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In deze uitgave
Voor u ligt de laatste uitgave voor de zomervakantie, de 130e uitgave alweer! Natuurlijk kijken we terug op een fantastisch 
Heisafeest op 3, 4 en 5 juni, we vierden dat Heijen 750 jaar bestaat en we lieten toen zien dat het dorp nog springlevend 
is. Verder hebben we de rubriek ‘Hoe is het toch met….’ weer eens afgestoft en planden een ontmoeting met de Kinderen 
Kusters, het inmiddels volwassen drietal Ellen, Gerwil en Pieter, de kinderen van Wim en José. En had u in de gaten dat 
Kringloopwinkel MaGe al vijf jaar actief is in Heijen en met heel veel succes? We gingen langs om te horen hoe het met 
ze gaat en of ze dit lustrum nog gaan vieren. Historisch Heijen gaat over Elemans Groente en Fruit. Wat missen we die 
mooie zaak. Gelukkig kan Frans tegenwoordig zijn grapjes en verkooptechnieken kwijt op de zaterdagmarkt in Gennep 
bij de groente- en fruitkraam van Cox. Er zijn jubilarissen in het zonnetje gezet bij het 50-jarig bestaan van die Original 
Maastaler en we namen afscheid van Pierre Hendriks als voorzitter van Hèjje Mojjer. Ons redactielid en rasechte Heijenaar, 
Hans Boekholt, viel een grote eer te beurt. Hij ontving een Koninklijke onderscheiding. Dit en nog veel meer vindt u op de 
volgende bladzijden. U moet de komende maanden het Hèjs Nèjs even missen, eind september ligt de 131e bij u in de bus. 

Wij wensen u een mooie zonnige vakantie toe en veel lees- en kijkplezier.
De redactie.
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Op zaterdag 16 juli willen wij jullie welkom heten voor
onze open dag! In september zijn wij begonnen met het

verbouwen van ons kantoor. De open dag biedt een
gelegen kans om ons nieuwe kantoor te bezichtigen!

 
 

Open dag

16 JULI    12:00 - 15:00
 Bij binnenkomst wordt u welkom geheten met

koffie/thee en iets lekkers!

Dorpsstraat 78a |5851 AL Afferden | 0485 - 531 577

Voor de kids
staat er een
grabbelton!

INHOUD
JUNI
2022

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

kwaliteit in kunststof en aluminium

750 JAAR HEIJEN
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naar een andere dan de gebruikelijke, vanwege lege 
schappen in ‘de onze’. Het betreffende artikel bleek bij de 
concurrent wel in meer dan voldoende mate aanwezig! 
Hogere supermarktkunde? Lege schappen zijn natuurlijk 
niet te vergelijken met de ellende van een oorlog iets 
verderop in Europa, maar wel deels het gevolg. Voor 
ons in de rij bij de kassa stond een jongeman met 
pet en twee flessen rode wijn, een fles water en nog 
twee artikelen. Achter de kassa een jongeman in de 
middelbare schoolleeftijd. De jongeman bleek alleen 
Engels te spreken. De kassajongen had bij de Engelse les 
niet zo goed opgelet, maar kreeg toch de vraag naar een 
ID over zijn lippen. De jongeman was zeer verbaasd, te 
meer, omdat hij geen legitimatie op zak had. Ten einde 
raad zette hij zijn pet af en daaronder zat een hoofd 
met een zeer brede scheiding. Als je er zo uitziet moet 
je toch minimaal 18 jaar zijn, probeerde hij duidelijk te 
maken. De kassajongen begon te twijfelen: zal ik het door 
de vingers zien en de jongeman zijn offer aan Bacchus 
gunnen? Maar dat was niet het plan van zijn ervaren 
kassa-collega, die het voorval op afstand had gevolgd. Ze 
nam de flessen resoluut weer in: legitimatie is verplicht 
en geen flauwekulletjes! Niks geen gepolder. Dat is wel 
duidelijk en moet voor iedereen gelden, zeker waar het 
alcoholconsumptie betreft. Maar soms is uitgaan van de 
geest van de wet wel zo wenselijk, in combinatie met 
enige lenigheid van denken. 

Tot slot wens ik iedereen een fraaie zomer en ‘spreek’ ik 
u weer in september.

Henk Kerkhoff

COLUMN
HENK 
KERKHOFF

Onlangs zijn we een paar daagjes onder de pannen 
geweest in het westen van het land, meer in het 
bijzonder in Nieuwerkerk aan de IJssel. Nee, deze 
IJssel ligt niet in Overijssel of Gelderland, maar 
juist aan de andere kant van ons landje. Het is een 
plaats omsloten door bedrijvigheid (waar kennen 
we dat van?) en is vastgegroeid aan Rotterdam. 
Desondanks zouden hier mooie fietsroutes 
moeten zijn, je moest ze wel zien te vinden. 

De eerste dag lukte dat slechts gedeeltelijk: in het 
begin alleen maar veel verkeer en bedrijfsgebouwen, 
toen een prachtig gedeelte met authentieke woningen 
aan het water (een verademing letterlijk) en het laatste 
stuk weer als het eerste: een groot kunstwerk (brug) 
was in aanbouw en daarvoor moest alles wijken, ook de 
mooie fietsroute. Maar gelukkig was er nog een tweede 
dag: de Reeuwijkse plassen en Gouda. En er was een 
prima weertje. Het werd een zeer geslaagd dagje. De 
derde weer richting Heijen, maar met een tussenstop 
in Buren, een stadje met mooie straten en gebouwen 
en veel historie op koninklijk vlak en omsloten door het 
Betuwse groen.

Dat Nederland ongeveer het dichtstbevolkte land is, 
kun je je hier in het Maasduinengebied niet zo goed 
voorstellen, maar des te beter in het Rotterdamse en 
omgeving. Het is niet voor niks, dat menig westerling 
oostwaarts verhuist……

Een mooi voorval wil ik u niet onthouden. We waren 
onlangs in een van de vele supermarkten die Heijen en 
Gennep kennen. Voor een uitverkocht artikel uitgeweken 

Je maakt wat mee…

Heisafeest en Feestelijkheden 750-jarig bestaan Heijen
De organisatie heeft wederom bergen verzet. Want dat het een behoorlijke klus zou zijn was van meet af aan 
duidelijk. Maar we mogen terugkijken op een geweldig en goed geslaagd Dorpsfeest. Heisa en al haar vrijwilligers; 
bedankt voor jullie inzet en enthousiasme.

Voorzitter Hèjje Mojjer
Op de Heisazondagmiddag heeft Pierre Hendriks afscheid genomen als voorzitter van Hèjje Mojjer. Vele tientallen 
jaren heeft Pierre zich ingezet voor een Mojjer en leefbaar Heijen. Pierre, nogmaals onze hartelijke dank voor je 
tomeloze inzet in al die jaren.  Pierre wordt opgevolgd door Marianne de Winter.

Rabo Clubsupport
Ook dit jaar is er weer een Rabo-clubsupport. Door te stemmen op je club bestaat de mogelijkheid dat je club een 
financiële bijdrage ontvangt van de bank. Hèjje Mojjer heeft zich ook daarvoor aangemeld Iedereen verdient een 
club! Een plek waar je elkaar ontmoet, elkaar sterker maakt en helemaal jezelf kunt zijn. Daarom ondersteunt de 
coöperatieve Rabobank al 20 jaar verenigingen door heel Nederland. Vanaf maandag 16 mei kunnen clubs door heel 
Nederland zich weer inschrijven om mee te doen aan de stemcampagne. Dit kan tot en met 14 juni. Van 5 september 
t/m 27 september krijgen Rabobank leden de kans om te stemmen op hun favoriete club. Stem jij ook?

Bestuur
Op 12 juni heeft het bestuur in haar nieuwe vorm een eerste vergadering belegd. Tijdens deze vergadering is Pierre 
officieel teruggetreden als voorzitter en heeft hij zijn taak overgedragen aan Marianne de Winter.  Met de nieuw 
aangetreden bestuursleden Desirée Janssen, Jordi Joosten en Harald Kroon (deze laatste was wegens vakantie 
niet aanwezig), is er een opzet gemaakt voor hoe we de taken gaan verdelen.  Ook hebben in deze vergadering Ger 
Robben, Henk Kerkhof en Marjo Boekhorst aangegeven hun actieve bestuursdeelname te willen beëindigen. Wél 
blijven zij beschikbaar voor het bestuur als daar specifieke behoefte aan is. En daar zijn we als bestuur heel erg blij 
mee. We zoeken nog iemand voor het bestuur die graag een rol wil vervullen op het gebied van de natuur en de 
omgeving. Ben je geïnteresseerd? Of heb je vragen? Weet dat wij graag van je horen. Je kunt Marianne de Winter 
bereiken via voorzitter@heijen.info

Gemeente
Er zijn inmiddels nieuw geïnstalleerde wethouders in onze Gemeente. Er is contact opgenomen met de gemeente 
met een verzoek om een eerste kennismaking. Hierop is door de gemeente positief gereageerd en er zal een datum 
vastgesteld worden.

BERICHT
VANUIT HET
BESTUUR
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TWEEWIELERS
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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

DE ME-MOVER

Wandelen, fietsen en de
crossstepper komen samen in
dit super leuke sportapparaat

EEN SPORTIEVE UITDAGING

Een sportief uitje of
een intensieve training

Lage belasting voor de

gewrichten

Sporten zonder pijn

Spieren versterken

Intensief, effectief,

preventief

Ontspanning

Lekker buiten sporten

M
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Zitten kan altijd nog !
Stap op de Me-Mover

Volg MeMoverPoint op Facebook 

en Instagram voor leuke acties.

Reserveren en meer info:

www.MeMoverPoint.nl

Contact: 06 42931604

FITNESS & FUN !

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 
ONDERSTEUNERONTMOET ALEXANDRA!

Zoals elke maand ontvingen wij ook deze keer weer een mooi verbindingsverhaal van Wilma, onze 
dorpsondersteuner. Ze vertelt: “Ik kreeg een telefoontje van Alexandra. Zij komt uit Macedonië, werkt 
in Bergen en huurt een woning bij Reindert Roovers. Van hem had ze ook mijn telefoonnummer 
gekregen. Ze kwam daarna naar een contactmoment in de Dorpskamer en gaf haar probleem aan; ze wilde heel graag Nederlands 
leren! Dan weet je wel wat ik doe. Ik dook in mijn talentenbank en vond een geschikte match voor haar! Het klikte direct met de 
persoon die ik hiervoor benaderde. Alexandra spreekt meerdere talen, maar die zijn verwant aan het Macedonisch. De Engelse 
taal is geen probleem. Ze heeft een aantal jaren op 
een cruiseschip gewerkt en zo heel veel van de wereld 
gezien. Alexandra: “Ik vind Heijen een fijne plaats om  
te wonen. De mensen zeggen: “goede avond, doei, fijne 
dag, ook al kennen ze mij niet.  Ze zijn zo vriendelijk. 
Graag wil ik Nederlands leren en hier blijven. Het is hier 
zo mooi en rustig.” Haar mensen- en talenkennis komen 
nu weer goed van pas in haar nieuwe baan in Bergen 
als jobcoach voor de vele buitenlanders hier en in de  
wijde omgeving.

Een taart bakken voor Heel Heijen Bakt? “Ja 
hoor,” belooft ze direct. Later bekende Alexandra:  
“Ik heb nog nooit een taart gebakken. Maar ik belde 
mijn mama in Macedonië: Mama, hoe bak je een taart?” 
Nu is het wachten op de uitslag van de wedstrijd...

Op pad met de dorpsondersteuner…

Activiteiten Dorpskamer juli 2022

1 juli:  Koffie-uurtje met dorpsondersteuner Wilma.
 Open: 10.30 tot 15.00 uur. Soep vanaf 12.00 uur. 
5 juli:  Samen eten met Penina & Meindert.
 Aanvang: 12.30 uur
8 juli:  Contactuurtje met dorpsondersteuner.
 Open: 10.30 tot 15.00 uur. Soep vanaf 12.00 uur.
13 juli:  Bingo. Kosten € 1,--. Aanvang: 14.00 uur
14 juli:  Samen eten met Mariette & Wilma.
 Aanvang: 12.30 uur
15 juli:  Contactuurtje met dorpsondersteuner.
 Open: 10.30 tot 15.00 uur. Soep vanaf 12.00 uur.
19 juli:  Zomerbloemstukje maken. Aanvang: 14.00 uur.  
 Vrijwillige bijdrage is welkom
21 juli:  Samen eten met Mieke & Lieke. Aanvang: 12.30 uur
22 juli:  Contactuurtje met dorpsondersteuner.
 Open: 10.30 tot 15.00 uur. Soep vanaf 12.00 uur.

26 juli:  Rummikub en kaarten, of gezellig een
 praatje maken
29 juli:  Contactuurtje met dorpsondersteuner.
 Open: 10.30 tot 15.00 uur. Soep vanaf 12.00 uur 
31 juli:  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
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Voetbalvereniging Heijen beleeft 
een geslaagde (uitgestelde) 
jubileumviering

V.V. Heijen heeft in het derde weekend van juni haar 90 
jarig bestaan gevierd. 

Vrijwilligersavond en jeugdkamp
Op vrijdagavond vond het vrijwilligersfeest plaats. De 
avond werd aangegrepen om ook de jubilarissen van 
de afgelopen jaren in het zonnetje te zetten. Tevens 
werd officieel afscheid genomen van Ineke Lambregts 
als voorzitter. Ineke had ruim een jaar geleden tijdens 
de digitale jaarvergadering de voorzittershamer al 
overgedragen. Na al deze huldigingen kon FeestdJ Al 
los gaan en werd er driftig gefeest. Ook onze jeugdige 
leden hadden een prima avond. Tijdens het jeugdkamp 
konden zij  spellen beoefenen en zelfs overnachten op 
het sportpark.

Bedrijventoernooi
De zaterdag stond in het teken van het Bedrijventoernooi: 
16 teams hadden zich ingeschreven voor dit toernooi. 
Op een snikheet sportpark vond een sportieve strijd 
plaats, waarbij het team van Essity met de hoofdprijs 
ging strijken. Aansluitend was het DJ BullyWully, die 
deze mooie dag muzikaal afsloot.

Voetbal Extra toernooi
Op zondag was het de beurt aan de mensen van Voetbal 
Extra. Burgemeester Teunissen opende het toernooi, 
waarna de deelnemers toonden hoeveel plezier ze in 
het voetbal hebben. De bekers en medailles werden 
uitgereikt door voormalig profvoetballer Arno Arts. De 
DJ’s de Twins en ”de zingende Metselaar” zorgden voor 
de muzikale invulling. Zo werd deze zondag een dag 
waar V.V. Heijen trots op mag zijn.

Het bestuur dankt iedereen die zich op welke manier 
dan ook heeft ingezet voor dit prachtige weekend. 

Een zeer verdiende Koninklijke 
onderscheiding voor Hans Boekholt

Na 2 jaar wachten vierde V.V. Heijen in het weekend van 
18 en 19 juni haar 90-jarig bestaan. Op zaterdag vonden er 
een bedrijventoernooi met aansluitend een muzikale avond 
plaats, waarna de zondag in het teken stond van het toernooi 
voor de jongens en meisjes van Voetbal Extra. Dit toernooi 
werd georganiseerd in het kader van 50 jaar G-voetbal in de 
Gemeente c.q. regio. Hans Boekholt (58) ging zondagmorgen 
in korte broek nog maar eens kijken op het sportpark waar de 
burgemeester al aanwezig was om het toernooi te openen. 
Tot zover niets bijzonders. Hans ging weer naar huis. Hans’ 
echtgenote Suzan had van tevoren wel opgemerkt dat ie toch 
wel even zijn “zondagse kleren” moest aantrekken voordat ze, 
zoals als iedere zondagmorgen, op de koffie zouden gaan bij 
moeder Maria Boekholt. Suzan wilde voordat ze naar moeder 
gingen toch ook nog even langs het voetbalveld. Nog steeds 
niks opmerkelijks in de ogen van Hans.

Maar toen ze voor de tweede keer het terrein opliepen 
fluisterde Suzan Hans toe dat hem een verrassing te 
wachten stond. Toen ze hem vervolgens naar de kantine van 
de tennisclub leidde ging er bij Hans een lampje branden. 
Maar zoals Hans is, nuchter en rationeel, stapte hij de 
kantine binnen, zei “Goedemorgen allemaal” en zwaaide 
vriendelijk naar de aanwezigen. Familie, vrienden, collega’s 
en besturen van de diverse verenigingen waar Hans actief 
is en was waren aanwezig. Actief kun je Hans zeker 
noemen. Vanaf 1982 is Hans al vrijwilliger van V.V. Heijen en 
bekleedde hij bij deze club diverse bestuursfuncties.  Mede 
dankzij Hans’ inspanningen is de voetbalclub financieel 
gezond. En dan C.V. De Wortelpin. Hierin is Hans sinds 
1994 actief, aanvankelijk als penningmeester en thans als 
secretaris. Verder is Hans al vanaf het begin betrokken bij 
het Hèjs Nèjs en daar zijn wij in de redactie heel blij mee. 
Hij verzorgt voor het blad de agenda en maakt nauwgezet 
de notulen van de redactievergaderingen. Tevens zet hij 
zich in bij de eindredactie en de financiën van ons blad. 
Ook is Hans betrokken geweest bij de stuurgroep van 750 
jaar Heijen. Een hele lijst aan verdiensten dus, waarbij de 
rode draad steeds de leefbaarheid in ons dorp is geweest. 
Het was dan ook helemaal niet vreemd dat burgemeester 
Hans Teunissen hem namens Koning Willem Alexander 
benoemde tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. 

Na alle officiële plichtplegingen 
bij de tennisvereniging ging het 
hele gezelschap naar de kantine 
van de voetbalclub, waar fanfare EMM klaar stond om 
niet alleen de 90-jarge voetbalvereniging een serenade te 
brengen, maar ook klonk speciaal voor Hans het Wilhelmus. 

Dat kwam toch wel even binnen bij de gedecoreerde! Het was 
ook Vaderdag en onder meer moeder Maria (91) zei tegen 
Hans, dat pap zeker trots op hem zou zijn geweest. Heel 
bijzonder dat zij er ook bij was, evenals de 87-jarige moeder 
van Suzan, Marietje Geurts. Hans deed nog de uitspraak 
dat hij ”liever had gehad dat Maxima het lintje was komen 
uitreiken,” maar natuurlijk was hij trots en blij. Fijn dat wij 
een man als Hans Boekholt in ons midden hebben. Van harte 
gefeliciteerd, Hans, met deze welverdiende onderscheiding! 

NIEUWS
VANUIT DE
VERENIGINGEN
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Koninklijke onderscheiding Gerbrand
De voorzitter  van Die Original Maastaler, Gerbrand Martens, werd in mei verrast met een 
Koninklijke onderscheiding. Zijn verhaal bewaren we voor de uitgave van september.

Kermisfrühschoppen bij Die Original Maastaler
Op zondag 4 september  van 12.00 tot 14.00 uur is wederom het traditionele Kermisfrühschoppen 
in Gemeenschapshuis D’n Toomp. Als altijd een fijne middag, al moeten we de kermis voortaan missen.

Gouden Maastaler
Zet een aantal zeventigplussers aan tafel bij elkaar en de verhalen beginnen.  Maar zet 
je vier muzikale jubilarissen bij elkaar, dan komt er geen einde aan, vooral als ze gouden 
jubilarissen zijn. Zondag 15 mei werd het 50-jarig bestaan van Die Original Maastaler 
gevierd.  Vier mannen van het eerste uur werden muzikaal in de bloemetjes gezet tijdens 
het Jubileumconcert in D’n Toomp: Jac Janssen uit Vierlingsbeek, Willie Wilmsen, Jan van 
Erp en Frans Stoffele uit Heijen.  Jac Janssen heeft al die jaren klarinet gespeeld en heeft er jarenlang voor gezorgd 
dat de leden van de kapel de juiste muziekpartijen op hun lessenaar hadden. Jac werd in het begin wekelijks thuis 
opgehaald voor de repetitie en natuurlijk ook weer thuisgebracht. De wegen van en naar Vierlingsbeek waren nog 
niet zoals nu, dus dat had best wat voeten in de aarde. Later kreeg hij gezelschap van andere muzikanten uit dezelfde 
regio en ook de verbindingen werden beter. Hij zorgt er verder voor dat de muzikanten nieuwe nummers per mail op 
YouTube kunnen beluisteren. Tevens is hij de man die al 25 jaar de contacten onderhoudt met de kapellen voor het 
kapellencarrousel. Frans Stoffele, de man op de achterste rij en meestal nauwelijks zichtbaar, bespeelt de bas al 50 
jaar waarvan 30 jaar alleen. Hij zorgt als zodanig voor de accenten in de muziek. Daarnaast vertegenwoordigt hij de 
leden van de kapel in het bestuur. Sinds kort woont hij in het centrum van Gennep. Hij heeft het nog steeds druk, 
want hij speelt niet alleen bij de Maastaler, maar hij is ook lid van het Seniorenorkest.  

Willie Wilmsen is de man van de Löffelpolka, die door hem al jaren 
met verve ten gehore wordt gebracht, hij bespeelt al die jaren de 
tenorhoorn. Hij is de drijvende kracht binnen de tenor-sectie. Jan van 
Erp is zoals ze tegenwoordig noemen multifunctioneel. Hij bespeelde 
de trombone, daarna de tenorhoorn, nu de tuba. Daarnaast heeft hij 
letterlijk en figuurlijk de geluidsgroep getrokken, was hij hoofdsponsor 
van de kermisloterij en heeft hij samen met Herman Grevers gezorgd 
voor de sponsoring van de kleding van de muzikanten voor het 25-jarig 
bestaan van de kapel. Een onderwerp dat hier zeker ook thuishoort 
zijn de uitwisselingen met kapellen in het buitenland: Duitsland, 
Oostenrijk, Tsjecho-Slowakije. Dat was nog in de tijd van het IJzeren 
Gordijn en daarvoor golden allerlei voorschriften.  Iedereen heeft nog 
zijn eigen herinneringen aan die tijd en bij veel gelegenheden komen 
de verhalen over toen weer bovendrijven. Ook de feesten, zoals het 
Kermisfrühschoppen, Kapellencarrousel, Volksdansfeesten, de reis naar 
de Weiszen See, zijn nog lang niet vergeten. Binnenkort wordt met de 
kapel een gezellige feestdag gehouden i.v.m. het 50- jarig bestaan. 
Die kan dan ook weer toegevoegd worden aan de rijke historie van Die 
Original Maastaler. 
 

NIEUWS
VANUIT DE
VERENIGINGEN

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!

Jan van Erp

Frans Stoffele Jac Janssen

Willie Wilmsen
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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.

750-jaar Heijen! - De ervaringen van het gilde
tijdens dit feest. 

Voor ons begon het al op vrijdagmorgen samen met Rin ende Maes. Om half 10 kwamen 
de kinderen van de groepen 1 t/m 4 al op het terrein en werden in 3 groepen verdeeld.  Ze mochten met de muzikant 
meedoen, naar de verhalenverteller die een spannend verhaal vertelde,  en ze mochten nog meel maken. Dit rouleerde 
om de 20 minuten. 

Rond 11.00 uur kwam een school uit Gennep. Deze kinderen mochten rondlopen en aan diverse activiteiten deelnemen 
of bekijken. Onder andere met een kruisboog(je) op een kasteel schieten met in de ramen ridders, een koning en 
prinses, handboogschieten, lapjesverven, wol painting, maliën vlechten, meel maken, en een gevecht onderling 
houden met handbogen en een dikke punt op de pijl. Om 12.00 uur kwamen de hogere klassen van Heijen en 
konden ze naar een riddergevecht kijken waarna Gennep vertrok en Heijen de lunch in de tent kreeg om daarna de 
activiteiten te doen.

Op zaterdag was de dag voor de jeugd om te schieten bij het gilde tot 12.30 uur, want toen werd alles in gereedheid 
gebracht voor de bestorming van het kasteel. Hier deden alle aanwezige groepen aan deel n.l. Rin ende Maes 
(middeleeuwen), de Huzaren, de Napoleontische tijd, mensen uit de 80-jarige oorlog en natuurlijk St. Dionysiusgilde. 
Na een felle strijd, vele schoten en een fantastisch verhaal won het gilde en was het kasteel en Heijen weer veilig. 
Daarna begon voor de jeugd het koningschieten, dat werd gewonnen door Milan Franzmann. Hij werd om 16.00 uur 
gehuldigd en overvendeld in de tent. De anderen schutters kregen een kleine attentie. Op zondag zijn we begonnen 
met het ophalen van de pastoor om gezamenlijk de kerk in te trekken. Het was een mooie mis m.m.v. de fanfare en het 
gezinskoor. Inmiddels waren de mensen vanuit het kampement gearriveerd en werd er samen met het St.Dionysiusgilde 
een optocht gehouden door Heijen.  Na de optocht effe koffie en weer aan de slag. Vandaag voor de volwassenen. Ook 
kwam Schutterij St. Sebastianus uit Keppeln (D) om ons te helpen met de bestorming van het kasteel. Maar helaas 
we hebben nog maar yeen paar saluutschoten kunnen doen en toen was het afgelopen. Regen en nog eens regen. De 
vendeliers hebben hun show niet kunnen doen. De Böllergroep hun demonstratie niet. Grote pech. Om 16.00 uur kwam 
het gilde van Mook nog en zij hebben een demonstratie acrobatisch vendelen kunnen geven in de tent. 
 
Het was voor ons een mooi feest en we gaan ons nu concentreren op ons eigen feest. 100 jaar St. Dionysiusgilde 
Heijen. Dat is begonnen met een schietwedstrijd op 3 juli met klosjes schieten, op de wip met geweer en kruisboog 
en buksschieten. 
 
Wij danken iedereen voor hun grote belangstelling. 

NIEUWS
VANUIT DE
VERENIGINGEN
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Wij maken samen met u bouwplannen
Samen toewerken naar doelgerichte bouwplannen

APK-CONTROLE
€29,95

Alfap Administratie- en belastingadvieskantoor on-

dersteunt ondernemers in het MKB en ZZP-ers op 

het gebied van Accountancy, Lonen, Fiscaal Advies 

en Personele zaken.

Wij kunnen uw complete administratie verzorgen, 

van het verwerken van de financiële gegevens, het 

verzorgen van de loonadministratie in de meest rui-

me zin, tot het samenstellen van de jaarrekening. 

Daarnaast kunnen wij alle fiscale aangiften ter hand 

nemen.

Professionaliteit en betrokkenheid kenmerken onze 

organisatie. Zakelijk en privé kunt u erop rekenen 

dat uw zaken uitstekend worden afgewikkeld. Een 

persoonlijke no-nonsense benadering staat hierbij 

voorop. 

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

Alfap Wim Jacobs, Eelco Schoofs, 
 Maarten Jacobs en Herman Kamps

Nierstraat 13 - 6591 CB  Gennep
T 0485 - 51 15 15 • F 0485 - 51 96 82
E administratie@alfap.nl
I www.alfap.nl

Het Heisafeest van 2022
Geheel in het teken van het 750-jarig bestaan van Heijen zit er weer op, 
beste mensen! En wat was het een enorm succes. Aan de hand van een 
aantal foto’s nemen we je mee naar de diverse hoogtepunten. Uniek was de 
locatie: in de weiden rondom het kasteel, mooier kon het niet.

We praten na met Monique Schoofs, Wilma Verhasselt en Bart en 
Noor Poels.

FOTO 1 
Alle kinderen vermaken zich met Rin ende Maes. Noor Poels op onze vraag wat 
ze allemaal had gedaan: “Boogschieten, met veiligheidsbril op met rubberen 
pijl op elkaar schieten, lapjes stof vilten, middeleeuwse harnas en kleding 
vasthouden, kauw vasthouden, speerpunten smeden, muziekinstrumenten 
bekijken, het sprookje van de Rattenvanger van Hamelen naspelen, de 
Ranjaclown.” Geen moment van verveling, de hele dag niet!

FOTO 2
Kinderdisco op vrijdagavond “Mam, ze hadden daar echt keigoeie cola…
”Het leukste was: “Een keertje zonder papa en mama mogen feesten.” Met 
DJ Frans van SBS Sounds

FOTO 3 
Jongerendisco met DJ Hans, ongeveer 80 jeugd in de zaal, na 00.00 u met 
DJ Flabbergasted, dak ging eraf. Wilma: “De hele dag enorm leuke sfeer, de 
jeugd had echt schik, het was een geslaagde avond. ” Noor: “Het was wel 
warm in de tent!” 

Zaterdag, prachtig weer, om 10.00 u ging het kampement van start, de wei 
liep direct vol. Van heinde en verre kwamen ze.

FOTO 4
verteller vertelt over de geschiedenis van Heijen en de overname van het 
kasteel. Tijdsbeeld: eerst schieten met pijlen (“pieken” op z’n middeleeuws), 
daarna verder in de tijd geweren en nog later kanonnen; kasteel werd bestormd.

TERUGBLIK 
750 JAAR
HEIJEN
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FOTO 5
middagprogramma, optreden Die Original Maastaler en de Heijse 
Revuegroep die de legende van het kasteel mét spook opvoerde; 
vriendengroep PIG achter de bar bouwde hun eigen feestje, de 
middag werd druk bezocht. Bart Poels ontmoette ex-klasgenootjes 
van De Heggerank en zij gaan een reünie organiseren in het 
najaar. 

FOTO 6
Gilde: 6 Kinderen werden beloond na een succesvolle 
schietwedstrijd, held van de dag: Milan Franzmann, hij werd 
eerste.

FOTO 7
Groot feest in de tent met de band Afslag 7, ook de ridders van 
Rin ende Maes dansten volop mee; foodtruck voor de deur, die 
had het druk! Daarna afterparty bij De Vrienden van Heijen, ook 
een groot feest.

ZONDAG 1E PINKSTERDAG
FOTO 8
“Zondagmorgen, H.Mis in de kerk. Sfeervol met het Gilde, 
Gezinskoor en fanfare EMM. Vaandelzwaaien tijdens de 
Consecratie. Moj en indrukwekkend.

FOTO 9
Intussen werden 18 taarten ingeleverd bij Wilma in de tent voor 
Heel Heijen Bakt. Van de kerk ging het in optocht met paard 
voorop naar de taarten. Die gingen erin als koek. Wie had de 
lekkerste koek gebakken? Stem mee! Zie inlegvel in deze uitgave.

FOTO 10
Opnieuw bestorming van het kasteel, een half uur vervroegd in 
verband met de verwachte regen, die daarna ook prompt kwam.

FOTO 11
Succesvol optreden slagwerkgroep met zang van Manon 
Lambregts en een combo (uit Reusel).

FOTO 12
Optreden Nèj Hèjs in de huiskamer van het kasteel, vanwege de 
betere akoestiek. Geen gebrek aan enthousiaste luisteraars. Twee 
keer volle bak. Ook de burgemeester is fan!

FOTO 13
Afscheid Pierre Hendriks als voorzitter van Hèjje Mojjer. Mooie 
woorden van de nieuwe voorzitter Marianne de Winter en later ook 
nog van Burgemeester Theunissen.

FOTO 14
Optredens van de Dansgardes, groepen 1, 2 en 3 (gardedans 
en showdans) Veel aanhang in de tent. Buiten is de 
stortregen losgebarsten, maar dat mag de pret niet drukken.

FOTO 15 
Springkussen en ook de kinderen klets- en kletsnat. 
Helemaal happy mochten ze urenlang achter elkaar 
springen en ronddansen.

FOTO 16 
Het hele gebeuren van dit weekend loopt ten einde met 
een “luid en duidelijk” optreden van de band AR!E. Maar 
wat een feest nog zo aan het slot! Om 21.00 u stopt de 
muziek en om 22.00 u was de tent leeg. Iedereen moe 
maar voldaan.

FOTO 17 
Het grote opruimen kon beginnen…

Het zit er weer op! Wat een weekend! 750 jaar Heijen 
op z’n best en dat op zo’n fantastische locatie. Het 
Heisateam hoopt dat iedereen genoten heeft en dankt 
alle deelnemers, sponsoren, fondsen, vrijwilligers, de 
familie Roovers voor hun gastvrijheid en natuurlijk alle 
enthousiaste bezoekers. 

Dank en: Tot Volgend Jaar!!
Voor alle foto’s: zie www.heijen.info

Dank aan Harm Schoofs, Elke Ronnes, Piet Franzmann, 
Guido Molmans en Jan Lamers. Zij bezorgden ons de foto's 
op deze bladzijden.

05

07

06

08

09

11

12

141517

10

1316



1918

Opbrengst Vastenactie 
Via de collectebus in de kerk is het 
bedrag van € 122,20 ontvangen. Over de bijdrage die via de bank 
is overgemaakt hebben wij geen informatie. Wij danken u hartelijk 
voor uw gift.

Het kerkbestuur

Geslaagd dorpsfeest en viering 750-jarig
bestaan Heijen 
Zondag 5 juni hebben we samen de Heilige Mis gevierd in de Kerk. 
Op prachtige wijze hebben het Gezinskoor en de Fanfare EMM 
muzikale ondersteuning verleend. Aansluitend aan de mis liepen 
we in optocht vanaf de kerk door Heijen richting het kasteel. 
Dank aan iedereen die aan dit geweldige feestweekend heeft 
bijgedragen!

Een fijne vakantietijd! 
In de maanden juli en augustus gaan de meesten even op vakantie. 
Als je je dan lekker voelt, als je intens aan het genieten bent van 
het leven, dan wil je alles en iedereen wel omhelzen. De een geniet 
van de Tour de France thuis op TV in de huiskamer, de ander gaat 
ver weg naar een tropisch eiland en weer anderen genieten van 
een goed boek in de achtertuin. Zelf ben ik in de zomer graag 
in de bergen: Het weidse uitzicht, de bergpaden, de beekjes, de 
imposante omvang van de bergen zelf, … een en al genieten 
van Gods schepping. Deze fascinatie voor bergen is denk ik van 
alle tijden en elke cultuur. Verhalen genoeg waarin bergen een 
belangrijke rol spelen. Dit geldt ook voor de verhalen in de Bijbel 
waarin bergen staan voor de ontmoeting met God. De plek waar 
de hemel de aarde raakt, de plek waar we God ontmoeten. De plek 
om er even te zijn, de geestelijke accu op te laden en dan weer af 
te dalen, het volle leven in. Die berg… dat is ook de Kerk. Graag 
wens ik jullie dat toe: dat jullie lichamelijk en geestelijk even de 
accu mogen opladen. Dat er mooie ontmoetingen met veel mensen 
mogen zijn. Dat jullie in de schepping ook de Schepper mogen eren. 
Bij deze allemaal een mooie vakantietijd!

Welkom bij onze Tienergroep
Vrijdag 24 juni hebben we onze laatste Tieneravond van het schooljaar gehad. We sloten het jaar af met een gezellige BBQ.

Wat is onze Tienergroep eigenlijk?
De Tienergroep komt gemiddeld één keer per maand op de vrijdagavond bijeen. We komen dan bij elkaar bij een van de tieners 
thuis of op de pastorie in Gennep. Het doel van deze Tienergroep is dat wij tieners een plek willen geven waar ze zich thuis 
kunnen voelen, waar ze zichzelf kunnen zijn en waar ze iets kunnen leren over God. Iedere Tieneravond is gebaseerd op een thema. 
Rondom dat thema gaan we spellen doen, knutselen, zingen en bidden. Bij goed weer doen we buiten aan sport en ontspanning. 
Wij starten in het nieuwe schooljaar weer in september. Meer info? Vraag pastoor Kessels maar even: U kunt hem bereiken via  
0485-511888 of info@parochie-martinus-gennep.nl. Alle tieners van Heijen, Gennep en omstreken: Kom gewoon eens kijken. Jullie 
zijn meer dan welkom!

In memoriam: Toon Theunissen  
Toon werd geboren in Groeningen op 3 januari 1935, samen met zijn tweelingbroer. Hij ging al vroeg van school af om bij de boer 
te gaan werken. Zijn latere vrouw Miet Hermens leerde hij kennen bij een treffen van verschillende koren. Het koppel ging al snel 
trouwen en wonen in Groeningen. Daar werden de zoons Sjaak en Willie en dochter Jeanne geboren. Toen Toon ging werken bij 
veevoederbedrijf Hendrix, dat zich Heijen had gevestigd, verhuisden Toon en Miet naar de Dionisiusstraat. In Heijen breidde het 
gezin zich uit met de komst van Tonnie en Marita. Ze hebben er altijd met plezier gewoond.

Toon ging met pensioen, destijds was dat de VUT, op 57,5-jarige leeftijd. Begin 2011 overleed Miet. Daarmee verloor Toon zijn 
steun en toeverlaat. Hij moest zelf de huishouding gaan doen en wat dat betrof viel er nog veel te leren. De magnetron, de 
wasmachine, Hoe werkt dat? Toon ging veel wandelen, bijvoorbeeld een “rondje Mergeldijk”. Indien mogelijk maakte hij onderweg 
een praatje. Het wandelen werd een dagelijkse bezigheid die Toon zo min mogelijk oversloeg. Eenmaal onderweg keek hij ook even 
de afvalbakken op het kerkhof na: wat hoort waar en vooral: waar zeker níet? Voortaan werd er gegeten bij Martien en Marita en 
later ook bij Sjaak en Rina. Toon at eigenlijk alles, maar pizza? Nee, dat niet. Dan gaan we maar maar langs de friettent. En denk 
erom: het eten is pas afgelopen ná de pudding, hè!

Bij de nieuwe levensfase hoorde ook het regelen van de nodige dingen: 
bankzaken, ingewikkelde brieven en ook ongewenste telefoontjes van 
een beller die een abonnement wilde slijten. Als Toon dan weer eens 
“ja” had gezegd loste “oons Mariet” dat dan natuurlijk weer op. Verder 
was Toon tevreden met zijn bestaan: gelukkig in zijn kleine wereld, niet 
te veel wensen, een praatje hier, koffiedrinken daar. En niet te vergeten: 
trots op de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. De laatste 
tijd ging het minder met Toons gezondheid. Er werd menig uurtje in 
het ziekenhuis doorgebracht. Ondanks zijn lichamelijke problemen 
krabbelde hij toch weer op en zag je hem weer door het dorp lopen, 
alleen voortaan wel met de rollator.  Niet onvermeld mag zijn werk voor 
de kerk blijven. Toon was jarenlang koster en lid van de groenploeg. Ook 
in die functies zal hij node gemist worden. Na een mooie boottocht met 
de Zonnebloem op 3 mei vroegen mensen uit de buurt aan hem of hij 
nog even meeging. Toon zei: “Nee, ik ga maar eens bankzaken doen”. Zo 
gezegd, zo gedaan. Toon overleed plotseling toen hij net de deur achter 
zich had dichtgemaakt. Altijd thuis gewoond, wat zijn grootste wens 
was, en nu ook thuis gestorven. Nooit meer “We zien nog wel” of “Och, 
het duurt nog lang”. 

We zullen je missen, Toon. Rust in vrede.

NIEUWS
VAN DE
PAROCHIE

Kerkvieringen
ZONDAG 10 JULI 09.30 UUR  
Eucharistieviering met volkszang

ZONDAG 17 JULI 09.30 UUR 
Eucharistieviering met het Gregoriaans koor

ZONDAG 24 JULI 09.30 UUR 
Eucharistieviering met volkszang

ZONDAG 31 JULI 09.30 UUR 
Eucharistieviering met volkszang

ZONDAG 07 AUGUSTUS 09.30 UUR  
Eucharistieviering met volkszang

ZONDAG 14 AUGUSTUS 09.30 UUR 
Eucharistieviering met volkszang

ZONDAG 21 AUGUSTUS 09.30 UUR 
Eucharistieviering met volkszang

ZONDAG 28 AUGUSTUS 09.30 UUR 
Eucharistieviering met volkszang

ZONDAG 04 SEPTEMBER  
Bedevaart naar Kranenburg

ZONDAG 11 SEPTEMBER 09.30 UUR 
Eucharistieviering met volkszang

ZONDAG 18 SEPTEMBER 09.30 UUR 
Eucharistieviering met het Gregoriaans koor

ZONDAG 25 SEPTEMBER 09.30 UUR 
Eucharistieviering met het Gezinskoor.
Onder voorbehoud: viering 40-jarig jubileum 
Gezinskoor

KERKBERICHTEN 
Voor actuele informatie: zie www.heijen.info.

CONTACTGEGEVENS
Pastoor Kessels
Niersdijk 1
6591 DL Gennep
0485-511888
info@parochie-martinus-gennep.nl
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Hoe is het toch 
met… De Kinderen 
Kusters?
In deze rubriek interviewen wij mensen die weliswaar 
in Heijen geboren en getogen zijn, maar toch hun 
geluk buiten ons dorp hebben gevonden. We hebben 
al lange tijd niets meer aan dit onderwerp gedaan, 
mede door corona, maar nu het weer kan, hebben we 
het ook weer opgepakt. De kinderen Kusters dus. We 
bedoelen het inmiddels volwassen drietal van Wim 
en José Kusters aan de Hoofdstraat: Ellen (55), Gerwil 
(52) en Pieter (47). 

Op een zonnige zondagmorgen melden we ons bij Wim 
en José, waar we Ellen en Gerwil “live” aantreffen. 
Maar waar is Pieter? Pieter zit in Lourdes, blijkt, maar 
de techniek staat voor niets en zo zien we Pieter 
toch op de laptop die midden op tafel staat. Pieter is 
commandant van drie militaire kapellen. In Lourdes 
werd deze week een internationale militaire bedevaart 
gehouden en de Fanfare “Bereden Wapens” was daarbij 
uitgenodigd. Pieter ging op het laatste moment mee, 

om in te vallen voor een collega-commandant. Hij had 
gelukkig toch tijd om deel te nemen aan het interview.

ELLEN
Ellen werd geboren in het ziekenhuis, maar groeide 
de eerste jaren van haar leventje op in het huis aan 
de Hoofdstraat tussen het Heuveltje en Vullings. Dan 
weten jullie wel welk huis we bedoelen. Ook Gerwil en 
Pieter werden daar geboren, maar toen Pieter 1 jaar 
was, was het huis aan de Hoofdstraat 37b, naast De 
Vrienden van Heijen klaar en verhuisde het gezin daar 
naar toe. Pieter heeft geen "actieve herinneringen" 
aan zijn geboortehuis. Ellen wilde graag bij EMM bij 
de muziek, maar dat kon in die jaren alleen bij de 
slagwerkgroep, of drumband, zoals het toen heette. 

INTERVIEW 
FAMILIE KUSTERS

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

 

Ellen
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Meisjes mochten geen fanfare-instrument leren 
spelen. Toen deze rare voorwaarde werd afgeschaft 
was Ellen er als de kippen bij om een blaasinstrument 
op te pakken en het te leren bespelen. Samen met wel 
twintig (!) andere kinderen ging ze op les bij Gerrit 
Stoffele, die volgens Ellen “enorm veel geduld had 
met ons als pubers”. Ze begon op de stella-hoorn en 
haalde daar haar A-diploma op, direct daarna switchte 
ze naar de bariton, het instrument dat ze de rest van 
haar actieve muzikale leven is blijven bespelen. Ook 
tijdens haar studie in Wageningen bleef ze trouw op 
zaterdag naar de repetities komen en ook kwam ze een 
tijdje door de week, omdat er gerepeteerd werd voor 
een concours. 

Ellen: “Martien Deenen woonde in Utrecht, Gerbrand 
Martens was in dienst in Amersfoort en dan haalde 
Gerbrand Martien en mij op en gingen we zo met z’n 
drieën naar de repetitie.” Toch is ze een tijdje gestopt 
toen ze voor haar studie stage liep in Nieuw-Zeeland en 
later toen ze voor haar werk vaak naar het buitenland 
moest. Maar ze kwam steeds weer terug. Nu ze echter 
een eigen bedrijf heeft, kan het helaas niet meer 

gecombineerd worden met de muziek. Ze is nog wel lid 
van EMM maar speelt niet meer mee. 

"Toen deze rare voorwaarde werd 
afgeschaft was Ellen er als de kippen 

bij om een blaasinstrument op te pakken 
en het te leren bespelen"

Sinds 2005 hebben zij en haar partner Henk een 
drietal bedrijven en wonen ze in Afferden. Ellen vertelt: 
“We hebben een houtzagerij (Greenworks), we telen 
aardbeien, snijheesters en groenten (Swaertenberg) 
en we hebben een adviesbureau waarbij we projecten 
ondersteunen die opgezet zijn ter stimulering van 
duurzame landbouw (AgriConnection). Deze projecten 
worden geïnitieerd door bijvoorbeeld WML, Waterschap, 
Provincie of LLTB. We zijn nu bezig met een project dat 

het risico op uit- en afspoeling van mineralen verkleint. 
En dan ook nog op een manier dat het toch goed boeren 
is. Het doel is dat het nitraatgehalte in het grondwater 
zo laag wordt dat het aan de normen voldoet. WML 
(Waterleiding Maatschappij Limburg) is hier ooit 
samen met boeren aan begonnen om de bouw van 
een nitraatzuiveringsinstallatie te voorkomen. En die 
installatie staat er nog steeds niet. Goed gelukt dus!”

GERWIL
We vragen hoe hij bij de fanfare terecht is gekomen. 
Gerwil bleek in eerste instantie geïmponeerd te zijn 
door het uniform dat zijn vader Wim geregeld aantrok 
om muziek te gaan maken. Hij zag de fanfare dan op 
straat lopen en dat trok hem aan. Saxofoon leek hem 
het mooiste, maar de eerste twee jaren van de opleiding 
kreeg hij alleen theorieles. Er was eenvoudig geen 
instrument vrij waar hij het op kon leren. Uiteindelijk 
kon er in Siebengewald een sopraansaxofoon geleend 
worden en toen ging het los. Na het behalen van 
de nodige diploma’s kwam Gerwil terecht bij de 
saxofoongroep waar hij al snel uitmondde in een vaste 
waarde voor de groep. Jullie verslaggever kan wel 

zeggen dat ze veel van hem heeft geleerd. Hij heeft 
mooie herinneringen aan diverse concoursen waar 
EMM in die tijd nog aan meedeed. Maar ook aan de 
showconcerten tijdens de Volksdansfeesten en de 
hofkapel die tijdens alle carnavalsactiviteiten optrad, 
bewaart Gerwil warme herinneringen. 

Bijvoorbeeld op carnavalszondag: “je was de hele dag 
op pad,” zegt Gerwil. “Eerst naar de kerk, dan rond de 
middag naar Corrie Deenen van café Heijen Zuid, dan 
naar Gennep voor de optocht en vervolgens ging het door 
tot in de kleine uurtjes.” Gerwil was jarenlang muzikaal 
leider van de hofkapel. Het begon al in november met 
diverse carnavalsbals en recepties, waar de hofkapel 
standaard bij was en vanaf de sleuteluitreiking op 
carnavalszaterdag ging het in één vloeiende beweging 
door naar dinsdagavond. Tijdens carnaval werd er 
steevast door de hele hofkapel, dat toen een vaste 
groep was, gegeten bij Kusters. Goulashsoep en nasi 
stonden op het menu, gekookt door mam José.

"Goulashsoep en nasi stonden op het 
menu, gekookt door mam José"

GerwilEllen

Gerwil, 4 jaar, toen al met een 
trompet in zijn handjes
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Na de middelbare school ging Gerwil naar het 
Conservatorium in Maastricht waar hij de opleiding tot 
klassiek saxofonist volgde. Zijn motivatie was: “Ik kan 
eigenlijk niks anders!” Nou ja! Intussen was hij ook 
muzikaal leider geworden van het orkest van Iduna, 
waardoor hij in contact kwam met allerlei soorten 
volksmuziek.  “Met de band Parne Gadje hebben we door 
heel Europa gespeeld, tot aan de Oeral toe!”

Gerwil woont nu met zijn gezin in Lent. Hij heeft zijn 
eigen bedrijf. “Ik componeer, geef les en treed op. Ik 
ontwikkel mijn eigen projecten, zo heb ik met een 
fotograaf het productieduo Kijk, Geluid! De fotograaf 
maakt foto’s, ik componeer de muziek erbij. Dat doe 
ik het liefst, vrije producties, ik wil niet vastzitten aan 
de subsidiecultuur.” Gerwil is getrouwd met Claudia 
die psycholoog is en een eigen praktijk aan huis heeft. 
Veertien jaar geleden kochten ze een pand dat had 
toebehoord aan een aannemer. Dat hebben ze helemaal 
verbouwd en het bevat nu een praktijkruimte voor Claudia 
en een muziekstudio voor Gerwil. Het stel heeft twee 
zonen, Lukas (18) en Eli (15).  Lukas heeft vorig jaar zijn 
gymnasiumdiploma behaald en heeft nu een tussenjaar. 
Hij gaat na de vakantie rechtsgeleerdheid studeren in 
Utrecht. Lukas speelt piano en gaat nu percussie spelen. 
Eli zit nog op de middelbare school. Hij heeft ballet 
gedaan, is daar nu mee gestopt en in de plaats daarvan 
is hij nu aan het boksen. 

PIETER
Ook Pieter kwam bij fanfare EMM terecht. Hij koos 
voor de schuiftrombone en behaalde daar de nodige 

muziekdiploma’s voor. Zijn hobby was om bij Fons 
Coenders in de zaak te helpen en boodschappen te 
doen voor Mientje. Later werkte hij ook bij Jan de Valk 
in het café. Na de middelbare school koos hij voor de 
MTS. Hij had het idee dat hij misschien reparateur van 
muziekinstrumenten kon worden. Tijdens de opleiding 
op de MTS belde ex-Heijenaar Jan Linssen, die destijds 
zeer betrokken was bij het Zomerorkest Nederland, hij 
vroeg hem of Pieter belangstelling had mee op tournee 
te gaan, ze hadden een trombonist nodig. Tijdens deze 
tournee besloot Pieter om na de MTS toch naar het 
conservatorium te gaan in Tilburg.

"Tijdens deze tournee besloot Pieter 
om na de MTS toch naar het 

conservatorium te gaan in Tilburg"

In de kantine van het conservatorium trof Pieter in 1998 
de toen in Heijen nog onbekende Gert-Jan Rongen. Later 
was Gert-Jan een aantal jaren dirigent van EMM. Gert-
Jan speelde trombone bij het Trompetter Korps Bereden 
Wapens, en daar was een vacature voor een trombonist. 
Al tijdens zijn studie trad Pieter in dienst van defensie en 
werd bastrombonist bij drie militaire kapellen. Dat deed hij 
tot 2014. Behalve als muzikant was Pieter ook betrokken 
bij logistieke en facilitaire taken bij het orkest. Hij zegt 
met een brede glimlach fijntjes tegen zijn broer Gerwil: 
“Ik kon meer dan muziek maken.” Hilariteit aan tafel. In 
2014 ging het roer om. Pieter stopte als actief muzikant 
en werd commandant (manager) van het orkest waar hij 
tot dat moment speelde. In 2021 werd Pieter commandant 
van de 3 beroepsorkesten van de Koninklijke Landmacht 

en is daarbij bevorderd tot de rang van majoor. Hij maakt 
nog wel af en toe muziek, bij een vereniging. En nu is hij 
dan als commandant van het korps in Lourdes. Ondanks 
dat hij de commercie verafschuwt, vond hij deelname aan 
de militaire bedevaart wel heel mooi. “Ik heb een dubbel 
gevoel,” zegt hij. “We hebben gespeeld in een ziekenhuis 
met veel Nederlandse bedevaartgangers in een rolstoel. 
Dat was wel heel mooi.” 

Pieter woont in Amersfoort en heeft twee kinderen, Sofie 
van 14 en Boris is 12.

OVER HEIJEN
De drie zijn het samen roerend eens. Ze hebben een 
mooie jeugd gehad. Gerwil ging voetballen en samen met 
vriendjes legden ze een crossbaan aan in het bos waar 
nu de Groote Heeze is. De volksdansfeesten lopen als 
een rode draad door hun jeugd. Ze waren betrokken bij 
de opvang van de dansgroepen en kwamen daardoor in 
contact met andere culturen en muziek maar ook met de 
politieke perikelen die ook tijdens de volksdansfeesten 
een rol speelden. Bijvoorbeeld de enorme beveiliging 
rond de Israëlische groep en de Oost-Europese groepen 
maakten grote indruk. Maar ook dat ze in een paar dagen 
sommige deelnemers leerden fietsen en dat ze meegingen 
naar garages om auto’s te kopen. De saamhorigheid in 
het dorp, dat vonden ze mooi.

"De saamhorigheid in het dorp,
dat vonden ze mooi."

Gerwil en Pieter hebben niet heel veel tijd voor hobby’s 
maar Ellen geeft aan dat ze graag kookt voor “veel 
mensen”. Verder hebben Henk en zij twee Mechelse 
herders, waarmee geregeld gewandeld moet worden. 
Wat ze leuk vinden is als de neefjes en het nichtje komen 
logeren en meehelpen in het bedrijf. Alle drie reserveren 
ze tijd om hun ouders Wim en José waar nodig bij te 
staan. Dat is de “Circle of Life” zegt Gerwil. Moj toch!

Pieter. Dit mailde Pieter nog bij de kinderfoto...

De foto is gemaakt door Martien Luppes  
(zoon van Bertus en Dora van café ‘t Centrum). 
Ik vroeg Martien regelmatig om een foto van
me te maken: ‘Martien, màk is een foto’...

Pieter is er online toch bij

Ellen, Gerwil en Pieter musiceren op de  
zilveren bruiloft van hun ouders in 1991

Wim luistert tevreden toe
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RUIM 100MONUMENTENBINNEN IN TOONZAAL

BUITEN RUIM 300 MONUMENTENOPGESTELD

Spit Natuursteen
Heesweg 37, 6598 AK  Heijen

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

2 WEKEN LEVERTIJD

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

SJR
AANMELDEN  
SEIZOEN 2022/2023Voor de jeugd vanaf groep 8, is er de mogelijkheid om lid te worden van SJR (Stichting 

Jeugdraad) Heijen. Het doel van deze stichting is het creëren van activiteiten voor de 
jeugd van 11 (groep 8) tot en met 16 jaar.

VRIJDAGAVONDEN
Deze activiteiten worden georganiseerd op de vrijdagavonden. In verband met het aantal kinderen, wordt de groep 
verdeeld in twee subgroepen. Elke groep kan zo´n 2 vrijdagavonden per maand van 19.00 uur tot 21.00 uur terecht 
in onze eigen ruimte in gemeenschapshuis D’n Toomp om gezellig samen te zijn. Er is van alles aanwezig om je te 
vermaken, bijv. tafeltennis, air-hockey, poolbiljart, maar ook twee Playstations, Wii, muziekinstallatie en beamer.  

KENNISMAKING VOOR GROEP 7
Om de kinderen van groep 7 een eerste indruk te kunnen geven van de SJR avonden, is er voor hen een 
kennismakingsavond. Deze is op het moment dat deze uitgave verschijnt al achter de rug, dit was  op vrijdag 10 Juni. 
Aanmelden was hiervoor niet nodig. De gezellige zoete inval begon om 19.00 uur en werd om 21.00 uur afgesloten!

GROTE ACTIVITEITEN
Naast deze ontmoetingsavonden, worden er ook een aantal grote activiteiten georganiseerd zoals bijv. een dropping, 
zwemmen, bowlen, trampolinespringen enz. enz. Hiervoor wordt een eigen bijdrage gevraagd welke per activiteit 
bekeken wordt (ongeveer € 2,50). Aan deze grote activiteiten doen altijd beide groepen mee. Aan het einde van het 
seizoen is er altijd een spetterende eindactiviteit!

BEGELEIDING
Je ouders worden ingedeeld als begeleiding voor de groepsavonden op vrijdagavond van 19.00 uur tot 21.00 uur 
(2 ouders begeleiding per avond). Hoe vaak dat is, is afhankelijk van het aantal leden (meestal 1 a 2x per jaar). In 
augustus en eind december wordt hiervoor een schema rond gestuurd. Deze begeleiding door de ouders is heel 
belangrijk voor het laten slagen van de groepsavonden.  

LID WORDEN?
Wil je lid worden van Stichting Jeugdraad Heijen? Mail dan je gegevens naar Johan Linders pj.lin@planet.nl :
 o   Naam
 o   Adres
 o   Geboortedatum
 o   06-nummer (van jezelf en je ouders)
 o   e-mailadres (van jezelf en je ouders)

LET OP: jouw aanmelding moet voor 1 september binnen zijn, anders heb je dikke kans dat je buiten de boot valt. In het 
nieuwe jaar is er dan pas weer de gelegenheid om lid te worden. Het lidmaatschap kost € 15,00 per jaar (september-
juni). De contributie ontvangen wij graag voor 1 september 2022 op bankrekening NL54 RABO 0122 1922 14 t.n.v. Stichting 
Jeugdraad Heijen, onder vermelding van de naam van het kind. Hiervoor wordt geen afzonderlijke factuur gestuurd. Je 
bent lid wanneer €15,00 is ontvangen. Voor eventuele vragen kun je terecht bij een van de bestuursleden:

BESTUUR STICHTING JEUGDRAAD HEIJEN
Jessica Blaauw - Esther Jansen - Sandy Klaassen - Johan Linders - Bart Poels - Cindy Roodbeen
Krista Stoffele - Hilda Verhoeven

Aanmelding SJR Seizoen 2022/2023
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Activiteiten ZijActief Heijen
Zondag 15 mei hebben we onder leiding van Martha Toonen een 
vroege wandeling gemaakt bij Plasmolen in het Zevendal. We 
hebben veel uitleg gehad over planten, vogels en de historie van dit 
gebied. De wandelaars leggen elk jaar een klein bedrag in waarvoor 
Martha een goed doel uitzoekt en dit keer was dat onze Dorpskamer 
in Heijen. We hebben de wandeling afgesloten met een ontbijt bij 
het Töpke in Milsbeek. En op dinsdag 7 juni hebben we een leuke 
fietstocht gemaakt in de omgeving van Heijen en het weer werkte 
gelukkig mee. Onderweg hebben we een stop gemaakt bij de Jeu 
de Boules baan in Nieuw-Bergen waar we een aantal partijtjes 
gespeeld hebben en koffie met vlaai hebben genuttigd. We hebben 
de fietstocht afgesloten met een heerlijk diner bij De Dragonder  
in Gennep.  

Familiereünie
De rasechte Familie Lamers, bekend staand onder 
“Klompen Familie” geboren en getogen aan de
Smele 17, hield op 24 april een heuse familiereünie. 
Op de foto staan ze allemaal.

Goede Doelen Week Heijen.
Na ruim 46 jaar (!) coördinator van de Hartstichting te zijn geweest 
draagt Annie de Rijck het stokje over. In die tijd heeft ze een hechte 
groep collectanten verzameld die samen met de collectanten van 
de andere fondsen ieder jaar weer klaar staan om de enveloppen 
op te halen. Afgelopen jaren hebben ook Bep van Mil namens het 
KWF en Riet Gerrits namens het Spierfonds hun werkzaamheden 
als coördinatoren overgedragen. Gelukkig was het geen probleem 
om binnen het dorp mensen te vinden die deze belangrijke functie 
overnamen. Dames, allemaal hartelijk dank voor jullie fantastische 
inzet en het mee opzetten van de Goede Doelen Week Heijen.

Organisatie comité Goede Doelen Week Heijen

Rectificatie
Helaas is er bij het fonds “Jantje Beton” één cijfer 
weggelaten; dat verschilt wel meteen € 500
in de opbrengst. Dus bij Jantje Beton moet 
€ 574,14 genoteerd worden.

Fanfare EMM luidt de vakantie 
muzikaal in...
Op maandag 11 juli is de laatste repetitie van de fanfare voordat de vakantie begint.  Het idee 
is nu om die repetitie buiten op het voorterrein van d’n Toomp te houden, mits het goed weer 
is.  
Een echte repetitie wordt het dan natuurlijk niet, we spelen gewoon een aantal mooie num-
mers. Natuurlijk is het leuk voor ons als er dan ook publiek bij is! Dus, maandag 11 juli vanaf 
20.00 uur tot 22.00 uur zomerse muziek onder het genot van een lekker drankje. Duimen voor 
mooi weer….  Daarna Vakantie! Bestuur en leden fanfare EMM  

Afscheid van een bezorger
van het Hèjs Nèjs.
In mei overleed zeer onverwacht een van de trouwe bezorgers van ons dorpsblad,
Toon Theunissen. Hij mocht 87 jaar oud worden. Wij bedanken Toon voor zijn inzet
en wensen zijn familie veel sterkte toe bij dit enorme verlies.

Een nieuwe bezorger
Nu we Toon als bezorger moeten missen, is het des te fijn te kunnen melden dat
er zich voor Toons bezorgwijk al iemand heeft gemeld: Angelique van Lent uit de
Dionisiusstraat. Angelique, welkom en veel succes met je nieuwe bezigheid.

Redactie Hèjs Nèjs

PRIKBORD 
ALLES UIT 
DE BUURT

NIEUWS
VANUIT DE
VERENIGINGEN
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Kringloopwinkel 
MaGe, vijf jaar later
Nou denk je misschien: ‘Hé, is de kringloopwinkel 
aan de Groote Heeze er al vijf jaar?’ Ja inderdaad, vijf 
jaar geleden opende Kringloopwinkel MaGe (rijmt 
op Page) haar gastvrije deuren en nu werden we 
uitgenodigd weer eens langs te komen. We waren 
nieuwsgierig, hoe gaat het met de winkel, is het 
nog net zo mooi als in het begin en wordt het eerste 
lustrum nog gevierd? 

HET GESPREK
We spraken op een mooie lentemiddag met Sandra 
Peters (59), de manager van de winkel, die kennen 
we al. Ook aangeschoven zijn twee leden van het 
bestuur, de 80-jarige Maarten van de Vijver (secretaris/
penningmeester) en de in Heijen woonachtige Jan 
Koolen (72), voorzitter. Ook Corry Hopman maakt deel 
uit van dit bestuur.
Dit is hun slogan: “Achter de deuren van MaGe gebeurt 
meer dan je denkt.”  Na een proefperiode van een half 
jaar in Heijen was het duidelijk. De winkel had zeker een 
goede bestaansreden. Vanaf het begin was het druk 
met bezoekers en kopers. Om 13.00 uur staat er, voordat 
de winkel opengaat, al een hele rij belangstellenden. 
Sandra: “Per keer dat de winkel open is ontvangen 

we meer dan honderd betalende bezoekers.” En dat 
snappen wij, want als er één winkel is die de spullen 
aantrekkelijk weet te presenteren dan is het wel deze 
kringloopwinkel. Geen ouwe meuk, maar spulletjes die 
als nieuw ogen en op een manier zijn neergezet dat je 
je ogen uitkijkt. Schoon en netjes zijn de toverwoorden. 

"Dit is hun slogan: “Achter de deuren 
van MaGe gebeurt meer dan je denkt."

Wat we al wisten, maar ook nu weer duidelijk naar voren 
gebracht; de Kringloopwinkel is géén commerciële 
activiteit. Het verdiende geld komt, na aftrek van de 
kosten, zoals huur van de hal, gas, water en licht en 
personeelskosten, geheel ten goede aan de Gennepse 
minima. Dat is het primaire doel van de Stichting 
Maatschappelijke Hulp Gennep.  In Gennep staan 
vijfhonderd gezinnen geregistreerd als minima, maar 
Maarten zegt dat als je uitgaat van de statistieken van 
het CBS, dit misschien wel het dubbele zou kunnen zijn. 
Dus ongeveer 900-1000 gezinnen. Maar die gezinnen 
blijven door allerlei redenen toch onder de radar van de 

ARTIKEL 
INTERVIEW 
MET MAGE

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
Sandra, Maarten en Jan 



3332

gemeente. Minima betekent tot maximaal 120% boven 
het minimumloon. 

HET HULPFONDS
Een aantal jaren geleden werd het Hulpfonds opgericht. 
Wat is het Hulpfonds? Maarten legt uit: “We vroegen 
ons af, hoe kunnen we onze doelgroep nu nog beter 
helpen en uit die vraag is het Hulpfonds voortgekomen. 
Ook mensen die eenmalig iets heel dringend nodig 
hebben mogen wij iets als ondersteuning aanbieden. 
Bijvoorbeeld, iemand uit deze doelgroep kan een 
baan krijgen, maar vervoer is lastig. De persoon zou 
eigenlijk een goede fiets moeten hebben. Dan kunnen 
we uit dat Hulpfonds een bedrag van maximaal  
€ 500,- per geval ter beschikking stellen, zodat de fiets 
kan worden aangeschaft. De hulpvragen bereiken ons 
door de gemeente, de papierbrigade, Team Toegang, 
huisartsen, maatschappelijke organisaties. We werken 
heel goed met al deze instanties samen.” 

DE CADEAUBONNEN
Ieder jaar rond eind november stuurt MaGe een brief 
aan alle minima die bekend zijn bij de gemeente met 
daarin vijf cadeaubonnen die elk € 5,- waard zijn. “En 
daar kun je bij ons heel veel voor kopen,” lacht Sandra. 
“Die brieven worden door de gemeente verstuurd, wij 
weten niet wie die mensen zijn.” Overigens zijn de 
bonnen niet inwisselbaar voor geld. Ongeveer 80% 
van de bonnen wordt binnen de geldigheidstermijn 
ingeleverd.

HET WELKOMSTPAKKET
Het welkomstpakket, met daarin ook drie cadeaubonnen 
van MaGe, wordt uitgereikt aan vluchtelingen. Zij komen 
hier en hebben dan vaak helemaal niets. Ook is er de 
mogelijkheid om een noodpakket te ontvangen. Hierin 
zitten de eerste levensbehoeften, zoals levensmiddelen 
en eventueel wat kleding. 

DE SPULLEN IN DE WINKEL
Het aanbod is enorm divers, als je wel eens in de winkel 
geweest bent, weet je dat. “Iedereen kan spullen 
inleveren,” zegt Sandra. “Maar we zijn kieskeurig, we 
nemen geen beschadigde spullen of kapotte apparaten 
aan. Alles wordt gecontroleerd of het schoon  en heel 
is. Het is hier geen dumpplaats! Opknappen van spullen 
doen we niet, want daar hebben we de ruimte niet voor. 
Als je niet zeker weet of we belangstelling hebben voor 

een voorwerp, dan raden we de aanbieder aan een foto 
te sturen, dan kunnen we beoordelen of we dit willen 
hebben of niet. ” Hé, dat is handig! Sandra vertelt over 
hoe ze verder aan de spullen komen.  “We mogen de 
overgebleven spullen ophalen van de speelgoed- en 
kinderkledingbeurs die twee keer per jaar in Boxmeer 
wordt gehouden en we halen vaak winkels en zelfs 
kloosters leeg. Soms krijgen we tips of opdrachten 
van verhuizers. We hebben een vrachtwagentje en dan 
gaan we erop af.” 

ANEKDOTE
Die zijn er velen. Eentje kunnen we nog wel kwijt op 
deze pagina’s. Een dame kwam wat spulletjes brengen 
die ze niet meer leuk vond. Sandra rangschikte de 
spulletjes op een artistieke manier en toen de dame 
dat zag, werd ze toch weer enthousiast . Zo had ze de 
spullen nooit bekeken en ze kocht ze prompt terug!

"Zo had ze de spullen nooit bekeken
en ze kocht ze prompt terug!"

HET FEEST
Op zaterdag 3 september is het precies vijf jaar geleden 
dat de Kringloopwinkel opende en wat een succes 
is het in al die jaren gebleken. Tijd voor een passend 
feestje. Er zijn diverse acties gepland, zoals een loterij. 
Voor elke betalende klant is er een presentje en ook 
aan de inwendige mens wordt gedacht.

TIP
Ga in de kersttijd zeker eens langs bij de Kringloopwinkel, 
dan is er in de winkel een minikerstmarkt ingericht. Je 
slaagt zeker voor cadeautjes en kerstartikelen. Maar de 
winkel is het hele jaar door mooi, hoor!

OPENINGSTIJDEN
Voor de afgifte van goederen: donderdag, vrijdag en 
zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur. De winkel is geopend 
op vrijdag, zaterdag en zondag  van 13.00 tot 17.00 uur

Wij feliciteren MaGe met hun 5-jarig bestaan in Heijen 
en wensen hen nog een hele mooie toekomst en heel 
veel succes! 



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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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.

Na de zomervakantie verschijnt de volgende  
Hèjs Nèjs op 20 September 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
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VRIJDAG 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

ZATERDAG 27 AUGUSTUS
Schietterrein “De Maasarm”

St. Dionysiusgilde
Gemeentelijk Koningschieten

ZONDAG 28 AUGUSTUS
D'n Toomp

Expositie schilderijen Jos van der Venn

ZONDAG 28 AUGUSTUS
10.00 uur Schietterrein “De Maasarm”

St. Dionysiusgilde Geweerschieten

WEEK 35 (29 AUGUSTUS – 3 SEPTEMBER)
Schietterrein “De Maasarm”

St. Dionysiusgilde Geweerschieten 

WOENSDAG 31 AUGUSTUS
ZijAktief

Bezoek Schloss Moyland

ZONDAG 4 SEPTEMBER
12.00 uur D'n Toomp

Die Original Maastaler
Kermis-Frühschoppen

WOENSDAG 14 SEPTEMBER
KBO afd. Heijen Fietstocht

VRIJDAG 23 SEPTEMBER
ZijAktief Thema Theater “eigen schuld”

ZATERDAG 8 OKTOBER
ZONDAG 9 OKTOBER

D’n Toomp 25-jarig jubileum D’n Toomp

DINSDAG 25 OKTOBER
ZijAktief

Reisverslag Santiago de Compostella

IEDERE VRIJDAG
10.30 – 11.30 uur Dorpskamer

Contactmoment Dorpsondersteuner

Elemans groente en fruit
Wie Elemans zegt, zegt groente en fruit. Sinds jaar en dag heeft 
de familie Elemans gezorgd voor de noodzakelijke vitaminen. 
Steeds stonden zij klaar om vanuit Gennep, Heijen en later 
weer Gennep, ons te voorzien van deze, voor een gevarieerde 
voeding zo belangrijke, bestanddelen. Legendarisch was ook 
de verkoop van druiven tijdens de kermis. En dan was niet de 
vraag: mag het een onsje meer zijn. Dat ging er gewoon bij: 
en nog een tros, en nog eentje…..

FOTO 1 (Bron: Hejs Nejs)
Koos en Annie Elemans 

FOTO 2 
Advertentie - Groothandel in groente en fruit Koos Elemans 
(1968). Let ook op het telefoonnummer: in 1968 hadden we 
nog genoeg aan 4 cijfers

FOTO 3 (Bron: Toon Franken )
Advertentie Frans Elemans (1983 M&N). De prijzen zijn uiteraard 
nog in guldens. De salades waren toen al legendarisch. En de 
prijzen van de piepers zijn (omgerekend in euro’s) een kleine 
40 jaar later niet veel anders

FOTO 4
Folder Frans Elemans 21 mei 1988

FOTO 5 (Bron: Els Koenen-Reintjes)
De legendarische verkoop van druiven, waarbij echt niet op 
een druifje (of zeg maar tros) werd gekeken. De opbrengst was 
voor de betrokken vereniging

HISTORISCH
HEIJEN
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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.


