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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).
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DE LOURDESGANGERS
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Voorwoord en Inhoud

Hopelijk denkt u: Gelukkig, er is weer een Hèjs Nèjs! We zijn allemaal weer fris 
en fruitig en hebben er zin in om u opnieuw te trakteren op mooie verhalen uit 
onze kleine samenleving.
Wat hebben wij opgenomen in de eerste uitgave van na de warme zomermaanden?  

Allereerst een mooi interview met twee lieve Heijse dames die onder de vlag van de Maltezer orde naar Lourdes 
zijn geweest. Dit interview konden we wegens plaatsgebrek helaas niet in de editie van juni kwijt. 
Verder komt één van onze adverteerders aan bod: Joop Leenders van Leenders Levensmiddelen. Na het sluiten van 
de Troefmarkt heeft hij zijn klandizie mooi zien groeien. 
Voor een verslag van de activiteiten van de Stichting Jeugdraad doen wij nooit tevergeefs een beroep op Johan 
Linders en zijn team. Altijd leuk om het enthousiasme van de jeugd te ervaren. 
We wijzen u ook graag op een interview dat wij hielden met twee bevlogen moeders die de vaste krachten zijn 
achter Voetbal Extra Junioren, een bijzonder team van V.V. Heijen. Het is een kippenvel verhaal geworden.
Tenslotte zijn er weer onze lezenswaardige vaste rubrieken en columns. U ziet: Er gebeurt van alles in Heijen! 

Veel lees- en kijkpleziergewenst.

De redactie.

Verder in dit nummer: 4 column | 5/7 verenigingsnieuws | 25/29/31 prikbord | 35 agenda en belangrijke 
telefoonnummers 
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Guido heeft zich op allerlei manieren verdiept in het 
fenomeen “geluk”. Aangezien we in feite allemaal wel 
gelukkig willen zijn, wil ik met  u de drie categorieën 
die volgens Weijers geluk bepalen, delen. Ten eerste heb 
je geluk op korte termijn, bijvoorbeeld chocola eten of 
nieuwe schoenen. Geluk op lange termijn gaat om zaken 
als deugdzaamheid, gematigdheid en verstandigheid. 
De derde geluksfactor is zingeving: zinvol zijn, je 
nuttig voelen, je bekommeren om je medemens. Je zou 
zeggen: zorg dat je van elk van deze drie categorieën 
wat meeneemt en je wordt beslist gelukkiger.

Maar nu heel wat anders: ik zou met het orkestje waarin 
ik speel, muziek gaan maken op door mij gevolgde 
middelbare school in Boxmeer. Ik trof er veel oud-
leerlingen, die er, net als ik, als beginnende puber 
begonnen en als volleerde puber de school verlieten. Ook 
veel Heijenaren hebben deze levensfase hier doorlopen. 
Voor een optreden check ik altijd of de benodigde 
spullen zijn ingepakt. Aangezien het dit keer een 
optreden op mijn oude school betrof was het allemaal 
een beetje extra spannend. We gingen opbouwen en 
jawel …..een viertal onmisbare onderdelen ontbrak. 

Over een kwartier zouden we starten, kortom paniek. 
Ik ging hals over de kop naar mijn auto en reed met 
piepende banden richting Heijen. Onderweg bleek er een 
file te staan in Beugen vanwege restauratie van de kerk. 
Verder was er omleiding vanwege een zeilwedstrijd. En 
de klok tikte maar door met nog meer paniek tot gevolg.
Op dat moment sprong de wekkerradio aan met vrolijk 
nieuws over het Pinkpopfestival. Zelden ben ik zo 
gelukkig wakker geworden. Ik ben er nog niet uit waar 
deze vorm van geluk onder valt.

Henk Kerkhoff

Geluk
Misschien hebt u het gelezen, misschien ook niet. Dat geeft niets, maar de strekking van 
het interview met Guido Weijers in De Gelderlander van zaterdag 8 juni jl. wil ik u niet 
onthouden. Het verhaal ging over lessen in geluk. 
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Dat de slagwerkgroep van EMM een goed op elkaar ingespeeld 
en zeer succesvol orkest vormt is voor niemand meer een ge-
heim. Afzonderlijke leden leveren echter als solist ook  buitenge-
wone prestaties. Dit jaar namen twee leden van de slagwerkgroep, 
te weten Nick Traa (15) en Britt Willems (16), deel aan de Neder-
landse kampioenschappen slagwerk voor solisten.

Nick deed mee in de hoogste klasse en streek gelijk de hoogste 
eer op: hij werd Nederlands kampioen multipercussie. Britt deed 
het ook erg goed. Zij werd vierde in de derde klasse op de ma-
rimba. Maar ze wil meer. Britt zegt: “Ik wil eruit halen wat erin zit, ik 
doe volgend jaar zeker weer mee. Zo fanatiek ben ik wel!” 

De twee hebben zich de maanden voor het kampioenschap ter-
dege voorbereid. Er werd thuis en in d’n Toomp veel geoefend 
en ze kregen extra lessen van Guido Pouwels, hun bevlogen slag-
werkleraar. Nick zou het liefst zien dat er voor solisten ook een 
Europees of zelfs een Wereldkampioenschap gehouden zou wor-

den. Maar helaas, die bestaan (nog) niet. Na-
tuurlijk hadden ze wat last van zenuwen voor 
hun optreden. “Maar dat is normaal,” zegt Nick. 
“Vergelijk het maar met een voetbalwedstrijd. Als je een keer in 
de finale staat heb je ook last van zenuwen. Maar in de loop van 
de jaren leer je ermee omgaan.” 
De feesten na afloop van het kampioenschap vonden ze allebei 
heel gaaf. Nick vertelt dat zijn opa’s en oma’s zijn gekomen en een 
paar vrienden. Britt vierde haar succes op een examenfeestje van 
een vriendinnetje. 
Wat is er zo leuk aan de slagwerkgroep, vragen wij. Ze noemen 
heel wat op: De onderlinge contacten zijn goed, iedereen gaat 
met iedereen om, ook buiten de repetities en optredens. Het gaat 
er vaak serieus aan toe op de repetities, maar er valt ook veel te 
lachen. “Anders zouden de repetities wel erg saai worden!” Dat 
Nicks ouders en zus Romée ook lid zijn is voor hem geen pro-
bleem. “Thuis gaat het er nooit over, haha!” 
Van harte gefeliciteerd, Nick en Britt!

Op zaterdag 5 oktober ontvangen wij fanfare St. Caecilia uit Middelaar voor een uitwisselingsconcert in Gemeenschapshuis d’n Toomp.
Het concert begint met een optreden van het B-orkest. Deze leerlingen willen heel graag laten horen hoever ze al zijn met hun lessen. 
De fanfare onder leiding van Theo Jetten speelt daarna een aantal mooie nummers, waarvoor we de laatste weken hard hebben 
gerepeteerd. Tot slot is het de eer aan St. Caecilia ons te verrassen met hun optreden.
De aanvang van het uitwisselingsconcert is 19.30 uur en de entree is gratis.

Slagwerkgroep in concert met Wereldkampioen 
Slagwerkgroep Doornenburg

Op vrijdag 25 oktober zal de slagwerkgroep samen met slagwerkgroep Doornenburg een concert geven in d’n Toomp. Er zal een 
veelzijdig programma worden uitgevoerd en we zijn de samenwerking aangegaan met een band, zang en blazers. 
Aanvang 20.00 uur.  De opbrengst van de avond gaat naar een goed doel. 

Voor beide concerten geldt dat als u uw donateurskaart van 2019 meebrengt u bij de ingang een munt ontvangt voor 

een kopje koffie. Uw kaart gaat in een bak en daaruit trekken wij drie kaarten die een prijs zullen ontvangen.

Nog meer activiteitennieuws van EMM:
In 2018 organiseerde de slagwerkgroep van E.M.M. met veel succes de Sla-Je-Slag-Cup in Heijen. De winnaar van vorig jaar, 
de slagwerkgroep Prins Bernhard uit Apeldoorn, is  nu aan de beurt om dit succes te evenaren. Natuurlijk gaan wij met de 
slagwerkgroep hier naar toe. Het evenement is op 26 oktober. 

De Kanjers van de Slagwerkgroep: Nick Traa en Britt Willems

Uitwisselingsconcert fanfareorkest EMM

Verenigingsnieuws
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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



Veel geslaagden bij EMM!
Afgelopen juni deden maar liefst zes jeugdleden muziekexamen en ze slaagden allemaal. Dit zijn ze: Tobias Wijers: Hij haalde 
het A-diploma op de schuiftrombone en is de speciale trots van oma Sjannie, die zelf al meer dan 25 jaar bugel speelt 
bij de fanfare. Imke Jaspers: Zij deed A-examen op de altsaxofoon. Zij is de dochter van onze trompettist Gerald, dus de 
muziekgenen had ze al.

Jesse Cornelissen is al een poosje een vaste waarde op de hoorn, evenals Jolien van den Berg. Zij deden beiden B-examen en 
kunnen nu nog beter meedoen.
Thijmen Weerepas: ook hij is al actief bij het fanfareorkest, maar dan op de trompet. Thijmen sleepte het B-diploma binnen.
En last but not least Joost Verhoeven. Hij haalde het B-diploma op de bugel.

Het is voor de fanfare heel fijn om te ervaren dat de jeugd enthousiast is en voor de broodnodige aanwas zorgt voor ons orkest. 
Wij zijn dan ook super trots op ze. Tijdens de laatste repetitie ontvingen zij hun diploma en werden ze in het zonnetje gezet.
PROFICIAT ALLEMAAL!

Bestuur en leden fanfare EMM.

Hobby-Creatiefbeurs  Zonnebloem afd. Heijen
Op zondag 27 oktober 2019 organiseert de Zonnebloem afd. Heijen de hobby-creatief-beurs in Gemeenschapshuis d’n Toomp.  Op 
deze tweejaarlijkse beurs zijn de creatieve bezigheden van meer dan 20 hobbyisten én de handwerkstukken van de Welfare-groep te zien 
en te koop. Er zijn onder meer  stands met: bloemstukken, schilderijen, handwerken, sieraden, pottenbakken en nog veel meer. 
Verder is er een kopje koffie of thee met door de Zonnebloemvrijwilligers zelfgemaakt gebak en andere versnaperingen te koop. De 
opbrengst van deze hobby-creatief-beurs is voor de Zonnebloem afd. Heijen. U bent van harte welkom van 11.00 tot 16.00 uur. De 
entree is gratis. 

KBO afd. Heijen: Kienen seizoen 2019-2020 
Na een lange zomerstop gaan we weer samen kienen. Alle leden van de KBO zijn welkom. Kom gezellig onze groep versterken en kien 
mee! Er zijn leuke prijzen te winnen. Onze kienmiddag is altijd op de eerste dondermiddag van de maand in d’n Toomp. We beginnen om 
13.30 uur en het kienen is om 16.30 uur afgelopen. Dit zijn de data voor het komende seizoen:
3 oktober 2019, 7 november 2019, 5 december 2019, 9 januari 2020, 6 februari 2020, 5 maart 2020, 2 april 2020, 
7 mei 2020 en 4 juni 2020
Wij wensen iedereen weer hele fijne kienmiddagen toe.
Namens de KBO afd. Heijen,
Annie de Rijck  telefoon 513 193
Truus Lamers  telefoon 217 607
Nellie Gijsberts   telefoon 531 279

Van links naar rechts:
Imke - Joost - Thijmen - Jesse - Jolien - Tobias
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DE GESLAAGDEN VAN 2019!
Hoewel we ervan overtuigd zijn dat er meer geslaagden zijn dan de vijf onderstaande personen, zijn dit degenen die 

gehoor hebben gegeven aan onze oproep en daarom genoemd worden in Hèjs Nèjs. 

De vragen waren:
1. Waar ben je voor geslaagd?

2. Wat ga je nu doen? 

We zetten ze op een rijtje:

1.MIKO VAN DIJCK

Miko is geslaagd voor het Gymnasium aan het Elzendaalcollege te Boxmeer en gaat Technische 

Natuurkunde studeren aan de Technische Universiteit te Eindhoven.

N.B. Miko zoekt nog een kamer in Eindhoven….

2. JANNE VAN DIJCK

Miko’s zus Janne is geslaagd voor VMBO – T aan het Metameer te Boxmeer 

en gaat verder leren voor gespecialiseerd pedagogisch medewerker 

(niveau 4) op de Gilde Opleidingen in Venray.

3. ILONA VINCK

Ilona is geslaagd voor de HAVO op het SSgN (Stedelijke Scholengemeenschap 

Nijmegen) en gaat verpleegkunde studeren aan de HAN te Nijmegen.

4. NINA JANSEN 

Nina is geslaagd voor de HAVO aan het Elzendaalcollege te Boxmeer en gaat 

fysiotherapie studeren aan de HAN te Nijmegen.

5. YRSA PATTY

Yrsa slaagde voor de MAVO aan het Elzendaalcollege te Gennep 

en gaat Mediavormgeving studeren aan het ROC Technovium 

Nijmegen.

Allemaal bedankt voor je medewerking en heel veel succes 

toegewenst met de nieuwe studie!

1.2.

3.

4.

5.



Miranda en Jolanda

Miranda is 54 jaar en woont met haar gezin aan de Sleen. Jolanda 
is 48 jaar en woont in Milsbeek. Miranda’s dochter Rachel en 
Jolanda’s zoon Floyd hebben beiden een verstandelijke beperking. 
Lezers van het Hèjs Nèjs kunnen zich misschien herinneren dat 
we Jolanda al eens eerder hebben geïnterviewd. Dat was tijdens 
de reünie van de Hoefstraat, samen met haar vriendin Willy 
Thijssen.

Het begin

Miranda’s dochter Rachel had de wens om te gaan voetballen. 
Deze wens pikte Miranda op om in de omgeving te gaan 
onderzoeken welke mogelijkheden er waren voor kinderen als 
Rachel. Ze kwam er al gauw achter dat verenigingen de prestatie 
toch wat belangrijker vonden dan het spelplezier en daar was 
Miranda het niet mee eens. “Het moest naar mijn idee anders 
kunnen,” zegt ze. Ze ging lobbyen bij andere ouders en maakte 
hen enthousiast voor een Voetbal Extra Juniorenteam. 
Floyd zit op de St.Maartenschool in Nijmegen. Ook hij had de 
wens te gaan voetballen en via de school kwam Jolanda terecht 
bij een voetbalvereniging in Groesbeek. Daar nam men echter 
alleen kinderen van 15 jaar of ouder aan. 

Miranda kwam onder andere terecht bij NEC in Nijmegen. 
Deze vereniging was doelbewust bezig met het opzetten van 
een competitie voor mensen met een verstandelijke beperking. 
Miranda volgde zelfs een trainingscursus G voetbal bij de KNVB. 
Maar ook hier ging het meer om de prestaties, vertelt Miranda.

Miranda volgde zelfs een 
trainingscursus G voetbal bij 

de KNVB.

Het gaat niet om de prestatie, maar om het spelplezier!
Op de allerwarmste dag sinds 1944 gingen we voor een interview naar de bevlogen moeders Miranda van den Hoek 
en Jolanda Jacobs-Maas. Miranda is het kloppend hart voor wat binnen V.V. Heijen “Voetbal Extra Junioren” heet en 
Jolanda is een van de betrokken ouders. Voetbal Extra Junioren is een voetbalteam van kinderen van ongeveer 11 tot 
20 jaar met een verstandelijke beperking.



Bij V.V. Heijen vond Miranda een luisterend oor en een enthousiast 
bestuur. Ze kreeg het voor elkaar dat er iedere dinsdag een groep 
jongeren mocht trainen onder haar leiding. Dat was 8 jaar geleden. 
Ook Jolanda stapte in met haar zoon Floyd. 
Na drie en een half jaar alleen maar trainen vonden ze het tijd 
worden om ook deel te gaan nemen aan een heuse competitie. Niet 
vanwege de prestatieve inslag, maar nog steeds om het spelplezier. 
Het Heijense team speelt nu in een competitie bestaande uit 13 
ploegen, die allemaal binnen een straal van 25 km rond Nijmegen 
hun club hebben. 

Speciale regels

Er gelden tijdens de wedstrijden speciale regels. Zo wordt er gespeeld 
op een half veld en staan er per team maar 7 spelers opgesteld. Als er 

een tekort aan spelers is worden teams samengevoegd. Soms krijgt 
een speler een hesje aan. Dat betekent dat van deze speler de bal niet 
mag worden afgepakt. De wedstrijden duren 2 x 20 minuten. Indien 
nodig is er een begeleider op het veld.
Belangrijk voor het Heijense Voetbal Extra Juniorenteam is hun 
mascotte. Hij heet Monkey en is dus een aap. Eén van de ouders 
wist te regelen dat bewoners van Madeleine een mooie voetbaloutfit 
voor Monkey breiden in de kleuren van V.V. Heijen. Monkey hangt 
altijd in het doel van de tegenstander en dat vergemakkelijkt het 
de voetballers van V.V. Heijen de weg naar het `vijandelijke` doel te 
vinden. 

Hij heet Monkey 
en is dus een aap.

Men tracht tijdens de wedstrijden steeds de niveaus van beide spelende 
teams ongeveer gelijk te houden. Geprobeerd wordt te voorkomen 
dat er met meer dan 3-0 wordt verloren of er wordt voor gezorgd 
dat de tegenpartij ook een keer scoort. Na de wedstrijd worden er 
nog samen penalty’s geschoten. De keepers werken hieraan actief 
mee, in die zin dat iedereen, ook de beschermde spelers, een keer 
een doelpunt kan maken. Het is vermakelijk om te zien hoe sommige 
keepers dan in een soort van slow motion naast de bal grijpen. “Wat 
zo leuk is,” zeggen Miranda en Jolanda, “is dat teamleden elkaar de 
kans geven om samen te spelen. De nieuwkomers worden gelijk 
opgenomen in het team . Alle ouders dragen hun steentje bij en zijn 
erg betrokken bij het team. We doen nooit tevergeefs een beroep op 
hen. Een teamsport maakt dat je andere dingen leert, gedrag kopieert 
van elkaar, leert om te gaan met elkaar en gaat communiceren. Dat 
ligt voor sommigen moeilijk, maar leren van een ander leert sneller!” 
Voor alle leden geldt dat er de mogelijkheid bestaat over te stappen 

Monkey de Mascotte, let op zijn outfit!

Hèjs Nèjs
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naar het Seniorenteam van Voetbal Extra bij V.V. Heijen. Dat is in het 
verleden al een aantal keren gebeurd. Zelfs een profcontract ligt in 
de mogelijkheden.

Toernooien

Behalve competitie gaat het Voetbal Extra juniorenteam ook naar 
een drietal toernooien. Voordat de competitie begint is er het 
zogenaamde begintoernooi. Dat wordt bij toerbeurt door een 
vereniging georganiseerd. In januari is er een zaalvoetbaltoernooi bij 
SIOL in Cuijk. Omdat er dan winterstop is en ze niet op het veld 
spelen, trainen ze in de maand december elke week in de gymzaal 
van de Heggerank. 
Tenslotte wordt met Pinksteren het voetbalseizoen afgesloten 
met een toernooi bij FC Woezik in Wijchen. In een seizoen zijn 
er ongeveer acht wedstrijden, de genoemde drie toernooien en 
natuurlijk de wekelijkse trainingen. Nu in juli ligt het voetballen stil. 
Dat vindt Jolanda’s zoon Floyd maar niks. Hij kijkt iedere week in de 
agenda wanneer de training weer begint. 

NEC 

De spelers van alle 13 teams in de competitie mogen een keer naar 
een wedstrijd van NEC. De toegangskaartjes voor de spelers en hun 
begeleiders worden gratis ter beschikking gesteld. In de pauze is het 
helemaal feest. Dan mogen ze namelijk penaltyschieten op het veld. 
Hoe leuk is dat! Miranda en Jolanda: “Het applaus dat dan opklinkt 
in het stadion is hartverwarmend. We krijgen er iedere keer weer 
kippenvel van!” Dit is echt een mooie actie van NEC!

De laatste training van het seizoen.

Op deze speciale training voetballen de kinderen tegen de ouders. 
Vooraf worden er frietjes gegeten bij Ellen en Friso van het Heijs 
Hepke, kortom: een jaarlijks terugkerend feest. 

Spelen bij V.V. Heijen

Het Voetbal Extra Juniorenteam heeft een regionale functie. Je hoeft 
niet in Heijen te wonen om je aan te mogen melden voor het team. In 
Heijen zijn alle spelers ook volwaardig lid van V.V. Heijen. Heijen heeft 
als enige in de regio zowel een senioren- als een junioren G-team. 
Dat mag uniek genoemd worden. 
Wil jouw kind ook graag gaan voetballen, neem dan contact op 
met Miranda van den Hoek (telefoon:  0485-519106) of mail naar :  
fam.vandenhoek@outlook.com.
Het kind mag een aantal trainingen bijwonen en als het enthousiast is 
wordt het opgenomen in dit mooie team. 

Tenslotte

Petje af voor Miranda, Jolanda en 
alle ouders en begeleiders van 
dit team, die elkaar door dik en 
dun steunen in de pogingen het 
leven voor hun kinderen met 
een verstandelijke beperking zo 
veel aangenamer te maken…

Komt die bal........!

Miranda Jolanda
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Ottersumseweg 55, Gennep  |   T. 0485 - 51 49 51
www.hetparkethuis.nl

Houten vloeren, parket, PVC, onderhoud 
vloeren en traprenovatie

 

ONS GELUK 

GEWOON GEZELLIG  
 

Ons geluk heijen 
Hoeve de schaaf 
Brem 11 heijen 

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



Hoe het begon?

Als we bij Joop in het bedrijf in Heumen aankloppen maken we 
gelijk kennis met de goedlachse oom van Joop: Willy. Er zijn twee 
compagnons: Erik en Matthieu. Geloof het of niet, maar het bedrijf 
Leenders bestaat al 113 jaar! Overgrootvader Dorus ging in 1906 
in Groesbeek rond met de hondenkar en leverde melk. Later 
werd het assortiment uitgebreid met gortepap. Dorus kreeg 
de eer voor het feit dat hij de eerste coöperatieve inkoper van 
Nederland was. 

Overgrootvader Dorus ging in 1906 al 
in Groesbeek rond met de hondenkar 

en leverde melk.

Dorus had vier zonen, waaronder Wim. Hij is de vader van eerder 
genoemde Willy. Wim bracht ook melk rond, maar dan met een 
mechanische driewieler, een zogenaamde Goliat. Daarna kwam 
er een volkswagenbusje. In 1967 werd de ommezwaai gemaakt 
naar de winkelwagens. De vader van Willy overleed toen Willy 
13 jaar was. Op deze hele jonge leeftijd stapte Willy al in de zaak. 
Samen met zijn zus Ria en broer Theo runde hij jarenlang het 
bedrijf. Ria en Theo zijn nu met pensioen.

In de hoogtijdagen waren er wel 17 Leenders winkelwagens op 
de weg. De hele regio werd ermee bediend. Door de opkomst 
van supermarkten en een krappe arbeidsmarkt voor chauffeurs 
liep dat aantal terug tot ongeveer 6 in 2001. Joop reed toen al in 
een van deze wagens. 
Er was behoefte aan een beter onderkomen voor de wagens. 
Daartoe werd er een prachtige garage, met voorraad- en 
koelruimtes, gebouwd aan de Schutkolk in Heumen. Helaas 
konden Joop en zijn collega’s slechts 4 weken genieten van deze 
perfecte ruimte. 
Willy: “Op de zondag voor Kerstmis 2001 kreeg ik een brandalarm. 
Ik dacht eerst: niks aan de hand, het zal wel weer loos alarm 
zijn, zoals vaker het geval was. Maar dit keer bleek het serieus 
te zijn. De brand was ontstaan door kortsluiting in een vriezer 
in een van de wagens. Het hele pand met inhoud brandde in 
paar uur tot aan de grond toe af. De inhoud van de wagens lag 
gesmolten door de hitte op de vloer. Alles was verwoest. Joop en 
Willy kijken nog steeds met afgrijzen en verbijstering  terug op 
deze dag voor Kerstmis. In verband met de Kerstdrukte waren de 
wagens tot de nok toe volgeladen met producten en bestellingen. 
Tien weken later ging de zaak weer open en kon een herstart 
gemaakt worden.

De wereld achter de winkelwagen…
Toen Heijen in april dit jaar afscheid nam van de Troefmarkt zag Joop Leenders (41) van Leenders Levensmiddelen zijn 
kans schoon. Hij benaderde ons met de vraag of hij een advertentie kon zetten  om zijn winkelwagen onder de aandacht te 
brengen. Uiteraard was ons antwoord positief en bovendien, zo maakten wij Joop duidelijk, wie adverteert, heeft recht op 
een redactioneel stuk in het Hèjs Nèjs. Begin deze maand ging de redactie langs bij het bedrijf in Heumen waar Leenders 
Levensmiddelen een magazijn en werkplaats voor de twee winkelwagens heeft.

Hèjs Nèjs
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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



Hoe werkt het achter de schermen, Joop?

Joop vertelt: “Wij rijden nu met 2 winkelwagens rond in de regio 
Well tot Nijmegen. De Spar voorziet onze wagens van producten. 
Op woensdag werken we in de garage aan de wagens en rijden 
we niet rond. De bevoorrading vindt elke dag plaats, dus er zijn 
altijd verse waren. Het assortiment in de wagen is heel divers 
en uitgebreid: Verse groenten en fruit, bloemen, diepvries, zuivel, 
brood. Alles is er en het is altijd gezellig. Ik breng als het nodig is 
de boodschappen bij de mensen tot op de keukentafel. Als ik iets 
niet in de wagen op voorraad heb kan het altijd besteld worden 
en breng ik het de volgende keer mee. Service op maat, wat wil je 
nog meer. Ik heb heerlijke verse appelflappen, saucijzenbroodjes 
en als je een verjaardagstaart wilt met een afdruk van een foto 
erop, lever ik die ook. Je krijgt het zoals je het aangeboden wilt 
hebben. Vaste klanten zetten soms als ze niet thuis zijn een 
mandje bij de deur met een briefje erin. Afrekenen doen we dan 
de volgende keer. 

Het contact met de klanten is heel persoonlijk. Zo ben ik eens 
binnen vijf minuten beland bij eerst een bedroefde klant waarvan 
de echtgenoot eerder die ochtend was gestorven en daarna bij 
een uitbundig verjaardagsfeest. Dat was wel even slikken!
Op maandag- en vrijdagmorgen rijd ik een route in Heijen. Door 
de sluiting van de Troefmarkt hebben vooral oudere mensen mijn 
wagen ontdekt. Daar ben ik heel blij mee. Ik kan net dat extra 
stukje service bieden door het afleveren van de boodschappen 
aan de deur of in de keuken.”

De Poolse winkel.

We kunnen er natuurlijk niet omheen dat het ernaar uitziet dat 
we een Poolse supermarkt die ook Nederlandse producten 
gaat verkopen, in het pand van de Troefmarkt krijgen. Joop is 
er niet bang voor. “Het is fijn als de mensen in de kern kunnen 
blijven voor hun boodschappen. Ik zie de Poolse winkel niet als 
concurrentie maar als aanvulling.”

“Het is fijn als de mensen in de 
kern kunnen blijven voor hun 

boodschappen.”

Joop heeft twee dochtertjes van 6 en 10 jaar oud. Mogen die wel 
eens met papa mee in de winkelwagen, vragen wij. Joop lacht:  
“Jawel, maar dan kost het meer tijd om mijn route te rijden. Ze 
trekken veel bekijks en willen overal met de klanten kletsen. Maar 
het is natuurlijk ook wel heel leuk.”

Het telefoonnummer van Joop is 06-22741165

e-mailadres: info@leenderslevensmiddelen.nl 

of kijk op www.leenderslevensmiddelen.nl

Hèjs Nèjs
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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!



Mensen zeggen wel eens dat het goed gaat met de pastoor en de parochie. Dit alles is maar 
buitenkant en schijn. Binnen in mij gaat er heel iets anders om. Al veel jaren voelt het niet goed. 
Met goede moed en bedoelingen ben ik 31 jaar geleden begonnen met parochiewerk. De laatste 
jaren kost het mij steeds meer energie om mijn taken naar behoren te vervullen. Ik heb gedaan 
wat ik kon, maar meer lag er niet in mijn vermogen. Leven betekent veranderen en groeien. Wel-
nu, als ik eerlijk en waarachtig ben, moet ik bekennen dat ik niet meer pas bij het parochiewerk. 
Ik ben eraan  ontgroeid. Dit ligt beslist niet aan de mensen in Afferden, Heijen of Siebengewald. 
Het zit bij mij veel dieper. Ook al zou de bisschop mij een of meer andere parochies aanbieden, 
dan zou dat niets oplossen. Om het in hedendaagse termen te zeggen: de koek is helemaal op, 
mijn reserves zijn uitgeput, ik loop al veel jaren op mijn tandvlees. 

Na overlegd te hebben met het bisdom, heb ik besloten om te stoppen met pastoor te zijn. Ik 
snap dat dit bij sommigen aankomt als een donderslag bij heldere hemel en dat menigeen dit 
jammer vindt. Mijn eigen welzijn vraagt evenwel dat ik ophoud en een andere invulling ga geven 
aan mijn leven. Toch doorgaan zou betekenen dat de kans op overspannen worden toeneemt. 
Dit moet ik tegen elke prijs zien te voorkomen, temeer daar er vormen van overspannenheid zijn 
waar een mens nooit meer van af komt.

Ook zou dit betekenen dat ik me niet echt kan geven, dat ik niet veel voor U zou kunnen bete-
kenen. Daarom is het ook voor U beter dat ik plaats maak voor een enthousiaste opvolger.

Het doet mij goed dat er iets op mijn pad is gekomen dat mij het gevoel geeft dat ik er wel bij 
pas. Per 1 oktober zal ik werkzaam zijn in een verzorgingshuis in Brabant.

Van ganser harte wil ik U bedanken voor het vertrouwen dat U mij hebt gegeven. Ik hoop ook 
dat U dit vertrouwen aan de volgende pastoor wilt geven.

Rest mij U alle goeds toe te wensen en alle levensgeluk, alsmede dat U een plaats blijft geven aan 
de Bron van het Leven, aan het Mysterie dat ons draagt.

Pastoor H. Reijnen

Afscheid pastoor Reijnen

H. 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

oktober
2019

Vieringen t/m 

Zondag 29 september 11.00 uur 
Eucharistieviering. Tevens 
afscheidsdienst voor pastoor Reijnen 
met medewerking van diverse 
Heijense verenigingen
(zie ook hieronder: Hoe nu verder?)
Zaterdag 05 oktober 19.00 uur 
Gildemis. Eucharistieviering met het 
Gezinskoor
Zondag 06 oktober 9.30 uur 
Gebedsdienst met het Gregoriaans 
koor
Zondag 13 oktober 9.30 uur 
Eucharistieviering met volkszang
Zondag 20 oktober 9.30 uur
Eucharistieviering met het 
Gezinskoor
Zondag 27 oktober 9.30 uur
Eucharistieviering met volkszang

De vieringen vanaf oktober zijn onder 
voorbehoud in afwachting van de 
opvolging van pastoor Reijnen.

Heisa



In memoriam: Hub Vinck 
Hub werd op 2 juli 1947 geboren in Heijen, aan de Hoofdstraat, als 7de van negen kinderen 
van Louis en Marie Vinck. Hij leerde zijn latere echtgenote Joke, “een echte Gennepse”, kennen 
tijdens de carnaval in Heijen. Hub en Joke kregen twee zonen: Bart en Erwin. De zonen kregen 
samen vier kinderen. De kleinkinderen waren zijn trots: hoe graag had hij ze groot willen zien 
worden! Hubs eigenlijke vak was metselaar. Hij werd pas later “Hub de melkboer” zoals de meeste 
Heijenaren hem kennen. Hub was een echte verenigingsman: de fanfare (zijn passie: de trompet), 
de Raad van Elf, de hofkapel, de voetbalclub, de volksdansfeesten, de konijnenclub. Wat betreft zijn 
werkzame leven is, naast de dertien jaren als melkboer, zijn werk bij Heijenaar Theo Kaak bij diens 
transportbedrijf in Beek en Donk de belangrijkste periode geweest. Hub heeft hier tot zijn 61ste 
jaar gewerkt; toen werden zijn gezondheidsproblemen, Hub leed aan COPD en longemfyseem, 

te groot. De laatste vijf jaar woonden Hub en Joke in een mooi appartement aan de Doelen in Gennep. Verhuizen 
naar Gennep was een hele stap voor een ras-Heijenaar, maar inmiddels waren beiden toch wel gewend aan de nieuwe 
woonplaats. De inzet van Hub voor de stichting Kika (Kinderen Kankervrij) mag niet onvermeld blijven. Hub verzamelde 
postzegels voor deze stichting en heeft op deze manier duizenden euro’s bij elkaar gebracht. 

Hub Vinck, een Heijenaar in hart en nieren. Hij overleed op 8 juni 2019. “Ge kunt unne jong wel uut Heije hoale, mar 
Heije nie uut unne jong” is een gezegde dat bij uitstek op Hub van toepassing was. “Ennen èèchte Heijse jong” is niet 
meer. Moge hij nu rusten in vrede.

 Hoe nu verder?
Wanneer deze uitgave van Hèjs Nèjs bij u in de bus valt, is er meer bekend over “Hoe verder met kerk en pastoor in Heijen” dan op 
het moment dat dit stukje uiterlijk bij de redactie moest zijn.

Wel duidelijk is, en dat weet inmiddels wel iedereen lijkt ons, dat de afscheidsdienst voor pastoor Reijnen zal plaatsvinden op zondag 
29 september in onze kerk om 11.00 uur. Het zal een dienst zijn met Gilde-eer die wordt opgeluisterd door het Gezinskoor en het 
Gregoriaans koor. Ook fanfare EMM zal een muzikale afscheidsgroet brengen. Daarna wordt iedereen in het zaaltje koffie met vlaai 
aangeboden. Er is ook gelegenheid voor een persoonlijk afscheid. 

Op 10 september jl. heeft het kerkbestuur een gesprek gehad met het bisdom over de situatie na het afscheid van pastoor Reijnen. 
Inmiddels is daar dus meer over bekend. Wij verwijzen u naar de media (krant, Heijen.info) waarin wij informatie geplaatst hebben over 
de uitkomst. Hier kunt u ook lezen hoe u na september contact op kunt nemen.

Met vriendelijke groet,
Het kerkbestuur

Heisa



In memoriam: Truus Nellen-Dorssers
Truus werd geboren in Maasbree op 28 december 1948. Het gezin Dorssers woonde op een 
kleine boerderij waar het flink aanpoten was. Truus had een oudere broer en een jongere zus. 
Na haar schoolloopbaan ontmoette ze Chris Nellen. Beiden gingen op Maria Roepaan werken 
en woonden tijdelijk in de flat van Roepaan. Chris en Truus verhuisden naar de Sleedoornstraat 
in Heijen, waar hun dochters Sandra en Ingrid werden geboren en weer later naar de 
Heikampseweg. Truus ging ook weer werken: eerst op camping ‘de Schatberg’ en later bij ‘D’n 
Doffer’ in Gennep. Ook in Heijen stak Truus de handen uit de mouwen, zoals tijdens de kermis, 
bij ‘De Klomp’ of met de Volksdansfeesten. Ze bekleedde bestuursfuncties in de Vrouwenbond 
en was actief voor ‘D’n Toomp’ en voor de Zonnebloem. 

Later, toen ze niet meer in de horeca kon werken, ging ze werken bij de ‘Rhülenhof ’ en op de Libermannhof in Gennep. 
Dit alles tekent Truus: een energieke, hardwerkende en onafhankelijke vrouw. 
In 2008 overleed Chris. Naast het verdriet was er ook het feit dat ze nog jaren voor de boeg had om zelf nog het meeste 
uit het leven te halen. Tijden het dansen ontmoette ze Jo Schonhoven.. Al snel werd er veel gefietst, gewandeld en gedanst 
met de vrienden. Truus hervond de actieve ondernemende vouw die ze altijd was geweest.

Helaas werd in 2017 de diagnose kanker gesteld. Aanvankelijk leek alles voorspoedig te verlopen. Truus werd tot tweemaal 
toe kankervrij verklaard. Truus en Jo maakten een prachtige reis naar de Canarische Eilanden: ze genoten van de cruise, de 
natuur, het even los zijn van alles.

Toen kort daarna de kanker weer terug bleek, koos Truus ervoor om niet weer de zeer zware behandelingen te ondergaan. 
“Het is me niet gegund”, zei ze. Het lijf was op.  Truus stond actief in het leven, ze was een hardwerkende, sterke vrouw, 
die we nu de rust en vrede toewensen die haar toekomt.

Doop
Rosalina Sanders, Esdoornstraat 6, heeft op zaterdag 31 augustus 
2019 het doopsel ontvangen.

Wij wensen haar alle goeds en een mooi leven, samen 
met haar ouders, familie en vrienden.

Naschrift: De in memoria van Wiel Janssen en Theo Deenen worden in de volgende editie geplaatst.

Heisa



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.



In februari werd duidelijk dat Marion twee Heijense vrouwen bereid 
had gevonden mee te gaan met de volgende missie, die plaatsvond 
van afgelopen 2 tot 7 mei. Het betreft Mina Jansen (88) en Nelly 
Kusters (85). Beiden zijn pas sinds enige tijd weduwe. Nelly was meer 
dan 60 jaar getrouwd met Thij en Mina 55 jaar met Gerrit. 

Mina woont al 19 jaar in de seniorenwoning in de Acaciastraat en 
sinds enkele maanden heeft ze een nieuwe buurvrouw in de persoon 
van Nelly. Daar is ze heel erg blij mee. De dames letten goed op 
elkaar, zo blijkt als wij bij Nelly aan de koffie zitten. Als Mina even naar 
haar eigen huis wil lopen zonder stok, steekt Nelly daar letterlijk een 
stokje voor. Mina mag niet weglopen zonder stok. Een geruststellend 
idee. Omdat we vorig jaar behoorlijk onder de indruk waren van 
het boeiende verhaal van Marion en Wilma, die we de Engeltjes van 
Lourdes zijn gaan noemen, dachten we dat het interview een mooi 
vervolg zou krijgen als we deze twee lieve dames hun belevenissen 
in Lourdes zouden laten vertellen. Ook Marion, die er dus voor had 
gezorgd dat Mina en Nelly met de reis mee konden,  schoof aan. Zo 
konden de dames het succesverhaal van hun pelgrimage vertellen.  
Dat Nelly de reis ondernam had mede te maken met de belofte die 
Marion had gedaan aan Thij toen zij hem verzorgde op zijn ziekbed. 
Thij was niet zo’n Lourdesganger,  maar hij wist dat Nelly dat heel 
graag wilde. Marion beloofde hem met haar hand op het hart dat zij 
dit zou regelen. Voor Mina had Marion eerst bij haar zoon Lambert 
en schoondochter Anja geïnformeerd. Zij waren enthousiast. Toen 
Marion vervolgens Mina zelf benaderde met de vraag of ze mee 
wilde naar Lourdes zei Mina eerst “Oei, dè weet ik ok nie.” Toch ging 
ze overstag en heeft daar beslist geen spijt van.

Mina Jansen en Nelly Kusters op bedevaart naar Lourdes

Misschien weet je het nog. In het decembernummer van 2018 publiceerden wij een interview met Marion 
Hendriks en haar nichtje Wilma die als verpleegkundigen zieken en eenzame mensen begeleiden naar 
Lourdes. Dit alles onder de vlag van de Maltezer Orde. 

“Je moet er gewoon zelf naar toe om het te ervaren.”

Hèjs Nèjs
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Hoe verliep de reis?

De vlucht had helaas 3 uur vertraging en het gezelschap kwam 
daardoor pas later in de avond in het Acceuil, het verblijfhotel van 
Lourdesgangers, aan. Ze kregen nog wat te eten en gingen daarna 
doodmoe naar bed. Uit Nederland namen 36 mensen deel, waarvan 
11 uit onze omgeving. In het geheel waren er via de Maltezer Orde 
dat weekend 23.000 pelgrims wereldwijd in Lourdes. 

Het Acceuil

Dit hotel is enorm groot. Als je op het terras gaat staan heb je een 
mooi uitzicht op de plaatselijke rivier, de Pyreneeën, de kerk en de 
grot waar Maria aan Bernadette is verschenen. Het weer was de 
eerste dagen niet zo goed, maar vanaf zaterdag klaarde het op. Alleen 
’s nachts was het behoorlijk koud. Mina en Nelly vertellen: “Het eten 
was Frans, maar verder gewoon goed.”

Mina en Nelly: “Het eten was Frans, 
maar verder gewoon goed.”

De verzorging

Niets dan lof van de dames over de verzorging. Dat er zoveel jonge 
mensen waren die alles in het werk stelden hen een fantastische tijd 
te bezorgen vervult hen nog steeds met ontroering en dankbaarheid. 
Zo behulpzaam als iedereen was! Ongelofelijk. Het hele gebeuren 

was gewoon overweldigend. De jongeren die hen hielpen moesten 
zelf ook voor hun reis betalen en er vrij voor nemen.
Wat de dames ook fijn vonden was, dat Monseigneur Gerard de 
Korte, bisschop van Den Bosch, zich geregeld met hen bemoeide en 
best met hen op de foto wilde.

Het programma

De dagen waren gevuld met Heilige Missen en een bezoek aan 
de Mariagrot. Nelly is zelfs in de baden geweest. Ze kregen een 
rondleiding langs de kerken en de heiligdommen. Vrijdagavond deden 
ze mee aan de Lichtprocessie. Op zaterdag werd deelgenomen aan 
de Sacramentsprocessie. Op zondag bezochten ze de Internationale 
Heilige Mis in de ondergrondse kathedraal Pio X. De gezangen in 

Nelly en Mina in het vliegtuig naar Lourdes



alle talen maakten grote indruk. Ook de ziekenzalving was een 
ontroerende gebeurtenis. Alle deelnemers, ziek of gezond, kregen 
de ziekenzalving. “We werden bediend. Dus dat is al geregeld.” Dan 
gaat er zo veel door je heen, aldus de dames. Je zit dan helemaal in 
een flow. Bij die gelegenheid kregen ze van de bisschop een kaars. 
De ziekenzalving maakte veel los. “Een gebeurtenis met een traan 
en dankbaarheid.” 

Iedere dag vond er een reflectiegesprek plaats, waarbij het 
programma van de afgelopen dag werd geëvalueerd en de dag van 
morgen werd doorgenomen.

“We werden bediend. 
Dus dat is al geregeld.”

Optreden Mina

Dat het niet allemaal bidden en devotie is blijkt wel uit het volgende. 
Het Eetzaalteam dat niet alleen voor de dagelijkse maaltijden 
zorgde, maar ook voor entertainment, zoals de Bonte Avond, ving 
iets op over het talent van Mina. Ze heeft namelijk in het verleden 
nog wel eens opgetreden. De equipe van Mina regelde een pruik, 
een sjaal, een rokje en een zonnebril. Het optreden van Mina voor 
de Nederlandse groep als Tina Turner was een enorm succes. Nelly: 
“Effe iets anders dan al dat gebid…” 

Kortom

Het doet je wat, een bedevaart naar Lourdes. Marion kijkt nu al uit 
naar de pelgrimage van volgend jaar. Zij kan het niet meer missen.
De vrouwen hebben een fantastische tijd gehad; ze kunnen er nog 
niet over uit wat ze allemaal beleefd hebben. Zelfs het navertellen 
brengt weer zoveel emoties naar boven dat de zakdoek eraan te 
pas moet komen. De hele reis hadden ze het idee dat hun mannen 
dicht bij hen in de buurt waren. Ze zijn het roerend samen eens:

“Je moet er gewoon zelf naar toe om het te ervaren.”

Moj toch!

Met monseigneur De Korte op de foto.

Mina treedt op als Tina Turner!
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Mondzorg
Tandarts

Implanteren
Mondhygiënist

Tandprotheticus

Op zoek naar een tandarts bij u in de buurt?
Wij nemen nieuwe patiënten aan.

Gebitsreparatie klaar terwijl u wacht.

Europaplein 2     6591 AV  Gennep     Telefoon 0485 479 071
info@deenenmondzorg.nl     www.deenenmondzorg.nl

BRIENE TUINAANLEG

tuinaanleg | tuin onderhoud | 
bestratingen | grondwerken | 

schuttingen | tuinhuizen | kapschuren 
| graszoden | kunstgras

www.facebook.com/brienetuinaanleg

0614450178
Gennep 

C R E A T I E V E  D E N K E R S
C O N C R E T E  M A K E R S

Wij zijn aan het inpakken
en pakken begin november uit...
Huidige adres:
Hoofdstraat 48
6598 AE Heijen
+31 (0)485 512 044

Nieuwe adres:
Runstraat 15
5374 AA Schaijk
+31 (0)485 512 044

Wij zijn gewoon 
bereikbaar >

info@rovermedia.nl
+31 (0)485 512 044



EERSTE LUSTRUM WENSBUS GENNEP

Dit jaar hebben wij het vijfjarig bestaan van onze wensbus gevierd met een bijeenkomst voor al onze vrijwilligers. Eerst 

hebben we samen geluncht en daarna hebben vooral onze chauffeurs op de bowlingbaan bewezen dat zij ook daar de 

juiste route weten te kiezen.

Onze 28 vrijwilligers zorgen ervoor dat de wensbus op alle werkdagen beschikbaar is voor de inwoners van Gennep.

In maart 2014 zijn we als Wensbus Ottersum – Ven-Zelderheide begonnen . Wij namen toen deel aan een pilot van de 

provincie Limburg en vervoersbedrijf Veolia. Al voor de start van dit project had de toenmalige werkgroep Leefbaar van 

DAG-Ottersum de wens om te komen tot een vervoersoplossing voor mensen uit Ottersum die niet beschikten over 

eigen vervoer. Die oplossing werd snel gevonden door gebruik te maken van de pilot Wensbus. Op 11 december 2014 

nam Arriva van Veolia het openbaar vervoer over. Arriva sloot de pilot direct af en de stuurgroep heeft er toen voor 

gekozen om verder te gaan als Stichting Wensbus Gennep met drie bestuursleden. 

Zoals gezegd kan iedereen van de Wensbus gebruik maken. De bus lijkt alleen bedoeld te zijn voor ouderen, maar dat 

is niet zo. U kunt met de bus reizen naar bestemmingen in de Gemeente Gennep, het Maasziekenhuis in Beugen en 

het verzorgingshuis Madeleine in Boxmeer. We rijden dagelijks, uitgezonderd het weekend, van deur tot deur op door u 

gevraagde tijden binnen het tijdvak van 8.00 tot 18.00 uur. De prijs per rit per persoon binnen Gennep bedraagt € 1,50. 

Voor een rit naar of vanaf het Maasziekenhuis of verpleeghuis Madeleine in Boxmeer zijn de kosten € 2,50 per persoon 

per rit. U kunt de bus telefonisch bestellen via telefoonnummer 06 -14 70 64 05. Wij verzoeken u een dag van tevoren 

te bellen tussen 10.00 en 12.00 uur. 
Goed om te weten: Voor een groepsuitstapje, op een zaterdag of zondag, in de omgeving van Gennep kan vooral voor 

ouderen een uitzondering gemaakt worden.

Soms dreigen we ingehaald te worden door ons eigen succes. Door de grotere vraag om ritten wordt het plannen 

moeilijker en moeten we helaas wel eens mensen teleurstellen. Dat vinden wij vervelend en we zijn op zoek naar 

oplossingen voor deze situatie(s). 

Luuk Otten



 

 

   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!

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.

Open nu 

JongWijs met 

betaalpas

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

*Vraag ons naar de voorwaarden of kijk op regiobank.nl.

En ontvang een cadeaubon van € 7,50 te besteden bij
Cafetaria 't Eendje.*

Leer uw kind stap voor 
stap met geld omgaan

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.
NU IN DE SHOWROOM.

International Van of the Year 2019

Vanaf:

€ 13.599
Lease vanaf € 269/mnd

Maximaal laadvermogen 1.000 kg

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

Jetten_OPELNL_NieuweCombo_Adv_210x297_Optie2_01.indd   1 07-11-18   14:17



Johan: “Als eerste wil het bestuur alle Heijenaren bedanken, die 
tijdens de Goede Doelen Week Heijen een donatie aan Jantje 
Beton hebben gedaan. Jantje Beton is het enige fonds, waarbij de 
uitvoerder mee profiteert. Voor iedere gegeven euro is 50 cent voor 
de Heijense jeugd. Daarnaast willen we Susanne en Nicoli bedanken 
voor de jaren die ze in het SJR-bestuur gezeten hebben.”. Verderop in 
het artikel komt Nicoli nog even terug op haar bestuurslidmaatschap.

5 oktober 2018: Zwemmen Heijderbos 

Zwemmen…het animo was groot! Met 37 deelnemers gingen 
we fietsend richting het Heijderbos. Tassen waren vol geladen 
met drinken, snoep en chips. Na afloop was er zelfs nog wat over, 
omdat de kids geen genoeg van het zwemmen konden krijgen. De 
avond vloog voorbij en leverde slechts één gekneusde voet op. Dat 
was natuurlijk de schuld van de wildwaterbaan. Niemand was zijn 
fietssleutel kwijt, we hadden er zelfs één over…gelukkig kwam na 
enige tijd de vergeetmuts aanzetten. Na 10 minuten oponthoud was 
de hele bende om 21.30 uur weer in de kern van Heijen.

Niemand was zijn fietssleutel kwijt, 
we hadden er zelfs één over…

30 november en 7 december 2018: Bingo in ’t Honk 

Na het enthousiasme van vorig jaar was de keuze voor deze activiteit 
niet moeilijk. Soms vroegen we ons echter af of het in een kippenhok 
toch niet een stuk rustiger aan toe gaat. Het is altijd mooi om te 
zien hoe de jeugd zich inleeft en euforie en teleurstelling toch weer 
eindigen met lachen. Een cadeautje waar je weinig van verwacht, kan 
zich zomaar ontwikkelen tot de hoofdprijs….Zou dat het geheim 
van Sinterklaas en de Kerstman zijn? Maar de toppers waren toch 
zeker de tegoedbonnen om te besteden bij ons Heijs Hepke.

14 december 2018: 4Events

Het betreft een GPS route door Gennep. De opkomst was groot, in 
tegenstelling tot de  aanmeldingen voor het rijden. Dat was wat krap, 
maar uiteindelijk net voldoende. Het was een wat luidruchtige groep; 
tijdens de uitleg is dat een uitdaging. We moesten een mystery guest 
zien te vinden. De activiteit op zich was leuk, maar de inzet van de 
jeugd om de aandacht bij het spel te houden was nogal wisselend. 
Het ene groepje was heel enthousiast, het andere was met van alles 
bezig, behalve met het spel. Het werd behoorlijk fris en het duurde 
veel langer dan eigenlijk verwacht. Daarom besloten we eerder te 
stoppen en terug te keren. 
Na deze 3 vrijdag-activiteiten is er even rust voor het bestuur. 

Hoe verging het de Stichting Jeugdraad het afgelopen seizoen?

Die vraag stellen wij na ieder seizoen aan onze vaste contactpersoon bij de Stichting JeugdRaad (SJR), 
Johan Linders. Als altijd weet hij met behulp van zijn overige bestuursleden weer een mooi verslag te 
produceren van de ondernomen activiteiten. 

Hèjs Nèjs
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15 maart 2019: Jump XL

De kinderen blijken weer erg enthousiast. Voor bestuur en begeleiders 
is dat de motor, waarop we draaien. Met maar liefst 34 kinderen 
gingen we op pad, uiteraard met de hulp van diverse ouders die 
bereid waren om te rijden. De benodigde actie was duidelijk: Even 
een stempeltje halen bij de bar, schoenen uit en springen maar.  
Alles liep deze avond gesmeerd. Er ontstond alleen een beetje een 
plakvloer: springen maakt dorstig en volle kannen ranja zijn lastig te 
schenken, maar ja, als dat alles is…..! Mede gezien de reacties bij het 
naar huis gaan en later via WhatsApp kunnen we spreken van een 
heel geslaagde avond!

10 mei 2019: Bootcamp 

Onze Heijense Tijn en Kaylee hadden er zin in en hadden een mooi 
parcours voorbereid op het voetbalveld. De 18 leden vertrokken 
vol enthousiasme naar het parcours. De 5 bestuursleden, die 
(natuurlijk?) hun sportkleding waren vergeten, maakten zich nuttig 
met observeren, gewapend met pen en kladblok en intussen alle ins 
en outs van Heijen onder de loep nemend. De jeugd kreeg eerst 
een quizje over calorieën en een goede warming-up. Daarna ging 
men flink aan de bak met oefeningen. De competitieoefening en het 
wedstrijdelement zorgden voor gedrevenheid bij de jeugd. Ze waren 
enthousiast en gingen er voor. De bestuursleden hadden een wat 
droge keel en het “fris” gekregen van al dat “overleg” en stilzitten. 
Hilda regelde dat na enkele minuten Raymond verscheen met koffie, 
bekers, suiker, melk en lepeltjes. Na handkusjes als bedankje, vertrok 
hij met een grote glimlach en genoten zij van een lekker bakkie koffie. 
De jeugd kreeg in de pauze ook wat te drinken. Ze maakte zelf een 
nieuwe activiteit met de flesjes water.  Helaas werd het opvangen 

minder goed uitgevoerd. De bootcamp is afgerond met een potje 
touwtrekken. Hierbij waren er verschillende mensen zeer fanatiek. 
Daarna ging iedereen weer richting D’n Toomp. Iedereen is tevreden 
en voldaan naar huis gegaan…om bij te komen.

22 juni 2019: Fitland Mill

Nicoli: Susanne vroeg me voor het bestuur van SJR. Met een flinke 
dosis enthousiasme ben ik hier toen aan begonnen en heb erg veel 
plezier beleefd aan de activiteiten, de vrijdagavonden in D’n Toomp en 
niet te vergeten de erg gezellige bestuursvergaderingen. Na 3 jaar ga 

Krachten tonen, altijd stoer!

Balans vinden op de Birmabrug vergt 
opperste concentratie

Hèjs Nèjs
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Help! Heijen zonder kroeg is als een chauffeur zonder 

vrachtwagen!

Mijn naam is René van Velthoven, eigenaar van Plan B, en ik vind het 

een groot gemis dat er geen café meer is in Heijen. Een groot gemis, 

want een café is de hoeksteen van de samenleving.

Samen met een eventuele huurder c.q. uitbater wil ik de 

mogelijkheden onderzoeken om de kroeg nieuw leven in te blazen. 

Ik ben bereid om hierover mee te denken in ruime zin. In het 

verleden is gebleken dat het café echt een mooie ontmoetingsplek 

kan zijn. Ik wil graag nog één keer een frisse wind door het café 

laten gaan en bekijken of we er iets moois van kunnen maken.

Wie durft? Mensen uit Heijen, laat je horen, jong of oud, alleen of 

samen met een club, vrienden etc. De mogelijkheden zijn eindeloos 

(café, project, clubhuis, restaurant etc.) en ik ben zeker bereid 

hierover mee te denken.

Heb je een goed idee en wil je hierover praten, pak de telefoon 

en bel 06-53536830 (bij voorkeur ‘s avonds) en of mailen 

renechiefworks@gmail.com

Zoek de verschillen!
Op 5 juni 1969 trouwden de Heijense zussen Thea en Ria Hendriks en hun respectievelijke partners Martien Smits en Jan Helmond voor de wet .

De ambtenaar van dienst in het gemeentehuis van Bergen was voormalig Heijenaar Wim Linssen.

Het is een geluk, dit 50 jaar later samen te mogen herdenken.

ik plaats maken voor nieuwe bestuursleden met nieuwe ideeën.
We vertrokken met 25 kinderen. Gelukkig hadden genoeg ouders zich 
aangemeld om te rijden. De kinderen waren erg nieuwsgierig naar wat 

we precies zouden gaan doen. Het werd de Birmabrug, de klimwand 
en speleologie. De groep werd in drieën gesplitst. Iedere activiteit 
zou 45 minuten duren en na de tweede activiteit was een pauze. 
De Birmabrug (2 touwen met daarop plankjes) bevond zich op een 
hoogte van 12 meter. Een aantal jongens en meisjes liep zonder enige 
angst de brug over. Voor anderen was het wel een enorme uitdaging 
en een klein aantal sloeg deze activiteit helemaal over. De klimwand 
begon met een vrij schuin gedeelte dat voor de meeste kinderen 
goed te doen was, gevolgd door een steil stuk, dat toch al wel wat 
spannender en moeilijker was. De echte waaghalzen konden vol trots 
aan de bel trekken bij het bereiken van het dak. Speleologie was voor 
veel kinderen de favoriete activiteit. Het was spannend en erg leuk 
om langs diverse obstakels door het donkere indoor-gangenstelsel te 
kruipen. De slotactiviteit werd natuurlijk traditiegetrouw afgesloten bij 
’t Heijs Hepke, waar we op het terras genoten van een heerlijk bakje 
frites, een snack en een slok.  

Speleologie was voor veel kinderen de 
favoriete activiteit.



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
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Welkom in Heijen!

Voor de tweede keer dit jaar werd de Nieuwwijkstraat verblijd met de komst van een nieuwe bewoonster. Ze heet 
Maud en is de dochter van Roy en José Kerkhoff en een zusje van Noor.
Wie weet heeft Maud de muzikale genen van haar papa en mama wel geërfd, want die spelen allebei bij EMM.

Voor het eerst mogen we in onze 
rubriek “Welkom in Heijen” een baby uit het Langeven begroeten. Deze eer komt toe aan Aimée, dochter van André Frentz en Iris Storms. Zou papa al een mooi 
sieraadje voor zijn dochtertje gemaakt hebben? Wie weet!
Allemaal van harte gefeliciteerd en veel 
geluk gewenst.

De redactie

Postzegels voor KiKa

Hallo Heijen.
Ik neem van mijn overleden man Hub Vinck 

het verzamelen van postzegels voor Kika 

over. Alles is welkom. Laten we dit goede 

doel blijven steunen!

Joke Vinck-Janssen 
Doelen 10 
6591 BX Gennep

‘Verdwenen winkels en ambachtelijke bedrijven’

In Heijen zijn in de laatste halve eeuw veel winkels en 

ambachtelijke bedrijven verdwenen. 

Hiervoor zijn tal van redenen te bedenken, als toegenomen 

grootschaligheid, geen opvolging, te weinig draagvlak etc.

De werkgroep Historisch Heijen heeft van tal van deze 

bedrijven foto’s en ander materiaal verzameld (met dank aan 

degenen die dit materiaal beschikbaar hebben gesteld).

Om de belangrijke rol, die deze bedrijven in de Heijense 

gemeenschap hebben gespeeld, niet te vergeten heeft de 

werkgroep een presentatie samengesteld. Op zondagmorgen 

10 november wil zij deze graag aan u tonen op een groot 

scherm in d’n Toomp. Vanaf 10.30 uur bent u welkom. De 

planning is, dat de bijeenkomst om 13.00 uur is afgelopen. Mis 

dit niet!
 
Werkgroep Historisch Heijen,

onderdeel van Hèjje Mojjer

Bericht van het bestuur: 
De werkgroep Keurmerk Veilig 
Buitengebied Heijen zoekt een 
nieuw lid!
De werkgroep houdt zich bezig met 
veiligheid in en buiten ons dorp.
Graag aanmelden bij Pierre Hendriks 
(pierre.hendriks@gmail.com) 
of Harm van Braak 
(h.vanbraak@gennep.nl



HEIJSE KIDS & CO.

Als je besluit je roots te verlaten en ergens anders je leven voort te zetten is een staaltje aanpassingsvermogen wel zo handig. Nu hebben wij 
al op verschillende plekken in de wereld gewoond en hebben we te maken gekregen met verschillende talen, culturen, tradities,  normen en 
waarden. In het begin voel je je steeds te gast. Je probeert dan ook je zoveel mogelijk de (eventuele nieuwe) taal meester te maken, mee te 
doen aan de tradities en zelfs soms te schaven aan bepaalde waarden en normen die je aanhangt. 

De stap Noord-Holland – Limburg is natuurlijk niet zo heel groot: Binnen twee uurtjes zijn wij bij ons huidige of juist ouderlijke huis. Hierbij 
doorkruis je maar liefst vijf verschillende provincies. `U` zeggen, oftewel Vousvoyeren, is een van de waarden die wij binnen onze opvoeding 
aanhangen. Het blijkt echter in de Limburgse omgeving niet zo makkelijk toepasbaar te zijn. Enerzijds omdat het hier heel weinig gebruikt wordt; 
anderzijds omdat mensen vaak niet meer zo aangesproken willen worden omdat ze zich dan te `oud` voelen of ze het te afstandelijk vinden. 
In Noord-Holland daarentegen is het nog wel een veel gebruikte gewoonte. Ik zeg `U` tegen mijn schoonouders en tegen iedereen die een 
stukje ouder is dan ik. Vreemden spreken wij ook altijd aan met ̀ U` en dat blijven wij doen tot men ons toestemming geeft ze te tutoyeren... We 
proberen het ̀ U` zeggen er flink in te hameren bij onze kinderen, vooral als we ons weer in ons oude dorpje bevinden waar het een gewoonte 
is en zeer wordt gewaardeerd. Het is best verwarrend voor onze kinderen dat ze hier in Limburg mogen tutoyeren en in Noord-Holland weer 
netjes `U` moeten zeggen. Aan de ene kant willen we niet dat onze kinderen een uitzondering worden en  het braafste jongetje uit de klas 
zijn. Aan de andere kant willen we ook trouw blijven aan hetgeen waar we voor staan en vooral waar we achter staan. Bij het respectvol leren 
omgaan met volwassen mensen hoort naar onze mening ook het `U` zeggen. Het gaat trouwens niet alleen om het aanspreken met `U`, maar 
ook om het aanspreken met twee woorden. De voornaam van de buurvrouw keihard over de heg roepen als de bal bij hen in de vijver is 
gevallen laat mijn oren doen suizen, niet door het volume, maar door het alleen zeggen van de voornaam. Bij ons in de straat worden dus alle 
buren aangesproken met `buurman` of `buurvrouw` voor hun naam. Voor de buren hoeft het niet maar het wordt wel gewaardeerd. Gaan 
ze ergens spelen dan is het de ‘moeder’ of ‘vader’ gevolgd door de naam van het desbetreffende speelmaatje. Dat is soms een hele mond vol 
als er meerdere kinderen in het desbetreffende gezin rondlopen. `Mama van Klaas, Jan en Miep kunt u mij de boter aangeven alstublieft?` In 
Noord-Holland heten al onze vrienden en vriendinnen ̀ tante` en ̀ oom`, gewoon omdat wij dit zo gewend zijn en het voor ons beleefder klinkt.  

Nu zei een Heijse vriendin onlangs het volgende tegen mij: Marita, nu wonen jullie hier en is dit jullie thuis. Hier zeggen we gewoon ‘je’ en ‘jij’ en 
spreken wij en onze kinderen elkaar dus aan met de voornaam. Geen mama van.... of tante zus of zo, ik ben niet de tante van jouw kinderen, 
maar gewoon `Jan`, `Bas` of `Gerda` wil `je` dit of dat....  Gelijk heeft ze, maar oei, wat is dat toch moeilijk en strookt het niet met hoe wij het 
gewend zijn! 

De kinderen beginnen steeds meer voornamen te gebruiken van vaders en moeders van klasgenoten, maar pas als deze vaders en moeders 
daar toestemming voor gegeven hebben. De buren worden nog steeds netjes aangesproken met bijvoorbeeld ‘Buurman Ruud’ of ‘Buurvrouw 
Sanne’.  Het lijkt al met al een flinke uitdaging te worden. Je kunt nog zo vaak tegen je kind zeggen: Wel ‘U’ zeggen, maar wat te doen als de 
betrokken meneer of mevrouw negen van de tien keer reageert met: `Nee hoor, zeg maar `jij` tegen me`. En als bijvoorbeeld ook niemand 
anders in de klas dit zegt tegen de juf. Dan slijt de gewoonte om ‘U’ te zeggen er maar lastig in. Hoe zorgen we er dan voor dat we het ‘U’ zeggen 
er dan toch in krijgen? Of moeten we ons er misschien maar niet al te druk over maken? Respect en beleefdheid zit hem tenslotte niet alleen in 
een woordje als ‘U’, maar nog veel meer in de manier waarop iets wordt gezegd of gevraagd en hoe je kind zich gedraagt....  
Het is een kwestie van geduld, rustig wachten op de dag....  

Liefs, Marita

Hallo, ik ben Marita en ik neem jullie graag mee 
in mijn wereld en de kijk op het Heijse leven.... 

‘Wa zedde gïj?’  



Ik en mijn Hejsdier

Verdrietig dierennieuws dit keer...
Afgelopen zomer zijn zowel op de Smele als op de 
Eekhoornstraat maar liefst 5 konijntjes gaan hemelen!

Milan, Boaz en Ize Fleuren hebben helaas afscheid moeten 
nemen van hun mooie lieve fluffy konijntjes Ko en Nijn.
Bij de familie van den Corput was het verdriet groot bij 
Maud, Fenna en Daan toen ook lieve Babs niet meer beter 
zou worden.
En op de Smele hielpen Miles, Neil en Marlou Wit mee om 
een dag na elkaar konijntjes Jet en Frollie te begraven....

Je denkt: Hoe kan dat nu zomaar.
Dat vroegen wij ons bij de redactie ook af, dus hebben we 
de dierenarts eens even aan de tand gevoeld. 
Heel geduldig legde hij uit dat er drie verschillende ziektes 

zijn die bij konijntjes heel snel dodelijk kunnen zijn: 
Myxomatose, het RHD1 virus en het 

RHD2 virus. De eerste twee zijn vrij 
bekend en daar kun je je konijntje 

al heel lang tegen inenten. Voor 
het laatste virus is er pas 
sinds een jaar of vier een 
inenting beschikbaar. Deze 

entingen moet je dan wel 
jaarlijks bij je konijntje laten 
toedienen.

Waarschijnlijk hebben de 
gestorven diertjes het RD2 

virus opgelopen, een ziekte die zeer 

 

besmettelijk is. De ziekte kan zich verspreiden door 
direct contact tussen konijnen, maar ook via indirect 
contact (urine, water, voedsel, kleding, schoeisel of 
handen). Ook stekende insecten kunnen een rol spelen 
bij de overdracht. Het virus is zeer resistent en kan 
buiten de gastheer maanden infectieus blijven. (bron: 
www.gddiergezondheid.nl/diergezondheid/dierziekten/
konijnenziekte-rhd2).

De dierenarts vermelde ook dat het hem opviel dat er dit 
jaar maar weinig wilde konijntjes rondlopen in en rondom 
Heijen. Dit zou verklaren dat er dus iets heerst.

Inenten is dus het devies, ieder jaar weer. Wellicht 
dat deze informatie nog nuttig kan zijn voor andere 
konijnenbezitters in Heijen….

Bij de kindjes Fleuren, van den Corput en Wit zijn de 
tranen inmiddels al aardig van de wangen geveegd, maar 
blijven de hokjes voorlopig nog even leeg..,

HEIJSE KIDS & CO.

Horizontaal
3. Welk dier eet graag bamboe
4. Koning van de dieren
5. Welk dier heeft een zeer lange nek
7. Wat eten dolfijnen graag
9. Welk dier is heel ijverig
10. De beste vriend van de mens

Verticaal
1. Welk dier heeft hoeven
2. Welk dier heeft een slurf
6. Welk dier jaagt op muizen
8. Welk dier is Nijntje

Jet en Frollie

Ko en Nijn 
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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



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

Belangrijke telefoonnummers

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

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

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: 
h.boekholt@hetnet.nl kosten per 
jaar : € 25,- exclusief verzendkosten; 
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

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.

Zondag  29 september  
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”

V.V. Heijen 1 -  BVV’27  1

Donderdag 3 oktober 
13.30 uur D’n Toomp     

KBO afd. Heijen - Kienen

Zaterdag 5 oktober 
19.30 uur D’n Toomp     

Fanfare E.M.M. - Uitwisselingsconcert

Zondag 6 oktober
Schietterrein “De Maasarm”

Gilde Sint Dionysius - Bekerconcours 
geweerschutters

Zondag  6 oktober  
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”

V.V. Heijen 1 - SV Oostrum  1

Vrijdag 11 en 18 oktober
19.45 uur D’n Toomp

Gilde Sint Dionysius - Competitie Kruisboogvlak en 
buksschieten

Zondag 13 oktober
Schietterrein “De Maasarm”

Gilde Sint Dionysius - Finale Onderlinge wedstrijd 
geweerschutters

Zondag  20 oktober  
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”

V.V. Heijen 1 - America  1

Woensdag 23 oktober 19.30 uur
Zij Aktief - Creatieve avond

Vrijdag 25 oktober 
20.00 uur D’n Toomp     

Slagwerkgroep E.M.M. - Uitwisselingsavond

Zondag  27 oktober  
11.00 uur D’n Toomp

Zonnebloem afd. Heijen - Hobby-Creatiefbeurs

Zondag  3 november  
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”

V.V. Heijen 1 - SV United  1

Donderdag 7 november 
13.30 uur  D’n Toomp     

KBO afd. Heijen - Kienen

Vrijdag 8 november. 19.11 uur
C.V. de Wortelpin - Voorverkoop zittingsavonden

Vrijdag 8, 15 en 22 november
19.45 uur D’n Toomp

Gilde Sint Dionysius - Competitie Kruisboogvlak en 
buksschieten

Zondag  10 november  
10.30 uur D’n Toomp

Werkgroep Historisch Heijen - 
Presentatie verdwenen winkels en bedrijven in 

Heijen

Zaterdag 16 november. 21.11 uur
C.V. de Wortelpin - Openingsbal

De volgende Hèjs Nèjs 
verschijnt op 

22 oktober 2019.

Agenda en 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. 


