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Voorwoord en Inhoud

Beter laat dan nooit wensen wij u van harte een heel fijn, gezond en gelukkig 
2020. Wij zitten in ieder geval weer in de startblokken om dit jaar voor u tien 
mooie Hèjs Nèjsen te maken, te beginnen natuurlijk met de uitgave van januari. 
Januari, dan weet u het al. Dan stellen wij de in het vorige jaar geboren Heijense 

baby´s aan u voor. De babyfotoshoot is altijd een hoogtepunt in het redactiejaar. 
Er is aandacht voor de jubilarissen, die zijn geëerd bij V.V. Heijen en bij Fanfare EMM.
De sleedoorn, waar één van onze Heijense straten naar vernoemd is, staat in de picture bij Martha en Paul.
Inmiddels hebben velen van u natuurlijk al kennis gemaakt met Dina en Ping, de nieuwe uitbaters van het Heijs 
Hepke. Wij gingen bij hen op bezoek voor een interview.
In januari hebben we ook altijd een carnavalsonderwerp. Deze keer gaat het vooral over de steken van de ex-
prinsen. 
Speciale aandacht vragen we voor de Berichten van het Bestuur. Hun bijdrage bevat nogal  verontrustend nieuws 
voor Heijen en naaste omgeving. 
Vanzelfsprekend treft u in dit nummer het Parochienieuws, het prikbord, het verenigingsnieuws en de agenda aan. 

Wij wensen u veel kijk- en leesplezier.

De Redactie

Verder in dit nummer: 4 column | 5+7 berichten van het bestuur | 9 verenigingsnieuws | 15+25 prikbord 
| 35 agenda en belangrijke telefoonnummers 

HEJJE-NATUURLIJK-
MOJJER

FIT EN SLANK IN
35 MINUTEN....

27
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32
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De bugeldag stond, maar dat is niet verwonderlijk, geheel in 
het teken van de bugel, dat mooie instrument met de warme 
klank. Bij fanfares is voor de bugel de melodiepartij weggelegd, 
maar in andere verbanden zoals bij blues- en jazzmuziek kan 
hij ook een prachtige rol vervullen. En een mooie bugelsolo bij 
een plechtige bijeenkomst kan menige gevoelige snaar raken…
Tijdens de bugeldag kregen we om te beginnen een rondleiding 
door de fabriek. Hier zagen we hoe van roestvrijstaal en grote 
platen koper en messing en door middel van bewerkingen als 
hameren, forceren, tussendoor gloeien met veel handenarbeid 
en met een beetje hulp van vernuftige machines, schitterende 
muziekinstrumenten werden gemaakt. Het maakt veel uit welk 
materiaal gebruikt wordt en hoe het bewerkt wordt voor de 
uiteindelijke klankkleur (warm of juist scherp).
Hierna werden de aanwezige bugellisten in drie groepen 
verdeeld, om vervolgens per groep aan drie workshops 
van anderhalf uur deel te nemen. Er stonden tijdens de 
workshops zeker 15 verschillende bugels opgesteld om uit 
te proberen, waarbij uiteraard het eigen merk (Adams) goed 
was vertegenwoordigd. Onder de inspirerende leiding van de 
top-bugellisten Roger Diederen, Serge Lambert en Maurice 
Daemen, leerden we hoe we optimaal gebruik konden maken 
van longen en buikholte, van tong en lippen en ook het belang 
van een goede warming-up. 
En waarom is dit allemaal nodig, zult u zich misschien 
afvragen. U staat er misschien niet meteen bij stil, maar anders 

dan bij een viool of een piano, kunnen blaasmuzikanten niet 
volstaan met het indrukken van een toets of het strijken over 
snaren. Om de juiste toon te laten horen moet er lucht op de 
juiste manier in trilling worden gebracht in het mondstuk/
instrument. En dan is ademhaling en een juist gebruik van tong 
en lippen van wezenlijk belang. 
Onze inleiders konden hier volop over vertellen en vooral ook 
laten horen hoe de juiste techniek het verschil kan maken tussen 
toeteren en muziek maken. Aan den lijve ondervonden we wat 
een goede ademhaling doet. Je moet snel en heel diep inademen, 
zodanig dat je een plotselinge spanning in de buikspieren voelt. 
U kunt dit ook ervaren door heel kort en fel een woord met 
een A-klank te schreeuwen. Een leuk experiment was: het 
mondstuk achterstevoren tussen de lippen te zetten en dan een 
pingpongballetje voor het mondstuk te houden. Door stevig 
uitblazen blijft het balletje voor het mondstuk draaien, zonder 
te vallen. Je moest wel heel diep inademen, anders lukte dit niet. 
Ook het met zijn allen spelen van een kerstlied op alleen het 
mondstuk was zeker een nieuwe ervaring.
Met een goed gevoel, maar ook met het besef dat je na meer 
dan 50 jaar bugelspelen niet van de ene op de andere dag kunt 
overschakelen naar de optimale blaastechniek, verlieten we 
aan het einde van de middag Ittervoort om weer huiswaarts 
te keren. Maar wel met een rugzak vol nieuwe kennis, een 
aangename ervaring rijker en het voornemen om het geleerde 
toch zoveel mogelijk in praktijk te brengen. Wie weet hoort u 
hier nog van…..

Henk Kerkhoff

Bugeldag
Op een vroege zaterdagmorgen in december togen mijn collega-muzikant en ik richting het Adams Music 
Centre in Ittervoort in het Midden-Limburgse land. Vanaf 9 uur waren we daar al welkom om deel te nemen 
aan de hier georganiseerde Bugeldag. De locatie was zeer inspirerend, eigenlijk een soort luilekkerland 
voor muzikanten of musici, zo u wilt. Daar opgesloten worden voor een nachtje zou zeker geen straf zijn!

Hèjs Nèjs
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Om het leefmilieu in Heijen gezond te houden, zullen we ervoor moeten zorgen dat de effecten van de op handen zijnde uit-

breiding van de Industriehaven onze leefomgeving, leefbaarheid en gezondheid niet aantasten. 
Dit is een oproep van ongeruste vertegenwoordigers uit het bestuur van Hèjje Mojjer en de Waterwoonwijk (woonbootbe-
woners) in Heijen.

Heijen was jaren geleden een landelijk dorpje aan de Maas.. 

De Paesplas werd gebruikt om te zwemmen en te wonen, de woonarken kregen hun 
woonvergunning. De eerste industrie in Heijen was Hendrix Veevoeders. In de jaren ‘70 
werd begonnen met de ontwikkeling van bedrijventerreinen; Hoogveld en de Groote Hee-
ze kwamen; de rondweg (N271) en de A77 werden aangelegd. In het bos kwam Center 
Parcs. De haven werd uitgebreid, grote hallen verschenen op de bedrijventerreinen, trans-
portbedrijven, garages etc. De Brem werd een feit; nog meer en nog grotere hallen. Arvato 
breidt nog steeds uit. Vergunningen werden gemakkelijk verleend in de hoop dat dit voor 
de inwoners van Gennep werkgelegenheid zou opleveren. Het tegendeel is waar, de toe-
stroom van werknemers uit landen uit het Oostblok en de Baltische Staten is op gang te 
komen. 
Ons mooie Heijen wordt, zoals al 10 jaren geleden gesteld,  ingeklemd tussen de industrie-
terreinen, de Maas, de A77 en de N271.  Nu zijn er nieuwe plannen om de haven uit te 
breiden, nog meer industrie en nog dichter bij de kern van Heijen.

•  Uitbreiding haven, de plannen van de initiatiefnemers Teunesen en AVG

o  Een nieuw bedrijventerrein van ruim 12 hectare (breedte 140 tot 180 m.) kadelengte van circa 1.350 m.
o  De kade zal worden verhuurd aan allerlei bedrijven zoals een containerterminal, cementfabriek, etc., bedrijven tot milieuca-

tegorie 5.2, de op 2 na hoogste klasse.
o  Een nieuwe toegangsgeul van 5 meter diep voor grotere schepen. Deze geul is minimaal 77 tot 100 m breed.
o  Een extra draaikom voor schepen, in het meest zuidelijke gedeelte van circa 720 m lang met een oppervlakte van ca. 4,5 ha.
o  Ten noorden van het nieuwe bedrijventerrein komt een onderwateropslag van circa 3 ha.
o  Hiermee wordt de Industriehaven de grootste- én de zwaarst belaste van Limburg.

* Gevolgen voor ons, de inwoners van Heijen:

o  Sterke toename vrachtverkeer en ander verkeer. Prog-
nose haven 2016: 9.000 motorvoertuigen per etmaal. 
(Arvato 7.500 mvt/etmaal). Fietsers en voetgangers niet mee-
genomen.

o  Extra vrachtverkeer doordat ook Arvato de haven gaat gebrui-
ken. Niet meegenomen in de telling.

o  Naast verkeersbewegingen langs de kern, drukte, onveiligheid, 
aantasting directe woonomgeving, ook toename stikstof en fijn-
stof door verkeer en vrachtschepen.

o  De bewoners van de Waterwoonwijk (woonbootbewoners, 
horen ook bij Heijen) worden direct getroffen, een onderwa-
terdepot grindwasinstallatie, afgraven landtong, meer en hogere 
golfslag, toename wind over geluidhinder.

o De 24 uurs-economie met 24-uursbedrijvigheid staat op de stoep.
o Visuele en auditieve aantasting omgeving door 24/7 containeroverslag, grote schijnwerpers.

Gezond leven in Heijen, dat willen we!

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!



Dorpskamer Heijen

o Luchtvervuiling door industrie, vrachtverkeer en schepen zal effect hebben op onze gezondheid.
o Mogelijk negatief effect in deze industriële omgeving op onze huizenprijzen.
o Verdere aantasting Heijen: het plangebied loopt zelfs tot achter Huys Heijen, de zuidgrens van de kern! 
o Nauwelijks plek voor nieuwbouw in Heijen, wel plek voor bedrijven/ industrie.

Met bovenstaande hebben we slechts een schets gemaakt van de plannen en de gevolgen van 

de uitbreiding van de Industriehaven. Lees verder op de speciale website voor de inwoners van 

Heijen; www.houheijengezond.nl. En volg daar de ontwikkelingen.

   
Vanaf de start van de plannen heeft het bestuur van HM samen met de bewoners van de Waterwoonwijk constructief, positief 
opgetrokken om invloed te krijgen op de plannen. Onze stelling dat wij duurzame oplossingen willen voor de inwoners van 
Heijen voor de komende 50 jaren, worden tot nu toe genegeerd.  Steeds heeft HM gezegd op voorhand niet tegen de uitbrei-
ding van de haven te zijn, maar dat wij vooraf alle problemen opgelost willen hebben.  De eerste opmerking hierbij “Mar dä gèt 
o.ns veul gè.ld ko.ste.” spreekt boekdelen. Was er eerst nog sprake van een kade bedoeld om tijdelijk grind en zand op te slaan 
en te lossen voor Teunesen en AVG, nu komt er een kade voor containers , andere bedrijven en een onderwater-depot voor 
grind. Het is nu tijd om met elkaar op te komen voor onze belangen, vooral voor onze veiligheid en gezondheid.

Ga naar de website: www.houheijengezond.nl, voor meer informatie, ook te bereiken via www.heijen.info

De effecten van de uitbreiding haven treffen ons allemaal!  Het is nu het moment om samen op te 

komen voor Heijen. Op 3 februari 2020 is er zeer waarschijnlijk een bijeenkomst in Heijen! Laat je horen!

Lieve mensen van Heijen, 

Dank jullie allemaal voor al de Albert Heijn/postcodeloterij cadeaukaarten die we hebben ontvangen.
Met deze kaarten hebben we maar liefst 12 levensmiddelenpakketten samen kunnen stellen. Deze pakketten met een inhoud 
van minimaal €25 per pakket, hebben we mogen verloten tijdens de kerstvieringen van Zij Actief en de KBO. Dankzij de 
bezoekers van deze kerstvieringen hebben we € 619,- aan loten verkocht!

Namens het bestuur van Dorpskamer Heijen nogmaals hartelijk dank voor alles. Wij gaan het gebruiken om een mooie ruimte 
neer te zetten voor het hele dorp.

Bestuur Dorpskamer Heijen        

Hèjs Nèjs
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Gemiddeld verbruik 17 kWh/100 km. CO2 00 gr/km. Actieradius 330 km (WLTP)*
*Voorlopige gegevens, volgens WLTP testmethode. EG typegoedkeuring en Certifi cate of Conformity zijn nog niet beschikbaar. Voorlopige cijfers kunnen afwijken van offi ciële typegoedkeuringsdata. Consumentenadviesprijs is inclusief btw, bpm, kosten rijklaar maken en overheidskosten, exclusief metallic lak. Private Lease tarief o.b.v. 60 maanden, 
10.000 km per jaar. Kijk voor meer informatie en voorwaarden op www.opel.nl. 

Standaard met o.a. 
• 17” lichtmetalen velgen 
•  Multimediasysteem met 

10” touchscreen 
• ECO LED-koplampen
• 50 kWh lithium-ion batterij
• 330 km actieradius*
• 8 jaar garantie op de accu

CORSA-E 
LAUNCH EDITION

Vanaf

€ 34.999
Opel Private Lease

€ 499/mnd

OPEL CORSA-E

NU TE BESTELLEN, VOORJAAR 2020 RIJDEN
•  80% opgeladen in 30 minuten  •  330 km bereik  •  0-50 km/u in 2.8 seconden  •  8% bijtelling

MAAKT ELEKTRISCH RIJDEN BEREIKBAAR!

Ewinkel 4, Cuijk
(0485) 33 65 00  www.autojetten.nl

Mondzorg
Op zoek naar een tandarts?

Wij nemen nog patiënten aan!

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

Wij kunnen u bieden:
- Tandarts
- Implanteren
- Mondhygienist
- Tandprotheticus
- Tandtechniek

Prothese reparaties klaar 
terwijl u wacht.

Weekend en ‘s avonds 
06 46774514.



Acht jubilarissen bij EMM!

JUBILARISSEN V.V. HEIJEN

V.V. HEIJEN BESTAAT 90 JAAR

Tijdens de traditionele oliebollenavond eind 2019 
werden bij EMM maar liefst acht jubilarissen gehuldigd. 
Martien Kremers vanwege zijn 40-jarig lidmaatschap, 
Maartje Kerkhoff, Sjannie Janssen en Rob van de 
Kamp waren 25 jaar lid en Kevin van Zitteren, Sander 
Kremers, Marijn Lambregts en Romée Traa werden 
geëerd in verband met hun 10-jarig lidmaatschap. 
Allemaal van harte gefeliciteerd!

Volgens traditie zijn tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst van V.V. 
Heijen de jubilarissen van het voorbije jaar gehuldigd.
De volgende personen hadden in 2019 een 
lidmaatschapsjubileum te vieren:
50 jaar lid: Tonnie Arnoldussen
40 jaar lid:  Oscar Klein, Jacco Teerling, Harald Kroon, Theo 
Cuijpers en Hans Boekholt
25 jaar lid:  Kees Reijnen, Harald Kailola, Albert Melis en Ted 
Gaertner.
Voorzitter Ineke Lambregts richtte een persoonlijk woord 
tot de jubilarissen en reikte aan hen een bos bloemen uit. 
De partner werd in de huldiging betrokken door hen de 
bijbehorende jubileumspeld op te laten spelden. 
Op de foto zijn de aanwezige jubilarissen afgebeeld:
Bovenste rij Van links naar rechts: Ineke Lambregts (voorzitter), Harald Kroon, Kees Reijnen, Jacco Teerling, Albert Melis.
Onderste rij van Links naar rechts: Hans Boekholt, Oscar Klein, Ted Gaertner

Op 1 april aanstaande is het 90 jaar geleden dat in Heijen de voetbalvereniging werd opgericht. Uiteraard mag deze mijlpaal niet 
onopgemerkt voorbij gaan. 

Op de volgende data in juni 2020 zal het 90 jarig bestaan van V.V. Heijen worden gevierd:
Zaterdag 13 juni: Bedrijventoernooi en feestavond

Zondag 14 juni: Voetbaltoernooi ter gelegenheid van 50 jaar G-voetbal in Gemeente Gennep.

Iedere belangstellende wordt verzocht deze data alvast in de agenda te noteren.

Verenigingsnieuws

Hèjs Nèjs
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Ping en Dina

Maar ja, het leven gaat door! Friso en Ellen vonden 
al vrij snel na het te koop zetten serieuze kopers voor hun pand: 
Ping en Dina. Zij draaiden vijf weken mee in de zaak alvorens de 
definitieve overname plaatsvond.

Ping en Dina zijn beiden 41 jaar jong en hebben twee kinderen, 
een meisje van 16 (Cindy) en een jongen van 14 (Jackie). Ze 
komen allebei uit een plaats vlakbij Shanghai, uit de provincie Hang 
Zhou. Dat wil zeggen, Shanghai ligt op 2 uur rijden afstand, dan 
ben je vanuit Heijen al ergens in Zeeland. Maar goed, afstanden 
zijn een heel ander begrip in China. 

Ping volgde in China een horeca-opleiding en kwam 20 jaar 
geleden naar Nederland. Hij begon een Nederlandse lunchroom/
eetcafé in Amsterdam, vlakbij het Centraal Station. In 2002 ging hij 

op vakantie bij zijn familie in China en kwam in die 
tijd Dina tegen. “De rest is geschiedenis!” Zij kwam 

ook naar Nederland, ze kregen de twee kinderen en werkten 
allebei in de lunchroom. Het stel volgde een Nederlandse 
taalcursus, die heeft zijn vruchten afgeworpen. We moeten 
zeggen, hun Nederlands is bijna perfect. Als alle Chinezen hebben 
ze wat moeite met de letter r, maar voor de rest, heel knap zoals 
ze de Nederlandse taal beheersen. Petje af, echt.

De kinderen gaan in Amsterdam naar een Nederlandse school, 
maar volgen op zaterdag Chinese les. 

In mei 2019 verkochten zij hun lunchroom in Amsterdam. De 
reden was dat ze een wat rustiger woon- en werkomgeving 
wilden voor zichzelf en hun kinderen. In Amsterdam woonden 
en werkten ze op twee locaties, in Heijen wordt dat er natuurlijk 

Even voorstellen: Ping en Dina van het Heijs Hepke…
“We moesten in het begin wel wennen aan de grapjes van Friso!”

We weten het inmiddels allemaal: Ellen en Friso namen met een mooie brief in het Hèjs Nèjs van 
december afscheid van hun Heijs Hepke en van ons, hun klanten, vrienden en kennissen in Heijen. 
En dat niet alleen. Op hun laatste avond viel hen ook een spontaan en prachtig afscheidsfeest ten 
deel. Ze gaan gelukkig niet ver weg. Binnenkort (of misschien is dat al gebeurd) betrekken zij de woning van Ellens ouders 
in Afferden. Voor de ouders zal er een zorgwoning in de tuin worden neergezet, een fijne gedachte voor alle betrokkenen. 

Wij wensen hen nogmaals alle goeds.

Hèjs Nèjs
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maar één. Een hele verbetering voor hun gezinsleven! Er ging, 
voordat ze hun oog op de cafetaria van Friso en Ellen lieten 
vallen, heel wat zoekwerk vooraf. Maar één simpel telefoontje 
naar Heijen en de afspraak was gemaakt!

Op het moment van het interview pendelden Dina en Ping 
driemaal per week naar Amsterdam en de rest van de nachten 
brachten ze door bij een broer van Dina die niet ver van hier 
een cafetaria heeft. Ideaal was deze situatie natuurlijk niet, dus 
ze hoopten dat ze zo snel mogelijk zouden kunnen verhuizen. 
Mogelijk is dit al gebeurd als je dit leest.

Er moesten natuurlijk enorm veel papierwerk en bankzaken 
doorgeworsteld worden, bovendien moesten ze op zoek naar 
een geschikte school voor de kinderen. Maar ze waren positief, 
ook Ellen en Friso: “Het komt allemaal goed!” De kinderen maken 
zich wat ongerust over het shoppen, dat is in Amsterdam veel 
beter geregeld dan in Heijen. Maar Nijmegen is voor Chinese 
begrippen ook niet ver weg, dus ook dat zal zich wel redden.

Welk Nederlands eten vinden jullie lekker en wat 

niet?

Ping: “Bruine bonen vind ik echt niet lekker, maar erwtensoep 
wel!” Eigenlijk vinden ze alles lekker, behalve de bruine bonen dan.

Wat is er zo fijn in Nederland? 

Ook daar het stel eensgezind over: “Het is lekker rustig in 
Nederland, lekker weer, veel zachter dan in China. Het eten in 
China is wel lekkerder en het uitgaan gezelliger. Er wordt meer 
werk gemaakt van een maaltijd en er wordt veel bij gedronken!” 
Nee, dat doen wij in Nederland niet, veel drinken…..

Verandert er veel in de cafetaria?

Nee, hoor. Alles blijft bij het oude. De naam Heijs Hepke blijft en 
ook de medewerkers gaan mee over. De formule blijft hetzelfde, 
alsmede de menukaart.

Hebben jullie ook nog andere hobby’s?

Daar hebben ze niet zo veel tijd voor. Een beetje winkelen en de 
rest van de vrije tijd besteden ze aan hun kinderen. 

Humor

De Heijse humor vindt het stel erg leuk. Ze beginnen al te wennen 
aan Friso’s grapjes, de samenwerking gaat hartstikke goed. Ze 
hebben het samen gezellig en het verloopt allemaal soepel. Friso 
en Ellen spannen zich in om Dina en Ping zo goed als mogelijk in 
te werken en bij te praten over het Heijse wel en wee. Dat is hen 
wel toevertrouwd!

Wij wensen Ping en Dina, Cindy en Jackie, een 

fijn leven toe in Heijen en heel veel succes met de 

voortzetting van het Heijs Hepke!

Hèjs Nèjs
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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.

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.

 HEYEN
SINDS 1898

COENDERS
TWEEWIELERS

F

GAZELLE, BATAVUS, 
RIH, LOCOMOTIEF, 

ELECTRISCHE FIETSEN, 
SPARTA, ION, 

BATAVUS EASY SACHS
BROMFIETSEN: VESPA en PUCH

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

Mail: hans.coenders@hetnet.nl

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

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



Met wie zitten we nu om de tafel? 

Ex-prins Joep I, Prins in 1973 (Joep Koenen, 69)  en Ex-prins Piet 
II, Prins in 1984 (Piet Franzmann, 70) plus Hans (73) en Frank (42) 
Spit. De familie Spit heeft destijds de stéken gesponsord en hoe 
dat gegaan is lees je hieronder. Dus de vraag was:

Hoe is Hans Spit en nadien de firma Spit sponsor van de 

stéken geworden?

Hans stond ergens in 2006 aan de tap van Schuttershof met 
Joep Koenen en enkele andere ex-prinsen. De ex-prinsen hadden 
allemaal een verschillende steek op: sommigen een eerste steek 
van de ex-prinsen en anderen een eigen steek. Men had ook 
verschillende kleding aan. Dat vond Hans in feite geen gezicht, het 
zag er in zijn ogen niet uit…. 
Hans deed ter plekke de belofte nieuwe steken te sponsoren. 
Daar is het toen even bij gebleven, al kwam enkele keren op de 
zittingen ter sprake dat Hans Spit deze belofte had gedaan. De 
stéken kwamen van onder water, dus!

Frank heeft in 2007 de zaak overgenomen. Belofte maakt schuld 
en in 2008 is het een en ander concreet geworden, Frank Spit 
heeft de steken aangeschaft en gesponsord. Hij schrok wel van 
het aantal. Hij ging aanvankelijk uit van ongeveer 15 stuks, maar 
het waren er wel 33.  Pfoe! Tijdens de receptie van Prins Kees 
I in januari 2009 zijn de steken in de vorm van een schilderij 
aangeboden. Daar is nog een foto van gevonden, staat bij dit 
artikel.  Dat is belangrijk voor het aanzien en ook op z’n plaats 
want, zoals het motto van de ex-prinsen luidt: Prins ben je één 
jaar, maar ex-prins ben je voor het leven. Het is dus zaak dat je na 
je prinsenjaar toch de waardigheid van je prinszijn bewaakt.

De stéken kwamen van onder water, 
dus!

Aanvankelijk stonden de ex-prinsen er dus niet allemaal eenduidig 
op. Mede door de inbreng van Hans Spit kwam hier verandering 

De trots van Hans Spit is dat de ex-prinsen 
er in vol ornaat op staan
Dit is géén muts, dit is een stéék!
Dit is géén muts, dit is een stéék!
En dat nog 98x. Jullie verslaggever noemde de stéék van de ex-prinsen per ongeluk muts! 
Ai, ai, helemaal fout, natuurlijk. Ja, dan krijg je strafregels!
In januari behandelen we altijd een carnavalesk onderwerp en deze keer gaat het dus over de mu… eh, stéken van de 
ex-prinsen. We zijn hardleers, soms….
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in: Frank zorgde voor de steken op voorwaarde dat de ex-prinsen 
in vol ornaat( zelfde kledij, lees: zwart pak) zouden aantreden. En 
zo geschiedde. 
Nu is het 11 jaar geleden dat de firma Spit de steken heeft 
gesponsord, dit is een mooie gelegenheid om aandacht te 
schenken aan dit gebaar. Er is eerlijk gezegd nog een reden om 
vader en zoon Spit wat betreft de sponsoring voor het voetlicht 
te plaatsen. Daar heeft het namelijk tot  dusverre, om welke reden 
dan ook, aan ontbroken. 
Want de firma Spit doet nog meer voor de (ex-)-prinsen. Jaarlijks 
krijgt de nieuwe prins een tegel van de firma, die vlak bij de 
voordeur van het prinsenhuis in de grond wordt getimmerd, of 
gemetseld, zoiets. Afijn, laten we het zo zeggen: je ziet ‘m liggen 
maar je struikelt er niet over. 
Het feit dat de ex-prinsen nu in vol ornaat gekleed zijn biedt 
hen ook meer attentiewaarde en aanzien. Kijk maar eens naar 
de aanwezigheid van de ex-prinsen bij de zittingen. Ze verzorgen 
niet alleen hun optreden, maar zitten in ornaat ook in de zaal 
op het moment dat hun optreden erop zit. Dit alles hebben de 
ex-prinsen in overleg met Hans en Frank besproken en er wordt 
gevolg aan gegeven.

Afijn, laten we het zo zeggen: 
je ziet ‘m liggen maar je struikelt 

er niet over.

Het optreden op de zittingen wordt opgezet door een bepaalde 
vaste groep. Dit jaar verliep dat voorspoedig, het is ook wel eens 
anders geweest, in die zin, dat er eerst een paar vergaderingen 
moesten volgen om tot een onderwerp te komen. De niet tot de 
vaste groep behorende ex-prinsen stellen zich tijdens  de zittingen 
op de achtergrond. Samen staan er dan veel ex-prinsen op het 
podium en dat alles in vol ornaat. Ziet er chic uit.
Om de ex-prinsen inbreng compleet te maken, kunnen we nog 
vermelden dat zij jaarlijks het uitkomen van de nieuwe Prins van 
de Wortelpin verzorgen en dat het liefst op een ludieke wijze. 
Daar zijn voorbeelden te over van, maar het voert jammer genoeg 
te ver deze hier te vermelden. 
Er zijn meer ontwikkelingen bij de ex-prinsen, waardoor de hele 
club steeds meer een geheel wordt, precies zoals Hans het destijds 
voor ogen had.

Wat zijn die ontwikkelingen?

Tot vorig jaar was er een soort onofficieel bestuur, bestaande uit 
voorzitter Wim Kusters, secretaris Jan Hermsen en penningmeester 
Joep Koenen.  Daar moeten we nog wat over vertellen, namelijk 
Joep Koenen heeft voor zijn penningmeesterschap altijd gebruik 
gemaakt van een originele geldtas, de tas die ex-prins Sjef I (Kessels) 
gebruikte voor zijn werk destijds als VGZ-vertegenwoordiger. 
Helaas is Jan Hermsen ons ontvallen. Daarna heeft Wim Kusters 
ook een stapje teruggedaan en is ook voor Joep een opvolger 
gevonden. Sinds het vorig seizoen hebben de ex-prinsen de zaken 
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namelijk wat officiëler aangepakt. Er is een bestuur gevormd, 
bestaande uit voorzitter Henk Hendriks, secretaris Frank Stoffele 
en penningmeester Marcel van Dijck.  Marcel heeft de geheel 
doorleefde geldtas, die nu eigendom is van de ex-prinsen, in 
bruikleen gekregen.  Er wordt door iedere ex-prins een contributie 
van € 11,00 per jaar afgedragen. Hiervan worden de volgende 
zaken betaald: kosten voor het optreden van de zittingen, een 
cadeau tijdens de receptie voor de nieuwe prins en, indien aan de 
orde, een graftak bij het overlijden van een ex-prins.

Marcel heeft de geheel doorleefde 
geldtas, die nu eigendom is van de 
ex-prinsen, in bruikleen gekregen.

Tot slot:

Dit interview wordt afgesloten met de toezegging van Hans 
en Frank Spit dat de samenwerking met de ex-prinsen wordt 

voortgezet en dat hen een aantal nieuwe steken wordt 
geschonken. We maken nu een inhaalslag: voordat deze steken 
er zijn, is dit gebaar nu al vastgelegd in Hèjs Nèjs. Dat is toch moj. 

Zo zit dat dus met die stéken….Hopelijk heb je er iets van 
opgestóken!

Fijne carnaval allemaal!

Welkom in Heijen!

De Beukenlaan heeft er op de valreep van 2019 nog 

een nieuwe bewoonster bij. Het is Jolijn, dochter van 

Anne Elbers en Pim van de Loo. Jolijn heeft een grote 

zus en die heet Fleur.

Namens de redactie Van harte gefeliciteerd!

Als je over Jolijn wilt lezen kijk dan op bladzijde 23

Bericht van het Bestuur
Herinnering: 

“Het Beste Idee Voor Heijen”  inleveren vóór 1 februari 2020 via hejjemojjer@heijen.info

Het aanbieden van de nieuwe steken 
in de vorm van een schilderij.



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

Zodat u zich op belangrijker zaken kunt richten

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

c i j f e r s  o m  o p  t e  b o u w e n

Altijd bij u in de buurt voor uw
Administratie- en Belastingzaken

en voor uw Loonadministratie



Inmiddels is het duidelijk geworden dat pastoor Geudens de komende maanden in onze parochie 
zal blijven, in principe tot en met april, maar waarschijnlijk nog wel één of twee maanden langer.
Het benoemen van een nieuwe pastoor als opvolger voor pastoor Reijnen blijkt een grotere puzzel 
dan aanvankelijk werd gedacht.

Actie Kerkbalans

Zoals gebruikelijk vindt in januari de Actie Kerkbalans plaats. Hierbij doen wij weer een beroep op 
u om ons financieel te ondersteunen en zo onze parochie en het kerkgebouw in stand te houden.
In de week van 20 januari (week 4) komen de contactpersonen bij u langs met de inmiddels beken-
de enveloppe. Wij hopen op uw welwillende medewerking, waarvoor alvast hartelijk dank!

Het kerkbestuur

Vieringenschema maart t/m september 2020
Levert u een bijdrage aan een viering in de periode van maart tot en met september 2020? Stuur 
dan een berichtje met deze informatie naar Henk Lietmeijer henkentiny@ziggo.nl of Joop van den 
Heuij joopheuij@ziggo.nl. Bij voorbaat dank.

  In memoriam: Pater Toon Gruijters

Op 23 november jl. overleed pater Toon Gruijters. Na het overlijden van pastoor Jaspers heeft 
pater Gruijters gedurende een half jaar het merendeel van de eucharistievieringen in Heijen 
verzorgd, inclusief de nachtmis met Kerstmis. Hij kwam altijd per fiets vanuit Gemert naar Heijen, 
zelfs voor de nachtmis van 2002. Het kerkbestuur heeft destijds meermalen aangeboden om 
hem op te halen en terug te brengen, maar dat wilde hij nooit! 
Het bestuur hoopte stiekem dat hij misschien de opvolger van pastoor Jaspers zou kunnen wor-
den, maar deze hoop bleek ijdel.
Velen zullen zich pater Gruijters nog herinneren, al was het alleen maar door het feit dat hij, 
toen hij merkte dat veel aanwezige parochianen achter in de kerk plaats hadden genomen, het 
middenpad inliep en hen verzocht verder naar voren te komen.

Pater Gruijters was van 1969 tot 1987 werkzaam temidden van de arbeiders in de plaats Ceilan-
dia in Brazilië. Deze arbeiders hadden daarvoor gebouwd aan de prestigieuze hoofdstad Brasilia. 
In 1992 ging hij naar het district Amazonia, oftewel “de groene hel”. In totaal was hij 46 jaar 
werkzaam als missionaris in Brazilië. Ook toen hij in 2000 terugkeerde naar Nederland bleef hij 
confraters bezoeken en ondersteunen…per fiets. Na het Algemeen Kapittel in Portugal ging hij 
terug naar Nederland……per fiets!
Pater Gruijters was tot aan zijn dood bezig met het schrijven van een “Geschiedenis van de 
Nederlandse Spiritijnen in Brazilië”, een lijvig werk van 800 bladzijden. “Ja”, zei hij op het laatst, “Ik 
heb er eigenlijk nog wel wat aan te doen, maar ik heb weinig tijd meer”. Lichamelijk was hij op.

Men spreekt vaak van een “welbesteed leven”. Als deze term op iemand van toepassing is ge-
weest dan wel op deze man, van wie wij met diep respect afscheid nemen. 

Van het kerkbestuur: Pastoor Geudens

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

februari
2020

Vieringen in 

Zondag 02 februari 09.30 uur
Eucharistieviering met het 
Gregoriaans koor

Zondag 09 februari 09.30 uur 
Eucharistieviering met volkszang

Zondag 16 februari 09.30 uur
Eucharistieviering met het 
Gezinskoor

Zondag 23 februari 09.30 uur
Eucharistieviering met het 
Gregoriaans koor

Woensdag 26 februari 19.00 uur 
Aswoensdag, Eucharistieviering met 
het Gezinskoor

Heisa



 

OONNSS  GGEELLUUKK  

GGEEWWOOOONN  GGEEZZEELLLLIIGG    
 

Ons geluk heijen 
Hoeve de schaaf 
Brem 11 heijen 

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

Houten vloeren, parket, PVC, onderhoud 
vloeren en traprenovatie



Tien baby’s, mwah! Een beetje mager deze keer! Heren van Heijen, 
moeten we jullie weer eens opporren? Gelukkig was het niet zo 
dramatisch als in 2015 toen we maar 5 baby’s mochten begroeten. 
Wat opviel dat drie van de tien baby’s van leden van de fanfare 
kwamen. Kijk, dat is nog eens muziek maken!
Na de groepsfoto met alle aanwezige baby’s en hun ouders ging 
de individuele fotoshoot van start. Daarna kwamen de baby’s een 
voor een langs de redactietafel voor het eerste interview van hun 
leventje…. Wij stellen voor:

1. Marit van Willigenburg

Ik ben het eerste kindje dat in 2019 in Heijen werd geboren, namelijk 
op 3 januari. Mark en Ingrid zijn mijn papa en mama. Ik ben wel wat 
verkouden, gelukkig kwam het wel goed met de fotoshoot. Zal ik 
wat leuks vertellen? Als de ruitenwisser van onze auto aanstaat zwaai 
ik ritmisch met mijn armpjes mee. Papa werkt bij Intos en mama is 
leerkracht in het basisonderwijs in Beers. Ze wonen sinds 2008 in 
Heijen in de Esdoornstraat. Geduld, humor en zorgzaam zijn, dat 
zijn de eigenschappen die ze mij mee willen geven. Liever niet hun 
eigenwijsheid, haha! Goeie tip! Wat ik heel lief vond, papa en mama 
geven mij(!) als hun hobby op. Alle aandacht en liefde gaat naar mij. Ik 
geef ze het in tienvoud terug!

2. Mike Cornelissen 

Ha, ik ben Mike en ik ben geboren op 18 maart. Kijk maar eens 
goed, ik heb de ogen van mijn papa Dennis en de looks van mijn 
mama Evita. Ik ben heel rustig en bekijk alles bedachtzaam, daarna 
maak ik mijn aanvalsplan. Ik heb nu het snoer van jullie laptop op het 
oog maar die ligt net iets te ver weg. Ik ben zo relaxt dat iemand 
die in mijn kinderwagen keek, dacht dat ik een pop was. Groot was 
de verbazing dat ik ineens mijn hoofdje naar haar toedraaide! Papa 
werkt in de beveiliging en misschien verklaart dat de interesse in de 
techniek, zoals dat snoer! En mama is docent Engels in Gemert. Taal 
wordt dus misschien wel echt mijn ding!  Papa en mama zijn allebei 
een beetje koppig zeggen ze van elkaar. Ik fiets daar wel tussendoor! 

De Baby’s van 2019!
Al voor de achtste keer organiseerden wij in december vorig jaar de babyfotoshoot. Wie mochten wij begroeten? Je 
leest het hieronder. Er werden 10 baby’s geboren, de baby van Anne Elbers en Pim van de Loo was er nog niet op 
14 december toen de fotoshoot plaatsvond en één baby had zich niet aangemeld voor de fotoshoot. We beleefden 
met z’n allen weer een topochtend in Gemeenschapshuis d’n Toomp.

Marit
Mike
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3. Maud  Kerkhoff 

Hoi Heijen! Ik ben Maud Kerkhoff en ik ben het evenbeeld van mijn 
grote zus Noor. Mijn papa en mama zijn Roy en José en wij wonen 
gezellig aan de Nieuwwijkstraat. Ik werd geboren op 19 juni. Ik kan 
al omrollen, hoor, maar wel met de hulp van Noor, die geeft mij 
vlug een zetje en roept dan “Hoppaaaa!” Ik ben een super tevreden 
kindje. Het zou zomaar kunnen dat ik muzikaal ben, want papa en 
mama spelen allebei bij de fanfare en de slagwerkgroep. Vriendelijk 
en sociaal zijn de eigenschappen die ze voor mij wensen. Liever niet 
ongeduldig en slordig, dat zijn papa en mama een beetje…. Oei, het 
is maar goed dat ze het zelf zeggen!

PS: Slechts twee dagen na dit interview en de fotoshoot overleed 

plotseling de opa van Maud en Noor, opa Henk van de ezeltjes. Wat een 

enorm gemis voor zijn “spinnenkontjes”, ongelofelijk…

4. Aimée Frentz

Hallo, ik ben Aimée, dat is Frans voor Geliefde. Moj hè? Ik werd op 
de allerwarmste dag van 2019 geboren, namelijk op 25 juli. Mijn papa 
en mama zijn André en Iris, omdat papa edelsmid is,  is mijn tweede 
naam Rubie. (Robijn). Ik woon lekker in het buitengebied, aan het 

Langeven en ik ben de eerste baby die daar is geboren en naar de 
fotoshoot mocht. Mama vroeg van tevoren even na hoeveel kindjes 
er geboren waren in 2019. Want ze had voor mijn collega-baby’s een 
verrassing in petto. Ze had snoezige mutsjes gehaakt, ook voor de 
baby van Anne en Pim die er nog helemaal niet was. Papa vond de 
bevalling wel erg lang duren, hij werd tureluurs van al dat wachten. Je 
ziet op de foto nét niet mijn hele outfitje. Ik heb roze schoentjes aan 
en heuse skinny jeans. Die schoentjes heb ik wel nodig want ik kan al 
goed sterk op mijn beentjes staan. Papa en mama hopen dat ik hun 
creativiteit heb geërfd en niet hun stress…. Oei! Mama is in opleiding 
voor longarts. Het is een fijn idee dat ze mensen met longproblemen 
kan helpen, nu met de fijnstof- en stikstofcrisis!

5.  Nygel Arnoldussen

Zo, goedemorgen! Ik ben Nigel en mijn papa en mama heten Dirk en 
Debby, samen met mijn broertje Riley woon ik in de Esdoornstraat. 
Zij wonen al vijf jaar in Heijen. Ik ben geboren op 5 september. Mama 
werkt bij de HEMA en papa doet iets met raamkozijnen. Ik vind het 
prima! Ik ben best een beetje slaperig nu, in tegenstelling tot mijn 
broertje Riley, een heerlijke stuiterbal die echt heel lief voor mij is. Ik 
ben best braaf, al zeg ik het zelf, maar ja een ongelukje zit in een klein 

Maud Aimée Nygel
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hoekje. Niet doorvertellen, maar ik heb het voor elkaar gekregen 
mijn mama helemaal onder te plassen bij het verschonen van mijn 
luier. Oei oei! Sorry! Ik mag van papa en mama een lieve zorgzame 
jongen worden. Maar vooral geen “drammerd”. Goed dat ik dat nu al 
weet. Ga ik aan werken, lieve mensen!              

6. Bram Cillessen

Hier ben ik dan, Bram Cillessen, geboren op 26 oktober. Mijn papa 
en mama zijn Frank Cillessen en Sanne Wijntjes. Ik heb een grote zus, 
Vera. Jullie zijn grapjassen bij het Hèjs Nèjs! Of ik omdat ik Cillessen 
heet, nu óók keeper wordt bij het Nederlands Elftal, hoe komen jullie 
erop! Misschien ligt muziek maken iets meer voor de hand, want papa 
is bij de fanfare. Mijn zusje Vera vindt mij om op te vreten, dat zie je 
ook op de voorpaginafoto. Wow, dat vinden we allemaal leuk! Mijn 
mama vertelde jullie dat een meisje verschonen een hele andere 
zaak is dan een jongetje een luier omdoen. Ik schijn alle kanten op te 
kunnen plassen. Ja, nu kom ik daar nog mee weg, maar ik zal me te 
zijner tijd wel wat aan moeten passen. Ik heb ook een keer de hele 
muur ondergeklodderd, als je snapt wat ik bedoel. Ajajajaj! Ook dat 
zal nog wel verbeteren, dat beloof ik. Papa en mama hopen dat ik 

sociaal, lief en zorgzaam zal zijn. Dat ik niet té nuchter door het leven 
ga maar ook niet dat ik mij altijd druk maak om alles en iedereen.    

7. Zoë Pluk

Hallo Heijen! Ik kwam op 6 november ter wereld en mijn papa en 
mama zijn Ramon en Elke Pluk-Roersch. Ik heb een grote broer, hij 
heet Milan. Wij wonen nog niet zo lang aan de Heikampseweg. Zo 
grappig: mama had mij al opgegeven voor de fotoshoot voordat ik 
geboren was! Milan is mijn beschermer. Zelfs nu ik zo gezellig bij jullie 
aan de redactietafel zit, geeft hij mij constant knuffels en kusjes, hoe 
fijn is dat! Ergens op deze bladzijde zie je een 4-generatiesfoto met 
mijn mama, oma en overgrootoma, daar ben ik best trots op! Over 
de bevalling kan ik kort zijn. Hoewel ik in het ziekenhuis ben geboren 
ging het snel en redelijk gemakkelijk, je hoort er mijn mama niet 
over klagen. Wat leuk is om te vertellen is dat ik al met Sinterklaas 
op de foto ben geweest. Mijn broertje en ik krijgen vast een prima 
verzorging want mama is verpleegkundige, dus die weet van wanten. 
Papa werkt bij een bouwbedrijf, ook altijd makkelijk als er wat 
geklust moet worden. Wat hopen papa en mama voor mij? Humor, 
eerlijkheid en liefde. Daarmee kom ik het leven wel door.

Bram
Zoë

Zoë
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   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!

Klanten geven 
ons een:

Algemeen

9,3

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

Bron: Consumentenbond juni 2019

Open ook een
betaalrekening bij de
bank met de hoogste

waardering.

Is Metameer
     jóuw school?     jóuw school?     jóuw school?     jóuw school?     jóuw school?

OPEN DAGEN
locatie stevensbeek
   vrijdag 7 februari 2020 van 17.00 tot 21.00 uur

locatie jenaplan boxmeer
  vrijdag 14 februari 2020 van 17.00 tot 21.00 uur

Ga zélf op onderzoek uit!

vmbo Mavohavo vwojenaplan
tweetalig

onderwijs

Iedereen is welkom



8. Liam Mo

Hoera! Vandaag ben ik de allerkleinste baby van het hele stel. Ik 
kwam maar liefst vier weken te vroeg, namelijk op 25 november, 
terwijl mama pas op 20 december was uitgeteld. Papa Johny Mo 
en mama Rianne Venbrucx waren eigenlijk wel blij met mijn vroege 
komst. In december is er al zoveel feest! Vooral in de familie. Ik ben 
een kleinzoon van Sjaak en Marjo Venbrucx-Voss, ook die zijn heel 
erg blij met mijn komst. Ze komen zo vaak mogelijk langs om te 
knuffelen. Ik ben trouwens wel een bofkont, want ik heb ook nog 
twee overgrootopa’s en één overgrootoma, namelijk Theo en 
Nelly Voss en Piet Venbrucx. Dus knuffels krijg ik genoeg! Zie je 
mijn pikzwarte haartjes? Moj hè? Mijn papa is assistent accountant 
en werkt veel met cijfertjes, later kan hij dus mooi helpen met het 
uitrekenen van sommetjes. Mijn mama is juffrouw, dus ik denk dat ik 
op onderwijsgebied wel goed begeleid ga worden. Papa en mama 
hopen dat ik net zo rustig en relaxt word als papa. Voorlopig lig ik 
lekker in hun armen en doe mijn slaapjes. Enne, we wonen in de 
Eekhoornstraat, vlakbij het Knabbel- en Babbelveldje!

9. Jolijn van de Loo

Ja, komen jullie maar binnen hoor! Ik lig lekker in mijn holletje in de 
box, ik ben Jolijn van de Loo en mijn papa en mama zijn Anne en 
Pim. Ik heb een grote zus, zij heet Fleur. We wonen met z’n viertjes 

aan de Beukenlaan. Ik kon niet naar de babyfotoshoot komen, want 
ik ben pas op 21 december geboren! Beetje bizar was het allemaal 
wel. Papa en mama gingen ´s morgens nog naar de uitvaart van de 
opa van Noor en Maud en ´s avonds om kwart voor 8 werd ik 
geboren. Ik heb natuurlijk nog niet zoveel meegemaakt, al ben ik voor 
het kerstdiner wel bij mijn opa en oma aan het Kranenveld geweest. 
Mijn zusje Fleur is bij de Zonnepitjes en mag daar volgende week 
Nijntjekoekjes met muisjes trakteren. Leuk hè! Toen ik even moest 
huilen kwam Fleur mijn speentje in mijn mondje stoppen. “Zo, dopje 
erop,” zei ze! Papa en mama hopen dat ik lief en sociaal zal zijn. Maar 
papa zegt, als ze maar niet bij de fanfare gaat! Dat is niet helemaal zijn 
ding, gelukkig van mama wel. 

Dat waren ze weer, onze kanjers van 2019. De versieringen  
op de pagina’s zijn kopieën van de tekeningen op de diverse 
geboortekaartjes. Op één geboortekaartje vonden wij het volgende, 
hartverwarmende versje:
Ik dacht alleen aan jou in mijn armen,

Als ik jou tegen mij aandruk,

Dan zal ik jou voor altijd verwarmen,

En val ik uiteen van geluk.

Dat zou moeten gelden voor alle kindjes in de 

wereld…..

Liam Jolijn

Vier generaties: oma Angeline Roersch-Keijsers, overgrootoma 

Mia Keijsers-Verberkt met Zoë en Elke

Het mutsje! Cadeautje voor alle baby’s gemaakt door Iris, de mama van Aimée.
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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



Dankwoord van Friso, Ellen en de 

kinderen

Lieve, lieve mensen uit Heijen,

Wat een verrassing hadden jullie allemaal voor 

ons……
Het was niet te bevatten. Ongelooflijk mooi hoe 

iedereen er voor ons was, daar midden op de

Hoofdstraat!
Zoals jullie weten hebben we alles in al die jaren 

met liefde en plezier gedaan.
We zullen bij veel dingen in Heijen ook zeker 

betrokken blijven. Tot snel weer.

Nogmaals iedereen SUPER bedankt en een dikke 

kus van Friso, Ellen, Jesse en Semme.

Bericht van Culthis

Beste Culthisluisteraar,

In de januari-editie van Culthis kunt u luisteren naar een 

toepasselijk gedicht van Piet Tunnisen. 

Daarna komt Richard Smeets voor de microfoon. Hij ontvouwt 

de plannen die Stichting Cultureel Podium Roepaen in 2020 wil 

uitvoeren.

In Limburg is de Archeoroute uitgezet. André Vermeulen legt uit 

wat deze route inhoudt. 

Tenslotte is er een interview met de jeugdboekenschrijver 

Gerard Sonnemans over zijn nieuwe boek “Ridder of monnik”.  

U vindt het programma op ons YouTube kanaal:

https://youtu.be/9sw8W_xbjWo

De redactie wenst u veel luisterplezier en staat open voor uw 

reacties.

Met vriendelijke groet,

Culthis redactie





Fit District en Bob van Nisselrooij

Het is je misschien opgevallen dat al enige tijd Fit District in ons 
blad adverteert. En dan weet je het al, daar gaan wij een keer naar 
toe voor een interview, als tegenprestatie voor de advertentie.
Het levert altijd weer een verrassend gesprek op. Ook deze keer 
met de 36-jarige Bob, maar jonger ogende, eigenaar van Fit District 
aan De Poel in Gennep, ’s nachts wonend in Wijchen, want overdag 

is Bob bijna 365 dagen per jaar te vinden in 
zijn Fit District. Slechts enkele dagen per 

jaar gaat het centrum dicht. Fit District 
bestond in december 12,5 jaar, een 

mijlpaal dus. Dat vierde hij met 
zijn crew van 15 medewerkers 

met een lekker etentje.

Hoe komt Wijchen nou 

aan een sportschool in Gennep?

Daar blijkt gedegen marktonderzoek aan 
vooraf te zijn gegaan. Bob deed MBO 

detailhandel en economie, voordat 
hij als sportfanaat nadacht over 

het openen van een eigen sportschool. Hij ontdekte bij zichzelf 
een grote mate van ondernemerslust en dat er in Gennep 13 jaar 
geleden slechts één fitnesscentrum was. ‘Dus’ dacht hij, ‘daar kan 
er nog wel eentje bij’. Bob begon zijn sportschoolavontuur aan de 
Steendalerstraat, in het pand waar eerst Heynen Ingenieursbureau 
gehuisvest was, maar dat is al heel lang geleden. In de eerste jaren 
na de opening deed Bob ook de ALO opleiding.

Het bedrijf heette All 4 Fit. Negen jaar lang was de sportschool 
gevestigd in de Steendalerstraat, maar drie jaar geleden nam Bob 
een grote stap. Hij verhuisde naar De Poel in Gennep. Hier kon hij 
al zijn dromen en ideeën in werkelijkheid omzetten. Daar hoorde 
ook een nieuwe naam bij, het werd Fit District.

Ook de sportzalen zelf ogen 
fris en fruitig.

De fitnesswereld is wel erg onderhevig aan 

trends, hoe hou je dat bij, Bob?

Bob lacht: “Ja, dat klopt. De markt is erg beweeglijk, de trends 

Fit en slank in 35 minuten....

Wie wil dat nou niet? Het klinkt niet haalbaar in onze oren, toch kan het. Hoe? Dat lees je hieronder.

De milon cirkel...
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volgen zich snel op, ik ga hier graag in mee. Ik bezoek beurzen 
in binnen- en buitenland, want mijn drijfveer is, hoe kunnen wij 
ons onderscheiden van andere clubs? In de beginjaren aan de 
Steendalerstraat kwam Zumba heel erg in de mode. We gaven 
wel 13 uur per week Zumba les nu is dat nog ongeveer 5 uur 
per week. Sinds twee jaar is de nieuwe rage “jumping fitness”. Dat 
wordt gedaan op een kleine trampoline en je traint voornamelijk 
je benen, billen en buik, BBB voor de insiders. Dit loopt heel goed. 
Inmiddels doen we ook jumping voor kids, tot de leeftijd van circa 
14 jaar komen ze dit doen.”

Dus dit is het verschil tussen jouw sportschool en 

een andere, met andere woorden: daarvoor ga ik 

naar Bob?

Nou, er blijken nog veel meer redenen te zijn waarvoor mensen bij 
Fit District komen trainen. Hij noemt de persoonlijke begeleiding. Als 
je voor het eerst binnenkomt wordt je hele lifestyle doorgenomen, 
gewicht en lengte worden opgeslagen in de computer en komen 
op je persoonlijke pas. Je hebt bij je training altijd een coach in de 
buurt die je begeleidt, je weet dan precies wat goed voor je is. 
Nieuw is de pas geïnstalleerde miloncirkel. Wij: “Hé! Nog nooit 

van gehoord, wat is dat?” Bob vertelt: “In de miloncirkel staan 
12 toestellen waar je op elk toestel 1 minuut traint. Elk toestel 
wordt precies afgesteld op jouw kracht als je je pas in de gleuf 
van het apparaat steekt. Dus geen gepruts vooraf met het instellen 
op het juiste tilgewicht of duwkracht. Zodra de pas je gegevens 
heeft gelezen, stelt deze zich dus automatisch in. Wel worden de 
vorderingen in de gaten gehouden en worden de instellingen zodra 
het nodig is weer aangepast. Je resultaten zijn dus heel inzichtelijk 
en je hoeft niet na te denken en tijd te verliezen over de instelling 
van het toestel.

Nieuw is de pas geïnstalleerde 
miloncirkel.

Na een minuut ga je naar het volgende toestel, 
enzovoort. In het midden van de cirkel met apparaten 
staat een lichtpaal, zodra die van 
kleur verandert weet je dat je 
moet opschuiven. In totaal doe 
je twee rondjes en dat 

Bob (rechts) met twee van zijn coaches.
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duurt ongeveer 35 minuten. “Fit en slank in 35 minuten!” Je las het 
al in de kop van ons verhaal….

Niet alleen fit en slank zijn de toverwoorden, maar ook als je 
medische klachten hebt, bijvoorbeeld rugpijn of knieklachten,  is de 
miloncirkel een ideale trainingsmethode. Tel daarbij op dat je ook 
voedingsadviezen kunt krijgen, dan heb je een totaalbeeld van het 
gebodene van Bobs nieuwste concept.

Natuurlijk staan er in de ruimte ook diverse andere toestellen 
waarop je je body kunt trainen. Te veel om op te noemen, er is 
voor iedereen een geschikt trainingstoestel.
Er zijn lessen voor kids, maar ook voor senioren. Bij deze laatsten 
gaat het voornamelijk om bewegen, uiteraard, maar ook om 
balans en coördinatie en krachtoefeningen. Je blijft fit en vitaal, zo 
betoogt Bob!

Er is voor iedereen een geschikt 
trainingstoestel.

Welke groepslessen geef je zoal?

Dat blijkt een heel rits: de eerdergenoemde jumping fitness en 
Zumba, maar ook spinning (op een fiets), total body workout, yoga, 
power- en fitboxing, steps en pump. De groepslessen worden in 
de ochtend- en de avonduren gegeven. Er zijn ook speciale lessen 
voor kinderen, streetdance, breakdance, hip-hop en lessen voor 
gehandicapten. Bob benadrukt: “Er zijn géén virtuele lessen! Alle 

lessen worden door een trainer live begeleid.”

Wat is je voornaamste motivatie?

“Het allermooiste vind ik als ik vooruitgang 
en goede resultaten zie bij mensen die bij ons 
kwamen met overgewicht of na een zware 

medische ingreep. Dan ben ik trots.”

Welke hobby’s heb je verder 

nog?

Natuurlijk liggen die in de sportsfeer. 
In zijn jeugdjaren waren dat badminton, 

wedstrijdskiën en voetbal, nu vooral 
tennissen en fitness. Hij gaat graag lekker 
uit eten en op vakantie naar de sneeuw 

en naar de zon. “Maar ik ben precies op 
mijn plaats als ondernemer en 

sportliefhebber.”

Nu nog even praktisch:

Als je lid bent van Fit District krijg je automatisch 50% korting bij 
het zwemmen bij Centerparcs en 20% bij Optisport. Je kunt je 
lessen online reserveren via www.fitdistrict.nl. Je krijgt een app op je 
telefoon waarop je je voortgang kunt volgen en je voedingsgegevens 
kunt bijhouden. Bob laat ons de app zien en dat ziet er gelikt uit!

Ook de sportzalen ogen fris en fruitig. Het geheel is strak ingericht 
maar heeft een mooie, zachte verlichting, ook airco is aanwezig. Er 
is een zonnebank waar zelfs niet-leden gebruik van kunnen maken. 
Verder kun je na de training douchen en even uitblazen bij een 
kopje koffie of thee. 

Geïnteresseerd? Een proefles voordat je erin stapt is altijd mogelijk. 
Handdoekje mee, flesje water erbij, gemakkelijke kleding aan….
Dan weet je wat je te wachten staat. 

Kijk op pagina 31 voor het aanbod en de contactgegevens!

Bob van Nisselrooij
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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

Arjan Theunissen
Heikampseweg 71

6598 BS Heijen
06 - 147 03 047

theunissenbouw@gmail.com
www.theunissenbouw.nl
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Bob PT aan sporter

Bob stuurde ons later nog de speciale aanbieding voor onze lezers:
Kennismakingsaanbieding. Probeer nu 1 maand 

gratis en vrijblijvend de milon cirkel. Dit aanbod is 

enkel geldig voor de eerste 35 aanmeldingen na deze 

publicatie. Leeftijd: vanaf 16 jaar. 

Contactgegevens: 
Fit District
De Poel 14
6591 BV Gennep
Telefoon: 0485 800643
www.fitdistrict.nl
E-mail: info@fitdistrict.nl

Geopend van:
Ma./do. 8.00 tot 22.00 
uur
Vr. 8.00 tot 21.30
Zat. 9.00 tot 14.00
Zon. 9.00 tot 13.00

Wij zijn 
uitgepakt
in Schaijk...

Mogen we jullie inpakken?

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

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



Sneeuwwitte bloemen

Toch kunnen we in het begin van het jaar, als de winter nog in 
de lucht zit, al snel gaan genieten van de witte bloemenpracht 
van de sleedoorn die in onze Maasheggen te vinden is. Als dikke 
witte sneeuwvlokken liggen de sneeuwwitte bloemen op de 
stekelige takken. In tegenstelling tot de meidoorn, verschijnen bij 
de sleedoorn eerst de bloemen en later pas de bladeren. De 
takken van de sleedoorn steken alle kanten uit en vormen zo een 
ondoordringbare barrière. Dit hebben we zelf ook meegemaakt 
toen we samen op zoek gingen naar een stok waar Paul een 
herdersstaf van wilde maken.

Herdersstaf

Een kennis vroeg of Paul misschien een herdersstaf van sleedoorn 
kon maken, als verjaardagscadeautje voor haar man. Wij gingen op 
zoek naar een geschikte struik met rechte takken die dik genoeg 
zijn om er een stok van te maken. Dat viel niet mee, want de 
struiken zijn grillig van vorm en de stekels zijn erg lang en scherp. 
Het heeft ons twee middagen gekost voordat we een geschikte 
tak vonden. De tak werd geschild, we spanden ons in om hem 
recht te houden en hebben hem zo ongeveer een maand laten 
drogen. Daarna een tussenstuk van buffelhoorn erop gezet. Het 

handvat is van gelaagd hout en heeft een ronde vorm, hiermee 
kan de herder een schaap dat uit de kudde weg wil lopen, aan 
zijn poot terughalen. 

Vruchten

De diepblauwe pruimpjes van de sleedoorn, die laat in de herfst 
verschijnen,  zien er smakelijk uit, maar het valt erg tegen als je 
er een proeft. De smaak is zo wrang en zuur dat je mond ervan 
samentrekt. Hier komt de uitdrukking “bekken trekken” vandaan. 
De bes is dus niet bedoeld voor rauwe consumptie, al wordt de 
smaak, als er een paar nachtjes strenge vorst overheen is gegaan, 
wel wat milder. De vrucht is erg gezond met een hoog gehalte 
aan vruchtzuren en vooral vitamine C. De kou zorgt voor de 
rijping van de vrucht, niet de zon, die natuurlijk wel zorgt voor de 
gezonde vitamine C. De sleedoorn neemt dus de tijd om het licht 
vanaf het vroege voorjaar tot in de late herfst op te nemen en te 
‘vertalen’ in zijn gezonde sappen. Langdurig koken met veel suiker 
levert een acceptabele jam op. Vroeger werd er een drankje van 
gemaakt dat moeders aan hun zieke, bleke en lusteloze kinderen 
gaven om ze wat meer levenslust te geven. Of je daar nu zo blij 
van wordt, weet ik ook niet.

Hèjje Natuurlijk Mojjer - Sleedoorn - Prunus spinosa 
Allereerst willen wij alle lezers van dit mooie blad een heel gelukkig en gezond 2020 toewensen, met de toezegging dat 
wij ook in dit jaar weer onze bijdrage zullen leveren aan het dorpsblad Hèjs Nèjs.
Het jaar 2019 is groen geëindigd. Geen witte Kerst dit jaar, maar dat is eigenlijk heel normaal voor Nederland, al lijkt 
het alsof een witte kerst vroeger veel vaker voorkwam. 



Spinosa

De Latijnse naam 
Spinosa geeft aan 
wat het opvallendste 

kenmerk van de 
sleedoorn is, namelijk de doorns. 
Het zijn zogenaamde takdoorns, 

waarbij de hele twijg in een scherpe 
punt eindigt en tot doorn geworden is. 

Ook de duindoorn groeit op deze manier. Heel 
anders dan de doorns van bijvoorbeeld de 

roos, die als kleine uitstulpingen aan 
de takken zitten.
In vroeger tijden, toen de slager nog 
aan huis kwam om een varken te 
slachten en er worst werd gemaakt, 

werden de stekels van de Sleedoorn 
gebruikt om de darm, waar de worst in 

kwam, dicht te prikken met een doorn van de sleedoorn. De 
doorn werd dan ook “worstenpin” genoemd.

Blauwzuur

De bloemen hebben een zachte geur die doet denken aan bittere 
amandelen. Dat komt door het blauwzuur dat in de hele plant 
aanwezig is. Maar het is maar zo’n kleine hoeveelheid dat het niet 
gevaarlijk is om een paar besjes te eten of er een jammetje of 
likeurtje van te maken. Ook in de bast en de bladeren komt dit 
blauwzuur voor, maar hoe weinig dat is blijkt wel uit het vroegere 
gebruik van de gedroogde bladeren als pijptabak.

Doornroosje

De sleedoorn heeft model gestaan voor het sprookje 
“Doornroosje”. Niet de roos, zoals de naam van het sprookje 

lijkt aan te geven, maar de sleedoornstruiken vormden een 
ondoordringbare haag rondom het kasteel. De jongelingen die 
probeerden er doorheen te dringen bleven hangen in de stekelige 
struiken en stierven zo een jammerlijke dood. 

Heidens gebruik

De sleedoorn speelde in vroeger eeuwen een rol bij bezwerende 
rituelen, zoals in Tirol bij ‘het branden van de heksen’. In de 
Walpurgisnacht, de avond voor de eerste mei,  werden huizen 
gereinigd met de rook van het loof en hout van de jeneverbes. 
Daarna maakten de mannen bundels hout van takken sleedoorn, 
die werden aangestoken om zo de heksen te verjagen. 

Recept

Tot slot een heerlijk recept voor een ‘sleedoorndrupke’:
Neem 1,5 kg sleedoornbessen, die de vorst hebben meegemaakt 
of in de vriezer hebben gelegen, 350 gram suiker, een kwart liter 
water en een halve liter jenever of brandewijn.
Was de vruchten en prik ze flink aan met een stopnaald. Kook de 
suiker met het water tot een siroop. Laat dit afkoelen en roer er 
de brandewijn door. Vul enkele bokalen met sleedoornvruchten 
en giet er de gesuikerde brandewijn over. Laat de drank op een 
warme plek staan en schud het regelmatig. Vooral met kerstmis is 
dit een sfeervolle drank.

Dus op naar de sleedoorn en met de Kerst 2020 genieten van 
een lekker “drupke”.
Proost!

Paul en Martha

Bessen en doorns

Herderstaf 
sleedoorn



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



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 
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Sjannie Janssen
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Advertenties en verspreiding:
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Ontwerp en Realisatie:
RoverMedia-Group
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www.rovermedia.nl

Druk:
Control Media bv
Nijverheidsweg 23
4879 AP Etten-Leur
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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

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

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 
Nijmegen en Omstreken  024 – 3550222
Dierenambulance 
Land van Cuijk en Omgeving  06 251 638 30
Dierenhotel De Mère, Balgoij  024 - 6414982
www.mere.nl

Belangrijke telefoonnummers

Vrijdag 24 en 31 januari 
19.45 uur D’n Toomp

Gilde Sint Dionysius - Onderlinge schietwedstrijd

Zondag 26 januari 2020
11.11 uur Proeflokaal 1891

C.V. de Wortelpin - Prinsenreceptie

Zondag  2 februari 2020  
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”

V.V. Heijen 1-  GFC’33  1

Dinsdag  4 februari   
20.00 uur D’n Toomp

Diverse verenigingen - Verenigingsoverleg

Donderdag 6 februari  
13.30 uur D’n Toomp     

KBO afd. Heijen - Kienen

Vrijdag 7 februari 
18.30 uur  D’n Toomp

Gilde Sint Dionysius - Dorpencompetitie kruisboog

Zaterdag 8 februari 13.30 uur
Zondag 9 februari 10.00 uur

D’n Toomp
Gilde Sint Dionysius - Open Nederlandse 

kruisboogwedstrijd

Zaterdag 8 februari 
20.00 uur Proeflokaal 1891

C.V. de Wortelpin - De Zuute Inval

Vrijdag 14 februari  
18.00 uur D’n Toomp

C.V. De Wortelpin - Bonte Kruumelbal
Basisschool de Heggerank

Zondag  16 februari   
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”

V.V. Heijen 1 -  Meterik  1

Woensdag 19 februari  19.30 uur
Zij Actief - Kaaslezing/proeverij door 

Emilie en Johan Raateland

Zaterdag 22 februari t/m dinsdag 25 februari
C.V. De Wortelpin - Carnaval

Vrijdag 21 februari, 13 en 20 maart
19.30 uur D’n Toomp

Gilde Sint Dionysius - Onderlinge schietwedstrijd

Donderdag 5 maart  
13.30 uur D’n Toomp     

KBO afd. Heijen - Kienen

Zondag  15 maart   
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”

V.V. Heijen 1 -  EWC’46  1

Woensdag 18 maart  19.30 uur
Zij Actief - Lezing met humor over gezonde leefstijl 

     
 door Marijke Gijzen

Zaterdag 28 maart  
19.30 uur D’n Toomp     

Heije Mojjer - Het beste idee voor Heijen

Zondag  29 maart   
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”

V.V. Heijen 1 -  Montagnards  1

Donderdag 2 april  
13.30 uur D’n Toomp     

KBO afd. Heijen - Kienen

Vrijdag 3 april 
17.30 uur D’n Toomp

Gilde Sint Dionysius - Finale Dorpencompetitie kruisboog

Zaterdag 4 april  
19.00 uur D’n Toomp     

Die Original Maastaler - Kapellencarrousel

Zondag  5 april   
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”

V.V. Heijen 1 -  Hegelsom 1

Maandag 13 april 
11.00 uur Manege De Kleine Hoef

Gilde Sint Dionysius - Rommelmarkt

Woensdag 22 april 19.30 uur
Zij Actief - Tussen Kunst en Kitsch met 

Taxateur Marijke van Roosmalen

De volgende Hèjs Nèjs 
verschijnt op 

25 februari 2020.

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. 


