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De feestdagen zijn voorbij en het “gewone” leven is weer begonnen. Echter, wat is 
tegenwoordig “gewoon”. Voor niemand is het afgelopen jaar “gewoon” geweest en, 
zo denken we, totdat we zijn ingeënt zal het dat ook niet meer worden. Wat wel gewoon 

is, is dat de eerste editie van het Hèjs Nèjs in het nieuwe jaar weer voor u ligt. Al is het een weekje later dan gepland. In deze 
uitgave heeft Hèjje Mojjer een groot aandeel. We praten u namelijk bij over de Multi-Functionele Accommodatie (MFA), die 
op dit moment in voorbereiding is. Lees het artikel over de MFA gerust aandachtig door. Als alle mooie plannen doorgaan is 
een stukje leefbaarheid voor de Heijense toekomst gewaarborgd. Over de leefbaarheid in ons dorp is nog meer te melden: 
Net voor kerstmis overhandigde een vertegenwoordiger van Destion de sleutel van de splinternieuwe Dorpskamer aan het 
bestuur. Nou ja, overhandigen, de sleutel werd coronaproef overgegooid. Een andere gewoonte in de januariuitgave is de 
kennismaking met de vorig jaar geboren Heijense baby’s.  Net op tijd, kort voordat de tweede lockdown inging, hebben we 
over de baby’s vragen gesteld en ze samen met hun papa’s, mama’s, broertjes en zusjes gefotografeerd. Dit fotograferen ging 
uiteraard anders dan anders, maar was daarom niet minder hartverwarmend. In deze editie is een blad toegevoegd, waarin 
een quiz wordt gepresenteerd, georganiseerd door C.V. De Wortelpin. Het is een mooi en goed initiatief als alternatief voor 
de carnavalsbals. Doe mee! Martha en Paul vertellen enthousiast over de beukenboom, onder meer waar u deze in Heijen 
overal kunt vinden. Tenslotte nog een kort bericht over de planning van Hèjs Nèjs in 2021. Ondanks alle beperkingen streeft 
de redactie ernaar om dit jaar 10x een Hèjs Nèjs voor u maken. Iedere maand een uitgave, met een pauze in de zomer, dat is 
immers leuk voor u, maar zeker ook voor ons. Duimen dat het lukt! Wij wensen u weer veel kijk- en leesplezier.

De redactie.

Kwaliteit in  
kunststof  
en aluminium

U bent van harte welkom

Hoogveld 1  I  Tel. (0485) 51 22 06  I  www.vangoethem.nu
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Past Metameer
        bij jou?        bij jou?        bij jou?

Ga zelf 
op onder-

zoek uit

vmbo Mavo
havo vwo
jenaplan

Tweetalig
onderwijs

locatie jenaplan Boxmeer
locatie Stevensbeek

Ga je naar de middelbare 
school en wil je weten of 

Metameer iets voor jou is?

Kijk dan op metameer.nl

Je vindt er info over onze school, 
over de informatieavonden en je 
maakt online kennis met ons. 
Geef je op voor een masterclass 
tweetalig onderwijs of vraag een 
gesprek aan!

Zien of spreken we je binnenkort?
Je bent welkom!

        bij jou?
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Bericht van het bestuur
Op de eerste plaats wensen wij iedereen een mooi, vrolijk en vooral ook gezond 2021! Hopelijk mogen we elkaar weer op 
allerlei feesten ontmoeten.

Afwikkeling van Het Beste Idee

I.v.m. het Coronavirus waren de feestmiddag 10 jaar Hèjje Mojjer en de finale van ‘Het Beste Idee voor Heijen’ al verschoven 
naar 19 september, later weer naar zaterdag 27 maart 2021. Maar het is onwaarschijnlijk dat we over 2 maanden een 
feestelijke activiteit kunnen organiseren met een grote groep mensen. Daar komt nog bij dat 2021 best een druk jaar 
zal worden met alle activiteiten die ingehaald gaan worden en activiteiten rond 750 jaar Heijen. De finalisten hebben 
begin augustus al het gegarandeerde bedrag van € 200 gekregen, maar in december heeft het bestuur besloten om 
het resterende bedrag gewoon te verdelen onder de finalisten. Alleen de Dorpskamer deelde nu even niet mee, omdat 
deze laatst een flinke donatie heeft gekregen. We willen ‘Het Beste Idee’ in de toekomst zeker nog herhalen, zelfs vaker 
in de toekomst, maar dan volgens ons oorspronkelijke concept, met een presentatie in d’n Toomp en stemming door de 
aanwezigen. Of dat verder in het jaar 2021 kan weten we nog niet. Maar voor 2022 gaan we ervan uit dat er weer een 
feestelijk bijeenkomst mogelijk zal zijn met presentaties en muziek, waarbij we weer een mooi bedrag kunnen verdelen 
onder de finalisten.

Veel activiteiten zijn teruggeschroefd vanwege het inmiddels 
doorgronde virus. Middelen om het de kop in te drukken 
komen een voor een op de markt. Wie dat wil kan worden 
ingeënt en daarmee zichzelf en de mensen waarmee contact 
is vrijwaren van besmetting. Over een jaar zou de wereld er 
weer heel anders moeten uitzien. Langzamerhand kunnen we 
in 2021 de draad weer oppakken. 

Er was een tijd, nog niet zo lang geleden, dat de heersende 
gedachte was dat je vooral overal van moest genieten, dat 
alles en iedereen opzij moest om het persoonlijke/eigen 
genot te bevredigen. Als dat ten koste van milieu en de 
medemens ging was dat een bijkomend probleem. Maar dan 
komt een crisis en ontstaat bij velen toch langzamerhand het 
inzicht, dat enige terughoudendheid nodig is. En eigenlijk 
hoeft dat helemaal nog niet zo vervelend te zijn. Met minder 
kun je ook heel tevreden zijn, bijvoorbeeld minder vliegen en 
minder verkeer geven meer lucht. Natuurlijk is dit ook maar 
een opvatting en in ons mooie land, waar iedereen zijn eigen 
mening mag hebben en ook mag uiten, zullen er zeker veel 
andere opvattingen zijn. Zolang de meerderheid respect voor 
de medemens en voor het gezag (politiek en rechtspraak) heeft 
en de openbare de heersende orde is, is een ongestoord, 
veilig en rustig leven mogelijk.

In 2021 staat in Heijen ook van alles te gebeuren. Aan het 
eind van dit jaar zie ik een goed functionerende Dorpskamer, 
waar veel Heijenaren aangenaam gebruik van maken, zie ik d’n 
Toomp en de horeca weer optimaal draaien, is er weer volop 
muziek van fanfare en zangers, komt er weer een Heisa (najaar?) 
op een nieuwe plek, wordt duidelijk of nog een stuk Heijense 
grond wordt ingezet voor bedrijvigheid (haven), komen er 
aanvullende woonlocaties en daardoor meer inwoners. En dat is 
weer goed voor het in stand blijven van onze verenigingen. Ook 
ons mooie en bij velen zeer gewaardeerde bos blijft zoals het is. 
Wellicht wordt het uitgebreid met het verlaten Dichterbij-terrein 
aan de overzijde van de weg naar Siebengewald en komt er een 
groene verbinding met het Afferdense bos. En de gemeente 
legt dat juridisch vast….(of is dit een utopie?). Een verbinding 
tussen Mergeldijk en Stuwweg voor wandelaar en fietser en een 
rondje Zuidereiland (met een pad langs de Maas) en Heijen is 
weer een stuk aantrekkelijker. Met relatief kleine ingrepen is al 
veel te bereiken.

Maar wat er ook gebeurt: Heijen is en blijft een sterk dorp, waar 
saamhorigheid en zorg voor elkaar hoog in het vaandel staat. 
Het blijft hier goed toeven.

Henk Kerkhoff

Een nieuw jaar, een nieuw begin?
Woningbouw, maar waar?
Zie www.heijen.info onder het kopje “wonen”:
Enquete_woningbehoefte_Heijen_resultaten_en_conclusies_dd_30_oktober_2019_2.pdf)
De gemeente onderkent de noodzaak van woningbouw voor Heijen. Maar nu is de vraag: waar kan 
op korte termijn in Heijen gebouwd worden en waar op langere termijn? Er is al gebrainstormd 
door het DB en Eelco Basten. In totaal zijn er 21 locaties ingebracht, zonder nog even rekening 
te houden met geldende bestemmingsplannen of andere zaken. Deze zijn beoordeeld door de 
gemeente, maar daarvan bleken er 11 niet geschikt i.v.m. milieucirkels van bedrijventerreinen, 
ligging bij de N271, uiterwaarden, bescherming bos- en natuurgebied of status beschermd 
landgoed. (Zie www.heijen.info: overzicht bouwlocaties Heijen). Vijf opties kregen het predicaat 
‘bespreekbaar’, maar zijn eigendom van particulieren. 

De volgende locaties zijn op korte termijn mogelijk volgens de gemeente:
• 3 kleine percelen aan de Hoofdstraat/Wethoudershof;
• Het kermisplein;
• Mogelijk de ‘Paardenwei’ aan de Beukenlaan. (Nu nog retentiebekken).

Ook vanuit Heijen zijn enkele suggesties aangedragen die overeenkwamen met de ingebrachte 
opties. Maar ook het perceel aan de Sleeweg naast de molen is ingebracht. Voor de lange termijn 
zijn er echter verder nog geen locaties gevonden. 

Wilt u mee brainstormen? 

Hierbij nog een keer: Weet u nog een plek of plekken die niet genoemd zijn, dan kunt u deze tip melden op  
hejjemojjer@heijen.info. Denk ook over de huidige grenzen heen, out of the box, zoals dat heet. 
Of die plekken echt kunnen wordt dan later door de gemeente uitgezocht.  Uiteraard worden de 
opties aan Heijen voorgelegd. Hèjs Nèjs
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Noodzaak woningbouw Heijen: kans op ‘vergroening’ 
Zie ook PowerPoint ‘Presentatie woningbouw Heijen’ op www.Heijen.info. Uit de stukken van de gemeente blijkt dat 
Heijen de snelst vergrijzende kern is van Gennep. Vanaf 2000 is er in Heijen heel weinig gebouwd. Het minst vergeleken 
met de andere dorpen/kernen (cijfers CBS). Ook heeft Heijen minder huurwoningen dan de andere dorpen. Er zijn te 
weinig betaalbare woningen voor starters, jonge gezinnen met kinderen en 1 á 2 persoonshuishoudens, die nodig zijn voor 
vitaliteit en doorstroom in het dorp. Jongeren kunnen nu geen woning vinden en verhuizen daardoor noodgedwongen 
naar andere dorpen, waar vaak wel meer is gebouwd.  Dat zien we ook terug in het aantal jonge gezinnen in het dorp 
en het sterk dalend aantal leerlingen op de basisschool of jeugd bij de diverse verenigingen. Minder jeugd = aanzienlijk 
minder aanwas. 

Maar er is nu een nieuwe regionale woonvisie 2020-2024, waar ook gemeente Gennep zich aan conformeert, die kansen 
biedt voor Heijen! Deze woonvisie gaat uit van woonkwaliteit en bouwen naar behoefte. En dat is nu juist het bijzonder 
positieve: twee enquêtes, vanuit Heijen en vanuit de gemeente, van afgelopen jaar tonen aan dat een grote groep 
jongeren in Heijen wil blijven wonen. 

Het werd nogmaals bevestigd in de gesprekken die wethouder Peperzak met een grote groep jongeren in Heijen voerde. 
Dat is heel goed nieuws, want het binnenhouden van de jeugd in ons dorp is van enorm groot belang voor de vergroening 
van ons dorp qua bewoners en dus voor de leefbaarheid en de vitaliteit van Heijen. Wethouder Peperzak wil graag met de 
jongeren weer in gesprek om de mogelijke plannen en wensen te bespreken, ook bijvoorbeeld voor CPO-bouw. (Collectief 
Particulier Opdrachtgeverschap: gezamenlijk bouwplan van een groep). Erwin Jansen heeft een oproep op Facebook 
gedaan voor mogelijke geïnteresseerden om de wensen concreet te maken.

De enquête woningbouwbehoefte toont aan dat er een grote behoefte is aan woningen voor jongeren, maar daarnaast 
zoeken ook ouderen een andere woning. Het is dan ook van groot belang dat we er samen voor zorgen dat er voor 
iedereen ook een betaalbare woning beschikbaar is.  Belangrijk voor de leefbaarheid en vitaliteit van het Heijen. In de 
nieuwe regionale woonvisie kunnen kleinere eengezinswoningen worden gebouwd, maar kunnen ook bestaande woningen 
worden geherstructureerd. Prima uitgangspunten! De woonvisie van de gemeente zelf wordt nu opgesteld en in het eerste 
kwartaal van 2021 aan de gemeenteraad voorgelegd. Het is belangrijk dat Heijen hier een goede en concrete plek in krijgt.

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

 

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



Carnaval in coronatijd gestart…

Jazeker, u leest het goed: C.V. “De Wortelpin” heeft enkele initiatieven ontplooid om te voorkomen dat het 
carnavalsseizoen 2020-2021 geheel in stilte zou verlopen. Het gaat te ver om te zeggen dat hiermee het feest der 
zotheid in het Wortelpinnenrijk volledig is losgebarsten, maar niettemin: de op touw gezette activiteiten brengen u 
naar verwachting toch in een zekere carnavalsstemming en passen in de huidige tijd. 

Een van de initiatieven, die als het ware met behulp van Hèjs Nèjs plaatsvindt, is een carnavalsquiz. We hebben er 
uiteindelijk voor gekozen de quiz op papier aan u aan te bieden. Aanvankelijk was het de bedoeling om deze activiteit 
met de nodige carnavalstoeters en -bellen online te organiseren, maar helaas werden we in de uitvoering hiervan 
beperkt door de geldende maatregelen. Aangezien we carnavalisten zijn hebben we niet lang getreurd en hebben we 
een offline papieren quiz-versie ontworpen. 

Als bijlage in ons dorpsblad treft u de quiz aan. Het voordeel van een papieren exemplaar is dat we alle dorpsgenoten 
bereiken en het voor iedereen toegankelijk is, precies zoals de carnaval behoort te zijn. Daar komt bij dat u waarschijnlijk 
tijd genoeg hebt om de vragen te beantwoorden, want u kunt en mag toch bijna nergens naar toe. C.V. “De Wortelpin” 
rekent dan ook op een hoge respons. 

Trek het beste carnavalspak aan, zet een muziekje op, trek een flesje open, duik in je eigen Wortelpinarchief en doe 
een beetje overleggen in een kleine groep, maar maak d’r vooral wat “Mojs” van.

Alaaf,

Prins Frank d’n Derde en z’n gevolg.

Bel ons 
gerust

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

We staan
voor u klaar

Verenigingsnieuws



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
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Met één Klap het jaar afsluiten
Dat zullen de daders misschien wel gedacht hebben in de nacht 
van zondag 27 op maandag 28 december. Om 1.05 uur is er 
echter veel meer afgesloten dan de daders in de gaten hadden. 
De auto, die total-loss is verklaard, was van mijn vrouw. Zij werkt 
als ambulant medewerker in de jeugdzorg en is voor haar werk 
erg afhankelijk van eigen vervoer. Zelfs in de huidige coronatijd 
moet zij huisbezoeken afleggen op meerdere locaties in heel 
Zuid-Nederland. Met het openbaar vervoer is dit is niet of 
nauwelijks te doen en te combineren.

Alleen al in het jaar 2020 zijn er meer dan 15.000 zakelijke 
kilometers gereden door mijn vrouw. De auto gaf haar 
de vrijheid om haar werk zo makkelijk mogelijk te maken. 
Dit is dus in één klap afgelopen. Verder heeft mijn vrouw 
het genoegen om regelmatig oppas-oma te mogen zijn. 
Aangezien onze kleinkinderen op ruim 100 kilometer van ons 
vandaan in het buitengebied wonen, is ook het vervullen van  

deze taak in één klap een stuk lastiger geworden. Kinderen 

ophalen van school, bezoek aan een speeltuin of naar het bos 
om samen iets leuks te gaan doen wordt dan meteen een hele 
opgave. Dat is dus in één klap veranderd. Ik wil hier niet de 
zielenpiet uithangen of een klopjacht naar de daders gaan 
opzetten. Wel vind ik het belangrijk dat de daders weten wat zij 
met die éne klap hebben aangericht. Die ene klap heeft heel veel 
gevolgen voor onze mobiliteit. Wij moeten ons gaan aanpassen 
en van alles gaan regelen, omdat een paar personen het wel leuk 
vinden, of zelfs er op kicken, om andermans spullen te vernielen.  
De auto was alleen WA verzekerd, omdat een allrisk-verzekering 
niet meer zinvol is bij een auto van 9 jaar oud. Dit betekent dat 
we helemaal niets vergoed krijgen. De restwaarde van de auto 
was nog ongeveer € 3.000, -, maar nu hebben we alleen maar 
een wrak wat ook nog zelf mogen afvoeren.

Als we er nooit achter komen wie dit heeft gedaan, dan is dat 
helaas zo. Wat ik wel hoop is dat de daders beseffen wat de 
gevolgen zijn van die ene klap. Mocht er toch nog iemand zijn 
die iets heeft gehoord of gezien, dan kan dat bij de politie 
gemeld worden. Aangezien wij aangifte hebben gedaan van 
vernieling is de zaak bekend bij de politie.

Verder voor iedereen een heel fijn gezond en voorspoedig 
Nieuwjaar gewenst.

Marcel

In de nacht van zondag 27 op maandag 28 december werd in de Lijsterbesstraat een auto zo ernstig beschadigd door “vuurwerk”, 
dat deze total-loss verklaard werd. De getroffen familie heeft onderstaande tekst ingestuurd om duidelijk te maken aan Heijen 
wat dit voor hen betekent. 

Hèjs Nèjs
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Het was een miezerige dag, de 23e december vorig 
jaar. Toch was het een blije dag voor Heijen. Want om 
11.00 uur kwam een vertegenwoordiger van Destion 
(Petra van der Haghen) officieel de sleutel overdragen 
aan het bestuur van de dorpskamer. Voor deze 
gelegenheid waren de bestuursleden Antoinette 
Linders en Hans van den Ham aanwezig. De 
sleuteloverdracht geschiedde geheel coronaproef. 
De sleutel werd niet overhandigd, maar door Petra 
overgegooid naar Antoinette. Als je goed naar de 
foto kijkt kun je sleutel zien vliegen. 

Er viel ook een verrassing van de gemeente te 
bewonderen. Zij hebben voor de ingang van de 
Dorpskamer een enorm terras aangelegd. 

Wat zal dat een leuke ontmoetingsplek worden voor 
de hele Wethoudershof in de zomerdag!

Inrichting
We mogen ook best even met onze modderlaarzen 
naar binnen bij de Dorpskamer. Wat is-tie groot! Er 
zal nog wel wat water door de Maas moeten voordat 
de hele dorpskamer ingericht is, maar dat komt goed. 
De keuken is er al, cadeautje van Destion.

Antoinette: “Voor de verlichting van het pand is 
een prachtig lichtplan gemaakt door TLight en het 
wordt door dit bedrijf ook nog eens grotendeels 
gesponsord. Tegen één muur komt een mooie foto 
van een “Heijens tafereel” en tegen de lange muur is 
plaats voor mooie schilderijen.” 

De meubels moeten nog wel besteld worden als 
we dit schrijven, en de levering ervan zal ook nog 
wel even duren. Het bestuur is volop bezig met 
de sponsoring. “De deelname aan de loterij voor 
de levensmiddelenpakketten loopt goed, maar de 
sponsoring door de bedrijven, daar moeten we nog 
een tandje bijzetten.” De trekking van de loterij heeft 
inmiddels plaatsgevonden.Wanneer de dorpskamer 
in gebruik kan worden genomen is nog niet bekend. 
Maar dat het een aanwinst is in de leefbaarheid van 
Heijen staat buiten kijf. Grote dank aan Destion, met 
hun sociale hart. Dat mag gezegd worden.

Geschiedenis in het kort:
Op 9 oktober 2018 is het Voorzieningenplan, opgesteld 
door leden van 13 verenigingen/organisaties en actieve 
inwoners uit Heijen, in een volle zaal gepresenteerd 
aan de inwoners van Heijen, wethouder Peperzak en 
de gemeenteraad van Gennep. Het plan is gericht op 
de toekomstbestendigheid en leefbaarheid van Heijen, 
geformuleerd in 18 actiepunten. Eén daarvan is het 
realiseren van een MFA (multifunctionele accommodatie). 
(Zie www.heijen.info Voorzieningenplan Heijen.pdf). 

De wethouder reageerde enthousiast op de visie om 
een MFA te realiseren. Om dit vorm te geven is een 
werkgroep MFA in het leven geroepen bestaande uit 
leden van de werkgroep Voorzieningenplan: Angèl Chen 
namens De Heggerank, Joep Koenen en Kees van den 
Corput namens D’n Toomp, Pierre Hendriks en Minet 
Coenders namens Hèjje Mojjer en Eelco Basten. Op 
31 maart 2019 werd het uitgewerkte plan MFA (visie, 
toelichting op het proces, schetsplan en budgetraming) 
van FactorArchitecten, i.s.m. de werkgroep, met als 
kartrekker Eelco Basten, ingediend bij de gemeente. 

Naast de ingrepen om D’n Toomp, De Heggerank, 
peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, buitenschoolse 
opvang en sportzaal samen te smeden tot een praktische 
en functionele multifunctionele accommodatie, zijn 
ook maatregelen opgenomen om het gebouw te 
verduurzamen, zodat het weer toekomstbestendig 
tientallen jaren mee kan. Belangrijk is dat ongeveer 1/3 
van het budget gehaald wordt uit door de gemeente 
gereserveerde middelen groot onderhoud van D’n 
Toomp, sportzaal en peuterspeelzaal. De Heggerank is al 
in 2013 gerenoveerd.

Op 29 oktober 2019 is het uitgewerkte plan tijdens het 
Verenigingsoverleg gepresenteerd en positief ontvangen. 
Op 26 november 2019 werd het plan gepresenteerd 
aan de omwonenden van D’n Toomp en school. Ook de 
visie op een mogelijk activiteitenplein, veld met sport en 
bewegen voor jong en oud, meer parkeerplaatsen en 
mogelijke woningbouw voor starters op het kermisterrein 
is besproken.

MFA, een prachtige impuls voor Heijen!

Sleuteloverdracht Dorpskamer

De multifunctionele accommodatie (MFA) in Heijen, even bijpraten 
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Worden er, behalve de gebruikers van de diverse 
accommodaties nu, meer of andere activiteiten 
ondergebracht in het gebouw, en zo ja, aan welke 
activiteiten wordt dan gedacht?
Door het gebouw slimmer te gebruiken, is het mogelijk 
om zowel overdag als in de avond activiteiten mogelijk 
te maken. Welke dat zijn en op welke wijze, is iets dat 
nog nader moet worden onderzocht. Daarvoor is verder 
overleg met de diverse gebruikers nodig. Het doel is om 
samenwerken te bevorderen, elkaar te versterken en ook 
oud en jong meer bij elkaar te brengen. 

Enkele mogelijkheden:
• Kinderen van De Heggerank kunnen in een MFA 
overdag eenvoudiger van D’n Toomp gebruik maken en 
in de avond weer andersom. Ouderen kunnen meehelpen 
bij activiteiten in of om de school;

• Een lokaal kan worden ingericht als kook- en 
activiteitenlokaal voor overdag en in de avond;

• Het gebouw, door het versterken van de buitenschoolse 
opvang, peuterspeelzaal en mogelijkheden voor een 
kinderdagopvang, geschikt maken voor alle leeftijden 
vanaf 0 jaar;

• Voor de buitenschoolse opvang is samenwerking tussen 
bijvoorbeeld sport- of muziekverenigingen in een MFA 
beter mogelijk.

• Tot slot wordt er in het plan rekening gehouden met het 
eenvoudig kunnen combineren en vergroten van diverse 
ruimten in D’n Toomp, zelfs het kunnen uitbreiden 
met een tent aan de noordzijde. Op deze wijze kun je 
meerdere groepen van verschillende omvang ontvangen. 
D’n Toomp is nu inmiddels de enige zaal/locatie in Heijen 
voor grotere evenementen.

De bezoekers/belangstellenden kwamen met positieve 
reacties en zinnige voorstellen en opmerkingen. Het 
voornemen om begin 2020 het uitgewerkte schetsplan 
ook aan het hele dorp te presenteren kon helaas dat door 
de Coronacrisis niet doorgaan. Via Hèjs Nèjs proberen 
we nu toch het gehele dorp te informeren. 

De gemeente heeft een bedrag van 1.8 miljoen euro 
gereserveerd is voor projecten maatschappelijke 
accommodaties, m.n. voor voor Heijen en  
Ven-Zelderheide. Middelen voor (groot)onderhoud 
van accommodaties worden daaraan toegevoegd. In 
de periodieke gesprekken tussen wethouder Peperzak 
en het DB van Hèjje Mojjer is in 2019 en 2020 steevast 
gevraagd naar de voortgang. In de laatste gesprekken 
eind 2020 is gesteld dat de bijdrage voor het MFA 
in Heijen door de gemeenteraad in november in de 
begroting is vastgesteld. Men verwacht binnenkort nog 
een subsidie van de provincie, daarna kan een concretere 
planning worden opgezet. Tot zover de geschiedenis.

Vragen:
(Zie ook de PowerPointpresentatie op www.heijen.info)

Kunnen jullie aangeven hoe we ons de gebouwen 
D’n Toomp, De Heggerank, Zonnepitjes, Madelief en 
sporthal in één samensmelting moeten voorstellen?
Het huidige gebouw is in feite al een soort multifunctionele 
accommodatie. Er is wel samenwerking, maar omdat er 
nog weinig verbinding is tussen de verschillende functies 
en ruimten van D’n Toomp en De Heggerank is dat 
lastig. Door de verbinding te maken is het mogelijk om 
zowel in de avond als overdag meer van elkaars ruimten, 
voorzieningen en hulp gebruik te maken.  Vanuit D’n 
Toomp is regelmatig aangegeven dat de zaal en lokalen 
vaak bezet waren en er voor extra activiteiten niet altijd 
een plek was. Ook verenigingen, zoals Zij Actief, zijn 
dringend op zoek naar een ruimte. Er is dus behoefte aan 
meer en flexibele ruimtes.  

Hèjs Nèjs
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Wordt er in het plan ook nog nagedacht over de 
omgeving? 
Er is in het plan financieel rekening gehouden 
met realiseren van 8 extra parkeerplaatsen aan de 
Lijsterbesstraat ter hoogte van de grote zaal in D’n 
Toomp. Daarnaast is er rekening gehouden met nieuwe 
bestrating en beplanting bij de entree van D’n Toomp, 
een terras aan de zijde speelveld en een buitenruimte 
voor de buitenschoolse opvang. 

Maar er is ook een voorlopige visie voor de gehele 
omgeving ontworpen met extra parkeerplaatsen rondom 
het speelveld, extra parkeerplaatsen in de Sleedoornstraat, 
een flexibel te gebruiken nieuw activiteitenveld met (speel 
& sport) voorzieningen voor jong en oud en woningbouw 
op het kermisterrein.  De bestrating en inrichting, zoals 
gerealiseerd bij het kerkplein, zouden moeten worden 
doorgetrokken waardoor er een mooie eenheid ontstaat. 
Hier is echter op dit moment nog geen financiering voor. 
Hèije Moijer is hiervoor in gesprek met de gemeente.  

Wat betekent de MFA voor de vrijwilligers die nu d’n 
Toomp in bedrijf houden?
Daarvoor zal er weinig veranderen. In een MFA wordt 
samenwerking wel eenvoudiger. Een belangrijk doel in het 
voorzieningenplan is het bevorderen van samenwerking 
tussen de verschillende verenigingen. Dit kan dit wellicht 
ook helpen bij het werven/inzetten van vrijwilligers.

Is al bekend hoe het beheer wordt georganiseerd? 
Komt er bijvoorbeeld een nieuwe stichting?
Het gaat dan met name om het gebruik van de 
gezamenlijke ruimtes. Bij samenwerken horen ook goede, 
praktische afspraken. In het verleden is al gebleken dat 
dat bij bijvoorbeeld tussen de Heggerank en d’n Toomp 
m.b.t. gebruik van de grote zaal, prima is verlopen. Een 
extra stichting is niet nodig.

Op welke wijze wordt het gebouw gerenoveerd? 
Het schoolgebouw is ruim 40 jaar oud,  en  o.a.de 
buitenzijden van D’n Toomp, de peuterspeelzaal en de 
gymzaal zijn hard aan een renovatie toe, evenals de 
binnenzijden van de gymzaal en delen van D’n Toomp. We 
maken dan ook in het plan deels gebruik van de financiële 
voorziening ‘groot onderhoud’ van de gemeente. Door 
dit te combineren met een investering in het MFA, wordt 
het gebouw weer duurzaam en toekomstbestendig. 
Zowel binnen als buiten krijgt het gebouw dan een 
geheel nieuwe uitstraling. Naast de gebruikelijke zaken 
zoals o.a. vervangen en isoleren van daken, vervangen 
van ramen, wordt er ook geïnvesteerd in duurzaamheid.  
We zijn aan het onderzoeken of het dak van D’n Toomp 
vol zonnepanelen kan worden gelegd. De school heeft al 
zonnepanelen.

Hoe staat het met de plannen voor woningbouw?
Door een nieuw activiteitenveld, gecombineerd met 
parkeren bij D’n Toomp te realiseren, is het mogelijk om 
woningbouw op het kermisterrein te realiseren. In de visie 
is hiervoor een 1e mogelijke aanzet gedaan. Deze visie 
is echter nog maar heel voorlopig. De gemeente neemt 
het initiatief in het gesprek met alle belanghebbenden, 
waaronder de directe bewoners, over een mogelijke 
invulling.  Het is belangrijk dat je samen naar zo’n gebied 
kijkt. Zie verder ook ‘Bericht van het bestuur: kans op 
vergroening!

Kun je aangeven wat het tijdspad is voor al deze 
plannen? 
De tijd dringt als we Heijen leefbaar willen houden. De 
wethouder heeft aangegeven ambtelijke ondersteuning 
beschikbaar te stellen voor het verder uitwerken van 
het MFA. Dat zal in de loop van 2021 worden. Het 
is van belang dat we, voor zover nu mogelijk, hierbij 
iedereen betrekken. Voor de broodnodige woningbouw 
is Hèije Moijer in gesprek met wethouder Peperzak. De 
wethouder heeft enige tijd geleden ook een gesprek 
met diverse jongeren gehad. In het 1e kwartaal van 2021 
wordt door de gemeenteraad de nieuwe gemeentelijke 
woonvisie vastgesteld. Hierin is het zaak dat er ook 
voldoende woningbouw voor Heijen wordt opgenomen.  
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Dank aan pastoor Geudens
Na bijna 14 maanden actief te zijn geweest in onze parochie 
droeg pastoor Geudens op zondag 27 december voor de 
laatste keer een H.Mis op in Heijen. Kerkbestuurslid 
Truus Hendriks overhandigt hem een boeket en een 
cadeaubon uit erkentelijkheid voor zijn inzet voor de parochie.

Welkom pastoor Kessels
Op zondag 3 januari droeg pastoor Kessels zijn eerste H.Mis op in Heijen. Hij werd van harte welkom 
geheten door het kerkbestuur. Hij volgt pastoor Reijnen op, die per 1 oktober 2019 afscheid nam als 
pastoor van Heijen. Kerkbestuurslid Truus Lamers overhandigt hem een boeket en de sleutel van de kerk. 
Nogmaals welkom in onze parochie, pastoor Kessels!

Dankbetuiging
Beste mensen uit Heijen,
Wij willen jullie allen bedanken voor jullie kaartjes, berichtjes, 
gesprekjes en alle andere blijken van medeleven bij het overlijden 
van Gerrit. Jullie medeleven is een troost bij het gemis en het 
geeft ons steun.

Mariek, Germa, Hans, Alja, Tijmen en Jurre Vloet

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

Zondag 07 februari 09.30 uur  
Eucharistieviering met het 
Gregoriaans Koor

Zondag 14 februari 09.30 uur  
Eucharistieviering met volkszang

Zondag 21 februari 09.30 uur  
Eucharistieviering met volkszang

Zondag 28 februari 09.30 uur  
Eucharistieviering met het 
Gregoriaans Koor

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 18 januari komen de 
contactpersonen bij u langs met de 
inmiddels welbekende enveloppe. 
Wij hopen op uw welwillende 
medewerking, waarvoor alvast 
hartelijk dank.

Het kerkbestuur

februari 
2021

vieringen in

Bijdrage Werkgroep Historisch Heijen.
Op verzoek van Werkgroep Historisch Heijen maken wij voortaan in elke uitgave van het Hèjs Nèjs plaats voor een 
onderwerp uit hun uitputtende voorraad mooie anekdotes. Wekelijks plaatsen zij een onderwerp van Historisch Heijen op 
Facebook (elke zondagmorgen om 11 uur). Maandelijks wordt ook een van deze onderwerpen in het Hèjs Nèjs opgenomen. 

Loonbedrijf H. Reintjes
Reeds lang voor WOII was Hen Lucassen met zijn taxibedrijf actief in Heijen en omgeving. Maar ook een verre rit werd niet 
geschuwd. Zo verzorgde hij eens een taxirit naar de Côte d’Azur voor burgemeester Otten, die destijds op Kasteel Heijen 
woonde. Tijdens de oorlog verschool hij zijn auto onder strobalen om te voorkomen dat deze door de bezetter gevorderd 
zou worden, hetgeen echter jammerlijk mislukte. Toen Hen in 1964 plotseling overleed nam zoon Gerrit het taxigedeelte over 
(Hen had daarnaast ook nog een drankenhandel die werd overgenomen door zoon Karel). Gerrit werkte in ploegendienst bij 
de Page, maar wist het bedrijf, mede met behulp van echtgenote Annie en een aantal hulpchauffeurs uit het dorp, geleidelijk 
zodanig uit te breiden dat hij in 1976 zijn baan bij de Page opzegde en geheel zelfstandig werd. Naast het ziekenvervoer 
kwam er ook het vervoer van leerlingen uit het speciaal onderwijs en het avond- en nachtvervoer van horecagasten bij. Het 
wagenpark groeide door de aankoop van 2 busjes voor groepsvervoer.

In 1984 verkocht hij het bedrijf aan Taxi ten Brink in Gennep en heeft hij nog een mooi aantal jaren van zijn vrije tijd kunnen 
genieten, voordat hij op 78-jarige leeftijd, net als zijn vader,  plotseling overleed.

Voor zaal Hermsen: alles in gereedheid voor de verre rit naar 

de Côte d’Azur (op de achtergrond de boerderij van Van Elk in 

aanbouw)

1973: Gerrit en Annie 

Gerrit in de schuur met taxibusje

1980: rekening voor de Biljartclub

Rechts op de foto Hen Lucassen, vader van Gerrit, voor zijn taxi; links 

zijn collega taxichauffeur Sjef Verschuren uit Beek en Donk (voor 

diens taxi). Foto gemaakt achter het ouderlijke huis van de Lucassens 

aan de Schoolstraat 

Werkgroep Historisch Heijen

Hèjs Nèjs
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Omdat in 2020 alles anders was, dan gold dat dus ook voor de babyfotoshoot, de negende 

al weer! We begonnen er mee in 2012 en dat waren tot en met 2019 altijd hele happenings. 

Jonge ouders en broertjes en zusjes ontmoetten elkaar in d’n Toomp, leerden andere jonge 

ouders en kinderen kennen. Koffie en thee van Hèjje Mojjer erbij, cakes gebakken door 

Erica. Buiten was het koud, maar binnen was het was knus en gezellig. In december van het 

vorig jaar ging het er letterlijk en figuurlijk wat sterieler aan toe. In de twee lokalen van d’n 

Toomp vonden per kwartier de fotosessies en de interviews plaats en na afloop van beide 

was het snel plaatsmaken voor de volgende baby. Het werden om de afstand te kunnen 

bewaren allemaal gezinsfoto’s. De groepsfoto met alle baby’s op de rode bank kon ook niet 

doorgaan. Het was even niet anders. Maar wat wel bleef was dat wij weer heerlijk genoten 

van de jonge ouders en de lieve broertjes en zusjes die we mochten begroeten. En van de 

baby’s natuurlijk, zij stalen als vanouds de show. Dit waren ze en ze hadden allemaal hun 

eigen verhaal….

Babyfotoshoot 2020

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.

OPEL 
BEDRIJFSWAGENS
mooi werk !

Ewinkel 4, Cuijk
0485 - 336500

WWW.KONINGSVEN.NL

KONINGSVEN - DE DIEPEN
natuur in ontwikkeling
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Ha Heijen, hier ben ik dan, geboren op 5 februari en dus het oudste kindje 
van allemaal dit jaar. Ik was ook de allereerste baby die in de gemeente 
Gennep thuis geboren werd. En dat alles supersnel. Binnen 2 uur was ik 
er en was het hele circus al achter de rug. Mijn papa en mama zijn Renée 
en John en samen met mijn broertje Steven, die kennen jullie al, woon 
ik aan de Heikampseweg. Ik ben actief, dat kun je zo wel zeggen, ik 
kruip en sta waar ik maar kan…Mijn broertje hou ik nog niet bij, al 
reageer ik op bijna alles wat hij ook doet. Steven vindt mij heel lief, 
maar ja hij loopt en is dus sneller dan ik. Als ik de kans krijg bemoei 
ik mij met zijn speelgoed, dat valt niet altijd in goede aarde. Maar 
samen lossen we het op, hoor! Als de deur van de vaatwasser open 
staat, dan ben ik er als de kippen bij. Het liefst zou ik boven op die 
klep gaan zitten, maar ja, dat mag dan weer niet. Prrrr!

‘Mama is lief’, zegt papa en ‘Papa is een doorzetter’, zegt 
mama en dat hopen ze aan mij te hebben meegegeven. 

We zullen het zien. Mijn levensles zal zijn: “Laat mensen 
in hun waarde en volg je eigen pad.” Ja, daar kan ik wat 
mee.

CHARLOT RAAIJMAKERSCHARLOT RAAIJMAKERS
5 FEBRUARI 5 FEBRUARI 



Hoi Heijen, ik werd geboren op 31 maart, Björn en Petra zijn mijn papa 
en mama en mijn grote broer en zus heten Noud en Evi. En we hebben 
een hondje, Puk. Ik werd na een moeizame inleiding uiteindelijk met de 
keizersnede geboren aan het begin van de coronatijd. Toen papa na 
mijn geboorte naar huis reed mocht hij daarna het ziekenhuis niet meer 
binnen. Daags na mijn geboorte overleed ook mijn overgrootoma aan 
corona. Dat was wel even schrikken. Maar ik heb nog steeds twéé 
overgrootouders. Goed hè! Ik lijk precies op mijn broer Noud, dat 
zie je zo. Noud en Evi zijn dol op mij, ze zijn heel zorgzaam. Qua 
visite verliep het ook wat stroef natuurlijk. Videobellen, dat was het 
enige dat erop zat. Alleen de opa’s en de oma’s kwamen binnen. 
Aan tafel heb ik inmiddels het hoogste woord. Ze hopen dat ik 
zorgzaam zal zijn, je moet het goed hebben met elkaar, zeggen 
papa en mama.

Lieve mensen, ik ben geboren op 20 april en mijn papa en mama zijn 
Dennis en Hilde. Ik heb ook een grote broer en zus, Manon en Teun, die 
hebben jullie al in het Hèjs Nèjs gezien. Ik zit met mijn handjes te zwaaien 
en lachen kan ik als de beste. Ik werd ook in het ziekenhuis geboren, 
maar na 3 dagen ging het even mis. Oei! Ik had hartritmestoornissen 
en moest zelfs gereanimeerd worden. Dat vonden papa en mama 
heel erg eng. En dat snap ik. Het werd nog erger, want ik werd ook 
nog overgebracht naar het Radboud UMC in Nijmegen en daar 
moest ik nogmaals gereanimeerd worden. Drie-en-een-halve 
week heb ik in het ziekenhuis gelegen maar ik ben er heel goed 
doorheen gekomen. Gelukkig was het een onschuldige variant van 
hartritmestoornissen. Er stond wel een geboortebord in de tuin 
al die tijd, maar toen ik eenmaal naar huis mocht stak papa toch 
nog extra de vlag uit!

Wat ik mee zal krijgen in het leven is: 
“Niks komt vanzelf, werk ervoor, toon inzet, je moet er zelf iets 

moois van maken.” Ja, haha, we gingen de diepte in met de 
redactie! Nu moet ik jullie toch nog iets anders vertellen. Jarenlang 
woonden wij aan de Lijsterbesstraat, tegenover d’n Toomp. Maar 
mijn papa en mama wilden een groter huis en konden dat in Heijen 
niet vinden. Nu wonen wij sinds oktober in Ottersum, da’s gelukkig 

niet zo ver weg. Dit is dus eigenlijk ons uitzwaaimomentje! Papa en 
mama vonden het wel fijn dat ik nog in het Hèjs Nèjs mocht, net als 
Noud en Evi. Maar ja, de lieve groetjes komen toch uit Ottersum!

Ik ben een supervrolijk kindje, ik lach de hele dag. Mama wil 
graag dat ik sociaalvoelend zal zijn en rekening ga houden met 

de medemens. Papa is geïnteresseerd in de natuur en hoopt dat ik 
dat ook geërfd heb. Jullie vinden mijn outfitje leuk? Van Sinterklaas 
gekregen, haha! Maar kijk eens naar mijn grote zus Manon! Zij 
heeft een jurkje met glitters en heeft al een vriendje. Milan. Papa en 

mama weten nu al wat mijn levensles zal zijn: “Wees jezelf, blijf bij 
jezelf, durf jezelf te zijn en wees eerlijk.” En nog wat: Het Uijlennestje 
is vol, met mijn komst is ons gezinnetje compleet. Moj hè?

ANOUK DEN UIJLANOUK DEN UIJL

31 MAART31 MAART

20 APRIL20 APRIL

FIEN VAN UIJTERTFIEN VAN UIJTERT

Hoi Heijen! Ik ben Julian Bruinsma en ik werd geboren op 17 mei 2020. 
Ik ben het eerste kindje van Floris en Elly Bruinsma. Wat ik zeker wil 
vermelden dat ik behalve opa’s en oma’s ook een overgrootoma en 
stiefovergrootoma heb! Ze heten Doortje Kessels en Miep Bruinsma. 
Die zijn supertrots natuurlijk! En wat ik ook graag wil vertellen: ik ben 
“made and born” in Heijen, da’s toch wel speciaal! Ik was pas de vijfde 
baby die thuis en dus in de gemeente Gennep zelf geboren werd en 
het was al mei. Al moet ik toegeven dat de eer naar Charlot gaat. Zij 
was de eerste Heijens/Gennepse baby in 2020. De meeste kindjes 
worden in Beugen geboren, zoals je weet. Tijdens mijn geboorte 
had iedereen die om mama en papa heen stonden een mondkapje 
op, ik had daar verder geen last van. Ik had wel wat anders te 
doen. De bevalling verliep goed, mag ik wel zeggen. Ik ben 
volgens papa en mama een onderzoekend mannetje, ik hou van 
kruipen, lachen en klimmen. 

Papa en mama hopen dat hun goede eigenschappen, 
brede belangstelling (van papa) en de zorgzaamheid en 

empathie (van mama) heb geërfd. Mijn levensles zal zijn: 
“Blijf volhouden, geef niet op en maak andere mensen 
blij.” En wat zeggen jullie van de redactie? Ben ik nu al met 

mijn lieve lachjes aan het sjansen met jullie? Haha, dat kan 
ook een leuke levensles zijn! 

JULIAN BRUINSMAJULIAN BRUINSMA
17 MEI17 MEI

Ik ben van 13 mei en Susanne en Ramon zijn mijn papa en mama. En kijk, 
dit is mijn zusje Annika. Zij is al 3 jaar en is gek op mij. 
Iedereen had bij de bevalling een mondkapje op, dat was wel een 
verschil! Al zijn we vandaag de mondkapjes voor de fotoshoot vergeten. 
Ai! Kraamvisite, dat snap je, alleen naaste familie, de rest moest 
even wachten. Wel lekker rustig natuurlijk. Annika en ik zitten op het 
kinderdagverblijf als papa en mama allebei moeten werken en als het 
even kan komt Annika bij mij kijken. Ze is heel zorgzaam. Jullie zien 
het goed aan mijn rode wangetjes: ik krijg tandjes wat betekent dat 
ik overal op kluif. Humor, dat hopen papa en mama aan mij door 
te geven als goede eigenschap. En beide beentjes op de grond, 
zeggen ze. Mijn les in het leven zal zijn: “Blijf nuchter en kijk met 
een kritische blik naar de wereld.” Zo hoor je nog eens wat.

13 MEI13 MEI

LOES WELBERSLOES WELBERS



Ik werd geboren op 22 juni, een snikhete dag. Mijn papa is Bas Koenen en 
mijn moeder is Myke Ermers-Koenen. Wat ik al heb meegemaakt, vragen 
jullie. Nou, ik ben al op vakantie geweest met de boot in september. 
Helemaal naar Plasmolen! Ik hoop trouwens wel dat ik in de toekomst 
wat verder van huis mag gaan kijken, maar dat is van later zorg. De 
bevalling ging goed hoor, in Beugen, dat wel. We kregen raamvisite. 
Als je dat later uit moet leggen ben je effe bezig. Maar goed. Papa en 
mama willen graag dat ik eerlijk en zorgzaam zal worden. Voorlopig 
ben ik een heerlijke, levendige baby die lekker lacht tegen iedereen 
in mijn omgeving. Ik praat geregeld een woordje mee. Mijn 
levensles zal zijn: ”Hou een open en eerlijke blik naar de wereld, 
word gelukkig en geniet van het leven.” Dat ga ik doen. Maar nu 
eerst even slapen. Mijn dag- en nachtritme is nog wel voor enige 
verbetering vatbaar, zeggen papa en mama….

Hier ben ik: Lott met dubbel t! Ik werd geboren op 30 augustus, mijn papa 
en mama zijn Patrick en Britt en ik heb een broertje. Hij heet Senn en is 
net 2 jaar geworden. Hij is dol op mij! Wat er bijzonder was aan mijn 
bevalling was dat het in een warm bad plaatsvond. Een aanrader, zegt 
mijn mama! Het ging ook heel snel, lekker toch! Corona beperkte wel 
de kraamvisites, twee personen per keer en op afstand. Alleen de opa’s 
en oma’s mochten mij even vasthouden. Hou dat maar eens tegen als 
je zo’n lief hummeltje bent als ik! Mijn papa en mama zijn sociaal, 
vrolijk en positief, dat neem ik meteen mee in mijn leven. Ook 
genieten staat op het programma. Papa zegt: “Het kan zo voorbij 
zijn.” Papa’s vader, mijn opa dus, is vorig jaar plotseling overleden. 
Hij was pas 60 jaar. Dan snap je de opmerking van mijn papa. Is 
een goede levensles, dat is zeker!

LOTT REIJNENLOTT REIJNEN

22 JUNI22 JUNI

30 AUGUSTUS30 AUGUSTUS

DIDE KOENENDIDE KOENEN

Hoi, ik ben Quinn, geboren 14 september. Mijn papa en mama zijn 
Peter en Stephanie en mijn zusje heet Loïs en is 3 jaar. Ik heb zelfs nog 
2 overgrootoma’s! Toen ik geboren werd was de corona even niet zo 
streng. Op mijn geboortedag was het 30 graden, een uitzondering voor 
september, hier hadden mijn papa en mama niet meer op gerekend.  
Ik bekijk de wereld om mij heen, ben alert en ik brabbel veel. Loïs 
vindt mij geweldig. “Quinn kan wel bewegen,” zegt ze, “maar nog 
niet lopen.” Nee, dáár moet ze nog even op wachten. Papa en 
mama hopen dat ik zorgzaam en sociaal zal zijn en veel vrolijkheid 
zal verspreiden. Daar zie ik wel wat in. Mijn levensles zal zijn:  
“Geniet en doe waar je gelukkig van wordt.” Geen probleem, voor 
deze vrolijkerd!

14 SEPTEMBER14 SEPTEMBER

QUINN VOESTENQUINN VOESTEN

In 2020 ben ik het jongste kindje van de fotoshoot, want ik werd geboren 
op 3 november.  Mijn papa en mama zijn Michel van Eck en Irene van 
Bodegom. Ik heb twee lieve zusjes, Linn en Femm. Ik kan zo heerlijk met 
ze knuffelen, dat zie je wel op de foto! Wij wonen in het buitengebied 
van Heijen. We hadden na mijn geboorte een superlieve kraamhulp. 
Ze heette Daphne. Die vergeten we niet. Door corona kregen we wat 
minder visite maar daardoor wel lekker veel tijd met elkaar.  Papa en 
mama hopen dat ik mijn eigen karakter ontwikkel en uitgroei tot een 
stoere, lieve jongen. Hopelijk, zo zeggen zij, word ik gelukkig in de 
keuzes die ik ga maken. Moet te doen zijn met zoveel lieve mensen 
om mij heen….

SIEM VAN ECKSIEM VAN ECK
3 NOVEMBER3 NOVEMBER



 

 

   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!

PrivaZorg helpt u graag

Worden de zware taken in 
het huishouden u teveel? 
Of merkt u dat het niet 
meer zo goed lukt om uw 
huis leefbaar en schoon te 
houden?

Waarom PrivaZorg?

• Een vaste zorgverlener   
 (m.u.v. vakantieperiodes)
• Zorg op een vast moment
•  Kwaliteit en persoonlijke 

aandacht zijn voor ons 
belangrijk

• Geen wachtlijst

Ondersteuning nodig 
bij het huishouden?

Bel voor meer 

informatie:

T. 088 - 600 93 18

www.privazorgmaasenwaal.com 

info@privazorgmaasenwaal.com 
PrivaZorg 
Maas & Waal

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

Dit waren ze dan weer, de negen baby’s van 2020. Baby Fien gaat in Ottersum gelukkig worden en de andere acht groeien voorlopig op in een fijn dorp waar nog aandacht is voor elkaar en de omgeving.

Hopelijk komen alle dromen en goede raad van de ouders, zoals zij die verwoordden, uit en worden het allemaal fijne, sociale, eerlijke en zorgzame mensen. De basis hiervoor wordt gelegd in onze gemeenschap. Ons dorp Heijen….

29 NOVEMBER29 NOVEMBER

CHLOE VERPLOEGENCHLOE VERPLOEGEN

Onze fotograaf wandelde met de hond en kwam op de Boxmeerseweg een 
opmerkelijk geboortebord tegen. Niet de papa en mama kondigden de 
geboorte van hun kind aan, maar opa Ron en oma Hermi Broenen die de 
komst van hun kleinkind Chloé, dochter van Emmi en schoonzoon Henri 
Verploegen, bekend maakten. Overigens had Chloé haar geboorte 
goed uitgekiend. Ze kwam weliswaar iets eerder ter wereld dan 
gedacht, maar wel precies op het moment dat Emmi en Henri even 
in Nederland waren. Normaal woont het stel in Frankrijk waar Emmi 
kinderarts is. Hoe fijn was dat! Opa en oma konden nu hun kleinkind 
knuffelen. Als de geboorte in Frankrijk had plaatsgevonden had dit 
niet gekund in verband met Covid. Op het moment dat je dit leest 
is Chloé al verhuisd naar Frankrijk. Of daar ook een geboortebord 
bij het huis staat weten we niet, maar Emmi stuurde ons wel  
foto’s van hun grote trots. Hartelijk gefeliciteerd!



50-jarig Huwelijk
Harrie en Drina Janssen zijn 50 jaar getrouwd!

Namens de redactie van harte

gefeliciteerd met jullie

huwelijksjubileum! 

Nieuwjaarsdag in de Meidoornstraat

De bewoners van de Meidoornstraat zijn creatief geweest 

om toch op alternatieve wijze hun Nieuwjaarsdag te vieren. 

Hiervoor verwijzen we naar de bijgaande foto’s

Een leuke middag met Disco Piet
Gisela Lamers werd verrast door Disco Piet met een mooie bos bloemen, omdat zij altijd voor iedereen klaar staat en voor iedereen bezig is! Daarnaast werden zeker 50 kinderen, uiteraard geheel coronaproof, getrakteerd op snoepjes en een mandarijn en werd er meegedanst op de muziek van Disco Piet.

Woningbouw in Heijen

Door leden van het DB van Hèije Moijer, aangevuld met 
Eelco Basten en Erwin Jansen, is met wethouder Peperzak 
gesproken over wonen in Heijen en de urgentie van 
woningbouw.  Zie verdere info in deze editie van Hejs 
Nejs en op www.heijen.info. Heb je plannen om te 
bouwen of ken je iemand die interesse heeft, meld je via  
e.jansen@espcentrum.nl of hejjemojjer@heijen.info. 

Groet,
Pierre

Hebt u thuis een leuke verzameling? 

Laat het zien….

Beste mensen, 

Het leven is de laatste maanden behoorlijk stiller geworden en 

we zoeken, vaak noodgedwongen, ons heil binnenshuis. 

Wij als redactie moeten ons in deze tijd ook behoorlijk 

aanpassen, want we kunnen niet meer schrijven en interviews 

maken over leuke evenementen die plaatsvinden, zoals 

bijvoorbeeld de carnaval. 

Wat dan wel? Wij kwamen op het idee jullie te vragen of je 

thuis een leuke verzameling hebt en of je daar wat over 

kunt en wilt vertellen. Laat ik als voorbeeld de verzameling 

van mijn moeder geven. Zij heeft in de loop der tijd talloze 

engeltjes bijeen verzameld. Ze wist precies te vertellen welk 

engeltje waar vandaan kwam en van wie ze het gekregen 

had. Ze geloofde ook heilig in haar “beschermengel”. 

Zijn er in ons dorp ook mensen die een mooie verzameling 

hebben? Laat het ons weten. We komen graag langs om het 

te bewonderen en op de foto te zetten. Als je er ook nog een 

leuk verhaal bij hebt is het helemaal top! Stuur een e-mail  

naar dorpsblad@heijen.info. We nemen dan meteen contact 

met je op.

Marjo.
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Wij maken samen met u bouwplannen
Samen toewerken naar doelgerichte bouwplannen

(0485) - 51 34 34
info@snellenhorecaservice.nl
www.snellenhorecaservice.nl

Snellen Horeca Service
Boxmeerseweg 2a, 
6598 BK  Heijen

(0485) - 51 34 34
info@feestpakketopmaat.nl
www.feestpakketopmaat.nl

Showroom
Hoofdstraat 15, 
6598 AA  Heijen

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!

Als eerste wensen wij alle lezers van dit mooie dorpsblad een 
gelukkig en gezond 2021 toe. Laten we hopen dat we elkaar in 
dit jaar weer vaker kunnen ontmoeten en elkaar weer de hand 
kunnen schudden. Genieten van de natuur kan altijd en daar 
zullen wij dan ook volop mee verder gaan.

Heijse beukenbomen
Het eerste artikel van onze hand voor dit jaar gaat over de 
beukenboom. Een boom die iedereen kent en die gelukkig nog 
best veel te zien is in onze bossen. Een paar mooie plekken 
waar beukenbomen staan zijn: In het Heijense bos, als je via 
de Nieuwwijkstraat richting het bos loopt over de brug en 
dan meteen rechtsaf het talud af, dan zie je links een prachtig 
beukenbosje met bomen die statig omhoog groeien. Loop 
er eens in en ervaar de stilte en de rust die van deze bomen 
uitgaat. Omarm er een en voel hoe lekker glad en zacht 
de schors van de boom is. De schors is zo dun dat je in het 
voorjaar de sapstroom kunt horen lopen. Je hebt dan wel een 
stethoscoop nodig en als je die niet hebt lukt het ook wel met 
een wc-rolletje. Het ruisen dat je dan hoort is de hartslag van de 
boom, het bloed dat door zijn aderen stroomt, net als bij ons.

Bij de kerk in Heijen
Hier staan een paar prachtige grote beuken met volle kronen, 
die de bomen beschermen tegen felle zon. Bij het bankje staat 
een beukenboom waarvan de stam omwikkeld is met doek. 
Een beukenboom houdt niet van zon op zijn stam. Dit komt 
omdat hij een dunne bast heeft en dan zonnebrand oploopt. 
Een beukenboom bij de kerk is gesnoeid, waardoor hij geen 
beschermende kroon heeft

De Beukenboom (Fagus sylvatica)

Beukenbosje Heijense bos

Kids & Co



Bij het Nieuwe Erf 
Wandel of fiets via het Nieuw Erf eens naar het bos op de 
grens van Heijen en Afferden (Nieuwerfsekerkweg). Daar staat 
d’n buukenboom. Een machtige boom met een grote kroon. 
Aan de kroon kun je ook zien hoe het wortelgestel er uitziet, 
dat ziet er namelijk onder de grond net zo uit als de takken 
boven. Deze boom is in 1943 geplant door Gerrit Jansen van 
de Lambertushoeve en had voor hem en zijn familie een grote 
betekenis. Er zit ook een naamplaatje met de naam van Gerrit 
en Heijen 1943 op. Op de website van Hèjje Moijer staat een 
mail van Lambert en Anja Jansen (12 juni 2018), waarin je iets 
meer van de bijzondere betekenis van deze boom kunt lezen.

Blijenbeek Afferden 
Wil je een echte beukenlaan zien dan moet je naar de ruïne 
Bleijenbeek in Afferden. Daar ga je het pad tegenover de ruïne 
in. Op een gegeven moment ga je linksaf. Je ziet dan rechts van 
het pad al een paar dode beukenbomen waar paddenstoelen 
op zitten. Dat is het vruchtlichaam van de echte tonderzwam. 
Deze zwam is het gehele jaar op de boom aanwezig. Het 
donkergrijze tot grijsbruine hoefvormige lichaam (lijkt op een 
paardenhoef) zit vooral op de stam, het kan 20 tot soms wel 30 

cm groot worden. De bovenzijde is een harde korst en is rond, 
de onderzijde is vlak.

Hoofdzakelijk oudere bomen met een slechte conditie in 
bosverband worden door de echte tonderzwam aangetast. 
De infectie veroorzaakt witrot waardoor stam- of takbreuk kan 
optreden. In de meeste gevallen sterft de boom binnen enkele 
jaren en wordt daarna door de schimmel verwerkt tot nieuwe 
voeding voor het bos. 
Als je het pad verder inloopt en rechts aanhoudt kom je in 
een echte beukenlaan terecht. Er worden regelmatig excursies 
gegeven door ervaren gidsen. Heb je interesse kijk dan eens op 
de website van kasteelbleijenbeek.nl

Kenmerken
De beuk is te herkennen aan de gladde stam en de brede 
ronde kroon. Het blad is ovaal en heeft een gave bladrand waar 
een lichte golf in zit. De takken dragen spits afstaande bruine 
knoppen. De boom kan wel tot 40 meter hoog worden.

Weetjes en gebruiken 
Om erachter te komen hoe het weer in de winter zou worden, 
hakte men op Allerheiligen (1 november) in een beuk. Bleef 
de wond droog, dan moest men met een strenge winter 
rekening houden. Beukenhout, geslagen met nieuwe maan, 
is duurzaam en wordt niet door de houtworm aangetast. Het 
drinken van water uit een holle beuk zou schurft en andere 
huidziekten genezen. Als er veel beukennootjes zijn, zal de 
winter streng worden.

De beuk is een plant uit de “napjesdragerfamilie”. Het is een 
van nature in Europa voorkomende boom. Hij kan wel 200-400 
jaar oud worden. In de herfst ligt de bodem van het bos bezaaid 
met beukennootjes, van september tot en met november is 
het raak. Als je goed kijkt, zie je de ‘verpakking’ ook liggen: 
een ‘harig’ hulsje van vier blaadjes wordt napje genoemd. 
Beukennootjes zijn kleine, lekkere nootjes. Eekhoorntjes vinden 
ze ook heel erg lekker. Je kunt ze rauw eten maar niet te veel, 
want er zit cyanide in waar je duizelig en slaperig van wordt. 
Als je ze roostert in de koekenpan met boter vervliegt de 
cyanide. Lekker. De beukennootjes worden ook wel boekels 
genoemd. Plaatsen die met beuken te maken hebben, zijn o.a. 
Boekel (Noord-Brabant.), Boekelo (Overijssel.) en Boekhoute 
(Vlaanderen). Het Engelse Buckingham is afgeleid van beuk. 
In Roemenië, waar veel beukenbossen te vinden zijn, hebben 
plaatsen als Boekovina en Boekarest met beuken te maken.

De beuk is een grote sterke wensboom. Een manier om hier 
gebruik van te maken is door in een beukenstok wensen te 
kerven, de stok te begraven en achter te laten. Door hout of 
blad van de beuk bij je te dragen kunnen creatieve vermogens 
versterkt worden. 

In de magie hoort de beuk bij Saturnus en heeft zij een 
vrouwelijke identiteit. Een oud gezegde, dat betrekking heeft 
op het inslaan van de bliksem en de beschermende werking 
van de beuk: “De eiken moet je wijken, de beuken moet je 
gebreuken”. Het gaat dan om het wortelstelsel. Wanneer een 
bliksem in een eik slaat, wordt de kracht niet zoals bij een beuk 
diep in de grond afgevoerd; je staat dus bij een overval van 
onweer met bliksem, veilig(er) onder een beuk dan onder een 
eik. Een bewijs daarvoor bestaat niet, dus blijf bij onweer uit het 
bos, dat is zeker veiliger.

De beuk is één van onze oudste boomsoorten. In het volksleven 
was de boom vooral het symbool van voorspoed. Een 
beukenblad waar een T op stond, beschermde mens en dier. 
Dat was het teken van Thor, de dondergod. Bij de Germanen 
was de beuk als boom aan Freya gewijd, de godin van het 
huwelijk. En nog steeds worden er veel hartjes en initialen 
van geliefden in de beukenschors gesneden. De naam beuk is 
afgeleid van Boc of Beoce en betekent zowel boek als beuk. De 
oude priesters graveerden hun mededelingen in de schors van 
de beuk en op beukenhouten plankjes.

Heel veel geluk en liefde toegewenst en geniet van onze mooie 
natuur rondom Heijen.

Martha & Paul



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: 
hans.boekholt@heijen.info kosten 
per jaar: € 25,- exclusief verzend-
kosten; inclusief verzending in 
Nederland  € 65,-.

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

Wilt u lid worden van vereniging 
Hèjje Mojjer? Stuur een e-mail naar 
hejjemojjer@heijen.info of bel naar 
06 33835726. 

Zie voor meer informatie en  
wetenswaardigheden over Heijen de 
site van Hèjje Mojjer: 
www.heijen.info 
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Foto’s en teksten worden zoveel 
mogelijk met toestemming van 
betrokkenen gepubliceerd.

Oplage:
960 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
Dierenhotel De Mère, Balgoij  024 - 6414982
www.mere.nl

Belangrijke telefoonnummers

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

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

In verband met het coronavirus is er 
nog altijd veel onzekerheid in hoeverre 
geplande activiteiten en evenementen 

plaats kunnen vinden. 

Daarom zijn in deze agenda alleen 
activiteiten opgenomen waarvan op dit 

moment (10 januari 2021) in principe 
vaststaat dat zij de komende tijd 

doorgang (kunnen) vinden.

Vrijdag 5 februari 2021
10.30 uur D’n Toomp

Hejje Mojjer Koffie-uurtje dorpsondersteuner

Zaterdag 6 februari 2021
14.00 uur D’n Toomp

Schutterij/Gilde Sint Dionysius
Open NK Kruisboog

Zondag 7 februari 2021
10.30 uur D’n Toomp

Schutterij/Gilde Sint Dionysius
Open NK Kruisboog

Vrijdag 26 februari 2021
20.00 uur D’n Toomp

Schutterij/Gilde Sint Dionysius
Dorpencompetitie Kruisboog

Vrijdag 5 maart 2021
10.30 uur D’n Toomp

Hejje Mojjer Koffie-uurtje dorpsondersteuner

Zaterdag 20 maart 2021
20.00 uur D’n Toomp

Schutterij/Gilde Sint Dionysius
BKB-wedstrijd Kruisboog

Zondag 21 maart 2021
10.30 uur D’n Toomp

Schutterij/Gilde Sint Dionysius
BKB-wedstrijd Kruisboog

Vrijdag 26 maart 2021
20.00 uur D’n Toomp

Schutterij/Gilde Sint Dionysius Dartavond

Vrijdag 2 april 2021
10.30 uur D’n Toomp

Hejje Mojjer Koffie-uurtje dorpsondersteuner

Maandag 5 april 2021
11.00 uur Manege De Kleine Hoef

Schutterij/Gilde Sint Dionysius Rommelmarkt

Vrijdag 9 april 2021
20.00 uur D’n Toomp

Schutterij/Gilde Sint Dionysius
Finale Dorpencompetitie Kruisboog

Zondag 18 april 2021
10.30 uur D’n Toomp

Schutterij/Gilde Sint Dionysius
BKB-kampioenschap Kruisboog

Vrijdag 30 april 2021
20.00 uur D’n Toomp

Schutterij/Gilde Sint Dionysius Dartavond

De volgende Hèjs Nèjs 
verschijnt op

23 februari 2021.

(Onder voorbehoud)

Wat is uw
huis waard?

Gratis waardebepaling
bel 0485-820202

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. 


