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In deze uitgave
Grote gebeurtenissen werpen hun schaduw vooruit. In het vorige Hèjs Nèjs berichtten wij al uitgebreid over het Heisafeest 
dat met Pinksteren zal worden gehouden op het terrein bij het kasteel. In deze uitgave een beknopte weergave van het 
programma. Dit feest mag niemand missen. We hebben een aantal nieuwe adverteerders en dan weet je het wel. Die 
krijgen als tegenprestatie voor hun advertentie een redactioneel stuk in ons blad. Zo spraken we met Daniëlle Takken en de 
Valburgse Kiki Jansen, die samen bij Dressuurstal Deenen de cursus Pony Power For Kids aanbieden. Een aanrader voor alle 
kinderen. Verder waren we te gast en dat niet alleen, bij Sandra Laracker die MeMoverPoint oprichtte. De redactie mocht 
gelijk op de crossstep voordat het interview begon. Een leuke ervaring! En we hebben Sela Arts geïnterviewd, een pittige 
jongedame die meedeed aan het Nationaal Jeugddebat. Het bracht haar tot de plenaire zaal van de Tweede Kamer.  Paul 
en Martha berichten over het leven van een prachtige vogel, de raaf. En natuurlijk aandacht voor twee Heijense kanjers, 
Edwin Jans en Hans Schiks, die een zeer verdiende Koninklijke onderscheiding mochten ontvangen. Kortom, er valt weer 
veel interessants te lezen en te bekijken in deze uitgave.

Wij wensen u veel lees- en kijkplezier.
De redactie.
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Kom langs voor het openen van een
rekening.

Complete betaalrekening met betaalpas
Online bankieren in Mijn Regiobank  en Mobiel Bankieren app
Creditcard mogelijk

RegioBank heeft altijd een bankrekening die bij u past.
U kiest zelf hoe u uw bankzaken regelt. Zo regelt u
snel en makkelijk al uw dagelijkse betalingen online.
En helpt uw adviseur u graag bij vragen
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oases en overige gebieden. De overige gebieden kun 
je in een maatschappij natuurlijk niet missen (werken 
en produceren zijn nodig), maar het lijkt erop, dat 
elke gemeente van mening is, dat er op zijn minst een 
volwaardig bedrijventerrein binnen zijn ‘landsgrenzen’ 
moet liggen om erbij te horen en dat er steeds meer 
van die gigantische distributiehallen verrijzen. En steeds 
gaat dat ten koste van groen en gepaard met verlies  
van uitzicht. 

De ervaring leert, dat overheidsinstanties vaak ruimhartig 
meedenken met de verdere vergrijzing en verstening 
van ons land. Maar nu begeef ik me op politiek terrein 
en dat past niet bij dit blad, dat vooral berichtgeving 
rond gebeurtenissen in de Heijense samenleving tot 
doel heeft om daarmee de onderlinge samenhang 
te bevorderen. Polarisatie (zeg maar tweedeling) is 
zeker niet de bedoeling, maar in een column is er per 
definitie wel ruimte voor het prikkelen van de geest 
en om discussie op te roepen. Laten we vooral kritisch 
volgen wat er gebeurt en waar nodig en mogelijk onze 
stem verheffen. En er alles aan doen om het wonen met 
alles wat daarbij hoort in Heijen hoog in het vaandel 
te houden, zodat het aangenaam vertoeven is voor de 
huidige en de toekomstige bewoners.

Henk Kerkhoff

COLUMN
HENK 
KERKHOFF

Bij het woord OASE komen meteen allerlei beelden 
binnen. Bijvoorbeeld een dorre woestijn, waarin je 
bijna uitgedroogd het einde ziet naderen en dan 
een koud kasteel in Schotland ziet. De kasteelheer 
van dienst doet zich tegoed aan een heerlijke 
kruik met wijn. Of een luchtspiegeling waarbij 
je water ziet en palmbomen. Het woord OASE is 
ook een beetje een bijzonder woord, met 75% 
klinkers. Welk woord kan dat zeggen? Even een 
uitstapje omdat het zo aardig is: een sproeiauto 
gebruikt alle vijf de klinkers van het abc achter 
elkaar, maar zaaiuien kan er ook wat van.

Maar goed: terug naar waar ik naartoe wil. De 
ontsluitingsweg van Arvato nadert zijn voltooiing. 
En daarmee zou een einde komen aan de tijdelijke 
ontsluitingsvariant via de met grillige acacia’s 
geflankeerde Karrevenseweg. Terug naar het oude 
fraai, hoopte je. Aan het einde van deze weg de de 
mooie houtwal, zeg maar een oase in een voor de 
rest met bedrijvigheid gevuld gebied. En dat was geen 
luchtspiegeling, nee dat waren gewoon echte, levende 
bomen en struiken. Maar ook hier heeft de zogenaamde 
vooruitgang vorm gekregen: het groen weg en een 
lelijk parkeerterrein met verharding en vooral veel 
vrachtwagens ervoor in de plaats. Gelukkig maakt de 
pleisterplaats met de toepasselijke naam De Fabriek 
nog veel goed: daar hoef je niet uit te drogen. Eigenlijk 
zie je overal in het land de tegenstelling tussen 

Oase

OPBRENGST GOEDE DOELEN WEEK COLLECTE 2022.
Beste Heijenaren, 

Na een vrij korte, maar gedegen voorbereiding en samenwerking van 
de coördinatoren van de Goede Doelen collecte, werden woensdag 6 
april jl. de collecte-enveloppen huis aan huis rondgebracht. 

Op woensdag 13 april werd om 18.00 uur onder prima 
weersomstandigheden het startsein gegeven om de ingevulde brieven 
in de 19 ingedeelde wijken weer op te halen. Hiervoor waren een 
40-tal collectanten beschikbaar. Als de collectanten hun rondgang 
voltooid hebben, worden ze in het parochiezaaltje ontvangen met 
een kopje koffie of thee en een plakje cake. Dan start meteen een 
team van coördinatoren met het “verwerkingsritueel”. Dit proces is 
al zo ingeburgerd, dat nadat de laatste wijk is verwerkt, meteen het 
opgehaalde totaalbedrag en de verdeling over de fondsen bekend is. 
Dit jaar werden er op de eerste avond heel veel enveloppen opgehaald 
met als welkome gevolg dat er op de tweede avond slechts weinig 
brieven werden aangeboden. Gevolg van dit alles was dat al spoedig 
het voorlopige eindbedrag en de verdeling over de deelnemende 
fondsen bekend was. 

Een week later werd de collecte-emmer bij Eeterij het Heijs Hepke 
opgehaald. Ook in deze emmer zat nog een flink bedrag. In totaal is er, 
door ons Heijenaren, het mooie bedrag van € 7.918,10 gedoneerd. Dit 
totaalbedrag is als volgt over de deelnemende fonds verdeeld:

Brandwondenfonds       €598,89  
Hartstichting                 €1.011,83
Hersenstichting             €910,72
Jantje Beton  €74,14
Kinderhulp              €636,57
KWF Kankerfonds        €1.248,22
Longfonds              €841,02
Nierstichting         €830,12
Rode Kruis  €581,72
Pr Beatrix Spierfonds    €684,87

Van dit bedrag moeten nog wel gemaakte kosten afgetrokken worden.    

Beste Heijenaren,
de coördinatoren van de deelnemende fondsen zijn ook dit jaar weer 
blij met jullie goedgeefsheid.
Verder gaat er een bedankje uit naar onze collectanten, die alle 
enveloppen in een recordtempo opgehaald hebben.     

Het organisatiecomité

BERICHT
VANUIT DE GOEDE
DOELENWEEK
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Eendracht Maakt Macht

Ha! Dit is Imke Jaspers, 14 lentes jong. Imke is de 
dochter van Gerald en Jolanda en zus van 
Lindy en woont in de Boommarterstraat. Imke is sinds 
een aantal jaren lid van EMM. Zij speelt altsaxofoon 
en, ook al is ze het jongste spelende lid bij het 
fanfareorkest, in de saxofoonsectie is ze inmiddels 
een vaste waarde geworden. Ze slaat geen repetitie 
over en leert snel. 

Met Koningsdag mocht ze voor het eerst mee de straat 
op en dat was dus helemaal nieuw voor haar.  EMM 
was aan de beurt de gedecoreerden een aubade te 
brengen na afloop van de gezellige bijeenkomst van 
alle lintjesdragers in het gemeentehuis. 

Imke vond het leuk. Niet gek, want zeg nou zelf, samen 
muziek maken is echt het mooiste om te doen. Muziek 
geeft altijd extra schwung aan elke gelegenheid waar 
deze klinkt. Mensen worden er blij en enthousiast van. 
Zo ontstaat bij iedereen een goed gevoel.

Denk je nou: wat Imke kan, wil ik ook gaan proberen, 
kom gerust eens kijken op een repetitie van het 
fanfareorkest of de slagwerkgroep in d’n Toomp. De 
repetitietijden zijn als volgt:

Fanfareorkest: maandag van 20.00 tot 22.00 uur
Slagwerkgroep: donderdag van 20.00 tot 22.00 uur

Wat je ook kunt doen is Imke zelf aanspreken, dat 
mag natuurlijk altijd.

Koningschieten bij het St. Dionysiusgilde in Heijen

Op 1 mei jl. werd na 3 jaar weer het traditionele Koningschieten gehouden op schietterrein “de 
Maasarm” aan de Mergeldijk in Heijen. Nadat de bomen gevrijwaard waren werd de nieuwe 
gildepriester, pastoor Kessels uit Gennep, geïnstalleerd. Het gilde had al sinds september 2019 
geen gildepriester meer. Aangezien pastoor Kessels nu ook de pastorale belangen van Heijen 
behartigt, had het gilde hem gevraagd of hij hun gildepriester wou worden. Hierin had hij toegestemd. Aan de gildepriester en de 
keizer van het gilde, de heer Wim Roosengarten, werd de eer gegeven om de hereschoten te lossen.Daarna konden het publiek 
en de gildeleden beginnen aan de wedstrijd voor het koningschap. Nadat bij het gilde de kop (na 2 schoten) en de rechtervleugel 
(na 150 schoten) eraf geschoten waren, begon om 15.15 uur de eindstrijd voor het koningschap. Het was erg spannend en na het 
245e schot werd gildezuster Samantha v. Uijtert de nieuwe koning. Voor Samantha is dit de 3e keer dat zij koning wordt. Bij het 
publiek schoot na 212 schoten de heer René Janssen uit Gennep het laatste restje eraf. Hij werd hiermee publiekskoning.

Het was een erg gezellige middag en iedereen had ervan genoten. Nadat de prijzen waren uitgereikt en de gildekoning was 
geïnstalleerd, werd haar om 19.00 uur een receptie aangeboden. De gildes en schutterijen uit de omgevingen waren aanwezig 
om de koning te feliciteren. Het samenzijn, elkaar weer zien en spreken voelde als vanouds. Nadat de gasten waren vertrokken 
moest alles weer opgeruimd worden en teruggebracht worden naar “d’n Toomp”, maar dat was voor de aanwezigen geen 
probleem. Uiteindelijk keerde iedereen om 22.00 uur huiswaarts. Vooral gildezuster Ineke Roosengarten-van Zuijlen zal deze dag 
nog lang heugen. Zij ontving namelijk de versierselen van Omroep Limburg L1, het Limburgs 
Lintje. Zij werd hiervoor genomineerd vanwege het vele werk dat ze doet voor het gilde. Zij 
is de dekenschrijver, dekenschatbewaarder, vervult de rol van hoofdman (al is er die officieel 
niet), heeft de zorg voor de kostuums en maakt maandelijks een journaal voor de leden met 
berichten en aankomende activiteiten.  Ineke heeft hier bijna een dagtaak aan. Hiermee is nog 
niet al het vrijwilligerswerk van Ineke genoemd. Zij poetst in het huis van haar zieke broer, 
het gemeenschapshuis in Wellerlooi en in de woning van een kennis. Tevens zorgt Ineke voor 
haar kleinkind en is ze uitlaatster voor de honden van haar kinderen. Tenslotte is Ineke is heel 
actief geweest in het verenigingsleven en de kerk in Wellerlooi, volgens haar zeggen al vanaf 
haar 17e jaar.

Het moge duidelijk zijn, Ineke heeft het Limburgs Lintje meer dan verdiend. 

NIEUWS
VANUIT DE
VERENIGINGEN
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Jaarlijkse Zonnebloemloterij van start
Een samenleving waaraan mensen met een lichamelijke beperking volwaardig 
en onbezorgd deelnemen. Daar zet de Zonnebloem zich iedere dag voor in. Nu de 
versoepelingen aangaande de coronamaatregelen compleet zijn, kan de afdeling Heijen 
weer volop activiteiten organiseren voor alle deelnemers. Hiervoor is geld nodig. Met de 
opbrengst van de jaarlijkse loterij geeft de Zonnebloem mensen met een lichamelijke 
beperking iets om naar uit te kijken: een vrijwilliger die op bezoek komt, samen een dagje uit of deelname aan een 
gezellige activiteit. Mensen die meespelen met de loterij maken kans op mooie prijzen. Derhalve is de loterij iets 
om naar uit te kijken! De Zonnebloem afdeling Heijen zal in de periode vanaf nu tot eind augustus langs de deuren 
gaan met de lotenboekjes. Voor € 2,- koopt u een lot en maakt u lokale activiteiten mede mogelijk. Bovendien steunt 
u de landelijke projecten van de Zonnebloem. Deze projecten zorgen er onder meer voor dat in heel Nederland 
de Zonnebloem rolstoelauto te huur is en dat musea, attractieparken, theaters en voetbalstadions toegankelijker 
worden voor mensen in een rolstoel of scootmobiel. Bestelt u uw loten liever online? Dit kan heel eenvoudig op 
zonnebloem.nl/loterij. 

Mooie prijzenpot
Met uw deelname aan de loterij maakt u kans op een prijs uit het uitgebreide prijzenpakket. Er zijn geldprijzen te 
winnen, met een hoofdprijs van maar liefst 15.000 euro. Daarnaast zijn er vele prijzen in natura, zoals e-bikes, een 
vakantie in eigen land of een leuk dagje uit. De trekking vindt plaats op 10 oktober 2022. Mensen die hun loten online 
registreren ontvangen automatisch bericht over de uitslag. 

Jubilarissen bij De Zonnebloem Heijen
Na afloop van de op 3 april jl. gehouden hobbybeurs in D’n Toomp zijn Gerry Versteegen en Joke Jacobs gehuldigd 
omdat zij al 25 jaar vrijwilligster zijn van De Zonnebloem afdeling Heijen. Gerry is tevens reeds 25 jaar bestuurslid. 
Een van haar voornaamste taken is het organiseren van het bezoekwerk en alles wat daarbij hoort. Een van de taken 
van Joke is het begeleiden van de mensen in de Welfare groep. Beiden zijn zeer betrokken bij onze gasten, tijdens 
bezoekwerk, activiteiten en uitstapjes. Tijdens de huldiging heeft onze voorzitster Anja Jansen het gouden insigne 
van de Nationale Vereniging De Zonnebloem uitgereikt aan Gerry en aan Joke. Namens de afdeling ontvingen zij 
het beeldje “de Waardering” en een boeket bloemen. Wij willen Gerry en Joke hartelijk danken voor hun inzet en 
betrokkenheid. Wij zien hen graag nog geruime tijd als vrijwilligster bij De Zonnebloem.  Tenslotte willen wij iedereen 
bedanken die heeft geholpen om de hobbybeurs te laten slagen. 

Bestuur Zonnebloem afdeling Heijen

Voetbalvereniging Heijen viert het (uitgestelde) 90-jarig jubileum
In het derde weekend van juni gaat het er dan toch echt van komen. Na 2 jaar wachten kan de in 1930 opgerichte voetbalvereniging 
het feest gaan vieren in verband met het 90-jarig bestaan.

Het weekend staat in het teken van 2 bekende en 1 nieuwe activiteit. Op vrijdagavond 17 juni vindt de (interne) vrijwilligersavond 
plaats. Deze avond zal enkele speciale elementen bevatten, waarvan de uitvoering noodgedwongen nog niet eerder kon 
plaatsvinden. Zaterdag 18 juni staat in het teken van het alom bekende Bedrijventoernooi. Vanaf 14.00 uur zullen diverse teams 
de sportieve strijd met elkaar aangaan. Nieuw ten opzichte van de vorige edities is dat er dit jaar met ploegen van 7 personen 
wordt gespeeld. De dag wordt afgesloten met een feestavond onder muzikale leiding van DJ Bullywully.

Zondag 19 juni is gereserveerd voor het G-voetbal. Er wordt een toernooi georganiseerd vanwege het feit dat er 50 jaar G-voetbal 
wordt gespeeld in de Gemeente c.q. regio. Maar liefst 21 teams maken deze dag hun opwachting in Heijen. Het staat vast dat de 
voetballers met veel inzet en enthousiasme hun voetbaltalent zullen laten zien. De wedstrijden starten om 10.00 uur.

Alle activiteiten vinden plaats op sportpark “de Heikamp” en zijn gratis toegankelijk.

NIEUWS
VANUIT DE
VERENIGINGEN
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WILMA KROON VERTELT:
Ook deze keer heeft Wilma Kroon weer een mooi, positief verhaal over haar ervaringen in Heijen als dorpsondersteuner.
Wilma: “Zoals jullie weten leg ik graag contacten met allerlei mensen. Zo kwam ik de Heijense Lucia tegen, die graag 
wat wilde doen voor Heijen. Ze meldde zich voor het koffie-uurtje in de Dorpskamer en ging enthousiast aan de slag 
met het inschenken en ronddelen van de koffie. Ik zag direct dat ze heel gemakkelijk contact maakte met anderen 
en dat ze een fijne prater was.

Nou ben ik ook altijd bezig voor personen die dat 
willen, een maatje te zoeken. Ik dacht, Lucia zou 
goed een leuk maatje kunnen zijn voor iemand. 
En dat lukte. Lucia bezoekt nu de ene week een 
echtpaar en de andere week een alleenstaande. 
Het is een groot succes voor beide partijen. Ze 
maken een praatje of lopen een blokje om. Een 
mooie onderbreking van de week en erg gezellig.”

Op pad met de dorpsondersteuner…

Activiteiten Dorpskamer juni 2022

1 juni:  Samen eten met Wilma & Mariette. 
 Aanvang: 12.30 uur 
3 juni:  Open van 10.30 tot 15.00 uur. Koffie-uurtje met 
 dorpsondersteuner. Soep vanaf 12.00 uur
6 juni:  Tweede Pinksterdag. De Dorpskamer is geopend
8 juni:  Samen eten met Penina & Meindert.
 Aanvang: 12.30 uur
9 juni:  Bingo. Kosten € 1,--. Aanvang: 14.00 uur
10 juni:  Open vanaf 10.30 tot 15.00 uur. Contactuurtje met 
 dorpsondersteuner. Soep vanaf 12.00 uur
16 juni:  Samen eten met Mieke & Lieke. Aanvang: 12.30 uur
17 juni:  Open vanaf 10.30 tot 15.00 uur. Contactuurtje met 
 dorpsondersteuner. Soep vanaf 12.00 uur
21 juni:  Rummikub en kaarten. Aanvang: 14.00 uur

24 juni:  Open vanaf 10.30 tot 15.00 uur. Contactuurtje met 
 dorpsondersteuner. Soep vanaf 12.00 uur
26 juni:  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

NIEUWS
VANUIT DE
VERENIGINGEN

3 eerste prijzen jeugd slagwerkgroep EMM Heijen 

Onlangs zijn Joëlla Rutten, Rens van Hoof en Niels Gerrits naar het solistenconcours 
geweest in Helmond. Hard werken werd beloond. Het drietal behaalde maar liefst 80 
respectievelijk 81 en respectievelijk 85 punten! 

Met dit resultaat heeft Rens zich tevens geplaatst voor de Nederlandse kampioenschappen. 
Gefeliciteerd allemaal. Het zijn prestaties om zeker trots op te zijn.    
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De gedecoreerden 
van 2022
Ook dit jaar mochten we in Heijen weer delen in de 
vreugde van gedecoreerden. Dit keer vielen Hans Schiks 
en Edwin Jans een Koninklijke Onderscheiding ten deel.

HANS SCHIKS
De 60-jarige Hans is getrouwd met ons redactielid Stella 
Roodbeen. Dus wie kon ons beter alles navertellen als 
zij! V.V. Heijen en Erwin Jansen hebben zich ingezet 
om voor Hans een Koninklijke onderscheiding te 
bewerkstelligen voor het vele, vele werk dat Hans 
verricht voor V.V. Heijen en in het bijzonder voor het 
G-voetbal, dat bij V.V. Heijen wordt aangeduid met de 
term Voetbal Extra. Hij verzorgt sinds 1995 trainingen, 
organiseert activiteiten en is een betrokken trainer 
voor de spelers. Hans werkt al bijna 40 jaar bij 
Dichterbij en kent als geen ander de behoeftes van 
mensen met een verstandelijke beperking. Naast de 
inzet op voetbalgebied maakt Hans zich ook hard voor 
het binnenhalen van subsidies en fondsen voor het 
G-voetbal. Tenslotte is hij sinds een aantal jaren leider 
van het eerste elftal van V.V. Heijen.

Men had Hans wijsgemaakt dat hij een interview kreeg 
met de Gelderlander en het AD in verband met het 
50-jarig bestaan van het G-voetbal in de Gemeente 
en de regio. Dit interview kon alleen op 26 april in de 
ochtend plaatsvinden in de bestuurskamer van V.V. 
Heijen. Hans vond een gesprek over dit onderwerp leuk 
en hij nam er dan ook uit eigen beweging een vrije dag 
voor op. Stella, die wist wat er zou gebeuren, vond dat 
hij wel zijn nette jasje aan moest. Dat leverde nog enige 
discussie op. Hans ging immers liever in de outfit van 
Voetbal Extra gekleed. Er was op de bewuste ochtend 
inderdaad een journalist van de Gelderlander in de 

kantine voor het interview, maar om 11.15 uur klopte 
niet de journalist van het AD, maar de burgemeester 
van Gennep aan de deur om Hans een Koninklijke 
onderscheiding op te spelden. Stella: “Hans was zó 
verbaasd!  Niet alleen de burgemeester, ook allemaal 
familie, vrienden, buren en bekenden waren aanwezig 
op het sportpark.  Hij snapte er helemaal niets van! 
Het duurde wel zeker een kwartier voordat het tot hem 
doordrong.” Het leverde de nodige kippenvelmomenten 
op. Daarna barstte in de kantine een waar feest los. 

Het mag  duidelijk zijn: dit lintje is zeer, zeer goed 
terecht gekomen. Gefeliciteerd Hans!

ARTIKEL 
GEDECOREERDEN

 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.
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EDWIN JANS
Voor de beschrijving van de uitreiking van de Koninklijke 
onderscheiding aan Edwin hebben we aangeklopt bij 
Antoinette Linders en Lian Hoesen van de Dorpskamer. Dit is 
wat zij ons schreven:

In het voorjaar van 2021 waren we bezig met het inrichten van 
de Dorpskamer. We kwamen binnen en zagen dat Edwin Jans 
weer een aantal pittige klussen had geklaard. Op hetzelfde 
moment riepen we: “Die jongen verdient een lintje”. Om in 
het voetspoor van Edwin te blijven moeten we dit niet alleen 
roepen, maar ook doen. 

We wisten dat Edwin bij Hèije Moijer al een hele ‘reputatie’ 
had opgebouwd met alles wat hij voor die vereniging deed 
en nog doet, zoals het vervullen van het secretariaat.  Vanuit 
deze functie heeft Edwin in 2013 de Goede Doelen Week 
in Heijen opgezet. Verder heeft Edwin zich vele jaren als 
bestuurslid en vrijwilliger ingezet bij de Stichting Jeugdraad. 
Als geen ander weten wij wat Edwin voor de totstandkoming 
van de Dorpskamer heeft gedaan. Als bestuurslid was hij zeer 
betrokken, altijd van de partij en er kwamen goede ideeën 
en suggesties van zijn hand. Wat extra waardering bij ons 
oproept is zijn bescheidenheid onder het motto: ‘niet praten 
maar doen.’ Al die inzet is een Koninklijk lintje waard, dus 
gingen we aan de slag. In februari kregen we bericht dat 
het de Koning behaagd heeft dat Edwin een lintje krijgt. 

Wat was hij overdonderd toen op 26 april de burgemeester 
met secretaresse en fotograaf, zijn vader en broers en nog 
wat Heijs volk voor zijn deur stond. Toen de burgemeester 
was uitgesproken nam Edwin het woord, hij vond dat meer 
mensen een lintje verdienen, omdat veel samen gebeurt en 
daar heeft hij misschien wel gelijk in. We hadden aan de 
buurt gevraagd om de vlag uit te hangen en daar werd in 
de Meidoornstraat  massaal gehoor aan gegeven: de straat 
zag er heel vrolijk uit!  ‘s Middags was er open huis in de 
Dorpskamer met familie, buren, vrienden, vrijwilligers en 
zelfs een hele delegatie collega’s.

Rest ons nog om de kinderen Mara, Rob, Anke en Teun te 
bedanken. Zij hebben ervoor gezorgd dat Edwin en Ellen op 
die dag thuis waren door een mooie smoes te verzinnen. Het 
kwam erop neer dat ze met het hele gezin ter ere van ook een 
mooie gelegenheid een gezellig dagje uit zouden gaan. Dat 
die dag er helemaal anders uit zou komen te zien hadden ze 
in de verste verte niet zien aankomen.......

Op Koningsdag 27 april werden alle gedecoreerden en hun 
partners uitgenodigd in het Gemeentehuis. Na afloop 
wachtte hen buiten nog een aubade van EMM. We spraken 
daarna nog even met Ellen Jans, die zoals aangegeven ook 
totaal niet op de hoogte was van wat haar man ten deel 
zou vallen. “En dat was maar goed ook,” zei Ellen. “Ik had 
het niet geheim kunnen houden…”  Bij een warm zonnetje 
genoten de gedecoreerden en de muzikanten nog even na. 
Oranjebittertje erbij…. De dag kon niet meer stuk.

FELICITATIE BESTUUR HÈJJE MOJJER
Het bestuur van Hèjje Mojjer feliciteert Edwin en Hans 
van harte met de ontvangen Koninklijke Onderscheiding. 
Het is voor beiden een welverdiende erkenning voor 
hun langdurige inzet voor de samenleving in Heijen.

WWW.KONINGSVEN.NL

KONINGSVEN - DE DIEPEN
natuur in ontwikkeling
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Wij maken samen met u bouwplannen
Samen toewerken naar doelgerichte bouwplannen

Hemelvaartsdag 26 mei: Openluchtmis 
Op Hemelvaartsdag 26 mei verzamelen we om 7.00 uur ’s 
morgens voor de pastorie, Niersdijk 1 in Gennep. Vanuit de 
pastorie wandelen we naar de boerderij van Mat Janssen 
aan de Looiseweg 19. Daar zullen we rond 8.45 uur in de 
open lucht de Heilige Mis vieren. Wij wensen iedereen een 
mooie Hemelvaartsdag toe.

Paaskaars
Eerste paasdag hebben we lootjes verkocht voor de 
paaskaars van 2021. Het winnende lotnummer is: geel 928. U 
kunt contact opnemen met Henk Lietmeijer om de paaskaars 
in ontvangst te nemen.

Koningsschieten Sint Dionysiusgilde 
Heijen
Zondag 1 mei was er weer het jaarlijkse Koningsschieten 
bij het Sint Dionysiusgilde. Het Sint Dionysiusgilde had 
mij uitgenodigd om bij dit evenement aanwezig te zijn, 
waarvoor ik hen hartelijk dank. Tevens hebben ze mij 
geïnstalleerd als hun nieuwe ‘gildepriester’. Vervolgens 
mochten de beschermheer, de keizer en ondergetekende een  
(h)ereschot lossen, waarna de wedstrijd kon beginnen. Na 
een spannende strijd wist gildezuster Samantha van Uijtert 
de Koningstitel in de wacht te slepen. Ik wens Samantha van 
harte proficiat met het behaalde Koningschap! Het was een 
geweldig feest! Met veel dank aan het Sint Dionysiusgilde.

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 stervende is. Als een zieke dit sacrament wil ontvangen, 
neem dan tijdig contact op met de pastoor Kessels, telefoon: 
0485-511888. Mocht u hem niet direct kunnen bereiken, dan 
kunt u ook bellen met pastoor Miedema (Mook), telefoon: 
024-696 13 90 of met pastoor Blom (Bergen), telefoon:  
06-5572 2869.

NIEUWS
VAN DE
PAROCHIE

Kerkvieringen
ZONDAG 05 JUNI 09.30 UUR  
Pinksteren. Eucharistieviering met Fanfare EMM 
en het Gezinskoor (in de kerk)

ZONDAG 12 JUNI 09.30 UUR 
Eucharistieviering met volkszang

ZONDAG 19 JUNI 09.30 UUR 
Eucharistieviering met Gezinskoor

ZONDAG 26 JUNI 09.30 UUR 
Eucharistieviering met het Gregoriaans koor

HUISBEZOEK PASTOOR 
Hebt u behoefte aan een gesprek met pastoor thuis, neem dan 
gerust contact met hem op om een afspraak in te plannen. 
Uiteraard kunt u dan ook van de gelegenheid gebruik maken 
om uw huis te laten inzegenen. U kunt hem bereiken via: 
0485-511888 of info@parochie-martinus-gennep.nl. Pastoor 
Kessels komt graag bij u op bezoek!

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 Heilige 
Communie worden gebracht. Mocht u dit willen, laat dit dan 
even weten aan pastoor. Hij komt graag de Communie brengen! 
Wilt u graag de Heilige Communie ontvangen? Neemt u dan 
contact op met pastoor Kessels, telefoon: 0485-511888.

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

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.

APK-CONTROLE
€29,95
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Vanaf 13:00 uur is het zeker aan te raden te komen kijken 
naar de bestorming van het kasteel door Rin ende Maes. 
Ons kasteel zal in een prachtige setting veranderen. Denk 
hierbij aan vuur, paarden, ridders en kanonnen! Van 14:00 
tot 17:00 uur beginnen in de tent Die Original Maastaler 
prachtige muziek te spelen. Maar ook de Heijse Revue 
Groep heeft weer iets moois in petto! 

Na 20:30 uur start zoals van ouds de feestavond in de 
tent! Partyband Afslag 7 gaat de tent op zijn grondvesten 
doen trillen! Los gaan doen we tot 01:00 uur. Hierna 
worden de deuren bij de Vrienden van Heijen geopend 
voor een afzakkertje! 

Zondag 5 juni  nadat we met zijn alle genoten hebben 
van een mooi feest in de tent op zaterdagavond, staan om 
11:00 uur de ambachtslieden hun ambacht uit te voeren 
rondom Huys Heijen. Geef je ogen goed de kost, er valt 
van alles te bekijken en te proeven. Ook verschillende 
shows zullen opgevoerd worden door Rin ende Maes in 
samenwerking met het Sint Dionysus Gilde Heijen.

Om 09:30 start de heilige mis in de Kerk van Heijen, met 
muzikale ondersteuning van het gezinskoor en Fanfare 
EMM. Aan het einde van de mis om 10:45 uur starten 
we met een optocht vanaf de kerk door Heijen richting 
het kasteel. De optocht zal aangevuld worden door 
verschillende groepen. Onderweg zal de Fanfare een 
prachtige noot verzorgen!

INTERVIEW 
750 JAAR HEIJEN

Vrijdag 3 juni start ons prachtige dorpsfeest waarin 
we vieren dat Heijen 750 jaar bestaat! We zullen deze 
dag omstreeks 10:00 uur beginnen met ons Historisch 
Kampement. Dit wordt verzorgd door Rin ende Maes 
en het Sint Dionysus Gilde Heijen. Denk hierbij aan 
verschillende kraampjes rondom het mooie Kasteel 
Huys Heijen. Voor iedereen is er vrije toegang over 
het terrein. Er wordt voor kinderen een programma 
ingericht waar zij verschillende historische activiteiten 
kunnen meemaken. Komt dat zien en kijk je ogen uit! 
Het programma duurt tot ongeveer 18:00 uur.

Vanaf 18:30 uur opent de feesttent voor de jeugddisco 
die muzikaal wordt verzorgd door SBS Sounds! Dit 
programma duurt tot 21:00 uur. Vanaf deze tijd gaat 
de leeftijdscategorie omhoog, SBS Sounds draait nog 
even door en dan zal DJ Act Flabbergasted er een 
spetterende avond van te maken! De tent sluit deze 
avond om 01:00 uur.

Zaterdag 4 Juni  voor wie vrijdag 3 Juni de gezellige 
sfeer van vroeger gemist heeft is er op zaterdag en 
zondag natuurlijk ook nog een kans! Zaterdag om 10:00 
uur opent de Heisa weer het Historisch Kampement. 
Hierbij zijn weer verschillende kraampjes, activiteiten, 
en oude ambachten te bewonderen. Van 10:00 tot 13:00 
uur is er een videopresentatie over de geschiedenis 
van Heijen.

Eindelijk het gaat door! 
3-4-5 Juni Historische
Heisafeesten in Heijen
750 jaar Heijen

Bij aankomst bij het kasteel staan alle historische 
baksels van Heijse bodem te schitteren! Deze zijn 
natuurlijk allemaal te proeven! Omstreeks 12:30 uur 
begint de slagwerkgroep met een live optreden! Om 
14:00 uur wordt het kasteel Huys Heijen opnieuw 
bestormd door de ridders, paarden, kanonnen van Rin 
ende Maes.

Na dit spektakel heeft de Dansgarde een mooie dans 
ingestudeerd die zij in de tent zullen vertonen, dit wil 
je niet missen! Rockband Arie zal hierna een muzikale 
middag weggeven, met voor ieder wat wils. Hopelijk 
zijn de weergoden ons weer goed gestemd en kunnen 
we samen met een drankje de Heisa om 20:00 uur 
historisch afsluiten! Tijdens het programma op zondag 
zal op enig moment afscheid worden genomen van 
Pierre Hendriks als voorzitter van Hèjje Mojjer.

Kijk voor alle informatie op www.heisafeesten.info.
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www.nicolegeutjesuitvaartzorg.nl

E  contact@nicolegeutjes.nl T  06 18 90 40 10 (dag en nacht)

T  06 48 26 26 63

Oók als je verzekerd bent bij

Dela, Monuta of Yarden

kan ik de uitvaart voor

je regelen. 

Persoonlijk, betrokken en uniek...

Ui tvaar tzorg

Nicole Geutjes 

Pony Power for 
Kids…. Hier rijd 
je geen pony, je 
loopt ernaast!
Daar staan we toch wel even van te kijken. Een 
cursus met pony’s en er wordt niet op gereden.  Dat 
vraagt om enige uitleg. Voor deze gelegenheid zijn 
we te gast bij nieuwe adverteerders in ons blad, de 
44-jarige Daniëlle Takken en de 22-jarige Kiki Jansen 
uit Valburg. Zij zijn samen hun onderneming gestart.  
Het betreft de cursus Pony Power for Kids. Ook bij 
dit gesprek zijn Gonda Grutters en haar 7-jarige 
dochter Anna. Anna heeft de cursus gevolgd en is dus 
ervaringsdeskundige. Pony Power for Kids is voor alle 
kinderen geschikt, het is een cursus die helpt bij de 
sociale en emotionele ontwikkeling van een kind. Na 
de cursus zijn de kinderen nog beter in staat goed 
samen te werken, emoties te herkennen, vertrouwen 
te hebben in elkaar en hun grenzen aan te geven.

DANIËLLE EN KIKI
Danielle kennen we al, ze woont immers al lange tijd 
in Heijen. Zij werkt al 20 jaar in de Jeugd-GGZ, zonder 
overdrijven een zware baan. Haar ontspanning vindt 
ze bij de paarden. Daniëlle is al vanaf haar jeugd 
een enthousiaste amazone. Enkele dagen in de week 
helpt zij haar vriendin Lisette op stal bij Dressuurstal 
Deenen. Hier is het idee ontstaan om haar passie voor 
paarden en haar hulpverlenershart samen te voegen 
en te starten met de opleiding voor paardencoach 
en Pony Power voor Kids trainer. Tijdens de opleiding 
ontmoette ze Kiki, die twee hadden direct een klik. 
Kiki’s achtergrond ligt in de zorg en ook Kiki rijdt al 
van jongs af aan paard. Zij specialiseerde zich tot 
paardencoach. Een paardencoach zet paarden in als 
hulpmiddel om mensen inzicht te geven in hun gevoel 
en gedrag.  Ook zij hoorde van Pony Power for Kids, 

INTERVIEW 
PONY POWER
FOR KIDS….

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
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begon aan de cursus die gegeven wordt door Groots 
en Puur in Velden en de toekomst van de twee werd 
geboren. Kiki werkt parttime als paardencoach bij een 
instelling waar mensen wonen met gedragsproblemen 
en geeft individuele coaching aan kinderen met haar 
pony Lucky in Valburg. 

Daniëlle hoopt in september haar diploma als Horse 
assisted coach te behalen en zal dan ook starten met 
het geven van individuele coaching in Heijen. 

“WAT HOUDT DE CURSUS IN”, VRAGEN WIJ
Ze vertellen enthousiast. “Onze cursisten zijn kinderen 
tussen 6 en 12 jaar. Gewone kinderen, je hoeft geen 
rugzakje te hebben om deel te nemen aan deze 
cursus. Het zijn vijf lessen van twee uur. Pony’s en ook 
paarden zijn kuddedieren. Net als mensen werken ze 
samen en maken gebruik van elkaars krachten. Dat 
is ook wat paarden in perfectie doen. De hele cursus 
refereren we aan het gedrag van de pony’s. Zij zijn onze 
spiegel. We laten de kinderen in de kudde kijken. Hoe 
pony’s kennismaken in de kudde, bijvoorbeeld door te 

ruiken, terugtrekken, aanvoelen. Pony’s en ook paarden 
reageren heel direct. Actie – reactie, dus wat je geeft 
krijg je meteen terug.” 

Kinderen in de klas vormen een kudde maar ook het gezin 
thuis is een kudde.  Door de reacties van de paarden 
leren kinderen waar de grenzen liggen. Hoeveel ruimte 
ze zelf nodig hebben. Op onze vraag hoe je aangeeft 
hoeveel ruimte je nodig hebt kijk je goed naar het 
gedrag van de paarden, zeggen Danielle en Kiki.  Want 
zo gaat het ook in de mensenkudde. Wat mooi is om te 
weten: pony’s reageren in het moment. Dus niet zoals 
jij gisteren was, nee, dat zijn ze allang vergeten. Maar 
ze zien hoe jij vandaag bent en daar reageren ze dan 
op.  Ze houden je als het ware een spiegel voor. Van het 
gedrag van het paard kun je afleiden in welke emotie 
het kind zit en daar worden dan vragen over gesteld. 
Kinderen leren op deze speelse manier open te zijn en 
hun grenzen aan te geven.  De effecten werken nog lang 
door omdat de kinderen ook de voordelen blijven zien 
van hun ervaringen met de pony’s en daar ook positief 
mee om blijven gaan. 

"Kinderen in de klas vormen een kudde 
maar ook het gezin thuis is een kudde"

HET WERKBOEK
Bij de cursus hoort een superleuk werkboek dat de 
kinderen bijhouden. Deels tijdens de les, deels thuis 
met de ouders. Er staan opdrachtjes in die de kinderen 
moeten uitvoeren. Een opdracht is bijvoorbeeld, ‘ken je 
eigen krachten en benoem je goede eigenschappen’. 
Gonda Grutters vult aan: “Ieder kind zou zo’n cursus 
moeten doen, omdat kinderen veel sneller leren om 
beter samen te werken, aan te geven wat ze willen 
en wat niet, op een juiste manier. Ze leren verbaal en 
non-verbaal te communiceren en hun eigen ruimte te 
nemen of op te eisen. ”

Ook wordt er aandacht besteed aan de lichamelijke 
en emotionele balans. Die kan verstoord worden 
in de kudde door een nieuw paard, vertaald is dat 
bijvoorbeeld een nieuw kind in de klas, of de komst van 
een broertje of zusje.

Door te wandelen met de pony’s over een parcours, 
waarbij een van de kinderen geblinddoekt de manen 
van de pony vasthoudt en een ander kind de pony en 

het    geblinddoekte kind leidt, leren ze vertrouwen 
krijgen in elkaar. “Hier rijd je geen pony, je loopt 
ernaast!” Eerst wordt het nieuwe thema van de les 
uitgelegd, daarna wordt er een oefening uit het 
werkboekje gemaakt en vervolgens naar buiten om het 
geleerde samen met de pony’s in praktijk te brengen. 
“Je ziet de kinderen groeien in zelfvertrouwen.”

De kinderen zijn superenthousiast om te gaan, terwijl 
het lang niet allemaal gemakkelijke onderwerpen zijn 
die aan de orde komen met behulp van de pony’s, 
maar de onderwerpen worden op een speelse manier 
behandeld, zodat ze het goed kunnen begrijpen. De 
cursus is bij Dressuurstal Deenen. 

"Je ziet de kinderen groeien
in zelfvertrouwen"

Daniëlle, Kiki, een lieve pony en de kids die die 
cursus deden. Een prachtig plaatje....

Anna en Daniëlle
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ANNA
Na de voltooiing van de cursus krijgen de kinderen 
een diploma. We mogen die van Anna even zien. 
Daarop staat heel duidelijk: “Je hebt nu voldoende 
pony-power om je in de kudde te kunnen redden.” 
Moj toch! Verder staat er op het diploma een leuke 
evaluatie over de gemaakte vooruitgang en het 
werkboek mag natuurlijk worden behouden. We vragen 
Anna wat ze vond van de cursus en wat ze geleerd 
heeft. Anna vond alle lessen leuk en ze heeft vooral 
geleerd, zegt ze, haar grenzen aan te geven. Knap!  
Ze is nu ook begonnen met ponyrijlessen.

TOEKOMSTPLANNEN
Kiki en Danielle leggen uit dat er nog veel mogelijkheden 
zijn om dit concept uit te breiden, bijvoorbeeld voor 
pubers of voor teambuilding.  Kiki droomt zelfs over 
een eigen locatie. Maar dat alles staat voor alsnog in 
de sterren.

TER INFORMATIE:
Aanmelden voor de cursus die binnenkort weer begint 
kan via:
kikispaardencoaching@outlook.com
www.kikispaardencoaching.nl
www.dressuurstaldeenen.nl 

of via de Facebookpagina Power for Kids by Kiki en 
Danielle. 

Daniëlles e-mailadres is takkendanielle@gmail.com.
Uiteraard zijn er kosten aan de cursus verbonden, 
maar bij sommige gemeenten is het mogelijk subsidie 
voor de cursus aan te vragen. Dat is wel per gemeente 
verschillend.

Daniëlle en Kiki: goed bezig! We wensen jullie heel 
veel succes. ’s Avonds zien wij een onderwerp op TV 
dat gaat over grensoverschrijdend gedrag waarmee 
verpleegkundigen vaak geconfronteerd worden. 
Hadden die verpleegkundigen vroeger maar de cursus 
van Daniëlle en Kiki kunnen volgen, is onze gedachte….

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
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De communicanten 
van Heijen: Rik 
Theunissen, Fleur 
van Grunsven, Jace 
Schuurmans en 
Luuk Theunissen
Op 24 april jl. hebben zij samen met de 
communicanten van Gennep de eerste Heilige 
Communie ontvangen in de Martinuskerk. Ze 
hebben allemaal een onvergetelijke dag gehad en 
dit gevierd samen met hun familie en vrienden. 

Via deze weg willen ze graag iedereen bedanken 
die deze dag tot een onvergetelijke dag gemaakt 
hebben! In het bijzonder een woordje van dank 
voor Pastoor Kessels, de andere communicanten, 
alle ouders, de harmonie, het kinderkoor,  
de fotograaf, alle vrijwilligers, de juffen en al  
het bezoek.

PRIKBORD 
ALLES UIT 
DE BUURT

Avond4daagse 18+:
Wandelen tussen 
Maas en Niers.
Het is bijna zover:  de Avond4daagse 18+ gaat van start. De 
afgelopen tijd heeft laten zien dat er veel mensen aan het 
wandelen zijn gegaan. Hoe mooi zou het zijn om samen op 
pad te gaan. De organisatie zorgt voor routes door de gehele 
gemeente Gennep. U komt wellicht op plaatsen waar u nog 
nooit bent geweest. Als comité doen we er alles aan om er 
weer een mooie week van te maken.

Startplaats: Multifunctioneel Centrum “De Goede Herder”, 
Europaplein 1 in Gennep.

Afstanden:         5 en 10 kilometer. 
Starttijden:        10 kilometer: 18.00 uur
                          5 kilometer: 18.30 uur
Inschrijfgeld:      € 8,00 p.p. voor 4 avonden
                           € 2,50 p.p. voor 1 avond

Inlichtingen: C. Kersten
Telefoon:  06-55925833
Mail: chpm.kersten@gmail.com 

Tot ziens tijdens de avondwandelingen tussen Maas en Niers

NIEUWS 
UIT DE REGIO

AVOND 4 DAAGSE OTTERSUM

Voor iedereen, van jong tot oud, die van wandelen houdt kan er van 5 tot en met 8 juli 2022 weer gewandeld worden 
tijdens de Avond 4 Daagse Ottersum, voorheen bekend als de Jeugd 4-daagse Ottersum.

De wandelafstanden zijn: 5 – 10 – 15 en 20 kilometer. Tijdens de 4 Daagse wordt er gewandeld in en rond de omgeving 
van Ottersum, waarbij de route van 20 kilometer door alle plaatsen van de gemeente Gennep komt, dus ook door 
Heijen.

Voor de kleinste wandelaars wordt de snuffelroute van 2,5 kilometer aangeboden. Hierbij kunnen ze snuffelen aan 
het grote werk en kunnen ze tijdens de ‘rust’ spelen in het speeltuintje. Uiteraard zijn hier buggy’s en wandelwagens 
toegestaan.

De starttijden zijn flexibel: zie hiervoor onze website. Iedereen is binnen de startperiode vrij om op een gewenst 
moment te starten. Wel dienen alle wandelaars uiterlijk 21.30 uur te zijn gefinisht.

Onderweg worden er versnaperingen uitgedeeld en is er een mogelijkheid om te rusten. Op vrijdag 8 juli wordt 
de Avond 4 Daagse afgesloten met een grandioos defilé, waar iedereen feestelijk wordt binnen gehaald en de 
welverdiende medaille in ontvangst gaat nemen. Aansluitend is er een feestavond op het St. Jozefplein in Ottersum.

Loop gezellig en sportief mee, samen met vele andere wandelaars!
Kijk voor meer info, starttijden en kaartverkoop op onze website: www.avond4daagseottersum.nl
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INTERVIEW 
SELA ARTS

Sela Arts debatteerde 
met Gert-Jan Segers 
van de ChristenUnie
Ja, daar sta je van te kijken hè! Toch is dat echt gebeurd. 
Het debat is zelfs op NPO Politiek uitgezonden. Omdat 
jullie hier vast meer van willen weten gingen we op 
een zonnige zondagmorgen naar de Schaafsebosweg, 
waar de 16-jarige Sela woont met haar vader Harold, 
moeder Monique en haar 8-jarige broer Xavi. 

SELA’S AVONTUUR
Sela zit in de vijfde klas van het VWO op het Elzendaal 
College in Boxmeer en debatteert al vijf jaar op school 
onder leiding van een debatdocent. Door de jaren heen 
is ze in de politiek geïnteresseerd geraakt en volgt het 
op TV en de sociale media. De debatdocent vertelde 
over Het Regionaal Jeugddebat dat door de Nationale 
Jeugdraad georganiseerd wordt. Daar meldde Sela 
zich voor aan, samen met nog 75 andere jongeren in 
Brabant. Eerst zijn namelijk de provinciale debatten. 

Van het Elzendaal College deden vijf leerlingen hieraan 
mee. In verband met corona ging dit via ZOOM. De 
75 kandidaten werden verdeeld in vijf groepjes die 
allemaal een ander onderwerp te horen kregen waar ze 
over moesten debatteren. Dat wil zeggen, ze moesten 
het probleem benoemen, argumenten zoeken en 
een oplossing proberen te vinden. Dus samen met je 
groepje maak je een programma. Het groepje van Sela 
kreeg een casus voorgeschoteld over Waterschappen. 
Je krijgt een korte tijd om je voor te bereiden en het 
zijn altijd actuele onderwerpen. Van de in totaal 75 
Brabantse jongeren werden er 8 uitgekozen, waaronder 
de Heijense Sela Arts! Ha! Ook medeleerling Niels 
Konings werd geselecteerd. Het aantal is per provincie 
verschillend en is gerelateerd aan de grootte van de 
provincie.

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

In totaal namen tachtig jongeren uit het hele land deel 
aan de finale die werd gehouden in de plenaire zaal 
van de Tweede Kamer. Maar dat is het laatste stadium. 
Eerst ging de hele groep een dag naar Utrecht voor 

informatie en voorbereiding. De 80 deelnemers werden 
weer verdeeld in 4 groepen, elke groep vormde een 
“fractie”. Het onderwerp dat ze kregen voorgeschoteld 
was “Kansongelijkheid in het onderwijs.” Hoe actueel 
wil je het hebben. Daar beten ze zich graag in vast.

Er volgde zelfs nog een voorbereidend weekend in 
een klooster in De Biezenmortel, geheel verzorgd 
en supergezellig. Daar werden de taken binnen 
de “fracties” verdeeld. Dus wie heeft de functie 
van presentator, wie zijn de analisten die alles 
opschrijven, wie geven de relevante argumenten aan 
de secretarissen die de argumenten overzien en wie 
is uiteindelijk de woordvoerder. Je raadt het al, Sela 
werd de woordvoerder van haar “fractie”. Zij moest de 
argumenten van haar fractie verwoorden. Tot op de 
tanden voorbereid dus!

Op 11 april was het zover. De groep meldde zich in Den 
Haag en toen werd het echt. Ze debatteerden met Gert-
Jan Segers van de ChristenUnie, minister van justitie 
en veiligheid, Dilan Yeşilgöz, een vertegenwoordiger 
van de PvdA, Henk Nijboer en de Staatssecretaris van 
Volksgezondheid, welzijn en sport Maarten Ooijen. 
Ook Tweede Kamer voorzitter Vera Bergkamp was erbij 
aanwezig. En zo stond “onze” Sela dus oog in oog met de 
hotshots uit de regering en de Tweede Kamer. Je moet 
het maar effe doen! “Vera was heel aardig,” zegt Sela.

"En zo stond “onze” Sela dus oog in 
oog met de hotshots uit de regering en 
de Tweede Kamer. Je moet het maar 

effe doen!"

VOND JE HET SPANNEND, SELA?
Sela: “Ik had er heel veel zin in, ik heb er echt naar toe 
gewerkt, maar het was wel spannend. Er waren veel 
politici in de zaal die kwamen kijken. Er was echt veel 
belangstelling.”

En zo gebeurde het dus dat een echt Heijs meidje haar 
woordje deed voor de microfoons in de plenaire zaal 
van de Tweede Kamer, het hart van de democratie. En 
het werd ook nog eens uitgezonden op TV. Toch iets om 
weer even heel trots op te zijn! Chapeau voor Sela!

EN HOE GING HET MET JULLIE ONDERWERP 
“KANSONGELIJKHEID IN HET ONDERWIJS”? 
Sela vertelt: “Ons plan was een buddysysteem te 

starten, dus leerlingen elkaar laten helpen, bijlessen 
te starten, zorgen voor een goede communicatie. De 
Onderwijsinspectie aanmoedigen om ook de leerlingen 
te horen. Dit wordt besproken in een volgend 
Kamerdebat en de uitkomst daarvan wordt weer terug 
gecommuniceerd naar ons. Ongeveer twintig leerlingen 
kwamen aan het woord en de bedoeling was dat we 
positief commentaar gaven over het optreden. 

Het was een lange dag, we gingen om 7.00 uur van huis 
en waren ’s avonds om 21.00 uur thuis. Gelukkig mocht 
mijn moeder ook mee.”

WAT HEB JE ERVAN OPGESTOKEN, DENK JE?
Na enig nadenken zegt Sela: “ik had niet verwacht 
dat ik hier zo veel van zou leren. Ik heb beter leren 
debatteren en ook mezelf beter leren kennen. Ook heb 
ik vriendschappen overgehouden in het hele land.
Ik wilde eigenlijk na het VWO Rechten gaan studeren, 
maar na deze ervaring overweeg ik toch om European 
Law te gaan doen. Deze studie kan ik in Nijmegen 
volgen. Of ik in de toekomst de politiek in wil, weet ik 
nog niet. Het geheel heeft veel impact op mij gehad.”

TOT SLOT
Behalve dat Sela nu een ervaren debater is, is zij ook op 
andere terreinen actief. Ze zit bij het Elzendaal College 
in de Leerlingenraad en in de Medezeggenschapsraad. 
Ook overweegt ze te solliciteren bij het Nationaal 
Jeugddebat, omdat ze graag leerlingen zou willen 
begeleiden in wat zij nu zelf gedaan heeft. Moeder 
Monique: “Wij pushen haar niet, maar we proberen 
haar wel te motiveren.”

HEEFT SELA NOG ANDERE HOBBY’S?
Antwoord: paardrijden en duiken ”in warm water”. Geef 
haar eens ongelijk! 
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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

De Raaf (Corvus
corax)
Het voorjaar is in volle pracht losgebarsten. We 
hadden een prachtige zonnige maand maart, vol met 
ontluikend groen en veel vogels die al een begin 
maken met het zoeken van een partner en nestplaats. 
Koolmezen lokken hun vrouwtjes met het typische 
“fietspompgeluid”. Spechten vliegen baltsend achter 
elkaar aan en tegenover ons zijn de eksters hard 
bezig met het bouwen van een nieuw nest. Alleen 
natuurlijk materiaal gebruiken zij, maar ze maken er 
een prachtige villa van. Bij een van onze tochten door 
het Bergerbos, bij de Duuvelskuul, hoorden we de 
raven ook al roepen. Over deze bijzondere vogel gaat 
deze keer onze bijdrage.
 

HERKENNING
De raaf is de grootste vogel van de kraaiachtigen. 
Hij is groter dan de zwarte kraai en de roek. De kop-
staartlengte is 65 centimeter, de spanwijdte 1,20 
meter. Hij weegt gemiddeld 1250 gram. De snavel 
is in verhouding wat zwaarder en licht gekromd. 
In de vlucht is de vogel te herkennen aan het naar 
verhouding wat grotere kopprofiel en de breder 
uitwaaierende, ruitvormige staart. Hij vliegt hoog met 
trage vleugelslagen en zweeft regelmatig even terwijl 

een kraai en een roek meer doelgericht ergens naartoe 
vliegen. Het geluid is lager dan bij kraaien en klinkt als 
een krassend kroa kroa.

VERSPREIDING
De raaf is, onafhankelijk van het klimaat, vrijwel op het 
hele noordelijk halfrond te vinden: van de Groenlandse 
ijsvelden tot de Mexicaanse zandwoestijnen. Het 
was een vrij zeldzame vogel in Nederland, maar 
langzamerhand lijkt hij weer terug te komen. Na een 
geslaagde herintroductie op de Veluwe midden jaren 
zeventig, leven er in Nederland nu weer raven. In 2000 
waren er ongeveer honderd broedparen in Nederland, 
merendeels op de Veluwe maar ook enkele op de 
Utrechtse heuvelrug, de Sallandse heuvelrug en in 
Zuidwest-Drenthe. Maar ook in onze buurt kun je ze nu 
horen en misschien wel zien. In het Bergerbos bij de 
Duuvelskuul in Afferden hebben wij enkele jaren op rij 
raven gehoord en gezien, maar om ze te fotograferen, 
dat viel niet mee. Ze zijn erg oplettend en dus 
meteen vertrokken als ze gestoord worden. Maar dit 
jaar hebben we er ook foto’s van kunnen maken. Een 

ARTIKEL 
HEIJEN
NATUURLIJK
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prachtig moment om zo’n grote zwarte vogel te kunnen 
waarnemen. Het paartje heeft al enkele jaren op rij 
succesvol jongen grootgebracht. We zijn benieuwd of 
dat dit jaar ook weer gebeurt.

SOCIAAL GEDRAG
Raven weten niet alleen wie hun vrienden en rivalen zijn, 
maar ze houden ook rekening met bondgenootschappen 
tussen andere raven. Als twee raven vriendschap 
sluiten, kan een derde gaan stoken. Raven zouden een 
vorm van troostend gedrag vertonen. Als ze zien dat 
een familielid verslagen wordt in een gevecht, troosten 
ze die door lichamelijk contact te zoeken of diens veren 
schoon te maken. Hierdoor kunnen ze vermoedelijk 
zelf ook op troost rekenen. Een verslagen raaf ervaart 
hierdoor minder stress, maar blijft een verhoogd risico 
lopen op aanvallen van het familielid.

INTELLIGENTIE
Raven worden beschouwd als intelligente dieren. Er 
wordt gezegd dat raven een pact kunnen vormen met 
wolven. Als een raaf een gewond dier ziet zou hij op zoek 
gaan naar een wolf en diens aandacht trekken. Nadat 
de wolf klaar is met de prooi zou de raaf die dan verder 
opeten. Het is ook bekend dat raven 'gereedschap' 
gebruiken; met stokjes peuteren ze voedsel uit holtes 
en met stenen kraken ze noten. De raaf kan geluiden 
uit zijn omgeving imiteren, zoals de menselijke stem. 
Als een groep wilde raven een karkas claimt, nemen 
individuele raven stukken vlees en organen mee en 
verbergen die, om ze later in hun eentje op te eten. 
Een raaf onthoudt zo tientallen plekken waar hij eten 
heeft verstopt.

VOEDSEL
De vogel is een alleseter, maar leeft vooral van 
knaagdieren, insecten en larven, wormen, jonge 
vogels, kadavers, mosselen en aangespoelde vissen. 
Omdat kadavers op het menu staan wordt de raaf ook 
wel ”lijkenpikker” genoemd. Ook plantendelen zoals 
bessen, fruit en mest van onder andere wolven en 
schapen staan op het menu.

Raven leven deels van verkeersslachtoffers van (snel)
wegverkeer. Het komt de ravenstand, en veel andere 
aas-etende diersoorten ten goede, als kadavers van 
grotere dieren in het bos blijven liggen.

VOORTPLANTING
Het nest bouwt een raaf bij voorkeur in een hoge boom 
en gebruikt dit nest tientallen jaren lang waarbij het 
ieder jaar wat wordt uitgebreid. De vogel kan tientallen 
jaren oud worden, al is dat in de vrije natuur gewoonlijk 
veel minder. De raaf is monogaam en blijft zijn hele 
leven bij zijn partner. Van de tamme exemplaren 
in de Tower of Londen zijn leeftijden van 44 jaar 
geregistreerd. Vanouds zijn daar minstens zes raven 
aanwezig en ze vormen daar een toeristische attractie. 
Een legende zegt dat het Koninkrijk zal vallen als er 
minder dan zes raven aanwezig zijn in het historisch 
bouwwerk. Een reden te meer om deze raven te voeren 
om zo de legende in stand te houden. De oudste raaf 
bij de Tower is Munin. Hij werd uitgebroed in 1995 en 
geringd met een lichtgroene ring.

MYTHOLOGIE: VAN GODENVOGEL TOT SCHOBBEJAK
De Raaf is de vogel die de oude Germanen het meest 
vereerden. De Germanen vereerden een beperkt aantal 
goden. Thor en Wodan (Odin) waren de voornaamste. 
Op hun tochten door het godenrijk werden zij steevast 
begeleid door dieren: de wolven Geri en Freki en 
de raven Huginn en Muninn. De raven waren de 
goddelijke boodschappers. Wodan was aanvankelijk de 
verpersoonlijking van de storm, een natuurgeest dus, 

maar later veranderde dat en kreeg hij steeds meer een 
goddelijk karakter. De raaf steeg daardoor in aanzien. 
In verschillende delen van de wereld wordt het krassen 
van een raaf nog steeds verbonden met het naderen 
van een storm. In de gedachtewereld van de Germanen 
zaten Huginn en Muninn op de schouders van Wodan en 
vertelden hem wat de mensen deden, zowel hun goede 
als de slechte daden. Dat verhaal duikt ook op in de 
Griekse mythologie. Bijvoorbeeld: De Griekse Zonnegod 
Apollo had een Raaf als begeleider en werd daardoor 
de God van de voorspelling. Bij de Egyptenaren was 
de Raaf vooral de voorspeller van het kwaad. Voor de 
christenen was hij op de eerste plaats een vogel die op 
aas afkomt, die anderen de ogen uitpikt: zo staat hij 
voor het kwaad dat de mensen verblindt. Hij is symbool 
van de zonde, in tegenstelling tot de witte duif die 
pure goedheid belichaamt.

Het is zeker de moeite waard om op een mooie lentedag 
eens te gaan wandelen bij de Duuvelskuul en misschien 
heb je geluk en hoor en zie je deze bijzondere vogels.

Blijf gezond en geniet van alle mooie natuur om  
ons heen.

Paul en Martha



…Je kunt niets
verkeerd doen met
de Me-Mover…
Op een mooie voorjaarsavond waren we te gast bij 
Sandra Laracker van MeMoverPoint. Sandra heeft 
sinds een jaar dit bedrijf en wordt er met de dag 
enthousiaster over. Vandaar dat ze besloot te gaan 
adverteren in het Hèjs Nèjs en ja, dan zijn wij er 
natuurlijk als de kippen bij een bezoekje te brengen. 
En wat dan het voordeel van het redactielid zijn 
is, dat je meteen een clinic van Sandra erbij krijgt. 
Daarover later meer.
 

WIE IS SANDRA LARACKER?
De van oorsprong Sambeekse Sandra is 50 jaar jong 
en woont al jaren aan de Dalweg in Heijen met man 
Sidney en de twee kinderen. Sandra werkt bij het 
Canisius Wilhelmina Ziekenhuis als functioneel 
applicatiebeheerder voor de afdeling P&O. Daarbij moet 
je denken aan het beheren van het personeelssysteem, 
het roostersysteem, het verzuimsysteem en nog 
veel meer. Maar ze heeft dus ook het bedrijf  
MeMoverPoint opgericht. 

WAT IS PRECIES EEN ME-MOVER?
Kort samengevat is het een fitnessapparaat, een 
zogenaamde crossstepper waar je ook mee de weg 
op kunt. Kijk maar naar de foto’s, dat is beter dan de 
“duizend” woorden die we hierover op papier kunnen 
zetten. Maar voordat je er voor de eerste keer mee de 
weg op kunt is het wel noodzakelijk vooraf een clinic 
van Sandra te volgen. Niet dat het zo moeilijk is, maar 
dan leer je de Me-Mover kennen en bedienen. Sandra 
gaat met ons aan de slag en maakt ons wegwijs op 
het apparaat: de besturing, het remmen, het op- en 
afstappen. Na enig gehannes (je wilt eigenlijk op 
een zadel gaan zitten en dat is er niet… en het te 
krampachtig sturen waardoor je de goot inrijdt) is het 
al snel zover dat we een klein trainingsrondje door 
Heijen kunnen moven. Wat een plezier! 

HOE BEN JE OP HET IDEE GEKOMEN DIT BEDRIJF TE 
STARTEN?
Sandra vertelt: “Mijn nicht in Druten deed dit al langer 
en daar ben ik geïnspireerd geraakt. Zij kan niet 
meer hardlopen in verband met een knieblessure. De 
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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!



beweging die je op de Me-Mover maakt komt namelijk 
heel kort in de buurt van hardlopen, maar dan zonder de 
zware belasting van de knieën en andere gewrichten. 
Ik was zo enthousiast dat ik zelf ook een Me-Mover 
heb aangeschaft. Ik sta hier honderd procent achter. 
Nu heb ik vijf Me-Movers voor de verhuur en ik ben 
dealer in deze regio.” De apparaten worden gemaakt 
in Denemarken en ze worden ook steeds populairder. 

DIT ZIJN DE VOORDELEN VAN DE ME-MOVER:
De Me-Mover is een fitnessapparaat op wielen dat lijkt 
te zijn weggereden uit de sportschool. De Me-Mover 
wordt aangedreven door het maken van een stappende 
beweging in een staande houding. De voeten houden 
contact met de pedalen en daardoor ontstaat er geen 
schokbelasting op de gewrichten. De natuurlijke 
houding is vriendelijk voor je nek, rug, heupen, knieën 
en enkels.

Wie kan fietsen kan ook memoveren. Wil je je 
conditie verbeteren, calorieën verbranden, spierkracht 
versterken, revalideren of een mooie toertocht maken? 
De Me-Mover is geschikt om recreatief en sportief in 

beweging te zijn. Je kiest zelf hoe intensief je traint, 
van wandelsnelheid tot fietssnelheid. Sporten op de 
Me-Mover is een geweldige manier om lekker buiten 
te sporten.

Er zijn mensen, zo zegt Sandra, die bijvoorbeeld trainen 
voor een hardloopwedstrijd, hierbij kun je de Me-Mover 
gebruiken als alternatieve trainingsvorm, een welkome 
afwisseling. “Ze zijn niet elektrisch hoor”, lacht Sandra. 
“Dus je moet echt zelf actief met je benen aan de 
slag. In maart hebben we met heel veel Me-Movers 
een route gereden bij Zandvoort (55 km) en daarbij 
mochten we ook over het hele circuit rijden. Een hele 
leuke ervaring!”

"Wie kan fietsen
kan ook memoveren"

DE MOGELIJKHEDEN OP EEN RIJTJE:
Je komt met een groepje van maximaal vier personen 
naar Sandra en volgt de clinic. Deze kost € 25,= per 
persoon, maar dan mag je nog een keer terugkomen 
en gratis een rondje rijden. De clinic is een echt een les 

waarbij je na de instructie direct ook een leuke route 
kunt gaan rijden. Het is daarna mogelijk om bijvoorbeeld 
een tienrittenkaart te kopen zodat je geregeld gezellig 
kunt rondrijden of trainen.

Sandra is van plan op korte termijn ook groepstraining 
te gaan geven. Meld je gerust aan als je hiervoor voelt.

EN WAT ZEGT SANDRA NOG MEER:
“Bij een blessure of fysieke beperking is sporten op 
de Me-Mover vaak wel mogelijk in verband met de 
minimale gewrichtsbelasting. Het is heel motiverend 
om te zien dat mensen positief en enthousiast 
reageren wanneer ze ontdekken dat ze zonder pijn 
lekker buiten kunnen sporten en natuurlijk omdat het 
zo’n ontzettend leuk sportapparaat is. Kom het gewoon 
eens proberen en ontdek of het iets voor je is. In ieder 
geval heb je dan een leuk sportief uitstapje gehad :-)”
Voor alle informatie kun je terecht op www.
memoverpoint.nl of op Instagram en de Facebookpagina. 
Contact: info@memoverpoint.nl, telefoon 06-42931604.

Zeg nou zelf, hoe zalig zal het zijn op een zwoele 
zomeravond te zweven door de zachte Heijense dreven. 
Je zou er poëtisch van worden! Sandra, we wensen je 
heel veel succes met je mooie sportieve onderneming!

Sandra blijft rustig en dat is fijn.



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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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
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VRIJDAG 27 MEI
19.30 uur D'n Toomp

St. Dionysiusgilde Binnencompetitie

ZONDAG 29 MEI
10.00 uur Schietterrein “De Maasarm” 

St. Dionysiusgilde Geweerschieten. 

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
ZijAktief Fietstocht

VRIJDAG 10, 17 & 24 JUNI
19.30 uur D'n Toomp

St. Dionysiusgilde Binnencompetitie

ZATERDAG 18 JUNI
14.00 uur Sportpark "De Heikamp"

V.V. Heijen Bedrijvenvoetbaltoernooi

ZONDAG 19 JUNI
10.00 uur Sportpark "De Heikamp"

V.V. Heijen Toernooi 50 jaar G-voetbal

ZATERDAG 25 JUNI
Schietterrein “De Maasarm” 

St. Dionysiusgilde Open NK Kruisboogwip

DINSDAG 28 JUNI
KBO afd. Heijen Dagtocht Paleis het Loo

VRIJDAG 1 JULI
10.30 uur Dorpskamer

Koffie-uurtje dorpsondersteuner

VRIJDAG 1 JULI
19.30 uur D'n Toomp

St. Dionysiusgilde Finale Binnencompetitie

ZATERDAG 2 JULI
10.00 uur Schietterrein “De Maasarm” 

St. Dionysiusgilde Dorpscompetitie 
Kruisboogwip

ZATERDAG 8 & 15 JULI
19.30 uur D'n Toomp

St. Dionysiusgilde Binnencompetitie en 
darten

ZONDAG 17 JULI
10.00 uur Schietterrein “De Maasarm”

St. Dionysiusgilde Geweerschieten. 

Hermsen tweewielers
Aan de Kasteelstraat 16  was een aantal jaren Hermsen 
Tweewielers gevestigd. Jan sleutelde al aan auto’s en motorfietsen 
bij zijn ouderlijk huis aan de Hoofdstraat. Dat stond links naast 
de boerderij van Math Coenen. Aan de Kasteelstraat startte hij 
samen met zijn vrouw Sjaan zijn rijwiel- en bromfietsenzaak. 
Diverse keren werd er uitgebreid. Bijna 30 jaar heeft het bedrijf 
bestaan. Er was ook een tankstation. Ooit mochten twee jonge 
Heijense bromfietsrijders mee met Jan en zijn broer naar de 
RAI in Amsterdam, in Jan zijn Ford Escort. Dat was smullen 
voor liefhebbers van deze tweewielers en zeker voor de jonge 
bromfietsers, om te dromen van de prachtige motoren die daar 
stonden opgesteld. Na het overlijden van Jan in 1990 hebben 
Sjaan en zoon Wim de zaak nog een tijdje voortgezet.

FOTO 1 (Bron: José Hermsen )
Bij het ouderlijk huis aan de Hoofdstraat, met in de 
deuropening moeke Hermsen

FOTO 2 (Bron: José Hermsen )
Jan (linksachter) met zijn familie

FOTO 3 (Bron: José Hermsen )
Opening winkel 25 april 1975 met wethouder Lambregts

FOTO 4 (Bron: Toos franken-Lucassen )
Rekening: Een herenfiets (uiteraard toen nog niet met 
elektrische ondersteuning), was 40 jaar geleden nog te koop 
voor 350 gulden

FOTO 5 (Bron: José Hermsen )
Zoon Wim aan het werk

FOTO 6 (Bron: José Hermsen )
Jan op een scooter voor de winkel
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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.


