterdag 20 mei 2017 
Gemeenschapshuis D’n Toomp
Aanvang 20.00 uur. 

soorten van emoties komen voorbij: verdriet, lach, actie, 
dat zijn de toverwoorden. Drie nummers spelen we 
samen met het strijkersensemble. De filmnummers 
zullen worden ondersteund met filmbeelden op de 
beamer. We denken nog na over een “André Rieu-
achtige” afsluiting van het concert.”

We denken nog na over 
een “André Rieu-achtige” 
afsluiting van het concert.”

De strijkers vertellen dat ze deels licht klassieke 
nummers maar ook popsongs ten gehore brengen. 
“Pokerface, He is a Pirate, Pokémon, Angry Birds,” 
zo sommen ze op. Ze zijn super enthousiast met de 
fanfarenummers aan de slag gegaan en dat is te horen. 
Later op de avond tijdens de repetitie spelen zij het 
themanummer uit de film Schindlers’ List samen met de 
fanfare. Prachtig mooi om te horen. Zeker als er straks 
ook nog filmbeelden bij te zien zullen zijn. Kippenvel, 
gegarandeerd.

Het publiek zal nu wel massaal naar D’n 
Toomp stromen, denken wij! Wat kunnen 
de bezoekers nog meer verwachten?
Een tipje van de sluier wordt opgelicht. Simone: “De 
zaal zal als vanouds veranderen in een prachtige 
concertzaal, deze keer met zitplaatsen voor iedereen. 
Daarvoor hebben we zoals altijd Resi Kerkhoff en haar 
“team” bestaande uit (moeder) Antoinette Kerkhoff en 
(tante) Dorita Sanders. De fanfareleden zullen ook een 
ware metamorfose ondergaan. De bedoeling is dat we 
die avond allemaal in feestelijke kleding op het podium 
zullen zitten. De mannen in rokkostuum, de vrouwen in 
passende feestkledij. Het B-orkest zal de avond openen. 
Ook zij zullen popsongs en filmnummers spelen. En 
nog meer goed nieuws: na afloop is er de afterparty 

Dirigent Theo Jetten 

Foto’s: Harm Schoofs
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Gerri heeft drie jaar geleden een 
herseninfarct gehad maar knokte er daarna 
keihard voor weer de oude te worden. 
Dat is bijna gelukt, alleen haar rechterarm 
(soms) en haar reactievermogen geven 
nog wat problemen. Maar Gerri zit 
absoluut niet bij de pakken neer en we 
laten haar graag aan het woord over de 
Facebookpagina Heijen…

Gerri: 
“Jullie vragen hoe ik op het idee gekomen 
ben een besloten groep op Facebook te 
starten over Heijen. Ik was eigenlijk al een 
poosje aan het rondkijken op internet 
of er een open forum over Heijen actief 
was. Vooral voor het elkaar vertellen van 
verhalen, het ophalen van herinneringen, 
actuele zaken uitwisselen enzovoort. De 
website www.heijen.info vervult zeker een 
behoefte  en die mag ook niet verdwijnen, 
maar met Facebook is nu eenmaal een 
snellere, open communicatie mogelijk. Ik 
dacht meer aan een soort magazine waar 
nieuwtjes, aankondigingen van optredens, 

concerten, toneelstukken enzovoort in zouden kunnen 
komen te staan. Maar ook foto’s en herinneringen aan 
vroeger. Stel, je hebt een foto van je vader die er met 
iemand op staat die je niet kent. Plaats die op de pagina, 
dan kunnen andere Heijenaren je misschien helpen 
te achterhalen wie die andere persoon dan is. Locale 
ondernemers kunnen ook op deze site terecht als ze 
bijvoorbeeld een aanbieding hebben die ze met Heijen 
willen delen. 
Echte gedragsregels heb ik niet gemaakt. Want als je 
mensen wilt prikkelen iets te schrijven dan werken 
regeltjes  remmend. En dat zou ik niet willen. Ik vraag 
natuurlijk wel om fatsoen en begrip van scribenten. 
Als een ondernemer er bijvoorbeeld iedere dag 
een reclame op zou zetten, ja, dan ga ik wel contact 
opnemen. Gelukkig is dat nog niet gebeurd.
Ik ben de Facebookpagina rond de kerstdagen begonnen 
en heb de Heijenaren in mijn vriendenbestand op 
Facebook uitgenodigd lid te worden. En dat lukte. En 
vrienden van vrienden begonnen ook weer vrienden uit 
te nodigen. Binnen de kortste keren zaten we al op 300 
leden! En dat aantal groeit nog steeds. Op dit moment 
staat het ledental al op meer dan 640 personen die 
allemaal op een of andere manier een band hebben 
met Heijen. Je wordt toegelaten als lid als je in Heijen 

Gerri Luppes (59) is een geboren en getogen Heijense en al tien jaar actief op Face-

book. Gerri is een echte internetfanaat. Behalve de Heijenpagina op Facebook be-

heert ze bijvoorbeeld ook de sites over de Heijense ijsbaan (als die er is), de suppor-

tersclub van VV Heijen en een rouwverwerkingsite voor mensen die een huisdier 

hebben verloren. Gerri heeft 23 jaar bij Dichterbij gewerkt maar staat nu helaas op 

de nominatie ontslagen te worden. Ze volgt op dit moment een cursus “schrijven op 

internet” en hoopt daarmee kans te maken teksten te schrijven voor bedrijven voor 

hun web pagina. Behalve internet heeft Gerri nog meer hobby’s: ze maakt kleding, 

treedt op met de vrienden van “Vorstverlet” tijdens de zittingsavonden van de Wor-

telpin en schrijft daar ook stukjes voor. Carnaval zit in haar bloed.

Heijen prominent op Facebook  
dankzij Gerri Luppes

Interview
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geboren bent, er bent komen wonen, een bedrijf hebt, in Heijen 
werkt, of uitgevlogen bent naar de rest van de wereld, maar 
je roots in Heijen hebt. En dat zijn aardig wat mensen! Het 
voorziet duidelijk in een behoefte, dat durf ik wel te zeggen, er is 
nauwelijks een drempel. Een ons-kent-ons gevoel, dat blijkt ook 
wel uit de reacties op berichten en foto’s die soms gewoon in 
dialect worden neergeschreven. Alleen maar goed! 
Je kunt ook zelf vragen lid te worden, dan ga je naar de pagina 
op Facebook en dient een verzoek in. Negen van de tien keer 
word je binnen een dag aangemeld, er is altijd wel een bekende 
die positief reageert. Niet aangemeld betekent geen toegang 
tot de pagina.
Ik kan wel zeggen dat de waardering groot is. Mensen kunnen 
lekker met elkaar kletsen, allerlei zaken uitwisselen. De lijntjes zijn 
kort en dat maakt het zo gemakkelijk. Van de ruim zeshonderd 
leden is een klein deel, ik denk zo’n honderd, actief aan het 
schrijven en foto’s zoeken. 
Jullie vragen wat er zoal op staat om de niet-Facebookgebruikers 
en niet-leden een idee te geven. Voornamelijk foto’s van vroeger 
maar ook van nu. Zo heb ik pas een heleboel foto’s van de 
carnaval in Heijen erop gezet. Foto’s uit de oude doos zijn ook 
geliefd. Klassenfoto’s. Er wordt veel speurwerk verricht naar 
namen. De CD ROM van de fanfare uit 1998 is een bron van 
informatie. Het hoeft heus niet allemaal van lang geleden te zijn, 
de foto’s van nu zijn net zo welkom. Jongere mensen in Heijen! 
Hun schooltijd is ook (al) geschiedenis!
Er worden aankondigen gedaan bijvoorbeeld van de fanfare 
voor hun aanstaande concert op 20 mei. En ook de aankondiging 
van een toneelstuk van toneelvereniging ONA dat binnenkort 
in Milsbeek wordt opgevoerd, maar waar Heijenaren aan mee 
doen, staat erop. 

Wat ik heel leuk zou vinden en daar ga ik ook 
echt mijn best voor doen: ik zou heel graag een 
keer een “megabeurs” willen opzetten in d’n 
Toomp met een tentoonstelling van alle foto’s 
die al geplaatst zijn en nog op zullen komen. Ik 
wil mensen ook oproepen, als je mooie foto’s 
hebt die je graag geplaatst zou zien, maar je 
hebt geen mogelijkheid / handigheid deze te 
scannen, laat het mij weten. Ik help je graag. En 
wat ik helemaal mooi zou vinden is als er door 
deze Facebookpagina klassenreünies zouden 
worden georganiseerd.”

Soms zijn ideeën zo briljant. Dat we er niet 
eerder opgekomen zijn….. Gelukkig hebben 
we Gerri..

ghj.luppes@outlook.com
Facebookpagina “Heijen”

Als je de Facebook pagina Heijen opent zie je dit plaatje

Gerri

Interview dorpsbewoner
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Hoe is het toch met....

Kai Liebrand, een ex-Heijenaar
met een bijzonder beroep.

Jullie kennen onze rubrieken nu wel zo ongeveer. Geregeld interviewen 

wij mensen die weliswaar in Heijen zijn geboren en getogen maar hun 

geluk elders hebben gevonden en ook zijn wij geïnteresseerd in bijzon-

dere beroepen. Deze keer een combinatie van deze twee. Wij hadden een 

afspraak met Kai Liebrand (34) die nu in Lent woont en van de liefde 

voor de basgitaar zijn beroep heeft gemaakt.

De jeugd van Kai
Kai’s ouders Christie en Jacques Liebrand 
wonen nog steeds in de Hoefstraat en Kai 
komt uiteraard nog geregeld bij hen op 
bezoek. Op de basisschool ging hij vaak 
om met klasgenootjes, waarmee hij ook 
op voetballen zat bij VV Heijen. Maar ook 
de muziek was voor hem een ontdekking. 
Sommigen zullen misschien nog weten dat 
Kai ooit de Pleebeksjo heeft gewonnen met 
een act van André van Duin in de sketch “Belt 
u maar”.  Een foto van de uitvoering hiervan 
tijdens de Zittingsavond van de Wortelpin 
(december 1991) staat op de volgende 
bladzijde.
Als jochie van 7 jaar oud volgde hij Algemene 
Muzikale Vorming. Daarna volgde een groot 
aantal jaren orgelles op de muziekschool in 
Gennep. Dat was niet zo’n hip, maar wel een 
compleet instrument: je kunt er melodie en 
begeleiding tegelijk op spelen. Hij kreeg onder 
andere les van muziekschooldirecteur Ernst 
Lamers. Jarenlang begeleidde hij op orgel het 
Gezinskoor van Wim Linssen. Toeval of niet, zijn 
trouwe labrador heet ook Wim. Dit terzijde.

Toeval of niet, zijn trouwe 
labrador heet ook Wim.

Opleidingen
Op de middelbare school kwam voor het 
eerst de gitaar in beeld. Hij vond de gitaar van 

zijn vader op zolder en kreeg les van zijn buurman 
Leo Thijssen. De Middelbare School (Havo) volgde 
hij op het Merletcollege in Cuijk. Het contact met 
zijn Heijense vrienden had er toch wel wat onder 
te lijden. Kai “Bij Oeffelt ging ik rechtsaf en de rest 
linksaf naar het Elzendaal College.” Na de Havo 
werd gekozen voor een conservatoriumopleiding 
(Opleiding Docent Muziek, met als bijvak elektrisch 
gitaar) bij ArtEZ in Arnhem. 
Later bleek de gitaar niet zo’n goede keus. Wat nu? 
De ontdekking was de basgitaar. De functie van 
een basgitarist binnen een band is ook compleet 
anders dan die van andere muzikanten, dat paste 
veel beter bij hem. Kai moet er nog om grinniken 
als hij eraan terugdenkt. Zijn eerste optreden als 
bassist was op de laatste schooldag van een goede 
vriend van hem. Deze vriend had beloofd op te 
zullen treden met een band, maar hij had geen 
band. Kan gebeuren. Kai, die dus inmiddels al op het 
conservatorium zat, hielp hem uit de brand door 
de basgitaar op te pakken. Kai maakte zijn opleiding 
aan het conservatorium af en meldde zich daarna 
in Tilburg bij de Rockacademie. Een compleet 
andere wereld opende zich voor hem. Hij volgde 
er de opleiding tot basgitarist en geluidstechnicus 
en studeerde af in 2009, 26 jaar oud.

Werk en relatie
De toekomst diende zich aan. Hij ging samenwonen 
in Nijmegen met vriendin Marloes. Marloes is 
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wetenschappelijk onderzoeker en is gepromoveerd 
op een onderzoek naar luchtweginfecties. Momenteel 
werkt ze in Bilthoven, maar zou heel graag terugkeren 
naar de Radboud Universiteit. Hopelijk gaat dat een 
keer lukken. Van Nijmegen verkasten ze naar Lent, 
samen met eerdergenoemde labrador Wim. 

Carrière
Een muzikant moet proberen met diverse projecten, 
parttimebanen en optredens toch een inkomen zien 
te genereren. Dat is niet gemakkelijk, zo vertelt Kai. 
Op de Rockacademie kwam hij er al achter dat het 
een gemengde beroepspraktijk is. Je moet meerdere 
dingen naast elkaar doen.
Kai legt uit waar hij wekelijks mee bezig is: “ik speel 
in verschillende bands. Eén daarvan is Stavast, een 
rockband. Binnenkort is de release van het eerste 
album. Op dit album speel ik zelf nog niet mee, ik 
ben er pas bij. De band staat onder leiding van Marco 
Roelofs, frontman van de inmiddels opgeheven band 
De Heideroosjes. De Heideroosjes, even voor de 
outsiders, was een stevige rockband en dat is Stavast 
ook. Met Stavast staat op dit moment een tour van 
twaalf optredens gepland, waaronder de release van 
het album, 10 maart in Grenswerk in Venlo. We spelen 
een aantal shows in België en vanaf april door heel 
Nederland, onder andere in Paradiso in Amsterdam. 
Een andere band waar ik veel mee speel heet Projekt 
Rakija, een Balkan cross-over. De gitarist is een Bosniër 
en de drummer een Rus, een internationaal gezelschap. 
Heel anders dan Stavast, maar dat. bevalt mij goed. De 
afwisseling houdt het levendig. Ik heb bijvoorbeeld in 
2004 zelf liedjes van mijn toenmalige punkbandje voor 
een harmonieorkest gearrangeerd en dat uitgevoerd. 
Heel leuk om te doen. Als laatste wil ik Gitta de Ridder 
noemen. Zij is een singer-songwriter uit Londen, een 

oud-studiegenote van mij van de Rockacademie. 
Met haar en haar band heb ik al een aantal malen in 
Engeland gespeeld, maar ze komt ook geregeld naar 
Nederland.
Verder geef ik basgitaarles in Nijmegen. Dit doe ik in de 
enige basgitaarwinkel die Nederland rijk is: Paul’s Bass 
Matters in Nijmegen. Dit doe ik na sluitingstijd. Eén dag 
per week werk ik ook in deze winkel. Tevens geef ik 
bandcoaching les op het ROC Rijn IJssel in Arnhem.”

Waar word je blij van Kai, of waar ben je trots op?
Kai: “Ik word blij van muziek maken. Optreden is waar 
ik het allemaal voor doe. Ik ben er trots op dat het 
me nog steeds lukt om als muzikant door het leven te 
gaan en op mijn bijdrages aan albums van verschillende 
artiesten.”

Kai: “Ik word blij van 
muziek maken.”

Wat mis je van Heijen?
Daar moest even over worden nagedacht. Toch wist 
hij het: “De bossen, die heb je in Lent niet. Na dit 
interview ga ik daar vanmiddag weer even wandelen, 
samen met Wim.”

Heb je nog andere hobby’s dan de muziek?
Beachvolleyballen, zegt hij en het verzamelen van 
oude basgitaren. Hij heeft inmiddels al een aardige 
verzameling. Zijn favoriete bands zijn de Beatles en 
NOFX (een punkband, bekend uit de jaren ’90). Een 
van de twee zul je wel herkennen. Kai is vorig jaar 
naar een optreden van Paul McCartney geweest in 
het Ziggodome in Amsterdam. “De kans een Beatle 

Hoe is het toch met...

Carnaval in de jaren ‘90 “Belt u maar” in de Pleebeksjo

         Kai geeft les ©Kees van Mansom
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in levenden lijve te zien komt niet zo vaak voor. Ik heb er enorm 
van genoten.”

Toekomstplannen?
Kai lacht en vat het kort samen: “Ik heb Marloes gevraagd, ze zei ja 
en we gaan trouwen op 29 augustus.” 

Beter kan de toekomst niet beginnen. 
Alvast van harte gefeliciteerd!

Kai heeft een prachtige website, heel duidelijk en overzichtelijk 
ingedeeld. 

Kai speelt een stukje voor op zijn favoriete gitaar

In actie tijdens een concert ©Marloes Vissers

Ben je geïnteresseerd kijk dan op  
www.kailiebrand.nl. Ook leuk is om eens 
de website van Projekt Rakija of Stavast 
te bezoeken: www.projektrakija.com of 
www.stavastband.nl. 

StraightRazors Barbershop
bij Jansen & Jansen in Boxmeer

De eerste barbershop van Boxmeer is te 
vinden in de winkel bij Jansen & Jansen. 

Afspraak maken
Heren kunnen voor knippen, scheren én het 
verzorgen van baarden terecht bij:
Noud Coenders
Steenstraat 32, 5831 JE Boxmeer
Telefoon 06-11493777.
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Vrijdag 10 februari: D’n Toomp 
stroomde vol met enthousiaste 
kinderen, klasgenootjes van de 
schoolvoorleeskampioenen die hun 
kandidaat kwamen aanmoedigen. Dus 
ook voor Sela Arts, voorleeskampioen 
van de Heggerank. Ze hadden zelfs een 
yell en spandoek gemaakt voor Sela!

Deelnemende scholen behalve De 
Heggerank waren De Brink, De Drie 
Vijvers, De Ratel, Maria Goretti de 
Piramide en de Vonder uit de gemeente 
Gennep en de Staaij en Adalbert uit de 
gemeente Mook en Middelaar. Sommige 
schoolklassen waren zelfs op de fiets naar 
Heijen gekomen. 

De wedstrijd werd georganiseerd door 
Biblioplus en stond onder leiding van de 
Heijense Jacqueline Gerrits en haar collega 
Ingrid van Elst. Voor de gelegenheid was 
ook dit jaar de zeer actieve presentatrice 
ingehuurd, Fleur Janssen.

Uiteraard was er een deskundige jury 
opgetrommeld die bestond uit de 
heer E.H.C. Vandermeulen, Wethouder 
samenleving en onderwijs gemeente 
Gennep, de heer H. Lietmeyer, oud-
leerkracht basisschool ’t Kendelke en 
mevrouw K. Willems, bibliothecaris bij 
Biblioplus.

Zij hadden de niet geringe klus om te 
beoordelen welke van de maar liefst negen 
schoolvoorleeskampioenen de beste was. 
Alle kinderen luisterden aandachtig naar 

de verhalen die hun kampioenen voorlazen. Het ging 
er voorbeeldig aan toe. Voor de kandidaten was het 
af en toe soms TE spannend, maar ze sloegen zich er 
hartstikke goed doorheen.

De twaalfjarige Sela Arts verdedigde met verve de eer 
van de Heggerank. Zij las voor uit het boek Razend 
van Carry Slee. Een heftig boek!

Nadat alle kandidaten voorgelezen hadden trok de 
jury zich terug en was het tijd voor Fleur om een 
grappig vragen-, muziek- en dansspel met de kinderen 
te doen. Dat ging erin als koek. Het kabaal in de zaal 
was oorverdovend. Wat een feest. 

Eindelijk was de jury eruit en kwamen ze weer 
terug de zaal in en op het podium. Iedereen muisstil. 
Voor alle kinderen die voorgelezen hadden had de 
juryvoorzitter, de heer Lietmeyer, vanzelfsprekend een 
positief woordje. 

De keuze van de jury viel uiteindelijk op twee 
kandidaten die door mogen naar de halve finale.

Dat waren Nina Koolmees van de Piramide en Myke 
ten Haaf van de Ratel. “Onze” Sela werd knap derde!

Maar wie er uiteindelijk ook met de beker naar huis 
ging, dat maakte eigenlijk niet eens meer zo veel uit. De 
aanwezige kinderen hadden een super mooie ochtend, 
dankzij de inzet van de voorlezende kinderen, de 
juffen en meesters, de mensen van Biblioplus en Fleur 
die in korte tijd een enorm feestje wist te bouwen. 
Een traktatie voor het weggaan completeerde deze 
gedenkwaardige ochtend in d’n Toomp. Tot volgend 
jaar maar weer en intussen…. Allemaal lekker veel 
boeken lezen, hoor! Spannend….

Een kort verslag van de voorleeswedstrijd van de basisscholen in Heijen, Gennep, 

Ottersum, Milsbeek en Mook.

Nieuws van de Heggerank  
Lezen is (ont)spannend!                
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We hebben Sela gevraagd haar ervaringen met de 
voorleeswedstrijd op te schrijven. Hieronder haar verhaal:

Voorleeswedstrijd door Sela.
Voor dat ik werd gekozen als voorleeskampioen van de school 
hadden we eerst voorrondes in de klas. 
Eerst moesten we een stukje voorlezen en tijdens het lezen 
gaven de klas en de juf ons punten over hoe we het deden.
Uiteindelijk waren er vier kinderen het beste, die moesten 
nog een keer voorlezen, dat waren Livia van den Berg, Lynn 
Schoofs, Pleun Coenen en natuurlijk ik: Sela Arts.
We mochten soms met zijn allen oefenen en toen was het zo 
ver!!!
Het was moeilijk kiezen voor de juffen, maar ik had gewonnen, 
eerst kon ik het niet geloven, want ik vond de rest veel beter, 
maar het was toch zo. Ik was echt SUPER BLIJ!!!
Toen mocht ik soms tijdens lezen gaan oefenen met een van 
mijn beste vriendinnen: Megan Loeffen. Ik mocht ook nog in 
andere klassen oefenen.
Een week later was de voorleeswedstrijd, ik vond het een 
beetje spannend maar ook super leuk om te doen!!!
Toen we in d’n Toomp aankwamen zaten er al allemaal klassen 
te juichen voor hun voorleeskampioen. Ook mijn klas was hard 
aan het juichen, dat was natuurlijk leuk, maar ook wel raar als 
ze je naam heel hard roepen!!! 
Er werd geloot in welke volgorde je moest lezen. Ik moest 
gelukkig niet als eerste maar als tweede. Ik moest naar voren 
lopen om voor te lezen. Het was wel raar om voor zo’n grote 
zaal voor te lezen terwijl iedereen stil is en je aankijkt.

Toen alle kandidaten geweest waren  moest de 
jury gaan beslissen wie de voorleeskampioen 
zou worden.
In de tussentijd gingen we allemaal spelletjes 
doen en daarna werd er ook nog muziek 
gedraaid. Toen kwam de jury en moesten 
alle voorleeskampioenen onder hard gejuich 
van jouw school naar voren lopen. De jury 
noemde iedereen in volgorde op en vertelde 
wat je beter kon doen en wat je goed had 
gedaan.
Ze zeiden dat ze nu de beste drie die er het 
meest uitsprongen zouden opnoemen.
En daar zat ik ook bij. Over mij zeiden 
ze dat ik goed had voorgelezen en een 
spannend stukje had uitgekozen en de 
voorleeskampioen kan zijn.
Uiteindelijk werd ik derde van de negen en 
daar ben ik heel trots op!!!!!!!!
Mijn hele klas vond dat ik het SUPER had 
gedaan!!
Ik ben super blij met mijn prestatie en het 
is een mooie herinnering voor mij om aan 
terug te denken. 
Einde 

Door Sela Arts en Lynn Schoofs

Sela maakte een mooie show van haar optreden
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binnen één minuut kan wisselen. 
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Maandblad Hèjs Nèjs is een ini-
tiatief van de vereniging ‘Hèjje 
Mojjer’. Het wordt in Heijen dank-
zij onze adverteerders gratis ver-
spreid. Abonnementen voor perso-
nen, instanties en bedrijven buiten 
Heijen zijn mogelijk. Abonneren 
of informatie hierover via e-mail: 
dorpsblad@heijen.info of via on-
derstaand correspondentieadres.

Het maandblad is een informatie-
bron voor alle bewoners en bedrij-
ven van Heijen. Het wordt huis-
aan-huis verspreid. 

Abonnement Hèjs Nèjs aan-
vragen: bij voorkeur per e-mail: 
henk.kerkhoff@heijen.info Even-
tueel per telefoon 0485-513506. 
Kosten per jaar: € 25,- exclusief 
verzendkosten; inclusief verzen-
ding in Nederland  € 60,-.

Niets uit deze uitgave mag wor-
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gemaakt, op welke wijze dan ook, 
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van de redactie van Hèjs Nèjs.
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Hèjje Mojjer? Stuur een e-mail naar 
hejjemojjer@heijen.info of bel naar 
06 3989 7697 

Zie voor meer informatie en  
wetenswaardigheden over Heijen 
de site van Hèjje Mojjer: 
www.heijen.info 
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Agenda en belangrijke telefoonnummers

Agenda 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

Gewonde of gevonden dieren:
Dierenambulance:  024-3550222
Dierentehuis De Mere:  024-6414982
www.mere.nl
Dierenbescherming Nijmegen:  088-8113550

Donderdag 6 april 
13.30 uur D’n Toomp     

KBO afd. Heijen - Kienen

Zaterdag 8 april
19.30 uur D’n Toomp

Die Original Maastaler - Kapellencarrousel

Zaterdag 8 april
20.00 uur Café-Zalen Jan

Café-Zalen Jan - Grand Opening m.m.v. Kofferbent

Zaterdag 15 april (Paaszaterdag)
Zondag 16 april (1e Paasdag)

Vanaf 9.00 uur Sportpark “de Heikamp”
V.V. Heijen - Easter Open Jeugdvoetbaltoernooi

Donderdag 20 april
Zij Aktief - Smakelijk eten

Zondag  30 april  
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”

V.V. Heijen 1 -  SVS  I

Donderdag 4 mei 
13.30 uur D’n Toomp     

KBO afd. Heijen - Kienen

Zondag  14 mei  
14.30 uur  Sportpark “de Heikamp”

V.V. Heijen 1 -  De Zwaluw  1

Zaterdag 20 mei
20.00 uur D’n Toomp

Fanfare E.M.M. - Concert “Brass Meets Strings”

Zondag 21 mei
Zij  Aktief - Dauwtrappen en ontbijt

Woensdag 31 mei 
KBO afd. Heijen - Fietstocht

Donderdag 2 juni 
13.30 uur D’n Toomp     

KBO afd. Heijen - Kienen

Zondag 18 juni
15.00 - 17.00 uur D’n Toomp

Slagwerkgroep EMM
The Art of Percussion

Zondag 22 juni
Zij Aktief - Fietstocht met excursie

Zaterdag 8 en zondag 9 juli
St. Dionysiusgilde

Noordlimburgs Fietsweekend

De volgende Hèjs Nèjs 
verschijnt

25 april 2017



* Niet van toepassing op aktiemodellen, aanbiedingen en overige acties.

(veelal uit voorraad)

Meer dan 180 modellen Meer dan 90 modellen
In stof en leder al vanaf € 995,-

Handmatig verstelbare relaxfauteuils

Meer dan 50 modellen banken & bankstellen eventueel mét relaxfunctie
Relaxfauteuils met sta- op hulp

In stof vanaf € 875,-  in leder vanaf € 965,-

Onze openingstijden:   Di, Wo & Do 10:00 - 17:30, Vrijdag 10:00 - 21:00, Zaterdag 10:00 - 17:00     tel.:  0485 - 45 29 86     www.teunarts.nl      info@teunarts.nl
Boersestraat 11,    5454NG,   Sint Hubert.   In St.Hubert op de rotonde richting Wanroij, dan 3e weg links, 1e rechts.

Al ruim 40 jaar hèt adres voor comfort en kwaliteit 

    

       De beste banken 
   Nederlands fabrikaat 


