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Ontmoet
De juiste adviseur voor al je vragen.
Op woensdag in de even weken van 9.00-21.00 uur, Zuster Bloemstraat in Beugen.
Kijk voor meer informatie op www.rabobank.nl/lvcm
Een aandeel in elkaar

Voorwoord en Inhoud

In deze Hèjs Nèjs wisselen ernst en vermaak elkaar af. Ernst waar het betreft
de toekomst van Heijen. Het is nu goed toeven in Heijen, maar hoe zit dat
over 10 of 20 jaar? Lees hierover in de column en in het artikel bij Berichten
van het Bestuur.
Er kwamen veel positieve reacties binnen bij de redactie over de trouwfotopagina in Hèjs Nèjs van oktober,
maar ook vragen over wie de paren zijn. Dat hebben we nu duidelijk gemaakt.
Sinterklaas is weer in het land, ook in Heijen. Het huis waar Gisela Lamers woont is in het zonnetje gezet in onze
rubriek Van Toen tot Nu. Wie van onze (oudere) lezers heeft hier ooit bij Gert en Cato Thunnissen een rolletje
drop of een losse toffee gekocht van zijn of haar zakcentjes?
En er is meer: een reünie van de ‘oude’ Schoolstraat, Welfare Heijen, verenigingsnieuws, parochienieuws en het
Prikbord is vol geprikt. Wij wensen u weer veel lees- en kijkplezier.
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Heijen over 10 jaar een saai woondorp?
In steden heb je wijken waar alleen gewoond wordt. Overdag is het er erg rustig en ’s
avonds is het niet veel anders. De mensen zijn overdag naar school of werk, een enkele zit thuis te werken achter zijn PC, houdt het huis schoon, kijkt TV of doet een
game op zijn laptop of vergelijkbaar. Voor inkopen, recreatie, cultuur etc. moeten ze
uitwijken naar elders. Als dit het beeld van Heijen wordt over 10 jaar, bekruipt je
een onaangenaam gevoel. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?

Wat maakt een leefomgeving nou de moeite waard?
Natuurlijk wil je een aantal momenten voor jezelf, je gezin
of zeg maar je privé-omgeving. Maar als het daarmee
ophoudt, wordt elke dag wel erg dezelfde als die ervoor
en die erna. Nee, er moet meer zijn. Anno 2017 beschikt
Heijen gelukkig over een aantal elementen, die het zeer de
moeite maken om hier te wonen: verenigingen, bossen,
goede bereikbaarheid, busvoorziening, winkelvoorziening,
horeca, gemeenschapshuis, een mooi kerkplein.
De verwachting is, dat Heijen over 10 jaar bijna 200 minder
inwoners telt en ook, dat de samenstelling van de bewoners
aanmerkelijk verandert. Er zullen dan 100 minder
bewoners onder de twintig jaar zijn en ook ongeveer 100
meer van 65+. Omdat er minder jongeren zijn, zal het
aantal inwoners op de duur nog verder dalen, met krimp
als gevolg. Dit betekent, dat het draagvlak voor allerhande
voorzieningen en het op peil houden van het ledenbestand
van verenigingen onder druk komt te staan.
Het doembeeld van noordoost Groningse dorpen dringt
zich op. Leegloop door gebrek aan voorzieningen, scholen,
werkgelegenheid.
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Voor Heijen is het nog niet te laat: we hebben nu veel
voorzieningen, die het wonen in Heijen al aantrekkelijk
maken, maar als er niets gebeurt, is een scenario als in
de geschetste stadswijk of het Groningse gebied geen vervan-mijn-bed show, vrees ik. Natuurlijk hoeven in Heijen
niet alle voorzieningen aanwezig te zijn: kledingwinkels,
een schouwburg of bioscoop kun je mede door de goede
verbindingen ook elders bezoeken, maar wel is een
gevarieerd aanbod van (basis)voorzieningen nodig binnen
Heijen.
Het is nu tijd om de toekomst van Heijen veilig te stellen,
door niet langer het nadenken over wat nodig is vooruit
te schuiven, maar juist te onderzoeken en in praktijk
brengen van wat nodig is om Heijen ook over 10 jaar en
verder aantrekkelijk te houden. Het door Hèjje Mojjer (in
overleg met Michael Verheijen van Spirato, vereniging
voor gemeenschapsaccommodaties en gemeente Gennep)
in gang gezette proces verdient mijn en uw warme
belangstelling …..èn deelname. Daarvoor is onze toekomst
te belangrijk!

Henk Kerkhoff

Verenigings- en ander nieuws

Intocht Sinterklaas
Hallo alle kinderen uit Heijen,

Op 26 november is het zo ver en komt Sinterklaas weer
naar Heijen toe. Hij zal om 14:00 uur met de boot
aankomen op de kade bij Teunesen. Na een warm
welkom vertrekken we naar d’n Toomp en hopen daar
om 15:00 uur feest te vieren samen met de Sint en zijn
pieten.
Net zoals de voorgaande jaren, willen we graag de zaal
weer mooi versieren, maar ook daar hebben we jullie hulp
voor nodig. Op school zullen er weer kleurplaten uitgedeeld
worden. Als jullie die mooi inkleuren en weer op school
inleveren in de daarvoor bestemde bus, dan zorgen wij dat al
jullie kleurplaten in de zaal hangen als de Sint in Heijen komt.

We hopen jullie allemaal te zien op de kade op 26 november zodat we er een mooi feest
van kunnen maken!
Groetjes van Sinterklaas en de zwarte pieten en het Oranje Comité
PS Het Oranje Comité stelt zich niet aansprakelijk voor ongevallen tijdens de intocht.

De Slagwerkgroep van EMM

Heijen Helpt Heijen

De voorbereidende repetities zijn al in volle gang want
we gaan op zaterdag 9 december met zowel de A- als
B-slagwerkgroep op podiumconcours in Heesch. (Lekker
dichtbij!) En op vrijdag 8 december houden we een
openbare generale in d’n Toomp. Aanvang 20.00 uur.
Iedereen is van harte welkom deze bijzondere repetitie
bij te wonen.

Aangezien wij steeds meer op weg zijn voor ons
prachtige dorpsblad, zijn we voor onze redactie op
zoek naar een of twee goede (gebruikte) laptop (s).
Is er iemand in Heijen die een laptop (over) heeft
waarop o.a. Windows 10, Office en Adobe kunnen
draaien?

Slagwerkgroep EMM

Wij zouden hier enorm mee geholpen zijn, aangezien
ons budget de aanschaf van een nieuwe laptop niet
toelaat. Reacties graag naar dorpsblad@heijen.info
Met vriendelijke groet,
De redactie.
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Spit Natuursteen
&
GRAFMONUMENTEN

Hofmans interieurbouw is
gespecialiseerd in het
vervaardigen van maatwerkinterieurs voor zowel particulieren als
bedrijven. Met veel aandacht voor detail en
kwaliteit zorgen wij
ervoor dat uw interieurwensen werkelijkheid
worden.

Kwaliteit is niet
onbetaalbaar!

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

Unieke
interieurs
op maat

RESTAURATIE

Maakt
de herinnering
tastbaar...

Heijen

T: 0485-512367 • info@spitnatuursteen.nl

Venlo
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Verenigings- en ander nieuws

Berichten van de Nationale Zonnebloem
Loterij: Begin juli zijn onze vrijwilligers
op pad geweest om loten voor de
Zonnebloem te verkopen. Hieraan heeft
u allen bijgedragen, want we hebben het
mooie aantal van 810 loten verkocht. Wij
danken u hiervoor hartelijk. Op 9 oktober
jl. vond de trekking plaats. In Heijen is een
aantal kleinere prijzen gevallen. Hieronder volgt een gedeelte van
de uitslag. U ontvangt € 50,00 wanneer u een lot heeft met de
eindcijfers 3762 of 8303 of 1064 of 0887. Heeft u een lot met
de eindcijfers 746 of 095 of 164 of 678 dan hebt u een fotoboek
of een bloemencadeaubon gewonnen. Verder zijn er nog grotere
prijzen. De winnende lotnummers staan ook op internet via
www.zonnebloem.nl/loterij/uitslag. Wilt u een kopie van de
trekkingslijst, dan kunt u deze verkrijgen bij Suzan Boekholt,
telefoon 0485-321595. Prijswinnaars worden verzocht het
winnende lot volledig ingevuld te zenden aan Pondres, t.a.v.
Zonnebloemloterij, Postbus 1279, 5004 BG Tilburg. Vergeet geen
kopie voor uzelf te maken van uw lot.
Zon in de schoorsteen
De Zonnebloem levert een positieve bijdrage aan het leven
van mensen met een fysieke beperking door ziekte, handicap of
gevorderde leeftijd. Door middel van huisbezoek, activiteiten en
aangepaste vakanties geven we kleur aan hun leven en helpen onze

16 Heijense Zonnebloemvrijwilligers gevoelens van eenzaamheid
te verminderen. Een jaarlijks terugkerende activiteit is de
Sinterklaasmiddag. Op woensdag 29 november organiseren we
weer een Sinterklaasmiddag voor de mensen uit Heijen met een
fysieke beperking. U kunt deze middag financieel ondersteunen door
uw, zeer welkome, vrijwillige bijdrage af te geven bij Lizet Roelofs
Kasteelstraat 10a of Mariek Vloet Beukenlaan 12. Of u kunt deze
overmaken op bankrekeningnummer NL57RABO0122103114
t.n.v. Nat. Ver. De Zonnebloem Heijen.De Zonnebloem, afdeling
Heijen, bedankt u bij voorbaat voor uw financiële steun.
Hobbybeurs Zonnebloem
Op zondag 10 december 2017 organiseert de Zonnebloem
Heijen de hobby-creatief-beurs in Gemeenschapshuis d’n
Toomp in Heijen. Op deze tweejaarlijkse beurs zijn de creatieve
bezigheden van meer dan 20 hobbyisten én de handwerkstukken
van de Welfare-groep te zien en te koop. Er zijn o.a. stands met:
bloemstukken - kerststukken, schilderijen, handwerken, sieraden,
houtwerken, pottenbakken en nog veel meer. Ook is er een kopje
koffie of thee met door de Zonnebloemvrijwilligers zelfgemaakt
gebak en andere versnaperingen te koop. De opbrengst van deze
hobby-creatief-beurs is voor de Zonnebloem Heijen. U bent van
harte welkom van 11.00 tot 16.00 uur. De entree is gratis.
Bestuur de Zonnebloem afdeling Heijen

Schilderen
Beste leden,
Onze KBO vereniging wil weer een leuke bezigheid toevoegen
aan onze bestaande activiteiten, namelijk SCHILDEREN!
Dit jaar ging onze PC cursus van start. We hadden 7 deelnemers
en deze cursisten gaan nu op individuele basis met hun hobby
verder in Siebengewald. Ze bepalen hun eigen tempo om de
benodigde leerstof eigen te maken met een persoonlijke docent.
Terug naar het schilderen: Liesbet Willems, jarenlang leerkracht aan
de basisschool, wil haar grote hobby met ons delen. Zij gaat op
ontspannen wijze een cursus in het schilderen geven. De cursus
is in D’n Toomp elke donderdag om de 14 dagen van 14.00 tot
17.00 uur incl. de pauze. De genuttigde consumpties zijn voor
eigen rekening. De zaalhuur komt voor rekening van de KBO De
kosten zijn € 10,00 per middag. Dit is inclusief alle materialen, zoals
verf , kwastjes en speciaal acrylpapier. Wil men op doek schilderen,
dan is de aanschaf voor rekening van de deelnemer.

Wellicht is de KBO na de winter al een paar van Goghs rijker!
Ook met minder talenten zult u het als een leuke en aangename
bezigheid ervaren. Meld u aan bij Theo Lamers, Hermelijnstraat 38.
U kunt het ook per mail opgeven thelam@ziggo.nl
(Liesbet neemt na aanmelding nog contact met jullie op). Jullie
horen dan ook de startdatum. Heb je nu al vragen, dan kun je
Liesbet bereiken op 512342.of 0630108273
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Al jaren een begrip in Heijen en omstreken
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.

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

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

www.forfarmers.nl

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

Openingstijden:30 - 22.30 uur
Di. t/m za. 11. 00 - 22.30 uur
13.
Zo.
gesloten
Ma
maart
t/m
er
Oktob
11.30 - 22.30 uur
Di. t/m vr.
11.30 - 21.00 uur
Za.
15.00 - 21.00 uur
Zo.
gesloten
Ma.

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

Op naar een vitaal Heijen!
Zo'n 10 jaren geleden is de kiem gelegd voor Hèjje Mojjer. Een oproep aan gemeente Gennep om Heijen serieus te nemen en op te komen voor de leefbaarheid van
ons mooie dorp. Veel is er al gerealiseerd door het bestuur en de enthousiaste werkgroepen. Heijen is een kwaliteitsblad rijker, een veel bezochte website, een jaarlijks
super feest, een promotiegroep die seizoensevenementen organiseert, een mooi Hèjs
Ru.ndje, en een groep die zich met de historie van Heijen bezighoudt.

De inrichting van en rond Heijen is duidelijk ook verbeterd
door de nieuwe Hoofdstraat, het opgeknapte kerkplein
en (binnenkort) de Nieuwwijkstraat en het verbeterde
wegdek van de A77. Daarbij is en wordt door het bestuur
veel overleg met de gemeente en instanties gepleegd om
voor Heijen de verkeers- en milieueffecten van bestaande
en geplande bedrijventerreinen zo laag mogelijk te houden.
Dat alles om de leefbaarheid en de samenhang van Heijen
te vergroten. Heijen moet een mooi dorp blijven, en liefst
nog 'mojjer worre' door ons allen samen, zodat we hier
met plezier kunnen blijven wonen. Voor de werkenden, de

jonge gezinnen, maar ook de ouderen en zeker de jeugd.
We willen een attractief en vitaal Heijen!! Daarvoor zijn
voorzieningen en verenigingen van groot belang, ja zelfs
noodzakelijk! Verder streven we naar meer woningaanbod
in de sociale sector. De laatste mogelijkheid op dit gebied
voor de komende 10 tot 20 jaar wordt nu aangegrepen:
bouw aan de Hoofdstraat, Wat Hèjje Mojjer niet in de
hand heeft is de demografische ontwikkeling. Het aantal
kinderen dat geboren wordt neemt structureel af. De
vergrijzing neemt ook bij ons toe.
> vervolg blz 10

Hoe ziet Heijen er over 10 of 20 jaar uit?
Vandaar dat we ons in Heijen met z'n allen moeten
bezinnen: Hoe ziet Heijen er over 10 of 20 jaren uit?
Hoe is de bevolking opgebouwd? Welke verenigingen
hebben we dan nog en welke voorzieningen en
gebouwen hebben we dan nodig? Hoe kunnen we
Heijen dan nog een aantrekkelijke en een fijne plek
laten zijn met een bruisend sociaal leven?
Daar hebben we elkaar voor nodig!!! Op 24 mei
2017 is op de bewonersavond met Michael Verheijen
(Vereniging Kleine Kernen) alvast met een groep
mensen de eerste aanzet gegeven om samen na
te denken over de toekomst van Heijen. Een kleine
werkgroep probeert hier sturing aan te geven, maar
niet iedereen in Heijen heeft zijn/haar inbreng gegeven.
Wij nodigen alle verenigingen en inwoners dan ook uit
om via de verenigingen, de besturen, de wensen en visie
op onze toekomst weer te geven aan de werkgroep
die momenteel bestaat uit Angèl Chen, directeur van
De Heggerank, Harry Brons en Michael Verheijen
(M: 06 40732219 E: m.verheijen@vkkl.nl). Dit keer
kiezen we niet voor een weg via het bestuur van Hèjje
Mojjer, voor een oproep met behulp van een nieuwe
werkgroep, om zo ook andere mensen en nieuwe
ideeën aan te spreken. Natuurlijk staat dit onderwerp
ook met stip op de agenda van onze verenging.
Uiteindelijk zullen de belangrijkste thema's in
kaart worden gebracht en als een vervolg op het
dorpsontwikkelingsplan worden uitgewerkt. Maar dan
begint het pas: plannen moeten dan ook concreet
worden!!
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Nog een belangrijk bericht van het
Dagelijks Bestuur (DB):
Het DB van Hèjje Mojjer heeft zich aangesloten
bij de kernen van gemeente Gennep in een
‘verkeerskoepel’. Per wijk of kern zijn de
verkeersknelpunten
geïnventariseerd
en
samengevat in een document en een powerpoint presentatie. Onze inbreng staat op
onze website!! De knelpunten werden op 14
november aan de gemeente gepresenteerd.
De gemeente Gennep,en de wijk- en dorpsraden
in de gemeente Gennep verenigd onder de: De
“verkeerskoepelgennep” (Wijkraad GennepWest; Wijkraad Gennep-Zuid; Vereniging Hèjje
Mojjer Heijen; Dorpsraad Milsbeek (SLIM);
Dorps Ambitie Groep Ottersum; Dorpsraad
Ven-Zelderheide) organiseerden gezamenlijk
een Raads Informatie Bijeenkomst op 14
november 2017, in zaal Pica Mare.Raads/ en
Commissieleden en burgers van Gennep
konden d.m.v. een presentatie kennisnemen van
de visie van de `verkeerskoepelgennep’. Deze
heeft betrekking op de verkeersknelpunten,
de veiligheids-en leefbaarheidsaspecten en
voorgestelde oplossingen.

Interview

Sinterklaas bestaat!
Wij van de redactie zijn toch echt bevoorrecht. Als jullie dit verhaal lezen komen
Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten aanstaande zondag aan in Heijen, maar wij
mochten hen al eerder ontmoeten en interviewen. Op een zaterdagochtend waren
we welkom in het paleisje van Hoofdpiet aan de Esplanada de Nuevo Barrio. Als je
dit zou vertalen kom je ongeveer uit op Nieuwwijkstraat.

Sinterklaas kwam speciaal op de fiets, want zo ver is het niet, uit
zijn paleisje aan de Campo Espita. Vrij vertaald: Kranenveld. Op dit
laatste adres is tijdens het bezoek van Sint en Piet aan Heijen ook
een speciaal naaiatelier gevestigd, waar (moeder en) Naaipiet woont.
Daarover later meer. Voor deze speciale gelegenheid had Zwarte
Piet Spaanse vlaai in huis gehaald en we dronken koffie uit speciale
Sinterklaasmokken. Zwarte Piet bekent serieus dat ze er een heel
servies van heeft, compleet met borden en schalen.
We hebben eigenlijk maar drie vragen. Hoe gaat het er aan toe
achter de schermen van de intocht? De tweede vraag: we willen
graag anekdotes horen over de huisbezoeken die Sinterklaas en zijn
vijftien Pieten inclusief Hoofdpiet brengen. Gelukkig hebben ze heel
veel verhalen voorradig. En de derde vraag: hoe ervaren jullie het om
Sint en Piet in Heijen te zijn?
De Intocht.
Wij menen dat dit toch wel een hele organisatie moet zijn. Een
groot aantal mensen moet worden ingezet om alles in goede banen
te leiden. Gelukkig heeft de Sint steengoeie contacten in Heijen.
Neem bijvoorbeeld het Oranjecomité. Maar op een of andere
manier weten die mensen toch weer iets te laten gebeuren dat de
intocht verstoort. Zo vielen een paar jaar geleden alle pepernoten
in het water. En ook de staf van Sinterklaas ging ooit kapot. Wilma
Verhasselt kwam vorig jaar op het idee de Pietjes te kapen voor
een circusact. Allemaal zaken die moesten worden opgelost in D’n
Toomp, want dat is de accommodatie die ieder jaar de deuren
gastvrij wagenwijd open zet voor Sint, Pieten, de kinderen en alle
ouders, opa’s en oma’s. Het is steeds weer een enorm feest.
Sint en Piet worden mooi gemaakt bij TLight, waar een legertje

hulpvaardige Heijensen helpt met het opmaken en aankleden. Want
Sint en Hoofdpiet staan erop dat iedereen er tiptop uitziet. Dan
stappen ze aan boord van een kleiner schip van Verdijk Maritiem.
De stoomboot kan natuurlijk niet aanleggen in Heijen en begint de
vaart richting de loswal. Intussen wordt de gebruikelijke zondagsstilte
doorbroken door de fanfare die in de benen is gekomen om
sinterklaasliedjes te blazen. Kinderen van 0 tot 80 jaar beginnen vol
verwachting samen met de fanfare aan de wandeling naar dezelfde
loswal. De fanfare zorgt volgens Sint en Piet altijd voor de feestelijke
en ook wel plechtige stemming. Want ze genieten vooral van het
moment dat ze de kinderen horen zingen.

“Zou de intocht dit jaar vlekkeloos
verlopen? Sint en Piet hopen
er wel op!”
Sint: “Ik sta altijd binnen op de boot dus ik kan niet zo goed zien wat
er aan de wal gebeurt, maar ik hoor de kinderen en de fanfare al op
grote afstand! En zeker als je dan de bocht om komt en alle kinderen
gaan roepen, hartverwarmend!”
Dan volgt het welkomstwoord door de burgemeester en wordt het
probleem besproken. De staf gebroken? We bestellen een nieuwe
via internet. Joselien van NL Post brengt een poosje later een mooie
nieuwe staf naar d’n Toomp, natuurlijk in haar NL Post outfit.
De pietjes kozen vorig jaar toch niet voor Wilma’s acrobaten ideeën,
maar bleven lekker bij Sint en Hoofdpiet. Zo worden alle problemen
op tijd opgelost. Zou de intocht dit jaar vlekkeloos verlopen? Sint en
Piet hopen er wel op!” De tocht van Sint en Hoofdpiet naar
> vervolg blz 12
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Interview

D’n Toomp verloopt ook niet altijd probleemloos. Zo stond er eens
de bus bij de bushalte. Net toen de hele stoet met aan het einde
de kar en paard waarin Sint en Hoofdpiet vervoerd werden voorbij
was, trok de bus met enig lawaai op. Het arme paard schrok zich
rot en begon te steigeren. Daarbij viel het kostbare grote boek
van Sinterklaas uit de kar. We mogen niet noteren wat Hoofdpiet
daarop uitriep. Zelfs Sinterklaas, die toch in zijn dagelijkse leven
als biologieleraar wel het een en ander hoort, moest Hoofdpiet
bestraffend toespreken. Zo’n gevloek wenste hij niet in zijn kar! Sint:
“Tijdens de optocht moet er altijd wel goed op alle attributen gepast
worden, boek, baard, staf.” Sint valt nooit uit zijn rol...
En vorig jaar dan. Op het laatst werd de intocht op de loswal
afgeblazen, letterlijk, want het stormde. Wat nu. Wilma Verhasselt
kwam met de oplossing. Ze belde Hans Schiks uit de Heesweg
die een busje van Dichterbij voor zijn huis heeft staan. Of hij zo
vriendelijk zou willen zijn om Sinterklaas en vijftien Pieten even van
TLight naar het Pastoor Jaspersplein zou willen rijden. Hans hoefde
echt geen nee te zeggen! Dus propte Hans het bonte gezelschap
inclusief Sinterklaas in zijn bus en bracht hen naar het plein. De
achterdeur ging open en daar rolden alle vijftien Pieten uit. Een
bijzonder grappig gezicht.
De feestelijkheden in D’n Toomp.
Die verlopen eigenlijk altijd volgens een vast patroon. De Pieten
doen een dansje of een spelletje met de kinderen nadat ze in een
lokaal van d’n Toomp zijn bijgewerkt. Alle kinderen, zwaar onder de
indruk, mogen bij Sinterklaas komen, handje geven, even op schoot.
De ouders maken filmpjes en foto’s voor “later”. Dat duurt wel even
en aan het eind krijgen de kinderen een bekertje met pepernoten.
Iedereen blij en tevreden. Sint en Piet: “We geven alle kinderen
persoonlijke aandacht. Kinderen mogen op het podium komen als
ze willen. ” Niets MOET.

Huisbezoeken.
Als Sint en Piet tijd genoeg hadden, zouden ze het liefst overal in
Heijen waar kindjes wonen op bezoek willen gaan, maar helaas kan
dat niet. Je kunt ze wel bestellen en als ze tijd hebben dan komen
ze op huisbezoek. Soms kan Sinterklaas niet mee omdat hij ergens
anders moet zijn, dan komen er twee Pietjes. De Pieten slepen de
zakken met cadeautjes die ze van tevoren al hebben verstopt naar
binnen.
Sint wordt per auto vervoerd en moet dan bij het bezoekadres met
vereende krachten uit de auto worden gehesen. Binnen staat de
stoel al klaar. Sint wordt op de stoel gezet. Het boek op schoot en de
staf in de hoek op een veilige plek. Kindjes moeten een liedje zingen
en Pietje leest voor uit een boekje. Sint heeft al het een en ander in
zijn grote boek staan. Dit kindje heeft net zijn zwemdiploma gehaald
en dat kindje zit op trommelen. Sint weet alles. Hij deelt ook aan alle
kinderen één cadeautje uit dat in zijn bijzijn wordt uitgepakt en dan
is het bezoek afgelopen. Hij geeft wel toe dat het soms moeilijk is alle
kinderen uit elkaar te houden. De Leeftijd hè!

"Dit kindje heeft net zijn zwemdiploma
gehaald en dat kindje zit op
trommelen. Sint weet alles."
Een mooie anekdote: Sint kon een keer niet zo heel vroeg op bezoek
komen dus vroeg hij de Pietjes alvast de cadeautjes te gaan brengen.
Die cadeautjes mochten best al worden uitgepakt en Sint zou op het
laatst het “grote cadeau” komen brengen. Die cadeautjes bestonden
uit allerlei attributen voor een konijn: konijnenhok, konijnenvoer
enzovoort. Sint hoefde aan het eind alleen nog maar het levende
konijn te komen overhandigen.

Zwarte Piet
bewaakt het grote
boek...
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Sint en zijn Pieten, keurig
gestyled bij TLight

Sint: “Ik was ooit in de auto onderweg met een van mijn Pieten, toen
die even naar de WC moest. We stopten toen bij mijn naaiatelier
aan het Kranenveld. Pietje naar binnen, Naaipiet was niet thuis.
Ik zat dus alleen in de auto. Toen kwamen er een paar kinderen
aangehuppeld en die ontdekten mij! Hé Sinterklaas! Ik draaide het
raampje open en de kinderen vroegen gelijk “Wat doet Sinterklaas
hier nou aan het Kranenveld?” Ik verzon ter plekke een antwoord:
Wij inspecteren de daken voor vanavond, of die niet te glad zijn,
want we moeten straks nog pakjes gaan bezorgen! De kinderen
geloofden mij natuurlijk en we reden door. Naaipiet kwam thuis
en zag de kinderen voor de deur spelen. Spontaan vertelden ze
de Naaipiet dat ze Sinterklaas gezien hadden die de daken aan het
inspecteren was. Natuurlijk speelde ze het spel mee.” Piet: “Er zijn
mensen die versieren in de Sinterklaastijd hun hele huis, zelfs de WC.
Ik vind het dan wel grappig om alle prullaria uit de WC te halen en
ze als cadeautjes uit te delen. En dat vinden ze nog leuk ook. Sint:
“Als we ergens op bezoek zijn dan worden er natuurlijk ook heel
veel foto’s en filmpjes gemaakt door de ouders. Ik krijg dan altijd
ook wel even de baby op schoot. Hoe het kan weet ik niet, of mijn
aanwezigheid nou zo veel druk op de babydarmen zet of iets, maar
ze poepen allemaal! Echt, allemaal…”
Het Naaiatelier
Daar moeten we het ook nog even over hebben. De Naaipiet heeft
al menig pietenpakje op de gekste tijden in elkaar geflanst. Al was het
midden in de nacht! “Naaipietje! We hebben vijftien pietjes en maar
dertien outfits. Kunnen die twee morgenvroeg klaar zijn, asjeblief?”
En dat lukt dan ook nog. Ook verricht ze de nodige herstel- en
verstelwerkzaamheden. Sint en Piet zijn Naaipiet maar wat dankbaar
voor al die uren achter de naaimachine.
Sinterklaas had ooit op marktplaats een mooie sinterklaasmantel
gezien die hij wel wilde kopen, maar daarvoor moest hij naar
Leeuwarden. Gelukkig had Sint in die tijd vrij vervoer, omdat hij nog

student was, dus hij ging met de trein. Behalve de mantel kocht hij er
ook nog een nieuwe staf die op de terugweg mee de trein in moest.
Kun je je het commentaar van de medereizigers en de conducteur
voorstellen? Dus dat vergde de nodige uitleg. Overigens is deze
mantel van Sinterklaas Bram v/d Vlugt geweest. Mooi detail.

Sint en Piet zijn Naaipiet maar wat
dankbaar voor al die uren achter de
naaimachine.
En weet je bijvoorbeeld als de baard van Sint naar de kapper moet
dat dat dan 75 euro kost? Eigenlijk zijn Sint en Piet het hele jaar wel
bezig met het Sint en Pietenverhaal. De discussie zwarte pieten of
gekleurde pieten speelt in het geheel niet in Heijen en daar zijn ze
blij om.
De Ervaring
Waar ze het samen helemaal over eens zijn dat is dat het heel
mooi is om in een gezin erbij te zijn, een bijdrage te kunnen
leveren aan de opwinding en het plezier dat het Sinterklaasfeest
met zich meebrengt. Het is een “uit de hand gelopen hobby”
maar ze genieten er enorm van. Ze beseffen terdege dat
het Sinterklaasfeest nooit zo mooi zou zijn als er niet zo veel
vrijwilligers waren om alles in goede banen te leiden. Dat stemt
hen dankbaar. Eendrachtige samenwerking maakt het Heijense
Sinterklaasfeest compleet. Sint en Piet zijn tevreden: “dagge met
niks un kiend zu blij kunt make…!”
Adios Sint en Pietjes, tot zondag op de Loswal….
Meer weten?
Kijk op Facebook: Sint & Pieten, Heijen.
Contact: zwarte-piet-heijen@hotmail.nl.

Van toen tot nu
Nieuwwijkstraat 9

Voor deze editie van Hèjs Nèjs zijn we op zoek gegaan naar het verhaal achter de woning
Nieuwwijkstraat 9, kadastrale ligging G61. Het perceel is tot 1952 eigendom van de familie
Uijlenbroek. De woning wordt gebouwd door het echtpaar Gert en Cato Thunnissen.

Theo Lamers en zijn echtgenote Kähte Scholten, woonachtig in
Weeze-Kalbeck al jaren bevriend met Gert en Cato, financieren
mede de bouw.Gert Thunnissen, geboren 26 september 1902
op de Zwarte Hei ( Diekendaal) en Cato Verhoeven, geboren op
27 november 1911 in Maashees betrekken eind 1952 de woning.
Vanaf hun huwelijk in 1937 zijn Cato en Gert tot 1952 inwonend
bij de familie Manders in de ruime woning op de hoek van de
Hoofdstraat en de Nieuwwijkstraat. Daar worden hun kinderen
Jan medio 1938, Nellie 8 juli 1940 en Betsie op 11 november
1947 worden geboren. De achterdeur van de woning leidt naar
de bijkeuken en de toiletruimte. Links van de bijkeuken bevindt
zich de keuken met links daarvan weer de gezellige huiskamer. De
voorzijde van de woning is zowel links als rechts van de voordeur
ingericht als winkel.

De voorzijde van de woning is zowel
links als rechts van de voordeur
ingericht als winkel.
Het productaanbod in de winkel van de familie Thunnissen bestaat
uit frisdrank, waaronder de welbekende Exota limonade, maar ook
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het Limburgse Oranjeboombier, (geleverd door Karel Lucassen).
Men verkoopt textiel zoals ondergoed, beddengoed, overalls en
zelfs heeft de winkel de alleenverkoop voor bepaalde artikelen.
Maar ook voor briefkaarten en snoep kan men er terecht. Gert
doet daarnaast in verzekeringen en verdient eveneens geld met zijn
oliehandel. Hij levert met name aan boeren, dit alles op de fiets.
Links van de woning Nieuwwijkstraat 9 loopt in die tijd een
onverhard pad, dat leidt naar de achterzijde van het woonhuis van
de familie Coenen. De woning biedt naast ruimte aan de familie
Thunnissen, nog voldoende plaats om andere woningzoekenden
tijdelijk onderdak te bieden. Zo huurt een Ier met voornaam
Charlie en werkzaam op Laarbruch, met zijn echtgenote en hun
twee kinderen enige tijd twee kamers op de bovenverdieping van
het pand. Ook wordt de verdieping nadien tijdelijk verhuurd aan
Wiel en Stiena Roelofs-Giesbers. Dochter Thea wordt in 1954 in
de woning geboren. In 1956 verhuist het gezin Roelofs naar een
nieuwe woning, eveneens aan de Nieuwwijkstraat.
Jan verlaat de ouderlijke woning in 1962, wanneer hij in het
huwelijk treedt met Ria Boumans uit Beugen en zij gaan in
Amsterdam wonen, waar zij in de voetsporen van Jans ouders een
kruidenierszaak beginnen. Februari 1964 trouwt zus Nelly met de
broer van Ria, Noud Boumans. Wanneer er geen huurders meer

Interview

zijn op de bovenverdieping, worden de kamers in de zomerperiode
aan pensiongasten verhuurd. Helaas krijgt Gert al op vroege leeftijd
de ziekte van Alzheimer en overlijdt op 21 januari 1964. Cato
zet na het overlijden van Gert het pand te koop. De bevriende
Theo Lamers vindt de woning uitermate geschikt voor een van zijn
kinderen, zoon Frans, geboren 22 januari 1936. Frans woonachtig
in het ouderlijke huis in Weeze, heeft al laten doorschemeren de
boerderij van zijn ouders niet over te nemen. Sinds enkele jaren is
Frans bevriend met Gisela Spettmann, geboren 1940 in Uedem en
werkzaam bij familie Mühlhoff in Uedem in de huishouding. Frans
en Gisela hebben nog maar vier maanden verkering, wanneer zij
het huis van Cato Thunnissen kopen. Op 24 juni 1964 trouwen zij
en nemen hun intrek op de bovenverdieping van de woning aan
de Nieuwwijkstraat 9.
Frans treedt qua werkzaamheden enigszins in de voetsporen van
zijn vader en opa, die met kar en paard al handel dreven en gaat
werken als vrachtwagenchauffeur bij Spedition Heeck in Kleve.
Vanaf 1970 gaat Frans internationaal rijden en vervoert hij
voornamelijk aanbouwkeukens naar Italië. Vanuit Italië brengt hij
kamermeubilair mee terug naar Kleve.

Vanaf 1970 gaat Frans internationaal
rijden en vervoert hij voornamelijk
aanbouwkeukens naar Italië.
Cato blijft na het overlijden van Gert en de verkoop van de woning
in 1964 nog enige jaren bij Frans en Gisela inwonen en blijft ook
de winkel runnen. Om wat extra woonruimte te creëren op de
bovenverdieping wordt de achterbouw van de woning opgetrokken
tot nokhoogte. Aan de rechterzijde van de woning wordt een extra

buitendeur geplaatst, de voordeur voor Frans en Gisela, die via een
trap naar boven leidt. Zij wonen in die periode voornamelijk op
de bovenverdieping van de woning, die zodanig wordt verbouwd
dat zij daar de beschikking hebben over een eigen keuken,
zitkamer, slaapkamer, logeerkamer, toilet, badkamer en twee grote
muurkasten. Een gedeelte van de winkelruimte beneden wordt
door het plaatsen van een houten tussenwand ingericht als een
wat kleinere huiskamer voor Cato. In deze kamer is plaats voor
een bank, een makkelijke stoel, een kleine salontafel en een klein
kastje waarop de radio staat. De huiskamer achter wordt ingericht
als slaapkamer voor Cato en haar jongste dochter Betsie. Betsie
trouwt 5 juli 1968 met Pieter van Rhee uit Tegelen en zij verhuist
naar deze Limburgse plaats.
Cato ontmoet in deze periode in haar winkel Jan Machielse, een
grossier uit Roosendaal, weduwnaar en vader van 7 kinderen. In
1969 trouwen zij en dan verlaat ook Cato Heijen om bij Jan in
Roosendaal te gaan wonen. Na een huwelijk van 28 jaar overlijdt
Jan 22 juni 1997. Cato overlijdt precies vijf jaar later, 27 juni 2002.
Na het vertrek van Cato in 1969 komt er een einde aan het
bestaan van de winkel en wordt de winkelruimte bij de woonkamer
getrokken. Een gedeelte van de woning wordt vanaf dat moment
verhuurd aan het op 28 maart 1969 getrouwde stel Frans Janssen,
schilder, uit Siebengewald en Gerda Maas van het Hezeland.
29 december dat jaar wordt hun zoon Marcel geboren. In juli 1970
verhuist het gezin Janssen naar de Acaciastraat. Vanaf dat moment
worden er geen kamers meer verhuurd en bewonen Frans en
Gisela het hele pand samen met hun teckel en kat. Op 1 december
2008 overlijdt Frans en sindsdien woont Gisela alleen in de woning,
momenteel samen met haar inmiddels 7-jarige kat Mieske.
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ServiceVonkGroep

Bij Service Vonk Groep bent u aan het juiste adres
voor al uw (duurzame) installatiewerkzaamheden!
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!
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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:

√

Zonnepanelen

√

Houtkachels

√

Elektra

√

Zonneboilers

√

Verwarming

√

Airconditioning

√

Warmtepompen

√

Sanitair

√

Service & onderhoud

Expeditieweg 8-11 - 6657 KL Boven Leeuwen - T. 0487 - 501 469 - info@vonk-service.nl
De Flammert 1016A - 5854 NA Bergen - T. 0485 - 531 201 - www.vonk-service.nl

Alfap Administratie- en belastingadvieskantoor ondersteunt ondernemers in het MKB en ZZP-ers op
het gebied van Accountancy, Lonen, Fiscaal Advies
en Personele zaken.
Wij kunnen uw complete administratie verzorgen,
van het verwerken van de financiële gegevens, het
verzorgen van de loonadministratie in de meest
ruime zin, tot het samenstellen van de jaarrekening.
Daarnaast kunnen wij alle fiscale aangiften ter hand
nemen.
Professionaliteit en betrokkenheid kenmerken onze
organisatie. Zakelijk en privé kunt u erop rekenen
dat uw zaken uitstekend worden afgewikkeld. Een
persoonlijke no-nonsense benadering staat hierbij
voorop.
Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

Alfap

Wim Jacobs, Eelco Schoofs,
Maarten Jacobs en Herman Kamps

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

Allemaal voor de Zonnebloem en de gezelligheid!
Op zondag 10 december wordt in d’n Toomp de tweejaarlijkse hobbybeurs
gehouden, waarvan de opbrengst bestemd is voor de Zonnebloem. Maar
voordat de beurs kan beginnen moeten er natuurlijk wel spulletjes zijn die
verkocht kunnen worden.

Welfare Heijen is een van de hofleveranciers van de mooie en moderne
handwerken en andere spullen die op de hobbybeurs te koop zijn.
Wij namen een kijkje achter de schermen en meldden ons op een
herfstachtige dinsdagmiddag in D’n Toomp waar een 14-tal dames al druk
bezig was met het maken van de diverse handwerken en wenskaarten
voor de tentoonstelling.
Nadat de koffie was ingeschonken spraken we alle dames een voor een
en noteerden hun bezigheden, motivaties en andere uitspraken. Een
bloemlezing:
Nelly Voss is 77 jaar en was bezig met het afmaken van een fraai hardanger
kleed, een techniek die niet veel mensen meer beheersen, maar Nelly wel!
Nelly houdt ook van borduren en kaarten maken. Ze vindt het gezellig bij
de club en zoals we bij bijna iedereen noteerden: behalve het handwerken,
worden het Heijse Nèjs en het leven van alledag uitgebreid besproken.
Naast haar zit Goen Ronnes, 71. De club heeft onlangs een aantal
onafgemaakte borduurkleden ontvangen en nu is Goen bezig die af te
maken. De middag is pure ontspanning, zegt ze. Alles mag, niets hoeft.

Mientje van Lin is 79 en geloof het of niet, zij breit op dit moment haar
257e paar bedsokken. Ze is er in 2012 mee begonnen. Toen waren het
meestal grijze sokken maar tegenwoordig breit Mientje deze ook in hippe
kleuren. Behalve voor de tentoonstelling heeft Mientje ook talloze sokken
gebreid voor kinderen en kleinkinderen. Ook een leuke trui breien gaat
ze niet uit de weg.

Mientje breit op dit moment haar
257e paar bedsokken.
Annie de Rijck (74) is pas vanaf deze zomer lid van de club. Ze breit
alleen wintersjaals, patronen lezen kan ze niet. Maar “rechtuit breien” ligt
haar wel. Ze wil graag het groepje ondersteunen. De laatste jaren hebben
ze al geregeld afscheid moeten nemen van enige leden.
Dan Bets Vinck (75). Zij maakt altijd kaarten. Afgelopen jaar heeft ze voor
haar privé wel zeventig kaarten geborduurd voor kerst. Maar ook andere
kaarten worden met veel plezier door haar gemaakt. Ze is er erg creatief
> vervolg blz 17
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€ 14.745
Private Lease vanaf

€ 239

/mnd

DE KARL ROCKS.

LEKKER STOER.
Ontdek de wilde versie van ons instapmodel: de Opel KARL ROCKS. Met zijn SUV-achtige kenmerken en tweekleurige lichtmetalen
wielen heeft hij een nóg sportievere uitstraling. Deze nieuwe compacte stadscrossover met hoge zit biedt 5 deuren, 5 volwaardige
zitplaatsen en een luxe uitrusting. Toch rijdt u ‘m al vanaf € 14.745 of € 239 per maand met Opel Private Lease. De KARL ROCKS
staat nú in onze showroom, klaar voor een wervelende proefrit. Let’s rock!

AUTO JETTEN CUIJK
Gemiddeld brandstofverbruik: liter/100km: 5,6-4,0; km/liter: 17,9-25,0; CO2 gr/km: 105-101.
Kijk voor de actie- en verkoopvoorwaarden op opel.nl

Ewinkel 4, Cuijk
(0485) 33 65 00 www.autojetten.nl
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in. Eerst moet er in de kaarten een gaatjespatroon geprikt worden
en dan wordt de kaart geborduurd volgens dat patroon, met wel
heel dun garen. Ze maakt één kaart per keer op de handwerkmiddag.
Riek Wijers is 79 en maakt altijd 3D kaarten. Gewoon voor de
gezelligheid op de dinsdagmiddag. Niet alleen voor de tentoonstelling
maar thuis vinden ze de kaarten ook leuk. Zij wil geen enkele
handwerkmiddag missen. Ze is op dinsdagmiddag ook vrijwilliger
bij D’n Toomp en zorgt voor de koffie na de yogalessen en voor
de biljarters. Dus tussendoor glipt ze even weg om haar taken te
vervullen. Maar een middag overslaan: nee, dat zeker niet! Naast Riek
zit Jo Gerrits. Jo is 75. Ze breit truien vanaf een patroon maar geeft
er zeker ook een “eigen twist” aan. Mensen letten tegenwoordig
echt op de trends in de breimode, ouderwetse truien vinden geen
aftrek meer. Daarom zoekt ze ook altijd met zorg leuk garen uit en
moderne voorbeelden. Ook ’s avonds wordt er gebreid want ze
heeft graag wat te doen, naast TV kijken en spelletjes doen op de
tablet. Maar op de dinsdagmiddag is ze er voor de Zonnebloem en
zeker ook voor de sociale contacten. Gewoon gezellig, zegt ze. Het
mag van haar wel elke week! Riek is het helemaal met haar eens.
Zo leuk vinden ze deze middagen. Annie van Mil (70) is een bezige
bij, altijd bezig met haar handen. Voor de tentoonstelling maar ook
voor privé maakt ze kerstkaarten, paaskaarten, verjaardagskaarten,
menukaarten, condoleance kaarten, van alles. Alle opbrengst zegt ze,

is voor de Zonnebloem. Maar Annie gaat ook graag fietsen, gymmen,
bloemschikken lezen en op vakantie met de caravan. Ze verveelt
zich nooit!
Mientje Willems (71) wordt door haar zes kleinkinderen liefkozend
“knutseloma” genoemd en terecht. Ze maakt volgens haar
medehandwerksters super mooie kaarten. Maar ze houdt ook van
gymmen, fietsen en lekker eten. Marietje Jansen is er trots op dat
ze op 5 januari volgend jaar 80 jaar wordt. Niet dat dit haar aan te
zien is! Ze is hartstikke tevreden met haar leventje, de fietsende
vriendinnengroep en de handwerkgroep. Zij knipt voornamelijk
de plaatjes uit voor de 3D kaarten. Heeft daarvoor eerst “kniples”
gehad van Gisela, Mientje en Annie. Want zo makkelijk als dat eruit
ziet, is het niet! Een andere leuke hobby die ze heeft is het maken
van fotoalbums voor de kleinkinderen. Ze heeft er één voor elk
kleinkind. En op zondag gaat ze eerst twee uur fietsen met de
club en dan rummikuppen. Gisela Lamers (77) gaat het eerste
uur van de handwerkgroep eerst naar de yogales. Zij schuift dus
pas om 3 uur aan. Ze is een van de langstzittende leden. Ook zij
houdt zich bezig met het uitknippen van de knipvellen. Ze mag
graag koffiedrinken. Haar nieuwste hobby is de laptop. Ze skypt met
iedereen die ze maar kent, tot in Korea toe. En niet onbelangrijk, ze
brengt het Hèjs Nèjs rond. De 74-jarige Mariet Hendriks is al 19
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Mientje van Lin breit bedsokken
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Uitvaartcentrum
- opbaren
- uitvaartdienst
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Regio Land van Cuijk & Maasduinen
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t. 0485 - 52 1111 (dag en nacht) | info@schrijen.com
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Interview
Annie de Rijck breit het liefst rechtuit

jaar lid, maar handwerken doet ze niet. Mariet zorgt voor de koffie
en praat met iedereen. Annie de Rijck zegt: “We moeten toch ook
een leuke gastvrouw hebben!” En dan hebben ze aan Mariet geen
verkeerde. Maria Boekholt is met haar 86 jaar het oudste lid. Ze
is er nog niet zo heel lang bij, pas na het overlijden van haar man
Jacq vorig jaar is ze lid. Ze mag graag (kaarten) borduren. “Het fiene
werk” zo noemt ze haar bezigheden in de club. Ze doet het voor
de gezelligheid en het goede doel. En je hebt je contacten, zo zegt
Maria!

“Het fiene werk” zo noemt ze haar
bezigheden in de club.

EEN COMPLEET ASSORTIMENT
BIJ DECO HOME PETERS
Bij Deco Home Peters vindt u een compleet assortiment verf, behang, raamdecoratie, gordijnen,
shutters en glas. Wij geven u vrijblijvend advies en helpen u desgewenst met het maken van uw
keuze. Kom langs in onze winkel en laat u inspireren!

Dan komt Jan Teerling per ongeluk het kippenhok in en dat ontlokt
de dames de volgende uitspraak, die we jullie niet willen onthouden:
“Jan, hierbinnen is het breien, geen naaien.” Alom hilariteit. Maar Jan
kan het wel hebben. Hij grijnst braaf naar de jolige club.
Ten slotte spreken we nog met de 68-jarige Nellie Lintzen. Zij
vormt samen met Joke Jacobs en Truus Nellen (beiden deze
middag helaas niet aanwezig) de leiding van de groep. Nellie zorgt
voor de materialen, die veelal bij haar afgegeven worden. Restjes
wol, maar ook nieuwe knotten. Oude lapjes en zo nog wel wat
materialen waar ze heel blij van worden.
Kaarten en plaatjes worden meestal gekocht. Het gaat erom zegt
Nellie dat de mensen wat te doen hebben en dingen maken die
verkoopbaar zijn. Na de tentoonstelling worden de onverkochte
spullen opgeborgen en na enkele jaren gaan deze bijvoorbeeld naar
de Kledingbank of een ander goed doel. Er gaat niets verloren, zo
vertelt ze.
De leden van de handwerkgroep worden ook sterk betrokken
bij de andere activiteiten van de Zonnebloem. Bijvoorbeeld bij
de Sinterklaasviering, de winkelochtend in november. En op 30
oktober was er een uitstapje naar het Edahmuseum in Helmond.
Uiteraard zijn nieuwe leden van harte welkom! Kom gerust eens kijken
op een dinsdagmiddag. Gehandwerkt wordt er van 14.00 tot 16.00 uur.

Verf

Behang

Raamdecoratie

En mis zeker de handwerktentoonstelling niet! Want behalve de
mooie handwerken die de dames gemaakt hebben zijn er nog
veel meer stands met leuke hebbedingen. En de opbrengst is als
vanouds voor de Zonnebloem.
Onze fotograaf Stella beleefde een topmiddag met haar fototoestel.
Zie de leuke plaatjes die ze maakte.
Gordijnen

Shutters

Glas

Molenstraat 53,
53, 5431
5431 BW
BW Cuijk,
Molenstraat
Cuijk, Tel.:
Tel.: 0485
0485 -- 32
32 17
17 87,
87
www.peters-decohome.nl
www.peters-decohome.nl

Hobbybeurs. Zondag 10 december
Gemeenschapshuis d’n Toomp
Van 11.00 tot 16.00 uur
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Reünie Schoolstraat, een feest
van herkenning….
We hebben het al eerder opgemerkt. De beste ideeën ontstaan waar veel mensen bij elkaar
zijn. Meestal is de tap een goeie broedplaats, maar het kan ook anders. Ook een nare
gebeurtenis kan een groep mensen bij elkaar brengen, denk aan een begrafenis. En dat is
precies waar het idee van een reünie van de Schoolstraat is ontstaan. Bij de uitvaart van
Fons Coenders. Tja.

Schoolstraat werd Kasteelstraat.

interviewen. Gedurende ons gesprek werd het in de tent steeds rumoeriger,

Tot 1973 stond de huidige Kasteelstraat bekend als de Schoolstraat, niet

maar dat was geen beletsel voor de dames ons een inkijkje te geven in hun

in de laatste plaats omdat dit de straat was waar de Mariaschool stond.

leventje in Heijen tijdens hun jeugdjaren en wat er uiteindelijk van hen

In 1973 was de herindeling een feit en werd Heijen een kerkdorp van

terecht is gekomen.

de gemeente Gennep. Omdat de school inmiddels was verhuisd naar de
Sleedoornstraat en er elders in de gemeente Gennep al een Schoolstraat

We spraken met Sylvia Hermsen (54), Angelique Lamers (53) en Irene

was, werd besloten de straat een nieuwe naam te geven. Gezien de ligging

Wessels (55)

vlakbij het kasteel Huys Heijen werd het de Kasteelstraat.

We stelden hen deze vragen:
-

Wie zijn je ouders en wat was je gezinssituatie?

Het idee

-

Wat is je leukste jeugdherinnering in de Schoolstraat?

Tijdens genoemde uitvaart ontstond het idee om eens een reünie te

-

Wat ben je gaan doen na de basisschool?

organiseren voor de (oud)bewoners van deze straat. Iedereen die vóór

-

Wat is je gezinssituatie nu?

1973 in de straat woonde (en er misschien nog woont) werd benaderd. En

-

Wat zijn je bezigheden en hobby’s?

op zaterdag 9 september was het zover. Het organisatiecomité bestaande

-

Wat mis je van Heijen?

uit Angelique Lamers, Cheline Gommers en Ronald Lambregts was erin

Dit waren hun verhalen:

geslaagd een groot aantal (oud)bewoners te bewegen naar Kasteelstraat
12 te komen waar Ronald en Marita Lambregts-Wientjens gastheer en

Sylvia Hermsen, een braaf oppassend meisje…

gastvrouw waren. Ondanks de dreiging van buiigheid was de stemming

Wijlen Theo en Annie Hermsen zijn haar ouders.

zonnig onder de door de organisatoren opgestelde partytenten. Marita en

Ze werd geboren in Geldrop waar haar ouders

Angelique toverden heerlijke appeltaarten op tafel “gemaakt van appels uit

gedurende twee jaar woonden. Maar daar heeft ze

de eigen boomgaard.” En dat proef je…

geen herinneringen aan. Sylvia heeft een broer en een
zus, Wilco en Marleen. Het gezin kwam terecht in het

22

Hoe is het toch met….

“voorhuis van Ome Jan en Tante Sjaan” Hermsen die een fietsenzaak hadden

Reünies zijn voor onze redactie een prima gelegenheid iets te doen aan

in de Schoolstraat, in het pand waar nu Drukkerij BodyBiz gevestigd is. De

onze rubriek “Hoe is het toch met…” en dus meldden wij ons een uurtje

mooiste jeugdherinnering is dat ze met alle kinderen uit de buurt gingen

voor aanvang van de reünie bij Ronald en Marita. Het organisatiecomité

rolschaatsen op een betonnen stuk privé skatebaan. Lees: de betonnen

had drie ex-Heijense “dennekes” bereid gevonden zich door ons te laten

plaat voor het huis van de familie Franzmann, later gekocht door Bommel

Hèjs Nèjs
November 2017

Bouwstoffen. Ook de verhuizing van de Mariaschool naar de Heggerank in

en in Frankfurt woont en Yvonne die in Nijmegen

de Sleedoornstraat is iets dat ze nooit vergeten is. Alle kinderen werden

woont en een zoon heeft. De schoolherinnering die

geacht mee te helpen stoeltjes en andere attributen al lopend over te

bij Angelique als eerste opkomt, is de aanwezigheid

huizen. Iedereen kreeg een papieren hoedje op. Best een beetje raar, vindt

van de kleine wc’tjes in het oude gebouw. Ook

ze nu nog. Maar ze kregen wel een feestje als beloning. Het kasteel vond ze

de ruimte achter de school, het Broek genoemd

“geheimzinnig” en had een grote aantrekkingskracht op haar.

had een magische aantrekkingskracht. De weilanden achter de

Na de lagere school ging Sylvia naar de Mavo in Gennep en daarna nog

school liepen nogal eens onder water doordat de Maas overstroomde

een jaar naar de Havo in Boxmeer. “Een feestjaar” zo noemt Sylvia dit. Een

en als het dan vroor was het een prachtige schaatsbaan. Meester Spronk,

tweede jaar zat er niet in. Ze deed de beroepsopleiding Bejaarden- en

destijds directeur, gaf de kinderen graag ijsvri Angelique: “Mijn mooiste

Gezinszorg en werkte totdat ze haar eerste kindje kreeg in deze richting.

jeugdherinnering is dat ik graag in de wei bij het kasteel lag, met een

Ze trouwde op haar 20e met Twan Litjens uit Well. Eerst woonde het

schetsblokje. Tekeningen maken van de Maas en de bloemen in de

echtpaar naast Pastoor Pijpers en “Pastoors Marie”, die Christien heette.

weilanden.” Angelique volgde de HAVO in Boxmeer. Fietsen naar Boxmeer

Christien was een zus van pastoor Pijpers, een curieus duo, zo vertellen ze

was best gevaarlijk. Moeder Mia had het er niet op. Daarna, amper 17

alle drie. “Wij waren jong en onbesuisd,” zegt Sylvia dus ze maakten in de

jaar oud op kamers in Den Bosch waar ze de Sociale Academie volgde.

ogen van Christien nogal eens herrie. Sylvia en Twan waren er zich totaal

Ze deelde een etage met twee jongens, waarvan de een Hans Wientjens

niet bewust van dat Christien daar behoorlijk chagrijnig van werd.

was. Die zat op de HAS. Het was altijd een strijd wie de keuken moest

Het echtpaar verhuisde naar Bergen en woont daar nog steeds. Ze kregen

schoonmaken. Angelique: “Dan zaten we met z’n drieën te kaarten met

twee kinderen, Maaike en Niek. Er is inmiddels ook een kleinkind, een groot

tussen ons in een flesje bessenjenever. De verliezer moest de keuken

geluk. “Nu werk ik op een kippenfokkerij in Siebengewald” vertelt Sylvia.

dweilen. Op een of andere manier was dat heel vaak Hans.”

“Wat ik mis is het dorpse van Heijen, dat is in Bergen niet. Dat is echt een
importdorp. Ik had best graag terug gewild naar Heijen, maar er kwamen
in die periode geen huizen beschikbaar. Carnaval is een reden om naar
Heijen te komen. We hebben al diverse prinsen en jeugdprinsen in onze

Tekeningen maken van de Maas en de
bloemen in de weilanden.

familie- en vriendenkring gehad. Mijn grootste hobby is op dit moment
ons kleinkind Jurre, dat in Gennep woont. Verder geen spannende dingen,

Het was voor Angelique moeilijk om na haar studie een passende

haha!” Dat brengt de andere twee aan tafel tot de uitspraak: “Ja, jij was een

werkkring te vinden. Het was in de jaren tachtig en de werkloosheid was

braaf oppassend meisje….” Grote hilariteit.

groot. Ze kwam terecht in Amersfoort waar ze opviel door haar “zachte
g”. Toen ze een keer met haar zus Yvonne door Amersfoort liep zeiden

Carnaval is een reden om naar
Heijen te komen.

twee mensen die voor hen liepen tegen elkaar: Hé, twee Belgen!
Ondanks dat Angelique een “meisje in de wei” was trok de grote stad
haar het meest. In Amersfoort leerde ze de liefde van haar leven kennen.
Wessel. Wessel woonde in Amsterdam en midden in de jaren negentig

Angelique Lamers, van meisje in de wei naar meisje in de stad…

verhuisde zij ook naar Amsterdam. Ze woont in het hartje van de stad.

Angelique is de oudste dochter van Jan en Mia Lamers, die nog steeds

De eerste gracht is bij haar om de hoek. Ze is projectmanager HRM in

in de Kasteelstraat wonen. Ze heeft twee zussen: Anita die stewardess is

de gemeente Amstelveen en gaat daar iedere dag op de fiets naar toe.
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Hoera! Het is weer
Kinderspaarweek.
Met Zilvervloot Sparen en JongWijs regelt u het in één keer goed voor uw kind.
Met het bekende Zilvervloot Sparen spaart u een mooi startkapitaal voor
uw (klein)kind bij elkaar. JongWijs is voor uw kind zélf.

Kom sp
are
en krijg n
ee
cadeau n
tje*

* Onze Kinderspaarweek loopt van 16-10-2017 tot en met 20-10-2017. Vraag ons naar de voorwaarden of kijk op regiobank.nl

Boxmeerseweg 2a 6598 BK Heijen
www.snellenhorecaservice.nl

durf jij de

uitdaging aan?

In
speedltoor
uin
het le
uk
voor ste uitje
hele g het
ezin!

Avonturenspeeltuin ‘Reis om de wereld in 80 dagen’
Leef Vrij

Dorpsstraat 78A
5851 AL Afferden
T 0485 - 53 15 77
E afferden@leefvrij.nu
I www.leefvrij.nu

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

Een auto is zinloos in Amsterdam. Wessel had al een dochter uit een

volgestroomd met blije oud-Schoolstraatbewoners. En daar hoort

eerdere relatie en nu is Angelique “lease oma” van twee kleinkinderen die

natuurlijk ook een groepsfoto bij. We verlaten de tent met de zekerheid

in Breda wonen. Ze mag graag hardlopen, fietsen, koken en lezen. Geregeld

dat het een lange en gezellige dag zou gaan worden.

komt Angelique haar ouders opzoeken. “Ik mis de wei, de natuur en het
kasteel…Verder niet veel want het buurtje waar ik in Amsterdam woon
is ook net een dorp.”

Angelique maakte het verslag van deze geslaagde reünie:
“Na bijna een jaar van voorbereiding was het dan zover; zaterdag 9

Irene Wessels, “de Heijse lucht doet

september de Schoolstraatreünie. Het enige waar we ons niet op konden

ons er jong uitzien…”

voorbereiden was het weer! Die ochtend plensde het nog gigantisch maar

Irene is 55 en dat is haar inderdaad niet

’s middags bleef het droog en scheen zelfs de zon.

aan te zien. Ze is de dochter van Joop

Tegen drieën druppelden de (oud-) straatgenoten binnen; de “gij ziet nie

en Francien Wessels. In het pand waar ze

veranderd” tot “oh wat leuk ow te zien” waren niet van de lucht.

geboren is, woont nu haar broer Rob. Ook

Van tevoren is iedereen gevraagd oude foto’s te sturen. Deze foto’s

zij noemt rolschaatsbaan bij Franzmann en

hebben we allemaal op A-4 foto papier afgedrukt en opgehangen. Bij

“Het Broek” (op z’n Heijs Broeoeoek, zo

binnenkomst gaf dit meteen veel gespreksstof en herkenning (of niet).

leren wij…) Er was enorm veel ruimte om te spelen. De begraafplaats was

Na koffie en natuurlijk de Limburgse vlaaien namen Yvonne Lamers en

kleiner dan nu en ernaast lag een zandpad. Ook zij benoemt de verhuizing

Marita Wientjens de rol van quizmasters aan. Onder genot van een drankje

van de schoolspullen die de kinderen zelf uitvoerden. Het heeft indruk

werden we in groepjes verdeeld. De quizvragen hadden betrekking op

gemaakt!

de aanwezige families. Veel hilariteit en gelach alom, een enkeling ging zelfs
zo ver om bij andere groepjes te spieken. Het mocht de pret zeker niet

“Ik kom nog zo vaak in Heijen,
dat ik niks mis.”

drukken. Natuurlijk werd er ook verder aan de inwendige mens gedacht
en rond een uur of zes lagen de eerste hamburgers op de barbecue. De
koude schotels waren in typisch jaren zeventig stijl opgemaakt inclusief de
toefjes mayonaise en tomatenpuree.

Irene ging naar de INAS en is nu werkzaam bij Dichterbij. Ze woont

Het is moeilijk om in een paar woorden deze dag samen te vatten, als het

sinds kort weer in Gennep, nadat ze drie jaar in Oeffelt had gewoond.

toch moet dan zijn dit de woorden die we hoorden:

Van “de andere kant van de Maas” heeft ze de beste man die er is,
meegenomen deze kant op (Ben). Ze vertelt: “Mijn dochter is getrouwd

KEILEUK/ WANNEER WEER?/ WAT EEN GEZELLIGHEID/ MOOI

met een zoon van Ben en die hebben pas een kindje gekregen. Ook

INITIATIEF/ SUPER/ ETC./ETC.

mijn zoon heeft een kindje. Dus we zijn opa en oma. Op donderdag
pas ik op de twee kindjes. Heel leuk, maar wel intensief.” Ze gaat graag

We hebben achteraf veel leuke reacties terug gekregen dat het een super

wandelen en fietsen en als ze tijd heeft lezen. Vroeger wilde ze wel terug

dag is geweest.”

naar Heijen, nu niet meer. “Ik kom nog zo vaak in Heijen, dat ik niks mis.
Dan is het tijd voor het maken van foto’s, want inmiddels is de tent

Angelique.
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Aanbouw
Verbouw
Timmerwerk
Onderhoud
Stuckwerk

Arjan Theunissen
Heikampseweg 71
6598 BS Heijen
06 - 147 03 047
theunissenbouw@gmail.com
www.theunissenbouw.nl

U bent van harte welkom
Kwaliteit in
kunststof
en aluminium
ramen

I

deuren

I

Heijen

serres

I

veranda’s

I

horren

I

zonwering

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

Zaterdag 9 december
n
ontsteken wij de lichtjes va
de kerstboom en worden de
kerstballen opgehangen.

Locatie:
Evenemententerrein Hoofdstraat
Tijd: 19:00

Kom genieten van
warme chocomelk
en glühwein.

Babyfotoshoot!
Heb je je baby al opgegeven voor de babyfotoshoot van 16
december? Zo
nee, dan doe het dan snel. Graag uiterlijk 1 december. Stuur
een e-mail naar
dorpsblad@heijen.info. Nadere informatie volgt tijdig.
De Redactie.

Welkom in Heijen!
e
Deze maand mochten wij weer twe

geboor tes noteren:

de Hoofdstraat! Kelly Mar tens en
Enorm feest bij Café Zalen Jan aan
heet Ryan. Ryan heeft ook al een
Nick de Valk kregen een zoon, hij
grote broer: Royd en dat is moj.
hter
r werd Evi geboren. Evi is de doc
Lang leve de Lijsterbesstraat! Daa
rits. En ook Evi heeft al een grote
van Bjorn en Petra den Uytert-Ger
broer, Noud.
liciteerd.

Namens de redactie Van har te gefe

Wereldansen!
Dansen is goed voor je hele lijf maar ook

voor je Brein:

We hebben in Gennep een dansgroepje
voor 50+ met
ook leden uit Heijen, en we zoeken nog
leden.
Elke donderdagmiddag in Het Hökske in
Gennep in de
Margrietstraat.
Tijd: 13.30 tot 14.30
Kom gerust een aantal keren kijken en /
of meedoen.
Info: 06-20140185
Hèjs Nèjs
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Heisa

Blijdschap: Optimisme
Als je de kranten leest, valt op dat het negatieve en lelijke van de wereld onmiddellijk
wordt opgemerkt. Op het goede en mooie wordt minder de aandacht gevestigd. Dan
kan de gedachte je wel eens bekruipen dat we op een rotplaneet leven. Er wordt veel
gesproken over hernieuwen en herwaarderen. Heeft de moderne mens niet vooral
behoefte aan een hernieuwde blijdschap? Je kunt je afvragen of de echte vreugde wel
genoeg verweven is met ons bestaan. Wij leven in een jachtige wereld van draven en
zich uitsloven.

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

vieringen in

December

Zaterdag 02 december
geen dienst
Zondag 03 december 09.30 uur
Eucharistieviering
Zaterdag 09 december
geen dienst
Zondag 10 december 09.30 uur
Eucharistieviering met het Gregoriaans Koor

Waar hollen al die mensen toch naar toe? Het is gezond om soms even een adempauze
in te lassen om weer tot jezelf te komen. Angst om de toekomst sluipt overal binnen,
mensen voelen zich onveilig. Onze maatschappij is gericht op consumptie en overdadig
genot, op ongeremd grijpen, op steeds maar meer hebben. Het is opvallend dat mensen
die veel hebben, zelden gelukkig zijn. We leven in een onoverzichtelijke wereld waar
veel eenzaamheid is en onzekerheid met betrekking tot trouwe relaties. Er is zoveel
verdriet. En waar is er geen geweld? Of dit nu met of zonder wapens is. Ontzettend
veel onmacht is er in een tijd van duizend-en-een-mogelijkheden.
Maar… zijn er niet veel wonderen om ons heen? We moeten er wel gevoelig en
ontvankelijk voor zijn. Er ís vreugde in dit leven en vriendelijkheid, schoonheid en
opbouw. Jammer genoeg worden velen daar niet voldoende aan herinnerd. We zitten
midden in al het schone en het goede, maar velen zien het niet meer. Er is het kind dat
lacht en de bloem die bloeit. Wij kunnen dit alles zien als we bewuster leven en positief
denken, want dan kunnen we ook bewust genieten.
Het is deze manier van leven die onszelf én de anderen blij en gelukkig maakt. Door
onze geest positief te houden en meer oog te krijgen voor de mooie dingen van
het leven die ons door God gegeven worden, kunnen we vermijden dat we vandaag
worden leeggezogen door verdriet over gisteren en opgevreten door zorgen voor
morgen. Immers, de Bijbel zegt dat elke dag genoeg heeft aan zijn eigen leed.

Zaterdag 23 december 19.00 uur
Kerstconcert in de kerk m.m.v. diverse
Heijense muziekgezelschappen

Bij gelukkige mensen vind je een grote eenvoud, een spontane vreugde om kleine
dingen en een flinke portie humor. Een andere naam voor humor is optimisme.
Pessimisten klagen altijd over wat ze niet hebben, niet kunnen, over wat er niet is.
Optimisten daarentegen zijn gelukkig met wat er wél is, met wat ze wél (nog) kunnen.
Zij proberen er het beste van te maken. Humor ontspant, doet gezichten opklaren,
bittere trekken milder worden en ogen stralen. Het is een levenskunst die berust op
het talent om het grote groot te zien en het kleine klein.

Zondag 24 december 19.00 uur
Herdertjesmis, Familie-Eucharistieviering met
het kinderkoor

Christenen maken geen drama’s van onbenulligheden omdat zij zich gelovig op weg
weten naar grote dingen.

Zaterdag 16 december 19.00 uur
geen dienst
Zondag 17 december 09.30 uur
Eucharistieviering met volkszang

Zondag 24 december 22.00 uur
Nachtmis, Eucharistieviering met het
Gezinskoor
Maandag 25 december 09.30 uur
Eucharistieviering met het Gregoriaans Koor
en het Dameskoor Gennep

Dinsdag 26 december 09.30 uur
Gebedsdienst

Zaterdag 30 december
geen dienst

Zondag 31 december 09.30 uur
Eucharistieviering

Pastoor H. Reijnen

Heisa

Kerkbijdrage 2017
Hebt u uw toegezegde kerkbijdrage over 2017 nog niet volledig betaald? Wij verzoeken u het (resterende)
bedrag nog over te maken naar: NL85 RABO 01221 00670 t.n.v. Parochie H. Dionysius o.v.v. kerkbijdrage 2017.
Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage. Het kerkbestuur

Vieringenschema
Het kerkbestuur gaat het vieringenschema voor de opluisteringen van de missen en woord- en gebedsdiensten
in de maanden februari tot en met augustus 2018 samenstellen. Graag ontvangt het bestuur van alle personen en
verenigingen die een bijdrage leveren aan een mis of dienst in deze periode de benodigde informatie over hun
deelname.

Bisschop Wiertz
Op 4 oktober heeft de bisschop, Mgr. Frans Wiertz, aangekondigd dat hij op 2 december, zijn 75ste verjaardag zijn
bisschoppelijke taken neerlegt. Op zaterdag 9 december neemt hij afscheid tijdens een feestelijke dankviering in de
Sint-Christoffelkathedraal en aansluitend is er ontvangst in De Oranjerie in Roermond. In zijn brief aan de parochies
heeft hij o.a. aangegeven dat hij het ambt van bisschop met grote vreugde heeft mogen vervullen. Er zijn zeker
moeilijke perioden geweest, maar hij mag in grote dankbaarheid terugzien op de bijna kwart eeuw die hij bisschop
mocht zijn in het bisdom Roermond. In het kader van zijn afscheid zijn er diverse activiteiten gepland. Meer informatie
over het afscheid van de bisschop kunt u vinden op de website van het bisdom en in het Clavis van oktober.

23 december kerstconcert
Zoals de poster laat zien, is iedereen
welkom bij het kerstconcert op 23
december in de kerk. Diverse Heijense
muziekgezelschappen brengen hun
liedjes ten gehore vanaf 19.00 uur. In
een ruim uur luiden we al zingend en
spelend de Kerst in. Na afloop staan
koffie, thee en lekkernijen klaar om
gezellig bij na te praten. In de volgende
Hèjs Nèjs ziet u wie er voor u optreedt.
De entree is gratis maar een bijdrage is
welkom. Reserveer deze datum alvast
in uw agenda.
Graag tot ziens!
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Terugkomend op de trouwfotopagina in het
Hèjs Nèjs van oktober…..
We hebben veel vragen gekregen wie die mensen op de foto’s toch allemaal zijn.
Dit hadden we inderdaad beter moeten doen. Vandaar dat we de bruidsparen in deze
editie wat nader benoemen.
Nogmaals wensen wij de prille paren alle geluk van de wereld. Ter ondersteuning geven wij hen een
aantal volkswijsheden mee, want volkswijsheden hebben altijd wel een kern van waarheid. Onze jonge
bruidsparen kunnen bij voorkomende onzekerheid hierover op de koffie gaan bij de diamanten paren
waarover we in de uitgave van oktober ook berichtten….

Claudia & Rolf
18 augustus 2017
Dit zijn Claudia en Rolf, zij trouwden op 18 augustus. Rolf is Rolf Hendriks, hij groeide op aan de
Nieuwwijkstraat. Vader en moeder zijn Truus en
Henk Hendriks. Rolf en Claudia wonen inmiddels in
Boxmeer.

Mannen, lach nooit om de keuzes van je vrouw, want
jij bent er namelijk één van.

Tamasine & Paul
16 september 2017
Dit zijn Tamasine en Paul. Zij trouwden op 16 september in Frankrijk. Paul is Paul Coenen, zijn ouders zijn
Henk en Gerda Coenen, woonachtig aan de Smele.
Paul en Tamasine wonen in Dubai. Hun verhaal stond
in het Hèjs Nèjs van februari.

Het huwelijk is een relatie waar er eentje altijd gelijk
heeft en de ander de man is.

Loesje & Rik
23 juni 2017

Dit zijn Loesje en Rik. zij trouwden 23 juni. Loesje
woonde aan de Diekendaal. Vader en moeder
zijn Geert en Mirjam Nillessen. Rik kennen we als
accordeonist bij de Slagwerkgroep van EMM. Zij
wonen Middelaar.

Je trouwt niet om geluk te vinden, maar om
geluk te delen.

Natascha & Frank
29 juli 2017
Dit zijn Natascha en Frank. Zij trouwden 29 juli.
Frank is Frank van der Heuij. Zoon van Marga en
Joop van der Heuij uit de Meidoornstraat. Het
stel woont in Ottersum.

Elke getrouwde man weet waarom ze aan orkanen
vrouwennamen geven.

Janske & Bart
22 september 2017
De hele pagina 33 werd in beslag genomen door
Janske en Bart, zij trouwden op 22 september. Bart is
Bart Poels, zoon van Maria en Johan Poels van de Boxmeerseweg. Dit paar woont met hun dochters Janne
en Noor aan de Hermelijnstraat.

Een gelukkig huwelijk is een zaak van geven en
nemen: de man geeft en de vrouw neemt.
Hèjs Nèjs
November 2017
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COENDERS
TWEEWIELERS
SINDS 1898

HEYEN

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
Groente en fruit

10
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Groente en fruit, gewoon vers!
Probeer ook eens onze verse
maaltijdsalades, stamppotten en
kant-en-klaar maaltijden.

De Poel 8
6591 BV Gennep
T. (0485) 51 42 44
elemansfrans@hotmail.com

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

Promotie Christel Theunissen
In de goedgevulde Aula van de Radboud Universiteit verdedigde de in Heijen geboren
g
en getogen ChristelTheunissen, dochter van Geert en GerrieTheunissen, op woensda
houte
27 september haar proefschrift Koorbanken in Brabant 1425-1550; "Van goeden
zij
gemaekt". Het werk van laatmiddeleeuwse schrijnwerkers en beeldsnijders, waarna
haar doctorsbul in ontvangst mocht nemen.
Het proefschrift is verschenen bij uitgeverij Vantilt:

https://www.vantilt.nl/boeken/koorbanken-in-brabant-1425-1550-vangoeden-houte-gemaekt/
In het reformatorisch dagblad is aandacht besteed aan het proefschrift, zie

https://www.rd.nl/kerk-religie/de-taal-van-koorbanken-1.1438671
voor
Na haar promotie blijft Christel één dag per week betrokken bij het Centrum
Kunsthistorische Documentatie van de afdeling Kunstgeschiedenis om projecten
er
omtrent de koorbanken uit te voeren. Daarnaast werkt ze als beleidsmedewerk
onderzoek van de Letterenfaculteit aan de Radboud Universiteit.
Het interview met Christel kun je teruglezen in de editie van december 2015.
Christel, van harte gefeliciteerd met je promotie en voor de toekomst wensen

wij je

heel veel succes!

Dichterbij
Wij organiseren ook dit jaar weer een mooie Kersttocht door Gennep-Zuid
voor iedereen!
Een LEVENDE kerstocht op vrijdag 15 december De tocht zal door de straten
gaan van Gennep – Zuid. De start is vanaf 18.30 vanaf het Norbertplein, Je
kunt starten tot ongeveer 20.00 uur, waar iedereen de weg kan gaan zoeken
door het Kerstverhaal, die natuurlijk eindigt bij Maria, Jozef en het kindje Jezus.
Onderweg komen jullie van alles tegen wat in het Kerstverhaal thuis hoort. Zo
kun je de Romeinse soldaten tegenkomen de drie koningen zul je dit jaar ook
weer tegen komen die jullie natuurlijk enkele vragen zullen stellen over natuurlijk
het Kerstverhaal, en nog veel meer! Het zou ook leuk zijn als jullie verkleed
komen zoals bijvoorbeeld: een engel, herder, of wat je zelf wilt natuurlijk, iedereen
kan meedoen. In het Buurthuis “Van Ons” kun je een kerststukje komen maken.
Dit jaar is de tocht weer anders, de plattegrond vind je op;

http://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2055335
Ook

de Kerstman zal weer aanwezig zijn met misschien weer van die

overheerlijke mandarijntjes
Hopelijk doet iedereen mee, en maken we er samen een mooie kerst van!
Meedoen is gratis dit alles word mede mogelijk gemaakt door: Gemeente
Gennep, Groothandel Snellen, van Tienen uit Zeeland, Jumbo, Lunchcafé Xieje,
VSB fonds, Wooncorporatie Destion en 4-events.

Voor informatie
:

Liesbeth Hubertus
Tel; 0485-514779
Email: info-kersttoch
t-gennep@ziggo.nl
Andrea Welles Tel; 06
-11221139
Email: andreawelles@
icloud.com
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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.
Steenovenstraat 155
B-2910 Wildert (Essen)
T +32 (0) 3 620 14 70
E info@controlmedia.eu
www.controlmedia.eu

Onze 10-kleurenpers staat
hier garant voor. 7 dagen per week,
24 uur per dag.
Dit is slecht één machine uit ons
machinepark De rest van ons
machinepark doet er niet voor onder.

OFFSET & DIGITAL PRINTING
PRINT MANAGEMENT
HEARTS PLAYINGCARDS

Agenda en belangrijke telefoonnummers

Agenda

Colofon
Maandblad Hèjs Nèjs is een initiatief
van de vereniging ‘Hèjje Mojjer’.
Het wordt in Heijen dankzij onze
adverteerders gratis verspreid.
Abonnementen voor personen,
instanties en bedrijven buiten
Heijen zijn mogelijk. Abonneren
of informatie hierover via e-mail:
dorpsblad@heijen.info of via onderstaand correspondentieadres.
Het maandblad is een informatiebron voor alle bewoners en
bedrijven van Heijen. Het wordt
huis-aan-huis verspreid.
Abonnement Hèjs Nèjs aanvragen:
bij voorkeur per e-mail: henk.
kerkhoff@heijen.info Eventueel per
telefoon 0485-513506. Kosten per
jaar: € 25,- exclusief verzendkosten; inclusief verzending in
Nederland€ 60,-.
Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd of openbaar
gemaakt, op welke wijze dan ook,
zonder voorafgaande toestemming
van de redactie van Hèjs Nèjs.
Wilt u lid worden van vereniging
Hèjje Mojjer? Stuur een e-mail naar
hejjemojjer@heijen.info of bel naar
06 3989 7697
Zie voor meer informatie en
wetenswaardigheden over Heijen
de site van Hèjje Mojjer:
www.heijen.info
Redactie:
Hans Boekholt
Marjo Boekhorst
Marita Wit
Sjannie Janssen
Henk Kerkhoff
Erica Reintjes
Ricky Reintjes
Advertenties en verspreiding:
Jan Teerling, 06-50805738
jan.teerling@heijen.info

Vrijdag 24 november
Zaterdag 25 november
20.00 uur - Café-zalen Jan
C.V. de Wortelpin - Zittingsavonden

Zondag 26 november
Vanaf 14.00 uur
Oranjecomité - Intocht Sinterklaas
Zondag 3 december
14.30 uur - Sportpark “de Heikamp”
V.V. Heijen 1- SV Milsbeek 1
Donderdag 7 december
13.30 uur - D’n Toomp
KBO afd. Heijen - Kienen
Vrijdag 8 december
20.00 uur - D’n Toomp
Slagwerkgroep E.M.M. - Openbare repetitie
Zondag 10 december
11.00-16.00 uur - D’n Toomp
Zonnebloem afd. Heijen - Hobbybeurs
Donderdag 14 december
14.00 uur - D’n Toomp
KBO afd. Heijen - Kerstviering
Zondag 17 december
14.30 uur - Sportpark “de Heikamp”
V.V. Heijen 1 - OKSV 1
Zaterdag 16 december
10.00 - 13.00 uur D'n Toomp
Babyfotoshoot
Donderdag 21 december
19.30 uur - Café-Zalen Jan
Zij-Aktief - Kerstviering
Zaterdag 23 december
19.00 uur - Parochiekerk
Diversen - Kerstconcert
Zondag 31 december 2017
Vanaf 09.00 uur
V.V. Heijen/Heijs Hepke - Oliebollenactie
Maandag 1 januari 2018 (Nieuwjaarsdag)
13.30 uur - Clubhuis
V.V. Heijen - Nieuwjaarsreceptie
Donderdag 4 januari 2018
13.30 uur - D’n Toomp
KBO afd. Heijen - Kienen

Fotografie:
Suzanne van den Corput-Koenen
Stella Roodbeen
Correspondentieadres:
Hèjs Nèjs, Berkenstraat 15,
6598 AZ Heijen
Telefoon: 0485-513506
Ontwerp en Realisatie:
RoverMedia-Group
Hoofdstraat 48 Heijen
www.rovermedia.nl
Druk:
ControlMedia
Steenovenstraat 155
B-2910 Wildert (Essen)
Oplage:
900 stuks
Verschijning:
11 keer per jaar
Inlevering kopij:
dorpsblad@heijen.info
Banknummer Vereniging Hèjje Mojjer:
NL65 RABO 0101803974
Deadline voor aanleveren van bijdragen in de vorm van teksten etc.
tot uiterlijk de 1e van de maand;
fotomateriaal bij voorkeur tot een
week hiervoor.

De volgende
Hèjs Nèjs verschijnt op
19 december 2017.

Vrijdag 5 januari 2018
19.30 uur - Café-zalen Jan
C.V. de Wortelpin - JeugdPrinsenbal
Zaterdag 6 januari 2018
20.30 uur - Café-zalen Jan
C.V. de Wortelpin - Prinsenbal
Zondag 7 januari 2018
14.00 uur - D’n Toomp
Die Original Maastaler - Nieuwjaarsconcert
Zondag 21 januari 2018
11.11 uur - Café-zalen Jan
C.V. de Wortelpin - Prinsenreceptie
Zaterdag 27 januari 2018
20.30 uur - Café Plan B
C.V. de Wortelpin - La-La-Bal
Zondag 28 januari 2018
14.30 uur - Sportpark “de Heikamp”
V.V. Heijen 1 - Constantia 1
Zaterdag 10 februari 2018
Zondag 11 februari 2018
Maandag 12 februari 2018
Dinsdag 13 februari 2018
C.V. De Wortelpin - Carnaval
Zondag 25 februari 2018
14.30 uur - Sportpark “de Heikamp”
V.V. Heijen 1 - SDDL 1

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

Belangrijke telefoonnummers
Algemeen alarmnummer:
(ambulance, brandweer, politie)		

112

Politie:				
Europaplein 5, 6591 AV Gennep		
0900 - 8844
Huisartsen:			
Huisartsenpraktijk Gennep
Europaplein 5, 6591 AV Gennep		
Spoed:
Huisartsenpraktijk Ottersum
Raadhuisplein 1, 6595 AK Ottersum
Spoed:
Buiten kantooruren:
Huisartsenpost
Maasziekenhuis Boxmeer eo		

0485 - 512317
0485 - 518822
0485 - 512717
0485 - 512490
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		
Proteion Schoon		

088 - 850 00 00
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

Al ruim 40 jaar hèt adres voor comfort en kwaliteit

Handmatig verstelbare relaxfauteuils
Meer dan 180 modellen
In stof vanaf € 875,- in leder vanaf € 965,-

Meer dan 50 modellen banken & bankstellen eventueel mét relaxfunctie

Relaxfauteuils met sta- op hulp
Meer dan 90 modellen
In stof en leder al vanaf € 995,(veelal uit voorraad)

De beste banken
Nederlands fabrikaat

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

info@teunarts.nl

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

