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In deze uitgave
Voor u ligt de 128e uitgave van het Hèjs Nèjs. Het is lente, maar die was in maart al bijna voorbij. De eerste weken van 
april waren bepaald kil en zeker figuurlijk gezien de situatie in Oekraïne. Gelukkig zijn we in staat in Heijen maar liefst 450 
vluchtelingen uit dat arme land op te nemen. Hèjje Mojjer broedt op een plan hoe we deze mensen welkom kunnen heten. 
Grote gebeurtenissen werpen hun schaduw vooruit in deze editie. De viering van het 750-jarig bestaan van Heijen in het 
Pinksterweekend komt eraan en achter de schermen wordt volop gewerkt aan een spetterend feest. We spraken met twee 
leden van het Heisateam. En in mei vieren Die Original Maastaler hun 50-jarig bestaan met een jubileumconcert op 15 mei. 
Je leest het in het verenigingsnieuws. Op het prikbord een opmerkelijk bericht uit Amsterdam.

Afscheid wordt er ook genomen, door de leiding van de Jeugdraad van de Wortelpin. Ook de dansmarietjes stoppen en veel 
raadsleden. Er komt een heuse verjonging in die club op gang…

Dorpsondersteuner Wilma Kroon is op pad geweest en vertelt over de aspergesoep die ze gaat serveren in de Dorpskamer.

Wij wensen u veel lees- en kijkplezier.
De redactie.
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Een buurtzame
bank is een
vertrouwd gezicht
in de buurt.
Al ruim 100 jaar.

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

Ook 
buurtzaam 
bankieren? 
Kom snel 
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van zijn patiënten ging boven alles. Daarvoor waagde hij 
zelfs zijn leven. Verder was stropen een belangrijk thema, 
wat menige haas het haasje maakte. Er is in de jaren 
vijftig nog een film van gemaakt door Fons Rademakers. 
Die zou ik nog wel eens willen zien…..

Antoon Coolen heeft het boek in dankbare vriendschap 
opgedragen aan Hendrik Wiegersma (‘aan wien ik de stof 
dank voor dit werk’ schrijft hij). Nou was deze Hendrik 
huisarts in Deurne. Op zich misschien nog niet bijzonder, 
maar zijn zoon was bevriend met Wim Sonneveld en deze 
heeft voor hem op de mooie melodie van La Montagne 
de tekst voor ‘Het Dorp’ gemaakt. Het huis in Deurne (nu 
een museum) was mede de inspiratie voor de vertaling. 
Daar ligt ook ‘het tuinpad van mijn vader’, pal naast het 
huis. 

Wat een mooie samenloop van omstandigheden. En 
zo viel alles op zijn plaats: Heijen en Lith als dorp aan 
de rivier, het verhaal in het boek gebaseerd op wat 
Wiegersma sr. aan Antoon Coolen vertelde en ‘Het Dorp’, 
met de wonderschone melodie en nostalgische tekst van 
Wiegersma jr. De menselijke geest combineert feiten en 
herinneringen tot mooie nieuwe gedachten en vormt 
dan weer aanleiding voor activiteiten als het lezen van 
een boek. Zo zie je maar.

Henk Kerkhoff

COLUMN
HENK 
KERKHOFF

Het zal u niet ontgaan zijn: aan de westzijde 
grenst Heijen aan rivier de Maas. De Kuulblok, 
toen nog bereikbaar via een zanderige 
Mergeldijk, zal bij velen mooie herinneringen 
oproepen. Tegenwoordig wordt deze weg 
vooral gebruikt als wandelroute en om naar 
het viswater van de dode Maasarm of naar het 
camperterrein te rijden. Dat is allemaal mooi, 
maar ik wil u meenemen naar een dorp verderop 
stroomafwaarts, een dorp waarover Antoon 
Coolen in de jaren dertig zijn boek ‘Dorp aan de 
rivier’ schreef.  

Vorige zomer fietsten we over de dijk langs de Maas 
vanaf het mooie stadje Ravenstein in westelijke richting, 
zeg maar richting Rotterdam. De fraaie vergezichten en 
als baken steeds de Maas aan je rechterhand, maken 
het fietsen hier tot een bijzondere belevenis. En dan 
zie je het ene na het andere dorp opdoemen, echte 
dorpen met een torenspits en groen omzoomd. Eén van 
die dorpen is Lith. Dit is niet alleen de geboorteplaats 
van meester Lambregts, mijn onderwijzer van de vierde 
en vijfde klas van de lagere school, maar ook het dorp 
waar het boek van Antoon Coolen zich afspeelt. Met 
die kennis werd ik steeds nieuwsgieriger naar dit boek 
en via mijn schoonzus Toos heb ik het kunnen lenen en 
vervolgens in bijna één adem uitgelezen. De hoofdrol 
was weggelegd voor de dorpsdokter, afkomstig uit het 
verre Friesland. Arm of rijk maakte niet uit, het welzijn 

Dorp aan de rivier

April doet wat ie wil
Dachten we in april met hetzelfde mooie weer te starten zoals maart is geëindigd, worden 
we even behoorlijk teleurgesteld. Zoals ook de situatie in de wereld van dag tot dag 
wijzigt. Maar we laten ons niet tegenhouden en blijven ons inspannen om Heijen leefbaar te houden.

Gemeenteraadsverkiezingen 
Een bijzondere lage opkomst, maar een verwachte uitslag. De kaarten zijn geschud en een nieuw college 
is geïnstalleerd. 

Gesprekken met de politieke partijen 
Op initiatief van Hèjje Mojjer hebben meerdere afgevaardigden van verenigingen en organisaties gesprekken gevoerd 
met de politieke partijen afzonderlijk, met als insteek: Wat is belangrijk voor Heijen? In elk gesprek kwam vooral de 
urgentie ‘woningbouw’ op tafel. Maar ook onder andere de voortgang MFA, een geluidsscherm langs de N271, het 
samenwerken aan en voor Heijen, een visie en plan voor verdere ontwikkeling*. De gesprekken waren constructief en 
positief. Dank aan alle deelnemers. 

*zie ook de digitale praatplaat (www.heijen.info/archief-1/archief-2022/2814-werkgroep-wonen-presenteert-
praatplaat) die door Heijen is opgesteld. In deze ‘prent’ is verwoord hoe we samen willen bouwen aan een vitaal en 
duurzaam Heijen.

Subsidie feestelijkheden 750 jarig bestaan
In het kader van de feestelijkheden rond het 750-jarig bestaan van Heijen is bij de gemeente een subsidieaanvraag 
ingediend en gehonoreerd. Hiervoor zijn wij de gemeente zeer erkentelijk.

Bestuur
Zoals eerder aangegeven is het bestuur op zoek gegaan naar versterking. Het is fijn te kunnen melden dat een 
aantal mensen is bereid gevonden om per maand enige uren van hun vrije tijd te spenderen aan Hèjje Mojjer. Tijdens 
de algemene ledenvergadering later dit jaar zal hun benoeming ter stemming komen. Aangezien voorzitter Pierre 
Hendriks in juni stopt en taken opnieuw verdeeld gaan worden, zullen de nieuwe mensen wel al eerder ‘aantreden’. 
Verdere berichtgeving volgt, uiteraard eerst per mail aan de leden.

Hèjje Mojjer Young
De start met een groep jongeren is gemaakt. Heel fijn dat deze jongeren hun inbreng als klankbordgroep willen 
geven! Samen met jongeren en SJR zal “Het beste Idee voor de jeugd’ worden uitgezet. Ook hier zal in de komende 
edities, maar ook via andere kanalen, bekendheid aan worden gegeven. 

Haven 
Hèjje Mojjer zal, gebaseerd op de statuten, ontvankelijk verklaard worden. Door de advocaat is inmiddels een 
beroepschrift ingediend.

Opvang mensen uit Oekraïne
Zoals bekend wordt in Heijen op Residence Heijendael onderdak geboden aan 450 oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne. 
Het ligt in de lijn der verwachtingen dat zij voor langere tijd (meer dan 6 maanden) hier zullen verblijven. Hèjje Mojjer 
zoekt naar mogelijkheden om deze mensen een warm welkom te geven en hen te ondersteunen. 

tekenaar: Jan Kruis

BERICHTEN
VAN HET BESTUUR
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 HEYEN
SINDS 1898

COENDERS
TWEEWIELERS

F

GAZELLE, BATAVUS, 
RIH, LOCOMOTIEF, 

ELECTRISCHE FIETSEN, 
SPARTA, ION, 

BATAVUS EASY SACHS
BROMFIETSEN: VESPA en PUCH

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

Mail: hans.coenders@hetnet.nl

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

(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

Wij hebben een uitgebreid assortiment aan schotels, broodjes, snacks 
en diverse specialiteiten uit eigen keuken zoals:

Heijse kip • Heijs boutje • Broodje van het huis • Heijse stoof

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: 
Maandag   16.00 – 21.00 uur

Dinsdag t/m zaterdag 11.30 – 21.00 uur

Zondag  13.00 – 21.00 uur

Oktober t/m maart
Maandag                      gesloten

Dinsdag t/m zaterdag 11.30 – 21.00 uur

Zondag  13.00 – 21.00 uur

Wij beschikken over 
een uitgebreid 
zitgedeelte, een ruim 
terras (60 plaatsen) en 
een speelgelegenheid 
voor de kinderen.

NIEUWS
VAN DE DORPS 
ONDERSTEUNERWILMA KROON VERTELT:

“Zoals jullie weten ga ik geregeld op bezoek bij de Heijenaren. 
Ik bel aan en maak een praatje. In de eerste paar maanden 
tijdens mijn werk als dorpsondersteuner ging ik op bezoek 
bij Aspergekwekerij Vullings. Ik wilde graag cadeautjes 
verzamelen om uit te delen, daar had ik bij de start ook 
wat subsidie voor gekregen van Hèjje Mojjer. Daarvan kon 
ik asperges kopen, waar ik andere mensen weer blij mee 
kon maken. Ook bij de Poolse winkel kon ik met dit geld 
cadeautjes kopen. 

Dat bracht mij op het idee om te kijken of ik voor het koffie-
uurtje in de Dorpskamer niet een keer aspergesoep aan 
kon bieden in plaats van koffie. En ook deze keer werd ik 
niet teleurgesteld. Vullings doneerde met veel plezier de 
asperges voor de soep en bij de Poolse winkel kreeg ik 
ham om hapjes te maken. Hoe mooi is dat! Op de foto zie 
je hoe ik de gulle gaven in ontvangst neem. De vriendin 
van Frans Vullings heeft ook aangeboden de soep te 
maken. Op vrijdag 6 mei is het zover. Dan is er dus gratis 
aspergesoep voor degenen die zich op die dag melden bij het  
koffie-uurtje. Zolang de voorraad strekt, natuurlijk, want  
op = op!”

De redactie herinnerde zich dat we ooit een gedichtje 
hebben geplaatst over de Verliefde Asperges en laat dat 
gedicht nu net weer een keer opduiken. Miet Wientjens 
stuurde het ons toe via haar dochter Marga Guelen. 
Het kan geen kwaad, nu de aspergesoep zo actueel 
is, dit grappige gedicht nogmaals in ons dorpsblad  
te plaatsen….

Op pad met de dorpsondersteuner…

DE VERLIEFDE ASPERGES….

Ik lag met jou in hetzelfde bed
We sliepen wel rechtop

Je stak er net wat bovenuit
Vandaar jouw blauwe kop!

Ik was stapel op jouw lange lijf
Dat mag je nu best wel weten

Ik vond jou een reuze wijf
Gewoon om op te vreten

Laatst droomde ik de hele nacht
Aan een stuk door van jou

Jij werd mijn bruid, mooi in het wit
Omdat ik van “sleep”asperge hou

Plots werd mijn droom verstoord
Ik bloedde aan mijn kuiten!

We werden allebei vermoord
Door zo’n hovenier van buiten.

Wij werden in een kistje gelegd
En spoedig daarna gewassen

Mijn rug was krom, de jouwe recht
Jij was dus eerste klasse.

Wat wreed toch van zo’n hovenier
Om ons zo uiteen te rukken!

Ik heb jou daarna nooit meer gezien
Want ik lag bij de stukken…

Weet je wat ik het gekke vind
Het is eigenlijk heel stom

Terwijl ons leven in de grond begint
Is dat bij mensen net andersom…..
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Service Vonk Groep is de totaalinstallateur uit uw regio. Wij kunnen u adviseren 

over de juiste oplossingen in uw situatie. Profiteer van onze vele aantrekkelijke 

acties op bijvoorbeeld CV-ketels en zonnepanelen. Neem gerust contact met ons 

op voor meer informatie en de scherpe prijzen!

Wij kunnen u, naast de reguliere installatietechniek, adviseren en informeren 

over de meest uiteenlopende installaties op het gebied van energie besparen. 

Hierbij kunt u denken aan:

√    Houtkachels

√    Verwarming

√    Sanitair

√    Elektra

√    Airconditioning

√    Service & onderhoud

√    Zonnepanelen

√    Zonneboilers

√    Warmtepompen

Expeditieweg 8-11 - 6657 KL Boven Leeuwen - T. 0487 - 501 469 - info@vonk-service.nl

De Flammert 1016A - 5854 NA Bergen - T. 0485 - 531 201 - www.vonk-service.nl

Bij Service Vonk Groep bent u aan het juiste adres 

voor al uw (duurzame) installatiewerkzaamheden!GGSS
ServiceVonkGroep

Download ook onze app!

NIEUWS
VAN DE
DORPSKAMER

Informatie van de Dorpskamer: 
Duo-fiets en Cadeaubon

DUO-FIETS HEIJEN: 
Een grote wens van het bestuur van de Dorpskamer Heijen 
was de aanschaf van een duo-fiets. Door gebruik te maken van 
de gulle giften van diverse fondsen hebben we deze aanschaf 
kunnen realiseren. De duo-fiets is gestald bij de Dorpskamer. 
Wat is er mooier om, ondanks mindere mobiliteit, een mooie 
fietstocht te maken in de omgeving van ons prachtige dorp. 
Buiten de gasten van de Dorpskamer kunnen ook de inwoners 
van Heijen gebruik maken van deze fiets. 

WAT IS EEN DUO-FIETS? 
Een duo-fiets is een fiets met drie wielen en twee zitplaatsen. 
Eén persoon stuurt en u kunt allebei fietsen. Doordat u naast 
elkaar zit, kunt u makkelijk met elkaar praten. De duo-fiets 
heeft een elektromotor/trapondersteuning. Dat maakt het 
fietsen nog prettiger! 

HOE WERKT HET UITLENEN VAN DE DUO-FIETS? 
De duo-fiets zal onder meer gebruikt worden door de 
vrijwilligers en de gasten van de Dorpskamer. Zij kunnen, 
indien gasten dit willen, een tochtje gaan maken. 

Ook alle andere inwoners van Heijen kunnen gebruik maken 
van de duo-fiets. U kunt de fiets lenen door op werkdagen 
tussen 13.30 en 15.00 uur te bellen naar de Dorpskamer, 
telefoon: 0485-210660. U kunt de fiets dan reserveren 
voor een dag of dagdeel. De kosten zijn € 5 per dagdeel.  

Van deze bijdragen kunnen 
wij het onderhoud van de 
fiets bekostigen. De fiets is 
verzekerd tegen diefstal en is voorzien van een goed slot.

CADEAUBON SAMEN ETEN 
Zoals bij velen bekend wordt er een aantal keren per maand 
gekookt in de Dorpskamer. Dit zijn mooie en druk bezochte 
bijeenkomsten. Heb je belangstelling om een keer te komen 
eten, meld je dan aan bij de Dorpskamer, telefoon: 0485-
210660. Er bestaat nu ook de mogelijkheid om iemand  
een cadeaubon voor het samen eten te geven. De bonnen 
zijn te koop voor € 9,50 bij Wilma Verhasselt, Hoefstraat 
10,  Penina Reurich, Hermelijnstraat 15 en Mieke de Ruiter, 
Meidoornstraat 20. In het activiteitenprogramma zie je 
wanneer er gekookt wordt en door wie. Smakelijk eten!!

Activiteiten Dorpskamer april 2022

5 mei:  Samen eten met Mieke &  Angelie.
 Aanvang: 12.30 uur 
6 mei:  Open van 10.30 tot 15.00 uur. Koffie-uurtje met 
 dorpsondersteuner. Soep vanaf 12.00 uur
11 mei:  Samen eten met Penina & Meindert. 
 Aanvang: 12.30 uur
12 mei:  Bingo. Kosten € 1,=. Aanvang: 14.00 uur
13 mei:  Open van 10.30 tot 15.00 uur. Contactuurtje met 
 dorpsondersteuner. Soep vanaf 12.00 uur
17 mei:  Rummikub en kaarten. Aanvang: 14.00 uur
18 mei:  Samen eten met Wilma & Mariette.
 Aanvang: 12.30 uur
20 mei:  Optreden Seniorenorkest van 10.30 tot 12.00 uur. 
 Soep vanaf 12.00 uur

26 mei:  Hemelvaartsdag. De Dorpskamer is gesloten.
27 mei:  Open van 10.30 tot 15.00 uur. Contactuurtje met 
 dorpsondersteuner. Soep vanaf 12 uur
29 mei:  Gezellige zondagmiddag. Open van 14.00 tot 17.00 uur

De Dorpskamer is elke werkdag geopend van 13.30 tot 17.00 
uur. Als u zich wilt aanmelden voor een activiteit kan dit 
tijdens de openingsuren van de Dorpskamer, telefoon:  
0485-210660. U kunt natuurlijk ook binnenlopen en een 
gezellig praatje maken onder het genot van een kop koffie 
of thee. Bent u niet in de gelegenheid om zelfstandig naar 
de Dorpskamer te komen dan komen wij u ophalen en 
brengen u ook weer thuis. U kunt hiervoor bellen met:

Antoinette, telefoon:   06-45768557
Lian,  telefoon:   06-40593272

APK-CONTROLE
€29,95
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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.

NIEUWS
VANUIT DE
VERENIGINGEN

Zilveren feest in D’n Toomp
In oktober 1996 opende ons Gemeenschapshuis D’n Toomp voor het eerst 
haar gastvrije deuren.  Daarna was het vrij baan voor de meest uiteenlopende 
evenementen zoals concerten, bijeenkomsten, beurzen, feesten, vergaderingen, 
wedstrijden, festivals, noem het maar op. D’n Toomp werd al snel een vaste 
waarde in ons sociale leven en is iedere avond in gebruik door diverse 
verenigingen. En dat was dus vorig jaar, in 2021, al 25 jaar het geval. Het bestuur 
en het beheer van d’n Toomp wilden dit jubileum toen al groots vieren, maar ja, 
je weet waarom dat niet door kon gaan.

Met nieuw elan is het bestuur bezig om het 25-jarig bestaan van D’n Toomp dan 
maar een jaar later te vieren. Het feest zal plaatsvinden met medewerking van 
alle gebruikers van d’n Toomp. Het programma is nog niet helemaal ingevuld, 
maar de data zijn bekend: zaterdag 8 en zondag 9 oktober 2022. Dat het een 
spektakel wordt, staat wel vast. Er wordt over gesproken om een en ander 
te versieren met zilver, omdat zilver hoort bij een 25-jarig jubileum. Voor de 
kinderen zal er een programma zijn op zondagmiddag. Noteer de data van 8 en 
9 oktober alvast in de agenda. De komende tijd volgt uiteraard meer informatie. 
Bestuur en Beheer Gemeenschapshuis d’n Toomp

Nieuws van de KBO-afdeling Heijen  
JUBILARISSEN KBO HEIJEN 
Op de KBO-jaarvergadering van 21 maart jl. werden 11 personen gehuldigd die 25 jaar lid zijn van KBO-Heijen.  De jubilarissen 
zijn: Nel van de Loo-Hermsen, Ad Keuninx, Lenie Cuijpers-Giepmans, Nel Kusters-Rutten, Mientje van Lin-Kempkens,  
Miet Wientjens-Horsten, Toon Theunissen, Ton en Heleen van Wissing, Riet en Henk Lucassen.  

AFSCHEID BESTUURSLEDEN 
Tijdens de vergadering werd afscheid genomen van de bestuursleden Riek Hendriks (ruim 11 jaar bestuurslid) en Annie  
de Rijck (ruim 10 jaar bestuurslid). 

NIEUWE BESTURSLEDEN 
Als nieuwe bestuursleden zijn gekozen: Piet van Rhijn en Cheline Hendriks-Gommers. De bestuurssamenstelling van de  
KBO-afdeling Heijen ziet er nu als volgt uit:

Piet van Rhijn, voorzitter; 
Mia Koenen, secretaris; 
Jan Gijsberts, penningmeester;
Cheline Hendriks-Gommers, bestuurslid. 
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NIEUWS
VANUIT DE
VERENIGINGEN

50 Jaar Die Original Maastaler
in Heijen

“Een unieke club met een echt familiegevoel…..
Enkele maanden geleden zaten wij als bestuur van Die 
Original Maastaler, bestaande uit Gerbrand Martens 
(voorzitter), Cor Claassen (secretaris), Elly Collaris 
(penningmeester), Herman Grevers (vice-voorzitter), 
Jan Coenen en Frans Stoffele, (beide belast met de 
techniek) bij elkaar en vroegen ons af op welke wijze wij 
het 50-jarig bestaan van onze club zouden vieren. Want 
een club, dat is het. Een unieke club, waar iedereen 
met elkaar meeleeft in goede en slechte tijden. Niet 
voor niets wordt elke repetitie afgesloten met onder 
andere familie-mededelingen. Met name vroegen wij 
ons af of het virus het ons mogelijk zou maken om iets 
te vieren.

Ter herinnering: tien jaar geleden, in 2012, is er ook 
al een uitgebreid verslag in dit blad geschreven over 
de geschiedenis van de vereniging. In die uitgave 
staat een verslag van de eerste 40 levensjaren van 
deze muziekkapel. Tevens zijn op onze website beide 

reportages te vinden. Daarom nu een greep uit de 
belangrijkste evenementen van de laatste 10 jaren. 

HOOGTEPUNTEN UIT DE LAATSTE 10 JAREN
Die Original Maastaler heeft nog altijd een vaste plaats 
in de Heijense gemeenschap. De club heeft zelf haar 
bestaansrecht bewezen door veel inzet, betrokkenheid 
en een vast aantal optredens in Heijen per jaar. 
Denk hierbij aan het Nieuwjaarsconcert op de eerste 
zondag van het nieuwe jaar, het Kapellencarrousel 
met optredens van steeds wisselende muziekkapellen 
uit binnen- en buitenland en het Frühschoppen op 
kermiszondag. 

Deze vaste reeks werd een aantal keren uitgebreid met 
het Bitterballenconcert op het terras bij Friso en Ellen 
van het Heijs Hepke. Daar werd ook standaard de Gouden 
Bitterbal uitgereikt aan de persoon die zich speciaal 
had ingezet. Intussen zijn er vijf gouden bitterballen 
uitgereikt, te weten aan Hetty en Gerbrand Martens, 
Harrie Gerrits en aan Friso en Ellen. De oorsprong van 
het Bitterballenconcert ligt in de veiling die D’n Toomp 
organiseerde om de kas te spekken na een ingrijpende 

verbouwing. Er werd door diverse aanwezigen geboden 
op alle ingrediënten die nodig zijn voor een concert. 
Hetty Martens was de eerste bieder op een fust 
bier. Spontaan boden Friso en Ellen een gratis portie 
bitterballen aan. Aldus was het Bitterballenconcert 
geboren.

Het zou nog een extra editie van dit blad kosten om 
verslag te doen van alle optredens van de afgelopen 
jaren. Daarom een greep uit onze meest bijzondere 
activiteiten. De optredens in de Forstgarten in Kleef, 
vooral op de afsluitingsavond van het zomerseizoen, 
zijn schitterend. Daarnaast komen we al jaren in 
Keeken  (voor een optreden samen met de Fraps) , in 
Kranenburg en in Till-Moyland. Ook in België blazen wij 
ons partijtje mee. Maar ook dichter bij huis, zoals in 
Boxmeer, Haps, Wanroij, geven wij acte de préséance. 

Bij feestelijke gelegenheden, bijzondere verjaardagen 
en bruiloften van leden van de kapel zijn we eveneens 
present, zoals de koninklijke onderscheiding van Frans 
Stoffele en het straatconcert bij de vorige zanger/
secretaris Harry Seegers. Hierbij mogen de speciale 
jaarlijkse optredens in diverse verzorgingstehuizen in 
de regio in onder meer Bergen, Gennep en Kleef niet 
onvermeld blijven. 

Net als veel 
muziekverenigingen hebben 
die Original Maastaler veel 
leden met een gevorderde 
leeftijd. Men is echter blij 
met de oudere leden, zeker 
vanwege hun historische 
kennis en betrokkenheid. 
Het ledenaantal is ondanks de hoge leeftijden niet 
geslonken in de afgelopen tien jaar. Er zijn nu 32 
leden actief. Zo is medeoprichter Piet Franzmann, na 
afwezigheid van een aantal jaren, weer lid geworden. 
Dat neemt niet weg dat de kapel naarstig op zoek is 
naar nieuwe leden in alle leeftijden. Iedereen is van 
harte welkom.

CORONATIJD
In de coronatijd heeft het bestuur alles op alles gezet 
om toch de vaart erin te houden. Het vasthouden van 
de onderlinge band stond daarbij voorop. Zo werd er 
gerepeteerd in de tuin van Gerbrand en Elly, uiteraard 
met inachtneming van de corona afstandsmaatregelen. 
Tenminste zo goed en kwaad als dat kon, want oei, toen 
het eens een keer begon te regenen kropen we wel wat 
dichter bij elkaar… Ook in de kerk werd gerepeteerd. 
Daar werd ook een aantal keer de H. Mis opgeluisterd. 
Want ja, D’n Toomp was dicht en alle concerten 



1514

moesten worden afgelast. Het spelen in de kerk was 
een belevenis op zich, want de galm van orgelklanken 
komt toch heel anders over dan het geluid van bassen, 
klarinetten, trombones, trompetten, tuba’s en drums..

SAMENWERKING MET DE HEIJENSE REVUEGROEP
Over deze samenwerking zijn we vol lof. Bij het 40-jarig 
jubileum is er een show opgevoerd met als thema 
“40 Jaar Die Original Maastaler in een notendop”. In 
de afgelopen tien jaar is er nog meerdere keren een 
gezamenlijk optreden met de Revuegroep geweest. Zo 
trokken we door Europa met een zogenaamde bus, “Die 
Original Maastaler On Tour”, zelfs de Eiffeltoren werd 
bezocht. De romantiek in “Urlaub an der Eger” spatte 
van het toneel. Tijdens de Bitterbalconcerten stopte 
de bus pal voor de deur van de snackbar om bij te 
tanken. Ook in de toekomst zullen we nog regelmatig 
gecombineerd optreden. Het draaiboek voor een 
gezamenlijke Bonte Middag en Avond ligt al een jaar 
klaar, maar de beschikbare tijd in D’n Toomp is niet 
onbeperkt, dus dat wordt volgend jaar.

REISJE
Ook de afgelopen jaren was er tijd voor een uitstapje 
met alle leden. Zo combineerden we een reisje naar 
het Sauerland met een optreden in Willingen. Het 
optreden zelf was een groot succes, tenminste de 
eerste avond. De volgende dag was het met name door 
de weersomstandigheden iets minder. De Kahler Asten 
ligt niet voor niets in de omgeving. 

PETJE AF VOOR PETER ROESGEN, ONZE DIRIGENT
Deze enthousiaste inwoner van Ewijk/Wijchen heeft 
altijd veel ideeën over het programma en werkt nauw 
samen met het bestuur en de muziekcommissie. 
Hij zorgt ervoor dat de muzikanten, afkomstig uit 
Noord-Brabant, Gelderland, Duitsland en Limburg, op 
een harmonieuze wijze samenwerken en musiceren. 
Daarvoor verdient hij alle lof.

OVERLEDEN
Gelukkig komt het niet vaak voor dat leden overlijden, 
maar toch. Vier jaar geleden overleed Theo Woschek, 

nadat hij eigenlijk heel goed aan het revalideren 
was na een zware operatie. Theo was zanger en 
muzikant bij de Kapel. Tevens verrichte hij diverse 
hand- en spandiensten. Hij introduceerde het borreltje 
(schnaps) bij de repetitie als er wat te vieren viel. De 
kapel luisterde de avondwake voorafgaand aan zijn 
uitvaart sfeervol op. Dat werd door de familie enorm 
gewaardeerd.

HET JUBILEUMCONCERT
Het jubileumconcert met een selectie van de 
muziekstukken uit de afgelopen 50 jaar vindt plaats 
op zondag 15 mei in D’n Toomp. Alle fans en ex-leden 
worden hiervoor uitgenodigd. Behalve mooie muziek 
uit de afgelopen vijftig jaar, die door de kapel gespeeld 
wordt, zullen ook de jubilarissen worden gehuldigd. 
Met dit concert willen Die Original Maastaler publiek 
en fans bedanken voor hun jarenlange trouw aan de 
kapel en hun muziek.

Het concert begint om 14.00 uur en de toegang is gratis. 
We wensen onze fans, gasten en bezoekers een 
gezellige middag met de bekende klanken van onze 
eigen muziekkapel.

Bestuur Die Original Maastaler

Het Bestuur
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Wij maken samen met u bouwplannen
Samen toewerken naar doelgerichte bouwplannen

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

Wie komt
Thei helpen?
Thei van Haare, wie kent hem niet, is een 
bevlogen man. Zo houdt hij nu haast in zijn eentje 
het kerkplein en het groen er om heen bij. En dat 
voor een 86-jarige! Thei is één van de kranigste 
Heijenaren die we kennen. Toch zou Thei heel 
erg blij zijn als er mensen zijn die hem bij deze 
schone taak zouden willen helpen. Het gaat om 
zes vrijdagochtenden per jaar. Zes ochtenden, dat 
moet toch te doen zijn! Na afloop van het werk 
is er standaard koffie en vlaai in de sacristie. 
Denk je, dat is wel iets voor mij, bel dan Thei. 
Zijn telefoonnummer is 512859. Doen, want het 
is dankbaar werk.

Sluikreclame
In Amsterdam werd deze fiets uit 
Heijen gespot door een ex-Heijens 
meidje: Lydia Rongen. Leuk om te 
zien en Bedankt voor de tip!

PRIKBORD 
ALLES UIT 
DE BUURT

Welkom in Heijen, Aiden Mo!
Weer groot feest in de Eekhoornstraat. Daar werd de familie 
Venbrucx verblijd met de komst van baby Aiden.

Johny, Rianne en broer Liam, van harte gefeliciteerd!

Dagopvang Madelief
Wisten jullie dat …. Madelief een dagopvang gaat openen 
in Heijen!? We hebben erg leuk nieuws. Zoals jullie wellicht 
weten heeft Madelief een BSO (Buiten Schoolse Opvang) op 
basisschool “De Heggerank” in Heijen. 

In Heijen is er een initiatiefgroep die Heijen mooier en  
fijner wil maken voor alle inwoners. Deze groep heeft,  
samen met de gemeente en de basisschool, Kindercentrum  
Madelief gekozen als partner om een volwaardige dagopvang 
te openen in Heijen. De ruimte waar nu Spring de peuter-
opvang aanbiedt, zal helemaal verbouwd en gereed worden 
gemaakt voor één kinderopvang groep voor kinderen van 0 
tot 4 jaar. Hoogstwaarschijnlijk kunnen we daar starten vanaf 
het nieuwe schooljaar (5 september). Deze datum is nog niet 
helemaal zeker, omdat er nog veel moet gebeuren voordat 
we kunnen openen.

Mocht je interesse hebben in deze opvang of mocht je  
vragen hebben hierover, bel dan even naar Madelief, telefoon: 
0485-215539, of mail naar info@madeliefkindercentrum.nl 
We zullen je op de hoogte houden van de ontwikkelingen.
 
Rijssenbeeklaan 1
6691 TB  Gennep
(0485) 21 55 39
www.madeliefkindercentrum.nl
jb@madeliefkindercentrum.nl
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De communicanten
van 2022 
Op zondag 24 april was het zover. Toen mochten de 
communicanten van Heijen en Gennep in de Heilige Mis 
van 11.00 uur in de Martinuskerk voor het eerst de H. 
Communie ontvangen. Na de mis trokken ze samen met de 
harmonie Unitas et Fidelitas in stoet naar de Mariakapel 
aan de Touwslagersgroes. Daar aangekomen heeft pastoor 
met de communicanten een kaarsje opgestoken bij Maria. 
Aansluitend werd er gezongen, gefeliciteerd en wenste 
pastoor de communicanten heel veel zegen over hun leven.  
Hierna kon voor iedereen een mooie feestdag beginnen. 

In memoriam: Jan Lamers 
 
Jan werd geboren in Heijen op 4 juli 1931 aan de huidige 
Kasteelstraat. Het gezin Lamers bestond uit vader, moeder 
en twee zoons: Wiel en Jan. Het (toenmalige) huis stond 
op een zeer ruim perceel, aanzienlijk groter dan wat nu bij 
Kasteelstraat 7 hoort. De lagere school was vlakbij en ook 
een van de leerkrachten, juf Marie Boumans, woonde, samen 
met zus Stien, praktisch in de achtertuin. Er ontstonden in die 
tijd vriendschappen voor het leven met ‘buurjongens’ Fons 
Coenders en Karel Lucassen.

Net zoals voor veel mensen in die tijd trok de Tweede 
Wereldoorlog een onuitwisbaar spoor door hun leven. Toen 
het gezin Lamers na de evacuatie terugkwam, bleek hun huis 
verwoest. Ze verbleven enige tijd in een noodwoning, waarna 
de huidige woning werd gebouwd op dezelfde plaats aan 
de Kasteelstraat. Jan ging na de lagere school naar de LTS 
in Gennep. Hij kon goed leren en “er had meer ingezeten”, 
maar dat zat niet in Jan, zeg maar. Hij werkte een tijd bij 
smid Kerkhoff, maar toen  zich een nieuwe grote werkgever 
in Heijen aandiende, namelijk “De Körver”, greep Jan zijn 
kans. Hij zou er de rest van zijn arbeidzame leven blijven. Hij 
werd magazijnmeester en bleef dat totdat hij op 55-jarige 
leeftijd met de VUT ging, zoals dat toen heette. Op de kermis 
(in Afferden?) in 1961 ontmoette Jan Mia Bleeck. Het koppel 
trouwde op 17 oktober 1962. Jan en Mia kregen drie dochters: 
Angelique, Anita en Yvonne. Later volgde een kleinkind: Hilke. 

Zoals geschreven ging Jan op 55-jarige leeftijd met de VUT, 
maar dat betekende allesbehalve dat hij niets te doen had!  
Het grote perceel grond bij zijn huis vroeg steeds om 
aandacht. “Den hof” was Jans grote trots. Er was altijd wel 
een stekje om weg te geven en de chrysanten waren prachtig. 
Behalve zorgen voor den hof werd er ook veel gefietst met de 
vrienden Fons en Karel. Met het hele koppel van zes personen 
werd er gereisd, want de echtgenotes gingen natuurlijk mee. 
Hierbij waren Oostenrijk en Hongarije favoriet. Zeker niet te 
vergeten: Jan was meer dan 50 jaar lid van fanfare EMM. Een 
prachtige tijd, waar hij veel mooie herinneringen aan heeft 
bewaard. Sinds 2019 woonden Jan en Mia op Norbertushof. 
Daar overleed Jan op 27 januari jl. 

Jan stond positief in het leven. Gevraagd naar een cijfer was 
het antwoord altijd “minstens een 8!” Gastvrij, vertrouwen 
in mensen, zin in het leven, ook toen het lichamelijk minder 
werd. Als dit van je wordt gezegd heb je het goed gedaan en 
kun je tevreden zijn.  Jan werd uitgeleide gedaan met zang en 
met muziek door “zijn EMM”. Moge Jan rusten in vrede.

Sacrament van vergeving
Wilt u het sacrament van vergeving ontvangen? 
Dat kan zeker! 

Laat het pastoor Kessels even weten, dan komt hij graag 
naar u toe. Telefoon: 0485-511888 of stuur een berichtje naar  
info@parochie-martinus-gennep.nl

NIEUWS
VAN DE
PAROCHIE

Kerkvieringen
ZONDAG 01 MEI 09.30 UUR  
Eucharistieviering met het Gregoriaans koor

ZONDAG 08 MEI 09.30 UUR 
Eucharistieviering met volkszang

ZONDAG 15 MEI 09.30 UUR 
Eucharistieviering met volkszang

ZONDAG 22 MEI 09.30 UUR 
Eucharistieviering met het Gregoriaans koor

ZONDAG 29 MEI 09.30 UUR 
Eucharistieviering met het Gezinskoor

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.

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

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

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

Houten vloeren, parket, PVC, onderhoud 
vloeren en traprenovatie

Ein-de-lijk weer groot 
féést in Heijen! 
Hebben jullie er
al zin in?
Wij wel, en met ons het organiserende team. Het is 
je vast niet ontgaan. Al 750 jaar weet Heijen dat dit 
feest eraan komt. En nu is het dan zo ver. Wij zijn de 
gelukkigen die het mogen vieren….Vergeten zijn de 
afgelastingen. We kijken vooruit naar het Heijense 
Feest voor Iedereen.

WIE ZIJN DE ORGANISATOREN VAN HET 750 JAAR 
HEIJEN FEEST?
We zitten aan tafel met twee van hen, Ton en Valerie. Zij 
zijn onderdeel van het Heisateam, dus is het logisch dat 
zij ons (en dus jullie) het beste kunnen informeren. Maar 
natuurlijk zijn er veel meer mensen actief. Behalve het 
Heisateam zijn ook de werkgroep 750 jaar Heijen, het 
Dionysius gilde, Basisschool De Heggerank en diverse 

verenigingen aan de slag om een onvergetelijk weekend 
voor Heijen te organiseren. Van “buitenaf” komt de 
Stichting Rin ende Maes het hele Pinksterweekend 
naar Heijen. Deze stichting, oorspronkelijk gestart in 
Wellerlooi, bestaat uit een groep van zeker 60 personen 
(re-enactors), jong en oud. Zij beelden de historie uit de 
Middeleeuwen uit. Daarvoor hebben ze de beschikking 
over paarden, kanonnen, een tentenkampement, alles 
voor een indrukwekkende show. Voor de betekenis van 
re-enactors raadpleegden wij Wikipedia. Die schrijft:

Re-enactment is strikt gesproken het naspelen 
of uitbeelden van historische gebeurtenissen, 
meestal op de plaats waar deze oorspronkelijk 
plaatsvonden, door deelnemers in historisch 
kostuum. De authenticiteit van aankleding van de 
deelnemers (kostuums en gebruiksvoorwerpen) is 
niet altijd even strikt als bij levende geschiedenis, 
doordat de demonstraties behalve educatief vaak 
ook recreatief bedoeld zijn. 

Beter kunnen wij het niet verwoorden. 

INTERVIEW 
750 JAAR HEIJEN
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WAT KUNNEN WE DAN ALLEMAAL VERWACHTEN, 
VRAGEN WIJ
Het tweetal barst los: De locatie waar het hele 
Heisafeest en de viering van 750 jaar Heijen gevierd 
gaat worden, kan niet mooier. Namelijk in het weiland 
bij het kasteel, aan de Hoofdstraat. 

Wat een geluksvogels zijn wij, dat we zo’n fantastisch 
historisch gebouw in ons midden hebben. De leden 
van Stichting Rin ende Maes zijn al wezen kijken en 
waren enthousiast. Er komt een enorme tent (groter 
dan in andere jaren) met een luifel van vijf meter. In de 
weilanden eromheen vind je het tentenkampement. Daar 
zullen onder andere diverse shows worden opgevoerd 
en middeleeuwse ambachten worden uitgebeeld. 

WE NEMEN HET PROGRAMMA SAMEN DOOR
Vrijdag 3 juni: scholendag. Alle klassen van Basisschool 
de Heggerank en groepen 6 t/m 8 van De Ratel (ongeveer 
200 kinderen) zullen zich de hele dag kunnen vermaken. 
Er is een speciaal programma in samenwerking met Rin 
ende Maes voor hen in wording. Bijvoorbeeld: ze mogen 
kleding aandoen uit de Middeleeuwen en voelen hoe 
zwaar dat was. Maar ook middeleeuws broodbakken en 
tingieten hoort hierbij.

In de avonduren, van 18.30 tot 21.00 uur: Jeugddisco 
voor kinderen vanaf 11 jaar en vanaf 21.00 tot 1.00 uur 
vrij baan voor de Jongerenavond met medewerking 
van SBS Sounds, dat wordt VET gezellig natuurlijk! 

Zaterdag 4 juni: historische shows van Rin ende Maes 
en veel muziek en revue. Om 13.00 uur, mis het niet, 
wordt het kasteel bestormd. Geen paniek, de bewoners 
zijn in veiligheid en het is maar een spel. Van 14.00 tot 
17.00 uur in de feesttent een optreden van Die Original 
Maastaler. Zeg je die Original Maastaler, dan weet je 
haast zeker dat de Heijense Revuegroep ook niet ver 
weg is. In het verleden hebben ze al meerdere malen 
succesvol samengewerkt. En ook deze keer zeiden 
ze geen nee toen de Maastaler hen vroegen mee te 
werken aan deze middag. Ten tijde van dit interview is 
het script geschreven en zijn de liedjes klaar. De rollen 
moeten nog worden verdeeld en er zal ook nog veel 
gerepeteerd worden. Maar dat dit een groot succes 
gaat worden, staat nu al in de sterren!

"Zeg je die Original Maastaler, dan 
weet je haast zeker dat de Heijense 
Revuegroep ook niet ver weg is"

De feestavond op zaterdagavond is een bekend 
onderdeel van het Heisafeest. Heijen (en hopelijk verre 
omgeving) gaat helemaal los op de muziek van Afslag 
7. Wat lezen we op hun website:

Afslag 7 staat garant voor een avond vol muziek, 
sfeer en feest. Met een repertoire zo breed als Arnold 
Schwarzenegger, is er voor ieder wat wils. Van 
André Hazes tot ZZ Top en van Skihut tot Walking on 
Sunshine. Nederlandstalig, rock, feest, disco, pop, 
dance, top-40, folk, klassiekers – het volgt elkaar 
allemaal in razend tempo op bij Partyband Afslag 7. 

Wil niemand missen….

Zondag 5 juni: 1e Pinksterdag - de finaledag. De dag 
begint stemmig met om half 10 een H.Mis in de kerk, 
dus niet in de tent zoals andere jaren. Deze mis wordt 
wel als vanouds sfeervol opgeluisterd door Fanfare 
EMM. De bedoeling is dat daarna een korte historische 
optocht door Heijen zal volgen vanaf de kerk naar het 
feestterrein, voorafgegaan door EMM en daarachter de 
leden van Rin ende Maes. Het zou mooi zijn als je die 
dag de vlag uit zou hangen. 
 
In de feesttent het volgende programmaonderdeel: 
Heel Heijen Bakt (Historisch). Daarover ontvingen 
wij van de organisatie al de nodige informatie, die we 
jullie niet willen onthouden: 

WIST JE DAT…
...tweeduizend jaar geleden de Grieken en de Romeinen 
al taarten aten op feesten? Dan mag taart of een lekkere 
koek toch niet ontbreken nu wij het 750 jarig bestaan 
van ons dorp vieren? Noem ons maar ouderwets, maar 

een koekje of taartje smaakt toch echt het lekkerst bij 
een vers gezet kopje koffie of thee in de Heisatent op 
Pinksterzondag! Het allerlekkerste is natuurlijk als dat 
koekje of taartje afkomstig is uit een Heijense keuken 
en oven….

WIE BAKT GRAAG EN VERBLIJDT HEISA OP 
PINKSTERZONDAG 5 JUNI? 
Graag aanmelden vóór 15 mei 2022. Dat mag via de 
mail: dorpsfeest.heisa@gmail.com of telefonisch 06-
22028049 (Wilma Verhasselt). Een echt historisch 
taartje of koekje “terug in de tijd” zou natuurlijk leuk 
zijn, maar ook een recept anno 2022 is zeer welkom!

Van alle baksels wordt door ons een groepsfoto 
gemaakt. Deze foto’s worden in het Hèjs Nèjs geplaatst. 
Vervolgens kan iedereen een stem uitbrengen op het 
lekkerste of origineelste exemplaar en de winnaar 
ontvangt een leuk prijsje!  We rekenen op jou!
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Alvast succes met de kers op de taart óf… 
….het koekje van eigen deeg…

ALLE HEIJENSE BAKKERS KLAAR? BAKKEN MAAR!

WE GAAN NOG EFFE VERDER:
Tijdens de koffie en het smullen van de ingeleverde 
taarten kun je in de feesttent genieten van een 
optreden van de Slagwerkgroep van EMM, die alles uit 
de (trommel)kast haalt, zoals het de slagwerkgroep 
betaamt. Daarna volgt om 14.00 uur een herhaling van 
de bestorming van het kasteel. Ook is er een optreden 
van de meiden van de Dansgarde met muziek van  

SBS Sounds. Er staat ook een optreden van het koor  
Nèj Hèjs op het programma.

In de weilanden het tentenkampement, de paarden, de 
kanonnen en de vuurspuwers, enfin veel historische 
shows door Rin ende Maes. Tevens organiseert het 
Gilde het Publiekskoningschieten. Vanaf 16.00 uur 
staat de coverband AR!E op het podium om de laatste 
uurtjes in te vullen. 
Wat zegt het internet over AR!E: Het rockt, het feest, 
het improviseert, het overtuigt, het gaat anders dan 
anders, het weet ’t dak er vanaf te blazen en het zorgt 
voor chaos…Dat is exact waar “AR!E” voor staat!

Nou, toch maar hopen dat het dak van de tent het 
houdt… en dan is het feest voorbij en hebben we met 
z´n allen mogen meemaken waar Heijen toe in staat is. 

NOG EVEN PRAKTISCH:
De tijden die we aangeven zijn nog even onder 
voorbehoud, al zullen die wel een heel eind kloppen. In 
de uitgave van mei zetten we alles nog een keer op een 
rijtje. Niet alleen het Hèjs Nèjs besteedt aandacht aan 
dit enorme feest, ook andere media zijn benaderd en 
zullen over het evenement berichten. Voor het laatste 
nieuws kijk je altijd op https://heisafeesten.info. 

Ton: “Het historisch kampement is van vrijdag t/m 
zondag geopend van 10:00 - 18:00 uur en de toegang is 
volledig gratis. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door 
lokale sponsors en fondsen die ons financieel steunen.”

"Het historisch kampement is 
van vrijdag t/m zondag geopend van 

10:00 - 18:00 uur en de toegang 
is volledig gratis"

Voor de discoavonden op vrijdag en de feestavond op 
zaterdagavond zal entree geheven worden. Lig daar 
niet wakker van, je gaat er niet aan failliet. De prijzen 
zijn nu nog niet bekend, maar zullen mild zijn. Het 
concert op zaterdagmiddag is gratis toegankelijk.

Beste mensen, dit wordt een Megafestijn, dat Heijen 
in geen jaren heeft gekend. Nodig je familie (ook je 
verre…!), vrienden en kennissen uit om het feest 
mee te vieren. Slechts eenmalig, 750 Jaar Heijen,  
mis het niet.

P.S. De foto's op deze pagina's geven een indruk van de 
inzet van Rin ende Maes.
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Boxmeerseweg 3   6598BK Heijen.
Tel. +31(0) 6 14 74 15 96
Mail:  mario@ipmprojects.nl.
Web: www.ipmprojects.nl.

PRO PARTNER voor
bouwen en verbouwen!

Advies, planning, projectmanagement, budgetbeheer en het 
connecten van professionals voor uw bouwkundig project.

Teamplayer voor! 
Particulieren, B2B, Retail, Interieurbouw, Turn-Key

projecten en (ver)bouwrealisatie 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
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Succesvol Informatiepunt 
nu ook in Gennep  
BIBLIOPLUS OPENT INFORMATIEPUNT IN DE BIBLIOTHEEK
Heb je vragen over digitale zaken die je moet regelen,  
zoals DigiD, belastingaangifte, toeslagen, werk, online  
abonnementen, studiefinanciering, rijbewijs of AOW? Dan 
ben je niet de enige. Maar liefst 4 miljoen Nederlanders  
vinden dit lastig. Vanaf 5 april 2022 kun je voor al deze  
vragen en meer terecht bij het Informatiepunt in  
Bibliotheek Gennep. “In juni vorig jaar zijn we begonnen met twee  
Informatiepunten in Bibliotheek Boxmeer en Cuijk. Deze 
nieuwe dienstverlening van BiblioPlus blijkt een groot  
succes. Inmiddels zijn er al meer dan 800 vragen gesteld bij het 
informatiepunt” aldus Kiyara Venner, regisseur “leven lang leren” 
bij BiblioPlus.  

KORTE LIJNEN MET HET NETWERK 
Bij het Informatiepunt kan je terecht met vragen waar je zelf 
of via Google niet uitkomt.  Informatiespecialisten van de  
Bibliotheek helpen met het vinden van de juiste  
informatie of brengen je in contact met de juiste  
organisatie. Niet alleen inwoners, maar ook intermediairs  
zoals de dorps en wijkondersteuners, die eerste aanspreekpunt 
zijn in de dorpen en wijken in Gennep, kunnen met vragen die zij  
krijgen over digitale zaken terecht bij het Informatiepunt. 

HULP IN DE DIGITALE WERELD 
Rob Janssen, wethouder sociaal domein: "In de  
digitale wereld met al die sites en apps kan het  
vervelende gevolgen hebben als je een klein dingetje 
over het hoofd ziet of dat ene kleine foefje toevallig niet 
kent, waardoor je helemaal klem kunt komen te zitten.  

Daarom is het goed, dat ook in Gennep een Informatiepunt Digi-
tale Overheid komt. Gewoon in de bieb, waar iedereen makkelijk 
kan binnenlopen en zijn/haar vragen kan stellen. Het is een goede 
ontwikkeling voor degenen die het nodig hebben en geruststellend 
voor hen die tot nu toe nog geen hulp nodig hebben gehad." Het 
Informatiepunt is voor iedereen gratis toegankelijk en geopend op 
dinsdag en donderdag. Je  hoeft dus geen lid te zijn van de Bi-
bliotheek om een vraag te mogen stellen! Kijk voor de exacte tij-
den op  www.biblioplus.nl/ip. Je kunt een vraag ook per telefoon 
of WhatsApp stellen via het nummer: 0485 – 745 035 of per e-mail: 
informatiepunt@biblioplus.nl 

NATIONAAL BIBLIOTHEEKCONVENANT 2020-2023 
Het Informatiepunt komt voort uit een samen- 
werking tussen de Koninklijke Bibliotheek, de openbare   
bibliotheken in Nederland en Manifestgroep-partijen  
(de Belastingdienst, CAK, CBR, CIZ, CJIB, DUO, SVB en  UWV). 
Inmiddels zijn in Nederland ruim 350 Informatiepunten  
geopend. Het versterken van de digitale inclusie  is één 
van de drie hoofdopdrachten voor de Bibliotheek in het  
Nationaal Bibliotheekconvenant 2020-2023, dat  door alle overheid-
slagen en de bibliotheeksector is ondertekend.  

VOOR NADERE INFORMATIE:
Kiyara Venner 
Telefoon:  06-40 73 54 18 
Mail: k.venner@biblioplus.nl

Schilderijenexpositie
Het is inmiddels een traditie geworden. De schildersgroep van Liesbet Willems toont tijdens de 
jaarvergadering van de KBO de schilderijen die zij in het afgelopen jaar heeft gemaakt. Door corona 
hebben de lessen lang stilgelegen, maar in februari kon er gelukkig weer gestart worden, met dit als 
resultaat. Ben je lid van de KBO en wil je eens komen kijken of het schilderen iets voor je is, dan ben 
je van harte welkom. Iedere donderdagmiddag van 13.45 u tot 17.00 u in lokaal 1 van d’n Toomp is de 
schildersgroep actief. Er wordt veel moois tot stand gebracht.

COLLAGE
SCHILDERIJEN

Frans Verheijen Dorie Rikken
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Cheline Hendriks Diny Gerrits

Diny Gerrits

Dorie Rikken

Truus Lamers

Frans Verheijen

Truus Lamers

Hannie de Bruin

Heleen van Wissing

Heleen van WissingMia Kaak

Mia Kaak

Marianne Klaassen Frans Verheijen

Theo Achterberg Theo Achterberg

Cheline HendriksHannie de Bruin
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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

Het is gewoon
een feestje!
We zijn te gast bij Charlotte Gijsberts (48), we 
ontmoeten ook Ellen Cornelissen (45) (we kennen 
haar nog!), samen hebben ze de afgelopen vier jaar de 
leiding gehad van de Jeugdraad van CV De Wortelpin. 
Een heerlijke tijd, als we de vrolijke gezichten 
aan tafel zien. Ook erbij aanwezig waren de drie 
dansmarietjes van de Jeugdprins: Mila Peeters (15), 
Jolien van den Berg (ook 15) en Jodi Stoffele (14). Zij 
waren in de afgelopen jaren de vaste begeleidsters 
van de Jeugdprins. Maar nu gaat er veel veranderen….
 

"Een heerlijke tijd, als we de
vrolijke gezichten aan tafel zien"

DUS EERST MAAR EVEN HOE HET BEGON
Voordat Ellen en Charlotte de leiding van de Jeugdraad 
vormden was er een contactpersoon voor de jeugd 
vanuit de “grote” carnavalsvereniging, namelijk Harald 
Kroon. Charlotte “deed” in deze tijd de “Kruumels” 
en rolde vervolgens door naar de begeleiding van 
de Jeugdraad. Ellen meldde zich wat later. Charlotte 
en Ellen zijn eind 2018 begonnen als leiding. Ze 
hebben twee volledige carnavalsjaren meegemaakt  

(2019 en 2020). Daarna kwam corona en was het rustig, 
te rustig eigenlijk, vinden ze. 

WAT ZIJN JULLIE TAKEN, VRAGEN WIJ?
En ze vertellen: Het seizoen begint met de diverse 
Jeugdprinsenbals van de “collega” jeugdverenigingen 
(Ottersum, Ven Zelderheide, Milsbeek, Middelaar, 
Gennep). Hier moeten wat dingen voor georganiseerd 
worden, zoals vervoer en klaarleggen van de kleding. 
De jeugdraad bezoekt al jarenlang de jeugdbals, maar 
gaat niet naar prinsenrecepties.

Een andere taak is dat op het Jeugdprinsenbal de leiding 
betrokken is bij het uitkomen van de Jeugdprinsen. De 
act rond het uitkomen van de Prinsen wordt echter 
georganiseerd door de ouders, want anders wordt het 
die avond voor de leiding te druk.

Altijd een uitdaging: het organiseren van het maken 
van de “staatsieportretten” van de Prins/Prinses (Dit 
is zonder de dansmarietjes) En héél belangrijk: samen 
met de jeugd carnaval vieren in Heijen. Uiteraard gaat 
de jeugdprins en/of prinses met zijn gevolg naar de 
eigen prinsenreceptie. De organisatie hiervan ligt ook 
bij de leiding van de Jeugdraad.

INTERVIEW 
JEUGDCARNAVAL
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Zoals gezegd, Ellen en Charlotte vieren als leiding 
volop carnaval mee met de jeugd. Zo worden er tijdens 
het interview diverse anekdotes genoemd. Het klinkt 
allemaal even leuk en dat was het ook. 

"En héél belangrijk: samen met de 
jeugd carnaval vieren in Heijen"

DAN DE DANSMARIETJES, WAT ZIJN JULLIE TAKEN?
Ze noemen van alles, medailles uitreiken, capes 
omdoen bij de nieuwe Raadsleden, en de Jeugdprins 
bij van alles “ondersteunen”. 

De dansmarietjes geven aan dat het leuk was dat er 
dit jaar toch nog carnaval gevierd kon worden. Het 
kwam immers vrij onverwacht. Opvallend detail: De 
dansmarietjes voeren zelf geen dans uit. Dat laten ze 
over aan de meiden van de dansgarde. Ze geven aan dat 
het ook leuk is om na een activiteit nog naar iemand 
thuis te gaan om wat te drinken. Of eieren bakken! 
Soms ontstaan er prille liefdes. Nadere details blijven 
in huize Gijsberts…. 

Mila en Jolien hebben, voordat ze dansmarietje werden, 
in de jeugdraad gezeten. Jodi is meteen begonnen als 
dansmarietje. 

LEEFTIJDSVERSCHIL
Het blijkt dat dat nu te groot gaat worden. Veel 
Raadsleden zijn er al een poosje bij en nu komt er een 
weer een nieuwe lichting aan van 11- tot 13-jarigen. 
Tijd voor de meeste iets oudere Jeugdraadsleden om 
te stoppen en een stap te maken richting het “grote” 
carnaval. Ook alle drie de dansmarietjes zeggen te 
stoppen. 

Dat wil niet zeggen dat ze elkaar uit het oog zullen 
verliezen! De onderlinge band is zo groot dat er al 
plannen worden gemaakt een eigen vriendengroep 
te vormen. Dat zegt al genoeg hoe leuk ze het met 
elkaar hebben gehad. Je kunt merken dat het carnaval 
vieren nu al in hun bloed zit, simpelweg van thuis 
meegekregen.

EIGEN CARNAVALSFEESTJE
Omdat het lang niet duidelijk was of carnaval dit jaar 
wel doorgang zou vinden, is dit jaar op vrijdag vóór 
carnaval bij de familie Gijsberts een intern feestje 
met een heuse pubquiz geweest. Hierbij trad Jesse 

af als jeugdprins. Jeugdprinses Mirre, die iets ouder 
is, had voor zichzelf al besloten om te stoppen als 
prinses. We zien een filmpje waarbij druk de polonaise 
werd gedanst. De dansmarietjes zijn het roerend 
eens, ondanks het vele afscheid nemen was het een  
mooi feestje! 

OOK CHARLOTTE EN ELLEN STOPPEN….
Charlotte en Ellen stoppen, mede omdat hun kinderen 
ook stoppen met de Raad. Ze geven aan dat het 
begeleiden van de Jeugdraad een leuke bezigheid is 
(“Het is gewoon een feestje!”). Omdat zij met zijn tweeën 
zijn, zijn de lijnen kort en kan er snel iets geregeld 
worden. Dat is fijn werken. Verder is er contact via een 
ouder-app over het rijden en het tweemaandelijks oud 
papier ophalen.

De Jeugdraad is dus op zoek naar nieuwe leiding. Het is 
het handigste als hiervoor ouders, van wie de kinderen 
in de Jeugdraad zitten of komen, zich melden. Op het 
moment van het interview komt het nieuws op de app, 
dat één ouder alvast (gejuich aan tafel) bereid is de 
leiding op zich te nemen. Het kan best zijn dat deze 
ouder, waarvan we de naam nog even geheim houden, 
op eigen initiatief andere ouders gaat benaderen. Er zijn 
dus positieve ontwikkelingen, maar we zijn er nog niet. 

We gaan er dus vanuit dat de overal bekende 
(oorverdovende!) leus van de jeugd ook in de toekomst 
te horen zal blijven:

Wortel de Wortel pin pin
Wortelpin Wortelpin

Wortel de wortel pin pin
Hoe was ie, goed,

Hoe is ie, best
Hoe wordt ie, knal!!

DUS TOCH TOT SLOT NOG EEN OPROEP:
Iedereen die belangstelling heeft voor de Jeugdraad, 
zowel als raadslid of als leiding, kan zich melden door 
een berichtje te sturen naar: jrdewortelpin@outlook.com 
Je bent van harte welkom bij deze enorm gezellige 
groep. Dank gaat uit naar Ellen en Charlotte voor hun 
enthousiaste leiding en de redactie dankt hen op hun 
beurt hartelijk voor de heerlijke chocoladesoesjes 
waarvan we de hele avond hebben zitten snoepen. 
(Niet alleen wij, hoor!)



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 informatiebron 
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 
verzendkosten; inclusief 
verzending in Nederland  € 65,-.

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

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

Zie voor meer informatie en  
wetenswaardigheden over Heijen 
de site van Hèjje Mojjer: 
www.heijen.info 
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Hans Boekholt
Marjo Boekhorst
Suzanne van den Corput-Koenen
Sjannie Janssen
Erica Reintjes
Stella Roodbeen
Angeline van Tankeren
Jan Teerling
Marita Wit
Elke Ronnes-Hendriks
Paulus Blom

VERSPREIDING
Henk Kerkhoff, 06-51910092
Jan Teerling, 06-50805738 

ADVERTENTIES
Paulus Blom
p.blom@heijen.info
06-20654390

Ontwerp en Realisatie
RoverMedia-Group
Runstraat 15 Schaijk
www.rovermedia.nl

DRUK
Control Media bv
Nijverheidsweg 23
4879 AP Etten-Leur
T. 0031 76 745 00 10
I. www.controlmedia.eu

Foto’s en teksten worden zoveel 
mogelijk met toestemming van 
betrokkenen gepubliceerd.

OPLAGE
975 stuks

VERSCHIJNING
10 keer per jaar

INLEVERING KOPIJ
dorpsblad@heijen.info

BANKNUMMER VERENIGING
HÈJJE MOJJER
NL65  RABO  0101803974

Deadline voor aanleveren van 
bijdragen in de vorm van teksten 
etc. tot uiterlijk de 1e van de 
maand; fotomateriaal bij voorkeur 
tot een week hiervoor.

De volgende Hèjs Nèjs verschijnt 24 Mei 2022

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

COLOFON

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 telefoonnummer
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 Apotheek 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

AGENDA
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Broederij Derks
Het bedrijf is gestart in 1934 op een stuk woeste grond aan de 
Rijksweg. Tot eind jaren zestig is het in handen van de familie Derks 
gebleven. Na de oorlog werd het Hoenderhof José, vernoemd naar 
de jongste dochter, die tijdens de evacuatie is geboren in Groningen 
(1945). Zie ook het bijgevoegde krantenartikel. 

Na de oorlog werden het totaal verwoeste huis (nu Hoofdstraat 50) 
en het bedrijf herbouwd. Elektriciteit kwam pas begin jaren ‘50 op 
dit adres. In 1950 begon de bouw van de eerste stenen hokken voor 
scharrelkippen. 

FOTO 1
De grondleggers Gerrit en Nellie Derks, begin jaren 50  bezig 
met kuikens afrapen

FOTO 2
1952 - Aardappelstomen v.l.n.r. Nelly, José,  Onbekend, Hen 
Artz, Gerrit Kerkhoff (broer van Ruth) en Gerrit Derks (ook 
bekend als ‘Kiepe Gradje’)   

FOTO 3
Krantenartikel over kippenfarm ‘José’

FOTO 4 
1954 Broedmachines (van het merk Econoom uit Nijkerk) met 
capaciteit voor 10.000 eieren. José met vader en moeder Derks

FOTO 5
1954 José Derks met scharrelkuikens

(Bron bij alle foto's: José Kusters-Derks)

HISTORISCH
HEIJEN
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VRIJDAG 29 APRIL
19.30 uur D'n Toomp

St. Dionysiusgilde Binnencompetitie

ZONDAG 1 MEI
Schietterrein “De Maasarm”

St. Dionysiusgilde Koningschieten
Aansluitend: receptie

DINSDAG 3 MEI
ZijAktief Tussen kunst en kitsch

DONDERDAG 5 MEI
14.00u D'n Toomp

KBO afd. Heijen Kienen

VRIJDAG 6 MEI
10.30 uur Dorpskamer

"Aspergesoep-uurtje" dorpsondersteuner

VRIJDAG 6, 13, 20 & 27 MEI
19.30 uur D'n Toomp

St. Dionysiusgilde Binnencompetitie

DONDERDAG 12 MEI
19.15 uur Sportpark "De Heikamp"

V.V. Heijen 1 - Montagnards 1

ZONDAG 15 MEI
ZijAktief Dauwtrappen

ZONDAG 15 & 29 MEI
10.00 uur Schietterrein “De Maasarm”

St. Dionysiusgilde Geweerschieten.

ZONDAG 15 MEI
D'n Toomp

Die Original Maastaler
Jubileumconcert 50 jaar

ZONDAG 15 MEI
14.30 uur Sportpark "De Heikamp"

V.V. Heijen 1 - SV Milsbeek 1

WOENSDAG 18 MEI
KBO afd. Heijen Fietstocht

ZONDAG 29 MEI
14.30 uur Sportpark "De Heikamp"

V.V. Heijen 1 - Achates 1

DONDERDAG 2 JUNI
14.00u D'n Toomp

KBO afd. Heijen Kienen

VRIJDAG 3 JUNI
10.30 uur Dorpskamer

Koffie-uurtje dorpsondersteuner

EERSTE WEEKEND JUNI (PINKSTEREN)
Omgeving Kasteel Huys Heijen

HeiSa / 750 jaar Heijen
 

DINSDAG 7 JUNI
KBO afd. Heijen Fietstocht
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Uw relax of sta- op fauteuil thuis uitproberen?
Wij komen graag bij u aan huis voor een demonstratie.

    Nu: > 200 modellen!         > 90 modellen     > 65 modellen

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

Relaxfauteuils Relaxfauteuils Relaxfauteuils       Designfauteuils Kamerfauteuils
ook relax

Uw relaxfauteuil of sta-op fauteuil thuis uitproberen?

Wij komen graag met onze collectie bij u aan huis voor een demonstratie.

> 280 modellen > 230 modellen                  > 55 modellen   > 25 modellen > 30 modellen

      Relaxfauteuils         Relaxfauteuils     Relaxfauteuils
Handmatig op draaivoet                    klassiek       van, voor aanbiedingen      compleet op maatook relax          Sta- op functie

Al ruim 45 jaar hét adres voor comfort en kwaliteit

Nu: Meer dan 190 sta- op fauteuils direct uit voorraad leverbaar.


