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Het Fonds
Maatschappelijke
Projecten
Rabobank biedt verenigingen, met een sterk maatschappelijk initiatief,
een steuntje in de rug via het Fonds Maatschappelijke Projecten.
Benieuwd of jouw idee in aanmerking komt?

Kijk dan op rabobank.nl/lvcm

Samen maken wij onze regio sterker!
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Voorwoord en Inhoud

Ook deze maand is Hèjs Nèjs weer gevuld met voor ieder iets interessants. 
Het Heisa (Heijen Samen)-feest nadert met rasse schreden. In deze uitgave deel 
2 over het 10-jarig jubileum van dit dorpsgebeuren. 
Aan de Hoofdstraat heeft het grote pand waar Joke en Frans Sinel woonden, een 

andere invulling gekregen: een splitsing in twee woningen en de vestiging van een fysiotherapiepraktijk.
We spraken met de bewoners van de woning “Helios”, gelegen in het bos aan het einde van de Heesweg. Zij zijn 
60 jaar getrouwd en vertelden een indrukwekkend verhaal over hun leven. 
Jos en Brigit te Wierik zijn, gedwongen door diverse omstandigheden, helaas na 28 jaar gestopt met hun Troefmarkt.
De parochie laat van zich horen en een proeve van Heijens schildertalent is te zien in een prachtige collage. 
Schrik verder niet van het verhaal over de schildwants in Hèjje Natuurlijk Mojjer. 
Uiteraard is er nieuws over de Heijense verenigingen, onmisbare schakels in de gemeenschap. 
Tenslotte is het prikbord weer volgehangen. 

Zoals gebruikelijk wensen wij u veel lees- en kijkplezier. 

Redactie Hèjs Nèjs
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Tijdens de in maart gehouden algemene leden
vergadering  van Hèjje Mojjer ging het over een 
voor Heijen nieuwe functie, namelijk die van 
dorpsondersteuner. In onder meer GennepWest  
functioneert dit fenomeen al enige tijd met veel 
instemming. We weten allemaal dat het beleid van 
overheid en zorgverzekeraars erop gericht is, dat 
mensen veel langer in de thuissituatie (moeten) blijven 
wonen. Op zich hoeft dat niet verkeerd te zijn, maar 
er is dan wel aanvullende actie gewenst. De gemeente 
onderkent dit en stelt geld beschikbaar om hiervoor 
een aanvullende en adequate organisatie in het 
leven te roepen. Hierbij kan de dorpsondersteuner 
een belangrijke rol spelen. Deze persoon wordt de 
verbindende schakel tussen en werkt samen met 
inwoners, diverse (zorg)professionals, hulpinstanties, 
vrijwilligersorganisaties en ondernemers. 
Hoe gaat zo iemand te werk? Het kan beginnen met 
het afleggen van bezoekjes aan veel woonadressen. Dan 
kan duidelijk worden welke aanvullende hulp nodig is, 
maar ook wat mensen vanuit hun kennis voor anderen 
zouden kunnen doen. Vervolgens kan de ondersteuner 
partijen bij elkaar brengen: een kastje in elkaar zetten, 
een boodschap doen, een praatje maken en ga zo maar 
door. De vragende partij moet hulp willen en de andere 
partij moet de hulp graag bieden, zodat er een match 
ontstaat. Er zit zoveel kennis en kunde in Heijen, die 

nog onbenut is. Als velen wat bijdragen kan dat mensen 
veel voldoening geven en gelukkiger maken.
Heijen kan er weer mojjer van worden!

Haven
Tot slot van de column nog wat anders. In de genoemde 
ledenvergadering kwam ook de uitbreiding van de haven 
richting de Maas aan de orde. Als deze uitbreiding met 
respect voor het landschap wordt ingepast is hiermee 
misschien nog te leven. Er zijn evenwel zorgen over 
de afwikkeling van het (extra) vrachtverkeer dat er 
waarschijnlijk gaat ontstaan. Volgens ingewijden gaat 
het om een aanzienlijke toename. De noodzaak van een 
aanvaardbare afwikkeling van het verkeer staat buiten 
kijf. Echter: op extra lawaai, uitstoot van schadelijke 
stoffen en fijnstof en gevaarlijkere verkeerssituaties zit 
niemand ter wachten. De werkgroep BROHM van onze 
vereniging Hèjje Mojjer houdt de vinger aan de pols en 
probeert zo goed mogelijk de belangen van Heijen te 
verdedigen. Ik denk dat het voor de dorpsgemeenschap 
van Heijen belangrijk is deze zaak goed te blijven volgen 
en zo nodig aan de bel te trekken. Werkgelegenheid en 
andere positieve economische effecten zijn belangrijk, 
maar niet ten koste van alles.

Henk Kerkhoff

Dorpsondersteuner
Heijen gaat Heijen helpen! Hoe dan?  zult u zich misschien afvragen. Natuurlijk: er gebeurt 
al veel. Neem bijvoorbeeld het waardevolle werk van de vrijwilligers van De Zonnebloem en 
de papierbrigade via de KBO. Maar er is meer mogelijk.
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Onze supermarktvoorziening in Heijen is er helaas niet meer.
Voor de leefbaarheid van ons dorp is dat geen goede ontwikkeling. 
De laatste jaren zijn slagerij Martens, de Rabobank en de pinauto-
maat, Van Bommel, café “De Roskam” en café “Plan B” al verdwe-
nen. Nu sluit De Troefmarkt en verdwijnt ook het postagentschap.
Zaken als grootschaligheid, concentratie van het winkelaanbod in 
grotere kernen en het aanbod via internet maken het voor de 
middenstand steeds moeilijker. Dit geldt zeker voor de winkels in 
kleinere kernen en dat is toch erg jammer. Een winkel is vaak een 
soort centrum van een dorp, leidt tot beweging en geeft gelegen-
heid tot een praatje. Met name de wat oudere mensen zullen De 
Troefmarkt missen.

Meerdere generaties Heijenaren hebben de winkel aan de 
Nieuwwijkstraat meegemaakt. Niet alleen als winkel, maar ook als 
ontmoetingsplek en als werkgever voor een bijbaantje. 
Jos en Brigit hebben zich maar liefst 28 jaar ingezet voor onze 
winkel in Heijen. Voor een hele generatie een vast gegeven. Hard 
werken, veel uren maken, ook in de weekenden, steeds bezig zijn 
met de zaak, hoogstens een paar dagen weg en geen vakanties, 
geen tijd voor een eigen sociaal leven en hobby’s; het trekt een 
grote wissel. Mede in deze zin schrijven wij: Jos en Brigit en alle 
medewerkers, heel hartelijk dank voor jullie inzet!! 

Zoals gemeld op de jaarvergadering is het bestuur, samen met de werkgroepen, vanuit het Voorzieningenplan met diverse actiepun-
ten bezig.  De belangrijkste punten zijn het organiseren van verenigings-overleggen om samen het hoofd te bieden aan bijvoorbeeld 
het steeds groter tekort aan vrijwilligers, een enquête naar de behoefte aan woningbouw en de totstandkoming van een MFA (Mul-
ti-Functionele Accommodatie van D’n Toomp- basisschool - gymzaal). Een budgetbegroting voor de MFA is inmiddels bij de gemeente 
ingediend.

Het afgelopen jaar is de werkgroep Veiligheid flink aan het werk 
geweest. Heijen doet als eerste dorp in de gemeente mee om de 
veiligheid in kaart te brengen en gericht acties op te zetten. 
Daarnaast zijn er diverse belangrijke zaken door het bestuur 
opgepakt, zoals het initiëren en ondersteunen van de werkgroep 
Dorpskamer, de voorgenomen uitbreiding van de haven en 
bewaken van de effecten daarvan voor Heijen, het plan om 
middelen die we als  dorp Heijen ontvangen van Kronos i.v.m. het 
zonnepark te storten in “Gemeenschaps-fonds duurzaam Heijen”, 
de komst van AED’s  en de concrete plannen met betrekking 
tot een dorpsondersteuner. Voor de laatstgenoemde functie zijn 
extra middelen aangevraagd. 

Over alle hierboven genoemde ontwikkelingen wordt door het 
Dagelijks Bestuur van Hèjje Mojjer regelmatig overleg gevoerd 
met de betrokken wethouder(s).

Afsluitend verwijzen we u graag naar het verslag van de 
jaarvergadering, de power-points van de werkgroep Veiligheid en 
Hèjje Mojjer, de correspondentie en de stukken op de website 
www.heijen.info. 

Afscheid van de Troefmarkt

Voorzieningenplan

Andere ontwikkelingen vanuit Hèjje Mojjer

Bericht van het bestuur



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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Om de inwoners en potentiële vrijwilligers van Heijen op de hoogte 
te houden van de vorderingen van de Dorpskamer organiseert het 
bestuur van de Stichting Dorpskamer Heijen een informatieavond.
Deze avond vindt plaats op donderdag  20 juni van 19.30 tot 20.30 uur 
in Gemeenschapshuis d’n Toomp. Tijdens deze avond zullen de volgende 
punten aan de orde komen:
• Voorstellen stichtingsbestuur
• Fondsenwerving
• Sponsoractie
• Toelichting projectplan
• Tekening dorpskamer/bouwschets
• Aftrap werving vrijwilligers voor diverse werkgroepen
• Verwachte tijdsplanning

Na een welverdiende 
vakantie gaan we vol 
energie door met de 
verdere ontwikkeling 
van onze Dorpskamer. Hierbij hopen we dat de bouw na de zomerpe-
riode kan starten.

Tot 20 juni.

Met vriendelijke groet,

Stichting Dorpskamer

GENNEP – Het initiatief Gennep glasvezel heeft sinds januari met 
netwerkbedrijven gesproken over de uitrol in de gemeente. In totaal 
hebben zes bedrijven interesse getoond om het netwerk aan te leg-
gen. Dat was een verrassend hoog aantal, omdat er in Nederland wei-
nig bedrijven zijn die volledig dekkende glasvezelnetwerken aanleggen.
Eén van de geïnteresseerde kandidaten heeft een aanbieding uitge-
bracht, die aansluit bij de twee hoofdwensen van de gemeente, te we-
ten terugbetaling aan de gemeente van de kosten uit het voortraject 
ad € 250.000 en de aanleg van een 100% dekkend glasvezelnetwerk. 
De andere vijf bedrijven bleken niet aan de gestelde voorwaarden te 
kunnen voldoen.

Vervolgstappen

Gennep glasvezel en de gemeente bereiden de komende weken de 
samenwerkingsovereenkomst voor die, naar verwachting, begin mei 
ondertekend zal worden. In zo’n overeenkomst worden zaken vastge-
legd als de  locaties van de wijkcentrales, het netwerkontwerp en de 
planning. Alles moet duidelijk zijn en vastliggen alvorens de graafwerk-
zaamheden kunnen beginnen. Zoals het er nu voor staat kan de uitrol 
van glasvezel in het vierde kwartaal van dit jaar starten.

Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact op-
nemen met Paul Kempen, 06 - 533 539 70 of via e-mail  
klantenservice@gennepglasvezel.nl.

Informatiebijeenkomst Dorpskamer Heijen

PERSBERICHT
Start aanleg glasvezel verwacht in vierde kwartaal 2019

Bericht van het bestuur



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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Prins Lars met de Kruumelprins 
en Kruumelprinses Loek en Sam

Tijdens de jaarlijkse vrijwilligersavond van V.V. Heijen is Albert Melis 
uitgeroepen tot  “vrijwilliger van het jaar 2019”.
Sinds zijn komst naar Heijen is Albert opgenomen in en door de 
Heijense dorpsgemeenschap. Vanwege zijn positieve opstelling, kennis 

van zaken en handigheid op veler-
lei gebied is dit als het ware vanzelf 
gegaan. Ook de voetbalvereniging 
Heijen mag bijna dagelijks gebruik 
maken van deze eigenschappen van 
Albert.  
Sinds 2013 maakt Albert deel uit 
van het bestuur met als functie: be-
heer accommodatie. Iedere dinsdag-
ochtend verricht  hij samen met de 
groenploeg onderhoudswerk op het 

sportpark. Alle investeringen in de ac-
commodatie  in de laatste jaren zijn 
mede dankzij de grote inbreng van 
Albert tot stand gekomen. Zo zijn on-
langs  zonnepanelen op de materialen-
ruimte aangebracht.
We zouden bijna vergeten dat Albert ook nog actief is als voetballer 
in het veteranenteam. Verder is hij zeer betrokken bij de teams waar-
in zijn kinderen spelen c.q. speelden.  
Het moge duidelijk zijn: Albert is een echte V.V. Heijen-man (gewor-
den), die naast zijn drukke eigen bedrijf veel tijd besteedt aan de club. 
Albert is dan ook terecht uitgeroepen tot vrijwilliger van het jaar. De 
aanwezigen op de vrijwilligersavond onderstreepten de keuze van de 
activiteitencommissie met een flink applaus.
V.V. Heijen feliciteert Albert van harte met deze uitverkiezing.

Albert Melis vrijwilliger van het jaar bij V.V. Heijen

Verenigingsnieuws

Waar kun je een zoektocht naar nieuwe mensen beter beginnen dan bij de jeugd. Een aantal muzikanten van EMM 
bezocht de afgelopen weken basisschool de Heggerank en liet de kinderen van de groepen  4 t/m 7 kennismaken 
met de diverse instrumenten. Eerst kwamen de saxofoons aan de orde. Leraar Frank hield 
een praatje voor de kinderen en daarna mocht iedereen proberen geluid te krijgen uit de 

instrumenten die de saxofoongroep had mee-
gebracht. Heel grappig voor de kinderen waren 
de pogingen van de juffen op de saxen. Ook met 
de bugel- en trompetgroep en de slagwerkgroep 
mochten de kinderen uitgebreid kennis maken. 
Het enthousiasme was groot. Hopelijk levert het 
een vracht aan nieuwe leerlingen op.
Dank aan de Heggerank en D’n Toomp, die de 
(gym)zaal open stelden voor deze activiteit. Juf Josje stuurde ons foto’s.

EMM zoekt nieuwe leden

Steun de Zonnebloem afdeling Heijen en speel mee met de 

Zonnebloemloterij!

De jaarlijkse Zonnebloemloterij is weer in volle gang. Vanaf 20 mei 
komt u ons tegen bij u in de straat. Met de verkoop van loten pro-
beren we zoveel mogelijk geld op te halen voor de Zonnebloem.
Wilt u het werk van de Zonnebloem in Heijen ondersteunen?  
Koop dan loten van de vrijwilliger, die bij u aan de deur komt. Een 
lot kost € 2,- per stuk.

Heeft u onze vrijwilligers gemist? Geen nood! U kunt ook uw 
loten online kopen via zonnebloem.nl/loterij.
In de prijzenpot zitten meer dan 5.000 prijzen, waaronder de 

hoofdprijs van € 15.000,-. Verder zijn er dit jaar 
extra jubileumprijzen te winnen. Wat dacht u van 
een auto, een IPhone of een weekend weg in ei-
gen land!
De trekking van de loterij vindt plaats op 7 oktober 2019. U kunt 
na de trekking de uitslag vinden op www.zonnebloem.nl/loterij, 
op teletekst of via het informatienummer 0900 0633 (€ 0,35 per 
minuut + uw gebruikelijke gesprekskosten). Tevens wordt een 
deel van de uitslag te 
zijner tijd geplaatst in 
Hèjs Nèjs.

Zonnebloemloterij
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Wat is jullie motivatie om in Heijen een fysiotherapieprak-

tijk op te zetten, Erwin?

Het antwoord is glashelder: “Twee redenen: Er is behoefte bij ou-
deren aan voorzieningen in het dorp en door ook hier een prak-
tijk te vestigen breid je de leefbaarheid van het dorp uit. Want het 
verdwijnen van voorzieningen betekent de doodsteek voor een 
dorpsgemeenschap.”

We horen hier eigenlijk nogmaals wat we intussen vaker bij di-
verse interviews gehoord hebben. Zo langzamerhand ontstaat 
er een soort van web van faciliteiten over ons dorp, waarbij de 
hoogste prioriteit is ons zo lang mogelijk thuis te laten wonen. 
Denk maar aan de gesprekken die we voerden met Destion 
over de woningbouw in Heijen, het bestuur van de aanstaande 
Dorpskamer en de wijkverpleegkundigen van Proteion, Pantein 
en Buurtzorg. Alles wordt in het werk gesteld “niemand buiten 
de boot te laten vallen”. Binnenkort komt de dorpsondersteuner 
erbij. Het is ook in het belang van de zorgverzekeraars om de 
kosten van de ouderenzorg zo laag mogelijk te houden.

Dr. Jung

Dr. Jung is huisarts in Afferden en heeft een systeem “uitgedok-
terd” hoe je de ouderenzorg het beste kunt aanpakken. Een van 
zijn ideeën is om de spreekuren langer te maken, zodat er per 

patiënt meer tijd is om te praten en erachter te komen wat de 
sociale context van een patiënt is. De huisarts kan dan adequaat 
op de zorgvragen inspringen en contact opnemen met de diverse 
disciplines. Participatie, Preventie en Positieve Gezondheid zijn de 
toverwoorden. Als je ziekenhuis- of verpleeghuisopnames kunt 
voorkomen win je veel. Niemand wil naar een verpleeghuis! Het 
is erg belangrijk zo lang mogelijk het moment van niet meer thuis 
kunnen wonen uit te stellen. 
“Maar er is nog een lange weg te gaan. Bewegingsarmoede neemt 
steeds toe, ook onder kinderen. Dit is een zorgelijke ontwikkeling. 
Steeds meer jongeren hebben diabetes door overgewicht. Deze 
problemen gaan in de 
toekomst veel geld kos-
ten,” meent Erwin.

Participatie, 
Preventie 

en Positieve 
Gezondheid 

zijn de 
toverwoorden.

De bewegingsarmoede neemt steeds toe, ook onder kinderen.
Het zal je niet ontgaan zijn, dat er sinds enige tijd leven in de brouwerij is te bekennen in het monumentale pand aan de 
Hoofdstraat, waar eerder Frans en Joke Sinel woonden. In een ver verleden had Frans hier een deel van zijn huisartsen-
praktijk en was er ook een fysiotherapiepraktijk in gevestigd. Frans en Joke zijn nu heel gelukkig in hun appartement in 
Gennep. Het woonhuis werd gekocht door Erwin Jansen en Harald Bant. 
Het ruime huis werd in tweeën gedeeld: in de linkerhelft woont Erwin en in de rechterhelft Harald. Verder heel bijzonder: 
in de voormalige garage is hard gewerkt en is er een hele mooie fysiotherapie-praktijkruimte gecreëerd. Begin februari 
werd de praktijk officieel geopend en wij gingen er een paar dagen later een kijkje nemen. 
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Samenwerking

Erwin legt uit dat de praktijkruimte naar behoefte zal wor-
den gebruikt. Ook andere gezondheidsdisciplines kunnen 
gebruik maken van de ruimte. Er is al overeenstemming met 
Osmosa, een psychosociale therapiepraktijk. Zij kunnen zorg 
op maat leveren. Te denken valt verder ook aan ergothe-
rapie, diëtetiek en mondhygiëne. Er zijn hier heus al veel 
voorzieningen. Erwin vertelt: “Ik heb een man gesproken 
die “alles” in Heijen deed: boodschappen, kapper, pedicure, 
mondhygiëniste, diëtiste. En nu kan ik ook naar de fysiothe-
rapeut, zei hij!” Dat eerste, boodschappen, is nu wat lastiger 
geworden, al komt er ook een winkelwagen in Heijen.
Er is veel bereidwilligheid tot samenwerking. Erwin hoopt 
een radertje te kunnen zijn in deze hele molen. 

Voordat we naar de praktijkruimte gaan kijken vertelt Erwin 
nog over een voordracht die hij heeft gehouden voor het 
gemeentebestuur van Gennep. Hij heeft het idee opgevat 
om het pad dat rondom het voetbalveld loopt te veran-

deren in een zogenaamd Beweegpad. Hé, dat lijkt ons leuk! 
Het is de bedoeling dat er straks niet meer alleen langs dat 
pad gewandeld kan worden, maar dat er ook op andere 
manieren bewogen kan worden. Bovendien moet het pad 
geschikt zijn en worden voor alle leeftijden. Hoe dat er in 
de praktijk uit gaat zien, daarover wordt nog gebrainstormd. 
Feit is dat Erwin, samen met de besturen van de voetbal- en 
tennisclub, voor zijn idee al een bedrag van € 1.500,00 in de 
wacht heeft gesleept. Hulde!

De wachtruimte



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
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Tenslotte: we weten allemaal dat Harald en Erwin zich enorm 
inzetten voor de Stichting MYSA in Nairobi, Kenia. Als je dit leest 
is Erwin net weer terug uit deze enorme stad. Hij heeft dan exa-
mens afgenomen van twaalf door hem en door lokale docenten 
opgeleide fysiotherapeuten. We hebben Erwin hier al eerder over 
gesproken en we citeren nog even uit de tekst van toen:

Connectie met Kenia

De vraag is natuurlijk: hoe zijn jullie in contact gekomen met het 

project in Kenia?

Erwin vertelt. “Harald voetbalt in Malden en daar was een voetbal-

team uit Kenia te gast. Het team was hierheen gehaald door de 

KNVB om sporters kennis te laten maken met onze cultuur etc.. Dat 

was voor zowel de Maldense als de Keniaanse sporters één groot 

feest. 

In de sloppenwijken wordt heel veel gevoetbald. Er zijn veel talenten, 

maar ook heel veel blessures. Kinderen die geblesseerd raken worden 

aan de kant geschoven. Er komt meteen een ander in het spel en dat 

probleem is opgelost. Maar het geblesseerde kind is de dupe. Midden 

in de sloppenwijken van Nairobi is de Stichting MYSA (Mathare Youth 

Sport Association) actief, die is opgericht door een voormalig Cana-

dees diplomaat, Bob Munro. 

Hij zet zich al jaren in voor de kinderen in de deze afschuwelijke wijk, 

het afvalputje van Nairobi. Het motto van de Stichting MYSA is: “Als 

jij iets doet voor de maatschappij doet de maatschappij iets voor 

jou.” Kinderen worden gemotiveerd de handen uit de mouwen te 

steken, bijvoorbeeld door dingen schoon te maken. Daarvoor krijgen 

ze punten en die punten kunnen ze inwisselen voor activiteiten als 

toneel, sport, drama of muziek. Naast deze activiteiten loopt een voor-

lichtingsprogramma over zaken als tuberculose en drugs. Het doel 

hiervan is preventie, voorkoming van ziektes en blessures. 

Harald en Erwin, getriggerd door het verhaal van Bob, reisden een 

aantal jaren geleden voor het eerst samen naar Kenia en bezochten 

daar de sloppenwijk waar de Stichting MYSA actief is. Ze werden 

De ingang naar de praktijk



Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: liter/100 km 4,6 - 4,2; kms/liter 21,7 - 23,8; CO2 gr/km 109 - 123. 
Prijs excl. btw/bpm en kosten rijklaar maken. Full Operation Lease via Opel Leasing o.b.v. 60 mnd/20.000 km per jaar. 
Kijk voor meer info en verkoopvoorwaarden op opel.nl.

DE NIEUWE COMBO.
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International Van of the Year 2019

Vanaf:

€ 13.599
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3,3 m3 / 3,9 m3 laadruimte met ruimte voor 2 pallets 

Tot 18 innovatieve veiligheids- en assistentiesystemen

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

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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enorm geraakt door de verschrikkingen die ze daar aantroffen. Er 

wonen daar 700.000 mensen in totale armoede en tussen vuilnis. 

Hoe kunnen we de Stichting helpen? was de grote vraag. Het lijkt een 

hopeloze zaak, maar ze bedachten iets constructiefs: een opleiding 

tot fysiotherapeut. De sloppenwijk bestaat uit twintig “wijken, de een 

nog erger dan de ander, allemaal met een eigen dorpsraad. Uit al die 

wijken rekruteerde de Stichting kandidaten voor deze opleiding. De 

geselecteerde groep van twintig personen bestaat uit tien mannen 

en tien vrouwen. 

De situatie in Kenia nu

Inmiddels zijn Harald en Erwin al diverse keren teruggeweest naar 
Nairobi. De eerste groep van 17 fysiotherapeuten is twee jaar 
geleden afgestudeerd en nu zijn er 12 studenten die examen heb-

ben gedaan. De bedoeling is dat de opleiding nu op eigen benen 
verder gaat. Er wordt een praktijkruimte gebouwd. Met de offi-
ciële opening in februari van het Heijense “filiaal” van ESP heeft 
Erwin een mooi bedrag opgehaald. Hij hoefde “geen bloemen en 
cadeaus, maar liever een bijdrage voor Mysa.” Dit bedrag heeft hij 
nu in Nairobi gebruikt voor de aanschaf van apparatuur voor de 
praktijk. Hoe mooi is dat!

De gloednieuwe praktijk

Een leuk onderdeel voor jullie redactie is altijd de bedrijfsrondlei-
ding. De voormalige garage van Joke en Frans Sinel is omgetoverd 
tot een schitterende praktijkruimte. Er is een wachtruimte met 
toilet en een behandelkamer. De praktijkruimte hoeft inderdaad 
niet alleen voor fysiotherapie te worden gebruikt, maar is multi-
functioneel inzetbaar. Dat gaat er vast van komen.
Aan de buitenkant hangt een door Spit vervaardigde plaat met de 
bewegwijzering. Mooi hoor! 

Verdere informatie vind je op de website: www.espcentrum.nl.

Erwins motivatie: “Als wij niet kunnen helpen dan zorgen we er-
voor dat we iemand aan kunnen bieden die wel helpen kan.”

Een hele geruststelling voor de Heijense samenleving…

Wij wensen Erwin en Harald met ESP Heijen enorm veel succes!
Hun telefoonnummer:  0485-516009
Hun e-mailadres: info@espcentrum.nl

En dan nog even dit: 

Op 21 maart zag Erwin Abraham. De vrienden van SMS versier-
den het huis op een manier dat dit luid en duidelijk overkwam. 
Daarna ontvingen wij van SMS een aantal foto’s van de versiering, 
met het verzoek deze te plaatsen in het Hèjs Nèjs. Dat doen wij 
natuurlijk graag! Van harte gefeliciteerd, Erwin!



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!

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

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
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28 jaar Troefmarkt

Waar blijft de tijd! Jos en Brigit openden hun Troefmarkt op 14 mei 
1991. Jos zegt: “Er is geen dag geweest dat ik dacht: nou moet ik er 
wéér naar toe. Ik heb het altijd met heel veel plezier gedaan en had 
het nog graag twee jaar volgehouden. Maar het is niet meer te doen. 
We werkten steeds meer uren met steeds minder resultaat. Dan kom 
je vanzelf op het punt dat je je afvraagt: hoe lang moeten we hier nog 
mee doorgaan? We hebben er wel twee jaar over nagedacht en toen 
de knoop doorgehakt. We nemen de beslissing om te stoppen, het is 
goed zo. We moeten ook denken om onze gezondheid. Vergis je niet, 
we waren 52 weken per jaar open. We vonden het heel moeilijk om 
het onze medewerkers te vertellen. Zo was Annemarie maar liefst 
19 jaar bij ons in dienst! Het doet pijn om dan te moeten zeggen dat 
je stopt met de zaak.”  Jos en Brigit hebben zich voorgenomen “eerst 
alles eens rustig op een rijtje te zetten.” Stilzitten is geen optie. Er 
komt echt wel weer wat op hun pad.

Gemis

De Troefmarkt is al die jaren een centraal punt geweest in ons dorp. 
Een greep uit de  servicemogelijkheden: Als je een pakje moest 

terugzenden naar Zalando: bij Jos. Je OV pas opladen: bij Jos. Een 
poster van je evenement ophangen: bij Jos. Toegangskaartje kopen 
voor een Heijens concert: Jos had de trommel onder de kassa paraat. 
De overgebleven exemplaren van het Hèjs Nèjs: daarvoor ging je 
naar Jos. Wat extra geld pinnen: ook dat kon bij Jos. En dan hebben 
we het nog helemaal niet gehad over de boodschappen, de heerlijke 
warme appelflappen en het praatje bij de kassa. Zo handig om dat 
op loopafstand van je huis te hebben. Het is voorbij.

Dankwoordje Jos en Brigit:

“De beslissing om de winkel te sluiten is genomen. Het is goed zo, 
maar zonder de steun van de Heijenaren die de moeite namen bij ons 
de boodschappen te doen hadden we het nooit 28 jaar volgehouden. 
Daar zijn wij dankbaar voor. En dan onze medewerkers! Ook hen 
willen wij bedanken voor hun trouw. Onze speciale dank gaat uit 
naar Annemarie die 19 jaar bij ons was. Het was altijd gezellig met 
onze medewerkers. Ze zijn ook nog eens tot het einde toe gebleven. 
Wij zijn erg onder de indruk van alle steun- en dankbetuigingen en 
de attenties die wij de afgelopen weken hebben mogen ontvangen. 
Het is gewoon jammer dat we dicht moeten. We zullen jullie enorm 
missen. Het was een fijn dorp om in te werken. Allemaal heel hartelijk 
bedankt!”
Op zaterdagmiddag 20 april sloten Jos en Brigit voor het laatst hun 
winkel af. We waren daar niet bij, maar dat zal zeker een emotioneel 
moment geweest zijn.

Jos en Brigit en àlle medewerkers: 
Dankjewel dat jullie er waren. 

Het ga jullie goed…. 

Afscheid van de Troefmarkt….
Als je dit leest is de Troefmarkt al verleden tijd. Wij gingen iets eerder bij Jos en Brigit te Wierik langs, want 
ze wilden graag een dankwoordje in ons blad. 



Heisa

U vindt het vast heel vreemd: God te zien als een moeder? We zijn zozeer gewend geraakt 
aan “Onze Vader die in de hemel is”, dat we God als moeder nauwelijks tot ons durven laten 
doordringen. In de Bijbel evenwel wordt God ‘wijsheid’ genoemd. De wijsheid wordt er als 
een vrouw voorgesteld. Verder lezen we: “De rots die U baarde hebt gij verlaten, vergeten de 
God die U heeft verwekt”. (Deut. 32,18) Als men God alleen maar ziet als een man dan doet 
men Hem tekort. Niet dat we nu van God een vrouw gaan maken. Nee, in God is zowel het 
mannelijke als het vrouwelijke aanwezig. De kijk op God moet met heelheid te maken hebben. 
Zo zou het ook op aarde en in de mensen moeten zijn. In iedere mens is iets mannelijks én iets 
vrouwelijks.
In onze wereld is het vrouwelijke verdrongen, naar de achtergrond geduwd. Daardoor zijn we 
zo beperkt gaan denken, zo uitsluitend ‘hebberig’ met de natuur en onszelf omgegaan. Onze 
wereld dreigt door uitbuiting van het milieu, aan mannelijke bewapening te gronde te gaan. Onze 
aarde schreeuwt om behoedzaamheid, om wijsheid, om heelheid, om bevrijding, om moederlijke 
ontferming en barmhartigheid en genade. Het is niet man OF vrouw, maar man EN vrouw. God 
is niet alleen schepper, Hij is ook hoeder van mensen. God is vader EN moeder. God is liefde. 
De mens is naar dat beeld geschapen…

Pastoor H. Reijnen

Een andere kijk op GodH. Dionysius Heijen, 
Jaargang 37 
Pastoor H.Reijnen, 
Hoefstraat 39, 
6598 AM Heijen
T: 0485 511533 
M: 06 10087938

Kerkberichten: 
zie Viagennep, en 
via www.heijen.info 
Wijziging in 
informatie:   
www.heijen.info

mei
2019

vieringen in

Zondag 05 mei 09.30 uur 
Eucharistieviering met het Gregoriaans 
koor

Zondag 12 mei 09.30 uur 
Eucharistieviering met volkszang

Zondag 19 mei 09.30 uur 
Eucharistieviering met het Gezinskoor

Zondag 26 mei 09.30 uur 
Eucharistieviering met het Gregoriaans 
koor

Donderdag 30 mei 09.30 uur 
Hemelvaart, Eucharistieviering met 
volkszang

Vieringenschema
In juni wordt het vieringenschema weer gemaakt. Dit is in ieder geval voor de periode september 
2019 tot en met januari 2020. Indien mogelijk wordt er een jaarplanning gemaakt. Hierbij dus ook 
weer het verzoek aan de (muziek)verenigingen om door te geven wanneer u een bijdrage levert 
aan een viering. Stuur hiervoor een mail met de informatie aan Henk Lietmeijer henkentiny@
ziggo.nl en Joop van den Heuij joopheuij@ziggo.nl. Zij ontvangen graag uiterlijk de eerste week 
van juni bericht. Bij voorbaat dank voor uw informatie en uw bijdrage aan de vieringen.
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Heisa

Mia werd geboren op 22 mei 1929 in Heijen aan “de Grens”. Ze groeide op met haar 
vier broers op de boerderij van opa en oma. Mia bleef heel haar leven dicht bij haar 
ouders, zelfs na haar huwelijk met Harry. Ze gingen inwonen bij haar ouders en samen 
hebben ze het loonbedrijf opgebouwd. Mia en Harry kregen zes kinderen. Mia zorgde 
ervoor dat alles soepel door kon gaan voor haar ouders, broer, kinderen, Harry en het 
bedrijf. Samen sleutelen, onderdelen halen, eten koken en dat dan vervolgens naar de 
jongens op het veld brengen. Met oom Joep werd de tuin onderhouden en groenten 
en fruit ingemaakt. 
Intussen moest natuurlijk het bedrijf worden gerund, zoals de administratie en de 

planning van de werkzaamheden. Moderne hulpmiddelen waren er niet, dus alles ging met de pen en één vaste telefoon. 
Mia’s broers kwamen elke zondagmiddag met hun gezin naar “de Grens” om te genieten van de gastvrijheid. Er ging nooit 
iemand met honger naar huis. Verjaardagen werden samen gevierd: de hele familie was dan verzameld. 
Na het overlijden van Harry veranderde Mia’s leven drastisch. Het gemis van haar man was groot en ook haar gezondheid 
begon haar parten te spelen. 
De laatste jaren had Mia haar draai gevonden in Norbertushof in Gennep. Ze had daar haar eigen kring van lieve mensen 
en medebewoners opgebouwd. Ondanks dat was het gemis aan zelfstandigheid en de nieuwe fase van zorgbehoevendheid 
soms moeilijk te accepteren.
Ze overleed op 22 maart 2019.
Mia: een lieve, sterke vrouw, moeder en oma, die nu moge rusten in vrede. 
We zullen je missen, Mia!

In memoriam: Mia ReintjesFranken

Vanuit het bisdom
Je moet het maar weten: Beloken Pasen
De zondag na Pasen wordt steeds bekender als de Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid. Deze titel werd in 2000 
door paus Johannes Paulus II aan deze dag toegekend. Maar oorspronkelijk heet de zondag na Pasen: Beloken Pasen. Dit 
is een beetje vreemd woord. Het komt van het werkwoord ‘luiken’ dat ‘sluiten’ betekent. Beloken Pasen is de dag waarop 
het Paasfeest gesloten wordt. Dat klopt, want hoogfeesten zoals Pasen kennen een octaaf. Dat wil zeggen dat het feest 
acht dagen achter elkaar wordt gevierd. Wij kennen nu doorgaans alleen nog Eerste en Tweede Paasdag, maar in de liturgie 
is het nog steeds acht dagen Pasen. Dat wordt afgesloten op Beloken Pasen. Overigens loopt de totale Paastijd nog even 
door: tot aan Pinksteren.
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Deze keer gaan we het hebben over het programma 
van zaterdag 8 juni.

Middagprogramma
Ondanks het grote succes waarmee het orkest Aldörum de 
Heijense ouderen vorig jaar de dansvloer op wist te jagen heeft 
de organisatie deze keer voor een ander orkest gekozen.
Onze eigen Die Original Maastaler werd bereid gevonden de 
zaterdagmiddag een Beiers tintje te geven onder het motto 
“Familien Spaß in optima forma”! Zij beginnen te spelen om 14.00 
uur en houden er pas om 17.00 uur mee op. De tent zal ook in 
Beierse sferen worden aangekleed. Als je het leuk vindt, kun je zelf 
de sfeer nog verhogen door in stijl gekleed te komen. Let wel: dit 
mag, maar hoeft niet.

Niet alleen die Original Maastaler zal er deze middag een 
happening van maken. Hun muziek wordt afgewisseld met 
optredens van de dansgarde van de Wortelpin en terugblikken 
door de Heijse  Revuegroep op tien jaar sketches en liedjes. Want 
ook de Heijse Revuegroep bestaat dit jaar tien jaar!

Leuk feest voor Die Ganze Familien, doch? 
Entree is gratis.

Avondprogramma
Vanaf 20.30 uur tot 01.00 uur zal de popgroep “Blizzert” een 
superfeest gaan verzorgen. Deze 6-koppige band zorgt, zoals ze 
zelf zeggen, voor een “nieuwe beleving:  100% interactief, enorm 
veel energie en vooral een flinke dosis enthousiasme,” zo lezen 
we op hun website.

Een optreden van Blizzert is een muzikaal hoogtepunt, waarbij het 
lot in handen ligt van de bezoekers. Via een sociale Blizzert app 
kun je namelijk een verzoekje sturen naar het podium, waarna 
het verzoek een uniek lotnummer krijgt. Tijdens de show pikt het 
systeem er willekeurig een groot aantal verzoeken uit. Al met al 
garantie voor een geweldig feest.

Goed om te weten: Munten voor de consumpties 
kunnen met de pin worden afgerekend.

Het tiende Heisafeest – deel 2: Zaterdag 8 juni
In de vorige editie van het Hèjs Nèjs hebben we je al een beetje warm gemaakt voor de
tiende editie van het Heisafeest, waarschijnlijk voor het laatst op het evenemententerrein. Immers, als we Destion 
mogen geloven gaat er na de bouwvakvakantie nu toch echt gebouwd worden op deze locatie. 



Gemeentelijke dodenherdenking 4 mei  Geef de vrijheid door – in vrijheid kiezen
Ook dit jaar herdenkt de gemeente Gennep de slachtoffers van 
oorlogsgeweld tijdens de Nationale Dodenherdenking op 4 mei. 
De officiële gemeentelijke herdenking in Milsbeek start om 18.50 
uur met een dienst in de kerk van Milsbeek. Om 19.30 uur start 
een stille tocht naar het burgermonument waar kransen gelegd 
worden. Daarna loopt de stoet naar het militair ereveld. Om 19.50 
uur luiden de kerkklokken in de hele gemeente, waarna om 20.00 
uur twee minuten stilte volgt. Daarna volgen toespraken, muziek 
en kransleggingen bij het militair ereveld. Rond 20.30 uur is de 
bijeenkomst afgelopen.In Gennep zelf is zoals elk jaar om 20.00 uur een herdenking bij de 
Barmhartige Samaritaan op het Vrijheidsplein bij de Niersbrug. 
Het thema van 2019 is ‘Geef de vrijheid door – in vrijheid kiezen’.

AVG-formulier

Beste Heijenaren,

Denkt u nog aan het contributie-AVG formulier?
Graag zo snel mogelijk inleveren.

Bij voorbaat dank,
Bestuur Hèjje Mojjer

Heisa Brunch DeLuxe!
Onlangs is bij Café-Zalen Jan de voorverkoop voor de brunch gehouden. Deze verkoop is prima verlopen. Er is echter nog een aantal kaartjes  voor onze Brunch DeLuxe beschikbaar.

Wil je deze Brunch DeLuxe niet missen, mail dan naar info@heisafeesten.info of bel naar 
06-11846583.

Wat wij nodig hebben:-Naam
-Aantal kaarten-Aantal personen vanaf 11 jaar -Aantal kinderen van 4 t/m 10 jaar

Prijs:  Personen vanaf 11 jaar € 8,50 Kinderen 4 t/m 10 jaar € 4,00

Feyenoord-supporters bedanken Jos en Brigit te 

Wierik 

Drinken koud zetten? Geen probleem!

Even snel de winkel open in de pauze? Geen probleem!

Koelbox voor onderweg? Geen probleem!

Jarenlang gingen de biertjes van de Troefmarkt mee naar Rotterdam.

Wanneer de Feyenoord supporters weer eens afreisden richting 

de Kuip werd er steevast bier besteld bij Jos en Brigit. Zij zorgden 

ervoor dat dit koud stond en onderweg koud bleef. We hoefden het 

bier alleen op te halen. Ook als Jos en Brigit middagpauze hadden 

was het nooit een probleem om even de deur te openen voor de 

Feyenoordgangers. 

Nu is de tijd gekomen dat zij gaan stoppen met de winkel. Het is een 

gemis voor ons als supporters maar ook voor heel Heijen.

Jos en Brigit, hartstikke bedankt voor al die jaren!

Geniet van jullie welverdiende vrije tijd! 

Feyenoord supporters Heijen



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!

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

*De actie loopt tot en met 28 juni 2019 en geldt voor een particuliere betaalrekening van RegioBank i.c.m. de Overstapservice. 
Vraag naar de actievoorwaarden.

Word ook klant en ontvang een cadeaubon van € 25
van Bakkerij van den Bergh.*

Onze klanten kiezen 
voor persoonlijk contact 

én online bankieren.
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Voorstellingsrondje
We waren op een regenachtige vrijdagmiddag te gast bij Gerd en 
Ria Specht. Zij waren op 21 december 2018 60 jaar getrouwd. Dit 
diamanten huwelijksjubileum was ons via via ter ore gekomen en wij 
namen contact op met hen op. We waren van harte welkom. 

Het echtpaar woont in de romantische, met rietgedekte villa “Helios”. 
Om de woning ligt een stuk (bos)grond van 5.000 vierkante meter. 
Ruimte te over dus voor Gerd, die daar erg blij mee is. Je kunt er 
alleen komen door de Heesweg helemaal uit te rijden en daarna het 
onverharde bospad te pakken. 
Slingerend achter langs het Milieustation sta je ineens voor een 
vriendelijke witte poort. Een eindje verderop staat het huis, dat in 
1930 in opdracht van Dr. Stiemens werd gebouwd. Door de bomen 
heen piept de rondweg.

Ria Specht (79)
Ria’s vader, een Nederlander, was militair bij het KNIL en ging naar 
Nederlands-Indië. Daar ontmoette hij de Nederlands-Indische 
moeder van Ria. Het stel trouwde en kreeg in eerste instantie twee 
dochters: Ria in 1939 en haar zusje in 1941. Inmiddels was de Tweede 
Wereldoorlog uitgebroken. Vader kwam terecht in Singapore en 
werkte daarna noodgedwongen aan de beruchte Birma spoorlijn. 
Moeder, met aan haar hand de 2-jarige Ria en op haar arm haar 
negen maanden oude zusje, belandde in een Jappenkamp. Tot haar 
6e jaar verbleef Ria in dit kamp op Sumatra. Ze heeft daar hele sterke 
herinneringen aan. “In het kamp leefden alleen vrouwen en kinderen. 
De bedoeling was, dat wij uitgehongerd zouden raken,” zegt Ria. “We 
hadden geluk dat er een waterbron in het kamp was. 
In het begin kregen we nog wel wat te eten, maar naarmate we 
er langer verbleven ontving iedereen slechts een handjevol keiharde 
maïs per dag. Ik leerde daar als driejarige al naar eetbare kruiden 
zoeken. Moeder moest buiten het kamp gaan werken en vertrok dan 
op een lorrie. Dat beeld zie ik nog zó voor mij! 

Een blije man en zijn Täubchen…
Wat zijn wij als redactieleden van het Hèjs Nèjs toch bevoorrecht. Al jaren schuiven wij bij 
zo veel verschillende mensen aan tafel en horen we de mooiste verhalen. Zet die maar eens 
allemaal op papier. Dat valt niet altijd mee, geloof dat maar. 
Ook de ontmoeting met Gerd en Ria Specht was erg bijzonder.  We moesten er toch echt even 
goed voor gaan zitten om alle informatie op een correcte manier om te zetten in tekst. Lees mee 
met dit mooie levensverhaal van twee blije mensen…
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De oudere vrouwen, zogende moeders en de nonnen bleven in 
het kamp achter en moesten op ons, de kinderen, passen. Ik wist 
nooit wanneer mijn moeder weer terug zou komen. We zijn net op 
tijd bevrijd door de Engelsen.” Hierna werd het leven er ook niet 
gemakkelijker op, want er woedde een onafhankelijkheidsoorlog. De 
vader en moeder van Ria vonden elkaar pas in 1948 weer terug. 
“Met 8 jaar wist ik pas wat een vader was.”

Het gezin verhuisde in 1950 naar Nederland en kwam na enige 
omzwervingen in Tilburg terecht. Er werden in Nederland nog elf 
broers en zusjes geboren! Ria ging de verpleging in, maar daar bleek 
haar hart niet te liggen. In die tijd leerde zij wel Gerd Specht kennen. 
Ria en een collega/vriendin gingen op bezoek bij een vriend van 
Gerd en daar kwamen ze Gerd tegen. 

Gerd Specht (88)
Gerd werd in 1930 geboren in Wienhausen/Celle bij Hannover in 
Duitsland. Hij heeft dus bewust de opkomst en ondergang van Hitler 
en de oorlog meegemaakt. Gelukkig was hij nog net te jong om in 
dienst te moeten gaan. De oorlog was precies op tijd afgelopen. Ook 
Gerd heeft sterke herinneringen aan deze moeilijke jaren. Hij is heel 
blij dat hij nooit soldaat heeft hoeven zijn! 

In 1957 werkte Gerd bij een Duitse firma die in Nederland 
bodemonderzoek en proefboringen deed voor de NAM. Een 
Duitser op Nederlandse bodem! Gerd heeft daar nooit problemen 
van ondervonden. Door zijn werk kwam hij ook in Brabant terecht 
waar Ria woonde. Gerd had als enige een auto en bracht Ria en haar 
vriendin na het genoemde bezoek aan hun beider vriend, terug naar 
huis. Hij mocht van haar ouders meteen even binnenkomen en bij 
het afscheid zei hij tegen Ria: “Ik kom morgen terug en dan vraag ik 
aan je vader of ik je vriend mag worden, als jij dat ook goed vindt.” Zo 
ging dat in die jaren! Bedenk dat Ria toen pas 17 jaar was en Gerd 27.

Ria is op haar 18e verloofd, op haar 19e getrouwd en op haar 
20e moeder geworden van dochter Monica. Toen Ria 22 jaar was 
is Manuela geboren en 8 jaar later kwam Marjorie ter wereld. De 
komst van Marjorie was een grote bron van vreugde voor iedereen. 
Hiermee was het gezin compleet. Marjorie is onlangs 50 jaar 
geworden. Frans Elemans kent haar zeker nog wel, want ze heeft 
jarenlang bij hem geholpen. Haar zus Monica wordt volgend jaar 60 
en Manuela wordt 58.

Het gezin woonde lange tijd in het Brabantse Boekel. Ria had een 
opleiding textiele vormgeving afgerond en werkte als handwerkjuf 
op diverse scholen. “Ik vond het heerlijk om met kinderen te werken. 
Bij mij mochten ze best een steekje laten vallen!”

Tempelbezoek....

Kunstwerk van Ria

Gerd is een beetje doof, maar met speciale 
oordoppen hoort hij alles!
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Gerd werkte ondertussen bij Defensie bij het burgerpersoneel. Het 
gezin had een heerlijke tijd in Boekel. Gerd hield enorm van dieren 
en die liepen volop rond om het huis. Er waren kippen, ganzen, 
eenden, konijnen, honden, schapen en nog wat ander vee. Toen Gerd 
vervroegd met pensioen kon, zijn ze gaan kijken of ze ergens een 
woonruimte met veel grond eromheen konden vinden. Bij voorkeur 
een plek bij de Duitse grens, omdat Gerd nog familie in Duitsland 
had wonen. Aldus belandde het stel in Heijen. De dochters Manuela 
en Marjorie verhuisden mee. Monica, de oudste, was al uitgevlogen.

“Ik vond het heerlijk om met 
kinderen te werken. Bij mij mochten 

ze best een steekje laten vallen!”

De dochters
Ria en Gerd zijn echt enorm trots op hun kinderen. Monica woont 
met haar echtgenoot in Eindhoven. Zij werkt bij Home Instead met 
mensen die extra zorg en aandacht nodig hebben. Manuela woont 
met haar gezin in Gennep en is docente Nederlands en Duits op 
het Merletcollege. Marjorie is grafisch ontwerper en woont met haar 
gezin in Aerdt bij Zevenaar. 

Er zijn zes kleinkinderen. “Ze zijn allemaal bijzonder,” zegt Ria, “maar 
één kleinkind is wel heel bijzonder, namelijk Jasper, de zoon van Monica 
en haar man. Hij heeft verstandelijke en lichamelijke beperkingen. 

Jasper woont en wordt verzorgd op Zonhove in Son en Breugel. Elk 
weekend en als hij ziek is, is Jasper thuis bij zijn ouders. Hij is 32 jaar 
en we hebben een speciale band met hem.”

Het hele huis ademt herinneringen. 



Leenders
Levensmiddelen

Levensmiddelen tot aan uw deur!

Hierbij wil ik mij graag aan u voorstellen.

Mijn naam is Joop Leenders 
van Leenders Levensmiddelen.

Ik kom met mijn winkelwagen in Heijen.

Wilt u graag dat ik met de winkelwagen 
bij u langskom, bel dan tel. 06-22741165 

of mail naar info@leenderslevensmiddelen.nl

Boxmeerseweg 2a  6598 BK Heijen
www.snellenhorecaservice.nl
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Integratie in Heijen
Omdat Ria nog volop werkzaam was in het onderwijs en Gerd zijn 
handen vol had aan de tuin rondom het huis en het verzorgen van 
de dieren, duurde het even voordat de integratie in het dorp op gang 
kwam. Ze houden wel van contact, maar zoals Ria zegt: “Ik was blij als 
ik thuis kwam van mijn werk en uit kon rusten.” Inmiddels hebben ze 
wel enkele mensen in Heijen leren kennen. Vooral met Jan en Dora 
Vreede was het contact heel goed. Wat hen gestoord heeft was 
dat, toen ze eens met een Zonnebloemreisje meegingen, Heijense 
mensen niet bij hen aan tafel wilden zitten. “Jullie kennen we niet!” 
zeiden ze. Dat deed pijn.

Hobby’s
Als we vragen naar de hobby’s zegt Ria: “Alles wat met textiel te 
maken heeft vind ik leuk om te doen. Verder heb ik veel keramiek 
gemaakt. Ik heb een draaischijf, maar boetseren vond ik ook leuk 
om te doen. Tevens heb ik me het werken met de computer eigen 
gemaakt.” 
Gerd gaat onmiddellijk een aantal beeldjes halen die Ria gemaakt 
heeft en laat ons deze vol trots zien. Zoals gezegd houdt Gerd van 
dieren. Vanwege zijn gezondheidsproblemen hebben ze deze echter 

zelf niet meer. Gerd leest graag en puzzelt veel. Ook TV kijken is 
favoriet. Gerd volgt de politiek en de sport op de voet.

Het diamanten huwelijk
Burgemeester De Koning en zijn echtgenote kwamen op bezoek 
met bloemen. Het diamanten paar stond al in de Maasdriehoek. De 
verslaggever van deze krant zorgde voor een mooie tekst en foto. 
Ria en Gerd hebben hun feest  gevierd in Boekel, waar ze nog steeds 
fijne contacten hebben. Ze hebben met hun Boekelse vrienden en 
hun kinderen en kleinkinderen heerlijk geluncht. Op het menu stond 
een “Boekels plankje”. Ze kijken er met veel plezier op terug.

Overigens kende Burgemeester De Koning het echtpaar Specht al, 
want hij heeft al eens eerder, samen met zijn echtgenote, bij hen 
gegeten in het kader van de kennismaking met diverse inwoners van 
de gemeente Gennep. Ria houdt erg van koken, dus dat zat wel goed.

De situatie nu
Als je zo oud bent als dit lieve echtpaar zijn er natuurlijk ook wat 
gebreken. Maar, zo zeggen ze zelf: “We horen niet bij de mensen 
die mopperen.” Gerd krijgt twee maal per dag thuiszorg en er is 

Foto uit de verkeringstijd.
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ook twee uur per week huishoudelijke hulp. De kinderen verrichten 
hand- en spandiensten. Een jongeman komt al jaren langs voor de 
tuinwerkzaamheden. Ria en Gerd zijn erg op hem gesteld. Verder 
wordt geregeld een klusjesman “ingevlogen” voor klusjes die ze zelf 
niet meer kunnen. Ze zijn wel een beetje bang voor de toekomst, 
want hoe moet het als een van de twee uitvalt? Toch blijven ze 
optimistisch: “Dan komt er wel weer een oplossing. Voorlopig zitten 
we hier nog! We hebben het heel goed naar onze zin.”

Maar, zo zeggen ze zelf: “We horen 
niet bij de mensen die mopperen.”

De blije man en zijn duifje
Deze zin staat boven dit artikel. Dit is namelijk wat ze over elkaar 
zeggen. Ria geeft aan dat haar Gerd altijd zo’n blije man is en hij noemt 
haar al zijn hele huwelijksleven Mein Täubchen.  

Wij feliciteren Gerd en Ria van harte met hun diamanten huwelijk en 
wensen hen samen nog vele fijne jaren toe!

Oproep
Zijn er dit jaar nog meer mensen uit 
Heijen 60 jaar getrouwd? Laat het ons 
weten. 
Dan komen we met alle plezier langs voor 
een interview.
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De mensen die op 18 maart de jaarvergadering van de KBO hebben 
bijgewoond liepen bij binnenkomst in D’n Toomp eerst langs een 
speciale expositie van schilderwerken die een groot aantal cursisten 
het afgelopen jaar bij Liesbet Willems heeft gemaakt. De kunstwerken 
trokken veel bekijks! De redactie ging, gewapend met een fototoestel 
en een laptop, van tevoren even kijken. Onze fotograaf maakte de 
mooie plaatjes en redactielid Marjo, een van de cursisten, sprak 
enkele medecursisten en natuurlijk ook Liesbet en haar echtgenoot 
Gerrit. 
Frans Verheijen (65) wilde samen met Theo Achterberg les nemen in 
Cuijk toen het bericht van de KBO kwam dat Liesbet schilderles gaf. 
“Daar kunnen wij ons wel bij aansluiten,” dachten ze. Frans heeft nog 
nooit eerder geschilderd, maar staat er versteld van wat iedereen 
maakt. “Het creatieve, dat vind ik leuk,” aldus Frans, “maar ook dat je 
dit in een groep samendoet, heel gezellig!” Frans schildert het liefste 
iets dat met de natuur te maken heeft: vogels, vlinders, landschappen. 
“Wel met voorbeelden erbij!” Nou, die heeft Liesbet genoeg. 
Mia Kaak (67) las in de informatie van de KBO dat Liesbet de cursus 
zou gaan doen. Ze had al eerder geschilderd en wilde er wel weer 
mee beginnen. “Het is zo leuk! De gezelligheid met de mensen aan 
tafel, de aanwijzingen van Liesbet en tenslotte met een mooi doek 
naar huis.”
Liesbets echtgenoot Gerrit (77) somt zijn taken op: “Hoofdzakelijk 
sjouwwerk, chauffeur, adviseur, klusjesman, “manager” haha! Ik adviseer 

de schilders zonder ooit zelf geschilderd te hebben. We genieten 
van de leuke sfeer, de gezelligheid, de gemoedelijkheid. Dat is mijn 
belangrijkste motivatie.”
En dan Liesbet zelf, de grote animator. “Ik sta hier alwéér trots te 
zijn! Trots op mijn schildersgroep die zo enthousiast komt schilderen. 
De fijne sfeer die er heerst tijdens het schilderen. Er is belangstelling 
voor elkaar en men stimuleert elkaar. En… er wordt echt heel hard 
gewerkt, hoor! De koffie wordt soms koud. Helemaal vergeten op te 
drinken. Aan het eind van de les gaat iedereen met een goed gevoel 
naar huis.”
Jullie verslaggever kan ervan 
meepraten. Ik heb nog nooit 
geschilderd, maar Liesbet haalde 
mij over ook aan te sluiten. Dat 
gaat dan vaak als volgt: Liesbet 
doet een beetje verf aan haar 
duim, veegt er soepeltjes mee 
over het doek en dan stelt het 
al meteen iets voor, bijvoorbeeld 
een bloem. Als ik hetzelfde doe 
is het een vlek. Maar Liesbet 
roept steeds: “Het wordt altijd 
wat moois” en zo is het ook. 
Wonderbaarlijk maar waar….

Project Rembrandt in Heijen..
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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!



En nog even ter herinnering…

In de vorige editie vroegen we jullie een slagzin te bedenken 

voor het Hèjs Nèjs. We hebben al enkele inzendingen ontvangen, 

waarvoor onze dank. We willen er echter graag nog meer hebben. 

Kom op Heijenaren! Wees eens creatief en zend de slagzin in 

via dorpsblad@heijen.info. 

In de100e uitgave maken we de winnaar bekend.

 
Tevens hebben we de vraag gesteld wie straks alle 100 (nu 99) 

exemplaren in zijn of haar bezit heeft. Ook daar is al reactie op 

gekomen, maar we geven je nog een kans! 

Zie in dit verband ook het onderstaande bericht dat wij van Nelly 

Rongen ontvingen. Daar kan iemand nog zijn voordeel mee doen!

Beste redactieleden,

 
Allereerst alle lof voor het door jullie gemaakte blad Hèjs Nèjs.

Ik heb de serie bijna helemaal compleet, ik mis alleen de 

volgende uitgaven:

jaargang 4 nummer 9

jaargang 7 nummer 2 

          
In verband met plaatsgebrek is de hele serie gratis 

af te halen in mei.

Voor de liefhebber geldt: Graag in één keer 

ophalen. 
S.v.p. even van tevoren melden via e-mail:  

nelly.rongen@hetnet.nl

 
Hartelijke groet,

Nelly.

Welkom in Heijen!

Hoera, we mochten weer een baby welkom 
heten in ons mooie dorp. Deze keer werd de
Nieuwwijkstraat blij verrast met de komst van 
Mike, zoon van Dennis en Evita Cornelissen,
die sinds juni 2018 in Heijen wonen.
Van harte gefeliciteerd.

Tip!

Kijkt u wel eens op www.heijen.info?De site bestaat al 10 jaar en is zeker de moeite van het bezoeken waard. Er zijn steeds de laatste ontwikkelingen in Heijen te zien. Anders dan het Hèjs Nèjs, dat één keer maand uitkomt, 
kan de site namelijk inspelen op recente zaken en gebeurtenissen in ons dorp.

Enkele vermeldenswaardige feiten van de site:Eind mei komt er een overzicht op de site aan de hand 
van citaten van denummers 51 tot en met 100 van het 
Hèjs Nèjs. 

Wat nu al de moeite waard is, is het aanklikken van het 
kopje “Historisch Heijen”.Zeer onlangs is namelijk bij ‘verdwenen panden’ een 
aantal boerderijen, die uit het dorpshart zijn verdwenen, 
opgenomen in de vorm van foto’s en bijbehorende 
tekst. Het geeft een aardig beeld van Heijen in de jaren 
‘60 en ‘70 van de vorige eeuw. De bedoeling is dat 
met enige regelmaat informatie aan dit deel van de 
site wordt toegevoegd door de Werkgroep Historisch 
Heijen.

Doe de Digitale speurtocht Als u toch op de site van Hejje Mojjer klikt, vul dan 
meteen de digitale speurtocht in. De antwoorden op 
de vragen zijn met enig speurwerk op de site te vinden. 
Hoe makkelijk kan het zijn!
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Het diertje dat we deze keer beschrijven heeft waarschijnlijk 
iedereen de afgelopen maanden al een keer gezien. Het is een 
diertje dat veelvuldig voorkomt in onze woningen en schuurtjes. 
Met name in maart en april is het volwassen insect hier te 
vinden. Voor sommigen ziet het er eng uit, maar het is volstrekt 
onschuldig.

De grauwe schildwants, ook wel grauwe veldwants genoemd, 
komt oorspronkelijk uit Midden-Europa, maar zien we 
tegenwoordig in heel Europa. De laatste jaren is de soort, die 
voorheen zelden werd waargenomen, ook in ons land met een 
opmars bezig.

Uiterlijk
Grauwe schildwantsen zijn 13 tot 16 mm groot en kunnen 
makkelijk worden herkend aan hun antennes. Deze zijn heel 
duidelijk zwart wit geblokt. Het dier is van boven gemarmerd 
van kleur, grijs/bruinig, en aan de zijkant zwart-wit geblokt. De 
onderkant is wit/lichtroze met zwarte stippen. 
De dieren beschikken over een steeksnuit. Deze snuit is van 
bovenaf niet te zien, omdat de snuit tegen de onderkant van 

het lijf ligt. De snuit wordt gebruikt om voedsel op te zuigen 
uit planten, zoals prunus, meidoorn, lijsterbes, hazelaar, braam en 
klimop. Verder zuigt de wants sappen uit dode insecten. De wants 
hebben geurklieren, die als bescherming tegen roofdieren moeten 
dienen. Als verdediging kunnen ze een bitterzoet ruikende stof 
uitscheiden.

Leefwijze
De grauwe schildwants is overdag een actief insect, maar wel 
een slechte vlieger. Hij vliegt traag en luid zoemend. Bij de landing 
komt hij vaak op de rug terecht. De bitterzoete vloeistof die de 
wants bij verstoring uitscheidt is gebroken wit van kleur en bij 
consumptie door de mens licht giftig. Bij nimfen, de jonge wantsen, 
bevinden de geurklieren zich op de rug; bij adulte, de volwassen 
insecten, aan de onderzijde van het borststuk.
De wants overwintert als adult op beschutte plaatsen, zoals in 
klimop en scheuren in de muur. Tijdens hun zoektocht komt hij 
regelmatig in grote aantallen in gebouwen. De volwassen wants 
wordt vroeg in het jaar actief, met een grote piek in maart en april. 
In het late voorjaar legt het vrouwtje, dat een grote legboor heeft 
in het midden van de buik, ongeveer 40 eitjes op plantendelen. 

Hejje Natuurlijk Mojjer, Grauwe schildwants 
(Rhaphigaster nebulosa) 

Orde: Hemiptera (snavelinsecten)
Familie: Pentatomidae (schildwantsen)

Grauwe schildwants
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Ze lijkt een voorkeur te hebben voor venkel en elzen, maar ook 
klimop is een geliefde legplaats. Als er veel verstoring is wordt 
er een vloeistof afgescheiden die ervoor zorgt dat de dieren 
zich in bijna elke omgeving kunnen ontwikkelen. Het is dus 
gewoon een slim diertje. Jonge wantsen variëren sterk in kleur. 
Ze worden vooral van augustus tot oktober waargenomen. 
De nimf vervelt meerdere keren, waarbij het uitwendige skelet, 
dat om de nimf zit, vervangen wordt door een nieuw skelet, 
inclusief de poten. Na elke vervelling is het insect dus een stukje 
“gegroeid”. Na het derde nimfenstadium is de aanzet van de 
vleugels te zien. De grauwe schildwants produceert slechts één 
generatie per jaar.

Verspreiding
De grauwe schildwants komt in Europa vooral in de zuidelijke 
delen voor. Zoals reeds gezegd zijn sinds het begin van 21ste 
eeuw de aantallen in Nederland aanzienlijk toegenomen. De 
soort is in Nederland vooral aanwezig in Limburg, Noord 
Brabant, Gelderland en Overijssel. Er zijn echter ook al 
waarnemingen binnengekomen van de Waddeneilanden en 
andere gebieden in het land. Ook in België is de soort vrij 
algemeen te zien. Je kunt dus gerust spreken van een algemene 
soort.

Bestrijding
De wants zijn niet schadelijk voor de mens, maar je wilt 
natuurlijk liever niet dat ze in huis blijven. Sla de diertjes niet 
dood, want dan komt er een vreselijke bittere stank vrij. Vang ze 
liever en zet ze buiten op een beschutte warme plek. Immers, 
als ze de kans zien zoeken ze toch weer dat warme plekje in 
huis op. Vind je dat toch te eng, dan kun je natuurlijk ook de 
stofzuiger gebruiken. Dat is voor het diertje natuurlijk niet zo 
prettig, dus laat hem gewoon weer vrij.

Fijne lente

Martha en Paul

Vrouwtje met legboor vanaf midden buik omhoog en 
zuigsnuit vanaf de kop omlaag over het lijf

Schildwanten hebben een 
perfecte schutkleur
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- 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



Colofon

Maandblad Hèjs Nèjs is een initiatief 
van de vereniging ‘Hèjje Mojjer’ . 
Het wordt in Heijen dankzij onze 
adverteerders gratis verspreid. 
Abonnementen voor personen, 
instanties en bedrijven buiten 
Heijen zijn mogelijk. Abonneren 
of informatie hierover via e-mail: 
dorpsblad@heijen.info of via 
onderstaand correspondentieadres.

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

Mensen buiten Heijen kunnen 
een abonnement aanvragen, 
bij voorkeur per e-mail: 
henk.kerkhoff@heijen.info Eventueel 
per telefoon 0485-513506. Kosten 
per jaar : € 25,- exclusief verzend-
kosten; inclusief verzending in 
Nederland  € 65,-.

Niets uit deze uitgave mag worden 
verveelvoudigd of openbaar 
gemaakt, op welke wijze dan ook, 
zonder voorafgaande toestemming 
van de redactie van Hèjs Nèjs.

Wilt u lid worden van vereniging 
Hèjje Mojjer? Stuur een e-mail naar 
hejjemojjer@heijen.info of bel naar 
06 3989 7697 

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

Redactie:
Hans Boekholt 
Marjo Boekhorst
Sjannie Janssen
Henk Kerkhoff
Erica Reintjes 
Ricky Reintjes
Marita Wit

Advertenties en verspreiding:
Jan Teerling, 06-50805738 
jan.teerling@heijen.info

Fotografie:
Suzanne van den Corput-Koenen
Stella Roodbeen

Correspondentieadres: 
Hèjs Nèjs, Berkenstraat 15, 
6598 AZ Heijen
Telefoon: 0485-513506 

Ontwerp en Realisatie:
RoverMedia-Group
Hoofdstraat 48 Heijen
www.rovermedia.nl

Druk:
Control Media bv
Nijverheidsweg 23
4879 AP Etten-Leur
T. 0031 76 745 00 10
I. www.controlmedia.eu

Foto’s en teksten worden zoveel 
mogelijk met toestemming van 
betrokkenen gepubliceerd.

Oplage:
950 stuks

Verschijning:
10 keer per jaar

Inlevering kopij:
dorpsblad@heijen.info

Banknummer Vereniging Hèjje Mojjer:
NL65  RABO  0101803974

Deadline voor aanleveren van 
bijdragen in de vorm van teksten 
etc. tot uiterlijk de 1e van de maand; 
fotomateriaal bij voorkeur tot een 
week hiervoor.

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

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

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

Zondag 19 mei
ZijActief - Dauwtrappen met Martha Toonen

Zondag 19 mei
Schietterrein “De Maasarm”

Gilde Sint Dionysius - Onderlinge wedstrijd 
geweerschutters

Woensdag 22 mei
KBO afd. Heijen - Fietsen

Woensdag 22 mei
19.30 uur café-zalen Jan

ZijActief - Lezing nieuwe apotheek Gennep

Zondag 26 mei  
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”     

V.V. Heijen 1  -  Stormvogels’28 1
Na de wedstrijd: Afsluiting voetbalseizoen

Zondag 2 juni
Schietterrein “De Maasarm”

Gilde Sint Dionysius - Onderlinge wedstrijd 
geweerschutters

Donderdag 6 juni  
13.30 uur D’n Toomp     

KBO afd. Heijen - Kienen

Vrijdag 7 juni
Zaterdag 8 juni

Zondag 9 juni
Feesttent Evenemententerrein
Heisa Heijje Mojjer - Heisafeest!

Zaterdag 15 juni
14.00 uur Sportpark “de Heikamp”

V.V. Heijen - Bedrijventoernooi met muzikale avond

Zaterdag 15 juni
18.00 uur D’n Toomp

Gilde Sint Dionysius - Inhalen en receptie Koningspaar
 

Woensdag 19 juni
Zij-Actief - Happen en trappen of stappen

Donderdag 20 juni
19.30 uur D’n Toomp

Stichting Dorpskamer - Informatiebijeenkomst 
Dorpskamer

Zaterdag 22 juni
Schietterrein “De Maasarm”

Gilde Sint Dionysius - Open NK kruisboogschieten 
op de wip

Zaterdag 29 juni
Zondag 30 juni

Gilde Sint Dionysius - Noordlimburgs Fietsweekend

Zondag 14 juli
Schietterrein “De Maasarm”

Gilde Sint Dionysius - Onderlinge wedstrijd 
geweerschutters

Woensdag 21 augustus  
15.15 uur Kerk Kevelaer     

KBO afd. Heijen - Bedevaart en H. Mis Kevelaer

Zondag 18 augustus
Schietterrein “De Maasarm”

Gilde Sint Dionysius - Onderlinge wedstrijd en 
Bekerconcours geweerschutters

Zondag 25 augustus
Schietterrein “De Maasarm”

Gilde Sint Dionysius - Onderlinge wedstrijd 
geweerschutters

De volgende 
Hèjs Nèjs verschijnt op 

28 mei 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. 


