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Winter voorbij, voorjaar in aantocht. Heerlijk vooruitzicht. En als dat vaccineren nou 
een beetje opschiet dan kunnen we eindelijk, eindelijk weer terug naar een soort 
van normaal. Ondanks alle beperkingen hebben we toch weer een aardig Hèjs Nèjs 

in elkaar getimmerd, al zeggen we het zelf. Al zijn het deze keer maar 32 bladzijden. We hadden een mooi, diepgaand 
gesprek met onze nieuwe pastoor Guido Kessels en hij heeft ook al zijn eerste bijdrage aan de parochiepagina geleverd. 
Van een geheel andere aard is de uitslag van de Wortelpinquiz en het interview met de winnaar. Ook ontvingen we een 
leuk stukje tekst van de schoolprins en –prinses van de Heggerank. Gelukkig kon op school wel even lekker carnaval 
worden gevierd. Speciale aandacht voor drie pagina’s foto’s van schilderijen onder het motto “Oude Juf” schildert 
“Oude Meesters”. Juf Liesbet Willems is een getalenteerd schilderes en maakte in deze coronatijd prachtige kopieën 
van schilderijen van Meesters uit de Gouden Eeuw. Monnikenwerk in onze ogen, maar zij kan het. De schilderijen zijn 
niet van de echte te onderscheiden, vinden wij. Historisch Heijen gaat iets minder ver terug, hun bijdrage gaat deze keer 
over Café Zalen Hermsen. In deze editie geen verenigingsnieuws en geen agenda, want tja, alles ligt stil…En verder: De 
apriluitgave van het Hèjs Nèjs wordt een themanummer met als motto “Wonen in Heijen, een Kasteel voor Iedereen”. 
Mocht u daaraan nog een bijdrage willen leveren, laat het ons weten, het kan nog tot 5 april. (dorpsblad@heijen.info )

Wij wensen u weer veel lees- en kijkplezier.
De redactie

Kwaliteit in  
kunststof  
en aluminium

U bent van harte welkom

Hoogveld 1  I  Tel. (0485) 51 22 06  I  www.vangoethem.nu

ramen  I  deuren  I  serres  I  veranda’s  I  horren  I  zonwering

Heijen

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!
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Bericht van het bestuur

Poll klachten geluidsoverlast rondweg N271
en de A77
Na de oproep in de vorige Hèjs Nèjs hebben 65 huishoudens van de korte enquête gebruik gemaakt. Hierbij alvast een 
voorlopig overzicht. (Niet alle stemmers hebben bij beide onderdelen gestemd. Bij het opmaken hiervan was de poll nog  
2 dagen open. De definitieve resultaten komen op www.heijen.info en in de volgende Hèjs Nèjs).

M.b.t. overlast N271: 

Geen overlast Wel overlast

22 39

Zwaarte van overlast: 2x1, 6x2, 12x3 10x4, 9x5

Bewoners van de Heikampseweg, Beukenlaan, Eekhoornstraat/Boommarterstraat/Hermelijnstraat, Nieuwwijkstraat en 
Smele/Kranenveld geven het vaakst overlast aan.Verder zijn er meldingen van Hoofdstraat, Hezeland/Berkenstraat/
Acaciastraat/Boslaan, Nieuw Erf/Kasteelstraat/Dionisiusstraat.

M.b.t. overlast A77: 

Geen overlast Wel overlast

18 47

Zwaarte van overlast: 10x1, 3x2, 9x3 15x4, 10x5

Bewoners van de Heikampseweg, Eekhoornstraat/Boommarterstraat/Hermelijnstraat, Beukenlaan, Smele/ Kranenveld, 
Hommersumseweg, Nieuwwijkstraat geven het vaakst overlast aan. Verder zijn er meldingen van Berkenstraat/Acaciastraat/
Esdoornstraat/Boslaan, Nieuw Erf/Kamperweg, Dionisiusstraat/Boslaan, Hoofdstraat/Lijsterbesstraat/Kasteelstraat, Sleen.
Uit bovenstaande komt het beeld naar voren dat de overlast weliswaar niet massaal wordt ervaren, maar dat bepaalde wijken 
wel degelijk sterke overlast ondervinden. Dit beeld zullen we als Hèjje Mojjer aan de gemeente doorgeven, ervan uitgaande 
dat er een terugkoppeling naar de inwoners volgt. 

Stakeholder overleg woonvisie Gennep

Op 23 februari was er een digitale ‘stakeholdersvergadering’ over de woonvisie Gennep waarin door het DB van Hèjje 
Mojjer en Eelco Basten, Erwin Jansen, samen met diverse Heijense mensen, een stevig Heijens statement werd gemaakt. 
Er is aangegeven dat nieuwbouw, starters, vrije sector en levensfasebestendige bouw een absolute must is voor ons 
dorp! Om een vitale en gezonde samenstelling van de bevolking te krijgen zijn volgens ons wel 100 woningen nodig in 
Heijen de komende jaren. Zoals bekend geven de enquêtes een grote woonbehoefte aan. Ook de cijfers van Destion 
bevestigen dat er veel woningzoekenden zijn. In de informatieve PowerPoint van Eelco Basten is helder aangegeven 
(zie www.heijen.info -Wonen in Heijen - PowerPoint) dat er in Heijen t.o.v. de andere kernen vanaf 2000 maar heel weinig 
is gebouwd (7%). Ook heeft Heijen relatief weinig huurwoningen. In het woningbouwprogramma, dat de 23e besproken 
is, staan voor Heijen minder woningen gepland dan in de andere kernen. Wel 3 tot 5 keer minder. Dat vonden en vinden 
wij vreemd, zeker omdat Heijen het snelst vergrijst vergeleken met de andere kernen. Meer over wonen in het komend 
themanummer van Hèjs Nèjs!

‘Wie is er 80 jaar geworden’, vraagt u zich wellicht af. 
Gelukkig zijn dat steeds meer mensen: 80 is immers het 
nieuwe 60! Maar hier wil ik het hebben over een ander 
levend wezen: de boom.

Ooit is ie doelbewust geplant om, samen met een heel 
stel soortgenoten, een prachtige laan te gaan vormen. 
Of hij is spontaan ontstaan uit een zaadje dat een 
vogel voor zijn eigen energiehuishouding niet nodig 
had en dat onverteerd via de geëigende weg weer 
op een groeizame plek terecht kwam. Hier kon het 
uitgroeien tot een klein struikje en later tot een sterke 
boom. En afhankelijk van de soort kon hij vervolgens 
een leeftijd bereiken, die die van de mens aanmerkelijk 
zou overstijgen. Bomen kunnen immers wel honderden 
jaren oud worden.

Maar dan………..de mens vindt, dat de boom in de 
weg staat. Er moet plaats gemaakt worden voor zijn 
ongebreidelde expansiewensen. Of de mens vindt het 
lastig, dat hij blad moet opruimen in het najaar als de 
boom zijn zomerse jas aflegt. En dat terwijl de boom 
elk jaar weer voor heerlijke schaduw zorgt in de alsmaar 
warmere zomers. Om nog maar te zwijgen over de 
koolzuurassimilatie: lichtenergie wordt daarbij gebruikt 
om CO2 om te zetten in koolhydraten, zoals glucose en 

daarbij komt zuurstof vrij. En zonder zuurstof kan de mens 
zeker geen 80 jaar worden. 

Bomen hebben natuurlijk geen vermogen om te denken, 
zoals de mens. Maar ze zijn stiekem wel getuige van wat 
er om hen heen gebeurt. Neem een boom, die nu de 80 
is gepasseerd. Hij heeft de inval in 1940 meegemaakt, 
de ellende die de oorlog bracht, de wederopbouw erna, 
de roerige jaren zestig voorbij zien trekken, als ie de 
krant kon lezen beseft, dat de mens het eigenlijk nooit 
leert en maar blijft streven naar macht ten koste van 
de medemens. Maar natuurlijk ook prachtige muziek 
gehoord en idem sportwedstrijden gezien, de opkomst 
van de digitale samenleving aan zich voorbij zien trekken, 
etc. Daar de botte bijl inzetten, waardoor in één dag een 
einde gemaakt wordt aan een leven van meer dan 80 
jaar? Soms zal dat niet anders kunnen, maar voordat die 
fatale ingreep plaats vindt, is het toch zeker de moeite 
waard om hierover nog eens diep na te denken en te 
bekijken of er geen andere oplossing mogelijk is. Dat kan 
er een klein beetje toe bijdragen, dat onze planeet nog 
eeuwen bewoonbaar blijft. Over de massale ontbossing 
in Brazilië en Indonesië zullen we het hier maar even niet 
hebben…..

Henk Kerkhoff

80 jaar!



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

Wat vonden jullie ervan om prins en prinses te zijn  
in deze tijd?
Het is wel wat anders nu de hele wereld last heeft het 
COVID-19. Maar ondanks alles was het  toch een hele 
leuke en gezellige tijd, kortom: hoe leuk was het, dat we 
hoorden dat we prins en prinses mochten zijn van onze 
school in het bijzondere jaar 2021. 

Hoe kwamen jullie uit? 
Vrijdag 29 januari werden we gebeld en werd ons verteld 
dat we prins en prinses mochten zijn. Er werd ook een 
groepsapp aangemaakt in WhatsApp, daar zaten juf 
Mayke, juf Anita en wij in. In de groepsapp bespraken we 
alles over het uitkomen en nog veel meer leuke dingen. 
We mochten het aan niemand vertellen, en dat is ons 
goed gelukt. Dat was wel spannend!

Hoe hebben jullie carnaval gevierd?
We mochten het programma bedenken van die ene 
week (= de week vóór carnaval. Redactie), dat we weer 
fijn naar school mochten. Samen bij elkaar is echt LEUK. 
We hebben voor iedere dag van alles bedacht, maar de 
donderdag was wel heel apart: we hebben iets lekkers 
uitgedeeld, namelijk chips voor alle kinderen van De 
Heggerank. De ouderraad bedanken we hiervoor, zij 
hebben het gehaald en betaald. Het was erg lekker en 
super lief. Op vrijdag mochten we verkleed naar school. 
Dat was fijn en mooi. We hadden geluk dat er ook nog 
sneeuw lag, dus konden we extra naar buiten. Daar 
hadden we goed over nagedacht……..  
Al met al was het een tijd om lang van na te genieten. 
  
Groetjes van Prins Henry en Prinses Megan

Prinses Megan en Prins Henry waren even 
“de baas” van De Heggerank.
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RUIM 100MONUMENTENBINNEN IN TOONZAAL

BUITEN RUIM 300 MONUMENTENOPGESTELD

Spit Natuursteen
Heesweg 37, 6598 AK  Heijen

T 0485 - 512367  •  E info@spitnatuursteen.nl
www.spitnatuursteen.nl  •  www.spiturnen.nl

2 WEKEN LEVERTIJD

Vraag 1: 
Wat betekent het woord “carnaval”?
Antwoord: Vaarwel aan het vlees 

Vraag 2: 
C.V. De Wortelpin is opgericht eind 1959. Kort hierna is de eerste Raad van Elf 
gevormd. Hoeveel Raadsleden zijn er geweest sinds de oprichting t/m de huidige 
Raad van Elf?   
Antwoord: 121 

Vraag 3:
Hoeveel jaar zitten/zaten de drie langstzittende raadsleden bij elkaar opgeteld 
bij de Raad van Elf?   
Antwoord: 91 jaar (Laurens Vinck 34; Hans Boekholt 29 en Henk Artz 28 jaar) 

Vraag 4:
Wat is de gemiddelde leeftijd van de huidige Raad van Elf  op 1 januari 2021?   
Antwoord: 38 jaar 

Vraag 5:
Hoeveel leden (actieve en steunende leden) heeft de carnavals vereniging?   
Antwoord: 76 leden

Vraag 6:
In tegenstelling tot de meeste andere verenigingen is niet de voorzitter, maar 
de vorst de woordvoerder van een carnavalsvereniging. In dit kader de volgende 
vraag: Wie zijn de voorzitters geweest van C.V. De Wortelpin en wie is de huidige 
voorzitter?  
Antwoord: Gewezen voorzitters: Sjang Gommers, Jan Maas,  Henk Artz, Jan Coenen, 
Frans Elemans, Rob van de Kamp, Jean-Pierre van Erp,  Harald Kroon.
Huidige voorzitter: Frank Weerepas

Vraag 7:
Hoeveel Carnavalsgroepen zijn er thans actief in het Wortelpinnenrijk?   
Antwoord: 12 

Vraag 8:
Geert Peeters was 21 jaar toen hij uitverkozen werd tot Prins. Hij is hiermee de 
jongste prins in de geschiedenis van C.V. De Wortelpin. Wie was op het moment van 
uitkomen de oudste prins? Wat was zijn leeftijd bij het uitkomen?
Antwoord: Gies Gisbers, 53 jaar.

Quarantaine QuizQuarantaine Quiz
Vraag 1 Wat betekent het woord “carnaval”?

Vraag 2 C.V. De Wortelpin is opgericht eind 1959. Kort hierna is de eerste Raad van Elf 
gevormd. Hoeveel Raadsleden zijn er geweest sinds de oprichting t/m de huidige 
Raad van Elf?

Vraag 3 Hoeveel jaar zitten/zaten de drie langstzittende raadsleden bij elkaar opgeteld 
bij de Raad van Elf?

Vraag 4 Wat is de gemiddelde leeftijd van de huidige Raad van Elf  op 1 januari 2021?

Vraag 5 Hoeveel leden (actieve en steunende leden) heeft de carnavalsvereniging?

Vraag 6 In tegenstelling tot de meeste andere verenigingen is niet de voorzitter, maar de vorst de 
woordvoerder van een carnavalsvereniging. In dit kader de volgende vraag: Wie zijn de voorzit-
ters geweest van C.V. De Wortelpin en wie is de huidige voorzitter?
Gewezen voorzitters:

Huidige voorzitter:

Vraag 7 Hoeveel Carnavalsgroepen zijn er thans actief in het Wortelpinnenrijk?

Vraag 8 Geert Peeters was 21 jaar toen hij uitverkozen werd tot Prins. Hij is hiermee de jongste prins in 
de geschiedenis van C.V. De Wortelpin.
Wie was op het moment van uitkomen de oudste prins?  
 

Wat was zijn leeftijd bij het uitkomen?

Vraag 9 Iedereen kent wel het carnavalsnummer “We hebben de Prins in de straat”.
Welke Heijense straat heeft tot dusverre, gemeten naar het aantal aanwezige huizen, % 
gezien de meeste prinsen geleverd?  N.B. Als woonadres geldt het adres op het moment dat de 
prins uitkwam.

Vraag 10 Aansluitend op vraag 9: Uit welke straat kwam de prins van 2005?

Vraag 11 Hoeveel prinsen heeft de carnavalsvereniging gehad die niet in Heijen zijn 
geboren en getogen?

Vraag 12 C.V. De Wortelpin kent verschillende prinsen, van Kruumelprins tot Grote Prins. Welke personen 
zijn in de historie van de vereniging meerdere keren prins geweest?
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Vraag 16:
De zittingsavonden vormden al vrij snel een vast onderdeel van het 
carnavalsprogramma. Veel artiesten van eigen bodem hebben hierbij opgetreden. 
Noem zoveel mogelijk Heijense artiesten die tijdens de zittingen op het  
podium stonden.
Antwoord: Wim Linssen en Minie Deenen, Kroeglopers, Four Tops, N27, Les 
Clochards, Ex Prinsen, Scheif orkest, Top secret, Carla en Wilma, Goed gevuld, 
Entertainment Groep, Kaboem, Two and a Half Men, F&F  (Frank Robben en Friso), 
Ik en hij (John Bindels en Henk Pennings), Heijse Vierkantjes, Driekske en Rieske 
(Erik Veekens en Cheline Hendriks), Wil vd A, Ad van Zitteren, Jantje van de 
Pikkemaat (Eric Veekens), Lien en Mien (Wim en Jose Kusters), Vorstverlet, 
Showgirls, Sugar Lee  Hooper (Wilma Verhasselt), Wi-Wi’s (Wil vd A en Wim 
Kusters), Wej vrollie, Dansmarietjes, Deelnemers Heijs uit volle borst, diverse 
zangers, Winnaars pleebeksjo, Die twee en die..jen, Hofkapel, Dansgroepen van de 
Wortelpin, Dames Raad van Elf, Groep van Nana Mouskouri’s (elftal V.V. Heijen).
 
Vraag 17:
Welk(e) dansmarietje(s) is/zijn het langst als zodanig actief geweest bij de “Grote” 
Raad van Elf? Hoeveel jaar was/waren zij in functie? 
Antwoord: Cindy Kusters, 6 jaar actief

Vraag 18:
De Raad van Elf en de Jeugdraad nemen met een eigen Prinsenwagen deel aan de 
optochten. Noem zoveel mogelijk chauffeurs die minimaal 2 jaar de tractor voor de 
Prinsenwagen en de Jeugdprinsenwagen hebben bestuurd.
Antwoord: Prinsenwagen: Ab Groetelaars, Karel en Elly  Gesthuizen, Mathijs Coenen. 
Jeugdprinsenwagen: Toon Theunissen, Ger Lintzen, Hans Jacobs, John van den Hoogen.

Vraag 19:
Iedere Prins sluit zijn proclamatie af met een leus. Hoe vaak is het woord “carnaval” 
tot dusverre voorgekomen in de leuzen van de prins.
Antwoord: 23 keer

Vraag 20:
Waarom wordt in Rotterdam carnaval in de zomer gevierd? 
Antwoord: Om de mensen uit het Caribisch gebied carnaval te kunnen laten vieren 
met temperaturen die ze gewend zijn

Vraag 21:
In Limburg besloot een vereniging het zomercarnaval te organiseren. Wat is er 
gebeurd met deze vereniging? 
Antwoord: Ze werd geroyeerd als lid door de overkoepelende organisatie

Vraag 22:
Waar komt de carnavalsgroet ‘’Alaaf ‘’ vandaan? 
Antwoord: Uit het oud Keuls dialect: Allaf; ofwel alles aan de kant

Vraag 9:
Iedereen kent wel het carnavalsnummer “We hebben de Prins in de straat”. Welke 
Heijense straat heeft tot dusverre, gemeten naar het aantal aanwezige huizen,  
% gezien de meeste prinsen geleverd? N.B. Als woonadres geldt het adres op het 
moment dat de prins uitkwam.
Antwoord: Nieuw Erf 

Vraag 10:
Aansluitend op vraag 9: Uit welke straat kwam de prins van 2005?   
Antwoord:Esdoornstraat

Vraag 11:
Hoeveel prinsen heeft de carnavalsvereniging gehad die niet in Heijen zijn 
geboren en getogen?  
Antwoord: 23 

Vraag 12:
C.V. De Wortelpin kent verschillende prinsen en prinsessen, van Kruumelprins en 
-prinses tot Grote Prins. Welke personen zijn in de historie van de vereniging 
meerdere keren prins geweest?   
Antwoord: Sjaak Gisbers, Frans Elemans,   Piet Franzmann, Geert Peeters,  Joep 
Koenen,  Wilco Hermsen, Sam Jansen,  Luuk Gaertner,   Boy Hubbers,  Nick de Valk,  
Nick Traa,  Stanny Peters,  Youri Lambregts.

Vraag 13:
Stel: er wordt een optocht gehouden met “Corona” als thema. Maak een zo origineel 
mogelijke tekst van minimaal 11 woorden, waarin de link tussen carnaval en  
corona voorkomt.
Antwoord: Dit jaor is corona ien os land, mar volgend jaor gêt de vastelaovund vur 
niemand an de kant.

Dizze carnaval zien wej nog nie vurzien van un prik, mar op 1,5 meter make wej 
toch veul schik.

Het coronavirus sloeg wild um zich hin; wej zien terug, want dur de jaore hin viere 
wej carnaval mit De Wortelpin.

Allemaal naar de prikstraat voor de corona-vaccinatie
Dan beleven we in 2022 weer een geweldige carnavalsensatie.

Het leven nu met Covid-19 heeft een randje zwart,
Maar rood, geel, groen is en blijft in mijn hart.

Al zurgt de corona vur negatief gedonder, De Wortelpin kriegt ie d’r echt nie onder!

Vraag 14:
Dit jaar kan carnaval niet worden gevierd onder normale omstandigheden. In welk 
jaar werd carnaval ook afgelast in grote delen van het land vanwege een epidemie? 
Antwoord: Carnaval werd niet eerder afgelast door een epidemie in een groot deel 
van het land.

Vraag 15:
Enkele jaren geleden is de Stichting JeugdCarnaval De Wortelpin opgegaan in de vereniging 
C.V. De Wortelpin. Noem zoveel mogelijk leiders van de jeugdafdeling door de jaren heen.
Antwoord: Cheline Gommers, Richard Bindels, Elly Raijmakers, Geert Peeters, 
Paul Sinel, Richard Vinck, Mathijs Jansen, Henk Raijmakers, Jeroen Peeters, Rob 
Takken, Iwan Vervoort, Boy Hubbers, Danielle Blom, Luuk Gaertner, Marijke van 
Rensch, Tari Lambregts, Wil vd A, Willy Theunissen, Pierre Peeters, Mark Takken.

Bedankt voor
het meespelen! 
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Wij hebben een uitgebreid assortiment aan schotels, broodjes, snacks 
en diverse specialiteiten uit eigen keuken zoals:

Heijse kip • Heijs boutje • Broodje van het huis • Jachtfriet • enz. 

Kwaliteit, service, hygiëne en persoonlijke 
benadering staan bij ons hoog in het vaandel.

Bent u in de buurt, kom dan even 
binnen en proef de echte dorpssfeer 
en geniet van 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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Beste Wortelpinnen en Wortelpinnekes,
Nee, dit is niet de laatste vraag van de quarantainequiz 
van C.V. De Wortelpin. We zouden het jullie makkelijk 
maken, want het antwoord staat elders op deze pagina.

Afgaande op het aantal inzendingen hebben we het jullie, 
in tegenstelling tot bovenstaande fictieve vraag, mogelijk 
niet eenvoudig  gemaakt. Als organisatie hebben we 
echter het vermoeden dat de huidige omstandigheden 
ook mee hebben gespeeld in het gering aantal reacties. 
We bedoelen hiermee dat helaas de mogelijkheid 
ontbrak om met een groepje samen te gaan zitten om 
aldus gezamenlijk en gezellig bezig te zijn met de quiz. Dit 
vermoeden is mede gebaseerd op een aantal positieve 
reacties dat we hebben ontvangen. Hieruit blijkt dat 
mensen wel enthousiast aan de quiz zijn begonnen, maar 
het uiteindelijk toch lastig vonden om in z’n eentje tot alle 
antwoorden te komen.

Laten we ons richten tot het oordeel van de jury omtrent 
de inzendingen. De deelnemers hebben het nodige werk 
gemaakt van het invullen van het quizformulier. Voor sommige 
antwoorden was de ruimte op het formulier niet toereikend, 
dus ontvingen we compleet uitgewerkte bijlages. 

Uiteindelijk heeft de jury Wim Kusters uitgeroepen tot 
winnaar van de quiz. Gezien de lange historische band 
en betrokkenheid van Wim met de vereniging (hij is één 
van de oprichters en voor zijn inzet benoemd tot erelid) 
wellicht geen verrassende uitkomst, maar niettemin een  

knappe prestatie. Als quizwinnaar werd Wim verrast met 
een mooi oorkonde en een leuke prijs. Verder is aan 
Wim, maar ook aan alle andere inzenders, een attentie 
uitgereikt als dank voor hun deelname.

Mini-interview met de quizwinnaar:
Wat vond je van de quiz?
Het was een leuke, maar lastige opgave. Je had wel wat 
historische kennis en carnavalsgidsen nodig om er uit te 
komen.

Heb je verder nog iets gezien van de quarantaine-
activiteiten van de vereniging?
Ja, we hebben een aantal afleveringen van Wortelpin-TV 
bekeken en ook de sleuteloverdracht gezien. Dat was 
allemaal het bekijken waard.

Heb je nog iets gedaan aan carnaval zelf?
In feite niet. We hebben naar de TV gekeken, maar dat 
was het wel. We hebben dit jaar geen carnavalskleding 
aangetrokken.

Hoe kijk je aan tegen carnaval 2022?
Hopelijk kunnen we elkaar dan weer treffen en naar 
enkele activiteiten, bijvoorbeeld de zittingen en de 
prinsenreceptie, gaan. 

Wil je verder nog iets kwijt?
José en ik hebben in al die jaren met veel plezier aan de 
carnaval meegedaan. Met een knipoog naar de “leus” 
van de vereniging wens ik dat de Heijense carnaval 
volgend jaar weer mag groeien en bloeien.

Wij feliciteren Wim als winnaar van de quiz en danken 
hem voor dit mini-interview.

En de quizwinnaar is 
…………………………?
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Wij maken samen met u bouwplannen
Samen toewerken naar doelgerichte bouwplannen #1

WIM Kusters
Quarantaine 

Quizzer
2021
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Verloting paaskaars
Ook dit jaar wordt de paaskaars verloot. Deze loting vindt plaats na de viering op zondag 4 april. Na de 
paasvieringen op zaterdag 3 en zondag 4 april kunt u lootjes voor de trekking kopen. Ze kosten € 1,- per 
twee stuks. Het winnende lotnummer wordt zondag na de mis getrokken en bekendgemaakt. In de vol-
gende Hèjs Nèjs en op onze Heijense website www.heijen.info wordt dit nummer vermeld. Hebt u de 
paaskaars gewonnen dan kunt u zich met het lotnummer melden bij het kerkbestuur.

Vastenactie 2021
De parochie Heijen sluit dit jaar aan bij de vastenactie van Gennep. Hieronder leest u  

er meer over.

Vorig jaar hebben de coronacrisis en de lockdown in maart en april ervoor gezorgd dat de inkomsten van 
de vastenactie minimaal waren. Daar kwam bij dat de Goede doelenactie in april niet doorging. Daarom 
willen wij in ons dekenaat Venray  via de MOV-Vastenaktie dit jaar opnieuw aandacht vragen voor het 
Project Ewoi in Turkana (Noord-Kenia).

Door extreme droogte groeit er weinig of niets in het Turkana-district. Voedsel en goederen moeten 
worden aangevoerd en zijn, mede door het transport, erg duur. Vooral ouderen zijn van deze situatie de 
dupe. Voor hen zijn er helemaal geen voorzieningen. In 2002 is daarom het Ewoi-project opgestart om in 
de dorpjes in dat gebied de armste ouderen te voorzien van onderdak, voedsel en medische hulp. Met 
behulp van vrijwilligers uit de parochie aldaar zijn er kleine hutjes voor hen gebouwd. Familieleden en de 
gemeenschap zijn bij deze hulp betrokken door middel van huisbezoeken en contacten met de plaatselijke 
parochies, stam- en dorpsoudsten.

Na een lange periode van droogte is er door extreme regenval in de tweede helft van 2019 veel verwoest. 
Straten zijn vernield, hutjes weggevaagd en huisraad is verloren gegaan. De ouderen zijn opnieuw alles 
kwijt. Ze klopten daarom bij het Ewoi-centrum aan voor hulp, het enige centrum in Turkana dat deze hulp 
bood.

Helaas heeft vorig jaar het coronavirus ook dit district hard getroffen. Ook in Turkana veranderde de 
leefwijze van de mensen compleet. Vanwege de vele besmettingen, soms ook met de dood tot gevolg, zijn 
scholen, kantoren en kerken gesloten. Mensen sterven thuis of in het enige ziekenhuis in die streek, waar 
vaak geen enkele arts aanwezig is. Een sociaal opvangnet is er niet. 
Ook het Ewoi-centrum moest dicht. Toch blijft de stichting Ewoi, met inachtneming van de gezondheids-
voorschriften, individueel hulp bieden waar dit kan.

MOV-Vastenaktie Venray wil in deze moeilijke situatie deze stichting daarom ook in 2021 steunen en doet 
daarbij een beroep op u om met uw gift daar hulp te kunnen bieden.

U kunt uw bijdrage in de bus in de kerk deponeren of overmaken op bankgiro 
NL21 INGB 000 300 0046 
t.n.v. Vastenactie
met vermelding “project Ewoi”.
Meer info:  www.stichting-ewoi.nl

Bijdrage pastoor Kessels
In navolging van zijn voorgangers zal ook pastoor Kessels een bijdrage leveren aan 
de parochiepagina. Hieronder zijn eerste bijdrage.

Veertigdagentijd: stilte en gebed
Net zoals wij in het voorjaar onze tuin en ons huis op orde willen heb-
ben, zo dienen wij op een actieve manier onze relatie met God op orde 
te stellen. Want wij dragen soms een ballast met ons mee die deze relatie 
kan belemmeren of zelfs verbreken. De Veertigdagentijd is voor ons een 
tijd van actieve voorbereiding op Pasen. Niet in de zin van: we moeten 
in onze toch al volle agenda’s nog méér doen. Maar meer in de zin van: 
streep enkele dingen in de agenda door om de stilte en het gebed op 
te zoeken. God wil je zoveel zeggen!  Zeker in deze drukke tijd waarin 
zoveel geluiden en beelden een beroep doen op onze aandacht, is rust, 
stilte en gebed nodig. Dat is de voorwaarde om een relatie met God te 
onderhouden. Terugkeren naar de Bron van het leven! 

Sacrament van Boete en Verzoening
Christus heeft de weg bereid, Hij is ons voorgegaan naar de Vader. Het is 
de weg van de nederigheid. Voor ons betekent dit: het eerlijk bekennen 
dat je een ballast met je meedraagt, namelijk je zonden en tekorten ten 
opzichte van God en de naasten. In het sacrament van de biecht, oftewel 
het sacrament van boete en verzoening, ontvangen wij vergeving van 
God. God wil de onnodige ballast van ons wegnemen en een nieuw 
begin maken. 

Daarom is er tijdens de hele Veertigdagentijd de gelegenheid om een  
afspraak te maken met de pastoor om het sacrament van boete en verzoening  
te ontvangen. 

Van harte wens ik u een gezegende Veertigdagentijd toe, op weg naar 
Pasen! 

Pastoor Kessels

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

Zaterdag 03 april 20.00 uur  
Paaswake, Eucharistieviering met 
volkszang in de Martinuskerk  
Gennep

Zondag 04 april 09.30 uur  
Pasen, Eucharistieviering met het 
Gregoriaans koor

Zondag 11 april 09.30 uur  
Eucharistieviering met volkszang

Zondag 18 april 09.30 uur  
Eucharistieviering met volkszang

Zondag 25 april 09.30 uur  
Eucharistieviering met volkszang

april 
2021

vieringen in
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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.

WWW.KONINGSVEN.NL

KONINGSVEN - DE DIEPEN
natuur in ontwikkeling
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BEDRIJFSWAGENS
mooi werk !

Ewinkel 4, Cuijk
0485 - 336500

In een totaal winterse setting maakten wij een paar 
weken geleden nader kennis met onze nieuwe pastoor, 
de 40-jarige Guido Kessels. We waren van harte welkom 
in het parochiezaaltje van de Martinuskerk in Gennep, in 
het huis waar hij woont, samen met zijn tweelingbroer 
Marc. Het werd een mooi en openhartig gesprek.

Waar komt u vandaan en hoe waren uw 
familieomstandigheden?
Pastoor: “Ik ben geboren in Weert en opgegroeid 
in Stramproy. Ik heb twee oudere zussen die allebei 
getrouwd zijn, er zijn in totaal negen neefjes en nichtjes. 
Ik heb een tweelingbroer Marc, die net als ik priester is 
geworden. Mijn ouders leven nog. Het geloof nam een 
grote plaats in in het leven van mijn ouders en ik ben 
daarom op een natuurlijke manier gelovig opgevoed. 

Wat de Kerk betreft dwongen onze ouders ons niet, maar 
het geloof hoorde wel bij het leven. We gingen wekelijks 
naar de kerk, we namen deel aan activiteiten voor tieners 
en jongeren in bisdom Roermond en beleefden op deze 
manier het katholieke geloof als iets heel natuurlijks. Het 
zat in de familie, aan moeders kant waren vier heerooms 
in de familie. Ik ging naar de middelbare school in Weert 
en daarna studeerde ik werktuigbouwkunde aan de 
MTS. Het logische vervolg zou zijn dat ik bouwkunde zou 
gaan studeren. Ik houd van het opknappen van (oude) 
gebouwen en nog steeds ben ik geïnteresseerd in het 
renoveren ervan. Maar in die jaren, van mijn 18e tot mijn 
21e, de jaren naar de volwassenheid, is er iets in mij 
veranderd. Ik merkte wel dat ik iets diepers wilde in mijn 
leven. Er was een soort van leegte.” 

De Lieve Heer had andere plannen met mij…
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Ja, want hoe bent u op het idee gekomen om 
priester te worden?
Pastoor probeert het uit te leggen: “Het is geen logisch 
verklaarbare route, het blijft een soort van geloofsgeheim 
hoe God je heeft weten te raken. De Lieve Heer had toch 
andere plannen met mij. Ik had in die tijd veel gesprekken 
met de pastoor van Stramproy, pastoor Mutsaerts, hij was 
mijn grote voorbeeld. In 2000 ging ik naar Rome naar de 
Wereldjongerendagen. Daar kreeg ik de intense ervaring 
van het delen van hetzelfde geloof met katholieke 
jongeren uit de hele wereld en dat de Kerk groeit en leeft. 
Ik had ook een grote bewondering voor Paus Johannes 
Paulus II. Maar het blijft een sprong in het diepe, een 
groot mysterie. Je geeft de mogelijkheid tot het vormen 
van een gezin op, dat is bovennatuurlijk. Maar je voelt dat 
je je daardoor voor 100% kunt inzetten voor de Kerk, ik 
kan nu veel geven. Toch blijft het natuurlijk een offer en 
dat blijft het tot de laatste dag, maar tegelijkertijd vervult 
het priesterschap mijn leven ten volle.”

“Ik had ook een grote bewondering 
voor Paus Johannes Paulus II.”

Want hoe ging het toen verder?
In 2001 ging ik naar het Seminarie Rolduc in Kerkrade. 
De opleiding tot priester duurt zeven jaar: drie jaar 
studeer je filosofie, drie jaar theologie en het laatste 
jaar ben je als diaken zowel werkzaam in de parochie 
als afstuderend op Rolduc. Dus met de Diakenwijding 
begint je parochieleven. Ik liep eerst driekwart jaar mee 
met de pastoor in Maasbracht, Brachterbeek, Linne en 
Stevensweert. In 2008 werd ik door bisschop Wiertz in 
de kathedraal van Roermond tot priester gewijd. In 
totaal ben ik vijfeneenhalf jaar kapelaan geweest in het 
parochiecluster Maasbracht. De benoemingen komen 
van de bisschop en zijn rechterhand de vicaris-generaal 
en het is wel de bedoeling dat je daar gehoor aan geeft. 
Alleen in uitzonderlijke gevallen kun je een benoeming 
weigeren. Als de bisschop mij had gevraagd om in 
Stramproy pastoor te worden, dan had dat een reden 
kunnen zijn dit te weigeren. Na mijn periode in het 
parochiecluster Maasbracht ben ik met goedvinden van 
de bisschop vier jaar naar Italië gegaan. 

Daar heb ik twee jaar gewoond bij de religieuze familie 
van het mens geworden Woord. Tevens begon ik met de 
studie ‘spirituele theologie’ aan de universiteit in Rome. 
Omdat ik na twee jaar de religieuze familie had verlaten, 
maar wel nog bezig was met mijn studie, besloot de 

bisschop dat ik de studie in Rome zou afmaken. Ik woonde 
vanaf toen in Campo Santo Teutonico, een priesterhuis 
dat links van de Sint Pieter is gelegen. In Rome heb ik 
mijn studie afgemaakt en daarna ben ik teruggekeerd 
naar Limburg. Op 1 juli aanstaande ben ik vijf jaar pastoor 
in Gennep. Inmiddels ben ik niet alleen benoemd in de 
H.Martinus- en H.Norbertusparochie in Gennep, maar 
ook in de H.Dionysiusparochie in Heijen. Daarnaast ben 
ik benoemd als docent op het seminarie Rolduc, waar 
ik de vakken “Inleiding in het Christelijk Geloven” en 
“Persoonlijke Bijbellezing” geef.

Is u al iets opgevallen in Heijen? 
Pastoor: “Ik ben pas op 3 januari in Heijen begonnen. 
Het was geen onbekend terrein voor mij. Ik had goede 
contacten met pastoor Reijnen, zo hadden we geregeld 
“korenoverleg”. Inmiddels heb ik een aantal huisbezoeken 
afgelegd maar in verband met corona is het allemaal wat 

lastig. Op huisbezoek ga je bijvoorbeeld in het geval 
van een doopsel, huwelijk, ziekte of overlijden, maar ook 
gewoon om elkaar te leren kennen, dus ik zou zeggen: 
schroom niet om mij te bellen voor een afspraak!”

Hoe ziet uw agenda eruit, wij denken vaak dat een 
pastoor niet meer te doen heeft dan de H.Mis voor te 
bereiden en te lezen…
Pastoor moet erom glimlachen. De agenda zit overvol. 
Ga maar na: natuurlijk het voorbereiden van de H.Missen 
en de daarbij horende preken, maar ook het voorzitten 
van de kerkbestuursvergaderingen. Alle bestuurlijke 
en praktische zaken komen aan de orde. Lesgeven 
aan de communicanten en vormelingen, maandelijkse 
bijeenkomsten van de tienergroep en de Bijbelgroep. 
Het bezoeken van zieken thuis, in verzorgingstehuizen 
en ziekenhuizen, huisbezoeken, het lesgeven op Rolduc, 
waar hij zelf de cursus voor heeft moeten schrijven. 

Marc en Guido of Guido en Marc Kessels
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Een buurtzame bank
is een vertrouwd
gezicht in de buurt.
Al 100 jaar.

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

 

 

   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!

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

Alleen dat lesgeven al kost inclusief de voorbereiding 
een dag per week. Ook het aanwezig zijn bij dekenale 
en diocesane activiteiten en overleggen. Nee, pastoor 
verveelt zich geen moment!

Over praktische zaken gesproken: het dak van de kerk 
bleek een lekkage te hebben. Het liefst zou de pastoor 
zelf het dak op geklauterd zijn om het lek met eigen 
handen te dichten. “Ik zou het misschien kunnen,” lacht 
hij, “maar dat mag niet vanwege de wetgeving.” 

Heeft u ook zorgen?
“Een goede herder voelt zorgen. Het gevaar is dat je als 
priester het herder-zijn verliest door het vele regelen en 
managen en omdat steeds meer taken op een steeds 
kleinere groep priesters en vrijwilligers terugvallen. Veel 
organisatorische zaken nemen te veel tijd in beslag, tijd 
die je liever anders zou besteden.”

Een jongensdroom, heeft u die misschien nog?
Pastoor moet even nadenken en zegt dan bescheiden: 
“Ik zou best een vervallen huisje of chaletje willen kopen 
om dat eigenhandig op te knappen. Niet voor niets wilde 
ik vroeger bouwkunde studeren. De vraag is of ik hier ooit 
het geld of de tijd voor zal hebben.”

Wilt u nog iets tegen Heijen zeggen?
“Dat ik heel graag bij mensen thuis op de koffie kom en 
dat ik heel graag kom kennismaken.”

Telefoonnummer: 0485 511888.

Wij wensen pastoor Guido Kessels heel veel succes en 
een mooie tijd in onze Heijense gemeenschap….
 



Aanmelden op basisschool de Heggerank
Wordt uw kind in schooljaar 2021-2022 vier jaar dan nodigen wij u graag uit op 

Basisschool De Heggerank. U kunt telefonisch contact opnemen met school:  

0485-512053. Het managementteam maakt dan met u een afspraak voor een 

bezoek. Voor overige informatie over het aanmelden verwijzen wij naar de 

schoolwebsite www.deheggerank.nl 

Duurzaam Heijen begint bij jou!

De inwoners van Heijen krijgen per woning een energiebesparingstas! In de tas 

zitten energiebesparende producten die worden aangeboden door de gemeente 

Gennep in samenwerking met de vereniging Hèjje Mojjer. Het doel van de tas is 

niet alleen aandacht vragen voor energiebesparing in huis. De actie wordt ook 

aangegrepen om een oproep te doen om duurzame ideeën aan te dragen voor 

Heijen. Voor de uitvoering van die ideeën is een bedrag van €30.000 beschikbaar.

Dit bedrag is beschikbaar gesteld door het bedrijf Kronos Solar, dat op de Brem 

een zonnepark heeft ontwikkeld. Meer informatie over de tas en de ‘Duurzame 

ideeënwedstrijd’ lees je in een aparte folder in deze uitgave van Hèjs Nèjs. 

Let op! Wil je in aanmerking komen voor dit pakket, dan moet je de voorzijde van 

de folder vanaf 28 maart duidelijk zichtbaar (vanaf de voordeur) achter je raam 

hangen. De folder mag weg als je het pakket hebt ontvangen (uiterlijk 17 april). 

Meer informatie staat in de folder!

P E R S B E R I C H T
Paas Wandelroute!

Speciaal voor senioren

Gennep, maart  2021 
De wandelchallenges waren een groot succes. 6 Groepen hebben meegedaan met in totaal zo’n  90 deelnemers.  We zijn blij iets te kunnen betekenen in deze moeilijke tijd.

Nieuwe activiteit!

Het is bijna Pasen, de zon laat zich wat vaker zien en we krijgen weer wat meer energie. Daarom hebben de docenten van Gennep Vitaal een nieuwe activiteit voor u!  We gaan zogenaamd etappes lopen van provincie naar provincie. Bij aankomst in iedere provincie ontvangt u een verrassing. Dat kan van alles zijn! In groepjes van 15  wandelt iedereen alleen of met z’n tweeën van provincie naar provincie in twee weken tijd.  In totaal lopen we samen maar liefst 1.000 kilometer!  Iedereen bepaalt zelf hoeveel hij/zij loopt.  Van dagelijks wat rondjes lopen in de tuin of omgeving  tot het afleggen van een grote afstand.  Iedereen doet wat mogelijk is.  En als het een dagje niet lukt, mag er een joker worden ingezet.

Contact verloopt via Whatsapp.  Heeft u geen mobiele telefoon, dan is de route te volgen vanaf papier, maar is contact onderling lastiger. Leden van Gennep Vitaal hoeven zich niet aan te melden voor deze activiteit. Wij gaan ervanuit, dat iedereen meedoet!  Niet-leden mogen ook meedoen tegen een geringe vergoeding van 5 euro. U kunt zich aanmelden bij één van onze beweegcoaches via de mail olga@gennepdoetmee.nl Dit is mede mogelijk gemaakt door Albert Heijn, Jan Linders, Hubo en Juul’s Kruidenhoek. We gaan samen (via Whatsapp) starten op maandag 22 maart en eindigen op Paaszondag 4 april.  Wie gaat er mee?

Voor vragen of meer info zie onze website: www.gennepvitaal.nl

- EINDE PERSBERICHT –

Voor meer informatie en beeldmateriaal kunt u contact opnemen met:Gennep  Vitaal   

T:  06-52670231   
E: olga@gennepdoetmee.nl
www.gennepvitaal.nl

Goede doelen week 2021Beste inwoners van Heijen,

In het draaiboek voor de organisatie van de Goede Doelen Week (GDW) staat dat in de 

maand april de jaarlijkse GDW-collecte wordt gehouden. Voor 2021 hebben we bij de 

gemeente de vergunning aangevraagd voor week 15; de collectedagen zijn dan woensdag 14 

en donderdag 15 april.  Vanaf woensdag 7 april worden de enveloppen weer rondgebracht. 
U begrijpt dat aan deze planning nog wel een “maartje” zit: de situatie rond corona. Vorig 

jaar moesten wij onze in april geplande collectedagen in verband met de corona lockdown 

verplaatsen naar juli. Bij het schrijven van deze collecteaankondiging gaan we er vanuit dat 

onze GDW-collecte op 14 en15 april gewoon doorgaat. Mochten de coronamaatregelen 

echter dusdanig zijn, dat we de collecte moeten uitstellen, dan maken we dat via  

www.heijen.info bekend. In het belang van de fondsen zullen we ons uiterste best doen om 

de GDW-collecte  verantwoord door te laten gaan.
Het organisatiecomité.
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In de besloten Heijengroep op Facebook zette Maartje Willems 
onlangs een aantal foto’s van de kunstwerken, die haar moeder 
Liesbet (voor velen bekend als juf Liesbet Willems van de 
Heggerank) de afgelopen maanden heeft gemaakt. Daarop 
volgden vele reacties en “likes”. Wij dachten meteen, dit is iets 
voor ons dorpsblad! 

Liesbet geeft ook schilderlessen onder de vlag van de KBO. 
Dit clubje amateurschilders staat “wijd en zijd” bekend als 
de Rembrandtjes. Echter, nu ligt alles stil en zodoende had 
Liesbet de tijd schilderijen na te schilderen van de bekende 
oud-Hollandse kunstschilders als Johannes Vermeer (Delft, 
1632-1685) en Johannes Verspronck (Haarlem, 1603-1632). 
Hun schilderijen zijn te bewonderen in het Mauritshuis in Den 
Haag, het Rijksmuseum, maar ook in het Louvre in Parijs en de 
National Gallery of Art in Washington. En nu dus exclusief in het 
Hèjs Nèjs. Wat ons betreft zijn ze niet van de echte schilderijen 
te onderscheiden. 

Welk onderdeel van de schilderijen was het moeilijkste 
om te schilderen?
Liesbet: “Lastig te zeggen welk onderdeel, sommige delen heb 
ik wel 20 keer overgeschilderd. Het moeilijkste is meestal de 
uitdrukking op de gezichtjes. Ik schilder wel altijd het eerste het 
gezichtje, dan kijkt ze me steeds aan tijdens het schilderen, vind 
ik gezellig! Maar het is voortdurend kijken, meten en geduld 
hebben…”

Welk schilderij vond je het mooiste om te schilderen?
Liesbet lacht: “Dat is altijd het laatste dat ik geschilderd heb.”
Heeft ze nog meer plannen voor het schilderen van “echte 
Vermeers”? Liesbet wil graag “Vrouw met Waterkan” 
van Vermeer nog schilderen.  Haar laatste kunstwerk was 
“Brieflezende vrouw in het Blauw” van Vermeer. Deze staat 
afgebeeld op de voorkant.

Moj toch, zo’n megatalent in Heijen! 

“Oude Juf” schildert “Oude Meesters”…
“Het moet zo mooi mogelijk.”

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

Wat is uw
huis waard?

Gratis waardebepaling
bel 0485-820202

Meisje met rode hoed van Vermeer
Meisje met de parel van Vermeer

( zonder structuur )



Melkmeisje van Vermeer Meisje met de parel van Vermeer

‘t Puttertje van Fabritius

Kantklosster van Vermeer

Meisje in het blauw van Verspronck

Meisje in het blauw van Verspronck (portret)



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

Boa’s:
Tijdens kantooruren gemeentehuis 0485-494141, 
anders algemeen telemoonnummer politie 0900-8844

Dorpsondersteuner Heijen:
Wilma Kroon  06-57486685
dorpsondersteuner@heijen.info

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

Agenda en belangrijke telefoonnummers

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

kunnen worden. 

Daarom vermelden we op deze pagina 
voorlopig geen agenda meer en 

verwijzen we u voor geplande activiteiten 
in de komende periode naar de 

activiteitenkalender op de site van Hèjje 
Mojjer (www.heijen.info).

De volgende Hèjs Nèjs 
verschijnt op
28 april 2021.

(Onder voorbehoud)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 11.00 uur). Maandelijks wordt ook een van deze onderwerpen in het Hèjs Nèjs opgenomen. Werkgroep 
Historisch Heijen heeft inmiddels 253 leden. Deze keer een greep uit de rubriek: Heijense horeca.

Café-Zaal Hermsen
Aan de Hoofdstraat ter hoogte van de Boxmeerseweg werd in 1891 café Coen Rutten gevestigd. Naast horecaondernemer 
was Coen Rutten ook bakker. In 1931 verkocht hij het complex aan Wim en Dien Hermsen. Het werd toen verbouwd tot café, 
hotel, winkel en maalderij. 

In de jaren zestig was bij zaal Hermsen de eerste grote dancing in de buurt. In het begin werd het bier nog uit flesjes 
gedronken en stond er alleen een ‘toog’, maar na de verbouwing stond er een prachtige tap in het café. 

Omdat de (oude) Heijense kerk aan de overkant van de Hoofdstraat zodanig beschadigd was tijdens WOII dat deze niet meer 
te gebruiken was, zijn er op verschillende plaatsen noodkerken geweest, zo ook in zaal Hermsen. Behalve de gebruikelijke 
feestelijkheden werden hier ook Fancy Fairs gehouden. Veel mensen zullen mooie herinneringen hebben aan de zogenaamde 
Aprilavonden, die hier vele jaren plaats vonden. 

In de loop van de tijd heeft deze horecagelegenheid (en winkel, en maalderij) verschillende namen gehad: Café Coen Rutten, 
Café en zaal Hermsen, Schuttershof, Café-Zalen Jan en nu Proeflokaal 1891.

1964: de nieuwe tap is in gebruik genomen 

Wim en Dien Hermsen op hun terras aande Hoofdstraat 

Advertentie uit de Maas- en Niersbode van 17 juni 1965

Dien (li) en Jan Hermsen (2e van rechts)



Boersestraat 11,    5454NG,   Sint Hubert.   In St.Hubert op de rotonde richting Wanroij, dan 3e weg links, 1e rechts.
In verband met de RIVM richtlijnen en uw en onze gezondheid vragen wij u een afspraak te plannen via:  0485 - 45 29 86   óf   via:    info@teunarts.nl

  Voor wanneer makkelijk opstaan niet meer vanzelfsprekend is...

  Ruim 140 modellen sta- op fauteuils direct uit voorraad leverbaar.

Al ruim 45 jaar hét adres voor comfort en kwaliteit

Voor sta-op 
fauteuils is onze 

showroom 

geopend.

Nu: Meer dan 190 sta- op fauteuils als Weg = Weg aanbiedingen direct uit voorraad leverbaar.


