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Een aandeel in elkaar

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

Ontmoet

Hoe stel 
ik een 
financieel 
plan op? 

Beleggen lijkt 
me wel wat. 
Maar hoe begin 
ik ermee?

Is het slim mijn
hypotheek nu 
over te sluiten?

Wie kan mij
helpen met  
internet-
bankieren?

Hoeveel 
pensioen
heb ik straks
opgebouwd?

Ik wil mijn  
eigen bedrijf 
starten maar 
waar begin ik? 
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Voorwoord en Inhoud

In januari begint een nieuw jaar, dat is al lang zo. Wat ook al zeker en vast 

is geworden, is de babyfotoshoot in januari. En dit jaar ging het om een 

recordaantal baby’s. De organisatie van de bijeenkomst in D’n Toomp moest 

er op worden aangepast. En gelukkig werd het een gezellige happening, om 

maar eens een woord uit de flowerpower-tijd te gebruiken. Een uitgebreid 

verslag leest (en ziet) u verderop. Wat ook een vast onderwerp is in januari is een artikel over het carnaval, dat 

al op volle toeren draait. Dit keer is de optochtcommissie voor het voetlicht geplaatst. 

Bij fanfare EMM heeft Wim Kusters afscheid genomen als spelend lid; wel blijft hij (ere-)lid van deze bloeiende 

vereniging. Liefst 61 jaar heeft hij zijn muzikale steentje bijgedragen. 

En verder zijn er de vaste rubrieken als Prikbord, Verenigingsnieuws, Heisa Parochienieuws en Natuur. 

Wij wensen u weer veel lees- en kijkplezier.

Verder in dit nummer:  4 column  |  5-7 verenigingsnieuws  | 15+23 prikbord  | 30+31 heisa  |  
35 agenda en belangrijke telefoonnummers 
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Betrokkene had speciaal voor de jaarwisseling een fles 
echte champagne gescoord en tijdig koud gezet. Op het 
moment suprême een greep in de koelkast gedaan en 
op de tast de fles met de grote kurk gepakt. Met één 
oog op de aftikkende klok en het andere enigszins 
vertroebeld door rondstuivend poedersuiker gestart 
met het gebruikelijke ritueel. Een lichte knal moest 
precies op de grens van 2017/2018 manifest worden. 
Dus geheel volgens instructie met één hand de kurk 
vasthouden en met de andere de fles draaien, totdat de 
kurk ietwat los zou komen en er enige druk van de ketel 
(nou ja fles) zou gaan. Dit lukte wonderwel en precies 
klokslag middernacht was de kurk van de fles en kon 
het waardevolle vocht in de klaar staande glaasjes 
geschonken worden. Maar….het leek wel of Victor Mids 
met zijn Mindf*ck zich met het ritueel had bemoeid: de 
glaasjes liepen vol met een rode, borrelende vloeistof. 
Nog even gehoopt, dat het een roze champagne was, 
maar helaas. 

Nadere bestudering van het etiket leerde, dat het om 
druivensap ging, wel met bubbels, dat dan weer wel. 
Tja, en toen toch nog even in de koelkast gekeken, na 

de ogen te hebben ontdaan van de poedersuiker: daar 
stond de fles met echte champagne, onaangeroerd. Het 
druivensap bleek uitstekend te smaken en de volgende 
ochtend was er geen dichte alcoholnevel maar een 
tamelijk fris hoofd en hooguit een beetje mist met zicht 
van 1000 meter. Dit was in ieder geval een voordeel en 
of 2018 hierdoor een minder jaar gaat worden? Dat leek 
hem eigenlijk niet.

En de boze geesten zijn door al het afgestoken vuurwerk 
toch wel weggejaagd….(en die betrokkene was ik zelf, 
want laat ik het jaar maar met open vizier beginnen en 
niets onder de pet houden).

Henk Kerkhoff

Weten waaraan je toe bent…
Hebt u dat ook wel eens? Veel handelingen doe je automatisch of blindelings. 
Helaas gaat dat niet altijd goed. Hoorde laatst het verhaal van de verkeerde 
champagne.
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V.V. Heijen: het tweede deel van het voetbalseizoen staat voor de deur

Op het moment dat u dit leest is de winterstop voor de 

Heijense voetballers ten einde. Het is een goed moment 

om onder meer terug te blikken op de eerste seizoens-

helft. Tevens is er aandacht voor de Nieuwjaarsreceptie 

met veel huldigingen. 

Competitie

Als de weergoden ons goed gezind zijn geweest heeft 

het eerste elftal afgelopen zondag de competitie hervat. 

In tegenstelling tot vorig jaar kunnen we over het verloop 

van de eerste seizoenshelft niet helemaal tevreden zijn. 

Het was te verwachten dat het team van trainer Hennie 

Queens het in de 4e klasse niet gemakkelijk zou krijgen. 

Echter dat men op dit moment slechts 2 punten heeft 

vergaard en voorlaatste staat op de ranglijst valt niet mee. 

Hopelijk breken er betere tijden aan en waart het de-

gradatiespook straks niet meer rond in Heijen. Hèjs Nèjs 

houdt u op de hoogte of handhaving in de 4e klasse wordt 

gerealiseerd. De overige seniorenteams staan best goed 

geklasseerd en hebben gemiddeld genomen tot dusverre 

leuke resultaten behaald. Het belooft voor de senioren-

voetballers een drukke tweede seizoenshelft te worden. 

Voor de winterpauze zijn namelijk de nodige wedstrijden 

afgelast. Inhaalprogramma’s zijn zo meteen aan de orde 

van de dag.

Zoals gebruikelijk hebben de jeugdteams een najaarsreeks 

afgewerkt. Hierin was er weer een Heijense ploeg de bes-

te in haar klasse: Heijen JO19 (voorheen: Heijen A1) greep 

met overmacht het kampioenschap. Alle teams beginnen 

binnenkort aan een nieuwe serie wedstrijden in de voor-

jaarsreeks.

Nieuwjaarsreceptie

Tijdens de drukbezochte Nieuwjaarsreceptie zijn de jubi-

larissen van het afgelopen jaar in het zonnetje gezet. Dit 

keer waren er 11 personen, die 25, 40, 50 of 60 jaar lid zijn 

van V.V. Heijen. 

De jubilarissen zijn:

Wim Vinck    60 jaar lid

Henk Guelen, 

Cor Cillessen en Twan Goossens allen 50 jaar lid

Ton Basten, Marcel van Dijck, 

Frank Stoffele

en Frans Gijsberts allen   40 jaar lid

Hans Schiks, Hans Coenders 

en Richard Keuninx allen   25 jaar lid

Met uitzondering van Hans Coenders waren alle jubilaris-

sen aanwezig. Conform afspraak werd Paul Joosten een 

jaar na dato alsnog gehuldigd vanwege zijn 

25-jarig lidmaatschap. Voorzitter Ineke Lambregts sprak de 

jubilarissen toe. Zij werden voorzien van de traditionele 

jubileumspeld. Op de foto zijn de jubilarissen afgebeeld 

(van links naar rechts): Wim Vinck, Henk Guelen, Twan 

Goossens, Paul Joosten, Frank Stoffele, Richard Keuninx, 

Cor Cillessen, Ton Basten, Marcel van Dijck, Frans Gijsberts 

en Hans Schiks.

De jubilarissen van VV Heijen



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
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Hiermee waren de huldigingen nog niet ten einde. Drie 

personen, die in het verleden zeer actief zijn geweest 

binnen de vereniging, en dat gelukkig nog steeds zijn, 

werden tot hun verrassing benoemd tot erelid. Het be-

treft Harrie Janssen, Marco Lamers en Jan Teerling, In 

een persoonlijke toespraak memoreerde Ineke Lam-

bregts de verdiensten van de heren voor V.V. Heijen. Zij 

kregen een toepasselijke standaard overhandigd.

Harrie Janssen, Marco Lamers en Jan Teerling. (van links 

naar rechts)

Jaarprogramma Zij-Actief 2018: 

Woensdag 24  januari Jaarvergadering + kienen, 19.30 uur

Woensdag 21 februari informatieavond over Kenia door Erwin Jansen, 19.30 uur

Woensdag 21 maart Uit eten, 18.00 uur

Donderdag 5 april Dag voor Alleengaanden in Venray, aanvangstijd nog niet bekend

Woensdag 18 april Quilten met Bertha Selten, 19.30 uur

Zondag 6 mei  Dauwtrappen met Martha, 7.00 uur

Woensdag 23 mei Informatieavond ZijActief Kring Noord met quiz, 19.30

Donderdag 21 juni Fietstocht en bezoek Roozenhuys Haps. Vertrek 12.00

Na de vakantie:

Donderdag 23 augustus. Fietstocht met excursie  vertrek 12.00 uur

Donderdag 20 september Op reis.  Dagprogramma

Woensdag 26 september Filmavond 4 events Gennep, aanvangstijd nog niet bekend

Dinsdag 23 oktober Informatieavond over dementie  19.30  uur

Donderdag 8 november Algemene Ledenvergadering Roermond 10.00 tot 17.00 uur

Woensdag 21 november Adventstuk maken met Tine van de Boom.  19.30 uur

Woensdag 19 december Kerstviering met Koor Esperance uit Gennep. 19.30 uur



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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Interview

In december hing Heijenaar Wim Kusters (79 jaar) zijn trombone aan de wil-
gen. Het laatste optreden met zijn fanfare Eendracht Maakt Macht was het 
kerstconcert op 23 december in de kerk van Heijen. Inmiddels is Wim Kusters 
liefst 61 jaar lid. Op een regenachtige zaterdagmorgen waren wij present bij 
Wim en José aan de Hoofdstraat om stil te staan bij dit jubileum en afscheid 
als actief lid.

Muziek zit in de genen...
van de familie Wim Kusters

Hoe is het allemaal begonnen?
Wim:  “Mijn interesse voor muziek werd gewekt door 
mijn oudere broer Harrie, die 12 jaar in de missie werk-
zaam is geweest. Tijdens zijn vakanties van het semina-
rie bracht hij zijn piston of bugel mee. En als Harrie er 
even niet was, pakte ik het instrument om er stiekem 
op te blazen.” Dit bleek hem goed af te gaan. Van het 
een kwam het ander en op enig moment ging hij, samen 
met Piet Seuren en Wiel Arts op muziekles bij Gerrit 
Stoffele. Zij waren de eerste leerlingen van Gerrit, die 
toen ook pas een jaar of 16/17 was. De repetities von-
den om de week thuis bij Wim of Wiel Arts plaats. “We 
hadden een klein boekje en hadden het nog maar half uit 
toen dirigent Wim Linssen vond dat we rijp waren voor 
de fanfare, want er waren dringend leden nodig. Was 
wel spannend.” De bugel was vervolgens jarenlang zijn 
instrument. Na ongeveer dertig jaar werd dit de trom-
bone. Daarover verderop meer.

Fanfare mannenaangelegenheid
De fanfare bestond heel lang alleen uit jongens en man-
nen, vrouwen mochten geen lid worden. Dat was eigen 
aan die intussen lang vervlogen tijd. Bij de drumband 
mochten meisjes zich wel aansluiten. José vertelt dat 
medebestuurslid van de fanfare Henk Kersjes midden 
jaren ’70 sterk heeft gepleit om het lidmaatschap open 
te stellen voor zowel jongens als meisjes, of zo je wil 
mannen en vrouwen. Uiteindelijk ging de kogel door de 
kerk en werden diverse meisjes lid van de fanfare, onder 
anderen dochter Ellen Kusters, Saskia Schouten, Brigitte 
Kersjes en Ryanne Lamers.

Wim Kusters, in uniform



Met de muziek mee
Dochter Ellen en zonen Gerwil en Pieter liepen altijd 
met de fanfare mee als die door het dorp, weg trok bij 
processies of onderweg naar een jubileum om daar een 
serenade te brengen. Omdat Wim rechts vooraan liep 
konden de kinderen mooi mee marcheren, direct naast 
papa Wim. Alleen stonden er ook toen al lantaarnpalen 
en was het de kunst om die te mijden. Ook kon dan snel 
van plaats gewisseld worden om nog dichter naast Wim 
te kunnen lopen.

Dirigenten en concoursen
Als je 61 jaar actief musicerend lid bent van een fan-
fare ‘verslijt’ je meerdere dirigenten. Desgevraagd ver-
telt Wim dat dit begon bij naamgenoot Wim Linssen 
en dat liefst gedurende 25 jaar. Daarna kwamen Louis 
van de Waarsenburg, Roel Perree, toen weer Louis van 
de Waarsenburg, Theo Bindels, John Gubbels, Harm Vul-
lings, Gert-Jan Rongen, Emile Stoffels en nu Theo Jetten.
De fanfare heeft tot in 1996 deelgenomen aan con-
coursen. Altijd spannende tijden, veel oefenen, verbe-
teren van de muzikaliteit, proberen te promoveren of 
op zijn minst zich te handhaven op het bestaande ni-
veau. De afdeling Uitmuntendheid werd behaald en tot 
en met het laatste concours in Venlo onder leiding van 
Roel Perree gehandhaafd. Daarna heeft de fanfare niet 
meer aan concoursen deelgenomen. 
Wim heeft 14 keer aan een concours meegedaan, zijn 
eerste was in Meijel, eentje moest hij voorbij laten gaan 
toen een blindedarmoperatie roet in het eten gooide.

Van bugel naar trombone
Een jaar of dertig geleden ontstond er een tekort aan 
trombones. Wim en Gerrit Jaspers wilden wel overstap-
pen naar de trombone. In het begin waren er alleen 
ventieltrombones, die net als de bugel drie ‘knoppen’ 
(ventielen)  hebben om de verschillende tonen te kun-
nen spelen. Maar dat was toch niet het echte werk en 
besloten werd om over te stappen op de schuiftrom-
bone, met meer mogelijkheden als glissando’s. Maar dat 
was nog niet zo gemakkelijk. Toch lukte het en na een 
half jaar intensief oefenen was het doel bereikt. Omdat 
in een trombone veel lucht moet is goede ademhalings-
techniek erg belangrijk. Daarvoor werd les genomen 
in Mook bij André Keijzers. Onder andere moesten ze 
daarbij op de rug gaan liggen en de buikspieren intensief 
betrekken bij de ademhaling en niet alleen de boven-
kant van de longen inzetten bij het spelen. 

Taptoes in Gennep
Goede herinneringen heeft Wim aan de deelname aan 
de taptoes in de jaren’80 van de vorige eeuw. Het com-
bineren van marcheren, lopen in bepaalde figuren en 
ook nog een stukje goede muziek neerzetten was de 
uitdaging. Leden met een militaire achtergrond konden 
natuurlijk aardig marcheren, anderen hadden daar wat 
meer moeite mee. In Gennep vonden diverse taptoes 
plaats, waaraan de korpsen uit de hele gemeente deel-
namen. Heijen stal hierbij meerdere keren de show. 
Ook de showconcerten tijdens de Volksdansfeesten 
heeft Wim als een geweldige muzikale happening erva-
ren, muziek, feest en met handen en voeten in gesprek 
met de buitenlanders. Wim leerde zelfs de HAKA dan-
sen met de Nieuw-Zeelanders. 
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De muzikale genen….
De familie Kusters beschikt over muzikale genen: het 
begon bij Wim toen ie stiekem op de piston of bugel 
van broer Harrie speelde en al snel vorderingen maak-
te. Echtgenote José begon op haar vijftigste met spelen 
op de klarinet. Hun drie kinderen, Ellen, Gerwil en Pieter 
zijn alle drie actief in de muziek, eerst bij de fanfare. José 
was bestuurslid. Dus met zijn vijven naar de repetitie. 
Er kwam wel een duidelijke afspraak: we gaan er samen 
naar toe, maar terug mag het ieder voor zich. Ieder kon 
daardoor de ‘derde helft’ op zijn eigen manier invullen. 
Gerwil en Pieter hebben van muziek hun beroep ge-
maakt. Ellen speelt bariton bij de fanfare, Gerwil arran-
geert, geeft muziekles en speelt saxofoon, Pieter is bij 
het fanfarekorps Bereden Wapens in Vught. Ook de vier 
kleinkinderen zijn al actief in de muziek. Kleinzoon Eli 
vroeg bij zijn voorspeelavond  of hij opa en oma mocht 
begeleiden op de piano: dat konden opa en oma niet 
weigeren. En zo gebeurde het, dat Wim op trombone 
en José op klarinet (met steun van Gerwil) en begeleid 
door Eli  een stuk muziek ten gehore brachten. Heel 
bijzonder.

Verrassing bij het kerstconcert
Zonder dat Wim het wist kwamen Gerwil en Pieter 
met hun saxofoon en trombone naar het kerstconcert 
en speelden bij het laatste optreden van Wim mee met 
de fanfare. Ellen speelde als lid sowieso al mee. Een heel 
aangename verrassing. Op bijgeplaatste foto staan ze 
met zijn vieren met Wim trots tussen hen in.

Dankwoordje
Wim vroeg om ook het volgende dankwoordje op te 
nemen; daaraan voldoen we natuurlijk graag:

“Voor het fijne, warme afscheid als spelend lid van EMM, 
wil ik iedereen bedanken: muzikanten, dirigent, redactie 
Hèjs Nèjs en…..zeker ons gezin.” 

De toekomst
Wim blijft gewoon lid van de fanfare, zij het niet langer 
als spelend lid. Wel gaat hij door met de verjaardagsactie 
van de fanfare in het buitengebied, die vóór hem jaren-
lang door Piet Vinck en Sjef Kessels werd gedaan.
Als oud-prins carnaval is Wim actief bij het carnaval, Een 
grote tuin heeft regelmatig aandacht nodig. andelen op 
zijn tijd en natuurlijk betrokken zijn en blijven bij het 
wel en wee van kinderen en kleinkinderen. We hopen 
dat Wim nog lang zijn toontje –nu figuurlijk dan- mag 
blijven meeblazen.

(Als u meer informatie over de fanfare wilt, is op de site 
www.fanfare-emm.nl veel wetenswaardigs te lezen en 
te zien).
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Molshopen en gangen
In deze tijd van het jaar zie je vaak veel molshopen. Hoe kan dat? 
De grondtemperatuur kan enorm verschillen. Er kan vorst in de 
grond zitten maar het kan ook nat zijn met temperaturen van 8 
tot 10 graden boven nul, zoals dat het geval is tijdens het schrijven 
van dit artikeltje. Alles wat kan kruipen in de grond zit dicht aan 
de oppervlakte. De mollen jagen daarom ook dicht onder grond 
omdat daar het meeste voedsel te vinden is. Het voornaamste 
voedsel van de mol zijn regenwormen, engerlingen (de larve van 
o.a. de meikever), duizendpoten en miljoenpoten.
Als je veel molshopen ziet zou je denken dat er ook veel mollen 
zitten, maar dat is niet zo. Een mol heeft een territorium als een 
weiland zo groot. Daarin is een gangenstelsel waar de mol als een 
raket doorheen schiet om te jagen op zijn prooi. Als een mol vlak 
aan de oppervlakte graaft noem je dat een rit. Er ontstaan kleine 
ruggetjes zand en veel kleine hopen. Heeft helemaal niets met de 
winter te maken maar wel met twee andere factoren: het is of ruim 
boven nul in de grond of de waterstand is zo hoog dat de mol wel 
hoog moet graven om niet te verdrinken. Als een vorstperiode zich 
aandient draait de wind meestal naar het noordwesten. Tijdens die 

draaiing vindt koude neerslag plaats. Zolang het niet vriest zakt die 
koude neerslag de grond in en alles wat eetbaar is voor de mol gaat 
dieper de grond in. De mol moet mee en gaat diepere gangen (tot 
wel 120 cm diep) graven. In het voorjaar graaft het wijfje diep in 
de grond een centrale ruimte met verschillende gangen. De gangen 
zijn ongeveer 5 cm breed en kunnen tot wel 200 meter lang zijn. De 
uitgegraven grond wordt gedeeltelijk gebruikt om de wanden van de 
gangen en ruimtes mee te verstevigen, het overtollige wordt door 
de achterpoten naar achteren en naar boven gewerkt, waardoor 
aan de oppervlakte de molshopen ontstaan. Meestal monden hier 
ook de gangen van het gangenstelsel in uit. Deze uitgangen worden 
onder andere gebruikt om op het aardoppervlak nestmateriaal te 
verzamelen om de centrale ruimte mee te bekleden: bladeren, gras, 
mos, papier en ander zacht materiaal. Hiervan maakt de mol een 
zachte bal. Slapen doet de mol rechtop, met het hoofd tussen de 
voorpoten.

Voortplanting
In de paartijd (februari-april) gaan mannetjes op zoek naar 
vrouwtjes. Ze verlaten hun territorium en graven lange mollenritten, 

Het is nog steeds winter al beginnen de dagen te lengen en waren de laatste dagen van december en de 
eerste van januari behoorlijk warm en erg nat, maar dat kan nog best veranderen. Niet zelden is het 
in februari zelfs nog erg koud en kunnen de schaatsen ondergebonden worden. Dat zou best leuk zijn 
natuurlijk maar de natuur laat zich niet dwingen. De natuur houdt geen rekening met ons en ook niet 
met de dieren, die moeten zich maar aanpassen en dat gebeurt ook. Zo ook de mol (Talpa europaea).

Hejje Natuurlijk Mojjer
De mol
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totdat ze een vrouwtje hebben gevonden. In mei of juni worden de 
jongen geboren. Na een draagtijd van circa 28 dagen werpt het 
wijfje in het nest in de centrale ruimte 2 tot 7 naakte en blinde 
jongen uit. De jongen zijn dan 3,5 gram zwaar. Alleen het vrouwtje 
zorgt voor de jongen. Na 14 dagen hebben de jongen een vacht 
ontwikkeld. De ogen gaan na circa 22 dagen open, en na 33 dagen 
verlaten de jongen voor het eerst het nest. Na 4 tot 5 weken 
worden de jongen gespeend. Na twee maanden zijn de jongen 
zelfstandig en verlaten ze het nest om een eigen territorium te 
zoeken, waarbij mollen met elkaar in gevecht kunnen komen. Dit 
zoeken naar een nieuw territorium gebeurt meestal bovengronds. 
Mollen zijn geslachtsrijp na 11 maanden. De mol wordt normaliter 
ongeveer 3 jaar oud, maar kan de 7 jaar halen. Mollen leven solitair 
(alleen); na de paartijd verlaat het mannetje het vrouwtje. Omdat 
de territoria elkaar kunnen overlappen communiceren de mollen 
door middel van geuren en geluiden.

Beschrijving
De mol heeft een korte zwartfluwelen vacht. Hiermee kan hij, 
dankzij een willekeurige plaatsing van de haren in de huid, even 
gemakkelijk voor- als achterwaarts door de gangen bewegen. 
Bij de meeste zoogdieren zijn de haren in een bepaalde richting 
geplaatst, meestal naar achteren, maar bij de mol kunnen de haren 
in de huidaanhechting kantelen, zodat ze niet blijven steken in de 
gangwanden als hij achteruit krabbelt. De kleur van de vacht is over 
het algemeen zwart. Kleurvariëteiten vormen minder dan 1% van 
de totale populatie. Albino’s zijn zeldzaam maar dieren met een 
gevlekte vacht (aan de buikzijde) komen vaker voor.
De mol heeft grote tot graafhanden omgevormde voorpoten met 
elk vijf puntige vingers met puntige nagels en een duimpje. Met 
deze grote graafhanden graaft het diertje zijn ondergrondse gangen. 
Hij heeft kleine ogen, is niet blind, maar kan maar weinig zien. Het 
belangrijkste zintuig is zijn spitse roze snuit met gevoelige snorharen 
met tastzenuwen. De snuit is ook het gevoeligste deel van de mol. 
Als je de mol op zijn snuit tikt of een hond graaft hem uit en slaat 
daarbij op zijn snuit dan is het gedaan met de kleine mol. 
Hij heeft een klein kort staartje(22 tot 45 mm) dat altijd omhoog 
wijst. De lengte van kop tot staart varieert van 11 tot 16 cm. Het 
gewicht ligt tussen de 65 en 140 gram. 

Vijanden en bestrijding 
Onder de grond heeft de mol geen natuurlijke vijanden, alleen 
zijn eigen soortgenoten. Boven de grond wordt de mol bejaagd 
door onder andere de uil, de buizerd, de blauwe reiger, de ooievaar, 
de wezel, de hermelijn en de vos. Andere doodsoorzaken zijn 
honger, droogte en, al is de mol een prima zwemmer,  verdrinking 
door overstromingen. De mens is een van zijn ergste vijanden. 
Vooral omdat mensen niet gecharmeerd zijn van de gaten, gangen 
en molshopen in hun grasvelden. Vroeger werden de mollen ook 
gevangen om hun mooie vacht. Er waren mensen die op verzoek 
mollen vingen en per mol een paar centen “verdienden”.
Doordat mollen schade kunnen toebrengen aan grasvelden en 
tuinen zoeken mensen naar manieren om mollen te verjagen of 
desnoods te doden. Een veel gebruikt middel is het plaatsen van 
mollenklemmen in de mollengang. Gebroken glas, pennen met een 
elektrische spanning, gifgas en andere middelen zijn bedacht, met 
wisselend succes.
Wat mollen schijnt af te schrikken is de geur die door de bloem van 
het bolgewas keizerskroon wordt verspreid. Die ruikt naar vossen. 
Een ander diervriendelijk bestrijdingsmiddel is het ingraven van 
potten of flessen in molshopen. De wind blaast langs de opening 
van het glas, waardoor een laag fluitend geluid ontstaat. De mol 
heeft gevoelige oren, en vindt dit geluid buitengewoon vervelend. 
Er zal dan ook snel een andere woonplaats worden gezocht.

Bijgeloof
De mol speelt ook een rol in het vroegere bijgeloof. Mollenpoten 
werden meegedragen voor geluk en zouden bij kinderen helpen 
bij het doorbreken van de tanden; dit vanwege het verband dat 
men zag tussen de nagels aan de voorpoten van de mol en het 
doorbreken van tanden.
Je zou het kunnen proberen natuurlijk, maar of het helpt?

Wij wensen jullie natuurlijk ook zonder mollenpoot:

Veel geluk in het nieuwe jaar.

Martha en Paul
Foto’s: Paul en Martha
Afbeelding uit: Readerst digest veldgids: Zoogdieren



Alfap Administratie- en belastingadvieskantoor on-

dersteunt ondernemers in het MKB en ZZP-ers op 

het gebied van Accountancy, Lonen, Fiscaal Advies 

en Personele zaken.

Wij kunnen uw complete administratie verzorgen, 

van het verwerken van de financiële gegevens, het 

verzorgen van de loonadministratie in de meest rui-

me zin, tot het samenstellen van de jaarrekening. 

Daarnaast kunnen wij alle fiscale aangiften ter hand 

nemen.

Professionaliteit en betrokkenheid kenmerken onze 

organisatie. Zakelijk en privé kunt u erop rekenen 

dat uw zaken uitstekend worden afgewikkeld. Een 

persoonlijke no-nonsense benadering staat hierbij 

voorop. 

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

Alfap Wim Jacobs, Eelco Schoofs, 
 Maarten Jacobs en Herman Kamps

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

Service Vonk Groep is de totaalinstallateur uit uw regio. Wij kunnen u adviseren 

over de juiste oplossingen in uw situatie. Profiteer van onze vele aantrekkelijke 

acties op bijvoorbeeld CV-ketels en zonnepanelen. Neem gerust contact met ons 

op voor meer informatie en de scherpe prijzen!

Wij kunnen u, naast de reguliere installatietechniek, adviseren en informeren 

over de meest uiteenlopende installaties op het gebied van energie besparen. 

Hierbij kunt u denken aan:

√    Houtkachels

√    Verwarming

√    Sanitair

√    Elektra

√    Airconditioning

√    Service & onderhoud

√    Zonnepanelen

√    Zonneboilers

√    Warmtepompen

Expeditieweg 8-11 - 6657 KL Boven Leeuwen - T. 0487 - 501 469 - info@vonk-service.nl

De Flammert 1016A - 5854 NA Bergen - T. 0485 - 531 201 - www.vonk-service.nl

Bij Service Vonk Groep bent u aan het juiste adres 

voor al uw (duurzame) installatiewerkzaamheden!GGSS
ServiceVonkGroep

Download ook onze app!



Dansen:

Iedere donderdagmiddag in het 

Hökske, Margrietstraat,  Gennep.

Tijd : 13.30 uur tot 14.30 uur.

Kom gerust een aantal keren kijken 

en/of meedoen.
Info : 06-20140185

Uitnodiging
Zaterdag 3 februari 2018 om 14.00 uur

De Buun, Kasteellaan 25 te Well
Presentatie: Jacques Haumann/ Joop Hendrix
Toegang is gratis
Kosten van het boek € 15,-

Na 3 februari te koop bij:
- Vissers- Alles onder één dak, Kasteellaan 11A Well
- Fam. Franken, Meidoornstr. 5 Heijen tel. 0485-514418

Gerry Vinck zag Abraham!

Elders in dit nummer kun je kennismaken met de 21 

Heijense baby’s die pas aan hun leven zijn begonnen 

maar er zijn natuurlijk ook mensen die “halverwege” 

zijn en ook dat mag iedereen weten! 

Op 30 december vorig jaar werd Gerry Vinck uit 

de Nieuwwijkstraat 50 jaar. Passerende auto’s werd 

aangeraden 3x te toeteren….

Gerry, van harte gefeliciteerd met deze mijlpaal!



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!

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

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

Verf Behang Raamdecoratie

Gordijnen Shutters Glas

Komt de APK van uw Opel eraan, dan laat dat u wellicht 
koud. Toch zit u er in de winter graag warmpjes bij. Daarom 
bieden wij u de Combi-APK. Dat is een APK met gratis Opel 
Wintercheck, voor maar € 19. Zo kunt u écht zorgeloos de 
winter in. Maak direct een afspraak met onze werkplaats!

DE COMBI-APK 
VOOR € 19. 
OOK IN DE KOUDE MAANDEN ZIT U ER 
WARM BIJ.

APK inclusief afmeldkosten, EOBD, roetmeting/viergastest en btw. Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op opel.nl. Wijzigingen voorbehouden.

Ewinkel 4, Cuijk
(0485) 33 65 00    www.autojetten.nlAUTO JETTEN CUIJK



Hèjs Nèjs
Januari 2018 17

En dan is het zover. De stoet kan beginnen. Ja, nee, dat gaat 

zomaar niet! Achter de optocht gaat een heuse Optocht-

commissie schuil die alle organisatorische zaken in rechte 

banen moet leiden. Wie zijn deze Heijenaren? We zochten 

het uit en zochten hen op.

De Optochtcommissie

De commissie bestaat uit drie personen, André de Bruin 

(70), Geert Theunissen (73) en Wilbert Hopmans (53). Wil-

bert is fysiek niet bij het gesprek aanwezig vanwege drukte 

in de garage, maar hij is telefonisch bereikbaar voor ant-

woorden op vragen. Geert is het langst lid van de commis-

sie. Hij heeft er al ongeveer twintig optochten “opzitten”. 

André meent dat de komende optocht zijn zestiende is en 

Wilbert, zo rekende hij telefonisch uit, begint aan “ongeveer 

de negende”. Maar we mogen hem er niet aan ophangen. 

We vragen hoe het allemaal begonnen is.

Geert: “Ik heb mijn hele leven al carnaval gevierd. Eerst in 

Gennep, want daar ben ik geboren, en later in Heijen. Ik 

ben al vele jaren lid van de Wortelpin. In Gennep heb ik 24 

jaar de prinsenwagen gereden, maar buurman Henk Artz 

heeft mij overgehaald om naar Heijen te komen. Dat kost 

jullie rondjes, zei Henk tegen Bombakkes. Tijdens de receptie 

in Heijen kwam Bombakkes met alternatieve rondjes in de 

vorm van een groot aantal metalen schijfjes. Toen was de 

deal rond. In 1986 ben ik bij de Raad van Elf gekomen en in 

1991 was ik Prins Carnaval. Verder heb ik enkele jaren in de 

Prinsenkeuzecommissie en in het bestuur van de carnavals-

vereniging gezeten. Zo ben ik verder gerold de Optocht-

commissie in.

André, al 45 jaar woonachtig in Heijen, werd met zijn toen-

malige buurman Wil Wapenaar in de beginjaren zeventig lid 

van de C.V. De Wortelpin. In zijn beginjaren heeft hij tijdens 

de prinsenrecepties bij Corrie Deenen in Café Heijen-Zuid 

een aantal malen bij het receptieboek gezeten. “Op voor-

spraak van Theo Hiep ben ik meer zaken gaan oppakken in 

2002, waaronder de Zittingsavond- en de Optocht commis-

sie. Ik zat ongeveer acht jaar in de Zittingsavond- commissie 

en tot op heden heb ik nog steeds de organisatie van de 

optocht in handen.”

Wilbert, is met de optochtcommissie in contact gekomen, 

doordat de wagen die voorop rijdt in de optocht in zijn 

werkplaats werd voorzien van een geluidsinstallatie. Dat wa-

ren voorheen bestelwagens van Geene en Cüp en later van 

Hopmans. Deze werden door Joop Lemmen en later door 

Harrie Gerrits bestuurd. Destijds werd hij door Geert Theu-

nissen gevraagd om ook lid te worden van onze commissie. 

Wat zijn de taken van de commissie?

Er zijn drie hoofdtaken, zo horen wij. Je hebt de inschrij-

vingsprocedure, de indeling van de optocht en tenslotte de 

jurering. van de optocht. Verdere aandachtspunten zijn het 

logistieke gebeuren op straat en niet onbelangrijk de cate-

Ieder jaar opnieuw trekt op Carnavalsmaandag een bonte 
optocht door Heijen. Buurt- en vriendengroepen zijn maanden 
bezig met het verzinnen en realiseren van de grappigste en soms 
meest ingenieuze carnavalswagens of loopgroepen. 

De stille krachten achter de 
Carnavalsoptocht...



Wat is uw
huis waard?

Gratis waardebepaling
bel 0485-820202

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

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

Wij kunnen 
een uitvaart 
regelen van 
A tot Z

Uitvaartcentrum
- opbaren
- uitvaartdienst
- cateringsruimte

    www.rovermedia.nl
Made-in-Heijen

Kleine 
of grote 
bijzonderheden...
een idee, een droom, 
een hobby, een verhaal...
uit Heijen

Laat het ons weten!Wij zijn op zoek naar bijzonderheden 
uit Heijen om te delen. Dus kan  

jouw opa breien? Weet jij hoe Heijen 
er vroeger uit zag en wil je dit delen?Stuur ons jouw verhaal en wie weet 

kunnen we van iets kleins iets groots maken!

Made in 
heijen.nl 
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ring, lees: het natte gedeelte hiervan. Die taken zijn over de drie 

heren prima verdeeld. We nemen ze even door.

De inschrijvingsprocedure en jurering.

Dit heeft André op zijn bordje. Hij verzamelt de aanmeldingen, 

die tegenwoordig digitaal gaan. Werkte men vroeger nog met 

een papieren aanmeldingsformulier, die tijd hebben we nu wel 

gehad. Maar de vragen zijn natuurlijk wel hetzelfde gebleven. 

Namen en thema, aantal deelnemers, contactpersoon, tele-

foonnummer. Maar nu wordt tevens gevraagd op welk adres 

de wagen gebouwd wordt. Ook de organisatie van jurering is 

een taak van André. De juryleden staan langs de kant van de 

optocht en beoordelen jeugdgroepen, de jeugdparen en trio’s 

en de volwassen kleine groepen en volwassen enkelingen en 

paren. De wagens en de grote volwassen loopgroepen jureren 

elkaar onderling. André stelt ook de volgorde van de stoet sa-

men. Zo vragen vriendengroepen die de prins in hun midden 

hebben vaak of zij vóór de prinsenwagen mogen lopen. 

“De wagens en de grote volwassen 
loopgroepen jureren elkaar onderling”

De logistiek.

Dat is de voornaamste taak van Geert. Voor de optocht dient 

bij de gemeente een vergunning te worden aangevraagd. De 

eisen, vooral op het gebied van veiligheid, worden steeds hoger. 

Ook een routeplan van de optocht moet bij de aanvraag wor-

den ingediend. Als de vergunning binnen is onderhoudt Geert 

alle contacten met de gemeente. Er worden hekken geleverd 

voor de afzetting van de straten. Geert regelt waar die moe-

ten komen te staan en zorgt voor de verdeling. Hij houdt ook 

nauwgezet de weersomstandigheden in de gaten. Bij gladheid 

wordt er gestrooid. Actueel: in 2016 dreigde de storm ervoor 

te zorgen dat de optochten in Heijen en Ottersum op de 

maandagmiddag bijna niet doorgingen. Geert en André gingen 

op de maandagochtend naar de burgemeester om te overleg-

gen. Uiteindelijk gaf de burgemeester groen licht, wel met enke-

le voorwaarden, zoals het verbod om mensen hoog op de wa-

gens te plaatsen. Burgemeester De Koning kwam zelf een kijkje 

nemen bij de optocht en was tevreden met de maatregelen en 

over het verloop. Er is wel vaker wat te doen geweest over het 

al dan niet doorgaan van de optocht. Tevens zijn zaken, waar 

je niet direct aan denkt, van invloed geweest op de optochten, 

zoals de uitbraken van varkenspest en mond- en klauwzeer.

Na afloop van de optocht moeten de hekken zo snel mogelijk 

weer verwijderd worden, ook dat is Geerts taak. Overigens 

zorgt Thei van Haare ervoor dat de route op maandag zoveel 

mogelijk autovrij is zodat de stoet zo goed als mogelijk onbe-

lemmerd kan rondtrekken. Desnoods belt hij bij bewoners aan 

om te overleggen hoe de straat vrij kan worden gemaakt. Een 

taak die Thei wel ligt.

“Overigens zorgt Thei van Haare ervoor
dat de route op maandag zoveel 

mogelijk autovrij is”

De catering

Omdat Wilbert het erg druk heeft met de eigen zaak en zelf 

ook meedoet met de optocht bij de carnavalsgroep H.A.F. is 

zijn inbreng in de commissie wat minder groot. Hij verricht al-

lerlei hand- en spandiensten en stelt de kantine van Hopmans 

ter beschikking voor overleg. Verder levert hij de bestelwagen 

die voor de optocht uitrijdt. 



Sparen voor uw kind
of kleinkind?

Kom Zilvervloot Sparen
Mooie bonus als het kind 18 wordt*

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

Boxmeerseweg 2a  6598 BK Heijen
www.snellenhorecaservice.nl

 

 

   durf jij de
uitdaging aan? 

Avonturenspeeltuin ‘Reis om de wereld in 80 dagen’

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

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

 Indoorspeeltuin  het leukste uitje voor het hele gezin!
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De commissie komt een tot twee weken vóór de optocht 

even langs de bouwlocaties van de carnavalswagens, meestal 

in boerenschuren, om te kijken wat het wordt. En niet on-

belangrijk, ter stimulering krijgen de wagenbouwers een krat 

bier. De commissie rijdt rond met een Hopmans-bestelwa-

gen om de traktaties af te leveren. Leuk om te vermelden 

is dat Jos en Brigitte te Wierik van de Troefmarkt het bier 

sponsoren. Tijdens dit bezoekje wordt de commissie precies 

op de hoogte gesteld van de vordering van de werkzaam-

heden aan de wagens, hoe het idee is ontstaan, hoe lang ze 

ermee bezig zijn, enzovoort. De wagenbouwers zagen het 

niet als controle maar konden dit initiatief juist zeer goed 

waarderen.

Anekdote

Tijdens de optocht rijden Geert en André rond op een 

oranje fiets om de zaak in het oog te houden. Dan denken 

de deelnemers aan de optocht vaak dat zij van de jury zijn. 

Uiteraard proberen de carnavallisten dan om hen “om te 

kopen”. Ze krijgen allerlei alcoholische versnaperingen aan-

geboden, die dankbaar worden aanvaard. Helaas helpt het 

niet, want de jury staat in alle anonimiteit langs de kant. 

De prijsuitreiking

Na de optocht vindt de prijsuitreiking van de jeugd plaats. 

De juryrapporten worden bij André ingeleverd en hij rekent 

de punten uit. De prijsuitreiking zelf wordt verzorgd door 

het bestuur van de Wortelpin. Maar in de prijzen of niet, 

alle jeugdige deelnemers ontvangen een medaille voor hun 

inspanningen. Bij de volwassenen wordt er in de categorie 

grote wagens en loopgroepen een wisselbeker uitgereikt.

De optocht kent in principe een vaste route. Soms wordt de 

route aangepast om langs het huis van de Prins te kunnen 

trekken. Het streven is echter om niet de Hoofdstraat over 

te steken. Als dat nodig zou zijn wordt de vergunningsver-

lening namelijk iets strenger en zijn er extra maatregelen 

nodig.

Al met al 

Veel mooie bezigheden om de heren “van de straat” te hou-

den. Ze genieten er dan ook volop van. Ze hebben echter 

wel te kennen gegeven dat voor wat betreft André en Geert 

de komende optocht de laatste is die zij zullen organiseren. 

Ze zijn nu dus op zoek naar twee enthousiastelingen om het 

optochtstokje over te nemen. Wie hier iets in ziet kan zich 

melden bij het bestuur van de Wortelpin.



Arjan Theunissen
Heikampseweg 71

6598 BS Heijen
06 - 147 03 047

theunissenbouw@gmail.com
www.theunissenbouw.nl

Aanbouw
Verbouw
Timmerwerk
Onderhoud
Stuckwerk

Kwaliteit in  
kunststof  
en aluminium

U bent van harte welkom

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

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

Heijen



REUNIE HOEFSTRAAT 2018
Met een groep oud bewoners van de Hoefstraat in Heijen, willen we een reünie organiseren van huidige- en 

oud bewoners van de Hoefstraat. De datum hebben we inmiddels vastgezet: zaterdag 22 september 2018. 

Deze dag is het ook Nationale Burendag dus dit leek ons een toepasselijke datum! Er zijn ondertussen al heel 

wat positieve en enthousiaste reacties binnengekomen! De huidige Hoefstraatbewoners hebben inmiddels al 

een persoonlijke uitnodiging van ons ontvangen. Graag willen we via deze weg een oproep doen aan ande-

re oud-Hoefstraat bewoners die ook geïnteresseerd zijn om zich bij ons te melden. Reacties alsjeblieft bij 

voorkeur per e-mail naar b.franken@claraklooster.nl of doe een briefje met een reactie in de bus bij Heleen 

Franken, Heikampseweg 66. Je kunt je ook aanmelden via onze Facebookpagina Hoefstraat Heijen Reünie. 

Latere invulling van het programma en eventuele kosten voor deelname volgen nog.

 

Groetjes van de oud bewoners van Hoefstraat 11,13 en 15

Heleen, Dorita en Brigitte Franken, Roger Guelen en Geert Schonenberg

Gymmen in D’n Toomp…

Iedere woensdagmorgen zijn er twee gymgroepen actief in D’n Toomp. Om 9.00 uur begint de eerste 

groep (de “jonkies” – gemiddeld 70+) en om 10.15 uur de tweede groep (de “iets ouderen”- gemid-

deld 80+), onder leiding van de boomlange Marco. Met maar één doel: Allemaal willen ze vitaal en 

mobiel blijven. Tijdens de laatste les van 2017 hadden de twee groepen een gezamenlijke les waarbij 

(je verzint het niet) een tamelijk wild balspel op kerstmuziek de hoofdrol speelde. En dat terwijl boven 

hun hoofden de kerstversiering gevaarlijk op en neer zwaaide. Maar de les werd gelukkig schadevrij 

afgerond. Na de les gingen ze uitgeput allemaal even op de foto. Niet dat die fotosessie lang duurde! 

Men had zin in koffie met kerststol. De bar van D’n Toomp was even het middelpunt van een hoop 

gekakel. Maar gezellig was het.

Mocht je zin hebben je aan te sluiten bij een van deze vrolijke groepen, komt gerust eens kijken. 
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Heren van Heijen! Wij zijn trots op jullie. Want ga maar na. Twee jaar geleden beleefden we een “dramatisch” babyjaar. In 2015 
mochten we slechts vijf baby’s begroeten tijdens de jaarlijkse fotoshoot. We deden een dringende oproep. Of de heren van Heijen d’r eens 
werk van wilden maken! En dat deden ze vorig jaar redelijk braaf. Dertien baby’s in d’n Toomp in 2016. Maar het kan gekker, want 
dit jaar bereikte het babytal een ongekende hoogte. Maar liefst eenentwintig baby’s maakten Heijen rijker en mojjer. Toch gaat onze 
grootste bewondering natuurlijk uit naar de lieve (nieuwe) moedertjes die al dat fraais niet geheel zonder enige moeite op de wereld 
wisten te zetten. Op 16 december kwamen ze op twee na allemaal naar de fotoshoot. Onze fotografen zaten al in de startblokken en 
de redactietafel voor de diepte-interviews werd “bevrouwd”. En daar kwam de stoet. In de wandelgangen van d’n Toomp ontstond op 
een gegeven moment een ware file van kinder- en wandelwagens. Oudere broertjes en zusjes duikelden over elkaar heen in de zaal of 
ze zaten gezellig te kleuren aan de tafels in de bar. Zo werd het een ware happening.

Wie mochten we allemaal begroeten?

De baby’s van 2017... File in D’n Toomp!

Jesse Boy
Hallo Heijen! Ik ben Jesse Boy en ik mocht sneaky sneaky meedoen aan de fotoshoot. 

Want ik ben niet in 2017, maar op 13 december 2016 geboren. En dat was in Gennep. 

Papa en mama Mark en Monique en mijn zusjes Noa en Mara en ik zijn pas dit jaar in 

Heijen aan de Hommersumseweg komen wonen. Daar kan ik natuurlijk ook niks aan 

doen, dus vond de redactie het helemaal prima dat ik pas dit jaar meedeed met de 

fotoshoot. We hebben het heel goed naar onze zin in Heijen. Jullie vragen naar een 

leuke anekdote? Hier komt er een. In de Sinterklaastijd hadden Noa en Mara de schoen 

gezet met daarin een wortel voor het paard. Opeens hoorden papa en mama een hoop 

gekraak en geknabbel. Wat bleek? Ik had de wortel gevonden en zat erop te kluiven. 

Verzin het maar! Mijn zussen zijn als moedertjes voor mij. Ze slepen mij overal in het rond. 

En zie je mijn stoere kuifje? Mijn papa en mama hopen dat ik hun doorzettingsvermogen 

heb geërfd. Komt goed, hoor! Laat mij maar kluiven… eh… schuiven.

Boaz Fleuren
Hoi, Ik ben Boaz Fleuren, geboren op 10 januari 2017. De eerste Heijense  baby van 

dit jaar. Want Jesse, die was van 2016 zoals je net gelezen hebt. Mijn mama en papa zijn 

Yvonne Willems en Pieter Fleuren en ik heb een grote broer Milan. Zo klein als ik ben, 

ik ben een ware muziekliefhebber. Zodra ik dat hoor begin ik meteen fanatiek te dansen. 

Ik ben een beweeglijk kereltje, kan nu al nauwelijks stilzitten op mama’s schoot. Stel je 

voor dat ik om me heen wat mis! En ja, je ziet het goed! Ik ben een lachebekje en ik hou 

enorm van gezelligheid. Prima toch! Ik vind beestjes leuk. Wij hebben thuis twee konijnen. 

Hoe die heten? Nou, Ko en Nijn natuurlijk, stomme vraag! Ik ben een lekker aanhankelijk 

en blij knuffelkindje. En al kan ik niet wachten met groeien, sociaal en blij wil ik blijven. 

Kusjes geven, mmmmm!

Jesse

Boaz
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Manon den Uijl.
Ha, ik ben Manon samen met mijn papa Dennis 

en mama Hilde woon ik sinds deze zomer aan de 

Hoofdstraat. Ik ben net als Jesse dus niet geboren 

in Heijen, maar in het ziekenhuis in Boxmeer en 

we woonden toen nog in Ottersum. Zo is dat 

nu eenmaal gegaan, maar jullie redactie deed 

niet flauw. Natuurlijk was ik van harte welkom 

op de fotoshoot! Nou hier ben ik dan…. Ik heb 

best een eigen willetje! Ook al zeggen papa 

en mama tegen mij als ik iets doe dat ze niet 

bevalt: nee, nee, nee, dan zeg ik gewoon ja, ja, ja! 

Iedereen lachen natuurlijk. In de kraamweek had 

ik een paar keer “spuitluiers”. Je snapt wel wat 

dat zijn. Gelukkig voor papa en mama werden 

zij gespaard, maar de kraamverzorgster kreeg de 

volle laag! Aj! Gelukkig werd ze niet boos. Papa 

en mama zijn er maar wat trots op dat ik over 

het algemeen een heel vrolijk meisje ben en het 

is ook wel handig dat ik zo goed doorslaap. De 

bedoeling is dat ik sociaal en geduldig zal zijn. 

Daar ga ik aan werken, zeker weten!

P.S. Wat ik jullie in december nog niet kon 

vertellen, maar nu wel is dat ik in juli een 

broertje of een zusje erbij krijg! Is dat niet 

tof? En ik kom hem of haar héél graag laten 

zien bij de volgende fotoshoot. Groetjes, 

Manon 

Noor Kerkhoff.
Ik ben Noor Kerkhoff, geboren op 26 februari, 

lieve mensen in Heijen! Dat was de zondag van 

de carnaval. Mijn papa is Roy en mijn mama heet 

José en ik woon gezellig in de Nieuwwijkstraat. 

Mam en pap waren op zaterdag nog een avondje 

wezen carnavallen en pap had ook wel wat 

gedronken toen ik besloot, ietsjes te vroeg, ter 

wereld te komen. We gingen naar het ziekenhuis 

in Boxmeer en daar werd ik in de loop van de 

zondagochtend geboren. Ik was de kraamkamer 

nog niet uit of Suzanne en Bart v/d Corput 

huppelden naar binnen en later die dag werd 

daar Daan geboren. Is dat toeval of niet! Amper 

een week na mijn geboorte reed mijn mama 

trots de kinderwagen d’n Toomp in en maakte 

ik voor het eerst en zeker niet voor het laatst 

kennis met fanfaremuziek en slagwerk. Want 

papa en mama zijn allebei muzikant! Meteen een 

hoop bekijks natuurlijk! Vond ik helemaal prima, 

want ik ben een echt allemansvriendinnetje. 

Ik kijk vriendelijk naar het gedoe om mij heen. 

Rondkruipen kan ik als de beste. Het liefst lig ik 

op mijn buik in de kinderwagen zodat ik door 

het gaas in de rand iedereen in de buurt in de 

gaten kan houden. En contact maken natuurlijk! 

Papa en mama zijn er blij mee dat ik zo vrolijk 

ben. En ik leer elke dag wel wat bij. Het gaat 

goed met mij!

Daan van den Corput
Ha Heijen! Je hebt het net gelezen! Ik ben maar 

een paar uurtjes na Noor Kerkhoff geboren in 

dezelfde kraamkamer nota bene. Mijn mama is 

Suzanne en die heeft deze foto gemaakt, want 

zij is fotograaf bij de redactie van het Hèjs Nèjs 

en dat vindt ze heel leuk. Mijn papa heet Bart 

en ik heb twee grote zussen, Maud en Fenna. 

De maandag na mijn geboorte carpoolden 

onze papa’s Roy en Bart naar Boxmeer om 

ons aan geven bij de burgerlijke stand. Dat is 

toch uniek, vind je niet! Pap en mam vinden 

een zoon toch iets heel anders dan dochters. 

Na twee meiden was het best schrikken dat 

ik met negen maanden ineens rechtop op de 

openstaande klep van de vaatwasser stond te 

dansen. Wat een lol! Tja, dat krijg je als je mij 

even een momentje niet in de gaten houdt! 

Papa en mama zijn er trots op dat ze volDAAN 

hebben aan de oproep van Marjo van de 

redactie om het babyaantal omhoog te ‘krikken’. 

Maar het is nu welletjes, vinden ze. Men hoopt 

van mij dat ik oprecht, sociaal en lief zal zijn. Dat 

ik doorzettingsvermogen zal ontwikkelen en 

dat ik respect toon voor anderen. Geen geringe 

opgave, maar ik ga ervoor!

Manon
N00r

Daan
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Mimar Alwattar
Hoi, kijk mij nou eens zitten met mijn bolle 

wangetjes. Hollands welvaren, maar wel met een 

exotisch tintje! Want mijn papa en mama Abud 

en Fadwa en mijn broertjes en zusjes Bayan, 

Hussam, Esraa en Sham zijn allemaal geboren in 

Damascus in Syrië. Zij zijn uit de oorlogssituatie 

daar gevlucht en we wonen nu in het veilige 

Heijen aan de Vogelkersstraat. Mijn zusjes spreken 

al heel goed Nederlands en papa en mama doen 

hun best. We hebben het goed naar de zin hier. 

Ik ben geboren op 3 april. Ja, haha, jullie vinden 

mij een dotje hè! Als je tegen mij zegt I Love You 

dan begin ik meteen met mijn hoofdje te zwaaien. 

Muziek luisteren en dan meedansen. Ik krijg er 

geen genoeg van. Ik ben een lief en blij kindje, dat 

zegt iedereen. Als ik de kans krijg pak ik stiekem 

eten af van mijn zusjes. Mag natuurlijk niet, maar 

ik probeer het toch! Zie je mijn roze haarbandje? 

Past helemaal bij mij. Mijn papa en mama zijn 

heel gastvrij en ze hopen dat ik dat later ook zal 

worden. Met zo’n goed voorbeeld zal dat best 

lukken.

Sophie Klaassen.
Dag Heijen, hier Sophie! Ik werd geboren op 11 

april en mijn papa en mama zijn Arthur en Marijke 

en ik woon in de Eekhoornstraat. Mijn broertje 

heet Noud. Ik hou van aandacht en die krijg ik 

in grote mate, want ik ben een pittige tante. Dat 

zie je al op de foto…. Leuk toch! Ik geef precies 

aan wat ik wil en ja is ja en nee is nee…. Hihi! 

En wat vandaag ja is kan morgen goed weer nee 

zijn. Vooral ben ik heel nieuwsgierig, als ik mijn 

hoofdje helemaal rond zou kunnen draaien zou 

ik dat meteen doen. Slapen is saai! Het liefst ben 

ik aan het dansen en spelen. En hoor mij al eens 

meepraten met jullie. Ik brabbel de hele dag. ik 

denk dat het mij aan doorzettingsvermogen in 

het leven niet zal ontbreken. Papa en mama willen 

dat ik gelukkig zal zijn en kan genieten van kleine 

dingen. Ze zijn dankbaar met hun complete gezin, 

een jongen en een meisje en ook nog kerngezond. 

Ik draag graag mijn steentje bij aan hun geluk!

Yara van Wanroij
Hallo, ik ben Yara, het tweede kindje van Lucy en 

Ralf van Wanroij. Ik werd geboren op 13 april. 

Net als Noor woon ik in de Nieuwwijkstraat. Erg 

gezellig, zo maar een vriendinnetje vlak in de buurt. 

Ik heb een grote broer die Fynn heet en al in 

groep 1 zit, al vindt hij dat soms knap vermoeiend. 

Papa en mama wisten al dat ze een meisje zouden 

krijgen en ze hadden mijn naam al bedacht. Yara. 

Maar mama begon te twijfelen. Vond ze Yfke niet 

leuker? Fynn pakte Yfke op als Frietje en noemde 

mij steeds baby Frietje. Maar papa vond achteraf 

Yfke niet zo’n leuke naam en toen werd het toch 

Yara. Zo heet ik nu dus. Maar toen papa en mama 

aan Fynn vertelden hoe ik heette was hij toch 

teleurgesteld. Hij wilde een baby Frietje!!  Wat ik 

zoal doe? Ik probeer nu al mijn beentjes in de 

nek te leggen. Dat is namelijk een goede oefening 

voor de Dansgarde. Want ik denk dat ik daar wel 

heel snel bij wil! Papa en mama zijn heel blij met 

ons, een jongetje en een meisje. Wat wil je nog 

meer! Een koningswens noemen ze dat, geloof 

ik. De bedoeling is dat ik zorgzaam en spontaan 

zal zijn. Respect voor anderen en iedereen in zijn 

waarde laten. Zo vatte papa zijn hoop voor mij 

samen. Komt goed.

Milan Pluk
Precies een maand na Yara werd ik geboren, Milan 

Pluk. Op 13 mei dus. Mijn papa en mama zijn 

Ramon en Elke Pluk-Roersch en wij wonen in de 

Sleedoornstraat. Ik kan als ik wil naar D’n Toomp 

kruipen, want die staat hier aan de overkant. Maar 

vandaag kwam ik nog in de wandelwagen. En de 

Heggerank is ook al zo lekker dichtbij, hoe handig 

is dat straks. Marjo van de redactie zei meteen: 

“Dat wordt zeker een trommelaar!” Hoe komt ze 

erop. Maar ja, mijn papa zit bij de Slagwerkgroep 

van EMM en ik zit geen moment stil. Dus ik moet 

toegeven dat dit best wel eens zou kunnen 

kloppen. Daarnaast zit muziek in mijn bloed, want 

mijn mama speelt bugel bij fanfare Helpt Elkander 

in Afferden. We zullen het zien! Papa en mama 

vinden het geweldig om te zien hoe ik steeds 

dikke schik heb als zij met mij spelen. Of gek doen. 

Niks is mij te dol. Ik doe wel mee. Hoe wilder, 

hoe leuker! Papa en mama noemen als mooie 

eigenschappen humor, liefdevol, behulpzaam en 

eerlijkheid. Geen punt voor deze jongen! Humor 

heb ik al, het spat van de foto. En de rest komt 

vanzelf. Hou mij in de gaten!

Mimar Sophie Yara Milan
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Storm Spit
Hoi Heijen, ik ben Storm en ik ben geboren op 

7 juni 2017. Een feestmaand voor de familie Spit 

want mijn neef Floris werd ruim een week later 

geboren. Maar daar maken jullie hieronder nog 

kennis mee. Mijn papa heet Frank Spit en mijn 

mama Kim van der Windt. Ik heb een zusje, Isa 

Goijvaerts. Wij wonen aan de Heesweg, waar het 

het hele jaar door feest is geweest. Ook daarover 

lezen jullie verderop meer. Ik was niet zo heel 

groot bij de geboorte, ik woog maar 2545 gram. 

Ik paste precies in de hand van mijn papa. Nou is 

mijn papa best lang. Een meter of twee haalt hij 

wel! Ze hebben mij goed te eten gegeven want 

ik groei als kool. In papa’s hand pas ik allang niet 

meer. Wist je dat mijn mama een kapsalon heeft 

aan huis? Nee? Dan weet je het nu. Mijn zusje Isa 

is echt heel lief. Ze speelt met mij en vindt het 

niet erg om daarvoor bij mij in de box te moeten 

klimmen. Papa en mama zijn ondernemend en 

ze hopen dat ze die eigenschap op mij hebben 

overgebracht. En weet je waar ze blij van zijn? 

Dat ik altijd zo’n vriendelijk kereltje ben. Geen 

probleem voor deze kanjer.

Floris Spit
En ik ben Floris Spit! Je hebt het hierboven al 

gelezen. Groot feest in de familie Spit in juni. 

Want ik kwam ter wereld op 16 juni. Mijn papa 

is Hans Spit en mijn mama Eline Müskens. Ik heb 

een broertje van 3. Hij heet Lukas. Ik heb de hele 

dag schik. Lach aan één stuk door. Dolle pret met 

mij en spelen dat ik al kan met Lukas! Een lust 

voor het oog. Ook mijn papa is heel groot, net 

als mijn oom Frank. Ik mag ook best zo groot 

als hij worden. Dat vinden we in de familie geen 

probleem. Ik heb de kleur ogen van mijn papa 

maar de vorm van mijn ogen heb ik van mama. 

Je kunt mij altijd herkennen aan mijn voeten. Ik 

heb namelijk “zwemvliesjes” tussen mijn tenen. 

Dat betekent dat een paar tenen bijna helemaal 

tegen elkaar gegroeid zijn. Het zal mij nergens 

van tegenhouden. Daar kun je gewoon oud mee 

worden. Papa en mama zijn maar wat trots op 

hun twee stoere jongens. 

Loïs Voesten.
In juli was het qua geboortes wat stil in Heijen, 

maar op 12 augustus kwam daar verandering 

in. Want toen werd ik geboren! Loïs Voesten. Ik 

woon met mijn papa Peter Voesten en mijn mama 

Stephanie v/d Velden aan de Hoofdstraat. Behalve 

opa’s en oma’s heb ik ook vier overgrootouders! 

Dat is heel speciaal. Zo speciaal, dat het mij lukte 

op mijn overgrootoma meteen een onuitwisbare 

indruk te maken. Ik poepte haar helemaal 

onder. Aj. Dat vergeet ze niet meer, haha! Sorry 

overgrootoma! Trouwens, heb ik geen super leuk 

roze shirtje aan? Speciaal voor de fotoshoot. Ik 

mag later best zorgzaam, vrolijk, spontaan en 

liefdevol zijn. En respect hebben voor anderen. Ik 

geloof dat alle papa’s en mama’s dat wel voor hun 

kindjes wensen maar het kan niet vaak genoeg 

gezegd worden. Ik praat graag een woordje mee 

door hardop te brabbelen. Dat vinden jullie van 

de redactie wel leuk hè? “Ja Loïs, dat vinden wij 

heel leuk….. Vertel het allemaal maar.” 

Riley Arnoldussen
En toen kwam ik! Riley Arnoldussen. Ik werd 

geboren op 21 augustus en ik woon met mijn 

papa en mama Dirk en Debby in de Esdoornstraat. 

Ik kwam super snel ter wereld. Als een speer! 

Floep, daar was ik. Nou ja, dat is misschien wat 

overdreven, maar papa had het bijna niet in de 

gaten. Één keer persen en ik was er.  Kan ik best 

een beetje blij van zijn en mijn mama natuurlijk 

ook. Altijd fijn, een vlotte bevalling. Ik ben pas vier 

maanden oud nu, maar het liefst sta ik op beide 

beentjes, dat zie je nu al aan de ondernemende 

blik in mijn oogjes. Altijd dat zitten en liggen, dan 

zie je toch niks om je heen! Ik ontwikkel mij goed 

en ik heb volgens papa en mama een vriendelijk 

karakter. Ik groei als kool maar dat komt omdat 

ik veel liefde en aandacht krijg en ook eten 

natuurlijk. Hihi! Men hoopt dat ik een eerlijke vent 

wordt met respect voor zijn omgeving. Is te doen.

Fleur van de Loo
Ha, hier Fleur. Fleur van de Loo uit de Beukenlaan, 

geboren 10 september. Mijn papa is Pim van de 

Loo en mijn mama Anne Elbers. Ook ik ben 

heel speciaal. Want nu hebben we in Heijen 

vier generaties. Mijn overgrootmoeder Gonny 

Rühl, mijn oma Gerda Elbers, mijn mama Anne 

en ik dus. Dat vond de redactie ook speciaal en 

Storm Floris Loïs Riley
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zo kwamen ze op het idee ons op 

de voorpagina van dit Hèjs Nèjs te 

zetten. Die foto werd gemaakt en ik 

gedroeg mij werkelijk voorbeeldig. Al 

had ik best wel slaap. Maar hier wilde 

ik wel even voor wakker blijven! Ik 

kwam twee weekjes te vroeg. Mijn 

mama was de salontafel nog aan 

het verven en bij mijn geboorte 

was die nog niet eens droog. Een 

zo moesten er nog  wel een paar 

andere klusjes gedaan worden. De 

eerste week na mijn geboorte, ja 

dat was wel wennen voor papa en 

mama. Er ontstonden soms, zoals ze 

zelf zeggen, nogal “klunzige situaties”. 

Zo deed mijn papa mij eerst een 

broek aan en daarover heen een 

rompertje en dat alles midden in de 

nacht. Dan moet je toch lachen! Maar 

ik heb het allemaal overleefd, hoor! Ik 

ben heel lief, ik brul eigenlijk alleen 

als ik honger heb of moe ben, maar 

ja, dat is normaal. Ik hoop een lieve, 

zorgzame meid te worden. Muzikaal 

misschien. Wie weet, mama zit bij de 

fanfare. Dus het zou best kunnen dat 

ik wat muzikale genen heb geërfd. 

Zwaaien met mijn armpjes kan ik al. 

Misschien schuilt er een dirigent in 

mij….Dat zou wat zijn! De tijd zal 

het leren! Voorlopig heb ik met mijn 

komst de voorpagina van het Hèjs 

Nèjs gehaald. Daar ben ik ook best 

trots op.

Annika Welbers.
Ha Heijen! Hier Annika Welbers, 

geboren op 13 september. Mijn papa 

en mama zijn Ramon en Susanne en 

we wonen aan de Hoefstraat. Na 

een nogal heftige bevalling kwam ik 

ter wereld. Ik woog ruim 3300 gram, 

dus dat is netjes. Als het om mijn 

speentje gaat dan trek ik een hele 

trukendoos open. Ik verzin steeds 

andere kunstjes om mijn speentje 

weer in mijn mondje te duwen als 

ie er weer eens is uitgevallen. Ik ga 

naar Kinderdagverblijf Madelief en 

daar kijk ik mijn ogen uit naar de 

oudere kindjes. Wat die allemaal al 

kunnen! Ik kan niet wachten om dat 

zelf ook te proberen. Papa en mama 

zijn trots op mij. De eerste weken na 

mijn geboorte waren wat lastig, maar 

ik ben nu een vrolijk lachebekje en 

ik heb mijn draai gevonden thuis en 

bij Madelief. Papa en mama hopen 

dat ik een gelukkige en gezonde en 

vriendelijke meid wordt. Maar ook 

een zelfbewuste wereldburger met 

beide voetjes op de grond. Geen 

slecht vooruitzicht. En weet je wat 

papa vanmorgen zei: “Ook het 

mooiste meisje van Heijen gaat op 

de foto…” Helemaal mee eens.

Ryan de Valk
Dag Heijen, hier ben ik dan, Ryan de 

Valk,  geboren op 22 oktober. Ik  ben 

het tweede kindje van Nick de Valk 

en Kelly Martens en mijn grote broer 

heet Royd. Jullie kennen mijn papa 

en mama vast wel. Sinds bijna een 

jaar runnen ze Café Zalen Jan aan 

de Hoofdstraat. Jan, dat is mijn opa. 

Helaas zal ik hem nooit leren kennen, 

maar hoop een beetje van zijn 

humor en flair te hebben geërfd. Ik 

ben me er eentje hoor! Lig ik lekker 

te slapen, kan ik in een keer zo uit het 

niets gaan schaterlachen. Dat is toch 

niet normaal! Maar wel super lief 

natuurlijk. Net als voor alle andere 

kindjes hopen papa en mama voor 

mij dat ik sociaal, lief en behulpzaam 

door het leven zal gaan. Aan mij zal 

het niet liggen. Papa en mama zijn 

echt helemaal trots op hun twee 

knappe kindjes en ons gezinnetje. 

Kan ik mij goed voorstellen!

Evi van Uijtert 

Zie je mijn  roze haarbandje met de 

bloem erop, beeldschoon toch! Die 

hoort helemaal bij mij, Evi van Uijtert. 

Ik werd geboren op 31 oktober en 

mijn papa en mama zijn Björn en 

Petra. Ook ik kan straks kruipen 

naar D’n Toomp net als Milan Pluk, 

want wij wonen er aan de andere 

kant tegenover. Mijn grote broer 

heet Noud en die is stapelgek op 

mij. Hoop dat dit zo blijft! Als hij mij 

ook maar even uit het oog verliest 

gaat hij meteen op zoek naar mij en 

op zijn manier geeft hij mij kusjes en 

knuffels. Al gaat dat soms wat lomp 

en onhandig, ik vind ‘m toch heel lief. 

Zo zwaar als Noud bij zijn geboorte 

was, was ik toch niet, maar  nog 

steeds een ruime 4220 gram. Papa en 

mama wensen dat ik als een vrolijke 

meid door het leven zal hobbelen en 

dat ik klaar zal staan voor anderen, 

even zorgzaam als mijn lieve mama. 

Zij vinden hun gezinnetje geweldig. 

Wat een rijkdom met twee gezonde 

kinderen. Trots, dat zijn ze samen. 

Een “high five” met papa op zo’n 

moment.…

 

Fleur
Annika

Ryan
Evi

Foto’s nabestellen?
Stuur dan een e-mail naar stellahejsnejs@gmail.com.
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Liz Hubbers
Ha ha, Heijen. is dit niet grappig. Ik 

zat nog veilig in mama’s buik toen 

mama de oproep voor de baby 

fotoshoot las in het Hèjs Nèjs. Ze 

gaf mij meteen op, al was ik nog 

niet geboren. Dat had de redactie 

in alle jaren nog niet meegemaakt! 

Ik werd geboren op 10 november, 

iets te vroeg. Ik woog amper 2000 

gram  en de bevalling moest met 

de keizersnee!  Mijn papa en mama 

zijn Boy en Melanie. Ik woon in de 

feeststraat Heesweg. Omdat ik nog 

maar een paar weekjes oud ben 

vallen er nog maar weinig anekdotes 

over mij te vertellen. Maar papa 

en mama hopen nog veel leuke 

momenten met mij te beleven. 

Mama is weer opgeknapt van de 

bevalling en ik doe mijn best lekker 

door te slapen. Dat zal ik wel van 

mijn papa hebben, want die slaapt 

ook graag (zegt mama). Ik ben een 

kleine strijder, maar ondanks mijn 

kleine gestalte bij mijn geboorte doe 

ik het goed. Geef mij maar lekker te 

eten, dan zul je zien dan ga ik fijn 

groeien. Ik word vast de vrolijke meid 

die papa en mama in gedachte voor 

zich zien.

Line van Laarhoren
En alweer was het feest aan de 

Heesweg, op 15 november toen ik 

ter wereld kan. Ik ben de jongste 

van alle baby’s van 2018. Line van 

Laarhoven, dat klinkt wel lekker, 

toch! Lllline van Lllllaarhoven. Mijn 

papa en mama zijn Wim en Moniek. 

Mijn broertje Owen is 4 en mijn 

zusje Romy is 6. Vóór mij was mijn 

mama ook zwanger van een meisje, 

Mila, maar zij werd na 22 weken 

zwangerschap veel te vroeg geboren. 

Toen mama weer in verwachting was 

van mij was dat natuurlijk enorm 

spannend. Gelukkig ging nu alles 

goed. In korte tijd heb ik al mooi 

leren eten, drinken en slapen, dat 

is toch heerlijk! Ik heb al veel lieve 

haartjes, vinden jullie niet! Ik heb nu 

wel een beetje slaap. Het is ook zo’n 

gedoe om mij heen. Maar ik doe 

graag mee aan het eerste feestje in 

mijn leven…..Papa en mama hopen 

dat ik net als alle papa’s en mama’s 

van vandaag dat ik een heerlijke, 

vrolijke en lieve meid zal worden die 

liefdevol met haar omgeving omgaat 

en doorzettingsvermogen zal tonen. 

Ik ben daar nu nog een beetje te 

klein voor maar kom later nog maar 

eens terug! Welterusten…. 

En dan hadden we nog Giovanni 
en Romeny Mulder. Deze 

tweeling werd op 31 augustus 

geboren en woont met papa Mike en 

mama Silvana aan de Esdoornstraat. 

Tot onze spijt hebben wij door een 

misverstand over de datum geen 

kennis kunnen maken met deze twee 

kanjers tijdens de fotoshoot. Maar 

gelukkig stuurde vader Mike ons nog 

deze mooie foto.

Tot slot.
Dit waren ze dan, de baby’s van 2017. Het was een hartverwarmende 

parade op de grauwe winterdag midden december. Maar in D’n Toomp 

was het warm en het was prachtig om te zien hoe ouders en kinderen 

met elkaar in contact kwamen en tussen de bedrijven door gezellig samen 

koffie dronken. Heel bijzonder om te vermelden is dat twee moedertjes die 

vroeger samen bevriend waren elkaar na vijftien jaar weer tegenkwamen 

tijdens de fotoshoot. Ze waren elkaar uit het oog verloren en wisten niet 

dat ze allebei in Heijen woonden! Het contact werd gelijk hersteld. Dat 

is toch moj! En dan de feeststraat, de Heesweg. Drie kindjes geboren en 

een diamanten echtpaar in 2017. Onvergetelijk. En wat te denken van het 

volgende: sommige kindjes kwamen wat vroeger dan gepland, sommigen 

wat later. Maar allemaal kwamen ze op hun verjaardag ter wereld! Wat 

ook een beetje een bizarre gedachte is, is dat de meeste van de kindjes 

waarschijnlijk de 22e eeuw zullen beleven. Hoe zou het leven er dan 

uitzien? Je kunt je er nog niets bij voorstellen. Maar laten we voor nu met 

z’n allen eerst maar eens proberen een stabiele basis te vormen voor de 

nieuwgeborenen in ons dorp. Dat zij mogen opgroeien en gevormd zullen 

worden naar de wensen van de ouders. 

Dank
Een woord van dank is op zijn plaats. Allereerst de ouders en de prachtige 

baby’s die allemaal de moeite hebben genomen om mee te doen aan deze 

fotosessie. Verder beheer en bestuur van Gemeenschapshuis D’n Toomp. 

Wij mochten de accommodatie gratis gebruiken. En dank aan het bestuur 

van Hèjje Mojjer, die de koffie en de thee heeft gesponsord. Die rekening 

viel wat hoger uit dan in andere jaren, tja! We hebben geprobeerd tijdens 

de fotoshoot nog wat leden te werven voor de vereniging. Hopelijk is dat 

gelukt. Dan valt het misschien weer mee.

Tot volgend jaar!

Liz Line GiovanniRomeny
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Heisa

Als wij iemand verwijten dat hij komedie speelt, dan voelt hij zich beledigd. Maar... bijna iedereen 

speelt weleens gedwongen de rol van iemand die hij eigenlijk niet is. Onze kinderen moeten zich 

vaak al gedragen als volwassenen: zij moeten braaf zijn en zij moeten beleefd zijn. Zolang die rol tot 

uiterlijke dingen beperkt is, is dat soms nog te doen. Maar waar het om persoonlijke dingen gaat, in de 

intieme sfeer van vriendschap en liefde, daar verwachten wij een stuk spontaan-zijn. En waar het om 

het geloof gaat daar vinden wij komedie spelen mensonwaardig en pijnlijk. In de Bijbel verwijt Jezus 

mensen dat zij geestelijk komedie spelen. De geestelijke leiders van die tijd immers stelden mensen 

iets voor waarin ze zelf niet geloofden of leerden hun iets wat zij zelf niet ernstig namen.

Er zijn mensen die alles doen om bij anderen op te vallen. Zij willen graag gezien worden. Kortom: zij 

willen het applaus van de mensen. Nu is het helaas zo dat zeer velen daar vatbaar voor zijn. Ouders 

willen niet dat kinderen over anderen kletsen, maar ze doen het zelf. Leraren verwachten ijver en 

inzet van hun leerlingen en zelf nemen ze hun taak nogal gemoedelijk op. Anderen spreken over 

naastenliefde maar vergeten zelf om het voorbeeld te geven. De Bijbel spoort mensen aan om elkaar 

het leven, dat zwaar kan zijn, wat lichter te maken. Mensen mogen weten dat zij zichzelf niet hoeven 

te verdedigen, dat zij niet volmaakt hoeven te zijn want alleen God is volmaakt. Als dit inzicht meer 

ingang zou vinden bij ons, dan hoeven we niet altijd op onze tenen te lopen. Daar krijg je alleen maar 

nekkrampen van. En dan zou het samenleven van de mensen heel wat rustiger worden en meer 

eenvoudig.

Pastoor H. Reijnen

Echtheid

Februari
2018

vieringen in

Zaterdag 10 februari 
geen dienst

Zondag 11 februari 09.30 uur 
Eucharistieviering met het 
Gregoriaans koor

Woensdag 14 februari 19.00 uur 
Aswoensdag, Eucharistieviering met 
het Gezinskoor

Zondag 12 november 09.30 uur 
Eucharistieviering

Zaterdag 18 november 
geen dienst

Zaterdag 17 februari 
geen dienst

Zondag 18 februari 09.30 uur 
Eucharistieviering met volkszang

Zaterdag 24 februari 19.00 uur 
Gebedsdienst met het Gezinskoor

Zondag 25 februari 09.30 uur
Eucharistieviering

‘Geef voor je kerk’ tussen 20 januari en 3 februari 2018.

In de vorige uitgave van het Hèjs Nèjs hebben we al vermeld dat eind januari, begin februari de 

jaarlijkse actie Kerkbalans loopt. Het tarief van de gezinsbijdrage blijft gelijk. Bij het deelnameformulier 

voor de actie Kerkbalans vindt u ook uitleg over de kerkelijke tarieven. Bij de grafrechten zijn er dit 

jaar een aantal wijzigingen: dit betreft de verlengingsmogelijkheden en de voorwaarden. Wij vragen 

speciaal uw aandacht voor de gewijzigde voorwaarden waaraan men moet voldoen om van de 

voorzieningen gebruik te kunnen maken. De wijzigingen worden uitgelegd in de begeleidende brief. 

Lees deze informatie daarom extra goed door!

Wilt u meer informatie, ook als u niet deelneemt aan de actie Kerkbalans, dan kunt u contact 

opnemen met het kerkbestuur.

Begin januari is in de kerk een bril gevonden. Hij kan opgehaald 

worden bij pastoor Reijnen.

Actie Kerkbalans en 
kerkelijke tarieven 2018

Bril gevonden

Zaterdag 03 februri 
geen dienst

Zondag 04 februari 09.30 uur 
Eucharistieviering met volkszang

H. Dionysius Heijen, 
Jaargang 37 
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
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Karel werd geboren op 25 november 1931 in Heijen. Hij was de 

jongste zoon van Hendrik Lucassen en Maria Verhoeven. Het gezin 

Lucassen telde negen kinderen. Moeder overleed toen Karel nog maar 

een paar maanden oud was. Al vanaf zijn vroegste jeugd speelden zijn 

vrienden Jan Lamers en Fons Coenders een grote rol in Karels leven. 

Het driemanschap heeft samen veel beleefd, toen, maar ook later. 

Er ontstond een hecht vriendengroepje: Karel, Jan en Fons en hun 

vrouwen Mientje, Mia en Mien. Veel fietsen, samen op vakantie. Maar 

eerst nog even terug in de tijd: Karel heeft tijdens zijn diensttijd nog 

geholpen bij de watersnoodramp in Zeeland en met volle bepakking 

de Nijmeegse vierdaagse gelopen! Zelfs nog even in de cel gezeten: hij 

was in slaap gevallen tijdens de wacht! Vader Hendrik was boos. In 1956 trouwde hij met Mientje van Iersel. Het koppel trok in bij 

vader Lucassen. In 1957 kregen Karel en Mientje een dochter : Toos. Toos trouwde in 1978 met Laurens Franken. Toos en Laurens 

kregen twee kinderen: Pascal en Saskia. Karel was supertrots op zijn gezin, en zeker ook op zijn twee kleinkinderen Romy en Lucas. 

Hij heeft nog flink meegeholpen bij de bouw van het huis van Toos en Laurens.

Karel was zeer betrokken bij het Heijense dorpsleven. Hij voetbalde in het eerste elftal van VV Heijen, blies een aantal jaren bugel 

bij de fanfare en werd in 1968 prins carnaval. Een mooie tijd, behalve toen het traditionele carnavalsbokje moest worden geslacht: 

dat ritueel was aan Karel niet besteed. Omdat hij 75 jaar lid was van de voetbalclub werd hij gehuldigd met een eigen bankje langs 

het hoofdveld: het Karel Lucassen - bankje.

Karel stopte op zijn 58ste met werken; dat kon toen nog: de VUT! Gelukkig was de tuin voor Karel een zeer belangrijke hobby 

geworden. Hieraan kon nu natuurlijk extra veel tijd worden besteed. Karel deelde de vaak rijke opbrengst graag met de buurt.

Op 23 augustus 2017 overleed Mientje. Karel en Mientje waren 61 jaar getrouwd. Karel zei vaak: “We hebben een mooi leven 

gehad”. Ondanks dat, en ondanks de toenemende lichamelijke ongemakken bleef Karel positief in het leven staan. Samen wandelen 

met buurman Tieny: de rollatorclub. Wie heeft ze niet gezien? Overal gezellig een praatje maken. Karel kreeg veel bezoek, waar hij 

erg van genoot en niet in het minst van de thuiszorg. Hij heeft hier veel steun aan gehad. De dames werden dan ook flink verwend 

met thee en snoepjes. Karel had nog een grote wens: de kerstdagen met zijn gezin doorbrengen. Even leek dit te gaan lukken. Het 

mocht echter niet zo zijn. Hij overleed op 22 december 2017. Karel was 86 jaar. 61 jaren daarvan was hij getrouwd met zijn Mientje. 

Op vier maanden na zijn ze altijd bij elkaar gebleven. “Liefde is geluk hebben”, zei Karel vaak. Karel en Mientje waren met Kerst 

weer samen. Dat biedt troost! Het ga jullie allebei goed daarboven.

In memoriam: 
Karel Lucassen

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij willen u bedanken voor uw 
belangstelling en aanwezigheid na 
het overlijden van Karel.  
In het bijzonder bedanken wij de 
medewerkers van de thuiszorg, de 
mensen uit de buurt en de huisarts 
Dr. Jacobs voor hun goede zorgen. 
 

Toos en Laurens 
Pascal 
Saskia en Jeroen 

Romy, Lucas 
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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
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Groente en fruit 10

De Poel 8
6591 BV Gennep

T. (0485) 51 42 44

elemansfrans@hotmail.com

Groente en fruit, gewoon vers!

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

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



GENNEPNee, evenemententerrein volbouwen met woningen

Ja, evenemententerrein behouden en woningen 

bouwen op andere locaties in Heijen

Is er een toekomst voor 
het evenemententerrein 
aan de Hoofdstraat?

Onze keuze is 
snel gemaakt.

Wat is uw keuze? 

www.vvdgennep.nl
fractie@vvdgennep.nl

Seniorenvereniging KBO Heijen en Zonnebloem Heijen

CARNAVALSMIDDAG VOOR ALLE 55+

donderdag 8 februari 2018. Aanvang 14.00 tot einde 17.30 uur

in D’n Toomp te Heijen.

Entree € 5,-.   Lekkere hapjes worden geserveerd.

Deze middag speelt voor u SUNDAY uit Groesbeek (dans- en stemmingsmuziek).

Er zal ook een optreden zijn van een BUUTREEDNER en een optreden door de

DANSGARDE (algehele leiding: Krista Stoffele). 

De RAAD VAN ELF geeft acte de présence.

En natuurlijk spelen we onze beroemde TOMBOLA met mooie prijzen.

KBO/Zonnebloem Heijen nodigt U uit voor deze gezellige middag.



18.000 vel papier per uur, 
dubbelzijdig, formaat 70 × 100 cm
in full colour voorzien van persvernis. 
Te bedienen door slechts één man/
vrouw die alle tien de drukplaten 
binnen één minuut kan wisselen. 

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

Steenovenstraat 155
B-2910 Wildert (Essen)
T +32 (0) 3 620 14 70  
E info@controlmedia.eu
www.controlmedia.eu

OFFSET & DIGITAL PRINTING
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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: dorps-
blad@heijen.info of via onderstaand 
correspondentieadres.

Het maandblad is een informa-
tie-bron voor alle bewoners en 
bedrijven van Heijen. Het wordt 
huis-aan-huis verspreid. 

Abonnement Hèjs Nèjs aan vragen: 
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 
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RoverMedia-Group
Hoofdstraat 48 Heijen
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Druk:
ControlMedia
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B-2910 Wildert (Essen)

Oplage:
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Verschijning:
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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.

Agenda en belangrijke telefoonnummers

Agenda

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 1 februari  
13.30 uur D’n Toomp 

KBO afd. Heijen - Kienen

Donderdag 8 februari  
14.00 uur D’n Toomp     

KBO afd. Heijen - Carnavalsmiddag

Zaterdag 10 februari 2018
Zondag 11 februari 2018

Maandag 12 februari 2018
Dinsdag 13 februari 2018

C.V. De Wortelpin - Carnaval

Woensdag 21 februari
19.30 uur Café-zalen Jan

Zij-Actief - Informatieavond over Kenia 
(Erwin Jansen)

Zondag  25 februari    
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”

V.V. Heijen 1 - SDDL  1

Donderdag 1 maart  
13.30 uur D’n Toomp     

KBO afd. Heijen - Kienen

Zondag  11 maart    
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”

V.V. Heijen 1 - Ulysses  1

Woensdag 21 maart
KBO afd. Heijen - Bedevaart Smakt

Woensdag 21 maart
19.30 uur Café-zalen Jan

Zij-Actief - Lekker uit eten

Zondag  25 maart    
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”

V.V. Heijen 1 - Herpinia  1

Donderdag 5 april  
13.30 uur D’n Toomp     

KBO afd. Heijen - Kienen

Zondag  8 april    
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”

V.V. Heijen 1 - Siol  1

Woensdag 18 april
19.30 uur Café-zalen Jan

Zij-Actief - Avond Quilten (Berta Selten)

Vrijdag 20 april
18.30 uur Café-Zalen Jan

Dorpsquiz

Zondag  29 april    
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”

 V.V. Heijen 1-SV Milsbeek 1

De volgende 
Hèjs Nèjs verschijnt op 

27 februari 2018.

Belangrijke telefoonnummers



  

  

topfabrikaat met minimaal uit vooraad leverbaar 100 á 150 
5 jaar fabrieksgarantie dus binnen 1 week Weg=Weg aanbiedingen

Enkel Europees Onze meubelen zijn veelal Op onze 1e verdieping:

relaxfauteuils van Nederland bij ons het beste advies Nederland 

Garantie Levertijd Voordelig zitten?

in onze 2000m² showroom Door 45 jaar ervaring Gratis levering
vindt u de grootste collectie met zitmeubelen krijgt u door heel 

Assortiment Advies Bezorging

meer dan 230 modellen     Meer dan 40 modellen Veelal leverbaar als Home Cinema opstelling

Aktiemodel Vetego B33 Aktiemodel Vetego B11Aktiemodel Vetego 02

Verder ruim 170 modellen relaxfauteuils op draaivoet

Handmatige relaxfauteuils     Banken & bankstellen Relaxbanken

Handmatig: in stof vanaf € 945,-  in leder vanaf € 995,- 3 motorig mét accu  in leder vanaf € 1995,- Handmatig: in stof vanaf € 945,-  in leder vanaf € 995,-
Verder ruim 170 modellen relaxfauteuils op draaivoet Verder ruim 170 modellen relaxfauteuils op draaivoet

Onze openingstijden:   Di, Wo & Do 10:00 - 18:00, 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.

Relaxfauteuils met Sta- op hulp
meer dan 90 modellen

(Veelal uit voorraad leverbaar)

www.teunarts.nl 


