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DE WATERWOONWIJK AAN DE 
PAESPLAS HET PARKETHUIS

Inhoud

LUNA DE BRUIJN
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Voorwoord en inhoud

De dagen worden alweer langer en dat betekent dat de lente in 
aantocht is. Wat gaat u in deze editie van het Hèjs Nèjs allemaal lezen?  
U maakt in elk geval kennis met een nieuwe rubriek. Vereniging Hèjje 
Mojjer heeft een Welkomsttasje in het leven geroepen. Sinds kort wordt 

dit tasje uitgereikt aan nieuwe inwoners van Heijen. In de slipstream daarvan bezoeken wij als redactie 
ook de nieuwe dorpsgenoten, als dat tenminste op prijs wordt gesteld, om u met hen kennis te laten 
maken. Zodoende wordt hun inburgering een fluitje van een cent …. Zoals u weet speelt er nogal 
wat rondom het Heijense havengebied. Niet in de laatste plaats is dit een bron van grote zorg voor 
de waterwoonwijkbewoners zelf. Wij bezochten vier van de achttien arken die in de Paesplas liggen. 
We waren meer dan welkom en kregen mee wat een bijzondere arken er in dit gebied liggen. Luna 
de Bruijn, onze Spaanse Nederlandse met Heijense ouders, is Nederlands Kampioen vinzwemmen 
geworden. Ze was even in Nederland, dus konden we haar interviewen voor de rubriek “Hoe is het 
toch met….” Speciale aandacht vragen we voor de Berichten van het Bestuur. Op zaterdag 28 maart 
is het groot feest in d’n Toomp vanwege het 10-jarig bestaan van Hejje Mojjer! Graag wijzen wij u 
ook op de satirische bijdrage van Rinie Linsen, die een idee voor een leefbaarder Heijen inleverde 
bij Hèjje Mojjer. Een warm interview met de eigenaren van het Parkethuis, de columns van Marita en 
Henk, het prikbord, de agenda en parochienieuws completeren deze uitgave.
Wij wensen u weer veel lees- en kijkplezier.

Verder in dit nummer: 4 column | 5+7 berichten van het bestuur | 17 Column Marita | 
25 prikbord | 35 agenda en belangrijke telefoonnummers 
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Op de kaart kon je duidelijk zien, dat allerlei vertrouwde 
routes zouden vervallen. Vanaf de Smele rechtstreeks 
naar de grens (Hommersum) of naar de Brem via de 
bocht bij Harrie Frederix kon niet meer, ook niet vanaf de 
Heikampseweg bij Gradje Koenen zo het bos in: vergeet 
het maar, evenmin als via de Heesweg rechtstreeks naar 
het Hezeland, langs De Drie Vijvers.

Er kwam wel wat voor terug: een rondweg dwars door het 
bos en natuurlijk de A77, waardoor randstad en Duitsland 
verbonden waren. Je hoeft geen geleerde te zijn om te 
beseffen, dat zo’n wegenstructuur bedrijvigheid en in dit 
geval recreatie (Center Parcs) aantrekt door de goede 
ontsluiting. En dat kwam helemaal uit: ‘t Hoogveld, De 
Groote Heeze, De Grens en De Brem pakten Heijen aan 
alle kanten in. En nu staat de uitbreiding van de haven op 
stapel.

Bedenk, dat de gelatenheid die Wim destijds al signaleerde, 
nu moet worden begraven en dat Heijen er alles aan moet 
doen om voor wat betreft het laatste (?) stuk ongerept Heijen 
een aanvaardbare invulling af te dwingen. Dat betekent in 
ieder geval een verkeersontsluiting via ’t Hoogveld (en niet 
via de fantasiekruising bij Sjaak Burgman), een waarborg 
voor behoud van de luchtkwaliteit en sowieso een reling op 
de Hoofdstraat op de plaats waar deze tegen het fietspad 
aan ligt. Het is daar nu al levensgevaarlijk voor fietsers. 
Het woongenot en de gezondheid van 2000 Heijenaren 
is een factor die minstens zo belangrijk is als de beperkte 
uitbreiding van werkgelegenheid door de haven en verdere 
expansiedrift. Wijsheid is geboden! 

Henk Kerkhoff

Postuum gelijk
Het moet eind jaren zestig of begin zeventig geweest zijn, toen we op onze brommers kwamen aanrijden (niet 
scheuren, want politieman Joep ter Haar woonde immers op gezichtsafstand) bij de plaatselijke snackbar, om 
daar bij Wim de Rooij friet met twee gehaktballen of twee kroketten te verorberen, al dan niet gezeten aan een 
tafeltje. Wim had een grote tekening aan de muur gehangen met daarop de beoogde nieuwe wegenstructuur 
bij Heijen. Hij deed de voorspelling, dat Heijen aanmerkelijk zou veranderen. Wij hadden daar toen niet zo’n 
boodschap aan. Onze interesses lagen duidelijk elders. Maar Wim heeft wel gelijk gekregen, zij het postuum. 
Ook wat betreft de in zijn ogen onbegrijpelijke gelatenheid van de Heijenaren hierbij.
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Zoals in december al gemeld is, bestaat vereniging Hèjje Mojjer officieel per 5 februari 10 jaar en stelt 
Hèjje Mojjer  € 4.500 beschikbaar voor de Heijense gemeenschap. Verenigingen en organisaties uit 
Heijen konden vóór 1 februari een goed idee insturen waarvoor ze een financiële bijdrage kunnen 
verdienen. We hebben veel reacties gehad en verwachten een spannende gezellige avond. Alle 
inzenders hebben inmiddels van het bestuur een bericht ontvangen of ze bij de finale zitten.

Zaterdag 28 maart
’s Middags wil het bestuur het jubileum zelf vieren voor de genodigden van onze vereniging. 
Daarna gaat om 19.30 u. de zaal in d’n Toomp open en begint de avond met koffie en gebak 
voor alle aanwezigen. Bij binnenkomst krijgen alle bezoekers een stemformulier met daarop de 
finalisten van de avond. Om 20.00 uur wordt de avond geopend. Dan begint het programma 
met de spetterende presentaties (filmpje, toneelstukje, foto’s, liedje of …. van maximaal 2 minuten) 
van de finalisten. De volgorde van de presentaties wordt op de avond zelf bekend gemaakt. Natuurlijk is een 
goede en leuke presentatie van een goed idee een stemmentrekker! Alle mensen in de zaal hebben stembriefjes 
waarop aan drie ideeën punten kunnen worden toegekend. Hoe meer stemmen, hoe hoger het eindbedrag dat een 
plan/idee krijgt! Het is dus zaak dat er voldoende mensen/supporters in de zaal zijn om een stem uit te brengen. Na de 
presentaties worden de stembrieven verzameld en wordt er druk geteld. Rond 22.00 u. hopen we de prijzen bekend 
te kunnen maken. Na de spanning en de prijsuitreiking is het tijd voor een feestje, want onze vereniging Hèjje Mojjer 
bestaat tenslotte 10 jaar! De liveband “The Free Funges Factory“ zorgt voor een swingende muzikale avond. Om 1 
uur gaan de lampen aan en kijken we beslist terug op een gezellige avond!

Tot slot: 
Wij zijn als vereniging trots op het verenigingsleven in Heijen en hopen op een grote opkomst om ons jubileum samen 
te vieren. Wat ons betreft is iedere organisatie even belangrijk, maakt niet uit hoeveel stemmen je op die avond krijgt.

Wie doet mee met een “Hand-en-span-diensten-bank”? 
In deze tijd is hebben verenigingen vaak een tekort aan vrijwilligers, ook bij kleinere en korte activiteiten. Het kan dan 
bijvoorbeeld gaan om bonnenverkoop, helpen bij opbouwen of opruimen, e.d., dus korte en overzichtelijke hand- en 

spandiensten. Bij het verenigingsoverleg* van 4 februari kwam dat nog een keer naar voren. 
Het idee werd geopperd om een ‘vrijwilligersbank’ op te starten, een groep van mensen die 
bereid zijn om spontaan even bij een activiteit van een vereniging de handen uit de mouwen 
te steken. Hierbij dus een dringende oproep: Wie vindt het leuk om te helpen bij korte en 
praktische activiteiten? Aanmelden graag bij hejjemojjer@heijen.info. Ineke Lambregts 
(VVHeijen) en Hans Boekholt (VV Heijen, Hèjs Nèjs en CV De Wortelpin) en Anton van 
de Heijde (Synthese) willen alvast de hand-en-span-club als startgroep coördineren. 
Samen maken we Hèjje Mojjer!!!  *Een van de actiepunten van het Voorzieningenplan 
van oktober 2018 is het verenigingsoverleg met als doel om het verenigingsleven in stand 

te houden doormeer samenwerken van verenigingen en organisaties.

Contributie 2020
Volgende maand worden de automatische incasso’s voor het lidmaatschap van vereniging Hèjje Mojjer weer 
afgeschreven. Heeft u vorig jaar contant of via de bank betaald, dan krijgt u binnenkort een briefje in de bus. Bent u 
nog geen lid dan krijgt u ook een briefje in de bus met de mogelijkheid om lid te worden.

Bestuur Hèjje Mojjer

Het Beste Idee van Heijen

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!

EEN COMPLEET ASSORTIMENT
BIJ DECO HOME PETERS

Bij Deco Home Peters vindt u een compleet assortiment verf, behang, raamdecoratie, gordijnen, 
shutters en glas. Wij geven u vrijblijvend advies en helpen u desgewenst met het maken van uw 

keuze. Kom langs in onze winkel en laat u inspireren!

Molenstraat 53, 5431 BW  Cuijk, Tel.: 0485 - 32 17 87
www.peters-decohome.nl

Molenstraat 53, 5431 BW Cuijk, Tel.: 0485 - 32 17 87, 
www.peters-decohome.nl

Verf Behang Raamdecoratie

Gordijnen Shutters Glas

Alfap Administratie- en belastingadvieskantoor on-

dersteunt ondernemers in het MKB en ZZP-ers op 

het gebied van Accountancy, Lonen, Fiscaal Advies 

en Personele zaken.

Wij kunnen uw complete administratie verzorgen, 

van het verwerken van de financiële gegevens, het 

verzorgen van de loonadministratie in de meest rui-

me zin, tot het samenstellen van de jaarrekening. 

Daarnaast kunnen wij alle fiscale aangiften ter hand 

nemen.

Professionaliteit en betrokkenheid kenmerken onze 

organisatie. Zakelijk en privé kunt u erop rekenen 

dat uw zaken uitstekend worden afgewikkeld. Een 

persoonlijke no-nonsense benadering staat hierbij 

voorop. 

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

Alfap Wim Jacobs, Eelco Schoofs, 
 Maarten Jacobs en Herman Kamps

Nierstraat 13 - 6591 CB  Gennep
T 0485 - 51 15 15 • F 0485 - 51 96 82
E administratie@alfap.nl
I www.alfap.nl



In het kader van ‘Het Beste Idee voor Heijen’ ontving het bestuur ook onderstaande 
kostelijke satirische inzending. Rinie werpt op onnavolgbare wijze zijn licht op zaken. 
Wij willen u deze bespiegeling, met toestemming van de schrijver, niet onthouden.

Bestuur van Hèjje Mojjer

Beste Pierre, Henk en andere Heijense Mojjers,

Ik las jullie weemoedige hartenkreet in Hèjs Nèjs omtrent de ontwikkelingen rond de Paesplas in Heijen.  Zelfs 

ík schrok, en dat is zelden het geval. Claustrofobische hersenschimmen dienden zich dan ook ter plekke en 

spontaan aan. Jullie vroegen om ideeën voor een meer leefbaar Heijen van organisaties en/of verenigingen ? 

Hier komt er één. Weliswaar ben ik geen organisatie of vereniging, nochtans inwoner van Heijen, en dat al vele 

jaren. Mijn idee:

De Heerlijkheid Heijen wordt een V
rijstaat!

Op het moment van de sleuteloverdracht, carnavalsvrijdag, roepen we (de prins) de Vrijstaat Heerlijkheid Heijen 

uit en geven de sleutel niet meer terug. (Juridische onderbouwing: Professor van Maurik: Iedereen in Nederland 

mag een Vrijstaat uitroepen, vrijheid van meningsuiting, grondwet). Ter compensatie worden er 12 balen tarwe 

aangeboden voor de armen in Gennep. Dit mogen ook 12 pakken bloem zijn om brood van te bakken, doe er 

dan maar wat melk en eieren bij. Deze geste komt voort uit de Middeleeuwen toen het Huis Heijen dit moest 

afdragen aan het Klooster Graefenthal ten behoeve van de kloosterzusters op voorspraak van Anna van Kleef. 

Na het uitroepen van de Vrijstaat wordt de onafhankelijkheid gevierd: feest Heisa. De Heijense fanfare speelt 

het volkslied. De nieuwe wetten worden op de kerkdeuren gehangen (Luther) en daarin verklaren we “de Witte 

Steen” tot cultureel erfgoed. (Het internationale verdrag van Faro ondersteunt het recht van bevolkingsgroepen 

op hun eigen erfgoed). De Vrijstaat moet verdedigd worden tegen agressieve Gennepse belangen. Daarom 

hebben we Schout en Schepenen nodig. Het Gilde met hun wapens hebben tot vandaag hun eed afgelegd: Voor 

God, geboortegrond en vrijstaat. Amnestiewetten zullen uitgevaardigd moeten worden voor de uitbaters van een 

zeker etablissement en de Poolse winkel. Huis Heijen zal veroverd moeten worden op buitenlandse bezetting. 

Er zal een visumplicht moeten komen voor iedereen buiten Heijen, integratiecursus en daarmee is kennis van de 

Heijense cultuur verplicht en kan alleen bij “Vrienden van Heijen” verkregen worden. Een stempel op het visum 

bevestigt de deelname. Tolwegen worden ingevoerd, recht van overpad (Vrachtwagens) kost tol. Grenspalen 

moeten geplaatst worden. Het gilde krijgt zijn eigen kanon terug en bewaakt de grensposten, alsmede de 

visumplicht en het asielbeleid. De waterpolitie moet in het leven geroepen worden, de Maas is tenslotte een 

grens. De Florijn wordt opnieuw wettig betaalmiddel in Heijen. VV Heijen speelt enkel nog interlands. Ambassades 

kunnen geopend worden. Ik stel in Frankrijk mijn huis ter beschikking voor asielaanvragen, mijn broer in Bergen. 

Het onderwijs zal drastisch hervormd dienen te worden en meer gericht zijn op sociale dienstverlening en 

cultuurbesef. Een willekeurige wethouder wordt tot “persona non grata” verklaard, met eventueel nog andere 

inwoners, of gewoon de schandpaal. Persoonlijk ben ik een groot voorstander van heksenverbranding, maar 

misschien is dat te hoog gegrepen. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. De tienden, de baljuw, herindeling, 

stropen, Heijs blond, vissen, etc. etc.   Het is tijd voor revolutie.

Al met al: Een ludieke actie die het hele dorp op de kaart zet en toeristisch gezien aantrekkingskracht heeft buiten 

de landsgrenzen; er hebben meer dorpen last van graaipolitiek van overheden.  Én impact heeft op beslissingen 

in Gennep, de ‘vijand’, gezien de laatste ontwikkelingen in politiek Gennep. 

In de Vrijstaat Heerlijkheid Heijen is het verplicht om een bijdrage te leveren aan de viering van een nieuw jaar. 

Dat kan middels vuurwerk, waarbij siervuurwerk de voorkeur heeft, echter rotjes en vuurpijlen zijn ook welkom en 

dragen bij aan de feestvreugde, nieuwjaar winnen, recepties, herdenkingen, muzikale klanken etc. etc. 

Een eigen Vrijstaat schept ongekende mogelijkheden voor de leefbaarheid in ons dorp.

Dit was kortweg mijn idee voor leefbaarheid in het dorp Heijen. Het hoeft niet veel te kosten: een paar grenspalen, 

een eigen vlag, eigen paspoorten, en het besef dat we in Heijen niet met ons laten sollen. Op de barricades! 

Rinie Linsen

Hèjs Nèjs
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Om nieuwe mensen een nog warmer Welkom in 
Heijen te wensen heeft Hèjje Mojjer een welkom 
tas bedacht. In een vorige editie van het HN is 
hier al wat aandacht aan besteed. Een tas met 
informatie over (bijna) alle verenigingen die Heijen 
rijk is, de gemeentegids en een tegoedbon voor 
een heuse Heijse lekkernij! 

De familie Theunissen is een van de eerste families 
die deze tas in ontvangst mocht nemen.
`Wat ontzettend fijn om alles wat er in Heijen te 
doen is op een rijtje te hebben staan. Nu kunnen 
we heel eenvoudig zien wat er allemaal te doen is, 
waar we ons kunnen aansluiten en ook hoe we dit 
kunnen doen ,́ aldus Erwin Theunissen.

Bent u nu ook nieuw in Heijen komen wonen of 
kent u iemand die pas naar Heijen is verhuisd? 
Neem dan contact op met Ellen of Edwin Jans en 
geef het door. Zij komen de nieuwe bewoners dan 
graag persoonlijk zo´n goed gevulde, kekke tas 
aanbieden!

Nieuwe bewoner? 

Neem contact op met:
Edwin en Ellen Jans
06 - 30971543

Welkom in Heijen Tas

Hèjs Nèjs
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Donderdag 23 januari was de voorleeswedstrijd voor 
alle scholen van de Gemeente Gennep.
Iedereen was zenuwachtig, vooral ik (Lynn) en mijn 
gezin.
Toen we op de fiets onderweg waren werden de 
zenuwen al wat minder.
Het fietsen ging super goed, niemand is gevallen.  
Toen we aankwamen gingen we de zaal verkennen en 
wat eten.

Als eerste ging de presentatrice de jury voorstellen. 
Daarna gingen we lootjes trekken.
Ik moest als 4e gaan lezen. Toen ik aan de beurt was 
ging de presentatrice wat vragen stellen, zoals uit welk 
boek ik zou gaan voorlezen en waar het stukje over 
gaat.
Het boek dat ik heb voorgelezen heet ‘Over de liefde 
en zo’ van Karen Dierickx.

Daarna kon ik beginnen met lezen. De jury vond het 
een interessant fragment.
Nadat iedereen was geweest gingen we een quiz doen 
en dansen op muziek.

Intussen ging de jury overleggen. Daarna was het 
moment aangebroken: de prijsuitreiking.
Als eerste gingen ze vertellen waarom ze de 
voorleeskampioen gekozen hadden.
En toen zeiden ze mijn naam: Lynn! De hele klas begon 
te juichen en riep de yell die ze verzonnen hadden. 
Verder deden ze hun spandoeken omhoog. Ik moest 
met heel veel mensen op de foto en ik kreeg een 
medaille, een beker, een boekenbon en een oorkonde.
Toen we op school aankwamen gingen we in een 
polonaise de klassen rond en trakteerde ik nog op wat 
lekkers.

Het was een super leuke dag.

Groetjes,
Lynn en Esmée
  
Toevoeging redactie: Lynn Takken van De Heggerank 
is voorleeskampioen 2020 van de Gemeente Gennep 
geworden en mag nu naar de Regio Voorleeswedstrijd. 
Succes Lynn!

Verslag van de Voorleeswedstrijd 2020 

Trotse winnares: 
De Heijense Lynn Takken.

Hèjs Nèjs
Februari 2020 9



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 al 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 – 22.00 uur

zondag  12.00 – 22.00 uur

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

zondag  12.00 – 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



1 De Dommel van Theo en Karin   
Als eerste bezochten wij de ark van de vijftigers Theo en Karin Breedveld. Karin 
werkt in de zorg en Theo had voorheen een aantal bedrijven, waardoor hij wel 
80 uur per week werkte. De weinige vrije momenten die zij hadden brachten ze 
door op het water. Door een burn-out van Theo moest het roer letterlijk om, ze 
verkochten hun huis en bedrijven. Theo vond een baan bij CITO dat we kennen 
van de toetsen. Bovendien vonden ze de ark waar ze nu wonen. De 
naam van hun ark is Dommel en is vermoedelijk rond 1943 gebouwd, 
deze ark is geen alledaagse, ze is een oorlogsschip. Destijds bij 
D-day ingezet, in eerste instantie als ponton om de 
tanks aan land te krijgen in Normandië. Daarna 
zijn vele van dit soort schepen ingezet om de 
geallieerden van water, brandstof en munitie 
te voorzien en voeren ze door de kanalen van 
Europa. Het is een betonnen schip door het tekort 
aan staal in de oorlog. O, als dit schip toch eens 
kon praten! Het heeft ook de vorm van een echt 
schip met boeg, en voor de kenners, hek en zeeg. 

De Waterwoonwijk aan de Paesplas
Licht, mooie wolkenluchten, rust, ruimte, natuur, de intense beleving van de wisseling van de seizoenen; dit alles 
wordt genoemd door de arkbewoners die wij onlangs op een mooie maar frisse zaterdagmorgen bezochten. De 
waterwoonwijkbewoners, die met hun gezinnen op in totaal achttien woonarken wonen, zijn ongerust over hun toekomst 
op de Paesplas, gezien de vergevorderde plannen voor het industrieterrein en de uitbreiding van de haven. Zie de 
Berichten van het Bestuur in het vorige Hèjs Nèjs. Zij vrezen dat hun leefomgeving dusdanig zal worden verstoord 
dat zij er weg zullen moeten. Niet alleen heeft dit grote gevolgen voor de arkbewoners, maar ook voor Heijen zijn de 
plannen verontrustend. Maar zoals altijd laten we ‘politieke zaken’ buiten beschouwing. We hopen alleen met deze vier 
mini-interviews de prachtige arken en hun bewoners een gezicht te geven. We waren meer dan welkom en op alle arken 
werden we in hartelijkheid “ondergedompeld…”

Theo en Karin Breedveld

De Dommel
Hèjs Nèjs
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Dat wil zeggen een rond dek voor en achter. Het woonhuis 
van 240 m2 over 2 verdiepingen is er later opgezet. Er ligt 
nog eenzelfde in de haven, namelijk die van Camiel Eltink. 

“O, als dit schip toch eens 
kon praten!”

Wat maakt het wonen aan het water zo bijzonder?
Theo: “De Paesplas/Rijksvluchthaven is een roerige 
plas, er is veel recreatie in de zomer en natuurlijk is er de 
beroepsvaart. Op het water moet je rekening houden met 
de weersomstandigheden. Het waterpeil kan variëren en 
dan moet de toegang tot je ark ook mee kunnen bewegen. 
Opletten dat bij strenge vorst het drinkwater en het riool niet 
bevriezen. De wind heeft hier vrij spel en stuwt het water op. 
We hebben golven van wel anderhalve meter hoog gehad! 
Ook volgen we graag de vogels. Als de duikeendjes komen, 
dan weten we: het wordt koud!”

2 La Dolce Vita van Camiel Eltink
Camiel is 42 en woont op arknummer 13. De naam van 
zijn ark is de La Dolce Vita, hij woont er met zijn kat Storm. 
Camiel is werkzaam bij een overkoepelende organisatie van 
een aantal basisscholen waarvoor hij de ICT verzorgt. Ook 
de La Dolce Vita is een voormalig oorlogsschip, net als die 
van Theo en Karin. Camiels hobby is altijd al de watersport 
geweest, hij heeft een oude patrouilleboot, de P-07, die 
naast de La Dolce Vita afgemeerd is. De P-07 is een ex-
politieboot uit het voormalige Oost- Duitsland. Voorheen lag 
de P-07 bij Scheepswerf Eltink in Katwijk, in 2010 kon Camiel 
de ark kopen en de ligplaats van Rijkswaterstaat huren. Want 
dat moet alle arkbewoners van het hart: Er wordt niet illegaal 
gewoond aan de Paesplas. Alle 18 arken huren de ligplaats 
van Rijkswaterstaat en betalen daar dus ook huur voor. 
De legaal gedocumenteerde contracten hiervan zijn voor 
allemaal waterdicht, om in scheepstermen te blijven.

Hèjs Nèjs
Februari 202012



Bijzonder aan de ark van Camiel is de pas geplaatste 
warmtepomp. Het water wordt op 2 meter onder de 
oppervlakte van het water opgepompt en is dan 7 graden. In 
de installatie wordt het water 1 graad afgekoeld en de warmte 
die daaruit gewonnen wordt is voldoende om de hele ark tot 
ruim 20 graden te verwarmen. Het lijkt een wonder en dat is 
het ook. De ark ging scheef hangen doordat de tank van de 
oude dieselkachel helemaal leeg raakte. Camiel bedacht de 
oplossing door vaten met water aan de andere kant van de 
ark te plaatsen. Dat hielp. 
Camiel kan zich geen ander woongenot dan die van het 
wonen op het water indenken. De prachtige drone foto van 
de Paesplas op de voorpagina komt van hem.

3 Hanneke en Anton van Dijk en de “Krekwakwô”    
Deze zestigers wonen al sinds 1974 op het water. Ze hadden 
nog verkering toen zij een ark kochten van Piet Voss die later 
aan de Hoofdstraat ging wonen. In hetzelfde jaar werd er 

Camiel op de patrouilleboot

Hèjs Nèjs
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getrouwd en Hanneke, die bij het belastingkantoor in Helmond 
werkte, vroeg en kreeg overplaatsing naar Gennep. Anton vond 
al snel werk als elektromonteur bij Hendrix’ Veevoeders. Anton 
en Hanneke: “Vrij recent nadat we op de woonark waren gaan 
wonen begonnen de baggerwerkzaamheden in de Paesplas. Dit 
zand was bedoeld voor de rondweg. We moesten toen enige 
tijd verhuizen naar de gemeentehaven. Dat was wel even afzien, 
zonder leidingwater en beperkte elektriciteit, maar daarna konden 
we terug naar ons plekje. Onze kinderen Twan en Christel zijn 
beiden op de ark geboren. In 1986 kochten we deze ark, die nadat 
we enig speurwerk hadden verricht, afkomstig bleek te zijn van 
Boskalis die het onderwaterschip compleet had vervangen. Het 
woonschip werd in zijn geheel in een nieuwe stalen bak gezet. 
Hoe oud het schip is, is niet meer na te gaan. We vermoeden 
dat hij dateert uit midden 19e eeuw. Bij de eerste verbouwing 
vonden we achter de schoorsteen een krant uit 1911. Dit was 
vroeger een gebruik. De verbouwing duurde 3 jaar en in 1989 
konden we eindelijk op deze ark gaan wonen.”

Het leven op het water gaat heus niet altijd over rozen. De vele 
stormen, de laagwater- en hoogwaterproblemen en de ijsvorming, 
het was er allemaal, maar ze willen hier niet weg. Ze wonen op het 
water omdat nergens anders het licht en de lucht zo mooi zijn en 
als de zon schijnt zie je de schaduw van de golfjes op het plafond, 
zo leggen ze ons uit. Het is super knus maar ook zeer ruim wonen 
op een woonark. 

De “Krekwakwô”

Hanneke en Anton
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4 Wil Jansen en Resie Wijers op de Stormvogel
Deze vijftigers wonen sinds 1993 samen op een ark. Wil woont 
al sinds 1982 op het water, hij werkt in Duitsland bij de Sociale 
werkvoorziening en Resie is leerkracht in het basisonderwijs. In 
1993 maakten zij samen een wereldreis van 7 maanden, waarbij zij 
verschillende landen in Azië aandeden. In 1998 vervingen zij hun 
oude ark door deze prachtige, onder architectuur vormgegeven 
watervilla. Anders kun je het niet noemen. Ook hier is alles ruim en 
modern, maar toch ook knus en gezellig.

Wil en Resie tonen ons de foto van het vervoer van hun ark die bij 
een bedrijf in de Noordoostpolder in zes weken werd gebouwd. 
Met een duwboot kwam het gevaarte over de Maas aangevaren. 
Deze foto mochten we laten zien.

Resie vertelt de kinderen in de klas heel vaak over haar leven op het 
water. De kinderen vinden dit allemaal reuze interessant en leefden 
enorm mee toen de laagwaterproblemen in 2016 ontstonden. 

Ook zij kunnen zich een leven aan land niet meer voorstellen en 
zetten zich dan ook ten volle in met de andere arkbewoners en 
Vereniging Hèjje Mojjer om hun belangen en zeker ook die van 
Heijen te behartigen…..

En dit was dan de kennismaking met de bewoners van vier van de in 
totaal achttien woonarken die de waterwoonwijk herbergt. Elke ark 
heeft haar eigen verhaal en de bewoners zijn meer dan trots op hun 
prachtige woonplek.  

Wil en Resie

De Stormvogel

De Stormvogel kwam per duwboot over de Maas aan
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Al 17 keer ben ik in mijn leven verhuisd. Doosjes 
in- en uitpakken kan ik inmiddels bijna met mijn 
ogen dicht! Ik ben een van de geluksvogels die in 
een land is geboren en in een gezin is opgegroeid, 
waarbij ik de keuze had om te gaan en te staan waar 
ik zelf wilde. Een groot goed en helemaal niet zo 
vanzelfsprekend besefte ik gedurende het ouder 
worden steeds meer. Ik heb al veel van de wereld 
mogen zien en ook verschillende provincies in 
Nederland zijn mij niet vreemd. Een van 
de plekken op de wereld waar wij 
ook gewoond hebben is Nieuw-
Zeeland, een ongelofelijk mooi 
land met adembenemende 
natuur en vriendelijke, laid 
back mensen waarbij telt wie 
je bent, niet hoe je eruitziet en 
wat je allemaal bezit.  Net als nu 
gaf ik toen les aan vluchtelingen 
vanuit verschillende plekken op 
de wereld.  Mensen die gedwongen 
zijn en waren om hun land, families, het 
bekende achter te laten omdat het niet meer 
veilig was en is. Óp naar een totaal ander land met 
een andere cultuur, andere mensen, andere normen 
en waarden… Het schaamrood is wel eens langs mijn 
kaken gegaan toen zij mij de vraag stelden waarom 
ìk eigenlijk uit mijn land was weggegaan…. ‘Is er bij 
jullie ook oorlog? Heeft jouw familie je verstoten? Is 
je land niet veilig? Heb je geen vrienden?’ Leg dan 
maar eens uit dat er ook nog zoiets bestaat als een 
vrije wil, vrijheid, vrede….

Ik heb mij altijd voorgenomen om met het geluk 
waar ik in ben opgegroeid iets goeds te doen voor 
een ander. Ik probeer door middel van het lesgeven 

aan vluchtelingen, anderstaligen en nieuwkomers 
mijn steentje bij te dragen aan hun gevoel van 
welkom zijn en thuiskomen.  Dat valt niet altijd mee, 
de meningen zijn, vooral in Nederland, erg verdeeld 
over nieuwkomers. Onbekend is onbemind, snel 
willen oordelen, in hokjes stoppen, lijkt een veel 
voorkomende weg om een mening te vormen. Het 
vermogen om je te verplaatsen in iemand anders lijkt 

niet voor iedereen weggelegd……

Naast vluchtelingen en avonturiers, 
heb je ook nog de mensen binnen 

Nederland die wel eens van stad 
of dorp wisselen. Voor werk, om 
de drukte van een bruisende 
stad op te zoeken of juist de rust 
van een pittoresk dorpje. Ook 
wij streken hier, nu precies 6 jaar 

geleden, neer, als nieuwelingen, 
vreemde eenden in de bijt, met 

een andere tongval, met een recht-
door-zee mentaliteit. Het duurde even 

voordat we alles hadden uitgezocht. 

Hèjje Mojjer heeft een ‘welkom in Heijen tas’ in het 
leven geroepen, wat zou zo’n tas toen voor ons een 
uitkomst zijn geweest! Je ergens welkom voelen 
is zo´n fijn gevoel en geeft een goede start aan je 
nieuwe avontuur op een nieuwe plaats in een nieuw 
dorp of een nieuw land. Heijen is een dorp dat een 
steentje bijdraagt aan dat gevoel van welkom zijn, 
mooi en trots om hier deel van uit te mogen maken. 

Liefs,
Marita 

Nieuwkomers 
Je welkom voelen in een nieuwe 
woonplaats is de basis van een 

goede start.

Hèjs Nèjs
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Zoals elk jaar start de Vastenactie na carnaval. 
Via het bisdom steunen wij in deze periode de Vastenactiecampagne van 2020. Het 
thema is: “Werken aan je toekomst”.
De Vastenactie staat in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in 
ontwikkelingslanden. Met een gedegen opleiding zijn mensen namelijk beter in staat 
een redelijk inkomen te verdienen en eventueel een eigen bedrijf op te zetten.
Met deze campagne draagt de Vastenactie bij aan twee van de duurzame 
ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties: goed onderwijs en eerlijk werk voor 
iedereen.
Men zet zich in om voortgezet onderwijs beschikbaar en toegankelijk te maken. 
Tegenwoordig gaat ruim 90 procent van de kinderen in ontwikkelingslanden naar de 
basisschool, maar dit is niet voldoende om een goede baan te vinden en zo de cyclus 
van armoede te doorbreken.
De projecten bestaan onder meer uit het aanbieden van trainingen, het faciliteren van 
onderwijsruimten en het verschaffen van lesmateriaal.
Ook zet de Vastenactie zich in voor jongeren, werklozen en mensen die niet rond kunnen 
komen van hun (deeltijd) baan. Meer weten? Kijk op: www.vastenactie.nl.

Wilt u de Vastenactie steunen?
Tot en met Pasen kunt u het vastenzakje inleveren in de bus in de kerk. 
Ook op basisschool De Heggerank besteden ze aandacht aan de Vastenactie. Geef via 
onze kinderen andere jongeren de kans om verder te leren. 
U kunt u bijdrage ook rechtstreeks overmaken naar het bisdom: rekeningnummer 
NL21 INGB 0003 0000.46 t.n.v. Vastenactie Bisdom Roermond.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage.

Het kerkbestuur

Vastenactie 2020

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

Zondag 01 maart 09.30 uur
Eucharistieviering met volkszang

Zondag 08 maart 09.30 uur 
Eucharistieviering met volkszang

Zondag 15 maart 09.30 uur 
Eucharistieviering met het 
Gregoriaans koor

Zondag 22 maart 09.30 uur 
Eucharistieviering met het 
Gezinskoor

Zondag 29 maart 09.30 uur 
Eucharistieviering met het 
Gregoriaans koor

Maart
2020

vieringen in

Heisa



Henk werd geboren op 8 decem-
ber 1953 op de Smele in Heijen. Hij 
groeide er op en bleef er ook de rest 
van zijn leven wonen. Het gezin Kerk-
hoff telde acht kinderen en het waren 
allemaal jongens! Hij ontmoette zijn 
latere echtgenote Antoinette van de 

Loo. Waar? Ook op de Smele. Toen Henk en Antoinette trouwden waren 
zij daar het jongste gezin, maar dat duurde niet lang. Al snel kwamen er 
jonge gezinnen bij. Henk en Antoinette kregen twee zonen en een doch-
ter. Er werd een buurtvereniging opgericht. Henk was een manusje van 
alles; geen klus was te zwaar. Of het nou ging om het bouwen van een 
carnavalswagen of pannenkoeken bakken bij het buurtfeest “De Sme-
ledag”: Henk deed het allemaal. De tentenverhuur? Henk regelde het. 
Niet moeilijk doen, gewoon de handen uit de mouwen. “Gen fratsen”, 
zei Henk dan. Klaar staan voor de ander was zijn tweede natuur. Intussen 
stond de tijd niet stil. Henk en Antoinette werden opa en oma van Noor 
en Maud, kinderen van zoon Roy. Zoals we nog pas in het Hèjs Nèjs heb-
ben kunnen lezen, was de maandag gewijd aan oppassen. Samen met 
Noor naar de dieren: de ezels, de varkentjes, de koe, de kippetjes en de 
paarden van de buren.
Henk begon op 15-jarige leeftijd met werken bij de Page, daarna volg-
den Janssen Pers, Rijkswaterstaat en het Waterschap als werkgevers. Af-
gelopen zomer was Henk 40 jaar in dienst van de overheid: het meren-
deel van die jaren heeft hij bij het Waterschap gewerkt. Hij deed er van 
alles: de kanten van de Niers maaien, sloten en beken maaien, kades 
bouwen bij hoog water, maar ook… mollen vangen.
De laatste tijd zei Henk weleens: “Nou bin ik bijna d’n aldste van de 
Smele!”. Hij werkte de laatste tijd al wat minder en kon zo wat meer tijd 
besteden aan de kleinkinderen, de tuin en de dieren. Hij keek uit naar 
zijn pensionering. Op 8 december 2019, toen Henk 66 jaar werd, werd 
hij nog flink in de bloemetjes gezet. Acht dagen later, op 16 december, 
overleed Henk. Het werd stil op de Smele, op “zijn Smele”.
“Duut d’r mar mit hin”, zei Henk vaak. Woorden die bij hem passen, maar 
het zal niet meevallen. Henk: bedankt voor alles. Weg van de Smele, 
maar niet uit ons hart. Moge hij rusten in vrede. 

In memoriam: 
Henk Kerkhoff 

Heisa



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

Zilvervloot Sparen 
en JongWijs

De perfecte combinatie 
voor uw kind

Uw bank dichtbij.

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



Luna
We hoefden niet naar Spanje te vliegen, want Luna was van 
1 tot 5 januari in Nederland en ze logeerde bij haar Heijense 
tante Carmen en haar neef en nicht Svenno en Mirre en nog 
een paar dagen bij haar tante Marie-Anne in Gendt. Op de fiets 
naar de Lijsterbesstraat was dus voldoende. Luna is onlangs 
16 jaar geworden en vanaf die leeftijd mag je alleen vliegen. 
En dat deed de stoere Luna dus. Ze vloog van Barcelona naar 
Eindhoven, tenminste dat was de bedoeling. Door de dikke 
mist werd er uitgeweken naar Airport Weeze. Tante Carmen 
moest in sneltreinvaart van Eindhoven naar Weeze sjezen om 
haar nichtje op te halen, maar het kwam allemaal goed.
Het valt ons op dat Luna zo goed Nederlands spreekt, ondanks 

dat zij zich van haar 
jaren in Nederland 
niets meer herinnert. 
Ze spreekt ook Spaans 
en Catalaans. Maar thuis is 
Nederlands de voertaal.
Luna volgt een MBO-
sportopleiding, speciaal gericht op 
buitensporten zoals fietsen, wandelen en outdoor zwemmen. 
Na deze opleiding is het de bedoeling dat ze nog een HBO 
opleiding sport erachteraan doet omdat ze graag personal 
trainer wil worden. Deze opleiding is in Lloret de Mar, ja wie 
wil daar nou geen opleiding volgen! Altijd feest! Maar waar 

“Het lijkt hier wel de Noordpool!”
Een diepe zucht van de 16-jarige Luna de Bruijn. Wij interviewden Luna voor onze rubriek ‘Hoe is het toch met…’, 
waarin we mensen aan het woord laten die in Heijen zijn geboren maar elders zijn gaan wonen. Dat was het geval 
met Wilgert de Bruijn (Meidoornstraat) en Diana van de Venn (Sleedoornstraat). Zij werden begin 2013 door ons 
geïnterviewd. Dit interview kun je nalezen in de uitgave van januari 2013. Toen hoorden we al dat hun dochter Luna 
een zwemtalent was. Luna werd in Boxmeer geboren en woonde de eerste 3 jaar van haar leven met 
haar Heijense ouders in Gennep, ook haar 1 jaar oudere broer Don is hier geboren. Doordat de 
opa’s, oma’s en tantes in Heijen woonden, werd ze er vaak mee naar toe “gesleept”. In 2006 
besloot het gezin te verkassen naar Spanje, naar het plaatsje Sant Feliu de Guixols, 100 
km boven Barcelona. Daar is het begin januari 17 graden, hier 3. Dan snap je Luna’s 
verzuchting! 

Als je probeert Guixols correct uit te spreken, (gaat je niet echt lukken, hoor) maar dan 
klinkt het zoiets als “krwiezels”. Wie is Luna en waarom is ze zo bijzonder? Je leest 
het hieronder.

Luna en haar 
medailles.
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Luna het meest om bekend is, is dat ze Nederlands kampioen 
vinzwemmen is geworden in 2019. 

“Maar waar Luna het meest om 
bekend is, is dat ze Nederlands 

kampioen vinzwemmen is 
geworden in 2019.”

Vinzwemmen? Hoe kwam je op dat idee, Luna?
En Luna vertelt: “Toen ik klein was en de basisdingen van 
het zwemmen leerde, had ik een vriendinnetje die aan 
vinzwemmen deed en dat wilde ik ook. Ik was toen 6. De 

monovin is een flipper uit één stuk waar je allebei je voeten 
indoet. De vin wordt op maat gemaakt en zit heel strak om 
je voeten. Dat doet soms pijn. De vin is best zwaar, maar 
eenmaal in het water valt het mee. Je maakt golvende 
bewegingen met je lichaam, zo kom je vooruit. Je moet wel 
heel sterk zijn, want je duwt het water van boven naar beneden 
met je lichaam, de knieën mag je niet bewegen. Je zwemt 
onder water dus je hebt een snorkel en een bril nodig om te 
kunnen ademen en zien. Het is een heel apparaat dat je over 
je badmuts om je hoofd en mond klemt. In Catalonië zijn drie 
teams die aan vinzwemmen doen. Er is een competitie, je 
zwemt 6 wedstrijden per jaar. Ik heb ook meegedaan aan het 
Spaans kampioenschap, maar dat kon ik niet winnen omdat 
ik geen Spaans paspoort heb. Zo ben ik dus in Nederland 
terechtgekomen, want ik heb een Nederlands paspoort. In 
Nederland is geen competitie, maar er zijn wel een paar 
wedstrijden. Als je aan twee wedstrijden hebt deelgenomen 
mag je meedoen aan het Nederlands kampioenschap. Die 
wedstrijden heb ik in maart en in mei gezwommen en daarna 
deed ik mee voor het Nederlands kampioenschap op 22 en 
23 juni in Eindhoven. Ik won drie gouden medailles, voor drie 
afstanden. Ik heb ook meegedaan met de 100 meter bifin, 
dan heb je aan elke voet een vin, en daar won ik brons. Mijn 
favoriete afstanden zijn de 200 en 400 meter, mijn record op 
de 400 meter is 3.50 minuut in een 25 meter bad. Wat ik heel 
gaaf vind is het gevoel van de golven langs je lichaam die 
veroorzaakt worden door degene die naast je zwemt.

Hèjs Nèjs
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Ik vond het leuk om eraan deel te nemen maar het is 
wel erg duur. Ik moest 3x naar Nederland vliegen en dan 
nog de verblijfskosten in hotels. Dus of ik dit jaar weer 
meedoe? Ik denk het niet, of ik moet een goeie sponsor 
vinden!”

Moet je veel trainen?
Luna lacht. “Officieel moet ik 12 uur per week trainen in 
het zwembad, maar dat haal ik niet, omdat ik voor mijn 
opleiding ook veel moet wandelen en fietsen. Dan zijn 
mijn benen echt moe. Het lukt mij niet om technisch 
nog beter te worden, maar in fysieke zin zou ik nog wel 
kunnen groeien, daar moet ik aan werken.”

Luna heeft haar hele sociale leven op school en in het 
zwembad, maar ze weet ook dat volgend jaar of het jaar 
erop de groep uit elkaar zal vallen, omdat haar vrienden 
dan uit zullen vliegen naar Barcelona of Madrid om 
verder te studeren. “Meestal stopt het vinzwemmen op 
je 18e”, vertelt ze, “daarna is het afgelopen. Het is ook 
geen Olympische sport en dat zal het ook niet worden.” 

Zou je weer in Nederland willen wonen?
Nou nee, dat nou ook weer niet. Haar leven in Spanje is 
heel anders dan het hier zou zijn. Het is ook veel te koud 
hier, haha! Toch hebben haar broer Don en zij nog wat 
vrienden en vriendinnen in Heijen. Ze mochten in 2012 
ook even meedraaien bij de Heggerank. 
 
Wat ze van Nederland wel heel lekker vindt: vroeger 
roze koeken, maar daar is ze een beetje op uitgegeten, 
momenteel vooral pepernoten en abrikozenvlaai. Van het 
woord koeienvlaai had ze nog nooit gehoord, nu wel….. 

De trotse winnares van 4 medailles.
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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!

 

OONNSS  GGEELLUUKK  

GGEEWWOOOONN  GGEEZZEELLLLIIGG    
 

Ons geluk heijen 
Hoeve de schaaf 
Brem 11 heijen 

Boxmeerseweg 2a  6598 BK Heijen
www.snellenhorecaservice.nl



Oproep
Van de beheerders van de website 
www.heijen.info ontvingen wij de volgende oproep: 
 
We willen inwoners van Heijen informeren via de website als er iemand is overleden. Hiervoor vragen we de volgende gegevens: -Naam van de overledene, 

-Informatie (plaats, datum, tijdstip etc.) over een herdenkingsbijeenkomst, een Heilige Mis of crematie.

Indien de familie het op prijst stelt deze informatie te delen, ontvangen we graag een bericht op info@heijen.info,  zodat het op de website geplaatst kan worden. 

Welkom in Heijen, Liam! 

In november 2019 kwam Liam ter wereld. Liam is de zoon 

van Johny Mo en Rianne Venbrucx 

en ze wonen gezellig aan de Eekhoornstraat. 

We hadden de foto van het geboortebord al gemaakt 

en het was ook de bedoeling dat we dit in de editie 

van januari zouden opnemen, maar helaas zijn we dit 

vergeten. Om het goed te maken een extra mooie 

vermelding in deze editie. 

 
Namens de redactie nogmaals van harte gefeliciteerd. 

Dankbetuiging na overlijden van 
Henk Kerkhoff 

Bedankt voor alle lieve woorden, 
herinneringen, kaartjes, bloemen en grote 
aanwezigheid bij het afscheid van Henk. 
Het was overweldigend, we voelden ons zeer 
gesteund. Dank je wel! 
  
Antoinette 
Roy en José 
Resi en Bram  
Rick 

Welkom in Nijmegen!  
Wij ontvingen het mooie bericht dat onze gastcolumniste, Tari Lambregts en haar partner Auke Roks op 22 januari de trotse papa en mama zijn geworden van hun zoon Jakob.  

Namens de redactie van harte gefeliciteerd.



Een nieuwe rubriek 
We vragen ons bij de redactie regelmatig af: ‘Hoe is het toch met…..’, en gaan dan op zoek 
naar de verhalen van Heijenaren die ons dorp verlaten hebben. Ook houden we interviews 
met Heijenaren die hier geboren en getogen zijn, zetten we de nieuwe baby’s ieder jaar in het 
zonnetje, maar besteden we eigenlijk geen aandacht aan andere nieuwkomers van Heijen.  
Tijd om het onbekend is onbemind te doorbreken en de nieuwe bewoners in de schijnwerpers 
te zetten en ze (nieuwsgierig als we zijn) eens even flink aan de tand te voelen! 

Sinds augustus 2019 is Heijen een familie rijker geworden 
en wel de familie Theunissen! Ze zijn op de Hoofdstraat 
nummer 57F komen wonen en bestaan uit: 
Erwin Theunissen, 42 jaar 
Monique Theunissen, 42 jaar
Elfi Theunissen, 8 jaar
Hondje Saar 14 jaar

Erwin is een rustige, vriendelijke man, geboren en getogen 
in de gemeente Landerd en elektricien van beroep. Hij werkt 
sinds een jaar voor Megens Elektrotechniek uit Milsbeek.  De 
goedlachse Monique komt uit dezelfde gemeente en heeft 
voorheen altijd in de bakkerij gestaan. Op dit moment is 
zij fulltime huismoeder. Ze hebben elkaar 25 jaar geleden 
ontmoet op de kermis en zijn inmiddels 10 jaar getrouwd. 
Elfi is hun gezellige, sociale dochter en zij zit in groep 4 
op een school in Cuijk. Tot slot hebben ze nog een vrolijk 
kwispelende Jack Russel die Saartje heet.

Wat brengt zo´n knus gezinnetje naar ons fijne Heijen vroegen 
wij ons bij de redactie af? Na een aantal grotere plaatsen 
aangedaan te hebben (Reek, Grave), kwam het moment dat 
ze het gemoedelijke en de rust van een dorp weer wilde 
opzoeken, vertelt Erwin ons. Weg uit de stadsmentaliteit, 
waar ieder op zichzelf leeft en je eigenlijk geen idee hebt 
wie nu eigenlijk je buren zijn. Nu, dan zijn ze bij ons in Heijen 
aan het juiste adres! Dit beamen ze direct en zo vertelden 
ze ons verder dat ze blij verrast waren toen ze in de eerste 

Nej in Heijen!
Efkes Vurstelle...

Hèjs Nèjs
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week dat ze in Heijen woonden, en ze de 
verhuiswagen aan het leeghalen waren, er 
direct twee buren op de stoep stonden om 
ze een handje te komen helpen! Dat waren 
ze helemaal niet meer gewend! Als ze in 
vorige woonplaatsen al eens een buurman 
op de stoep hadden staan was dit meestal 
omdat diegene ergens over kwamen klagen 
en zeker niet voor een gezellig praatje of om 
je welkom te heten! 

Als we vragen hoe ze Heijen Mojjer kunnen 
maken dan zeggen ze dat ze behulpzame 
mensen zijn en dat hun dochtertje Elfi 
een sociaal meisje is en dat ze een lief 
vriendinnetje en buurmeisje kan zijn van 
kinderen uit Heijen. Kijk dat horen we 
natuurlijk graag in ons dorp! Je hoeft de 
deur niet bij elkaar plat te lopen, maar dat 
je, je ergens welkom en thuis mag voelen en 
je dochter een leuk, sociaal netwerk om zich 
heen kan creëren, maakt het toch een stuk 
aangenamer.

Sportieve hobby’s hebben ze ook, Erwin 
wandelt graag en loopt iedere zondag een 
rondje van ongeveer 25 km samen met 3 
wandelvrienden. Vroeger deed hij dit altijd 
samen met zijn vader. Ook heeft hij al 14 en 
¾ (2006) keer meegedaan aan de Nijmeegse 
vierdaagse. Trots laat hij alle medailles zien, 
waarvan er zelfs nog een aantal (maar liefst 

33) van zijn veel te vroeg overleden vader 
bij zijn. Bij het overwegen van hun keus naar 
welk dorp ze dan zouden verhuizen, ging de 
voorkeur uit naar een doorkomgemeente 
van de vierdaagse. Toen ze erachter kwamen 
dat de carnavalskleuren van Heijen bijna 
overeenkomen met die van de Nijmeegse 
vierdaagse was de beslissing snel gemaakt. 
 
Monique en Elfi wandelen af en toe stukjes 
mee en verder houdt Monique van lezen 
en het maken van kleine vilten poppetjes. 
Ze laat ons een schattig exemplaar in een 
klein glazen doosje zien. Ze is graag creatief 
bezig, dus als er nog eens een leuk fröbel 
clubje in Heijen begint zou ze zich daar graag 
bij aansluiten!

Elfi staat te popelen om zich aan te melden 
bij de Dansgarde en heeft nu al zin in de 
activiteiten die het Oranje Comité organiseert 
in Heijen.

Beste familie Theunissen: welkom in Heijen, 
wat fijn dat jullie er zijn en jullie ons dorp met 
jullie goede eigenschappen een beetje mooier 
komen maken. We hopen dat jullie hier kunnen 
vinden waar jullie zo naar op zoek zijn, een 
beetje rust en een gemoedelijke sfeer waarin 
jullie dochter zorgeloos en met veel plezier in 
kan opgroeien.

Elfi en Saar

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

Houten vloeren, parket, PVC, onderhoud 
vloeren en traprenovatie

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



Richard en Edith
Buiten is het ongezellig, maar eenmaal binnen stralen de 
warme kleuren en het fraaie hout je al tegemoet. Edith 
is duidelijk verheugd over onze komst en voorziet ons van 
een lekker kopje koffie. Even later wandelt ook Richard naar 
binnen en kunnen we onze vragen op hen afvuren.
Edith is 45 jaar en Richard is 50. Ze woonden allebei in 
Bergen waar ze elkaar leerden kennen. Edith heeft een 
administratieve en verkoopopleiding gevolgd en kwam na 
enige omzwervingen terecht in Uden bij een parketzaak. De 
eigenaar had groot vertrouwen in Edith en al snel verzorgde 
zij de verkoop in de showroom, terwijl de eigenaar op pad 
was de vloeren te leggen. Door flink vragen te stellen aan 
vertegenwoordigers en door naar workshops te gaan, kreeg 
ze steeds meer ervaring in het vak.
Richard werkte in de horeca en was toe aan een nieuwe 
uitdaging. Hij heeft altijd al veel affiniteit gehad met 

Wij hebben heel graag een klik met onze klanten….
Ons blad, het Hèjs Nèjs, zou niet kunnen bestaan als we geen adverteerders hadden die voor de nodige inkomsten 
voor de opmaak en de drukkosten zouden zorgen. En laat nou een van onze redactieleden, Jan Teerling, een fijne 
neus hebben waar en bij wie hij een advertentie zou weten binnen te halen! Een ervan is Het Parkethuis in Gennep. 
Een mooie zaak aan de Ottersumseweg 55. Als tegenprestatie voor de advertentie gaan wij dan op bezoek voor een 
interview. En op de een of andere manier verlopen deze interviews altijd zeer verrassend. Ook deze keer, als we op 
een regenachtige namiddag in januari binnenstappen bij Richard en Edith IJsselmuiden. 
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hout en na een goed gesprek en een keer proefdraaien mocht 
hij het vak leren in Uden bij deze parketzaak. Door scholing en 
diverse opleidingen te volgen maakte ook hij zich het vak van 
parketvloeren meester. Vijftien jaar geleden volgden Richard 
en Edith hun hart. Hun grootste wens was een eigen zaak te 
beginnen en dat lukte.
Op zoek naar een pand
Vanuit Bergen, waar het stel woonde, werd de zoektocht naar 
een geschikt pand gestart en na lang zoeken op het Internet 
was het ineens raak. Er stond een pand te huur aan de 
Ottersumseweg. Het paar sprong gelijk in de auto en racete 
naar het adres. Het pand was gesloten dus er zat niks anders 

op om maar door het raam te turen. Er had een bruidszaak 
ingezeten en de sfeer en de kleuren waren, wat Richard en 
Edith noemen, “1001 nacht”. Goud en mintgroen zijn nu 
bepaald niet de tinten waarin je een parketzaak begint. De 
huur ging door en er werd flink geklust in de zomer van 2004, 
de banen in Uden waren opgezegd, dus ze hadden de tijd. 
Richard: “Het bedrijf is in september 2004 opengegaan en 
je kunt gerust spreken van een vliegende start, zelfs al vóór 
de opening kwamen mensen vragen of ze al terecht konden. 
In eerste instantie waren we met zijn tweeën maar na ruim 
een jaar kwam Maurice, iemand die we kenden uit onze 
woonplaats Bergen, vragen of er werk voor hem was. Of het zo 
moest zijn, zo welkom was hij. We waren net aan het twijfelen 
of we een advertentie voor een parketlegger moesten zetten, 
toen hij zich aandiende. Maurice is nu dus al 14 jaar bij ons en 
inmiddels hebben wij nog 2 medewerkers aangenomen. De 
laatste is 1 januari bij ons begonnen. Hierdoor is het mogelijk 
dat ik Edith iets meer kan ondersteunen in de winkel, we 
kunnen werken op meerdere locaties tegelijk en is er beter 
overzicht en controle. Ik ben een echte “vliegende keep”.  
Maar hoe druk het ook is, we zorgen ervoor dat we bijblijven 
in ons vak en we maken geregeld tijd vrij voor bijscholing en 
workshops.”

De loods en de brand
In het begin had het stel nog maar weinig opslagruimte. De 
vloeren voor de klanten lagen zelfs bij hen in Bergen in de 
huiskamer opgeslagen. Dat was niet handig, dus het werd 
tijd voor een goede opslagruimte. Achter de showroom werd 
een schuur omgebouwd naar loods.
In 2016 ging het mis. Er ontstond brand in de loods en de hele 
inhoud raakte beschadigd. Gelukkig was er in de showroom 
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weinig schade, maar de vloeren die voor hun klanten waren 
bestemd waren onbruikbaar.
Dan wordt het even emotioneel. Edith: “De brand heeft een 
grote impact gehad op ons, maar we kregen ook heel veel 
hulp uit de omgeving. Een ondernemer uit Gennep belde 
ons of hij iets voor ons kon doen. “Ik maak gelijk ruimte 
voor jullie”, zei hij. Daar konden we toen onze voorraad kwijt 
totdat de loods weer was opgebouwd.” Edith schiet nog vol 
als ze dit vertelt. Richard: “Het was een emotionele tijd maar 
met behulp van onze collega’s gingen we weer volle kracht 
vooruit! Wat helpt is de grote gunfactor van de mensen in 
Gennep en omstreken. Wij staan voor kwaliteit en service, 
we zijn pas tevreden als de klant tevreden is. We vinden het 
enorm belangrijk dat er een klik is met de klanten. Het is het 
beste om gewoon eerlijk te zijn over je capaciteiten. Ik hou 
van open en directe communicatie met de klanten.” 

“Ik hou van open en directe 
communicatie met de klanten.”

De rondleiding
Als altijd voor de redactie het favoriete onderdeel van een 
bedrijfsinterview. We leren dat Het Parkethuis voor elke beurs 
en voor elk huis of bedrijf een vloer kan leveren. Al is Het 
Parkethuis een houtenvloeren speciaalzaak, ook voor PVC, 
laminaat en onderhoud van vloeren kun je er terecht. Er is een 
enorme diversiteit aan producten in elke prijsklasse. Je kunt 
zelfs je bestaande trappen met hout of PVC laten bekleden.
Een houten vloer in combinatie met vloerverwarming is voor 
Het Parkethuis geen probleem, er zijn diverse mogelijkheden 
en de ervaring met meerdere soorten vloerverwarming en 
legmethoden is aanwezig.  “We doen dat niet zelf, maar we 
hebben wel de contacten. We zeggen altijd, schoenmaker 
blijf bij je leest!”

Verbazingwekkend
Als onze notulist Erica nog even een vraag heeft over haar 
parketvloer, weet Richard direct waar ze het over heeft als ze 
haar adres heeft genoemd. “O ja, Erica, jij hebt een visgraat 
parketvloer in die en die kleur….” En als deze vloer nu vorige 
maand gelegd zou zijn, dan zou je het nog snappen, maar 
Erica’s vloer is al 14 jaar geleden door Richard gelegd! Hij 
weet het nog precies. En heus niet alleen dat hij de details 
van haar vloer nog weet, nee, hij weet ze nog allemaal. 
Beroepsdeformatie? Nee, gewoon grote belangstelling voor 
zijn klanten en het prachtige vak dat hij uitoefent.
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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.



“O ja, Erica, jij hebt een visgraat parketvloer in die en die kleur….”

Na sluitingstijd
Richard en Edith betogen tegelijkertijd: na sluitingstijd is Het Parkethuis uit hun hoofd en gaan ze lekker naar huis. Ze zijn graag 
buiten, wandelen veel met hun hondjes en werken in de tuin. De hondjes zijn altijd aanwezig op kantoor bij de showroom, ze 
lopen de klanten echt niet voor de voeten. Dus gelukkig ook niet voor de voeten van de ietwat op 
honden beduchte interviewster van het Hèjs Nèjs…

Het Parkethuis
Ottersumseweg 55
6591 CK Gennep
Tel. 0485 514951
Website: www.hetparkethuis.nl
E-mailadres: info@hetparkethuis.nl 

Hèjs Nèjs
Februari 2020 33



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 

Redactie:
Hans Boekholt 
Marjo Boekhorst
Sjannie Janssen
Erica Reintjes 
Ricky Reintjes
Angeline van Tankeren
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
Runstraat 15 Schaijk
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 bij-
dragen 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 - 06-22557760
Anthony van Baal: anthony.van.baal@politie.nl - 06-11356053
Deze nummers NIET GEBRUIKEN in spoedgevallen. Bel in 
geval van spoed: 112

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

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

Zondag  1 maart   
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”

V.V. Heijen 1 -  Stormvogels’28  1

Donderdag 5 maart  
13.30 uur D’n Toomp     

KBO afd. Heijen - Kienen

Vrijdag 13 en 20 maart
19.30 uur D’n Toomp

Gilde Sint Dionysius - Onderlinge schietwedstrijd

Zondag  15 maart   
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”

V.V. Heijen 1 -  EWC’46  1

Woensdag 18 maart 
19.30 uur Vrienden van Heijen

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   
15:00 uur Parochiekerk

Nej Hejs, Fanfare EMM en 
Heijse Revue - Lijden en Bevrijden

Zondag  5 april   
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”

V.V. Heijen 1 -  Hegelsom 1

Zaterdag  11 april   
18.00 uur Sportpark “de Heikamp”

V.V. Heijen 1 -  GFC’33 1

Maandag 13 april 
11.00 uur Manege De Kleine Hoef
Gilde Sint Dionysius - Rommelmarkt

Vrijdag 17 april
19.30 uur D’n Toomp

Gilde Sint Dionysius - Finale Onderlinge 
schietwedstrijd

Zondag 19 april
8.30 uur D’n Toomp

Gilde Sint Dionysius - BKB Kampioenschap 
Kruisboog

Woensdag 22 april 
19.30 uur Vrienden van Heijen

Zij Actief - Tussen Kunst en Kitsch met 

Zondag  26 april   
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”

V.V. Heijen 1 -  SVEB  1

Zondag 3 mei
ZijActief - Dauwtrappen met Martha Toonen

Zondag 3 mei
Schietterrein “De Maasarm”

Gilde Sint Dionysius - Koningschieten

De volgende 
Hèjs Nèjs verschijnt op 

24 maart 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. 


