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Extra hypotheek voor energiebesparende maatregelen

Ook besparen op uw energiekosten?

U heeft een koopwoning en wilt besparen op de
energiekosten. Kijk dan eens naar de extra
hypotheekruimte die u kunt krijgen als u investeert
in energiebesparende maatregelen.

HR-ketel
Zonnepanelen
Zonneboiler
Warmtepomp
Dak-, vloer- en muurisolatie
Dubbel glas (HR++)

Dit zijn de meest voorkomende
bespaaroplossingen die u kunt
meefinancieren met uw hypotheek:

Maak vrijblijvend een afspraak!

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

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

kwaliteit in kunststof en aluminium
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In deze uitgave
Voor u ligt de 133e uitgave van het Hèjs Nèjs. We zijn al weer gewend aan de wintertijd. De dagen zijn korter en wat is er 
dan fijner om met het Hèjs Nèjs en een warm dekentje op de bank te duiken. Niets natuurlijk! Wat hebben we deze keer 
voor u verzameld? We spraken met zangtalent Manon Lambregts die zo mooi zong tijdens het 25-jarig bestaan van d’n 
Toomp. het Gezinskoor bestaat deze maand 40 jaar. Als u dit leest hebben ze dat al gevierd, maar maken we nader kennis 
met het koor en hun dirigent. De Hoenders! Daar hadden wij een zeer amusant gesprek mee. Lach mee op bladzijde 12. 
De route van de Hèjse Kerst Walk Along op 23 december is bekend en Historisch Heijen praat ons bij over het voormalige 
Wehrmachthuisje. Natuurlijk ontbreken ook Henks column, het verenigingsnieuws, prikbord, parochienieuws, Wilma Kroon 
en de agenda niet. En wie wil een keer gastschrijver worden? Kortom, er valt weer veel te genieten in deze uitgave.

Wij wensen u veel kijk- en leesplezier.
De redactie.
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club mensen die lief en leed kan delen en waar vooral 
ook veel gelachen kan worden tijdens de wekelijkse 
repetities. Ja, en repeteren kun je doen om het repeteren 
en zo samen muziek te maken, maar…….de uitdaging is 
natuurlijk om het geleerde aan anderen te laten horen. 
Gelukkig zijn er weer voldoende optredens her en der. 
En die optredens zijn er bij allerhande gelegenheden. 
De zonnemiddag bij de Zonnebloemvereniging, het 
opluisteren van een soosmiddag bij een KBO-vereniging, 
een muziekmiddag verzorgen in een verzorgingshuis, een 
optreden samen met een bevriende fanfare, een optreden 
in een winkelcentrum. Kortom je komt nog eens ergens 
als lid van een seniorenorkest. 

Het schijnt ook nog eens goed te zijn voor lichaam en 
geest als je een muziekinstrument bespeelt, en zeker een 
blaasinstrument. De longen blijven er soepel bij. De geest 
blijft ook actief: je moet de muzieknoten lezen, rekening 
houden met tempo, sterkte van spelen (hard of zacht), 
rekening houden met de medemuzikanten en zorgen voor 
de juiste lipspanning. Dit lijkt misschien ingewikkeld, 
maar dat valt in de praktijk gelukkig reuze mee, zeker als 
je thuis geregeld repeteert. Eigenlijk zijn er nauwelijks 
redenen te bedenken om geen muziek te maken in 
clubverband, ook niet op latere leeftijd. Dat brengt me bij 
de gevleugelde woorden van Barrie Stevens: ‘Doorgaan, 
vooral doorgaan’. Ik ben er helemaal voor.

Henk Kerkhoff

COLUMN
HENK 
KERKHOFF

Je ziet (en hoort) ze steeds meer: Seniorenorkesten. 
Veelal samengesteld uit leden met een overwegend 
grijze of witte haarkleur, of geen haarkleur meer 
bij het ontbreken van haar. En met een verzameling 
van minimaal 60 verjaardagen op hun conto. Als 
die leeftijd eenmaal bereikt is, is het aantal jaren 
ervaring met muziek maken natuurlijk navenant. 
Hoewel er ook genoeg leden zijn, die pas op latere 
leeftijd begonnen zijn met het leren bespelen van een 
passend muziekinstrument.

Wat ze verder gemeen hebben is gedrevenheid om 
samen klanken te laten samenvloeien tot een mooi 
geheel, een streling voor het gehoor. 

In Noord-Limburg is, zoals u wellicht weet, ook een 
seniorenorkest actief. De toepasselijke naam is 
Seniorenorkest Noord-Limburg, met een aantal leden 
uit Heijen, een uit Gennep (maar geboren en getogen in 
Heijen), uit Plasmolen, uit Afferden, uit Siebengewald en 
uit Well. Tot hier dekt de naam de lading, om het zo maar 
eens te noemen. De realiteit is evenwel, dat een deel van 
de leden van de andere kant van de Maas komt, oftewel 
uit het Brabantse. De oprichting, een dikke dertig jaar 
geleden, vond plaats in Gennep en de gemeente van 
vestiging is Gennep. Dus, zolang de Brabantse leden er 
geen slapeloze nachten van hebben, kan de naam wel 
blijven, dunkt me. De vraag in de titel van dit stukje 
is nog maar deels beantwoord. Behalve het genoegen 
dat die samenvoeging van klanken biedt, is het ook een 

Waarom muziek maken 
in een Seniorenorkest?
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COLUMN
HENK 
KERKHOFF Naast alle minder leuke dingen van de afgelopen maanden ook nog iets positiefs. We 

hebben van een meer dan normale warme oktobermaand mogen genieten. Dit zal zeker 
een gunstige weerslag hebben op onze energierekening. Maar we gaan ervan uit dat we 
in Heijen elkaar sowieso een warm hart blijven toedragen. Mochten jullie daarvoor ideeën 
hebben of initiatieven waarvoor jullie support nodig hebben, neem gerust contact met 
ons op en we kijken naar de mogelijkheden.

In gesprek met de gemeente
Afgelopen maand is bekend geworden dat de huidige gemeentesecretaris Jacqueline Nijland de gemeente gaat verlaten. Wij 
bedanken haar hartelijk voor de prettige samenwerking en hopen dit met haar opvolg(st)er te kunnen continueren.

Verbouwing d'n Toomp
Voor de verbouwing van D'n Toomp (MFA) zal een ruimer budget worden gevraagd bij de gemeenteraad. Gezien de ontwikkelingen 
op het gebied: gestegen bouwkosten en van duurzaamheid nemen wij aan dat deze aanvraag positief gehonoreerd zal worden.

Rabo Club Support
De RABO-Clubactie heeft HèjjeMojjer een bedrag toegekend van € 516,87. Over de besteding hiervan zullen we jullie 
bij een volgende uitgave verder informeren.

BEDANKT, BEDANKT, BEDANKT
Namens het bestuur van ons gemeenschapshuis D’n Toomp wil ik 
iedereen, maar dan ook iedereen, bedanken voor zijn/haar bijdrage 
aan ons geweldig jubileumfeest! Dit feest was een blijk van samen 
een mooi feest vieren; een feest voor jong en oud.  Een feest dat 
laat zien, dat er in ons dorp Heijen veel samen kan.  Laten we dat 
vasthouden voor de toekomst. Nogmaals Dank!

Ineke Lambregts, voorzitter

BERICHT
VANUIT HET
BESTUUR

BERICHT
VAN D'N TOOMP
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 HEYEN
SINDS 1898

COENDERS
TWEEWIELERS

F

GAZELLE, BATAVUS, 
RIH, LOCOMOTIEF, 

ELECTRISCHE FIETSEN, 
SPARTA, ION, 

BATAVUS EASY SACHS
BROMFIETSEN: VESPA en PUCH

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

Mail: hans.coenders@hetnet.nl

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

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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NIEUWS
VAN DE DORPS 
ONDERSTEUNERDeze keer geen verhaal over verbinding, hoewel, het is maar 

hoe je het bekijkt. Graag jullie aandacht voor een hartenkreet 
van Wilma, onze dorpsondersteuner. Dit is haar oproep: 

“De laatste weken heb ik veel huisbezoeken afgelegd. En je 
merkt nu de dagen korter worden dat de mensen toch graag 
iemand willen zien. Ik heb heel veel verzoeken gekregen voor 
een maatje. Daar ben ik dus nu haastig naar op zoek.” 

WAT HOUDT DAT IN, EEN MAATJE?  
Wilma: “De bedoeling is dat een maatje 1x per week of 1x 
per 2 weken een uurtje op bezoek gaat bij iemand die graag 
een maatje wil. Dat kan bestaan uit een praatje, een blokje 
om, een spelletje, zoiets. Ik heb gelukkig al vele malen 
maatjes kunnen koppelen aan ouderen die graag een maatje 
wilden hebben, maar nu begint er toch een serieus tekort te 
ontstaan in mijn computer.”
   
ALS IEMAND GEÏNTERESSEERD IS OM MAATJE TE WORDEN, 
WAT MOET DIE PERSOON DAN DOEN? 
Antwoord: “Heel simpel, mij bellen of mailen. Dan ga ik op 
zoek naar een match. Bedenk: We hebben elkaar hard nodig.” 

ALS IEMAND ZICH MELDT, HOE GA JE DAN TE WERK? 
“Dan breng ik de vrager en het beoogde maatje bij elkaar 
en kijken we of er een klik ontstaat. Want dat is natuurlijk 
noodzakelijk; het moet wel gezellig zijn. Heijen kennende 

zijn er zeker mensen die zich 
hiervoor willen aanmelden.” 

Contactgegevens:
Wilma Kroon 
Telefoonnummer: 06-57486685 
E-mailadres: dorpsondersteuner@heijen.info  

Op pad met de dorpsondersteuner…

2 december:  Koffi  e-uurtje met dorpsondersteuner. 
  Open: 10.30 – 15.00 uur. Soep om 12.30 uur.
5 december: Sinterklaasmiddag. Aanvang: 14.00 uur.
7 december:  Samen eten met Penina & Meindert.   
  Aanvang: 12.30 uur.
8 december:  Bingo. Kosten kaart € 1,--. Aanvang: 14.00 uur.
9 december:  Contactuurtje met dorpsondersteuner.
  Open: 10.30 tot 15.00u. Soep om 12.30u.
14 december: Samen eten met Wilma & Mariette.   
  Aanvang: 12.30u.
16 december:  Contactuurtje met dorpsondersteuner.
  Open: 10.30 tot 15.00u. Soep om 12.30u.
20 december:  Kerstukjes maken. Aanvang: 14.00 uur.

22 december: Samen eten met  Mieke. Aanvang: 12.30 uur.
23 december:  Contactuurtje met dorpsondersteuner.
  Open: 10.30 tot 15.00u. Soep om 12.30u.
26 december:  Samen eten met Penina & Meindert.
  Aanvang: 12.30 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 koffi  e 
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

Activiteiten Dorpskamer
december 2022
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Service Vonk Groep is de totaalinstallateur uit uw regio. Wij kunnen u adviseren 

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

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

op voor meer informatie en de scherpe prijzen!

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

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

Hierbij kunt u denken aan:

√    Houtkachels

√    Verwarming

√    Sanitair

√    Elektra

√    Airconditioning

√    Service & onderhoud

√    Zonnepanelen

√    Zonneboilers

√    Warmtepompen

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

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

Bij Service Vonk Groep bent u aan het juiste adres 

voor al uw (duurzame) installatiewerkzaamheden!GGSS
ServiceVonkGroep

Download ook onze app!

NIEUWS
VANUIT DE
VERENIGINGEN

Oproep Fanfare EMM

Het fanfareorkest en de slagwerkgroep van EMM zijn op zoek naar vrijwilligers die 
op de maandagavond tijdens de repetitie van het orkest en op donderdagavond van de 
slagwerkgroep de bardienst in d’n Toomp wil draaien. Deze repetities zijn van 20.00 tot 
22.00 uur. Naast jou is er nog een aantal andere vrijwilligers dat bij toerbeurt deze bardienst 
verzorgt. Dit betekent dat je ongeveer éénmaal in de vijf weken een avond aan de beurt 
bent. Daarnaast is onderling ruilen altijd mogelijk. Tijdens de zomervakantieperiode zijn er 6 weken geen repetities 
van het orkest. Als barvrijwilliger ben je aanwezig van 19.45 uur tot ongeveer 22.15 uur. Daarna wordt de bardienst 
overgenomen door een van de fanfare- of slagwerkgroepleden. Deze persoon helpt tijdens de pauze overigens ook 
mee achter de bar. De pauze is rond 21.00 uur en duurt ongeveer 10 minuten. Tijdens de eerste bardienst die je draait 
krijg je uitleg van een vrijwilliger/beheerder van D’n Toomp. Zij draait die avond ook de bardienst met je mee. Tijdens 
de repetitie beheer je de bar en kun je of luisteren naar de repetitie, tv-kijken, krantje lezen etc.. Verder is er Wifi  in 
D’n Toomp, dus je kunt ook gebruik maken van een eigen laptop.

Vind je het leuk om EMM als barvrijwilliger te helpen of heb je nog vragen hierover, stel ze
gerust. Neem hiervoor contact op met voorzitter Roger Guelen, telefoon 06-48974274.
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NIEUWS
VANUIT DE
VERENIGINGEN

NIEUWS
VANUIT DE
VERENIGINGEN

De zonnebloem

Zon in de schoorsteen:
De Zonnebloem levert een positieve bijdrage aan het 
leven van mensen met een fysieke beperking door 
ziekte, handicap of gevorderde leeftijd. Door middel van 
huisbezoek en activiteiten geven we kleur aan hun leven 
en helpen onze 16 Heijense Zonnebloemvrijwilligers 
gevoelens van eenzaamheid te verminderen. 

Rabobank Club Support
Wij willen iedereen hartelijk danken voor het stemmen 
op onze vereniging. Wij hebben van Rabobank Club 
Support een mooi bedrag ontvangen van € 322,21.

Activiteiten:
In juni zijn we met een kleine groep naar de 
Kasteeltuinen in Arcen geweest. In september  hebben 
we een gezellige lunch georganiseerd. 

Ook de Sinterklaasmiddag is een jaarlijks terugkerende 
activiteit. Op woensdag 30 november  staat deze 
middag, die bestemd is voor de mensen uit Heijen 
met een fysieke beperking, weer op het programma. 
U kunt deze middag fi nancieel ondersteunen door uw, 
zeer welkome, vrijwillige bijdrage af te geven bij onze 
penningmeester Aggie Lambregts, Lijsterbesstraat 8 of 
bij Mariek Vloet, Beukenlaan 12. U kunt uw bijdrage ook 
overmaken op bankrekeningnr. NL57 RABO 0122 1031 14 
t.n.v. Nat. Ver. De Zonnebloem Heijen.

De Zonnebloem, afdeling Heijen, bedankt u bij voorbaat 
voor uw fi nanciële steun.

Nationale Zonnebloem loterij:
Op 10 oktober vond de trekking van de jaarlijkse 
Zonnebloemloterij plaats. Hiermee zijn de winnaars 
bekend van de vele prijzen, waaronder geldbedragen, 
e-bikes, tablets, uitjes en weekendjes weg. Ook 
vrijwilligers van de afdeling Heijen gingen de afgelopen 
maanden met lotenboekjes langs de deuren. We 
hebben het mooie aantal van 890 loten verkocht via 
de huisverkoop. Verder zijn er digitaal nog 23 loten 
verkocht. Wij danken u hiervoor hartelijk. 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 een gezellige middag. 

De winnende lotnummers zijn te vinden op
www.zonnebloem.nl/loterij. 

Kerstconcert 2022 in d’n Toomp.

Op zondag 18 december vindt om 15.00 uur het 
kerstconcert plaats in gemeenschapshuis d’n Toomp. 
De gezamenlijke verenigingen willen het publiek alvast 
met toepasselijke muziek en zang in kerstsfeer laten 
komen. Na afl oop is er nog een gratis kopje koffi  e
of thee.

Tot ziens in d’n toomp
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Mondzorg
Op zoek naar een tandarts?

Wij nemen nog patiënten aan!

Europaplein 2     6591 AV  Gennep     Telefoon 0485 479 071
info@deenenmondzorg.nl     www.deenenmondzorg.nl

Wij kunnen u bieden:
- Tandarts
- Implanteren
- Mondhygienist
- Tandprotheticus
- Tandtechniek

Prothese reparaties klaar 
terwijl u wacht.

Weekend en ‘s avonds 
06 46774514.

WWW.KONINGSVEN.NL

KONINGSVEN - DE DIEPEN
natuur in ontwikkeling
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NIEUWS
VANUIT DE
VERENIGINGEN

GESPOT: Nieuw Muzikaal Talent 

Er is nieuw muzikaal talent gespot in Heijen. Wie? Hoor 
ik jullie denken. Nou……

tijdens het feestweekend van Gemeenschapshuis D’n 
Toomp stonden op zaterdag 8 oktober plotseling Bark 
Canjels en Charles Tielemans op het podium. Terwijl 
Die Original Maastaler het nummer “Trara es brennt” 
begon te spelen namen Bark en Charles de microfoons 
ter hand, riepen ook de Revuegroep op het podium en 
zo zongen zij samen dit lied. Beiden hadden zich zelfs
aangepast aan de kleding van de blaaskapel, want 
wat stonden die Tiroler mutsen hun prachtig. Een 
overdonderend applaus was na afloop hun beloning.

Bark en Charles zijn al jaren trouwe supporters van Die 
Original Maastaler. Elke woensdagavond, uitgezonderd 
de woensdagen dat ze een spelletjesavond hebben 
met Gisela, zijn ze van de partij. Ze luisteren gezellig 
naar de repetitie en tijdens de pauze kletsen ze even 
met iedereen.  Wij als kapel hopen dat ze nog jaren 
de repetitieavonden komen opvrolijken met hun 
gezelschap.
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De Hoenders gaan 
Heijen verrassen….
De Hoenders, de Hoenders, hoe zit dat ook al weer. 
Wij zijn er als de kippen bij om dit aan jullie uit te 
leggen. We spraken op een rustige herfstavond 
met drie Hoenders, namelijk Niels Wabeke (30), Tijn 
Wabeke (28) en Niek Linsen (30). We zaten gezellig 
aan de lange tafel bij de Vrienden van Heijen, dat je 
gerust het kippenhok van de Hoenders kunt noemen. 
Deze drie en de afwezige Hennie Gieben (65) vormen 
de Hoendercommissie, waarbij Niek ook de rol van 
vorst bekleedt. Wie Hennie is, lees je hieronder.

HET BEGIN
Carnavalsgroep Rap noar d’n Tap zat op een zonnige 
middag in 2010 op het terras van Schuttershof en ze 
zaten bepaald niet aan de frisdrank, als je snapt wat 
we bedoelen. Op een gegeven moment kwam er een 
man het terras opgewandeld, die was van de Veluwe 
onderweg naar België en logischerwijze kom je dan 
dwars door Heijen. Afi jn, geschiedenis. Deze man 
integreerde als een malle in de vriendengroep, al moet 

hij in de ogen van het jeugdige gezelschap als stokoud 
zijn ervaren. Hij heet Hennie Gieben en is kippenboer in 
Hoenderloo. Echt waar, we verzinnen dit niet. Het werd 
steeds gezelliger en op een gegeven moment riep hij: 
“Hoenders! Daar moeten jullie wat mee!” Het ei was 
gelegd. De tap was weer eens een bron van goede 
ideeën. Hennie is niet echt actief bij de vriendengroep, 
“maar zorgt voor de mentale ondersteuning,” zeggen 
de heren aan tafel met een stalen gezicht. We kregen 
er kippenvel van!

"Op een gegeven moment riep hij: 
“Hoenders! Daar moeten jullie
wat mee!” Het ei was gelegd."

De vrienden hadden al langer het idee dat er iets moest 
gebeuren op de vrijdagavond voor de carnaval, daar 
broedden ze al een tijdje op, want dan is het nog stil in 
Heijen. In 2010 hadden ze in allerijl een carnavalswagen 
gebouwd toen kippenboer Henk Hendriks Prins van 
de Wortelpin was. Het was toen te kort dag om nog 
iets voor de vrijdagavond te verzinnen, want waarom 
zouden ze geen vijf dagen carnaval kunnen vieren... 

ARTIKEL
DE HOENDERS

Tijn, Niels en Niek
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ARTIKEL
DE HOENDERS

Het Hoenderbal kreeg gestalte en in 2012 was het 
zover. Het idee bleek de kip met de gouden eieren. 
We denken in Heijen wel eens dat ‘’De Hoenders’’ een 
carnavalsvereniging is. Welnéé! Het zijn de vrienden 
van Rap noar d’n Tap en De Raddrèjjers. Die twee 
groepen zijn intussen met elkaar gefuseerd en ze doen 
sinds een paar jaar samen mee met de optocht. Alleen 
tijdens carnaval zijn ze De Hoenders.

HET HOENDERBAL OP DE VRIJDAGAVOND VOOR 
CARNAVAL
Dit jaar voor de 11e keer, een jubileum dus. “Wat is het 
idee,” vragen wij. De heren leggen uit: “Het Hoenderbal 
wordt vaak gebouwd rond een bepaald thema. We hadden 
bijvoorbeeld een keer het thema Man Bijt Hoender, met 
als onderdeel De Babbelbox. Daarvoor stonden we bij de 
Troefmarkt en er is ook een videoclip van gemaakt. Een 
ander thema was Wie is de Hoender? En de Soundmixshow. 
En verder kun je het Hoenderbal vergelijken met een 
gewoon prinsenbal, want op die avond komt de nieuwe 
prins van de Hoenders uit. De grap is dat je van tevoren 
niet weet dat je Hoenderprins wordt. Pas vijf minuten voor 
het uitkomen krijgt diegene het te horen. Nee zeggen is 
geen optie! Foto’s en fl yers zijn dan al gemaakt en daar 
wordt de foto van de Prins gewoon ingeshopt. Iedereen 
kan prins worden, man/vrouw of alles daar tussenin!

Bij het thema Soundmixshow heeft het zelfs een heus 
Hoenderlied opgeleverd: Hoenders Overal van Hennie 
Gieben en de Soundmixshow. Het is gecomponeerd 
door Marnix Bruinsma en gezongen door zijn vader 
Karel en te beluisteren op Spotify en YouTube. Het 
dateert van 2018 en was een bedenksel van Hennie 
en de Hoendercommissie. Als je goed luistert naar de 
tekst, hoor je de historie van de Hoenders er in klinken. 
Het lied is niet alleen bekend in Heijen, maar ook in de 
omgeving. In Gennep wordt het zelfs gespeeld op de 
kermis.” Prompt wordt het lied voor ons opgezet en de 
heren vertellen dat de fi lmpjes van Man Bijt Hoender 
en de Babbelbox terug te vinden zijn op YouTube. Kijk 
maar eens op https://www.hoenderbal.nl/hoenders-
ien-het-nejs

Tijdens de corona kon er helaas geen Hoenderbal 
gehouden worden maar werden er een online 
Hoenderbingo en muziekquiz op touw gezet. Het ei 
van Columbus! De animo om daaraan mee te doen 
was mega groot. Hennie Gieben werd op afstand 
uitgeroepen tot Hoenderprins. 

Hoenderprins Jeen (prins Jean) met vader Hans

Hoenderprins Tijn met zijn hele gevolg

Ramon Pluk, de eerste Hoenderprins
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ALLES MOET NATUURLIJK “LOW BUDGET”, HOE 
FINANCIEREN JULLIE DIT? IS ER ZOIETS ALS EEN 
SPECIAAL DRANKJE?
Niek: “Nee, dat niet, maar er is wel een Hoenderburger, 
gebakken door Wilma Verhasselt en Mariëtte Wabeke. 
We willen het jubileum Hoenderbal vroeg beginnen 
met een hapje en een drankje, tijdens een heus 
avondmatinee is de bedoeling. Op die manier hopen 
we wat meer mensen naar De Vrienden te trekken dan 
alleen de jeugd en de Hoenders en hun aanhang. Er 
zullen ook speciale artiesten optreden. De kosten van 
het Hoenderbal dekken we ieder jaar door de verkoop 
van de Hoenderburgers en een loterij. Er zijn zelfs 
jaren geweest dat er geld werd verkregen doordat de 
bezoekers van het bal de mogelijkheid om prins te 
worden zogenaamd af konden kopen. Dat kon gewoon, 
want ik wist namelijk dat ik zelf Hoenderprins zou 
worden, dus we liepen geen risico. Win-win dus… !"

"We willen het jubileum Hoenderbal 
vroeg beginnen met een hapje en

een drankje tijdens een heus 
avondmatinee is de bedoeling."

Overigens is het niet duur om Hoenderprins te zijn, 
zegt ex-Hoenderprins Tijn, “Want je krijgt de hele tijd 
drankjes aangeboden…”

REÜNIE
Nu diverse Hoenders ouder worden en al dan niet 
gedwongen door het gebrek aan betaalbare huizen uit 
Heijen zijn vertrokken is het Hoenderbal de uitgelezen 
gelegenheid elkaar weer te ontmoeten. “Het voelt 
soms als een reünie,” zeggen ze. Een heel gekakel zal 
het wel zijn, schatten wij in.

"Het voelt soms als een reünie,”
zeggen ze. Een heel gekakel zal
het wel zijn, schatten wij in."

NOG EVEN OVER DE LEDEN VAN DE HOENDERCOMMISSIE, 
WAT DOEN ZIJ IN HET SERIEUZE LEVEN?
Dat Hennie kippenboer is, weten we al. Niek is leraar 
Frans in Venlo en woont in Nijmegen. Niels is consultant 
en vervult tijdelijke opdrachten op projectbasis. Op dit 
moment houdt hij zich bezig met de OV-fiets bij de NS 
en woont samen met zijn vriendin Rosan in Nijmegen. 
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En Tijn is in dienst van de gemeente Venlo en is 
sportconsulent. Hij geeft deels ook sportlessen. Tijn 
woont samen met Kaylee in Heijen. Niels was en Tijn is 
nog steeds een vaste waarde bij het eerste elftal van 
VV Heijen.

TOT ZOVER
Wij wensen de Hoenders veel succes met het volgende 
Hoenderbal op vrijdag 17 februari 2023. Ze hopen op 
een grote opkomst tijdens het jubileumbal en zeggen 
ze: “Iedereen is van harte welkom. We willen Heijen 
heel graag die avond verrassen.” Het zal wel niet met 
de kippen op stok worden…..
De datum staat bij ons al in de agenda… Hoenderprins Roy Maas (Prins Biggie)
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Wij maken samen met u bouwplannen
Samen toewerken naar doelgerichte bouwplannen

Alfap Administratie- en belastingadvieskantoor on-

dersteunt ondernemers in het MKB en ZZP-ers op 

het gebied van Accountancy, Lonen, Fiscaal Advies 

en Personele zaken.

Wij kunnen uw complete administratie verzorgen, 

van het verwerken van de � nanciële gegevens, het 

verzorgen van de loonadministratie in de meest rui-

me zin, tot het samenstellen van de jaarrekening. 

Daarnaast kunnen wij alle � scale 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

APK-CONTROLE
VOOR ALLE MERKEN
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De Route voor de Hèjse Kerst
Walk Along is bekend
Woon je aan de route? 
Versier je tuin of oprit in kerstsfeer naar eigen inzicht met lichtjes, takken, ballen etc.: alles mag en 
kan. Op 23 december vanaf 19.00 uur mag je de route lopen en genieten van alle versierde kersttui-
nen en optredens op pleinen en opritten onderweg.

Woon je niet aan de route?
Op vrijdag 23 december vanaf 19.00 uur mag je de route gaan lopen en genieten van alle versierde 
kersttuinen en verrassingen onderweg. 

Waar is de start?
Dat mag iedereen zelf kiezen, je kunt op elke plek op de route starten.  Je mag een deel van de route 
lopen of de hele route. Onderweg kun je letters verzamelen om de Kerstpuzzel op te lossen.

Waar eindigt de route?
Om 21.00 uur hopen we iedereen op het sfeervolle Kerkplein te ontmoeten. Er is glühwein, warme 
chocomel, er zijn vuurkorven, een wensboom, een exclusief Kerstoptreden enzovoort. Laat je verras-
sen! Heel Heijen luidt gezamenlijk de Kerst in!

PRIKBORD 
ALLES UIT 
DE BUURT
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Diensten in het kerkzaaltje
De kerkgangers hebben het al gemerkt: vanaf 6 november wordt 
de mis in het kerkzaaltje gehouden. Om energiekosten te besparen 
is besloten in de koudere maanden, zijnde november t/m maart, 
de diensten niet in de kerk te houden. U kunt gewoon naar 
binnen via de hoofdingang. Is er een (speciale) dienst waarbij 
meer kerkgangers verwacht worden, bijvoorbeeld Kerstmis of een 
uitvaart, dan blijft de kerk beschikbaar.

Wij vertrouwen erop dat u begrip hebt voor deze keuze.

Met vriendelijke groet,
Het kerkbestuur

Kerkbijdrage 2022 
Hebt u de toegezegde kerkbijdrage nog niet (volledig) voldaan? Dan 
vragen wij u het (resterende) bedrag over te maken naar de volgende 
rekening: NL85 RABO 01221 00670 t.n.v. Parochie H. Dionysius o.v.v. 
kerkbijdrage 2022. Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage. 

Het kerkbestuur

Kerstconcert op zondag 18 december om 15.00 
uur in D’n Toomp
De commissie is weer bezig met de organisatie van het kerstconcert. 
Dit is gepland op zondag 18 december 2022 om 15.00 uur in D’n 
Toomp. De diverse Heijense muziekgezelschappen staan dan klaar 
om u in kerstsfeer te brengen en heten u van harte welkom.

NIEUWS
VAN DE
PAROCHIE

Kerkvieringen
ZONDAG 4 DECEMBER 09.30 UUR  
Eucharistieviering met volkszang

ZONDAG 11 DECEMBER 09.30 UUR  
Eucharistieviering met volkszang

ZONDAG 18 DECEMBER 09.30 UUR  
Eucharistieviering met volkszang

ZATERDAG 24 DECEMBER 22.00 UUR  
Nachtmis met het Gezinskoor

ZONDAG 25 DECEMBER 09.30 UUR  
Eucharistieviering met het Gregoriaans Koor

AANKONDIGING:  
De Mis op zondag 1 januari 2023 om 09.30 uur wordt 
opgeluisterd door het mannenkoor Nèj Hèjs. Ze zin-
gen dan de Deutsche Messe van Schubert.

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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Welkom bij onze Tienergroep!

Wat is het doel van de Tienergroep? 
Het doel van deze Tienergroep is dat wij jullie een plek 
willen geven waar je je thuis kunt voelen  waar je kunt 
zijn wie je bent en waar je iets kunt leren over God. 
We hebben iedere Tieneravond een thema. Rondom 
dat thema gaan we spellen doen, zingen, en bidden. 
Bij goed weer hebben we buiten sport en ontspanning.

Wanneer en waar? 
We komen met onze Tienergroep gemiddeld één keer 
per maand samen op de vrijdagavond. Meestal is dit op 
de pastorie van Gennep. De eerstvolgende samenkomst 
van de  Tienergroep is op vrijdag 25 november van 
19.00-21.00 uur in het parochiezaaltje van Gennep.

Voor wie? 
De Tienergroep is bedoeld voor tieners vanaf groep 
8 van de basisschool. Iedereen is welkom. Onze 
Tienergroep draagt het katholieke geloof uit.

Wil je een keer komen? 
Dan graag even aanmelden: info@parochie-martinus-
gennep.nl.

Mede namens het kernteam: van harte welkom bij de 
Tienergroep! 

Vrijwilligersdag op 11 december 2022
Wij willen onze vrijwilligers bedanken voor hun inzet voor 
de parochie! Daarom is het in onze parochies een goede 
gewoonte om tegen het einde van het jaar samen te komen 
met alle vrijwilligers. Dat doen wij op zondag 11 december. 
De H. Missen in onze kerken zijn in dat weekend op de 
gebruikelijke tijden. Aansluitend aan de Mis van 11.00 uur in 
de Martinuskerk zullen we naar Pica Mare gaan voor de lunch. 

De vrijwilligers krijgen hiervoor een uitnodiging. Mocht u om 
welke reden dan ook geen uitnodiging hebben ontvangen, 
laat het ons dan even weten.  De inzet van de vrijwilligers voor 
de parochie is onmisbaar. Zij zijn onze beste ambassadeurs. 
Immers, als zij enthousiast zijn, zullen ze anderen aantrekken 
en uitnodigen: ‘waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn’, 
zegt Jezus. Daarom dank aan alle vrijwilligers!

Kerstmarkt 2022 in hartje Gennep
Op zaterdag 17 en zondag 18 december organiseert de stichting SumMmertime Gennep weer de traditi-
onele Kerstmarkt op de Markt in Gennep. Zondag 18 december is tevens koopzondag, wat ongetwijfeld 
voor extra bezoekers en meer gezelligheid zal zorgen. Na twee jaar van stilte wordt de hoop gekoesterd 
dat de editie 2022 wel door kan gaan. De Markt zal op beide dagen omgetoverd worden in Kerstsfeer met 
gezellige kramen. De levende Kerststal en sfeervolle Kerstmuziek zorgen voor een prettige ambiance. De 
overbekende ‘ Riefkoek ’ en ook de Glühwein zullen niet ontbreken. Diverse koren zullen sfeervolle liede-
ren vertolken in de Protestantse Kerk. De Kerstmarkt start beide dagen om 12.00 uur en zal om 17.00 uur 
eindigen. Voor beide dagen zijn nog plaatsen beschikbaar. Belangstellende ondernemers, ambachtslie-
den, beeldend kunstenaars en hobbyisten kunnen zich melden bij de Stichting SumMmertime Gennep, via 
kerstmarkt@summmertimegennep.com. De 4 meter brede overdekte kramen, eventueel met elektriciteit, 
zijn zowel voor één dag als voor beide dagen te huur. Aanbod van drank en eten kan alleen in overleg met 
de organisatie.

PRIKBORD 
ALLES UIT 
DE BUURT
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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
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40 jaar Gezinskoor 
in Heijen, “Wij zijn 
dienstbaar aan de 
kerk…”
40 jaar Gezinskoor, dat is een serieuze mijlpaal! Het 
kwam ons ter ore en dan gaan wij er natuurlijk op 
af. Om te beginnen werd er in de kerk een heuse 
fotoshoot gehouden. Ondanks het feit dat het 
gesprek niet op hun reguliere repetitieavond plaats 
vond, de repetities zijn op woensdagavond van 19.00 
tot 20.30 uur, was de hele club compleet. Dat zegt 
toch wel wat over de motivatie van deze zangers en 
zangeressen. Na afloop van de fotosessie gingen we 
in het kerkzaaltje aan tafel met het bestuur en de 
dirigent. We stellen ze aan jullie voor:EERST MAAR 

Huidig dirigent is Huub Meertens uit Boxmeer (68). 
Het bestuur wordt gevormd door Truus Hendriks 
(67, voorzitter), Germa Vloet (47, secretaris), Nellie 
Versteegen (66, penningmeester), Henk Lietmeijer (72, 
lid). Voor de goede orde: Bestuurslid Chris Hopman was 
wel aanwezig bij de fotosessie, maar nadien niet bij 
het interview.

HET BEGIN
Ze vertellen: “Pastoor Jaspers wilde graag een 
jongerenkoor in de kerk hebben. Dat was in 1982. In 

eerste instantie lukte dat ook, maar het aantal jeugdige 
leden liep na een paar jaar al snel terug. Toen kwam 
het idee om ook de ouders te vragen om mee te komen 
zingen. Zo ontstond aldus een Gezinskoor. Germa: “Dan 
moet je denken aan moeder met dochter(s), vader met 
dochter, maar ook echtparen en broer en zus.” De eerste 
dirigent was, hoe kan het ook anders, Wim Linssen. Na 
Wim kwamen Cor Pluk en Leo Seel. Sinds tien jaar is de 
muzikale leiding in handen van Huub Meertens. Germa 
houdt de ledenadministratie bij. Van haar horen we dat 
de leeftijden van de koorleden variëren van 47 tot eind 70.

DIRIGENT HUUB, HOE BEN JIJ BIJ HET KOOR GEKOMEN?
Huub: “Ik zing onder andere bij het Weijerkoor in 
Boxmeer. Zingen en gitaarspelen zijn mijn hobby’s. 
Ongeveer tien jaar geleden zocht het Gezinskoor in 
Heijen een nieuwe dirigent. Dit werd mij verteld door 
een lid van het Weijerkoor dat in Gennep woont. Ik 
voelde daar wel voor en vervolgens ben ik gaan kijken 
en luisteren. Het was toen een nogal grote club mensen 
en ze werden ondersteund door een fluitist. Ik vond het 
een fijne club en ik had de tijd, dus ben ik hun dirigent 
geworden.”

ARTIKEL 
GEZINSKOOR
IN HEIJEN
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OPLUISTEREN H. MISSEN
Dit is natuurlijk de hoofdactiviteit van dit koor. Maar 
er wordt ook bij andere gelegenheden gezongen. Zo 
worden er uitstapjes gemaakt naar een verzorgingshuis 
of verpleeghuis en soms bij de Zonnebloem. Bij het 
jaarlijkse kerstconcert in samenwerking met andere 
koren en de fanfare is het Gezinskoor ook altijd aanwezig.

Als het koor zingt in de H. Mis geeft dit altijd een 
extra cachet aan het geheel. In het beleven van de Mis 
heeft het koor zeker een groot aandeel. Niet alleen 
de reguliere H. Missen worden opgeluisterd, maar 
(op verzoek) ook begrafenismissen en onlangs zelfs 
een huwelijksmis. Dat laatste was al enige jaren niet 
voorgekomen. Ze zongen bijvoorbeeld ook bij de uitvaart 
van Pastoor Jaspers in samenwerking met de koren van 
alle parochies waar Pastoor Jaspers actief was. 

Ruim 25 jaar kon het koor beschikken over een 
uitstekende fluitiste, Tonny Artz. Maar toen Tonny 80  
jaar werd stopte ze ermee. Huub: “We zijn dringend 
op zoek naar iemand die fluit speelt. Met een fluitist 
erbij klinken onze liederen wat voller en blijft het koor 

goed op toon. Nieuwe zangers en zangeressen zijn 
echter ook van harte welkom!” Huub begeleidt het koor 
geregeld op zijn gitaar. Zoals reeds aangegeven zijn de 
repetities op woensdagavond van 19.00 tot 20.30 uur.

"Huub: “We zijn dringend op
zoek naar iemand die fluit speelt.”

HET REPERTOIRE
Ze zingen de religieuze liedjes die veel in kerken 
gezongen worden. Daarnaast maken ze ook gebruik 
van allerlei popliedjes waarvan de teksten veranderd 
zijn. Zo is er bijvoorbeeld op het lied “Yesterday” van 
de Beatles een andere tekst gemaakt, waardoor dit 
lied nu passend is bij kerkbezoek. Maar ook bekende 
melodieën van de Beach Boys en Bob Dylan moesten 
eraan geloven. Henk geeft aan dat ook diverse 
koorleden voor deze nieuwe teksten hebben gezorgd, 
bijvoorbeeld voor de Gildemis.
Pastoor Jaspers heeft ooit een mis geschreven, Missa 
Simples, genaamd. Van deze prachtige songs maakt het 
koor nog regelmatig dankbaar gebruik. Verder wordt er 
veel gebruik gemaakt van het befaamde Rode Boekje, 
waarin vele liederen zijn opgenomen. Iedereen die ooit 
in de kerk komt of is geweest heeft dit boekje wel eens 
in handen gehad.

WAT MAAKT HET ZO LEUK OM IN HET GEZINSKOOR TE 
ZINGEN, VRAGEN WIJ… 
Dat maakt veel reacties los. Maar het komt er het 
meest op neer dat ze graag zingen én het gezellig is.  
De saamhorigheid tussen de koorleden is groot. “We 
doen iets voor de kerkgemeenschap, we zijn dienstbaar 
aan de kerk.” Ze worden blij van een goed opgeluisterde 
H. Mis en het warme applaus van de kerkbezoekers na 
afloop. 

"De saamhorigheid tussen
de koorleden is groot.”

CORONATIJD  
Tja, toen lag alles en iedereen stil, dus ook het 
Gezinskoor. Truus vertelt dat de koorleden in die tijd 
geregeld een bloemetje of snoepje of een kaartje in 
de brievenbus ontvingen. “Je wilt het contact niet 
verliezen.” Heel jammer is dat corona invloed heeft 
gehad op het aantal leden. Na de coronaperiode 
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bleven er nog maar 15 van de 22 leden over. En dat 
terwijl het koor in de hoogtijdagen zelfs meer dan 
50 leden telde. Jammer toch. Maar ze zijn realistisch: 
“Het is niet alleen bij ons dat het ledental afneemt. 
Bovendien is de gemiddelde leeftijd ook best hoog en 
daardoor stoppen mensen ook vaak met zingen.” Het is 
een maatschappelijk probleem. Daarnaast neemt het 
kerkbezoek al jaren drastisch af. 

HET JUBILEUM
Als jullie dit lezen is de jubileummis al achter de rug. 
Op 20 november werd het jubileum gevierd met  een 
mooie Mis, waarin twee nieuwe liederen ten gehore 
werden gebracht. De teksten hiervan zijn gemaakt door 
een ex-koorlid, Bernadet Niesten. Na de Mis was er 
koffi  e met vlaai. 

OVERIGE WETENSWAARDIGHEDEN
Jaarlijks gaat het koor een keer lekker uit eten en wordt 
er iets georganiseerd, bijvoorbeeld een wandeling, 
fi etstochtje, midgetgolf, picknick en zelfs een keer een 
heuse muziekquiz.

Huub: “Wat zeker vermeld moet worden is dat het 
Gezinskoor ondersteund wordt door een fantastisch 
en zeer gemotiveerd bestuur. Zij besteden heel veel 

tijd hieraan. Als dirigent alleen begin je niet zo veel. 
Er moet veel geregeld worden met het kerkbestuur 
en de pastoor.”

Nellie vult aan: “We hebben een gezellig clubje als 
bestuur en dat al vele jaren in deze samenstelling. 
Tijdens de jaarvergadering worden we steeds opnieuw 
herkozen met algehele instemming en luid applaus. 
Waarschijnlijk omdat niemand anders zich geroepen 
voelt om een bestuursfunctie te vervullen, maar toch... "

TOEKOMST
Of het koor nog toekomst heeft, de tijd zal het leren. 
Maar het is wel mooi om te zien hoe het koor ondanks 
alles (het teruggelopen kerkbezoek, de coronatijd, de 
oplopende leeftijden) elkaar stevig vasthoudt en zich 
daardoor niet laat afschrikken. Chapeau!

Wij willen het Gezinskoor van Heijen van harte 
feliciteren met deze mooie mijlpaal en wensen hen 
een gezonde toekomst toe met mooie liederen en 
veel onderlinge gezelligheid.

Truus, Henk, Nellie, Huib en Germa
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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
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Oproep Gastschrijvers
Zoals jullie al ruim twaalf jaar ervaren kost het ons weinig moeite om 10 keer per jaar een Hèjs Nèjs 
van voren naar achteren vol te krijgen. Dat doen we met veel plezier en we danken ook al diegenen 
die ons voorzien van verenigingsnieuws, parochienieuws, prikbordberichten, columns en andere on-
derwerpen. Maar we zouden het zo leuk vinden om ook eens gastschrijvers in de pen te laten klim-
men. Als je de Gelderlander leest weet je dat daar iedere zaterdag een pagina in staat met verhalen 
die door de lezers zijn ingeleverd. Het zijn soms grappige anekdotes, fi losofi sche overpeinzingen, 
een mooie jeugdherinnering, een vakantieverhaal, hartenkreten, kinderuitspraken, enzovoort. Wil jij 
ook eens een mooi verhaal of idee kwijt, of wil je iemand in het zonnetje zetten, zoals de kinderen 
van Harry van VES Autoschadebedrijf dat in de vorige uitgave zo mooi deden, dan geven we je graag 
de gelegenheid. Een halve pagina is circa 250 woorden, een hele pagina 450 woorden. Het is mooi 
als je de tekst voorziet van een foto, maar dat is zeker niet verplicht. Verhalen moeten wel positief 
gesteld zijn en we houden ook niet zo van politieke onderwerpen. Je kunt je verhaal sturen naar 
dorpsblad@heijen.info onder vermelding van Gastschrijver.  Wie durft?

Welkom in Heijen,
Marisol!
Marisol is de eerste meisjesbaby die wij dit jaar in Heijen welkom mogen 
heten. Marisol woont met haar papa en mama Dennis en Evita en broer 
Mike aan de Nieuwwijkstraat. Namens de redactie Van harte gefeliciteerd!

Oproep Babyfotoshoots
In de vorige uitgave van het Hèjs Nèjs kondigden wij ‘m al aan: de be-
faamde Babyfotoshoot van de baby’s van 2022. Voor deze keer nodigen 
wij echter ook de baby’s van 2012 van harte uit. Dit gebeuren vindt plaats 
op zaterdag 10 december in d’n Toomp vanaf 10.30 uur. Je kunt je baby 
of tiener aanmelden voor deze fotoshoot door een mail te sturen naar 
marjohejsnejs@gmail.com. Nadere informatie volgt ongeveer 1 week van 
tevoren. Wij hopen op een hoge opkomst!

Hèjje Helpt Hèjje: 
Bridgemaatjes gezocht
Wij, Wim en Lenie Vos, wonende Sleeweg 17 te Heijen, willen graag 
kennis maken met mensen die bridgen. Ons voorstel is om met be-
langstellenden wekelijks een middag thuis te bridgen. Reacties zijn 
welkom op telefoon 0485-531076  of  06-45822679.

PRIKBORD 
ALLES UIT 
DE BUURT
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Manon Lambregts, 
Heijens zangtalent
Iedereen die in het weekend van 8 en 9 oktober het 
jubileumfeest van d’n Toomp heeft bezocht heeft haar 
gezien en gehoord. Manon Lambregts (25) zong de sterren 
van de hemel op zaterdagavond bij de slagwerkgroep 
van EMM en op zondagmiddag bij het fanfareorkest. We 
waren onder de indruk van haar optreden en daarom 
stapten we op haar af en vroegen of we haar eens 
mochten interviewen voor het Hèjs Nèjs. Gelukkig zei ze 
ja. Een afspraak was snel gemaakt. En in dit artikel kijken 
we ook kort terug op het jubileum van d'n Toomp.

WIE IS MANON?
Manon is de dochter van Ronald en Marita Lambregts. 
Ze heeft een oudere zus, Malou en een jongere broer, 
Merijn. Ze groeide op aan de Smele en later in de 
Kasteelstraat. Basisschool de Heggerank natuurlijk en 
daarna naar het Elzendaal College in Boxmeer. Haar 
vriendinnen waren en zijn nog steeds Sanne Kroon, Kim 
Wessels, Eline Janssen en Femke Scheffer. 

“Het VWO op het Elzendaal College was zo halverwege 
een beetje lastig,” vertelt Manon. “Ik wilde eigenlijk 
liever overstappen naar de HAVO maar dat ging niet 
door. Toen heb ik toch maar doorgezet en mijn vwo-
diploma gehaald.” Na de middelbare school ging 
Manon naar de ALPO-opleiding. Dat is een opleiding 
op de PABO voor leerkracht op het basisonderwijs, 
aangevuld met een opleiding op universitair niveau 
voor orthopedagoog. “Deze opleiding duurt 4 jaar,” 
zegt Manon, “dan heb je je diploma voor leerkracht en 
de bachelor voor orthopedagogiek. Daarna heb ik nog 
twee jaar de master orthopedagogiek gedaan, maar 
intussen werkte ik al wel op een basisschool.” Na twee 
jaar had Manon dit onderdeel aan de universiteit ook 
afgerond. Zij woont inmiddels aan de Heikampseweg 
en haar vriend woont in Sambeek. 

WAT IS ORTHOPEDAGOGIEK PRECIES, MANON?
Manon legt uit: “Bij orthopedagogiek bestudeer je 
de ontwikkeling van kinderen en de problemen die 
al in hun vroege jeugd kunnen ontstaan. Sommige 
kinderen vertonen achterstand in hun ontwikkeling, 
bijvoorbeeld moeilijkheden met lezen of achterstand 
in rekenvaardigheid. Het is dan belangrijk om te 

ARTIKEL 
MANON
LAMBREGTS
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ARTIKEL
MANON
LAMBREGTS

achterhalen of dit een leerachterstand is of echt een 
stoornis. Met mijn opleiding kan ik daarin oplossingen 
bieden. Naast de leerproblematiek ga ik vooral in op de 
gedragsproblemen die kinderen kunnen ontwikkelen, 
denk aan ADHD of autisme. Een groepsleerkracht of 
docent heeft in de praktijk nauwelijks de tijd en niet 
altijd de expertise om aan de behoeften van deze 
leerlingen tegemoet te komen. Ik probeer dan te 
ondersteunen door bijvoorbeeld handelingsadviezen te 
geven voor in de klas, of met de leerling aan bepaalde 
doelen te werken.”

Ze werkt nu twee dagen per week als leerkracht van 
groep 7 en 8 in St. Anthonis en drie dagen per week 
als orthopedagoog op het Elzendaal College, deels in 
Boxmeer en deels in Gennep. Een heel gereis dus door 
de week! En dan ook nog zingen…

"Een heel gereis dus door de week!
En dan ook nog zingen…"

MANON’S ZANGCARRIÈRE
Die begon al heel vroeg, zo leren wij, al op 6- of 7-jarige 

leeftijd. Ze kreeg toen een “K3 microfoon”, (geweldig 
cadeau!) en trad samen met haar nichtje Jilke Wientjens 
op bij familiefeestjes. Ze zongen dan mee met CD’tjes 
of de radio. Dat vonden ze heel leuk.

Op de basisschool mocht ze na lang vragen en na 
bemiddeling van (tante) Ineke Lambregts, die toen 
voorzitter was van de fanfare, eindelijk op blokfl uitles. 
Daarna volgde een opleiding op de muziekschool en 
leerde Manon bugel en trompet spelen. Ze heeft ook 
nog enkele jaren meegeblazen bij de fanfare. Op de 
middelbare school ontdekte ze Musicalschool Etoile in 
Boxmeer. Daar ging ze naar toe met Jilke Wientjens, 
Daniëlle Peeters en Tom van Zitteren. Hier wordt 
lesgegeven in zang, dans en theater. Dat ging best goed 
en ze kreeg ook een aantal malen de hoofdrol in een 
musical. Toch lag haar hart bij de zang en ze nam zangles 
bij een professionele zanglerares in Gennep. Ook werd 
ze gevraagd als zangeres bij een vriendenbandje. Dit 
bandje repeteerde iedere zondagmorgen in de garage 
bij Ron Broenen. “Niet zo’n goed idee na het uitgaan 
op zaterdagavond,“ lacht Manon. “We hadden veel 
repetities maar weinig optredens, dus daar ben ik op 
een gegeven moment mee gestopt.”

En zij verzorgden ook de aankondigingen
De entree van d'n Toomp was
prachtig versierd door de Revuegroep
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COCKER’S DELIGHT
In 2018, tijdens haar studietijd, werd ze gevraagd om 
achtergrondzangeres te worden bij een Joe Cocker 
Tribute Band, Cocker’s Delight. Joe Cocker! Daar 
had Manon nog nooit van gehoord. Maar na enkele 
repetities was ze om. Het bleek leuke muziek en de 
band had ook geregeld optredens. Dat motiveert 
natuurlijk. De band heeft “de coronatijd overleefd” en 
ze treden nu weer geregeld op al mag de agenda wel 
wat voller worden, geeft Manon aan. Best een serieuze 
band, vertelt ze, met wel elf leden. Ook is Manon lid 
van een jongerenkoor in Venray, MIX genaamd.

Met de fanfare en de slagwerkgroep is de band nog 
steeds goed. Ze is al geregeld “opgetrommeld” om als 
zangeres mee te doen met een uitwisselingsconcert of 
zoals in juni bij het 750-jarig bestaan van Heijen. En de 
laatste keer was dat dus met de optredens tijdens het 
Toompjubileum. Het publiek was soms echt rumoerig, 
zo merkte ook jullie verslaggever die in de zaal zat, 
maar het nummer “Halleluja” dat zij zong bezorgde bij 
menigeen kippenvel. Het rumoer verstomde en het was 
muisstil. En dat wil wat zeggen! Ook op zondagmiddag 
wist Manon de bezoekers te treff en met haar prachtige 
zang, bijvoorbeeld bij River Deep, Mountain High van 
Tina Turner. Zelf is ze van mening dat het optreden van 
zondagmiddag beter had gekund. “Iets te veel van mijn 
stem gevergd op zaterdagavond,” zegt ze. Nou, het 
publiek heeft daar niets van gemerkt! 

"Ze is al geregeld “opgetrommeld” 
om als zangeres mee te doen met een 

uitwisselingsconcert"

Als jullie dit lezen zijn de zittingsavonden voorbij en 
dan hebben jullie haar ook nog in actie kunnen zien in 
een act met Ruud en Friso. Ze kijkt met verlangen uit 
naar januari als zus Malou een baby krijgt. “Dan word 
ik dus tante”, lacht ze. “Daar ga ik van genieten…” Wij 
wensen Manon veel plezier daarmee en natuurlijk ook 
het allerbeste met haar zangcarrière. We hopen haar 
nog vaak te horen.

EN DAN NOG EVEN DIT
We willen toch nog even terugkomen op het 25-jarig 
jubileum van ons gemeenschapshuis. Alle vaste 
gebruikers van d’n Toomp traden op en iedereen die 
geweest is heeft iets van zijn of haar gading gevonden. Cheers in actie

De meiden van de Dansgarde

Volle bak op zaterdagavond
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Onze fotografen maakten gedurende de twee dagen 
foto’s, waarvan we er jullie een aantal niet willen 
onthouden. Want wie was nou niet geroerd van het 
optreden van de meiden van de Dansgarde. Vooral 
de kleintjes in hun blauwe “pèkskes” stalen de show. 
Ook de mooie optredens van popkoor Cheers, ernstig 
gehandicapt door de afwezigheid van wel 13 leden 
door corona, de slagwerkgroep, Die Original Maastaler 
met een gastoptreden van Bark  en Charles, het 
Seniorenorkest en de fanfare waren fi jn om bij te 
wonen. Iedereen deed zijn uiterste best er iets van te 
maken. Beide dagen werden de voorstellingen op hun 
eigen ludieke wijze aangekondigd en aan elkaar gepraat 
door de Heijse Revuegroep. De kinderen hadden mooie 
tekeningen ingekleurd en werden fraai geschminkt. 
De tekeningen werden beoordeeld door leden van de 
KBO zodat die ook hun steentje bijdroegen als vaste 
gebruiker. En ook heel grappig: op beide dagen opende 
het Gilde de voorstellingen door het kapotschieten van 
een ballon.  

"Vooral de kleintjes in hun blauwe 
“pèkskes” stalen de show"

De Heijse Revuegroep, een vaste waarde bij vele evenementen in Heijen
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webshop.controlmedia.eu
dé producent van online drukwerk!

Drukwerk eenvoudig en voordelig bestellen bij dé producent van online 
drukwerk. Uw drukwerk wordt vliegensvlug geproduceerd op de meest 
moderne offset persen en voordelig geleverd op het door u gewenste 
adres. Bekijk ons leveringsaanbod en overtuig u van de kracht en kwa-
liteit van dé online producent van Nederland en België.

Waarom webshop.controlmedia.eu?
- vliegensvlug en voordelig kwaliteitsdrukwerk
- 100% eigen productie
- no-nonsense mentaliteit
- innovatief
- gratis levering in Nederland en België

Nijverheidsweg 23
4879 AP Etten-Leur
T +31 (0)76 745 00 20
E webshop@controlmedia.eu

ForFarmers wil als veevoerbedrijf toonaangevend zijn in 
de Europese markt. Samen met haar medewerkers  en 
dealers  zet zij zich dagelijks in ‘For the Future of Farming’: 
voor de toekomst van onze klanten en voor een gezonde 
agrarische sector. Een sector waar we trots op zijn!

www.forfarmers.nl
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Kamperweg Heijen, 
voormalig Wehr-
machthuisje
Toen het zogenoemde Wehrmachthuisje nog in 
gebruik was, liep er een weg langs die aansloot op de 
weg naar Siebengewald (Brugfortstraat).

De afmeting is plusminus 4 bij 7 meter. Er was een 
keuken met pomp, een woonkamer, een halletje, een 
slaapkamer, een kleine opslagruimte en een kelder.  
Wehrmachthuisjes zijn tijdens de 2e Wereldoorlog 
gebouwd in opdracht van de Duitse Wehrmacht. 
Om Duitsland te verdedigen had Generaal Josef 
Kammhuber een verdedigingslinie opgezet. De 
geallieerden noemden het de "Kammhuberlinie". Als 
de geallieerde bommenwerpers overkwamen werden 
ze met de lichtbundel van een zoeklicht gevangen om 
vervolgens met een nachtjager neergehaald te worden. 
De 6 à 8 soldaten die zo'n zoeklicht bedienden, kregen 
onderdak in zo’n Wehrmachthuisje. Vele vliegtuigjes 
werden naar beneden gehaald.

Hoewel de Wehrmachthuisjes vaak in verval zijn 
geraakt, vormen ze toch een bijzonder aandenken aan 
de Tweede Wereldoorlog. Er staat, behalve in Heijen, 
nog  een aantal huisjes, onder andere in Someren-
Heide, Asten-Heusden, Nunhem, drie in Venray en in 
Gemert-Bakel.

HISTORISCH
HEIJEN

Henk in gesprek met Sjaak Custers,
foto’s: Peter Verhoeven, tenzij anders vermeld

Wehrmachthuisje, gezien vanaf de Grensweg 
met rechts het voormalige woonhuis van 
familie Harry Reintjes en links enkele 
schuren van Sjaak Custers.
Foto: Henk Kerkhoff 



32

Niet lang geleden zijn op de plaatsen waar vliegtuigen 
zijn neergehaald monumenten opgericht, de 
zogenaamde ‘Wings of Freedom’.

WEHRMACHTHUISJE  IN HEIJEN WERD NOODWONING
Na WOII konden mensen zich melden bij het 
voedselbureau. In het kader van de wederopbouw waren 
er mogelijkheden om een boerderij te bouwen om te 
zorgen dat de voedselproductie weer op gang kwam. 
Ongeveer 40 personen meldden zich hiervoor, voor het 
gebied van Heijen tot Siebengewald. Uiteindelijk durfden 
19 het aan. Er moest immers geïnvesteerd worden 
en men liep ook een zeker risico. Frans Custers (Well, 
23-08-1913) en Bernadina Maas (Wanssum, 21-10-1918) 
waagden de gok. Zij trouwden in Wanssum op 3 september 
1951. Voordat ze de boerderij in gebruik konden nemen, 
gingen ze in het Wehrmachthuisje wonen , dat diende 
als noodwoning. Bij het huisje waren ook stallen voor 
vee en varkens gebouwd van planken en strobalen.

De boerderij aan de Brugfortstraat 1 kon in 1955 in 
gebruik worden genomen. Het Wehrmachthuisje is 
blijven staan en is nu omringd door landbouwgrond en 
ook alleen bereikbaar via deze gronden. Sjaak Custers, 
zoon van Frans en Bernadina, is nu eigenaar van het 
Wehrmachthuisje.

Eigenaar Sjaak Custers

De gang    
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Luchtfoto 1944 met daarop onder meer het 
WehrmachthuisjeWoonkamer

De keuken met pomp
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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 

REDACTIE
Hans Boekholt
Marjo Boekhorst
Suzanne van den Corput-Koenen
Sjannie Janssen
Erica Reintjes
Stella Roodbeen
Angeline van Tankeren
Marita Wit
Paulus Blom

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

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

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

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

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

OPLAGE
975 stuks

VERSCHIJNING
10 keer per jaar

INLEVERING KOPIJ
dorpsblad@heijen.info

BANKNUMMER VERENIGING
HÈJJE MOJJER
NL65  RABO  0101803974

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

De volgende Hèjs Nèjs verschijnt op
20 December 2022

MEER INFO OVER HEIJEN
Naast de informatie in Hèjs Nèjs kunt u voor meer  
nieuws over ons mooie dorp terecht op de site: 

www.heijen.info

COLOFON

ALGEMEEN ALARMNUMMER
(ambulance, brandweer, politie)  112

POLITIE
Europaplein 5, 6591 AV Gennep  0900 - 8844

WIJKAGENTEN
Maikel Brouwers
maikel.brouwers@politie.nl  06-22557760

Anthony van Baal
anthony.van.baal@politie.nl  06-11356053

Deze nummers NIET GEBRUIKEN in spoedgevallen. 
Bel in geval van spoed: 112

BOA’S
Tijdens kantooruren gemeentehuis  0485-494141, 
anders algemeen telefoonnummer
politie   0900-8844

DORPSONDERSTEUNER HEIJEN
Wilma Kroon  06-57486685
dorpsondersteuner@heijen.info

HUISARTSEN
Huisartsenpraktijk Gennep
Europaplein 5, 6591 AV Gennep  0485 - 512317

SPOED  0485 - 518822
Huisartsenpraktijk Ottersum
Raadhuisplein 1, 6595 AK Ottersum 0485 - 512717

SPOED  0485 - 512490
BUITEN KANTOORUREN
Huisartsenpost 
Maasziekenhuis Boxmeer eo  0900 - 8880

APOTHEEK
Medsen Apotheek Gennep
Brugstraat 25, 6591 BA Gennep  0485 - 545500

Service Apotheek Niersstad
Spoorstraat 97, 6591 GS Gennep  0485 - 231810

GEMEENTEHUIS
Ellen Hoffmannplein 1,
6591 CP Gennep  0485 - 494141
Gennep zorgloket  0485 - 494141
www.gennep.nl

BIBLIOTHEEK OP SCHOOL 
voor kinderen van 0 - 12 jaar
Iedere maandag van 8.30 - 10.00 uur 
(m.u.v. schoolvakanties)
Basisschool De Heggerank  0485 - 512053

ZIEKENHUIS
Maasziekenhuis Pantein
Dokter Kopstraat 1,
5835 DV Beugen  0485 - 845000

STORINGEN
Gas en elektriciteit   0800 - 9009
Water (WML)  0800 - 0233040

MILIEUKLACHTEN
Milieuklachtentelefoon  043 - 3617070

THUISZORG
Thuiszorg Pantein  0900 - 8803
Proteion Thuiszorg  088 - 850 00 00
Proteion Schoon (huishoudelijke hulp) 088 - 850 00 00
Proteion Thuisbegeleiding  088 - 850 00 00

SOS telefonische hulpdienst
Dag en nacht aandacht  0900 - 0767

Gewonde of gevonden dieren:
Dierenambulance 
Nijmegen en Omstreken  024 – 3550222
Dierenhotel De Mère, Balgoij  024 - 6414982
www.mere.nl

AGENDA
VRIJDAG 25 NOVEMBER 

19.30 uur D’n Toomp
Schutterij/Gilde Sint Dionysius

Open Competitie kruisboog/vlak/buks

DONDERDAG 1 DECEMBER
13.30 uur D’n Toomp

KBO afd. Heijen Kienen

IEDERE VRIJDAG IN DECEMBER
19.30 uur D’n Toomp

Schutterij/Gilde Sint Dionysius
Open Competitie kruisboog/vlak/buks

ZONDAG 4 DECEMBER 
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”
V.V. Heijen 1 -  SV Lottum/GFC’33 1

ZATERDAG 10 DECEMBER 
10.30 uur D’n Toomp

Fotoshoots baby's 2022 en 2012

WOENSDAG 14 DECEMBER 
ZijAktief

ZijAktief Kerstviering

ZATERDAG 17 DECEMBER 
10.00 uur D’n Toomp

Schutterij/Gilde Sint Dionysius
BKB-wedstrijden

ZONDAG 18 DECEMBER 
15.00 uur D’n Toomp

Kerstconcert

DONDERDAG 22 DECEMBER 
14.00 uur D’n Toomp     

KBO afd. Heijen Kerstviering

VRIJDAG 23 DECEMBER 
19.00 uur Hejs Kerst Walk Along

DONDERDAG 5 JANUARI 2023
13.30 uur D’n Toomp

KBO afd. Heijen Kienen

ZONDAG 8 JANUARI 2023
12.00 uur D’n Toomp

Die Original Maastaler Nieuwjaarsconcert

VRIJDAG 13 JANUARI 2023
19.30 uur D’n Toomp

C.V. De Wortelpin Jeugdprinsenbal

ZATERDAG 14 JANUARI 2023
20.30 uur D’n Toomp

C.V. De Wortelpin Prinsenbal

ZONDAG 29 JANUARI 2023
11.11 uur D’n Toomp

C.V. De Wortelpin Prinsenreceptie

ZONDAG 29 JANUARI 2023
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”

V.V. Heijen 1 -  EWC’46 1



  

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.


