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Wat een koud voorjaar was het dit jaar! In mei nog volop de verwarming aan. 
Misschien brengt deze uitgave van het Hèjs Nèjs weer enige warmte in uw leven. 

Wat hebben we deze keer in petto; veel dieren, dat staat vast. Bereidt u voor op poezen, honden, konijnen, een 
paard en twee ratjes. De dierenliefde bij de baasjes spat ervan af. Verder hadden we een gesprek met de Werkgroep 
Duurzaam Heijen, dat bleek een tijdelijke werkgroep, maar de leden deden en doen mooi werk voor de leefbaarheid 
van Heijen. Vanaf deze maand kunt u in iedere editie een bijdrage vinden van de groep Heijenaren die het 750- jarig 
bestaan van Heijen voorbereidt. Dat wordt een spektakel! De lintjesregen daalde ook dit jaar in Heijen neer. Gerrit 
en Frans Stoffele verdienden een lintje voor hun decennialange bijdrage aan de muziek, Wiel Kaak voor zijn inzet bij 
de jachthaven de Paesplas en ex-Heijenaar Piet Manders werd onderscheiden voor zijn inzet in het vrijwilligerswerk 
in zowel Heijen als Afferden. Proficiat allemaal. Het Gilde vraagt deze keer om uw aandacht. Zij zijn dringend op 
zoek naar een nieuw bestuur. Wie o wie helpt deze bijna 100-jarige vereniging? Heijen heeft gul gegeven tijdens 
de Goede Doelenweek. Dat is moj. Het resultaat leest u ook in dit nummer. Natuurlijk staat er nog veel meer in  
dit dorpsblad. 

Wij wensen u als vanouds veel kijk- en leesplezier.

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

kwaliteit in kunststof en aluminium

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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Piet Manders, wie kent hem niet

Overal waar iets te doen was in Heijen; Sinterklaas, Heisafeest, Carnaval, 
noem maar op, daar was Piet met zijn fototoestel. Duizenden foto’s maakte 
Piet van alle evenementen in de vele jaren dat hij met zijn moeder Marij in 
Heijen woonde en zette hij die zorgvuldig op de diverse websites. Jaren-
lang speelde hij het orgel bij het gezinskoor en was hij vrijwilliger bij de 
locale omroep Gennep. Vanaf de oprichting van Hèjje Mojjer in 2007 was 
Piet betrokken bij het in de lucht brengen en houden van de informatieweb-
site van Heijen, beter bekend als www.heijen.info. Piet was vanaf het begin 
niet alleen de technische man die zorgde dat de website goed liep, tech-
nisch gezien geen problemen kende, maar hij richtte ook de hele website 
in. Daarbij was hij op zoek naar artikelen, foto's en video's, dus was hij ook 
10 jaren de journalist van Heijen. 

Nu Piet in Afferden woont bleven zijn talenten ook daar niet lang 
onopgemerkt. Hij werd lid van de dorpsraad Afferden. Het nabij zijn huis 
gelegen Heijmanspark en de speeltuin worden door hem schoongehouden 
en als het moet “neemt hij de rest van Afferden ook even mee,” aldus de 
Dorpsraad. Hij is betrokken bij de opschoonactie Schone Maas en zit in de 
werkgroep Bleijenbeek. Ook heeft hij bemoeienissen met de uitkijktoren 
in het Afferdense bos. Al met al was het voor ZM de Koning aanleiding 
Piet te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Mevrouw Pelzer, 
burgemeester van de gemeente Bergen, overhandigde de versierselen 
aan Marij, die deze op haar beurt op Piets trui speldde. Hij mocht van 
vertegenwoordigers van de Dorpsraad en van Pierre Hendriks namens Hèjje 
Mojjer mooie boeketten bloemen in ontvangst nemen. René Aengenent en 
Henk Hendriks van de Dorpsraad hadden gezorgd voor statafels en koffie 
met gebak, dus het werd nog even erg gezellig-op-anderhalve-meter-
afstand aan de Leemkuilenweg!

Piet, van harte gefeliciteerd met deze welverdiende onderscheiding!

En een lintje voor de Heijense Wiel Kaak, 
havenmeester
Al sinds 1985, dus wel al 36 jaar lang, was Wiel Kaak lid van de watersportclub 
De Paesplas. En ook in die jaren was hij in de periode van april tot en met 
september 5 uur per dag aanwezig als havenmeester. Afgelopen zomer is hij 
hiermee gestopt. We herinneren ons het mooie interview aan de rustgevende 
plas een aantal jaren geleden, waarbij ook wij genoten van de heerlijke rust 
die het water met daarop de zachtjes deinende scheepjes uitstraalde. Wiel zei 
toen: “De liefde voor de watersport is er altijd geweest, ik was altijd heel graag 
op het water.” Nu is Wiel nog actief als vrijwilliger bij de Buurtbusvereniging. 
Hij is chauffeur en brengt wekelijks ouderen, die anders aan huis gekluisterd 
zijn, waar ze graag naar toe willen. Burgemeester Teunissen verraste Wiel met 
zijn bezoek op maandag 26 april en benoemde hem namens ZM Koning 
Willem Alexander tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Mia mocht hem de 
versierselen opspelden.

Van harte gefeliciteerd, Wiel!

Het moet ongeveer 1967 zijn geweest, toen ik net bij 
de fanfare mocht meespelen. Aan de basisvoorwaarde 
om hiervoor in aanmerking te komen; Diploma A voor 
amateurmusici, was voldaan. Met dank aan Wim Linssen 
(oefenen in de keuken en soms in de garage) en om de 
opleiding af te ronden, in Gennep bij Dries Deters in de 
muziekschool aan de Heijenseweg. 

Ik herinner me nog goed, dat ‘Een Schone Meimorgen’ 
op de lessenaar kwam te liggen, een symfonisch 
muziekstuk ter grootte van een liggend A-4 met daarop 
een aantal notenbalken, volgehangen met noten in 
allerlei lengtes en hoogten. Afgewisseld met af en 
toe een rustteken. De bugel kon even van de mond 
en de lippen konden weer vol bloed stromen. Wees 
gerust: tijdens de rust was er altijd wel een andere 
instrumentengroep, die wat te spelen had. 

Het muzieknummer, gecomponeerd door P.B. Bisselink 
(1881-1969), maakte destijds veel indruk door de mooie 
samenklank. Het was zeker ook een aanleiding om 
meerdere aanvullende muziekdiploma’s te behalen. Met 
goed gereedschap is het immers goed timmeren. Jaren 
later heb ik nog eens gevraagd of het muzieknummer 
nog in het archief was terug te vinden. Dat bleek helaas 
niet het geval. Zou mooi zijn om het nog eens te spelen 

en dan zien of de tand des tijds van invloed is geweest op 
de persoonlijke beleving erbij. 

De maand mei is volop ingetreden als u dit leest en 
wellicht hebben de weergoden dan voor diverse schone 
meimorgens gezorgd, met merels, koolmeesjes en 
ga maar door, die daarbij voor de muzikale omlijsting 
zorgen.  Of zo u wil: de notenbalken vullen met lange en 
korte, hoge en lage noten en bij de uitvoering voor een 
harmonisch geheel zorgen.

Het geeft een goede stemming bij de vele wandelaars die 
in barre coronatijden met enige regelmaat al wandelend 
buiten vertoeven, op Mergeldijk, Witte Steen of natuurlijk 
in ons fraaie bos. 

Als u vindt, dat het bovenstaande is ingegeven door 
enig nostalgisch gevoel, ben ik de laatste om dat te 
ontkennen. Maar het is wel plezierig om je gedachten 
eens te laten afdwalen naar herinneringen, die ergens 
liggen opgeslagen in de oneindige krochten van de 
hersenpan.

Henk Kerkhoff

Een Schone Meimorgen
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Unieke 
interieurs 
op maat
Hofmans interieurbouw is 
gespecialiseerd in het 
vervaardigen van maat-
werkinterieurs voor zo-
wel particulieren als 
bedrijven. Met veel aan-
dacht voor detail en 
kwaliteit zorgen wij 
ervoor dat uw interieur-
wensen werkelijkheid 
worden.
 
Kwaliteit is niet
onbetaalbaar!

Hoogveld 5 6598 BL Heijen Tel 0485-541870 www.hofmansinterieur.nl

 

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

Koninklijke onderscheidingen voor de broers 
Frans (83) en Gerrit Stoffele (80), een unicum 

Zo kun je het wel noemen, toch, twee broers die op één dag gedecoreerd 
worden! Op maandag 26 april kwam burgemeester Teunissen van de 
gemeente Gennep langs bij beide heren. Hij kwam al vroeg en bracht 
daarom een lekker ontbijtje mee.  
 
Voor Frans Stoffele kon de burgemeester in Gennep blijven, want daar 
woont Frans tegenwoordig, al is hij in hart en nieren een Heijenaar. In al 
die jaren heeft Frans beslist niet stil gezeten. Reeds op 10-jarige leeftijd 
werd Frans lid van fanfare EMM, dat is nu dus ruim 73 jaar geleden. Hij is 
geen spelend lid meer, maar hij verricht nog steeds hand- en spandiensten 
voor de vereniging. Frans heeft zeker 2500 repetities, 100 concerten en 
300 serenades bijgewoond. Deze gegevens werden uitgerekend door de 
voorzitter van EMM, Roger Guelen. Frans zette voor de verenging zijn 
timmertalenten geregeld in bij het timmeren van o.a. podia, stokkentafels 
en vaandelkasten.  

Vanaf de oprichting van Die Original Maastaler blaast Frans hier als bassist 
zijn partijtje mee. Tevens is Frans bestuurslid van het orkest dat nog steeds 
geliefd is in binnen- en zelfs buitenland. Ook bij het Seniorenorkest is hij 
een vaste waarde. Frans werd lid in de Orde van Oranje Nassau en de 
bijbehorende versierselen werden hem door zijn vrouw Bets opgespeld. 
 
En dan Gerrit Stoffele. Ook Gerrit is inmiddels meer dan 70 jaar lid van 
EMM. Als muziekleraar heeft hij in Noord-Limburg en zelfs over de Duitse 
grens honderden kinderen de eerste beginselen van het bespelen van een 
blaasinstrument bijgebracht. Nog steeds blaast Gerrit volop mee in de 
trompetsectie van EMM en zet hij zich belangeloos in als vrijwilliger onder 
andere op het gebied van instrumentenonderhoud en als invaldirigent. 
De jeugd van de fanfare staat hij met veel plezier bij bij het verbeteren 
van hun muzikale vaardigheden. Naast zijn activiteiten voor de fanfare is 
Gerrit ook dirigent van het Seniorenorkest.  

Verder richtte hij in 1972 Die Original Maastaler op. Hiervan was hij 
tot 1988 voorzitter en tot 1997 dirigent. Miet mocht namens Zijne 
Majesteit de Koning bij Gerrit de versierselen van lid in de Orde van 
Oranje Nassau opspelden. Vanwege corona kon het uitreiken van de 
onderscheidingen niet groots gevierd worden, maar zodra het weer 
kan worden alle gedecoreerden uitgenodigd voor een tuinfeest dat zal 
worden georganiseerd door de gemeente. 
 
Van harte gefeliciteerd Frans en Gerrit! We zijn trots op jullie. 
 
Bestuur en leden Fanfare Eendracht Maakt Macht. 



VerenigingsnieuwsVerenigingsnieuws

V.V. Heijen herdenkt Piet Willems  

“Wat je 's morgens hebt verlaten, kan er 's avonds niet meer zijn” 
 
Op dinsdag 6 april is geheel onverwacht Piet Willems overleden.  
 
Piet zou dit jaar 65 jaar lid zijn van V.V. Heijen. Naast dit zeer langdurige lidmaatschap was Piet binnen de vereniging vooral 
bekend als een actief en gewaardeerd lid van de groenploeg. Uitgerekend tijdens de wekelijkse bijeenkomst van deze groep 
is Piet onwel geworden. De mannen van de groenploeg hebben, totdat de hulpverleners aanwezig waren, als een goed 
lopend team eerste hulp verleend. Helaas heeft dit niet mogen baten en is Piet korte tijd later in het ziekenhuis overleden.  
 
Uiteraard begon Piet met voetballen in de jeugd. Rond z’n 18e jaar maakte hij de overstap naar de senioren. Hier heeft 
Piet in diverse elftallen gespeeld, ook nog samen met zoon Roy. Naast zijn eigen voetbalactiviteiten was Piet een trouw 
bezoeker van de wedstrijden van Heijen 1. 
 
Begin jaren negentig werd de groenploeg opgericht om het gebruikelijke onderhoud van de velden en de gebouwen te 
verrichten. Iedere dinsdag zorgde hij er, samen met de andere mannen van de groenploeg, voor dat de accommodatie er 
puik bij lag. Diverse werkzaamheden nam Piet onder zijn hoede, zoals bomen zagen. Soms werd per ongeluk de verkeerde 
boom omgelegd, maar daar werd Piet niet warm of koud van: opgeruimd was netjes. Piet was een man van weinig woorden, 
maar als hij wat zei was het raak en wist je waar je aan toe was. Daarbij volhardde hij in zijn standpunt. En dan de velden. 
Hiervoor kwam Piet enkele keren per week naar de club. Hij heeft zelfs een cursus over grasonderhoud gevolgd. 

Toen Piet begin jaren tachtig tot tweemaal toe een hartoperatie had ondergaan, ging hij, om weer op conditie te 
komen, hardlopen om de velden heen. Mogelijk is zo zijn interesse voor het gras ontstaan. Binnen de groenploeg werd Piet 
dan ook de vaste grasmaaier. Hij maaide de velden met zijn hele ziel en zaligheid. Dat gaf hij niet uit handen. Hierbij hield 
Piet van variatie: om de paar weken maaide hij een ander figuur in het veld met strakke lijnen. Het Heijense veld moest 
er hetzelfde bij liggen als dat in de Kuip, het stadion van zijn favoriete profclub. Enkele jaren 
geleden kocht V.V. Heijen een nieuwe grasmaaier. Pas onlangs werd duidelijk dat de stoel van de 
nieuwste aanwinst verwarmd kan worden. Het is zó jammer dat Piet geen gebruik meer van deze 
optie heeft kunnen  maken. 
 
We hebben afscheid moeten nemen van Piet, onze trouwe supporter en grasmaaier-machinist. 
Wie moet er nu de rechte lijnen maaien? We gaan hem ontzettend missen! 
 
Piet, bedankt voor de mooie velden en voor al je uren inzet bij V.V. Heijen. 
 

Verslag Online Solistenconcours met 
deelname van Niels Gerrits
 
Je zou denken in deze tijd, dat er niets gebeurt met 
muziek, maar niets is minder waar! Niels Gerrits heeft 
op 16 april vóór 23.59 uur (deadline) het muziekstuk 
“Multiple Choise” van Gian Prince online gespeeld en 
laten beoordelen door de jury. Multiple Choise is een 
percussion stuk met een snare drum, bongo’s, bekkens 
en toms. En dat allemaal tegelijk. Begin er maar aan. 
Dat deed Niels dus. 
 
Het was de vraag hoe, waar, wanneer en met niet te veel 
personen je aanwezig was tijdens de opname. Je moest 
je naam vertellen, de vereniging waar je bij speelt en 
vervolgens zonder geen enkele onderbreking het stuk 
online ten gehore brengen. Niels is dit allemaal gelukt 
dankzij zijn enthousiasme en doorzettingsvermogen. 
Chapeau! 

 

De deskundige jury van de Bond heeft het stuk 
beoordeeld met maar liefst 84 punten, ruim een  
eerste prijs. 
 
Niels, vanuit fanfare en slagwerkgroep EMM van  
harte gefeliciteerd. 
 
Nu maar hopen dat de verdere versoepelingen niet 
lang meer op zich laten wachten en we onze hobby 
weer mogen uitoefenen! 
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Het weer zat mee op de laatste vrijdag van maart: het 
zonnetje scheen, er was een klein beetje wind, maar in 
elk geval geen regen. In tijden van weinig bezigheden en 
dagelijkse sleur wilden we als voetbalvereniging voor de 
jeugd  iets organiseren.  
 
Bij de KNVB, de Nederlandse Voetbalbond, konden 
clubs een plan indienen om kinderen in deze bijzondere 
tijden zoveel mogelijk van voetbal te laten genieten of 
juist kennis te maken met voetbal.  

V.V. Heijen maakte hier gebruik van en kon op deze 
manier de jeugd van de basisschool een leuke middag 
bieden. Het deed niet ter zake of de jeugd wel of niet 
lid was van de voetbalclub. Zo had alle jeugd iets leuks 
in het vooruitzicht, namelijk buiten spelen met elkaar en 
lekker actief bezig zijn. Op vrijdag 26 maart waren er 
maar liefst 70 kinderen uit Heijen present, die zich voor 
de sportieve middag opgegeven hadden. Via sociale 
media, de Facebook site van Heijen en via WhatsApp 
berichten zijn ouders ingelicht over de activiteit. 

De middag was verdeeld over twee leeftijdsgroepen: 
Eerst kwamen de kinderen van 4 tot en met 8 jaar en later 
in de middag kwamen de oudere basisschoolkinderen 
van 9 tot en met 12 jaar.  Op deze manier waren niet alle 
kinderen tegelijk aanwezig op het sportpark en konden 
ze met hun leeftijdgenoten strijden.  
 
Er waren een vijftal spellen bedacht:  een opblaasbare 
boarding, waar een partijtje voetbal tegen elkaar 
gespeeld kon worden; een goal met een groot doek 
met gaten waarin ze met bal moesten scoren om punten 
te verzamelen; een estafette en een dribbelparcours. 
Tenslotte was er een opblaasbare klimtoren, waar ze 
kokosnoten uit de palmboom moesten pakken. 
 
De kinderen hebben, mede dankzij de inzet van veel 
vrijwilligers, een mooie middag mogen beleven. 
Zonder de vrijwilligers hadden alle Heijense kids niet zo 
kunnen genieten. 
 
Mocht je na deze middag zin hebben om vaker een 
balletje te komen trappen op het sportpark, meld je 
dan aan bij een van de mensen van het jeugdbestuur. 
Je kunt dan gezellig mee trainen met je vriendjes  
en vriendinnetjes. 
 
Een sportieve groet,

Namens het jeugdbestuur van
V.V. Heijen,  
Miranda Coenen   

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

             JOY'S complete nagelverzorging
                   te Heijen 06-14020035

   allround gecertificeerd nagelstyliste gellac-gel-acryl

  gespecialiseerd in 
- natuurlijke nagelversteviging
- nagels die splijten, scheuren of breken
- nagelbijters en probleemnagels
- MASTER in plaatsing van gellac 
- gellac op teennagels

* kwaliteitsprodukten van Florence en Lilly Nails
* altijd garantie op geplaatste gellac-gel-acryl
* keuze uit ruim 150 kleuren gellac

bent u op zoek naar een persoonlijke nagelstyliste die alle tijd
neemt voor u en uw nagels, gericht is op de gezondheid van uw
natuurlijke nagels, het geven van advies en bij wie hygiëne,
kwaliteit én service voorop staan, neemt u dan contact met mij
op voor meer informatie of het maken van een afspraak

                       een lekker kopje koffie of thee staat uiteraard
                              voor u klaar tijdens de behandeling

    mooi verzorgde nagels en een heerlijk moment voor uzelf

  speciale actie voor de lezers van Hejs Nejs in juni & juli
         maak een 1e afspraak ter kennismaking en
                        ontvang 25% korting

Verslag Voetbalmiddag V.V. Heijen
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TOURIST INFO GENNEP  is onze nieuwe naam.  Tot 
voor kort was dit de vertrouwde VVV, deze naam is nu 
verdwenen. De nieuwe naam dekt nog meer de lading 
van onze dienstverlening en dat willen de vrijwilligers 
aan de inwoners en bezoekers van de gemeente 
Gennep graag laten zien. Een nieuwe naam, een nieuw 
logo, nieuwe uitingen en dit allemaal nog steeds in het 
prachtige historische stadhuis aan de Markt in Gennep. 
We hebben daar een informatiecentrum ingericht met 
een frisse uitstraling, aangepast aan deze tijd. 

Of je nu als toerist in Heijen verblijft of je bent 
inwoner, een bezoek aan de TOURIST INFO GENNEP 
levert je verrassend veel op: tips voor evenementen, 
overnachtingen, de nieuwste fiets- en wandelkaarten 

met routes door onze prachtige natuurgebieden. 
Wij hebben knooppuntenroutes, themaroutes en 
grensoverschrijdende Dynamic Border-routes. Heijen 
kan trots zijn op haar wandelroute “Hèjs Rundje“, een 
ommetje door en om het dorp van 5 of 10 kilometer. 
Deels over onverharde paden en door natuurgebieden, 
een ontdekking waard! Onze gastgevers, allemaal 
vrijwilligers, kunnen de bezoekers nog veel meer vertellen 
over Gennep en haar kerkdorpen. Neem bijvoorbeeld de 
ArcheoRoute met haar ArcheoSpots waar je met behulp 
van je smartphone ter plekke mooie historische verhalen 
kunt beleven. Ook Heijen heeft twee ArcheoSpots, 
gemarkeerd met grote speren. Gewoon een keer doen. 
Wij vertellen je graag hoe dit werkt.  

TOURIST INFO GENNEP: “HET toeristische
informatiecentrum, ook voor de inwoners van Heijen”

Zoek je een familie- of groepsuitje, loop even bij ons 
binnen en ook daarmee helpen we je verder. Je zult 
verrast zijn welke mogelijkheden er zijn. De omgeving 
heeft een groot aanbod aan maatschappelijke, culturele 
en cultuurhistorische kwaliteiten.

Bij de TOURIST INFO kunt je verder onder andere  
(VVV)-cadeaukaarten, streekproducten en mooie 
keramische cadeaus kopen. Er staat keramiek van 
keramisten uit de omgeving: Pieter Arts, Ghisleen Bakker, 
Geert Jacobs, Guul Jacobs, Katrin König en Nine Milacic. 
Want pottenbakken is een ambacht dat onlosmakelijk 
verbonden is aan deze streek. Ook vind je er boeken over 
de regio en de geschiedenis van Gennep. 

Nieuw zijn de ansichtkaarten en posters van Karline 
Linsen van Studio Karline. Veel mensen kennen haar vast 
van de grote ooievaarsschilderingen die in de Zandstraat 
in Gennep hebben gestaan en de tekeningen van 
Gennep en haar kerkdorpen, die ook te zien waren in 
de Zandstraat.

We zullen regelmatig werk laten zien van kunstenaars 
uit Gennep en haar kerkdorpen. Om te beginnen met 
prachtige, humoristische cartoons van illustrator Marc-Jan 
Janssen woonachtig in Ottersum. Bij ons kun je een deel 
van zijn collectie zien. De illustraties zijn te koop en we 
hebben ook zijn mooie, door Marc-Jan zelf uitgegeven 
boek met nog meer leuke cartoons, ter inzage liggen en 
exemplaren om te verkopen. De meeste tekeningen zijn 
ontstaan doordat Marc-Jan altijd een schetsboek bij zich 
heeft. Marc-Jan is “hofleverancier” van illustraties voor 
de site van BNN/VARA, www.joop.nl. Met één van zijn 
cartoons heeft hij nog niet zo lang geleden een bijzondere 
vermelding gekregen in de Brexit-categorie.

Op vrijdag 28 mei a.s. wordt ons informatiecentrum 
officieel geopend.  Wethouder Janine van Hulsteijn, 
die uit Heijen komt, zal de officiële openingshandeling 
verrichten. Zij is onder andere verantwoordelijk voor 
Recreatie en Toerisme. In de weekenden voor deze 
datum gaan we alvast een aantal dagen ‘warm draaien’ 
door dan al open te zijn.

Ter gelegenheid van de opening van het vernieuwde 
informatiecentrum organiseren wij voor de kinderen van 
de gemeente Gennep, dus zeker ook voor de kinderen uit 
Heijen, een kleurplaatwedstrijd. Op alle scholen bezorgen 
wij binnenkort de kleurplaten van het mooie, historische 
stadhuis Gennep. Ook deze tekening is gemaakt door 
Marc-Jan Janssen. De ingekleurde tekeningen kunnen 
tijdens het openingsweekend ingeleverd worden bij 
TOURIST INFO GENNEP. Op een later tijdstip worden 
de prijswinnaars bekend gemaakt. We zullen voor mooie 
prijzen zorgen, dat is het ons wel waard.
 
Graag willen we je als inwoner van onze mooie gemeente 
uitnodigen om op een rustig moment individueel eens 
bij ons binnen te lopen om de nieuwe fotopanelen, 
keramiek, kunst en cartoons, enz. te bekijken.  

We heten je van harte welkom!

Wil je ons blijven volgen? Kijk dan voor de laatste 
nieuwtjes in-en rondom Gennep op de TOURIST INFO 
GENNEP Facebook-pagina.

www.visitgennep.nl
touristinfo@visitgennep.nl
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Welkom in Heijen, Liva!
Wat enig voor de Eekhoornstraat! Daar werd Liva geboren. Liva is het eerste 

kindje van Tom en Leonique van Deurzen-Raijmakers. 

Namens de redactie van harte gefeliciteerd!

Arme Jarige Janne!
Het zal je maar overkomen: Uitgerekend op 21 april, de dag van je 18e verjaardag, wat toch een 

mijlpaal is, hebben jij en al je huisgenoten corona en zitten in quarantaine. Dit gebeurde bij Janne 

van Dijck aan de Heikampseweg. Toch werd het, ondanks dat, best een leuke verjaardag. Als er 

visite kwam liet Janne vanuit haar slaapkamerraam een emmer aan een touw naar beneden gaan. 

Het bezoek kon dan hun cadeautje erin leggen, waarna het door Janne voorzichtig omhoog werd 

gehesen. Taartjes voor het bezoek gingen op deze manier naar beneden. Dat kon de traktatie 

lekker op een bankje in de tuin opeten.  Onze fotograaf zag het gebeuren en maakte deze foto. 

Zo’n verjaardag vergeet je nooit meer!

Namens de redactie Hartelijk gefeliciteerd, Janne! En hopelijk ben je nu weer beter….
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De Communie wordt graag 
gebracht bij onze zieken
Er zijn mensen in onze parochie die niet (meer) in 
de gelegenheid zijn om in de kerk ter Communie te 
gaan. Aan hen kan thuis of in het ziekenhuis door de 
pastoor de H. Communie worden gebracht. Mocht 
u dit willen, laat dit dan even weten aan pastoor.  
Hij komt graag de Communie brengen. 

Het Sacrament van de Ziekenzalving
De zieken hebben in het bijzonder Gods aandacht en zorg, en daarmee ook die van Zijn kerk. Door de 
zalving met de Heilige Olie van de zieken, wordt deze zorg van God voor het heil van de mens nog eens 
uitdrukkelijk uitgesproken. Daarmee is dit sacrament een hoopvol gebeuren, ook voor iemand die ster-
vende is. Als een zieke dit sacrament wil ontvangen, neem dan tijdig contact op met de pastoor Kessels. 
Mocht u hem niet direct kunnen bereiken, dan kunt u ook bellen met pastoor Miedema (Parochie Mook) 
op nummer 024 - 696 13 90.

Langs deze weg willen wij als familie iedereen bedanken voor het medeleven, de hartverwarmende be-
richtjes, woorden, kaartjes en bloemen die wij ontvangen hebben.  Een bijzonder bedankje gaat uit naar 
V.V. Heijen, de Groenploeg en de Heijense Feyenoord-supporters voor hun inzet om het afscheid van Piet 
zo bijzonder en waardevol te maken. We waren onder de indruk en zijn geraakt door deze belangstelling. 
Heel veel dank hiervoor, het heeft ons goed gedaan.

Annie, kinderen en kleinkinderen.

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

Zondag 06 juni 09.30 uur  
Eucharistieviering met het 
Gregoriaans koor

Zondag 13 juni 09.30 uur  
Eucharistieviering met volkszang

Zondag 20 juni 09.30 uur  
Eucharistieviering met volkszang

Zondag 27 juni 09.30 uur  
Eucharistieviering met het 
Gregoriaans koor

Huisbezoek pastoor 
Het persoonlijk contact blijft 
belangrijk. Dat ervaren we in 
deze coronatijd heel indringend. 
Huisbezoek is altijd al een sterke 
pijler geweest in het parochieleven. 
Pastoor komt graag bij u op bezoek. 
Neem contact met hem op als u dat 
wenst. De contactgegevens staan 
hieronder vermeld.

Pastoor Kessels
Niersdijk 1
6591 DL Gennep
0485-511888
info@parochie-martinus-gennep.nl

juni 
2021

vieringen in

Stuurgroep 750 jaar Heijen
Zoals in de vorige Hèjs Nèjs vermeld is vanuit het 
Verenigingsoverleg de “Stuurgroep 750 jaar Heijen” in het leven 
geroepen. De Stuurgroep heeft de taak om de (organisatie van 
de) aanstaande festiviteiten in het kader van 750 jaar Heijen te 
coördineren. Met ingang van deze maand zal de Stuurgroep 
in iedere Hèjs Nèjs een bijdrage plaatsen om het dorp bij te 
praten over de voortgang van hun taak. In deze editie schenken 
we aandacht aan de lezingen en presentaties, die we in het 
komend najaar willen houden.

Historie Heijen belicht met lezingen en presentaties
We willen de historie van ons mooie Heijen voor het 
voetlicht te plaatsen door middel van enerzijds lezingen 
en anderzijds presentaties van Heijense verenigingen  
en organisaties. 

Lezingen
De lezingen, die staan gepland voor zaterdag 25 en 
zondag 26 september 2021, worden verzorgd door 
Rien van den Brand en de werkgroep Historisch Heijen. 
Van den Brand zal met name ingaan op de historie van 
Heijen vóór 1900 en de werkgroep richt zich op de  
periode nadien.

Presentatie Heijense verenigingen en organisaties
Aangezien verenigingen en organisaties een belangrijke 
rol hebben gespeeld (en spelen) in de geschiedenis van de 
Heijense gemeenschap is het de bedoeling om hen hun eigen 
historie en verhaal te laten presenteren aan dorpsbewoners 

en andere geïnteresseerden. Deze presentaties staan gepland 
voor de eerste twee weekenden van oktober 2021. Op dit 
moment is het idee om de presentaties op meerdere locaties 
te houden, zodat iedere vereniging genoeg ruimte heeft 
voor de presentatie en bezoekers een ronde door het dorp  
kunnen maken.

In de afgelopen weken is een groot aantal Heijense verenigingen 
benaderd voor deze activiteit. Het is echter goed mogelijk 
dat we niet alle clubs en organisaties hebben bereikt. Hierbij 
valt te denken aan kleinere verenigingen als bijvoorbeeld een 
buurtvereniging. Verder willen we ook de verenigingen die 
intussen zijn opgeheven, maar wel deel uitmaakten van het 
dorpsgebeuren, niet vergeten. Ook hen nodigen we uit hun 
verhaal te vertellen. Kortom, hebt u als vereniging of organisatie 
geen bericht van ons ontvangen en wilt u bijdragen aan de 
historische presentaties, meldt u zich dan via het volgende 
mailadres:  750jaar@heijen.info. Dit alles onder het motto:  
Voel u welkom om te laten zien wat de club heeft betekend  
voor Heijen.

Tenslotte
Ook al moeten we natuurlijk een voorbehoud maken in verband 
met corona, noteer de data van de lezingen en de presentaties 
toch alvast in uw agenda.

750 jaar Heijen!



Hèjs Nèjs
Mei 2021 19

Opbrengst Goede
Doelen week 2021
Toen woensdag 7 april de Goede Doelen Week werd opgestart 
met het uitdelen van de collecte-emmers, collectiebrieven en 
andere benodigdheden, was het koud en regenachtig; echt 
onstuimig weer. Bovendien zaten we midden in de lockdown 
van de coronacrisis en moest de organisatie rekening houden 
met de coronamaatregelen. Kortom geen fijne start. Dit alles 
weerhield het organisatiecomité en onze collectanten er niet 
van om woensdag 14 april daadwerkelijk te gaan collecteren. 
Het was nu wel droog, maar nog steeds erg koud. Daardoor 
waren de collectanten snel op de inzamellocatie terug. Achter 
in de kerk konden ze, nog net niet verkleumd, na het inleveren 
van de emmer, genieten van een warm kopje koffie waar ook 
nog eens de handen lekker aan gewarmd konden worden. 

Ook in het parochiezaaltje, waar de collectebrieven verwerkt 
worden, wordt met mondkapjes op en eventueel plastic 
handschoenen aan op gepaste afstand van elkaar gewerkt: 
een “steriele sfeer”. Bij de verwerking van de brieven bleek al  
vrij snel, dat er op de eerste avond meer (en goed 
gevulde) enveloppen zijn opgehaald dan andere 
jaren. Over het algemeen hebben veel donoren bij 
het invullen van de bedragen al een keuze gemaakt;  
anderen doen het gemakkelijker en gunnen elk fonds 
eenzelfde bedrag. Een paar uitzonderingen vullen op het 
invulformulier de bedragen per fonds in en aan de “zoz” staat  
dan “graag pinnen”. 

Helaas beschikken wij nog niet over die mogelijkheid en 
moeten we het nog doen met cashgeld. Gelukkig is er binnen 
5 km een automaat waar gepind kan worden.  Ook is er 
een vraag binnengekomen om eens voor andere doelen te 
collecteren. Een goed idee. Echter, de GDW is een stichting 
waar destijds 10 (in Heijen) actieve fondsen zich onder bepaalde 
voorwaarden hebben gebundeld met het doel één keer per 
jaar voor alle deelnemende fondsen tegelijk te collecteren. 
Onze collectanten collecteren nu niet voor één fonds, maar 
behartigen de belangen van alle deelnemende fondsen. De 
gemaakte opmerkingen/adviezen van donoren worden bij de 
evaluatievergadering besproken. Het heeft onze aandacht: 
alhoewel we als organisatie zeer tevreden zijn over de wijze 
waarop de “gecombineerde” fondsen nu collecteren. Dat 
geldt ook zeer zeker voor onze collectanten die dit jaar onder 
de minder gunstige weersomstandigheden weer tevreden 
terugkeerden van hun collecterondje. Zij mogen dit jaar nog 
eens extra tevreden zijn, want dankzij de goedgeefsheid van 
de Heijense bevolking brachten zij een recordbedrag van maar 
liefst € 8652,52 in het laatje van de goede doelen fondsen. Ook 
het Heijs Hepke heeft hieraan bijgedragen omdat we daar een 
weeklang een collecte-emmer in de zaak mochten plaatsen. Het 
gedoneerde bedrag is volgens de ingevulde collectebrieven als 
volgt over de fondsen verdeeld;

Brandwondenfonds  € 674,48  
Hartstichting           € 1096,98
Hersenstichting     € 922,08
Jantje Beton     € 613,18
Kinderhulp     € 604,28
KWF Kankerfonds  € 1488,88
Longfonds  € 936,68
Nierstichting  € 891,13
Rode Kruis  € 642,55
Pr Beatrix Spierfonds  € 782,28

Het organisatiecomité bedankt namens de deelnemende 
fondsen alle Heijense mensen voor hun prachtige bijdrage,  
alle collectanten en Heijs Hepke die dit bedrag bij elkaar 
hebben vergaard en natuurlijk het Parochiebestuur voor 
het ter beschikking stellen van de kerk.

Het organisatiecomité.

We spraken met Wim en Ineke Roosengarten over de laatste 
ontwikkelingen binnen het Heijense Gilde. Het blijkt dat er 
toch wat zorgen leven bij het Gilde. Deze gevoelens worden 
grotendeels veroorzaakt door de coronacrisis, maar toch. 
Wim en Ineke beamen dat nagenoeg alle verenigingen daar 
last van hebben. 

Leden
Het Gilde heeft op dit moment 43 leden: 4 jeugdleden, 1 
erelid, 8 steunende leden, 10 schuttersleden, 12 actieve 
leden en 8 rustende leden. Wim is 22 jaar lid en Ineke 18 
jaar. Wim en Ineke wonen in Wellerlooi. Wim is lid geworden 
in Heijen doordat hier aan  luchtbuks schieten werd gedaan. 
Ineke volgde een paar jaar later als hofdame. 

Wat is er leuk aan het gilde?
Wim en Ineke in koor: “Het samenzijn en de diversiteit van 
de activiteiten.” Ze noemen het op: trommelen, vendelen, 
kruisboogschieten, geweerschieten, luchtbuks schieten, 
böller. Vorig jaar hebben ze darts in hun activiteiten 
opgenomen. Dat was eigenlijk bedoeld om meer jeugd te 
trekken, maar helaas kwam er niemand. Toch willen ze dat 
idee niet opgeven. Onlangs heeft zich een nieuw jeugdlid 
gemeld, de Heijense Milan Franzmann. Wim neemt hem mee 
naar het schietterrein om het luchtbuks schieten te oefenen. 
Milan heeft ook al meegedaan aan kruisboogschieten. Dat 
gebeurde met een speciale kruisboog voor de jeugd.

Het bestuur
Ineke vervult op dit moment een driedubbele bestuursfunctie, 
namelijk voorzitter, secretaris én penningmeester. Dat wordt 

haar echt te veel. Daarom is het gilde op dit moment hard 
op zoek naar bestuursleden. Ze beseffen dat ze echt niet de 
enigen zijn die dit op het verlanglijstje hebben staan. 

100-jarig bestaan en 750-jarig bestaan Heijen
De viering van het 100-jarig bestaan van het gilde is 
opgeschoven naar 2023, zodat ze de handen vrij hebben om 
mee te werken aan de activiteiten voor 750 jaar Heijen. Ze 
hebben het voornemen om tijdens het 750-jarig bestaan bij 
het kasteel een heus Historisch Dorp op te zetten. Ze worden 
hierin geholpen door een Riddergroep, genaamd Rin en Maas. 
Mocht je het leuk vinden hierbij te helpen, meld je aan!

Inkomsten
Voor veel verenigingen is het in de huidige tijd lastig 
om inkomsten te genereren. Zo heeft het Gilde amper 
een donateursactie kunnen houden en hebben het 
koningsschieten en de rommelmarkt al 2 jaar niet meer 
plaatsgevonden. Positief om te melden is dat gildebroeder 
Sjaak Burgman op het schietterrein voor de duur van één jaar 
een camperplaats heeft ingericht. Hier kunnen 25 campers 
tegelijk staan. Op 1 mei volgend jaar is dit weer voorbij. Deze 
tijdelijke activiteit kan mede voor enige inkomsten zorgen.

Tenslotte: 
Mocht je belangstelling hebben voor een bestuursfunctie, 
lidmaatschap of hulp bij het Historisch Dorp, stuur dan een 
mailtje naar wroosengarten@ziggo.nl.

Het Dionysius Gilde Heijen is op zoek
naar een nieuw bestuur
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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

Onlangs maakten we kennis met het gezin van Leonie 
Coolen en Maurice Verstappen (wél fan, géén familie 
van…) en de kinderen van Leonie, de 10-jarige Jasper 
en de 12-jarige Anne. Maurice heeft uit een eerder 
huwelijk ook twee kinderen, Demy en Britt. Zij wonen 
om de veertien dagen een weekend in het nieuwe gezin. 
De kinderen gaan onderling heel goed met elkaar om. 
Jasper wil later automonteur of schilder worden. Hij zit 
op boksen en scouting. Anne denkt aan kapster of “iets 
met paarden”. Ze heeft een paard, Luna. De rode draad 
in deze familie is de liefde voor dieren.

"De rode draad in deze familie

is de liefde voor dieren."

Smele 33
Leonie komt uit Millingen a/d Rijn en Maurice woonde in 
Meijel. Ze wilden graag gaan samenwonen en zochten 
een leuk huis, zo ongeveer halverwege de afstand tussen 
deze twee plaatsen. Het werd Heijen. Het huis aan de 
Smele nummer 33 (“rug”nummer van Max, zegt Maurice) 
stond al even te koop en kwam op Funda al een aantal 
keren aan het tweetal voorbij, tot ze besloten om “toch 
maar eens te gaan kijken naar dit pand.” Toen ze de Smele 
inreden waren ze blij verrast. Is het hier? Wat mooi! Ook 
het huis voldeed aan alle verwachtingen, maar moest een 
beetje worden opgeknapt. De koop werd gesloten en 
in oktober 2020 betrokken ze het pand, dat ze intussen 
grotendeels zelf hebben opgeknapt.

Dieren om ons heen en jong spul, daar worden we
gelukkig van…
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Een smeltmoment

Maurice is automonteur en stratenmaker. Het eerste is meer 
een hobby. In navolging van zijn (achter)naamgenoot is ook hij 
een grote liefhebber van snelle auto’s. Zijn passie is racen op 
het circuit en (kapotte) auto’s kopen, repareren en verkopen. 
Zijn vader vraagt hem wel eens, “wanneer koop je nou eens 
een auto die niet kapot is?” Maurice: “De ruimte om het huis, 
de grote schuur, dat maakte dit huis interessant voor mij.”

Leonie is pedagogisch medewerker bij Heyendael,  
de kinderopvanglocatie op het terrein van de Radboud 
universiteit.

Jasper en Anne zitten nu nog in Millingen op school. Anne 
in groep 8, zij gaat na de grote vakantie naar de middelbare 
school in Gennep. Jasper, nu in groep 5, komt volgend 
schooljaar naar de Heggerank. 

Dierenliefde
Die spat ervan af in dit gezin. Leonie was altijd al gek op 
dieren. Vroeger fokte ze schapen en trainde ze honden (in 
agility). Daarmee deed ze ook mee aan wedstrijden. Nu is ze 
begonnen met cattery The Virtue. Ze heeft drie (fok)poezen 
en twee dekkaters (ras: Ragdolls). In het voorjaar had ze twee 
nestjes met de Ragdolls, maar liefst 3 snoezige poesjes en 5 
grappige katertjes. Drie ervan zijn al naar hun nieuwe baasjes 
als wij er zijn. Maar dat betekende dat wij omringd werden 
door vijf donzige kittens. Je smelt gewoon als je die lieve 
diertjes ziet. Onze fotograaf bleef maar foto’s knippen. De 
tekst hoeft eigenlijk niet eens zo lang te worden, ontdekten 
we, de foto’s zijn veel leuker! Maurice “had helemaal niks met 
poezen” maar is nu helemaal verliefd. Leonie ging vóór corona 
ook wel naar shows. Haar poes Hope en kater Xavi werden 
Nederlands kampioen. 

"Je smelt gewoon als je

die lieve diertjes ziet."

De poezen krijgen ieder een nestje per jaar. Wil je zo’n 
kleintje kopen dan word je als baasje door Leonie uitgebreid 
“gescreend”. Het zijn kostbare diertjes die je niet zomaar 
los kunt laten. Veel te gevaarlijk met verkeer, ze zijn namelijk 
helemaal niet bang.

Nog meer dieren
En als je nu denkt, vijf poezen en 2 katers en de nodige kittens, 
dan ben je er wel. Nee, niet in dit gezin. Er zijn twee grote 
honden, die op verzoek van jullie verslaggever even de gang 
op moesten. Het is een Bearded collie en een Australian 
Shepherd. Ze heten Kody en Lily. Even later kwamen de 

kinderen naar binnen met twee enorme konijnen, Vita en 
Pongo. En dan is er sinds kort ook het paardje Luna, Anne had 
net haar eerste rijles met Luna achter de rug. Luna logeert bij 
Manege Deenen. 

Leonie volgt op dit moment de opleiding therapiehonden-
begeleiding. In die opleiding leer je o.a. puppies selecteren 
op psychosociale vaardigheden. Deze honden leren mensen 
te helpen met bijvoorbeeld trauma’s of PTSS. Dus geen 
hulphond voor mensen met een lichamelijke beperking. Ook 
mensen met angst voor honden kan Leonie straks in haar 
praktijk begeleiden. Ze vindt het heel dankbaar werk waar ze 
zich in de toekomst veel van voorstelt.

Het welkomsttasje
Ook aan de Smele krijgen nieuwe bewoners uiteraard een 
welkomsttasje, dat vond de familie heel verrassend. Nog 
verrassender was dat het werd aangereikt door Ellen Jans, die 
een vroeger buurmeisje bleek te zijn van Maurice. Hoe toevallig 
wil je het hebben. Dat deze familie in hun mooi verbouwde 
huis met de ruime tuin eromheen hier enorm gelukkig is, staat 
buiten kijf. Moj toch!

(Mocht je nu ook pas in Heijen komen wonen en wil je je aan 
ons dorp voorstellen, stuur dan een mailtje naar dorpsblad@
heijen.info. Wij komen graag langs om je via een interview bij 
je integratie in ons dorp te helpen) 
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Onlangs hebben de meeste huishoudens in Heijen een 
“Groene Tas” ontvangen met daarin een aantal duurzame 
artikelen, zoals een energiemeter en LED lampen. Dat 
maakte ons nieuwsgierig. De werkgroep Duurzaam 
Heijen vormde de animator van deze tassen en trad 
daarmee prominent naar voren in ons dorp. Wie zitten 
er in de club en waarvoor is deze in het leven geroepen?  
We stellen de groep voor.

Ton Willems
Ton is vorig jaar juli toegetreden tot het Dagelijks Bestuur 
van Hèjje Mojjer. De lijntjes waren toen natuurlijk meteen al 
kort. Het onderwerp leek hem interessant en hij meldde zich 
aan na de oproep van Hèjje Mojjer in het Hèjs Nèjs.

Harald Kroon
Hij stopte als voorzitter van de Wortelpin en had dus zeeën 
van tijd over. Dit laatste is niet waar, maar leuk om op te 
schrijven. Pierre Hendriks wist hem toch over te halen tot 
deze werkgroep toe te treden, nadat Harald hem een paar 
kritische vragen over dit onderwerp had gesteld.

Wilco de Rijck
“Ik ben altijd al met duurzaamheid bezig geweest uit 
hoofde van mijn beroep.” Wilco is bij de gemeente Mook 
en Middelaar verantwoordelijk voor het rioolbeheer en hij is 
technisch adviseur energietransitie. Logisch dat Pierre juist 
Wilco voor de werkgroep benaderde.

“We wonen allemaal op 
dezelfde planeet….”

 

 

   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!

Dorpsstraat 78a
5851 AL  Afferden
0485 - 531 577 

www.leefvrij.nu

De buurtzame bank

Een buurtzame bank 
is een vertrouwd gezicht 
in de buurt.
Al 100 jaar.

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

Het zonnepark aan de Brem, drone opname gemaakt door Wilco

HaraldTon en Wilco
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Ook een deskundige in deze groep is Gonda Grutters. 
Zij had beroepsmatig interesse in de deelname aan de 
werkgroep omdat zij als medewerker van de gemeente 
Bergen het energiebeleid daar heeft opgezet. Dit 
resulteerde in VerduurSAMEN2030, daarvan is zij de 
programmaleider. Gonda: “Toen ik in 2018 hoorde 
van het plan van Kronos Solar om een zonnepark 
aan te leggen op de Brem heb ik het bestuur van HM 
gecontacteerd hierover.” Zij gaf aan dat de opbrengsten 
van dit park niet zozeer aan Heijen zouden toekomen, 
maar dat het “meteen de grens overging,” omdat Kronos 
Solar een Duits bedrijf is. Na een pittige briefwisseling is 
Kronos Solar over de brug gekomen met een bedrag van 
€ 30.000,00 waarvoor de werkgroep nu een prijsvraag 
heeft opgezet, om voor dat geld een mooie duurzame 
besteding te vinden in Heijen. 

Ook in deze werkgroep Paulus Blom.
Paulus is al jaren met duurzaamheid bezig, 25 jaar 
geleden had hij zijn eerste zonnepanelen al op z’n dak 
liggen. Inmiddels woont hij bijna vijf jaar in Heijen en 
heeft daar op het dak van zijn huis en bijgebouwen zijn 
eigen zonnepark aangelegd; er liggen 92 zonnepanelen. 

Daarmee voorziet hij zijn elektrische auto en huis van 
energie. Toen hij gevraagd werd voor de werkgroep als 
communicatieman heeft hij direct ja gezegd. Paulus was 
helaas verhinderd dit interview bij te wonen.

Dus wat is de bedoeling?
Antwoord: “De gelden van Kronos Solar goed te besteden 
aan verduurzaming en tevens om onze omgeving bewust 
te maken van het nut hiervan.” De werkgroep wacht met 
belangstelling de ideeën van de Heijense gemeenschap 
af. Er is een bedrag van € 25.000,00 beschikbaar dat 
beheerd wordt door de werkgroep. Gonda noemt er al 
een paar op:

Je kunt bijvoorbeeld denken aan het (laten) oprichten van 
een zogenaamd postcoderoosproject waar mensen die 
zelf geen zonnepanelen op hun woning kunnen of willen 
leggen, zonnedelen kunnen kopen van een collectief 
zonnedak. Of een solarbankje waar je niet alleen lekker 
kunt zitten maar bijvoorbeeld ook je telefoon of fiets op 
kunt laden. Een duurzaam speeltoestel waarmee kinderen 
zelf energie opwekken en er bijvoorbeeld muziek wordt 
afgespeeld. Eigenlijk is er veel mogelijk als het maar 

met duurzame energie te maken heeft en het nut heeft 
voor onze gemeenschap. Op www.heijen.info staan ook 
ideeën genoemd.

"Een duurzaam speeltoestel

waarmee kinderen zelfenergie 

opwekken..."

De inzenddatum is verlengd naar 15 juni 2021, kijk op 
www.heijen.info hoe je je idee kunt inleveren. Ook 
scholen, verenigingen, clubs, individuen, iedereen kan 
een idee indienen. 

En dan was er nog een project
Juist, de Groene Tassen! De werkgroep vertelt: “Wij 
wisten dat de gemeente Gennep een bijdrage van het 
Rijk had ontvangen, de zogenaamde bijdrage Regeling 
Reductie Energiegebruik, dat ze mochten besteden voor 
huishoudens in de gemeente om de inwoners bewust te 
maken van duurzaamheid. En dat de gemeente daar nog 
geen concrete plannen voor had. 

Wij schreven aan de gemeente: “Voor veel inwoners is de 
energietransitie nog een ver van mijn bed show. Wij zien 
de kansen die het onze samenleving op kan leveren. Een 
van de belangrijkste kansen is wat ons betreft het nog 
verder verbeteren van de sociale cohesie. Iedereen doet 
mee, betaalt daarvoor minder aan zijn energierekening 
en krijgt de kans om samen met de inwoners van Heijen 
het dorp verder te verduurzamen waar alle inwoners van 
kunnen profiteren.”

Wij hebben het initiatief genomen en budget voor Heijen 
aangevraagd. Het gesprek met de verantwoordelijke 
wethouder verliep goed, maar we kregen geen concrete 
antwoorden. Daarop zijn we een burgerinitiatief gestart 
en toen kwam de gemeente met bonnen die je kon 
opvragen. Deze bonnen ter waarde van € 50,00 kon je 
inwisselen voor duurzame producten. De gemeente had 
alle koopwoningen in de gemeente geteld en daarop 
het budget gebaseerd. Maar voor Heijen hadden we 
het idee om ALLE woningen te voorzien van een aantal 
duurzame producten. Waarom alleen de bewoners 
van koophuizen in aanmerking zouden kunnen komen 
voor een dergelijke bon begrepen we niet. We leven 
allemaal op dezelfde planeet. Indien we gekozen zouden 
hebben voor individuele bonnen hadden we maar één 
op de vijf huizen kunnen voorzien, vandaar onze keus 
om alle huishoudens een tas te gunnen. Om het project 
financieel helemaal rond te krijgen hebben we € 5.000,00 
af moeten snoepen van het bedrag dat Kronos Solar ons 
verstrekt heeft.”

De werkgroep heeft voor de voorbereiding van het 
project fijne hulp gehad van Frank v/d Berg van TLight 
en bij de verdeling van de tassen werden dertien extra 
vrijwilligers ingezet. Hun dank hiervoor is groot!

Wat zijn de toekomstplannen?
De actie van de Groene Tassen is nu afgelopen en daar 
hebben ze veel plezier aan beleefd, daarover zijn ze het 
eens. De groep kwam met een aantal mooie verhalen 
over de verdeling van de tassen eind maart. Dus dat 
project is afgerond. De ideeënwedstrijd loopt nu nog en 
als het gekozen idee op de rit staat gaat de werkgroep 
voorlopig even slapen. Wie weet komt er nog wat los in 
de toekomst…. 

(Wilco de Rijck maakte met zijn drone de mooie luchtfoto 
van het zonnepark op de Brem) 

Gonda Paulus



(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
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Wij maken samen met u bouwplannen
Samen toewerken naar doelgerichte bouwplannen

Uptempo talent Unlocked doet het alles behalve rustig 
aan tijdens de quarantaine: zijn nieuwe nummer ‘Fly 
Kicks’ is uitgekomen

De in Heijen wonende uptempo producer en dj, Tom Schonenberg, heeft zijn nieuwe release ‘Fly 

Kicks’ aangekondigd. Dit nummer is inmiddels op 13 mei  uitgebracht. Na eerder succesvolle 

releases te hebben op het Partyraiser Recordings label is het nu tijd voor een eigen release, 

waarmee Tom kan laten zien wat voor kwaliteiten hij in huis heeft. De release ‘Fly Kicks’ 

werd uitgebracht in samenwerking met Dance Industry student Joes Maas. Joes was hierbij 

verantwoordelijk voor de marketing en distributie. 

Tom Schonenberg, geen onbekende in Heijen, is al langere tijd serieus bezig met het produceren 

van muziek. Zowel onder zijn uptempo alias Unlocked als hardstyle artiest Bionicle. Ook zijn 

uitstapjes naar de house worden goed ontvangen. 

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.



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

Na al heel wat katten en honden voor de camera te hebben 
gehad, mochten wij op de laatste dag van april Star en 
Missy, de tamme ratjes van Ella, op de foto zetten! Best een 
beetje spannend om voor het eerst kennis te mogen maken 
met deze eigenaardige diertjes…

Ella en haar ratjes 
Hallo allemaal, ik ben Ella Daamen (10 jaar) en ik woon 
samen met mama Marloes en mijn twee lieve, vriendelijke 
ratjes Star en Missy in de Esdoornstraat. 

Star en Missy zijn geboren in december 2018, waar precies, 
weten we niet. Missy is de crèmekleurige en Star de zwart 
met wit gevlekte. Het zijn tamme ratjes, een ras dat speciaal 
is gefokt om als huisdier te kunnen houden. We hadden 
er eigenlijk drie, maar helaas is er eentje begin van dit jaar 
overleden. Ratjes zijn ontzettend lieve, leuke en makkelijke 
huisdieren, alleen het nadeel is dat ze niet zo heel oud 
worden. Meestal maar een jaar of 2 a 3…

Mama had vroeger zelf ook ratjes en wilde voor mij hetzelfde. 
Na een speurtocht op internet, aangezien er in de buurt van 
Heijen geen Rattery’s zijn (soort winkel/fokplaats voor ratjes), 
kwamen we bij een familie in Nijmegen uit die een prachtige 
kooi met drie ratjes had. Helaas was hun zoon allergisch 
waardoor ze ze niet meer konden houden. Ze zochten een 
5 sterren huisje voor ze waar ze ook echt verder als huisdier 
gehouden zouden worden. Sommige mensen doen zich 
namelijk wel eens voor als liefdevolle huisdiereigenaren, 
maar voeren ze vervolgens aan hun slangen! Dit wilden ze 
natuurlijk absoluut niet!

5 Sterren huisje
Nou en of ze bij een 5 sterren huisje zijn beland! Ze worden 
geaaid, geknuffeld en enorm goed verzorgd door Ella! De 
prachtige grote kooi konden ze ook meenemen en staat in vol 
ornaat in de huiskamer. Een gezellig rattenoptrekje met leuke 
hangmatjes erin. Schoon en netjes en niet zoals je wel eens 
hebt bij konijntjes of hamsters die binnen gehouden worden, 
die specifieke overheersende dierengeur door je huis heen... 

Ik en mijn Hejsdier



Malou
Het derde ratje, het zusje van Missy Is helaas op 9 februari 
overleden. Dit lieve beestje heette Malou. Het bijzondere is 
dat we haar hadden vernoemd naar het overleden hondje 
van mijn allerbeste vriendin Romy , vertelt Ella ons. Helaas, 
had hun hondje Malou een aantal jaar geleden een heel 
verdrietig ongeluk gehad waardoor zij haar hadden moeten 
laten inslapen. Ook ik was erg aan Malou gehecht en heb er 
heel veel verdriet van gehad. Als eerbetoon heb ik mijn ratje 
daarom naar haar vernoemd…

Ella vertelde ons dit verhaal zo puur en beeldend, wat een 
bijzonder, lief en gevoelig meisje! 

Uit de kooi
Vaak zit ik ’s avonds met mama op de bank en mogen de 
ratjes er gezellig bij zitten. We zetten dan het deurtje open 
en dan kunnen ze zelf bepalen of ze uit de kooi gaan of 
niet.  Tamme ratten zijn echte nachtdieren, overdag liggen 
ze lekker te luieren, maar zodra de zon onder is, rennen ze 
vrolijk in het rond! Kusjes geven, gezellig op je nek zitten of 
zich verstoppen onder je haar zijn ook leuke bezigheden van 
ze!  Soms neem ik ze ook wel eens mee naar buiten en laat 
ik ze in tuin lopen. Dan maak ik wel eens een parcourtje voor 
ze waar ze dan over en doorheen kunnen lopen!

Voedsel 
Ze krijgen speciale brokjes te eten maar mogen daarnaast 
ook stukjes fruit en groenten. Het zijn alleseters, harstikke 
handig als de borden s avonds niet helemaal leeg gaan, 
dan mogen er zelfs kleine stukjes kip de voerbakjes in! Star 
verstopt soms ook wel eens brokjes in de kooi, onder het 
mom van ‘wie iets bewaart heeft wat!’ Vooral toen ze nog 
met zijn drietjes waren deed ze dat vaak. Wat een slimmerik!

Tijdens het maken van de foto’s kregen de dames ieder een 
stukje walnoot, zo kundig en een schattig gezicht hoe ze 
de nootjes netjes in hun voorpootjes hielden en ze als een 
stel oude omaatjes oppeuzelden. Ze namen er  lekker de  
tijd voor! 

Ondeugend?
Als we vragen of de ratjes wel ook wel eens ondeugend 
zijn, knikken en zeggen Ella en haar moeder gelijk: 
‘Jazeker!’ Die ene keer dat het deurtje van de kooi nog 
per ongeluk openstond! Toen was Star eruit geklommen, 
heeft een wandelingetje gemaakt door de keuken en via 
een speurtocht door de huiskamer, onder de bank vonden 
ze haar de volgende ochtend uiteindelijk opgerold in een 
mandje met een dekentje naast de kooi!  

Oude omaatjes 
Vorig jaar waren de meisjes nog een stuk actiever, je kunt nu 
echt merken dat ze al wat ouder zijn. Star had een tumor in 
haar nek waar ze aan geopereerd is. Ze was even heel zwak 
en we wisten niet of ze het ging halen, maar ze huppelt er 
inmiddels weer vrolijk op los. Niet zo vlot meer als eerst, 
maar ze maakt nog steeds een blije indruk. We hopen dat 
we nog heel lang plezier van ze mogen hebben! 

Bij het verlaten van de woning kunnen we concluderen dat 
alle vooroordelen over deze huisdieren zijn weggenomen, 
wat een bijzondere, vriendelijke en makkelijk te houden 
huisdieren. Moj zeg!

Lieve groetjes van Ella, Missy en Star!

Heb jij ook een leuk hejsdier en wil je die aan ons voorstellen, 
stuur dan een mailtje aan dorpsblad@heijen.info 

Ella en Missy

Star



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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Oplage:
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Inlevering kopij:
dorpsblad@heijen.info

Banknummer Vereniging Hèjje Mojjer:
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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
6 juli 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 onuitputtelijke voorraad mooie anekdotes. Tweewekelijks plaatsen zij een onderwerp van Historisch Heijen op Facebook 

(zondagmorgen om 11 uur). Maandelijks wordt ook een van deze onderwerpen in het Hèjs Nèjs opgenomen. Werkgroep Historisch 

Heijen heeft inmiddels 8 leden en de bijdragen op Facebook worden door 253 personen gevolgd. Deze keer een greep uit de 

rubriek: Klassenfoto's. Wie weet de ontbrekende namen bij onderstaande klassenfoto en geeft deze door aan de werkgroep 

Historisch Heijen? Stuur een mail naar dorpsblad@heijen.info. Bedankt!

Klassefoto ca 1954.
(Foto is uit de collectie van José Kusters-Derks)

1e rij van links naar rechts
Wim Vullings; Geert Maas; Piet Vinck; Jan Zelen; Servie Lucassen; Theo Beumer; Wim Vinck; ??
Rinie de Haas; Geert Kaak.

2e rij van links naar rechts
Annie Koenen; Ria Wilmsen; Marian van Ovost; Antoinette Dinnissen; Marietje Rühl; Joke Willems; Truus Peters; ??
Trees Vinck; Mia Kersten; Gerda Vinck.

3e rij van links naar rechts
Truus Lamers, Willie Dinnissen; Hanna Gijsberts; Nellie Willems; Gerda Olieslagers; Annie Versteegen; Madeleine 
Roovers; Nellie Peters; Betsie van den Hoogen; Gerrie Gisberts; Bennie Broeks; Jan Urselmann (Nolzn).

4e rij van links naar rechts
Gerrie Kaak; Jufrouw Boumans; Martien Rutten; Piet Welbers; Theo Erps; ??; Jan van Dijck (niet zeker van) Rene 
Terburg; Jan Coenen; Sjaak Urselmann; Gerrie Lintzen; Herman Bindels; Meester Vullings.



  

  

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

meer dan 90 modellen (veelal uit voorraad leverbaar) Ruim 230 modellen Ruim 40 modellen

Sta- op fauteuil voorjaars opruiming!  Nu ruim 90 modellen sta- op fauteuils tegen weg = weg prijzen en direct leverbaar.

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  (buiten de bebouwde kom!).

Relaxfauteuils met sta- op hulp Relaxfauteuils op draaivoet Relaxfauteuils compleet op maat

Relaxfauteuils met Sta- op hulp
meer dan 90 modellen

www.teunarts.nl

In deze omgebouwde boerderij in het buitengebied van Sint Hubert
vindt u,  in 2000m² showroom, al ruim 45 jaar,  

de grootste collectie relaxfauteuils van Nederland.

Vele sta- op fauteuils direct leverbaar!


