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          HEJS NEJS



Het Rabobank
Hypotheek
Inloopspreekuur
Heb je jouw droomhuis gevonden, maar heb je nog
woonvragen? Stel deze dan tijdens het Hypotheek
Inloopspreekuur.

 Iedere donderdag in de even weken ben je tussen
17.00 uur en 20.00 uur van harte welkom in het
Adviescentrum (Zuster Bloemstraat 20, Beugen).

Meer info op rabobank.nl/lvcm
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DE VAN VERSENDAALTJES EVEN 
TERUG IN HEIJEN

23
IK EN MIJN HEJSDIER

33
Inhoud

MARK MAAS VIERT 
CARNAVAL.

20

Voorwoord en Inhoud

De lente is nu officieel begonnen. Laten we hopen dat dit het begin is van een 
mooie tijd. Hèjs Nèjs is, zoals al eerder gememoreerd, op weg naar de 100ste 
editie. Voor u ligt nummer 98, dus ga maar na.
In deze uitgave is informatie te vinden over de enquête over de toekomstige 

woonruimtebehoefte. Dit is een belangrijk thema voor de leefbaarheid in ons dorp. Het gaat er vooral om voldoende 
passende woonruimte te hebben en te realiseren. Met onze wijkagenten spraken we onder meer over onjuiste 
inbraakcijfers, inbraakpreventie en veiligheid. De GoedeDoelenWeek staat voor de deur: binnenkort kunt u de 
enveloppen op de deurmat vinden en een week later worden deze, liefst gevuld met uw bijdrage, weer opgehaald. 
De carnaval is voorbij. Meteen na de dolle dagen spraken we met de prinsen en prinsessen over hun ervaringen. 
Allen waren zeer positief. De voorbeschouwing op het 10e Heisafeest vindt in 3 delen plaats. In deze Hèjs Nèjs 
leest u het eerste deel. Het belooft in elk geval een bijzonder jubileum te worden tijdens de Pinksterdagen. Karin 
Gerrits en haar gezin verblijven en werken nog in Zuid-Korea. Toen ze eind vorig jaar even in Heijen waren hebben 
we hen gesproken en deden ze verslag van hun ervaringen. Redactielid Marita heeft weer een prachtige ‘Kids & Co’ 
samengesteld. Uiteraard is er ook nieuws uit de parochie, is er verenigingsnieuws en staat er het een en ander op 
het prikbord. Wij wensen u weer veel lees- en kijkplezier. 

Wij wensen u weer veel lees- en kijkplezier. 

Redactie Hèjs Nèjs

Verder in dit nummer: 4 column  |  5+7 berichten van het bestuur  |  7+15 verenigingsnieuws   |  32/33 
Kids & co  |  20+21  prikbord  |  35 agenda en belangrijke telefoonnummers 
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De werkgroep Historisch Heijen werd begin februari 
benaderd met de mededeling dat betrokkene (N.B. in 
verband met de A.V.G. noem ik bewust geen naam) 
bezig was met het maken van een podcastserie over 
het Pieterpad.  Voor de goede orde: Met een podcast 
kun je bijvoorbeeld via je telefoon radioprogramma’s 
beluisteren. Bedoeling is om van elke van de 26 etappes 
van het Pieterpad een podcast te maken. Om deze reden 
wilde hij iemand in Heijen spreken die over Heijen kan 
vertellen. De Pieterpadwandelaar c.q. -luisteraar kan 
dan via de ogen en oren van deze persoon Heijen en 
omgeving op een bijzondere manier ervaren.

Op 19 februari jl. was het zover. Vanaf de kerk ben ik 
vertellend over Heijen met een microfoon onder mijn 
neus via de Nieuwwijkstraat naar het kasteel en terug 
gelopen. Van tevoren had ik een verhaal in mijn hoofd 
dat ik wilde vertellen. Deze tekst staat nu vastgespijkerd 
in de opnameapparatuur van de interviewer. 
Uiteindelijk moet het na bewerking een luisterwaardig 
verhaal worden. Ik ben er zeer benieuwd naar. Een tipje 
van de sluier wil ik voor u vast oplichten.

Ik begon met vertellen over de ligging van Heijen 
tussen de Maas en de Duitse grens: vanaf de Maas 
de uiterwaarden, dan het dorp zelf, het bos met zijn 
stuifduinen, waar het Pieterpad doorheen loopt, en 
vervolgens het buitengebied tot de Duitse grens. Over 
het ontstaan van de stuifduinen heb ik meteen ook 
maar wat verhaald. 

Stilgestaan bij de herdenkingssteen van de 
Volksdansfeesten, verteld over 25 jaar Volksdansfeesten 
met deelnemende dansgroepen van alle continenten 
en de ontvangst met volksliederen, gespeeld door de 
fanfare,  bij de kerk. 
Verteld over het sinds de jaren zestig verdwijnen van tal 
van boerderijen in de kern van Heijen om plaats te maken 
voor dringend noodzakelijke woningen.  Al lopend bij 
de Hoofdstraat kwam de oude kerk ter sprake en de 
voltreffer die de toren, met daarin een Duitse soldaat, 
die informatie over de geallieerden aan de andere kant 
van de Maas doorspeelde aan de Duitse troepen, en een 
groot deel van het middenschip verwoestte. Andere 
onderwerpen waren de jammer genoeg afgebroken 
fraaie pastorie en de Mariagrot.
Ik heb gesproken over de rondweg, de snelwegen rond 
Heijen en over Center Parcs. Al deze zaken hebben 
Heijen aanmerkelijk veranderd. Uiteraard kwam het 
kasteel aan de orde:  de strategische ligging ervan, de 
verwoesting in de oorlog en wederopbouw door de 
familie Roovers. Ysbrandt Roovers had net de post uit 
de brievenbus aan de Hoofdstraat gehaald, toen we al 
interviewend bij het kasteel stonden. Zijn vragende blik 
werd beantwoord door de reden van onze aanwezigheid 
te verklaren. Daarna vervolgde hij instemmend zijn weg.

Ik neem aan dat over enige tijd de podcast gereed is. In 
Hèjs Nèjs zullen we daar aandacht aan besteden. Ik hoop 
dat u net zo nieuwsgierig bent naar het resultaat als ik. 
Zelf vond ik het best wel een spannende ervaring.

Henk Kerkhoff

Pieterpad Heijen op podcast?
Waar gaat dit nou weer over, zult u misschien denken. De onderstaande toelichting zal deze 
prangende vraag waarschijnlijk bij u weg kunnen nemen, dus leest u vooral verder.
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Beste inwoners van Heijen,

Op 22 april, 2e Paasdag, is weer onze jaarlijkse rommelmarkt. 
Hiervoor komen wij op zaterdag 20 april spullen ophalen in 
Heijen. De opbrengst van de rommelmarkt is voor ons van be-
lang om de diverse kosten te kunnen blijven voldoen. Hierbij valt 
te denken aan de kosten van de kostuums. De kostuums dienen 
altijd netjes in orde te zijn als wij het land intrekken. Op deze ma-
nier zetten wij Heijen als dorp op de kaart. Wij zijn tenslotte een 
stukje historisch erfgoed van Heijen.
Bij de kostuums horen ook attributen, zoals het hoofdvaandel, de 
vendels, de trommen, de kruisbogen en de geweren. 
Er is nog iets: In 2022 bestaan wij 100 jaar. We zouden dit jubi-
leum graag vieren met een gildedag in Heijen. Op zo’n dag zijn 
zilveren schildjes nodig voor de te behalen prijzen voor vende-
len, trommen, blazoenblazen, kruisboogschieten, geweerschieten,  

koning- en keizerschieten etc.. Hiervoor moet 
nu al gereserveerd worden. 
U ziet dat er heel wat om gaat in het Gilde. 
Wij hopen dan ook dat u uw steentje aan de 
vereniging bijdraagt door de spullen voor de 
rommelmarkt te bewaren en aan te bieden op 
20 april. Tevens nodigen wij u allen uit om naar de rommelmarkt 
te komen. Wellicht vindt u er iets waar u allang naar op zoek was. 

Met vriendelijke groet,

Namens bestuur en leden St. Dionysiusgilde Heijen,
 
Ineke Roosengarten 
Secretaris

Slagwerkgroep aanwezig op ONSK

Op zaterdag 13 april staat de volgende uitdaging voor de slag-
werkgroep van EMM op het programma. Deze dag zullen zij 
voor het eerst deelnemen aan het ONSK voor slagwerkgroepen 
(Openbaar Nederlands Slagwerk Kampioenschap). 
Het ONSK kent een totaal nieuwe opzet, waarbij iedere slag-
werkgroep hetzelfde werk uitvoert. Dit is tegengesteld aan een 
podiumconcours, waar elke slagwerkgroep een eigen gekozen 
programma speelt. Tijdens het ONSK word je beoordeeld hoe je 
het werk uitvoert en of je de juiste karakters ect. weet te treffen. 
De slagwerkgroep die dat als beste kan, mag zich Nederlands 
Kampioen noemen. 
Naast het feit dat iedere slagwerkgroep hetzelfde werk speelt  
en je dus echt alles met elkaar kunt vergelijken, zal de jury ge-
blindeerd jureren. De jury weet dus niet welke slagwerkgroep er 
speelt. De jury bestaat uit de componist van het werk, aangevuld 
met 2 juryleden die werkzaam zijn als beroepsmusici. 

Dit kampioenschap wordt echt een hele bijzondere ervaring voor 
de slagwerkgroep van EMM. Zij komen uit in de middenklasse. 
De vorige twee edities van het ONSK wist dirigent Casper Traa 
met o.a. slagwerkgroep Reusel, uitkomend in de hoogste divisie, 
te winnen. We hopen dat dat nu ook de slagwerkgroep van EMM 
zal gaan lukken.

Uitwisselingsconcert fanfareorkest

Het fanfareorkest onder leiding van Theo Jetten verzorgt samen 
met Fanfare Vriendenkring uit Oeffelt een uitwisselingsconcert op 
zaterdag 30 maart in de Kleppenburg in Oeffelt. Aanvang 19.30 
uur. Entree is gratis.

Kortom, we zitten als muziekvereniging ook in 2019 niet stil! 

Met vriendelijke groet,
Bestuur en Leden Fanfare EMM

Zaterdagavond 6 april houdt Die Original Maastaler voor de 29e keer haar jaarlijkse Kapellencarrousel. 
Gasten deze avond zijn blaaskapel Os Genüge uit Bree (België) en blaaskapel Stesti uit Boxmeer. Blaaskapel Stesti speelt voornamelijk 
Tsjechische muziek, terwijl het repertoire van Os Genüge vooral uit 
Böhmische- en Mährische nummers bestaat. 
Die Original Maastaler zelf zal de avond om 19.00 uur openen. 
Plaats van handeling is gemeenschapshuis D’n Toomp en de entree is gratis. 
Wij hopen velen van u te mogen begroeten.

St. Dionysiusgilde Heijen

Nieuws van EMM

Kapellencarrousel op zaterdag 6 april 

Verenigingsnieuws



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
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Inleiding / Achtergrond

In het voorjaar van 2017 heeft de gemeente Gennep aan Heijen ge-
vraagd gezamenlijk een voorzieningenplan op te stellen. Het uiteindelij-
ke resultaat is op 9 oktober 2018 in D’n Toomp aan het dorp, diverse 
gemeenteraadsleden en de betrokken wethouders gepresenteerd. Het 
plan is met veel waardering door alle aanwezigen ontvangen. 
In het voorzieningenplan staan diverse speerpunten voor het dorp 
geformuleerd. Een belangrijk speerpunt is de behoefte aan passende 
woonruimte. Om deze behoefte te peilen is er een enquête ontwikkeld. 
Zowel het voorzieningenplan “Heijen in beweging” als de link naar de 
enquête is te vinden op de website www.heijen.info. De enquête zal 
ook via social media en via de diverse verenigingen rond worden ge-
stuurd.  De enquête kan ingevuld worden in de periode van 25 maart 

tot 30 april. 

Enquête woningbehoefte

Voor de leefbaarheid is het van groot belang dat er voldoende passende 
woonruimte is voor zowel jong als oud en voor verschillende inkomens-
groepen. Momenteel zijn mensen vaak genoodzaakt om elders te gaan 
wonen, terwijl ze graag in Heijen willen blijven wonen.
Het aantal jonge kinderen neemt in Heijen al een aantal jaren af. Dit heeft 
nadelige gevolgen voor de diverse verenigingen, de school en de overige 
voorzieningen. De leefbaarheid komt hiermee onder druk te staan.
Het realiseren van woningen, die beter aansluiten op de behoeftes, is 
volgens Heijen dan ook een belangrijke basis voor een toekomstbesten-
dig en leefbaar dorp. Realisatie kan zowel nieuwbouw betreffen als het 
aanpassen van bestaande woningen. 

Door het invullen van deze enquête 
krijgt de werkgroep een beter beeld 
van de aanwezige en toekomstige woningbehoefte. Deze informatie is 
vervolgens weer bruikbaar in het overleg met de gemeente. 
Inmiddels heeft de gemeente groen licht van de provincie gekregen 
voor het realiseren van meer woningen voor starters en senioren in de 
kleine kernen. Dit biedt een kans om de verdere krimp van het aantal 
inwoners te voorkomen en om de leefbaarheid in stand te houden.
Uw informatie wordt geheel anoniem in de totale uitslag meegenomen. 
Na 3 maanden worden alle respondentgegevens verwijderd en blijven 
alleen de conclusies bewaard. In deze verwijzen we mede naar de vol-
gende link:  https://heijen.info/privacy-verklaring
Zowel inwoners van Heijen als van buiten Heijen mogen de enquête 
invullen. Wij nodigen alle Heijenaren alsmede wellicht toekomstige in-
woners van buiten Heijen uit om de enquête in te vullen. Immers, we 
willen graag weten wie er belangstelling heeft om in Heijen te wonen.  
Ook indien je op de langere termijn een woning zoekt, verzoeken wij je 
de enquête in te vullen.  

Wij hopen dan ook op een zo groot mogelijke respons.  Alvast bedankt! 

Werkgroep voorzieningenplan Heijen:
C.V. De Wortelpin, Fanfare E.M.M., Sint Dionysius Gilde, KBO afd. Heijen, 
Zonnebloem afd. Heijen, ZijActief afd. Heijen, L.T.C. de Heikamp, V.V. 
Heijen, Bestuur D’n Toomp, werkgroep de Huuskamer, basisschool de 
Heggerank, Oranje comité, Bestuur Hèjje Mojjer en diverse betrokken 
dorpsgenoten.

Zondag 14 April vindt om 9.30 uur de Palmpasenviering plaats in de 
Dionysiuskerk in Heijen.
We zouden het fijn vinden dat zoveel mogelijk kinderen hieraan ge-
hoor geven en samen met ons Palmpasen vieren.
We verzamelen om 9.00 uur bij basisschool de Heggerank. Hiervan-
daan vertrekt de optocht onder begeleiding van het Sint Dionysius 
Gilde naar de kerk.
Voor de kinderen tot en met groep 5 verzorgen wij de broodhaantjes 
en de stokken om een mooie Palmpasenstok te maken.
       
De kinderen van groep 1 tot en met groep 5 van de Heggerank krij-
gen op school een brief voor de aanmelding. 
De kinderen in Heijen, die op peuterspeelzaal De Zonnepitjes of 
op een andere school zitten, vragen we zich aan te melden bij een 
van onderstaande personen. Aanmelden kan tot maandag 8 april. Na 
deze datum moet je zelf voor je broodhaantje en stokken zorgen.

Degenen die zich op tijd hebben opgegeven mogen het 
broodhaantje en stokken ophalen op vrijdag 12 april 
om 14.00 uur bij basisschool de Heggerank.
We hopen jullie allemaal te zien op zondag 14 april. Mocht het onver-
hoopt slecht weer zijn, dan vervalt de optocht en mogen jullie gelijk 
naar de kerk komen. Bij twijfel proberen we via een brief bij de deur 
van de school en via Facebook zoveel mogelijk mensen op de hoogte 
te houden. 
Namens de liturgiegroep,
Ellen Cornelissen, mail: frisoenellen@home.nl
Cindy Arnoldussen, mail: c.arnoldussen@dichterbij.nl
Maike van den Berg: 0485-518784, mail: frankenmaike@hotmail.com
Jolanda Jaspers telefoon: 0485-512030, mail: jolandajaspers4@gmail.com
Maike de Goeij, Mail: m.degoeij@live.nl
Louise Pouwels, Mail: louise@puurgenoegen.nl 

Enquête woningbehoefte Heijen

Palmpasen 2019

Verenigingsnieuws



ForFarmers wil als veevoerbedrijf toonaangevend zijn in 
de Europese markt. Samen met haar medewerkers  en 
dealers  zet zij zich dagelijks in ‘For the Future of Farming’: 
voor de toekomst van onze klanten en voor een gezonde 
agrarische sector. Een sector waar we trots op zijn!

www.forfarmers.nl

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.heijshepke.nl

Al jaren een begrip in Heijen en omstreken

Openingstijden: 
Dinsdag t/m zaterdag  11.30 – 21.00 uur

zondag  13.00 – 21.00 uur

Oktober t/m maart
Dinsdag t/m zaterdag  11.30 – 21.00 uur

zondag  15.00 – 21.00 uur

maandag  gesloten

Wij beschikken over 
een uitgebreid 
zitgedeelte, een ruim 
terras (60 plaatsen) en 
een speelgelegenheid 
voor de kinderen.
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Kruumelprinses Sam en Kruumelprins Loek
Sam Verpoort, 6 jaar, dochter van Pascal Verpoort en Maike de 
Goeij. Juf Shannon is haar juf in groep 2.
Hoe hoorde je het dat je Kruumelprinses werd, Sam? Sam: “Ik wist 

het al een poosje. Ik kon het 
goed geheim houden. Maar 
papa had het al bijna verteld 
aan iemand!”
Op de bonte avond kwamen 
Sam en Loek uit de hoepel 
tevoorschijn. Sam: “Ik keek 
vooral naar de kinderen.” 
Daardoor werd het voor 
haar minder spannend om 
uit te komen.
Wat vond je het allerleukste 
van de carnaval? Sam met 
een big smile: “Het dansen 
en het staan op de wagen. 
Ik heb veel gezwaaid naar de 
mensen, ook naar oma Maria 
en opa Willem. Opa Willem 
heeft alles gefilmd.”

De tuin, met daarin het bord van de Kruumelprinses, was versierd 
bij opa Willem en oma Maria in de Lijsterbesstraat, want Sam 
woont tijdelijk op camping de Schaaf. Mama Maike: “Sam was zo 

gelukkig dat ze een echte prinses mocht zijn, compleet met jurk, 
kroontje, cape en scepter!”

Loek van den Hoogen (6 jaar) zit ook van groep 2 bij Juf Shannon.
Mama heet Angeline en papa Bjorn. Zijn grote broer heet Stef. 
Papa en mama exploiteren Camping de Schaaf. Loek woont nog 
niet zo lang op de camping, ongeveer 2 jaar. Ze hebben eerst in 
Bergen gewoond. 
Samen met familie en buren hebben ze de inrit van de camping 
versierd. Op de camping stond ook het bord van de Kruumelprins.
Loek wist al héél lang (wel twee dagen!) dat hij Kruumelprins 
werd. Mama heeft het verteld. Oma Thea en Opa Gerrie is het 
ook verteld, zodat ze naar het uitkomen konden kijken. Oma Mieki 
en opa Jos en de buurt waren ook uitgenodigd. 
Zoals gezegd kwamen de twee Kruumelprinsen tevoorschijn uit 
een hoepel. Daarna gingen ze springen! Sam is wel een beetje een 
vriendinnetje van Loek geworden. Loek heeft een confettikanon 
gekregen en een grote reep chocola met “Alaaf ” erop. Heb je die 
al opgegeten, Loek? “Jaaah!”

Loek vond alles leuk om mee te maken. Hij heeft veel polonaises 
gelopen met prins Lars. Loek trok iedereen mee in de rij en riep 
HUP HUP! Loek riep ook altijd: wortel de wortel, wortel de 
wortel wortel de wortel pin pin. Verder hebben Loek en Sam 
samen opgetreden tijdens Carnavaloke met het lied Kind van de 
duivel. De tekst van dit lied hoeven we verder niet te weten……

“Het is gewoon GEWELDIG om Prins Carnaval te zijn!” 
(Prins Lars d’n Urste van de Wortelpin)
De donderdag na de Carnaval houden wij onze agenda altijd vrij, want dan gaan we op bezoek bij de Prinsen en 
Prinsessen Carnaval. Op de “day after” zit iedereen nog vol van de gebeurtenissen en kunnen ze nog eens fijn samen 
herinneringen ophalen. Wij zitten dan op de eerste rij om die te noteren. Met wie hadden we dit keer allemaal het 
genoegen?

Prins Lars met de Kruumelprins 
en Kruumelprinses Loek en Sam
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Jeugdprins Thijmen d’n Urste en Jeugdprinses 
Lynn de Urste
Lynn Schoofs (14) zit op het Elzendaalcollege Boxmeer en 
woont in de Boommarterstraat en de Langeweg in Gennep. 
Lynn heeft veel vriendinnen, te veel om op te noemen.
Lynn werd eind november gebeld door Charlotte Gijsberts. 
Zij vormt samen met Ellen Cornelissen de nieuwe 
Jeugdcommissie van de Wortelpin. 
Vorig jaar was Lynn dansmarietje, dus ze kende het 
carnavalsgebeuren al een beetje. Omdat veel mensen een 
andere prinses verwachtten, kon Lynn het goed geheim 
houden.
Op het jeugdprinsenbal ging het bij het uitkomen als volgt: 
Achter in de zaal ging de scepter rond en die eindigde bij 
Lynn en Thijmen.
Lynn vond de carnaval heel gezellig. De prinsenbals in de 
andere dorpen waren ook leuk. Lynn: “Het was gewoon een 
topcarnaval.” De adjudant van Lynn was Diede van Dijck. 

Thijmen Weerepas (12) zit op de brugklas van 
Elzendaalcollege Boxmeer. Thijmen heeft ook een hoop 
vrienden. Veel vrienden zitten in de Jeugdraad. Zijn adjudant 
was Jesse Cornelissen.
Hoe hoorde je het, Thijmen? Mama Ingrid had voor Thijmen 
een witte blouse gekocht. Op een avond, toen zus Meike 
in bed lag, kreeg hij deze blouse. “Ik heb er al een,” zei 
Thijmen tegen mama. Toen er werd verteld dat een dag 
later Charlotte en Ellen op bezoek kwamen, wist Thijmen 
waarom hij een nieuwe blouse kreeg. Pas op de middag 
van het jeugdprinsenbal is het aan zus Meike verteld 

en niet eerder, “want die houdt de mond niet,” zegt haar 
liefhebbende broer.. 
Thijmen vond de optocht op zondag het leukst. Vooraf werd 
er gezamenlijk gegeten (zie ook verderop in dit artikel) 
en daarna voor het eerst op de grote prinsenwagen. Dat 
was best spannend.  Terug in Heijen was er de pleebeksjo/
carnavaloke en werd er friet gegeten. Toen was de dag nog 
niet voorbij: de jeugdraad ging terug naar Café-Zalen Jan. 
Van de Grote Raad was  er niemand meer: zij waren naar 
huis of naar Gennep. De jeugd heeft toen nog een hele 
leuke avond gehad op het biljart. Op een gegeven moment 
heeft Nick de muziek maar uitgezet. Toen hebben ze zelf nog 
wat muziek gemaakt.
De receptie maakte indruk op de jeugdprinsen! Ze kregen 
veel cadeaus: mokken met snoepzakken en cadeaubonnen 
voor de film. Lynn heeft van haar volleybalteam een 
volleybal gekregen met de namen van het team erop. Van 
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prins Lars hebben ze een cadeaubon voor het zwembad 
van Centerparcs ontvangen. 
Lynn en Thijmen hebben de afsluiting van de carnaval op 
dinsdagavond ook meegemaakt. Er waren  speeches van 
vorst Boy en prins Lars. “Toen moesten we de steek afzetten. 
Eindelijk was de jeuk weg,” zegt Thijmen. 
De jeugdraad, dit keer voor het eerst met meiden erin, 
bestond uit 19 jongeren en was een hele leuke, enthousiaste 
groep.  Voor de optochten is er bij Thijmen (zondag) en Lynn 
(maandag) thuis gegeten. Op het menu stonden broodjes 
knak en worstenbroodjes.

Prins Lars d’n Urste
Prins Lars Kerkhoff (21) heeft het overleefd, maar op dinsdag 
hebben ze hem er een beetje doorheen moeten trekken. 
Hij had tijdens de carnaval ook wat last van hooikoorts.
Hoe is deze prins gevraagd? Lars maakt soms opnames 
met een drone. Op een gegeven moment werd hij bij de 
voetbalclub benaderd door iemand van de prinsencommissie 
met de vraag of hij met zijn drone een promotiefilm van 
een Boxmeers bedrijf wilde maken. Bij het pand stonden de 
andere leden van de commissie in de kantine. Toen wist Lars 
genoeg en werd de officiële vraag gesteld. Lars is de op één 
na jongste prins van de Wortelpin.
Lars moest na dit gebeuren meteen de nachtdienst in. Hij is 
beveiliger bij het Heijderbos. Hij moest de hele nacht aan de 
vraag denken. Bert en Carla Kerkhoff, de ouders van Lars, 
vroegen daags erna hoe het was in Boxmeer. Lars viel toen 
maar meteen met de deur in huis en vertelde wat er was 
gevraagd. 

De adjudanten van Prins Lars waren Dennis de Goeij, Jordi 
Joosten en Thijn Hermsen. Dennis wist aanvankelijk niet wie 
er Prins zou worden, Jordi en Thijn wisten het al iets eerder. 
De bekendmaking aan de adjudanten wie hun prins was 
verliep steeds op een andere manier. Zo werd Jordi door 
Lars uitgenodigd om bij hem thuis een pilsje te komen 
drinken. Er stond nog geen bier klaar, terwijl dat normaal 
wel het geval was. “Vreemd,” dacht Jordi. Vervolgens kwam 
de prinsencommissie, die achter in de tuin had gestaan, met 
de scepter binnen: “Prins, hoe was het in Dubai?”, werd er 
gevraagd. Lars kwam daar immers net vandaan. Toen wist 
Jordi het en werd hij gevraagd als adjudant. 
Met Thijn ging het op een vergelijkbare manier, maar dan 
met een andere smoes. Ze waren beiden stomverbaasd. 
Hierna werd ook Dennis met een smoes naar Lars gelokt 
en was het clubje compleet.

Prins Lars en zijn vrolijke adjudanten 
Jordi, Thijn en Dennis

De Wortelpinsokken!



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
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Lars had tegen zijn vrienden op de avond van het Prinsenbal 
gezegd dat hij niet kwam vanwege nachtdienst. Vrienden van hem, 
die de boel niet helemaal vertrouwden hebben toen nog gebeld 
naar ’t Heijderbos of Lars die avond aan het werk was. De (iets 
eerder ingelichte) collega’s logen erop los: “Ja hoor, Lars is hier!”

Tijdens de receptie kreeg Lars van de Feyenoordsupporters 
een uitje naar de bekerwedstrijd Feyenoord-Ajax. Lars, Thijmen 
en Lynn hebben ook Wortelpinsokken gekregen (Zie foto). Lars 
merkt op: “En nog veel meer gave cadeaus. De huiskamer stond 
er vol mee!”

Lars: “Het is gewoon GEWELDIG om Prins Carnaval te zijn!” 
Van het uitkomen tot en met het einde van de carnaval heeft 
hij genoten. Het is druk en je wordt geleefd. Oma Riek en opa 
Gerrit Wijers werden op de avond van het prinsenbal nét van 
tevoren ingelicht door Lars met een foto. Ze waren apetrots op 
hun kleinzoon!

Een hoogtepunt voor elke prins carnaval is elk jaar weer 
het ziekenbezoek. Lars zegt hierover: “Dat klopt, ik ben op 
ziekenbezoek geweest bij 20 mensen.  Heel speciaal om dit te 
doen. Alle mensen hebben verhalen over vroeger. Je ziet aan de 

mensen dat ze echt genieten van een bezoek. Ze stellen dit zeer 
op prijs. Kleine moeite, groot plezier!”

Opvallend detail: Lars is tijdens Carnaval twee keer uit zijn broek 
gescheurd, oei! Beide keren heeft Hennie Vinck dit vliegensvlug 
gerepareerd. 

Op onze vraag of Lars  nog een prinses had gevonden  zei hij 
“nee”, maar het bleef toch een beetje vaag….

Het zijn weer mooie verhalen van de Prinsen en Prinsessen 
Carnaval! Vrienden voor het leven, dat zijn ze samen geworden…..
Afsluitend bedankt Lars nogmaals iedereen voor deze schitterende 
Vastelaovond!

Het complete bonte gezelschap voor een staatsieportret in de gymzaal van de Heggerank 
rechts op de foto schoolprins Bryan Meuleman en schoolprinses Imke Jaspers.
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Unieke plek voor 
natuur, recreatie 
en herinnering

•   Uitvaart regelen en verzorgen
•   Ruimte en respect voor persoonlijke wensen
•   Kleinschalig crematorium bij 
     Buitenplaats Zevenhutten Cuijk

Dag en nacht bereikbaar via: 0485 52 11 11 of info@schrijen.com. 
Locaties Gennep - Boxmeer - Cuijk
Kijk voor meer informatie op: schrijen.com.

Het leven 
vieren.
En stilstaan bij de herinnering. 

Onvergetelijk.
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- 2010 De eerste Heisa was naar aanleiding van de renovatie 
van de Hoofdstraat: kraampjes stonden op straat en de Heijse 
Revue-groep trad her en der op. Hèjs Nèjs deed voor het 
eerst verslag.

- 2011 Ongeveer dezelfde setting als een jaar eerder, maar dan 
op het Heisaveld. Thema: Amerika, dus Stars en Stripes alom!

- 2012 DJ Contest voor de jeugd en de eerste Heijse Brunch: 
de tent was haast te klein om alle brunchgasten een plaatsje te 
kunnen geven. Na de brunch was er de Heijse Talentenjacht.

- 2013 Muziek voor Iedereen op zaterdagmiddag, een idee van 
Wilma Verhasselt. De opbrengst hiervan ging naar Samenloop 
voor de Hoop. ’s Avonds was er Wir Sind Spitze en op zondag 
Die Original Maastaler, de Talentenjacht, de Heijse Revuegroep 
en de Amazing Piano’s.

- 2014 Blacklight Jeugddisco op vrijdag; Muziek voor Iedereen 
met dit keer als goede doel Stichting Tante Lenie en ’s avonds 
muziek van Anderkovver. Op zondag was er het Pruuvenement, 
georganiseerd door de Heijense agrariërs. Wat hadden die 
een mooie film gemaakt van hun werk! 

- 2015 Heißa Frühlingsfeste! Voor het eerst op Pinksterzondag 
een H. Mis in de tent, opgeluisterd door EMM. In de middaguren 
hadden we Spiel Ohne Grenzen.

- 2016 Op zaterdag was er een dansmiddag voor de ouderen 
onder de klanken van Aldörum en ’s avonds Feestband Proost. 
De opbrengt van de taarten in het kader van Heel Heijen 
Bakt ging naar de Stichting Hulphonden. Verder waren er 
Pinksterspelen om de felbegeerde Cup met de Grote Oren: 
De Heijse Wisselbeker.

- 2017 Wederom Heel Heijen Bakt, waarvan de opbrengst 
bestemd was voor de Stichting MYSA in de sloppenwijken van 
Nairobi, Kenia. Erwin Jansen gaf een toelichting op zijn nuttige 

werk voor deze stichting.  Zeskamp in Afrikaanse stijl! Kunnen 
wij springen als de Masai? Tevens Heije Blieft Moj en Gezond. 
Er waren vele kraampjes rondom dit thema.

- 2018 Finale Dorpsquiz In-Spannend-Heijen. En spannend was 
het. De Rosentaler Musikanten speelden Party ohne Ende…

En nu 2019. Heisa De Luxe! Zo noemt het organisatieteam deze 
editie van het Heisafeest. Deze maand en de komende twee 
maanden brengen we in Hèjs Nèjs steeds een deel van het feest 
onder de aandacht. Deze keer: de vrijdagavond en een vooruitblik 
op de Dorpsbrunch op zondag 9 juni.

Vrijdag 7 juni 
Dit is DE avond voor onze jeugd van 10 tot 20 jaar. De organisatie 
legt uit: “in de afgelopen jaren hebben we van alles gedaan: 
jeugddisco’s met of zonder thema, black & white parties, DJ 
contest. Voor dit jubileum halen we alles uit de kast! Speciaal voor 
ons 10-jarig jubileum  proberen we met de onderstaande indeling 
een grotere groep jeugd te bereiken.

Van 18.30 tot 21.00 uur is de Jeugddisco voor groep 7 en groep 8 
van de basisschool en voor de kinderen in het voortgezet 
onderwijs tot en met 15 jaar. Deze disco vindt plaats met 
medewerking van SBS Sounds van Bart en Frans Laarakkers uit 
Afferden. Ter geruststelling van de ouders: bij deze groep geldt de 
“gesloten deuren policy”.

Van 21.00 – 01.00 uur gaat de tent open voor de jeugd vanaf 
16 jaar. Er zijn optredens van Top-DJ’s zoals, schrik niet, De 
Lievelings DJ van je Zus (o.a. bekend van Paaspop), Tim Senders, 
bekend van Streetlab en last but not least Het Puinhoop Kollektiv, 

Voor de tiende keer het HEISAFEEST!
Grote gebeurtenissen werpen hun schaduw vooruit. Op 7, 8 en 9 juni a.s. beleven we in Heijen voor de tiende keer 
het Heisafeest. Wat hebben we allemaal al meegemaakt in de afgelopen jaren. Een kleine bloemlezing:



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!
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bekend van de Zwarte Cross, Mysteryland, Solar, Wish Outdoor en nog veel meer. 
Allen staan garant voor een superavond in de tent. We zullen deze avond met 
armbandjes werken <18 en >18. Dus dat zit goed. Neem je vrienden, vriendinnen, 
neven en nichten mee en ga helemaal uit je dak!!

Dit jaar zullen we voor het eerst ook online ticketverkoop gaan aanbieden via onze 
splinternieuwe website www.heisafeesten.info. Ook op Facebook zullen verwijzingen 
komen. En ook nieuw dit jaar : je kunt pinnen!

De hele avond zal er in en buiten de tent bewaking aanwezig zijn.
Dus Jeugd van Heijen en verre omstreken: Laat het gamen even voor wat het is en 
kom naar de feesttent voor een avondje uit je dak gaan…

Vooruitblik brunch zondag 9 juni 
Op Pinksterzondag 9 juni zal er na de H.Mis opgeluisterd door EMM een overheerlijke 
Heijse Brunch geserveerd worden. Mis dit niet!  Met betrekking tot deze brunch is 
het volgende van belang:
Om de inkopen beter te kunnen inschatten zal de organisatie op zaterdag 6 april 
van 13.00 tot 15.00 uur een voorverkoop houden voor de brunch in Café-Zalen 
Jan. Er zijn “maar” 250 plaatsen in de tent, dus het is zaak er tijdig bij te zijn. Over het 
menu willen we nog niet in detail treden, maar het belooft een smakelijk geheel te 
worden. Maak er een gezellig familie-uitje van!

De prijs voor de brunch bedraagt € 8,50. Kinderen tussen 4 en 10 jaar betalen 
€ 4,00, kinderen tot 4 jaar eten gratis. Per persoon mogen er max. 6 kaartjes worden 
gekocht.

Heisa



Heisa

Leven in geloof brengt ook mee dat een mens geregeld stil wordt en probeert te bidden. 
Zonder inkeer en stilte zal het geloof geen wortel schieten. Wie echt betrokken wil blijven bij 
anderen, zal vaak alleen moeten zijn. In de stilte van het bidden, in de ruimte van de eerbied, 
kan tot een mens doordringen wat hij anders zo gemakkelijk vergeet en wat in het leven van 
alledag zo gauw wordt toegedekt, verdrongen of doodgezwegen. Het gaat om openheid en 
ontvankelijkheid; bidden is een uiting van het verlangen om in contact te blijven met de bron, 
om verankerd te blijven in onze oorsprong. Teken van open willen staan voor God, die onze 
motieven steeds weer moge zuiveren en ons hart moge vervullen van Zijn stille kracht. In de 
hoop dat we ons zó laten dragen door die oerkracht van goedheid dat we ook zelf dragers van 
liefde worden. In die stilte kan tot ons doordringen dat de diepe zin van het leven zich pas aan 
ons openbaart wanneer wij aanspreekbaar worden en toegankelijk voor datgene wat wij niet 
zelf hebben bedacht, wanneer wij onszelf durven toevertrouwen aan een werkelijkheid die wij 
niet zelf hebben gemaakt en waarin wij toch geborgen mogen zijn.
Als wij bidden, dan ervaren wij dat het leven groter is en dieper dan ons eigen denken. Daar ook 
wordt het een mens duidelijk dat veel in hem roept om verlossing, om bevrijding en wacht op 
genezing, op heel-worden. Daar wordt het een mens ook duidelijk dat hij nooit ALLES voor een 
ander kan betekenen, hoe dierbaar mensen ook elkaar kunnen zijn, en dat een ander nooit het 
bestaan van een mens helemáál kan vullen. Niemand van ons is immers God. Wij kunnen elkaar 
naderen, dat is onze kracht; wij kunnen vertrouwd raken met elkaar en intiem, en dat is onze 
vreugde; maar we kunnen elkaar niet BLIJVEND herbergen. Degene die je geliefde is, ben je niet 
jezelf, maar een ander, die anders is. Mensen zijn nooit precies hetzelfde. Zoals Ú is er maar één. 
Dit alles wijst er op dat de mens God NODIG heeft, ook al is hij zich dat misschien niet bewust.
Bidden, stil worden, houdt bij ons het besef wakker dat het verlangen naar echtheid, eerlijkheid 
en waarachtigheid belangrijker is dan de behoefte om zichzelf te bewijzen. Dat in ons leven niet 
centraal staat wat wíj te bieden hebben of wat ónze taak is, maar allereerst: dat ons iets geboden 
wórdt. Daar wordt ons helder dat wie echt liefheeft, veel meer ontvangt dan dat hij geeft.

Pastoor H. Reijnen

Gebed

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

april
2019

vieringen in

Zaterdag 30 maart 19.00 uur 
Eucharistieviering. Tevens 
Voorstellingsmis communicanten

Zondag 31 maart 09.30 uur 
Woord- en gebedsdienst met 
volkszang

Zondag 07 april 09.30 uur 
Eucharistieviering met volkszang

Zondag 14 april 09.30 uur 
Palmpasen. (Familie-)eucharistieviering 
(met volkszang?). Voor de mis is er 
een kinderoptocht.

Zaterdag 20 april 20.00 uur 
Paaszaterdag. Eucharistieviering met 
het Gezinskoor

Zondag 21 april 09.30 uur 
1e Paasdag. Woord- en gebedsdienst 
met het Gregoriaans koor

Maandag 22 april 
2e Paasdag. Er is geen dienst

Zondag 28 april 09.30 uur 
Eucharistieviering met volkszang
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Gedoopt
Marit van Willigenburg, heeft op 2 maart jl. het heilig doopsel ontvangen.
Vince van Dalen, Heikampseweg 55, is op 9 maart gedoopt.
Wij wensen Marit en Vince samen met hun ouders, familie en vrienden een mooi, gezond en gelukkig leven.

Verloting paaskaars
Na de paasviering wordt de paaskaars weer verloot. De lootjes hiervoor kunt u na de vieringen op zaterdag 20 en zondag 
21 april kopen. De kosten zijn € 1,- per twee stuks. Het winnende lotnummer wordt zondag na de mis getrokken en 
bekendgemaakt. In de volgende Hèjs Nèjs en op onze Heijense website www.heijen.info wordt dit nummer vermeld. De 
paaskaars kan opgehaald worden bij pastoor Reijnen.

Vastenactie
De Vastenactie loopt van Aswoensdag, 6 maart tot Pasen, 20 april. Bij de vorige Hèjs Nèjs hebt u het vastenzakje ontvangen 
waarmee u deze actie kunt ondersteunen. N.B. Indien u het vastenzakje niet meer kunt vinden is uw bijdrage ook zeer 
welkom in een gewone envelop. Ook kunt u helpen door in april een bijdrage te geven aan de leerlingen van de Heggerank.
Volgende maand volgt er een kort verslag van de actie en de bekendmaking van het ongetwijfeld mooie resultaat. Bij 
voorbaat dank voor uw steun!
Het kerkbestuur



Mark Maas viert carnaval.
Mark Maas,  wie kent hem niet, is geboren in Heijen, maar hij woont nu aan de Plateel in Milsbeek. Niet dat hij Heijen ooit vergeet! Als er ook maar iets te doen is, is Mark erbij. Hij vierde dus ook carnaval in Heijen en liep mee met de optocht op maandagmiddag. Mark had een T-shirt aan met voorop een foto en achterop een tekst waarover hij goed had nagedacht. Mark vindt dat de Meidoornstraat ook een opknapbeurt verdient! Mark won hiermee de derde prijs in de optocht. Wij spotten Mark en maakten de foto’s. Hij wilde heel graag dat deze foto’s in het Hèjs Nèjs zouden komen. Aan zijn wens is nu dus voldaan!

Gezellig sporten in de gymzaal!

Speciaal voor senioren

Heijen, maart  2019. 

Op plezierige manier werken aan je gezondheid en  lekker fit 

blijven. Dat wil jij toch ook?  

Iedere woensdag van 18.30 – 19.30 uur wordt er een Sport- & 

Spel les gegeven in de gymzaal bij de basisschool, speciaal voor 

de 50-plusser.  Deze les wordt verzorgd door docenten van 

Gennep Vitaal.
Tijdens de les wordt volop aandacht besteed aan de conditie 

en het versterken van de spieren. Ook spelvormen ontbreken 

niet.  Vanzelfsprekend wordt rekening gehouden met de 

mogelijkheden van de individuele sporter.

Bewegen is belangrijk. Daarmee blijf je gezond en fit!

Wil je een keer meedoen, dat kan! Kom gerust langs voor twee 

gratis proeflessen. 
Voor vragen of meer info zie onze website: www.gennepvitaal.nl  

en de advertentie elders in dit blad.

Beste Culthis fan,

De redactie van Culthis, het maandelijkse audiopro-
gramma met cultuurhistorisch nieuws en interviews 
uit de gemeente Gennep, is wegens vertrek van een 
ervaren lid op zoek naar nieuwe redactieleden. Heb 
je affiniteit met kunst, cultuur en historie? En vind je 
het leuk om samen met anderen mensen te intervie-
wen en een mooi audioprogramma te maken dat te 
beluisteren is via You Tube? Dan is dit vrijwilligerswerk 
echt iets voor jou. We komen 1 keer per maand op 
maandagmiddag bij elkaar in de Kenniskeuken van 
Gennep voor het maken van opnames en het bepalen 
van de inhoud van het programma van de volgende 
maand. Wil je meer weten over het redactiewerk bij 
Culthis? Neem dan contact op met de voorzitter van 
de redactie, André Rijniers. Mail: rijnreijn@telfort.nl)  
Ken je mensen die mogelijk geïnteresseerd zijn in dit 
leuke redactiewerk? Stuur deze oproep dan gerust 
door. Alvast bedankt. 
Met vriendelijke groet, 

De redactie van Culthis



Wandelen voor de rolstoelbus van Norbertus De Norbertus wandeltocht is op zaterdag 20 april 2019.Afstanden:  5, 10, 15, 20, 25 en 40 kilometer.
Start:  
40 kilometer vanaf  7.00 uur tot 9.00 uur.25 kilometer vanaf  7.00 uur tot 11.00 uur15 en 20 kilometer vanaf 8.00 uur tot 12.00 uur5 (rolstoeltoegankelijk) en 10 kilometer vanaf 9.00 uur tot 14.00 

uur.

De 5 kilometertocht is zeer geschikt voor een gezinswandeling.
De tocht leidt weer door de mooie omgeving van Gennep en de 
Maasheggen.  

De bijdrage die wordt gevraagd is € 5,--. Kinderen: € 2,--.
De opbrengst van de wandeltocht is bestemd voor de rolstoelbus.Start- en eindbestemming: Zorgcentrum Norbertushof, 

Kleermakersgroes 20 te Gennep.
Er zullen onderweg weer een aantal rustplaatsen worden ingericht. 
Daar zijn diverse consumpties te verkrijgen. De opbrengst hiervan 
komt ook ten goede aan de rolstoelbus.
Alvast weer onze hartelijke dank voor uw deelname.Namens de Vrienden van Norbertus,

Suus Knevel.

Wie verzint de mooiste slagzin?

Zoals reeds eerder gemeld verschijnt de honderdste editie 
van het Hèjs Nèjs in mei. We hebben over deze editie bin-
nen de redactie al diepgaand zitten brainstormen. Ideeën te 
over, dat mag je wel zeggen. Dat alle ideeën niet gerealiseerd 
kunnen worden is ons ook duidelijk.
Een van de ideeën is:  laten we de Heijenaren vragen een 
pakkende slagzin te verzinnen. We geven maar één woord: 

Hèjs Nèjs
Voor jullie is het nu de kunst daar een mooie leus omheen 
te bouwen! De leukste inzending krijgt een vermelding in de 
100e editie en er ligt hiervoor ook een prijsje klaar.
Stuur je inzending naar dorpsblad@heijen.info. Vergeet niet 
daarin je naam, adres en/of telefoonnummer te vermelden. 
We zijn enorm benieuwd.

En….Wie heeft ze nog alle 100? 

In mei 2010 verscheen de 1e Hèjs Nèjs en in 
mei 2019 komt de 100ste uit!
Regelmatig horen we, dat veel van onze lezers 
alle uitgaven van Hèjs Nèjs bewaren. Dat klinkt 
ons als muziek in de oren. Daarom willen we on-
der hen een passend prijsje verloten. Uiteraard 
wordt de prijswinnaar vermeld in Hèjs Nèjs.
Hoe werkt het? Heel eenvoudig. Als je ze alle 
100, dus inclusief die van mei aanstaande, be-
waard hebt, stuur je een e-mailtje naar dorps-
blad@heijen.info met daarin vermeld je naam en 
adres.
Onder de inzenders verloten we de prijs. Na 
controle kunnen we de prijs dan overhandigen.
Ook hier zijn we zeer benieuwd naar de inzen-
dingen.
De redactie

Afscheid Nelly Kusters als bezorgster van het Hèjs Nèjs
Nelly Kusters, een van onze trouwste bezorgsters van het Hèjs Nèjs, heeft te kennen gegeven dat ze stopt met het bezorgen van ons dorpsblad in de Heesweg. Nelly heeft deze taak al verricht vanaf de eerste editie in 2010. Nu  is Nelly verhuisd naar een seniorenwoning. We begrijpen haar besluit en wij bedanken Nelly voor alle jaren trouwe dienst. Tenslotte wensen wij haar nog een hele mooie tijd toe in de nieuwe woning.

Haar taak wordt overgenomen door Dorita Sanders. Succes Dorita!

Voorverkoop Brunch Heisa 

Op Pinksterzondag 9 juni zal er na de H.Mis een overheerlijke Heijse 

Brunch geserveerd worden. Mis dit niet!  Met betrekking tot deze 

brunch is het volgende van belang:

Om de inkopen beter te kunnen inschatten zal de organisatie op 

zaterdag 6 april van 13.00 tot 15.00 uur een voorverkoop houden 

voor de brunch in Café-Zalen Jan. Er zijn “maar” 250 plaatsen in de 

tent, dus het is zaak er tijdig bij te zijn. Over het menu willen we 

nog niet in detail treden, maar het belooft een smakelijk geheel te 

worden. Maak er een gezellig familie-uitje van!

De prijs voor de brunch bedraagt € 8,50. Kinderen tussen 4 en 

10 jaar betalen € 4,00, kinderen tot 4 jaar eten gratis. Per persoon 

mogen er max. 6 kaartjes worden gekocht.



Wat is uw
huis waard?

Gratis waardebepaling
bel 0485-820202

 

 

   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!

Bron: betaalrekening, 
Bankenmonitor Consumentenbond 2018

Service

8,6
Internet 

en Mobiel 
Bankieren

8,6
Algemeen

9,2
Klanten geven 

ons deze cijfers:

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

Weer de hoogste
waardering!
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ASML
Martin is werktuigbouwkundig ingenieur en werkt bij ASML in 
Veldhoven. We lezen in Wikipedia: ”ASML is een Nederlands 
hightechbedrijf en de belangrijkste leverancier van machines voor 
de halfgeleiderindustrie (chipmachinemaker), in het bijzonder voor 
steppers en scanners die worden gebruikt bij het maken van chips. 
Klanten zijn veelal chipproducenten.” 

Deze machines worden over de hele wereld verkocht. Martin kwam 
op deze wijze in aanraking met klanten in Zuid-Korea. Het leek hem 
een mooie uitdaging een poosje voor ASML in het buitenland te 
werken. Na twee bezoeken aan de vestiging in Zuid-Korea werd hem 
voor de duur van twee jaar een uitzendklus, als we het zo oneerbiedig 
mogen zeggen, in dit land aangeboden. Na uitvoerig beraad met 
Karin nam Martin de uitdaging aan. In augustus vorig jaar verkaste 
het gezin naar Zuid-Korea. Het kantoor van ASML is gevestigd in de 
stad Dongtan. Het is geen ramp als je nog nooit van deze stad hebt 
gehoord. Hetzelfde geldt voor hun woonplaats Seongnam. Dit is een 
stad met meer dan 1 miljoen inwoners. Het geldt als een voorstad 
van de hoofdstad Seoul. Je bent met het openbaar vervoer vanaf 
Seongnam in een kwartiertje in de hoofdstad.

Thuis met Kerstmis
In december kwam het gezin even terug naar Heijen en vierde de 
Kerstdagen met ouders en schoonouders, vrienden en vriendinnen. 
Vlak voor de jaarwisseling vlogen ze weer terug naar Zuid-Korea. 

De Van Versendaaltjes waren even terug in Heijen…
Om te beginnen stellen we de belangrijkste mensen van dit interview even voor: De Van Versendaaltjes, 
dat zijn Martin (44), Karin (41) en de kinderen Mara (11) en Tim (10). Ze wonen al enige jaren aan de 
Heikampseweg. Karin is een geboren Heijense, haar vader en moeder zijn Harrie en Diny Gerrits. Zij wo-
nen in de Acaciastraat. Martin komt uit Geldermalsen. Tijdens hun studie in Eindhoven kwamen Heijen 
en Geldermalsen elkaar tegen in het uitgaansleven en de rest is geschiedenis, zullen we maar zeggen! Mar-
tin en Karin trouwden in 2004 en kwamen enkele jaren later naar Heijen. Ze wilden hun kinderen in een 
veilige en knusse omgeving laten opgroeien. Daar kwam de laatste tijd echter toch even  verandering in.
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Uiteraard was de redactie er als de kippen bij om hun verhaal te 
horen en op te schrijven voor het Hèjs Nèjs. Want al lijkt het in 
dit hightech tijdperk heel gewoon om even een paar jaar aan de 
andere kant van de wereld te wonen en te werken, zo gewoon is 
het natuurlijk niet. We vragen de gezinsleden afzonderlijk naar hun 
ervaringen.

Karin
Karin werkte twee dagen per week bij Arvato en had haar eigen 
webshop: Familieprints. Met beide heeft ze nu even moeten stoppen. 
Karin: “Martin en ik zijn in het voorjaar een weekje naar Zuid-Korea 
gegaan om te kijken waar we kwamen te wonen en hoe de scholen 
voor de kinderen zouden zijn. We kregen er een positief gevoel over. 
De kinderen gaan naar een Internationale School en ze hebben het 
daar gelukkig prima naar hun zin. Het Engels moeten praten was wel 

even wennen voor ze, maar inmiddels gaat dat echt heel goed. We 
wonen in een groot complex van 37 verdiepingen en wij wonen op 
de 26e verdieping. Met een clubje vrouwen uit het gebouw lopen 
we regelmatig van de 1e verdieping naar de 37e via de trappen. 
Best pittig, maar ook heel gezellig. Daarnaast heb ik geprobeerd om 
Koreaans te leren, maar dat is toch wel heel erg lastig. In het nieuwe 
jaar ga ik er dan ook niet mee verder. Ik maak de filmpjes voor ons 
vlog en ga met de bovenbuurvrouw regelmatig shoppen, lunchen 
of het immens grote Seoul verkennen. We hebben even moeten 
wachten op onze eigen spullen, maar ik ben blij dat we ervoor 
gekozen hebben om deze te laten verschepen naar Zuid-Korea. 
Het appartement voelt nu toch meer als ons eigen huis en voor 
de kinderen was het heel belangrijk om in hun eigen bed met eigen 
knuffels te kunnen slapen. Natuurlijk skypen we geregeld met pap 
en mam. Op deze manier lijkt de afstand niet zo groot. De overgang 
van Heijen naar Zuid-Korea is mij tot nu toe 100% meegevallen en ik 
hoop dat dat zo blijft voor de komende tijd.”

Martin:
“Ik heb het heel goed naar mijn zin in Zuid-Korea, al moet ik wel 
lange dagen maken. Ik ben projectmanager en werk via ASML vaak 
bij onze Koreaanse klant. In het weekend ben ik vrij en gaan we leuke 
dingen doen met de kinderen. Ik vind het belangrijk dat ze veel van 

Skypen....

Tempelbezoek....
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het land en deze omgeving beleven. Zo zijn we onlangs al een keer 
met hen naar Osaka in Japan gevlogen.”
Tim en Mara: “Daar moesten we tempels bekijken….!” Hun gezichten 
bij deze opmerking moet je er zelf even bij voorstellen.

“In Seoul speelde Kiki Bertens een tennistoernooi, dat ze ook nog 
won. Daar waren wij bij. Mara had een Feyenoord shirt aan en 
dat viel trainer Raemon Sluiter op. Hij lachte naar ons gezin op de 
tribune. Ook maakte ik een optreden van DJ Tiësto mee. Ik houd 
erg van de dancefestivals, dus dit kwam mooi uit! Mijn werk vind 
ik interessant en de Koreaanse collega’s zijn erg aardig. Je collega’s 
zijn meestal ook je vrienden. Er wonen ook enkele collega’s in het 
appartementencomplex. Wat mij opvalt in Korea is dat senioren 
en kinderen altijd voorrang hebben, bijvoorbeeld in het openbaar 

vervoer. Volwassen mensen staan op voor onze kinderen.  Van ons 
hoeft dat natuurlijk niet, maar het is er gebruikelijk. Ik vind het eten 
heerlijk, gezellig samen uit één pan eten. De supermarkt is heel duur, 
je kunt soms beter en goedkoper gewoon uit eten gaan. “
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Tim en Mara: “Daar moesten we 
tempels bekijken….!”

Mara
De 11-jarige Mara zit op de Korea International School (KIS). Ze 
vertelt: “Ik zit in Grade Six; dat is in feite groep 8. Het systeem komt 
echter overeen met de middelbare school. Denk hierbij aan het 
steeds wisselen van lokaal en leraar en het maken veel huiswerk. 
Het grootste verschil tussen Nederland en Korea is het eten! We 
eten soms soep, vlees en bulgogi, dat is een hete pot. De taal is ook 
een groot verschil. Ik kan mij al voorstellen in het Koreaans, dan zeg 
ik naneun Mara-imida. “Dankjewel” is gamsahabnida in het Koreaans. 
In de klassen zitten maar tien tot veertien leerlingen, dat vind ik wel 
fijn. Verder ga ik met de bus naar school, dat hoefde in Heijen niet. 
Het onderwijssysteem is Amerikaans, dus er is veel sport. Ik moet 
soms tien kilometer per uur hardlopen op een hardloopband. Verder 
vind ik Engels en maatschappijleer leuk. Ik heb al een Duitse en een 
Amerikaanse vriendin. Het Engels praten gaat steeds beter. Shoppen? 
Dat moet je maar aan mama vragen!”
Mama: “Shoppen valt niet mee in Korea. De mensen zijn hier kleiner 
en wij hebben ook bredere heupen. Soms lukt het bij een outlet 
iets te kopen. Daarom gaan we deze week ook even fijn winkelen 
in Nederland!”

Tim
Tim is op 14 november 10 jaar geworden. Ook hij gaat naar de KIS. 
Hij zit in Grade 5, dat is groep 7 van de Nederlandse basisschool.
Op onze vraag welke lessen hij leuk vindt antwoordt hij: “Kolab.” 
Kolab? “Ja, dat is meer een technische les met creatief houtbewerken. 
We bouwen samen een marslander. ”Een marslander, zeggen wij. 
”Hoe zit het dan met water op Mars?” Tim zegt: “Daar hebben we 
ook al over nagedacht. Op Mars is ijs en we bouwen een tank waarin 
het water van Mars kan smelten. Het is een project dat we met drie 
klasgenoten bouwen.” 
Wat is het grootste verschil met Nederland? Tim: “De zomers zijn 
heter en de winters kouder.” En hoe gaat het met de tromboneles? 
We zagen op Facebook dat je een instrument moest leren bespelen! 
Tim kijkt bedenkelijk en de duim gaat omlaag. De vorderingen zijn 
schijnbaar nog niet van dien aard dat er over gejuicht kan worden. 
Maar wie weet, de lessen duren nog het hele schooljaar.

We bouwen samen een marslander.

En nu?
Martin en Karin vertellen dat toen ze afgelopen week na de vliegreis 
aan kwamen rijden bij pap en mam in de Acaciastraat de klas van 
Tim buiten aan het spelen was. Opa en oma moesten toen toch 
echt even wachten op de knuffels van hun kleinzoon. Eerst spelen 
met de klasgenootjes! Dat wordt wel als een gemis ervaren. In Korea 
ren je niet even naar buiten om te spelen. Gelukkig is er in de week 
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dat ze in Heijen waren veel gelogeerd en gespeeld bij vriendjes en 
vriendinnetjes en bij opa en oma. Ook het kunnen meedoen met 
het kerstdiner op school en een dagje meedraaien in de oude klas is 
voor de kinderen heel erg fijn geweest. Voor de rest wordt er weinig 
gemist. Sinterklaas is langs geweest, Halloween is gevierd evenals de 
verjaardag van Tim. Het gaat gewoon allemaal door. 

Opa en oma moesten toen toch echt even 
wachten op de knuffels van hun kleinzoon. 

Eerst spelen met de klasgenootjes!

Is het niet een heel avontuur om met twee jonge kinderen naar zo’n 
ver land te verkassen als is het maar voor twee jaar?
Martin en Karin vinden het een mooie ervaring om zo de kinderen 
wat meer van de wereld te kunnen laten zien Ze leren allerlei zaken 
die ze in Heijen niet meteen tegenkomen. Ze missen Heijen nog niet 
echt, al mist ieder op zijn of haar beurt wel iets. Voor Tim zijn dat zijn 
vrienden en het makkelijk buiten kunnen spelen. Mara mist het bugel 
spelen bij de fanfare en afspreken met vriendinnen. Voor Martin en 
Karin is het missen van spelletjesavonden, verjaardagen en de jaarlijkse 
BBQ van de mannen het grootste punt. Echter, door de sociale media 
is iedereen toch heel dichtbij. Karin: “En we denken dat pap en mam 
ook nog wel een bezoekje aan Zuid-Korea zullen brengen!” Alvast 
veel plezier, Harrie en Diny!
Inmiddels is er al een eerste bezoek 
uit Heijen  geweest. Op 16 januari, de 
verjaardag van Martin, stonden Bart 
Poels en Roel Philipse onverwacht 
op de stoep om de jarige job mee 
uit eten te nemen!

Wil je dit Heijense gezin volgen 

bij hun avonturen in het verre 

Zuid-Korea? 

Dat kan via de Facebookgroep 

De van Versendaaltjes 

of via Youtubekanaal : 

devanversendaaltjes

Vrienden uit Heijen op bezoek
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Boxmeerseweg 2a  6598 BK Heijen
www.snellenhorecaservice.nl
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Het organisatiecomité, bestaande uit de coördinatoren van de 
deelnemende fondsen en het dagelijks bestuur,  is weer druk bezig  
met de organisatie van de Goede Doelen Week 2019. Dit jaar 
organiseren we al weer  voor de  5de  keer deze speciale week. 
Even het geheugen opfrissen:  In de stichting “Goede Doelen Week 
Heijen” zijn nu 9 CBF (Centraal Bureau Fondswerving) -fondsen 
verenigd die niet meer afzonderlijk, maar gezamenlijk in één week in 
Heijen gaan collecteren. 
Als het goed is, heeft u dus de afgelopen maanden geen collectanten 
van Goede Doelen aan de deur gehad. Niet alleen voor u, ook voor 
onze collectanten was het tot dusverre een “rustig” jaar. 

Voor alle duidelijkheid: acties van de fanfare, het Gilde, de Zonnebloem 
en verkoopacties van onze Heijense verenigingen kunt u gewoon aan 
de deur blijven verwachten.

Van de gemeente Gennep hebben we vergunning gekregen om dit 
jaar in week 16 te collecteren voor de Goede Doelen in Heijen.
Vanaf woensdag 10 april worden de collectebrieven huis aan huis 
bezorgd. In deze collectebrief staat  duidelijk vermeld welke fondsen 
aan de collecte deelnemen en waar ze voor staan. Tevens geeft de 
brief voldoende informatie over hoe te handelen.

Woensdag  17 en donderdag 18 april worden deze brieven tussen 
18.00 en 20.00 uur weer opgehaald. 
Door een efficiënte indeling van Heijen  in 20 wijken, kunnen 40 
collectanten  (2 à 2) in een tijdsbestek van 2 uur in heel Heijen 
hebben aangebeld om de ingevulde collectebrieven weer op te halen. 
De bewoners van de adressen die de eerste avond niet thuis zijn, 
kunnen de volgende dag alsnog de collectanten op bezoek krijgen. 
Bent u dan ook niet thuis, dan krijgt u een briefje in de brievenbus 
waarop staat waar u alsnog uw donatie kunt deponeren.

De collectanten kunnen zich legitimeren met een Goede Doelen 
Week-badge en hebben een speciale Goede Doelen collecte-
emmer bij zich.

Met deze vooraankondiging van de Goede Doelen Week hopen wij 
u weer voldoende op de hoogte te hebben gesteld van wat er te 
gebeuren staat.

Wij, de gezamenlijke goede doelen fondsen, rekenen ook dit jaar 
weer op uw steun.

Het organisatiecomité.

GOEDE DOELEN WEEK HEIJEN 2019



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

 HEYEN
SINDS 1898

COENDERS
TWEEWIELERS

F

GAZELLE, BATAVUS, 
RIH, LOCOMOTIEF, 

ELECTRISCHE FIETSEN, 
SPARTA, ION, 

BATAVUS EASY SACHS
BROMFIETSEN: VESPA en PUCH

Hoofdstraat 34, 6598 AE Heijen
Tel: 0485-511597 Fax: 0485-519561 

Mail: hans.coenders@hetnet.nl

CT_adv_A6.indd   1 20-04-2010   10:25:18

Voor zorg en ondersteuning bij u thuis, 7 dagen per 
week. Dichtbij en vertrouwd. 
In Gennep en omliggende dorpen bieden wij verpleging 
en verzorging bij u thuis. Ook bieden wij hulp in de 
huishouding en thuisbegeleiding.
Samen vinden wij de zorg die bij ú past!
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Dit blijkt pertinent niet te kloppen. De verklaring voor deze verschillende 
berekeningen luidt als volgt: RTL ging uit van het aantal adressen in 
Heijen (ca. 850) gedeeld door het aantal inbraken. Maar in Heijen 
hebben we ook vakantieparken waardoor het aantal adressen dan wel 
ongeveer 850 is, maar het aantal huizen ca. 1.700 bedraagt. Als je het 
aantal inbraken gaat delen door het aantal huizen, dan kom je veel lager 
uit. Relativeren dus, deze uitkomst van RTL! 

Tips voor inbraakbeveiliging en -preventie
We kregen tips voor inbraakbeveiliging en die hebben we inmiddels 
op de website www.heijen.info gezet. Voor deze tips hebben we ook 
www.maakhetzeniettemakkelijk.nl als informatiebron gebruikt. De beste 
tip stond echter niet op deze site maar kwam van de wijkagenten zelf: 
“Neem een herdershond. Die laat geen enkele boef door!” Maar ja, 
als je geen herdershond hebt of wilt hebben dan komen toch weer 
de beveiligingstips van bovengenoemde website van pas. “Want hoe 
moeilijker jij het voor ze maakt, hoe gemakkelijker ze naar de buren 
gaan.”

Misdaadcijfers
Wil je eens kijken hoe het met de misdaad in ons dorp staat, dan kun je 
de website www.data.politie.nl bekijken. Een bron met zeer interessante 
informatie.
Als je wilt helpen boeven te vangen en misdaad te voorkomen, raadt de 
politie aan om de site www.burgernet.nl te bezoeken. “Sociale controle” 
is hier het toverwoord.
“Bij verdachte situaties altijd 112 bellen,” zeggen de heren. “Ook bij 
twijfel bellen! Beter een keer te veel, dan dat er een misdaad gepleegd 
wordt.”

Boevenbendes
Dergelijke groepen hebben ook wel eens in Heijen huisgehouden. De 
buitenlandse bendes komen veelal uit Duisburg, aldus de agenten. Er zijn 

echter ook Nederlandse boevenbendes. Die heten in het jargon A73-
bendes of N271-bendes. Het is maar dat je het weet!

Bezoek ex-inbreker.
In Ottersum is hij al geweest, de ex-inbreker die op verzoek van de 
politie een rondje maakt door het dorp en daarbij de zwakke plekken 
in en rondom de huizen vaststelt. Het is de bedoeling dat deze ex-boef 
deze zomer ook een rondje Heijen gaat maken. We zijn benieuwd.

Drugs en drank
Wat de heren agenten verder opmerken is dat het gebruik van drugs 
en drank, met name in het weekend, steeds verder toeneemt. “Het is 
nog niet zo erg als in delen van Zeeland, Urk of de Achterhoek, maar 
zorgelijk is het wel. We houden vinger aan de pols!”

Samenwerking met Brabant
Er was al eens sprake van dat het politiebureau Gennep gesloten zou 
worden. Deze kogel is echter nog lang niet door de kerk. De heren 
verzekerden ons “Politie Gennep blijft bestaan!” Maar er wordt wel over 
de grenzen van de gemeente heen gekeken. Het zou kunnen gebeuren 
dat het politiebureau van Gennep straks gehuisvest wordt in Oeffelt. 
“Dat ligt maar iets verderop, dus dat kan niet zo’n bezwaar zijn,” menen 
de agenten.

Pilot
De agenten van de regio Venray-Gennep zijn sinds kort allemaal 
uitgerust met een laptop met internetaansluiting. Hierdoor kunnen 
ze ter plaatse de aangiftes verwerken, zodat gedupeerden niet later 
naar het politiebureau hoeven te komen. Als de proef slaagt zullen alle 
agenten in Nederland met een laptop worden uitgerust.

Tot zover dit verslag over ons gesprek met de wijkagenten Maikel en 
Anthony.

Kort verslag van ons gesprek met de wijkagenten 
Anthony van Baal en Maikel Brouwers
Op 18 februari jl. hadden wij een afspraak met de bovengenoemde wijkagenten. In het gesprek ging het onder andere over de inbraakcijfers 
die RTL onlangs publiceerde. Hieruit zou blijken dat Heijen op plaats 8 staat van de meest inbraakgevoelige plaatsen in Nederland. 
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HEIJSE KIDS & CO.

Vastelaovond 2019
Onder het mom van “het is goed voor het integratieproces” heb ik mij dit jaar maar eens flink op de carnaval gestort!
We wonen hier nu alweer 5 jaar en carnaval vieren was mij nog niet eerder gelukt:  of ik was aan het bevallen, net bevallen, hoog 
zwanger, verstrengeld tussen de poepluiers, moedermelk en slabbetjes of andere kindgerelateerde bezigheden.... 
De kids zijn inmiddels redelijk zelfstandig, ik ben uitgebaard en ons gezin compleet, dus tijd voor moeders om de echte wereld 
weer eens in te trekken!
Carnaval dus

Ik had er al eens een flardje van meegepikt tijdens het Kruumelbal en de bonte avond van school. Verder hebben we vorig jaar 
meegedaan met de optocht met onze straat de Smele, maar echt 4 dagen hardcore los gaan met de carnaval was mij nog niet 
eerder gelukt....
Dit mag je gerust een uitdaging noemen, want bij een aantal dagen carnaval vieren horen natuurlijk ook de nodige outfits. Laten 
wij dit jaar nou besloten hebben dat niet alleen ik, maar ook manlief en de kinderen zouden gaan deelnemen aan al dat “Groete 
oet de fieesttent” en “Alaaf”- geweld! Kortom, het shoppen en verzinnen moest ook nog allemaal even x5 gebeuren, want je wilt 
natuurlijk wel enigszins origineel voor de dag komen.
Een aantal weken voor de carnaval kreeg ik ook nog een belletje of ik het niet leuk zou vinden om een rolletje te vertolken 
tijdens de Kinderboerenbruiloft? Een voor mij volstrekt onbekend fenomeen, maar voor ik het wist had ik al volmondig ja gezegd 
en zat ik dus ook nog vast aan het op zoek gaan naar Boerenkledij voor mezelf en ons drietal en het instuderen van de nodige 
dansjes en teksten...
Tja, wat moet je ook anders als het eerste wat je dochter van 2 ½ zingt als ze net wakker geworden is en nog in haar bedje zit: 
“Waar is dat feestje? Hier is dat feestje! “ is. En als je zoons teksten van de Snollebollekes mee kunnen zingen en dansen, omdat 
ze dit op school hebben geleerd? Dan weet je dat er geen weg meer terug is en rest je alleen nog om gewoon maar in te haken 
en mee te deinen.... 
Van Mèrtzitting met buren in zelfgemaakte jassen tot Zotte Zaoterdag bewapend met luizenkam. Op zondag de gastvrijheid 
pruuven tijdens een uitgebreide lunch samen met vrienden en kinderen en dan óp naar de pleebeksjo bij Cafe Zalen Jan. De 
dag erna al bbq “eend” de optocht bekijken met staantafels op straat en vervolgens polonaisend door d’n Toomp trekken om de 
volgende dag de Boerenbruiloft te worden ingedenderd en tenslotte nog een vleugje laatste uurkes mee te pikken!
Het  waren een paar fantastische, intensieve, gezellige, vrolijke dagen! We hadden geen kind aan de kinderen, die hebben non stop 
genoten, gedanst, zichzelf mogen zijn terwijl ze verkleed waren...  Moj toch? 
Het eensgezind zijn heeft mij tijdens deze dagen echt het meest positief verrast! Maar ook de vele complimenten en de waardering 
voor het feit dat je door het “mit doen” laat zien dat je je aan wilt passen en dat je je steentje op jouw manier wilt bijdragen.  De 
vrolijkheid, creativiteit en het vele schik hebben heeft mij echt doen genieten van Vastelaovond 2019! 
Ooit zullen onze kinderen ook op dat podium staan en uit volle borst `Heej bin ik gebaore, Gelukkig gewaore!` meezingen....
...de gedachte alleen al kan mij nu al ontroeren... Ik denk dat het integreren behoorlijk geslaagd is.... 

Liefs, Marita

Hallo, Ik ben Marita en ik neem jullie 
graag  mee in mijn wereld en de kijk op het 
Heijse leven....
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Ik en mijn Hejsdier
Hallo allemaal,
Wij zijn Toby (5 jaar) en Boaz (3 jaar) van Bergen en wij 
wonen op de Beukenlaan 10.
Graag stellen wij onze katten Winnie en Loeki aan jullie 
voor!

Winnie, de witte poes, is een chique ragdoll. En Loeki is een 
Britse korthaar kat. Ze zijn beide 13 jaar oud! Ze wonen 
dus al veel langer bij papa en mama dan dat wij dat doen! 

Mama heeft Loeki en Winnie opgehaald toen ze allebei 12 
weken oud waren. 

Toby zegt het volgende over ze: ze zijn allebei heel lui, want 
ze slapen veel. Omdat ze zo oud zijn spelen ze niet meer 
zo vaak. Ze zijn heel zacht en ik aai ze daarom graag op 
hun buikjes. 

Dit eten onze katten: Loeki lust graag een plakje kaas en 
verder alleen maar brokken. Winnie lust alleen maar de 
duurste brokken. De goedkope brokken laat ze staan. Ze 
ziet er niet alleen heel deftig uit, zo gedraagt ze zich dus 
ook.

Als Loeki soms heel hard miauwt dan gaan de jongens altijd 
gelijk kijken wat er is. Dan wil hij vaak voer of water.

Onze katten zijn heel lief, want ze maken nooit iets kapot. 
Alleen krabben ze soms aan mama’s vloerkleed om zo 
even lekker hun nageltjes te kunnen vijlen. 

De verzorging bestaat uit het vullen van hun maagjes en 
het knippen van hun nageltjes. Winnie moeten we soms 
ook kammen en ontklitten!

Wij hebben een hele lieve kattenoppas: Pim v.d. Loo, onze 
buurman. Toen wij op vakantie waren heeft Pim voor de 
katten gezorgd.  Dat heeft hij heel goed gedaan want hij 

kreeg daarvoor bier van ons. Dat vindt Pim lekker 😁, aldus 
Toby.

Ondanks haar leeftijd is Winnie ook wel eens ondeugend 
geweest. Ze had een keer zin om op avontuur te gaan, 
ontsnapte uit ons huis en liep richting de tuin van de buren. 
We konden haar gelukkig nog net op tijd vangen! Winnie 
en Loeki zijn namelijk binnenkatten en mogen dus niet 
stiekem naar buiten glippen.

Het aller-leukste aan onze katten is volgens Toby dat ze 
altijd bij ons thuis zijn en er altijd zijn als ik thuis kom!
Onze grootste wens voor hen is dat we hopen dat ze nog 
heel lang zullen leven, ondanks dat ze al zo oud zijn! 

Lieve groetjes van Toby, 
Winnie, Boaz en Loekie

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

HEIJSE KIDS & CO.

Eitjes tellen
Over de twee pagina’s verspreid zie je allemaal verschillende gekleurde eitjes.

Hoeveel rode eitjes tel je? 

Hoeveel gele eitjes tel je? 

Hoeveel groene eitjes tel je?

Schrijf het juiste getal in het vierkantje 



webshop.controlmedia.eu
dé producent van online drukwerk!

Drukwerk eenvoudig en voordelig bestellen bij dé producent van online 
drukwerk. Uw drukwerk wordt vliegensvlug geproduceerd op de meest 
moderne offset persen en voordelig geleverd op het door u gewenste 
adres. Bekijk ons leveringsaanbod en overtuig u van de kracht en kwa-
liteit van dé online producent van Nederland en België.

Waarom webshop.controlmedia.eu?
- vliegensvlug en voordelig kwaliteitsdrukwerk
- 100% eigen productie
- no-nonsense mentaliteit
- innovatief
- gratis levering in Nederland en België

Nijverheidsweg 23
4879 AP Etten-Leur
T +31 (0)76 745 00 20
E webshop@controlmedia.eu

Ik wil geen administratie, 
ik wil heldere informatie!
Eerst heeft u een administratie: een jungle van 
getalletjes. Daarna komt Polder even bij u langs. 
Korte tijd daarna heeft u opeens heldere informatie.

ADMINISTRATIE – BELASTINGZAKEN – LOONADMINISTRATIE

Erfsebosweg 26, 6598AJ Heijen
T: 06-21509872
www.polderadministratiekantoor.nl
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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

Wijkagenten:
Maikel Brouwers:   maikel.brouwers@politie.nl
Anthony van Baal:   anthony.van.baal@politie.nl

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

Service Apotheek Niersstad                
Spoorstraat 97, 6591 GS Gennep 0485 - 231810

Gemeentehuis:   
Ellen Hoffmannplein 1,
6591 CP Gennep  0485 - 494141
Gennep zorgloket  0485 - 494141
www.gennep.nl

Bibliotheek op School   
voor kinderen van 0 - 12 jaar
Iedere maandag van 8.30 - 10.00 uur 
(m.u.v. schoolvakanties)
Basisschool De Heggerank  0485 - 512053

Ziekenhuis: 
Maasziekenhuis Pantein
Dokter Kopstraat 1,
5835 DV Beugen  0485 - 845000

Storingen:   
Gas en elektriciteit  0800 - 9009
Water (WML)  0800 - 0233040

Milieuklachten:   
Milieuklachtentelefoon  043 - 3617070

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

Proteion Thuiszorg  088 - 850 00 00
Proteion Schoon (huishoudelijke hulp) 088 - 850 00 00
Proteion Thuisbegeleiding  088 - 850 00 00

SOS telefonische hulpdienst: 
Dag en nacht aandacht  0900 - 0767

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

Dinsdag 26 maart
KBO afd. Heijen - Bedevaart Smakt

Zaterdag 30 maart
20.00 uur De Kleppenburg Oeffelt

Fanfare EMM - Uitwisselingsconcert met Fanfare 
Vriendschap

Zondag 31 maart
Schietterrein “De Maasarm”

Gilde Sint Dionysius - Onderlinge wedstrijd 
geweerschutters

Donderdag 4 april  
13.30 uur D’n Toomp     

KBO afd. Heijen - Kienen

Zaterdag 6 april
13.00 uur Café-Zalen Jan

Heisa Hejje Mojjer - Voorverkoop kaarten brunch 
9 juni

Zaterdag 6 april
19.00 uur D’n Toomp

Die Original Maastaler - Internationaal Kapellen 
Caroussel

Zondag 14 april
Schietterrein “De Maasarm”

Gilde Sint Dionysius - Onderlinge wedstrijd 
geweerschutters

Zondag 14 april  
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”     

V.V. Heijen 1  -  America 1

Week 16: GoedeDoelenWeek

Zaterdag 20 april (Paaszaterdag)
Zondag 21 april (1e Paasdag)

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

Zaterdag 20 april (Paaszaterdag)
18.00 uur Sportpark “de Heikamp”     

V.V. Heijen 1  -  FCV Venlo 1

Maandag 22 april (2e Paasdag)
11.00 uur Manege “De Kleine Hoef”
Gilde Sint Dionysius - Rommelmarkt

Woensdag 24 april
19.30 uur Café-Zalen Jan

ZijActief - Wie is Janine van Hulsteijn?

Zondag 28 april
Schietterrein “De Maasarm”

Gilde Sint Dionysius - Kruisboogschieten op de wip

Donderdag 2 mei  
13.30 uur D’n Toomp     

KBO afd. Heijen - Kienen

Zondag 5 mei
Schietterrein “De Maasarm”

Gilde Sint Dionysius - Koningschieten

Zondag 12 mei  
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”     

V.V. Heijen 1  -  SVEB 1

De volgende 
Hèjs Nèjs verschijnt op 

30 april 2019.

Belangrijke telefoonnummers



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

Al ruim 45 jaar hèt adres voor comfort en kwaliteit 
 

   Lekker zitten?... 
             ... Welkom bij Teun Arts. 

   Lekker zitten?... 
             ... Welkom bij Teun Arts. 


