1: Wanneer is heijen.info geregistreerd?
2: Wat is de 1e standplaats van de Gerarda molen en wat voor molen was dat?
3: Wanneer werd Heijen bij de gemeente Gennep gevoegd?
4: Wie had in Heijen de 1e motorfiets?
5: In welk jaar was Hanna Lietmeijer 100 jaar?
6: Wanneer heeft de fanfare een CD uitgebracht?
7: Wanneer heeft de gemengde zangvereniging de Maasklanken besloten om te stoppen en
welk lied hebben zij ingezongen en staat op heijen.info?

8: Wanneer is de website van heijen.info voor de 4e keer gekeurd en welke award hebben ze
gekregen?

9: Wanneer heeft het Ommetje haar goedkeuring gekregen en hoeveel was de subsidie?
10: Wanneer is het nieuwe wandelboekje van de gemeente Gennep gepresenteerd en waar
was dit?
11: Wanneer was “Wat ’n theater” en waar was dit en wie organiseerde dit?
12: Wanneer was Heijen’s got Talent?
13: Wanneer was de 1e Heijense seniorenmiddag?
14: Vanaf wanneer zijn er geen woord en gebedsdiensten meer?
15: Wanneer werd deze uitspraak gedaan, “Heijen wordt verknipt, verkocht en
verkwanseld.”?

16: Wanneer is groep 8 op TV geweest (landelijk)?
17: Wanneer was de fair play voetbaltoernooi van Heijen?
18: Wie waren een dubbelportret in het Hejs Nejs?
19: Wanneer was de viering van 70 jaar bevrijding in Gennep?
20: Wanneer kreeg het Hejs Nejs 2000 euro en van wie kregen ze dat?

21: Waar is deze tekst onderdeel van, Hoe duk heb ik et afgtrêje?
22: Wie heeft de volgende tekst bedacht en waarvoor was dit, De nieuwshonger is niet te
stillen.?

23: Waar heeft het geslacht van de Spaenrebock’s en in welke eeuw was dit?
24: Waar wordt Hynrick Nab en Jan Ebben benoemd?
25: Wanneer werd de eerste mini-Kiste Trui ten doop gehouden en wie heeft het grote beeld
gemaakt?

26: Wanneer verviel het pontje tussen Boxmeer en Heijen en waarom was dat?

27: Wanneer is de toren van de kerk beschadigd door een storm, wat werd er daarna
bijgebouwd?

28: Wie heeft de EMM CD ontworpen en bedacht?

29: Wanneer zijn de RK Jongerenboeren opgericht?
30: Wanneer leefde Helmut Klinker?
31: Welke boerderij had de volgende adressering in Heijen, C90-3 en wat is het nu?

32: Wanneer had de KAB haar 25 jarig jubileum en waar werd dit gevierd?

33: Wie woonde er in 1926 aan de A40 en hoe heet die straat met nummer nu en hoeveel
waren de bouwkosten?

34: Wie was de heer van Heijen in 1338 en waar woonde hij?
35: Wanneer vierde Pastoor Reijnen zijn 25 jarig bestaan en waar deed hij dit?

36: Wanneer is de Heisa taart onthuld en welke vulling zat daar in?
37: Wanneer is ‘Laot Heijen moier worre’ omgezet in “Hèjje mojjer”?
38: Van wie komt de volgende regel en wanneer was dit (jaartal)
Een nieuwe website gaat nu van start.?
39: Wanneer waren de vier generaties in Heijen in 1984 en waar stond dit in?

40: Wie waren de vrienden voor het leven en wanneer werden ze geboren?

41: Welke activiteit is er op 16 november 2019 aanstaande in Heijen?

42: Waarover deed het Dionyisius gilde in februari 2019 een oproep en waarom?

43: Noem de 8 prinsen Carnaval van 2019. Wie was het boerenbruidspaar en getuigen?
Bonusvraag: weet je ook wie de bruidskinderen waren?

44: Wat is een wadi?
45: Welke woorden zijn er gegrift in een steen van de Maria grot?
46: Uit welke personen bestonden de “WO-BO’S?
47: Hoe was het verschil zichtbaar tussen de heren- en dameskleding van Volksdansgroep
Iduna?
48: Waarmee haalde Henk Kerkhoff in februari de Gelderlander? En wat was een mooi detail
op betreffende foto?

49: Bij welk tv programma was Frits Basten vorig jaar te zien?
50: Wat was het maximale aantal bezoekers op Heijen.info per dag?

