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Rabo Woonweken

Kijk voor het programma en locaties op rabobank.nl/lvcm

19 MAART
t/m

15 APRIL

STARTERSWEEK
19 t/m 25 maart

NIEUWBOUWWEEK
09 t/m 15 april

DOORSTROMERSWEEK
26 maart t/m 01 april

50+ WEEK
02 t/m 08 april

Of je nu op het punt staat om je eerste huis te kopen, op zoek bent naar een andere woning 
of nieuw gaat bouwen, tijdens de Rabo Woonweken beantwoorden we al je woonvragen! 
Loop binnen bij één van de starterscafés, informatiebijeenkomsten voor doorstromers en 
nieuwbouwers of een presentatie op de Seniorenbeurs.
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Voorwoord en Inhoud

De lente is weer in het land! Voor veel mensen breekt dan het beste deel van het 
jaar aan. Het is tijd voor nieuwe dingen, het opknappen van de tuin, het wordt 
weer groen in het land, heerlijk….. Over nieuw gesproken: deze maand is er 
een nieuwe rubriek in Hèjs Nèjs : Heijse Kids & Co. Ons redactielid Marita liep 

al langer rond met plannen hiervoor. Het resultaat kunt u verderop zien en lezen. Wij hadden op een erg koude 
middag een gesprek met de scheidende vicevoorzitter van Hèjje Mojjer : Frits Basten. Ook al is hij geen ‘echte’ 
Heijenaar van geboorte, hij is dat wel voor de volle 100 procent geworden. Bij de lente horen ook lammetjes. Een 
goed moment om Joop Peeters te spreken over schapen drijven en natuurlijk ook over de pas geboren lammetjes. 
Een boeiend verhaal met fraaie foto’s is het resultaat. En de Carnavalsprinsen/prinsessen hebben hun prachtige 
uitdossing weer afgelegd. Hun ervaringen leest u in deze editie. De tafel van Heijen heeft zijn plaats gevonden in d’n 
Toomp. En last but not least: Heijen kan weer trots zijn: Mila Peeters is voorleeskampioen in de gemeenten Gennep 
en Mook/Middelaar en Jolien van den Berg is gekozen in de ‘Senaat van de Nationale Kinderboekenjury 2018’. 
Zie meer hierover op de Heggerankpagina. En zoals gebruikelijk is er nieuws uit de parochie, is er het prikbord en 
verenigingsnieuws. Op de agenda kunt u kiezen waar u naar toe gaat. Wij wensen u weer veel lees- en kijkplezier.
Belangrijk en in het belang van Heijen: 

Beste mensen van Heijen, denkt u nog aan de contributie voor Héjje Mojjer!
(Nadere informatie: Edwin en Ellen Jans)

Verder in dit nummer: 4 column  |  5-7 verenigingsnieuws   |  24+25 heisa  |  19+21+23+33 prikbord  
35 agenda en belangrijke telefoonnummers 
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Voor het goede begrip moet je weten, dat al het verkeer 
van noord naar zuid en omgekeerd over deze weg 
moest, er was immers nog geen rondweg. Het bewoog 
zich in rap tempo en al slingerende door de vele bochten 
die Heijen rijk was voorwaarts. De weg was bovendien 
omzoomd door stevige lindebomen op korte afstand 
van elkaar. Bij het maken van rekensommetjes werd je 
nog al eens opgeschrikt door een forse knal: was er weer 
eens een auto tegen een boom geknald. Niet gespeend 
van sensatielust tussen de middag meteen erop af. 
Behalve een deels ontschilde boom was er dan meestal 
niets meer dat wees op het ongeluk. Uit de bocht 
gevlogen vrachtwagens waren eigenlijk interessanter: in 
de bocht ter hoogte van de aansluiting van het huidige 
Kranenveld op de Hoofdstraat wilde nog wel eens een 
lading chocoladerepen en andere aantrekkelijke waren 
in het weiland terecht komen. En bij het opruimen 
ervan werd de oorspronkelijke omvang ervan niet meer 
gehaald, als u begrijpt wat ik bedoel. Getuigen, die snel 
aanwezig waren, hielpen mee met het opruimen, zij het 
dat deze artikelen vooral werden ingezet voor eigen 
consumptie…….

Onderweg naar de lagere school passeerden we al 
slenterend het huis van Thunnissen, waar Gisela 
Lamers nu woont. Toen was het nog een winkel met 
een verhuurde bovenwoning. Leest u het artikel van 
Riet en Gerrie in Hèjs Nèjs van november 2017 er nog 
maar eens op na. Spannend was dat op de verdieping op 
enig moment Engels sprekende mensen woonden, uniek 
voor het Heijen van toen. De mevrouw des huizes was 
doende de lakens uit te kloppen vanuit het raam op de 
1e verdieping. Als goed opgevoede kinderen, gewend 
om passanten te groeten, zetten we ons beste Engels op 
en riepen uit volle borst: Bye, bye! Tot onze schrik keek 
de Engelse mevrouw allesbehalve blij, eerder een beetje 
boos.  Pas veel later, toen Engels onderdeel werd van het 
lesprogramma, viel het kwartje.
Goedbedoeld komt niet altijd zo over……….en dat is 
vandaag de dag nog niet veel anders. 

Henk Kerkhoff

Van nostalgie naar moderne tijden
Ooit was de lagere school voor de meeste schoolkinderen aan de andere kant van de 
Hoofdstraat en dat was best een linke boel. De voor die tijd drukke Hoofdstraat was 
een hindernis, die niet altijd ongeschonden genomen kon worden. Of er vloog een 
auto of vrachtwagen uit de bocht of een kind werd geschept. 
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7 April Kapellencarrousel

Jubilarissen bij de Zonnebloem

Sint Dionysiusgilde

Op zaterdagavond 7 april a.s. vindt het 28e kapellencarrousel 
plaats in Gemeenschapshuis D’n Toomp. Het is de organisatie 
weer gelukt om twee kanjers naar Heijen te halen, namelijk de 
Eschländer kapel uit Hellendoorn en blaasorkest Böhmische 
Freunde uit Geldrop. Samen met Die Original Maastaler hopen 
we er weer een aantal gezellig uurtjes van te maken. De avond 
begint om 19.30 uur en de entree is vrij. Wij hopen u  op deze 
avond te mogen begroeten.

Tijdens de jaarvergadering in januari hebben wij Lizet Roelofs en 
Suzan Boekholt gehuldigd. Zij zijn beiden tien jaar vrijwilliger bij 
de Zonnebloem afdeling Heijen.
Lizet is onze voorzitter. Zij is voor onze vereniging een bindende 
kracht, niet alleen voor de gasten, maar ook voor de vrijwilligers.
Suzan is secretaris. Er ontgaat haar niets en alles wordt altijd tot 
in de puntjes door haar geregeld voor zowel de gasten als de 
vrijwilligers. Beiden zijn onmisbaar geworden voor de Zonne-
bloem, afdeling Heijen. Wij feliciteren hen van harte met hun 
zilveren insigne. Die hebben ze echt verdiend.
ZONNEBLOEM afd. Heijen.

Op 2e Paasdag 2 april, organiseert het Sint Dionysiusgilde weer haar jaarlijkse Rom-
melmarkt in manege De Kleine Hoef. De inkomsten van de rommelmarkt zijn voor 
het gilde hard nodig om de dure gildekostuums te onderhouden en haar activiteiten 
te kunnen blijven organiseren. Door het verzamelen van de verkoopbare spullen 
kunt u een steentje bijdragen aan het succes van onze rommelmarkt. 
Leden van het gilde komen die spullen op paaszaterdag 31 maart vanaf 9.30 uur bij 
u ophalen. Hang daarvoor duidelijk zichtbaar het huis-aan-huis formulier op. Uiter-
aard bent u van harte welkom om spullen tegen een zacht prijsje op de rommel-
markt te kopen. De deuren gaan om 11.00 uur open. Wees er snel bij want op = op! 

Verenigingsnieuws

Links Lizet, rechts Suzan



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

Spit Natuursteen
GRAFMONUMENTEN      RESTAURATIE&GRAFMONUMENTEN      RESTAURATIE&GRAFMONUMENTEN      RESTAURATIE&GRAFMONUMENTEN      RESTAURATIE

Maakt 
de herinnering 
tastbaar...

Heijen   T: 0485-512367     •    info@spitnatuursteen.nl
Venlo  T: 077-3200088    •   venlo@spitnatuursteen.nl  

WWW.SPITNATUURSTEEN.NL By FrankBy Frank

ONT ADV_HN.indd   1 16-06-15   10:57
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Berichten van het Bestuur

Heijen Promotie

Moederdagontbijtactie met serenade van de jeugd van EMM

Graag willen wij bij het verenigingsleven nogmaals onder de 
aandacht brengen dat er in de Hoofdstraat, Nieuwwijkstraat 
en Pastoor Jaspersplein houders aan de lantaarnpalen beves-
tigd zijn. Met de opening van het Pastoor Jaspersplein hebben 
wij, Promotiegroep Hèjje Mojjer, deze voor het eerst in ge-
bruik genomen. 

De oplettende kijker heeft gezien dat er naast de Nederland-
se en Limburgse vlag nog een houder vrij is. Deze houder kan 
door uw vereniging gebruikt worden om uw evenement extra 
feestelijk onder de aandacht te brengen.

De Nederlandse en Limburgse vlag en de vlaggenstokken 
voor uw vlag kunt u lenen bij Promotie Hèjje Mojjer. De af-
metingen van de vlaggen zijn 40x60 cm, de lengte van de stok 
is 125 cm. In totaal zijn er 61 houders beschikbaar, minder is 
ook mogelijk. 

Tevens is er de mogelijkheid om een grote vlag op te hangen 
in de vlaggenmast op het evenemententerrein aan de Hoofd-
straat. De grote Nederlandse vlag is ook beschikbaar voor uw 
evenement, deze wordt alleen door Jan Helmond of Edwin 
Jans voor u gehesen. Dit geldt ook als u uw vlag hierin wilt.

Indien u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken of nog 
vragen heeft, kunt u contact opnemen met Promotie Hèjje 
Mojjer : promotieteam@heijen.info 

Met vriendelijke groet,
Promotie Hèjje Mojjer Patrick Deenen, Frank Scheffer, David 
van de Ven, Josette Helmond

Zie hier het voorbeeld met de vlag van de Heisa erbij:

Zondag 13 mei is het weer zover, Moederdag. Evenals de afge-
lopen jaren kunt u zich ook dit jaar aanmelden voor de moe-
derdagontbijtactie van EMM.

De jeugd van EMM komt u dan op Moederdag tussen 10.00u 
en 12.00u een ontbijtje bezorgen met een heuse serenade. De 
kosten voor een ontbijtje en miniconcert bedragen €7,50 per 
persoon en uiteraard is iedere andere donatie ook van harte 
welkom. De opbrengst van deze actie gaat in zijn geheel naar 
de jeugd van EMM. U kunt als u wilt ook aangeven dat u wel 
een ontbijtje wilt maar geen serenade. Serenades worden al-
leen verzorgd binnen de bebouwde kom van Heijen.
In het Hèjs Nèjs zit een aanmeldformulier voor deze actie als 
bijlage. Bij huishoudens die vaker mee hebben gedaan met 
deze actie komen we 9 april langs de deur om de aanmelding 
in ontvangst te nemen. Als u voor de eerste keer meedoet, of u 
9 april niet thuis bent, kunt u het aanmeldformulier voor maan-
dag 7 mei inleveren bij Dorina Stoffele op Nieuwwijkstraat 29, 
Larissa Kremers op Boommarterstraat 39 of bij Resi Kerkhoff 
op Berkenstraat 19. Ook kunt u zich aanmelden via een mail 

naar fanfare-emm@live.nl. U dient het bedrag voor 8 mei over 
te hebben gemaakt naar rekeningnummer 
NL26 RABO 0122 1924 27 t.b.v. Fanfare EMM o.v.v. uw naam, 
adres en vermelding van actie moederdagontbijt. Als u nog vra-
gen heeft kunt u deze mailen naar bovenstaand e-mailadres.

Moederdagconcert 2016



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

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

Heijse kip • Heijs boutje • Broodje van het huis • Jachtfriet • enz. 

Kwaliteit, service, hygiëne en persoonlijke 
benadering staan bij ons hoog in het vaandel.

Bent u in de buurt , kom dan even 
binnen en proef de echte dorpssfeer 
en geniet van als onze lekkernijen.
Tot ziens, Ellen en Friso Cornelissen

Hoofdstraat 36, Heijen  Tel: (0485) 523528
www.heijeshepke.nl

Al jaren een begrip in Heijen en omstreken

 
 

 
 

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

Openingstijden:
Di. t/m za. 11.30 - 22.30 uur

Zo.  13.00 - 22.30 uur

Ma gesloten

Oktober t/m maart
Di. t/m vr. 11.30 - 22.30 uur

Za. 11.30 - 21.00 uur

Zo.  15.00 - 21.00 uur

Ma. gesloten
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Jolien van den Berg is gekozen in de Senaat 
van de Nationale Kinderboekenjury 2018 
Jolien (11) werd op 7 maart door de bekende kinderboekenschrijfster Manon 
Sikkel verrast met de mededeling dat zij als vertegenwoordiger van de provincie 
Limburg was gekozen in de Senaat van de Nationale Kinderboekenjury 2018. Zij 
mag zich de komende weken bezighouden met het kiezen van het beste kinder-
boek van 2018. Feest in de Heggerank! De jeugdleden van fanfare EMM speel-
den het liedje De Luizenmoeder ter verhoging van de feestvreugde. Er kwam 
een enorme taart voor groep 8 en ook alle andere kinderen kregen een traktatie. 
Jolien bleef cool en liet zich interviewen door Manon in aanwezigheid van L1. 
Wat er door Jolien héén ging toen ze het hóórde blijft nog even geheim. Ze heeft 
ons een exclusief interview beloofd…. na afloop van deze enerverende periode

Ter info:

Juryrapport

De kinderboekenjury kiest jaarlijks het beste kinderboek in verschillende leeftijdscategorieën. In de senaat zitten twaalf kin-
deren, uit iedere provincie één. De Senaatsleden gaan in hun eigen provincie stemmen werven en schrijven een juryrapport 
over de vijf boeken met de meeste stemmen. De Senaat maakt ook de winnaars van de Nederlandse Kinderjury bekend. 
Het is de enige publieksprijs die door kinderen wordt bepaald en uitgereikt.

Stichting

De Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek kreeg honderden sollicitaties voor een plekje in de Senaat. 
De stichting zet zich in om zoveel mogelijk kinderen in aanraking te brengen met nieuwe boeken en ze aan te zetten tot 
kritisch lezen. 

Mila Peeters (11) : voorleeskampioen van 
de gemeenten Gennep en Mook Middelaar.

Op vrijdag 2 maart nam de voorleeskampioen Mila Peeters van 
basisschool de Heggerank deel aan de gemeentelijke voorlees-
wedstrijd, die dit jaar plaatsvond in Gennep. Zij las een stuk voor 
uit het boek De vlucht van Omid van Lysette van Geel, een waar 
gebeurd verhaal dat gaat over een Iraanse jongen die naar Ne-
derland is gevlucht, omdat hij in zijn eigen land niet aan zijn lever-
ziekte kon worden behandeld.

Mila deed dat op een geweldige wijze en straalde na afloop dan 
ook helemaal. Ze mag nu naar de Limburgse voorleeskampioen-
schappen op dinsdag 13 maart in Venray. De foto van Mila is ge-
maakt door haar peetoom, Theo Peeters.

Mila, van harte gefeliciteerd en veel succes in Venray!

Bij het ter perse gaan van dit nummer hoorden we nog net dat 

Mila de voorronde in Venray ook gewonnen heeft. Ze mag nu 

naar de provinciale voorleeskampioenschappen van Limburg, in 

Roermond op 16 april. Zet ‘m op, Mila!
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Joop Peeters

Joop werd 73 jaar geleden geboren in Uithuizen. Dat was tijdens 
de evacuatie. Uithuizen ligt in Groningen vlakbij de Eemshaven. Joop 
is de jongste van twaalf kinderen. Het ouderlijk huis, een boerderij, 
stond in de buurt van de Duitse grens. Hij is al 45 jaar getrouwd met 
Miny uit St.Anthonis. Het stel heeft twee kinderen, Jeroen en Lisette. 
Er zijn twee kleinkinderen, Gwen en Puck. Joop heeft 48 jaar in de 
bouw gewerkt.
Vroeger thuis op de boerderij was Joop altijd al in de weer met de 
schapen. “Het was puur een hobby. Mijn vader nam mij mee naar de 
markt en handelde in vee. Ik ging dan mee met schapen. Mijn broers 
hielpen mee om die te laden.”

Schapen drijven

Deze hobby is eigenlijk ontstaan door een “flauwekulletje” zoals Joop 
dat zegt. “Ik had inmiddels een bordercollie en ik ging een keer mee 
om naar een wedstrijd schapen drijven te kijken in Postel in België.” 
Dat schapen drijven leek Joop niet zo moeilijk en na een potje bier 
daagde de wedstrijdleiding hem uit om het dan ook maar eens te 
laten zien. “Grote mond, ga maar eens drijven! Dat kun jij vast niet 
met jouw hond. Ja, dan moet je het waarmaken. Dat was mijn eerste 
keer.” 

Deze hobby is eigenlijk ontstaan door een 
“flauwekulletje” zoals Joop dat zegt.

Spelregels

Er zijn veel variaties, maar het komt ongeveer hierop neer. Bij het 
beginpunt staat de hond die moet luisteren naar de commando’s van 
zijn baas. Dat gaat mondeling of met een fluitje als de afstand te groot 
is. De commando’s gaan in het Engels, maar Joop doet het gewoon 
in het Heijes. Dat verstaat zijn hond het beste! De hond moet een 
route lopen en aan het eind van het parcours, 200 tot wel 600 meter 
verderop, een vijftal schapen uit een kudde van circa twintig schapen 
isoleren. Die schapen moet hij ook weer via een bepaalde route, 
maar dan met hindernissen in de vorm van hekken, terugbrengen 
naar het beginpunt. Hier moet hij de schapen bijeenhouden in een 
cirkel. En daarna moet hij weer twee schapen hiervan isoleren en via 
het hindernissenparcours terugbrengen naar de rest van de kudde 
die braaf staat te wachten aan de overkant. En dat in een tijd van 
tien tot twaalf minuten. Maar zoals gezegd, vele variaties zijn mogelijk. 
Joop heeft vele honden opgeleid tot schapendrijver. In de woonkamer 
ligt de oude bordercollie Nel die van haar oude dag geniet. Hij oefent 
op dit moment met Jip, maar die ligt nu buiten in de kennel.

Wedstrijden

Joop is inmiddels al een jaar of vijf gestopt met wedstrijden lopen, maar 
in het verleden heeft hij er heel veel gewonnen. Trofeeën staan overal 
in de kamer. Nu gaat hij alleen nog helpen bij de wedstrijden en ook 
traint hij de honden van andere hobbyisten en wedstrijddeelnemers.
De wedstrijden brachten hem ook geregeld naar het buitenland, 
onder andere naar het Verenigd Koninkrijk. Vooral daar is het scha-
pen drijven enorm populair en daar zijn dan ook de beroemdste 
wedstrijden. Maar ook in Nederland zijn mooie wedstrijden geweest. 
Joop heeft goeie herinneringen aan het Wereldkampioenschap dat 

Joop Peeters, de Schaapherder 
van Heijen…
In de loop van de acht jaren dat we interviews maken voor het Hèjs Nèjs 
hebben we al veel dieren ontmoet. We denken met plezier terug aan de 
koddige ezels van Henk Kerkhoff, de fraaie bokjes van Peter Kerkhoff, de 
kleurige koi karpers van Theo Lamers, de lieve cavia’s van Svenno en Mirre 
Peters, de kampioenspaarden van Rijstal Deenen en van Henk Coenen en 
de nieuwsgierige geiten van Albert Melis. In dit rijtje ontbreken nog de 
bolletjes wol, te weten de schapen van Joop Peeters. Joop woont met zijn 
vrouw Miny aan de Hoofdstraat. Hij heeft jarenlang wedstrijden schapen 
drijven gedaan met zijn bordercollies. Ook is Joop vaak betrokken geweest 
bij de organisatie van wedstrijden. 
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in Noord-Holland werd 
gehouden, toen de Engelse 
organisator door omstan-
digheden moest afhaken. Er 
waren vertegenwoordigers 
van maar liefst 34 landen! 
Iedere dag onderhand wel 
15.000 man publiek. Joop 
geniet nog na van deze her-
innering. Joop hielp waar hij 
kon, hield een oogje in het 
zeil bij de tribunes, knipte 
de toegangskaartjes en zo 
meer. Het WK wordt maar 
een maal per drie jaar ge-
houden. Ook het EK werd 
ooit in Nederland gehou-
den, in Renkum. 

Schapen hoeden.

Dit is op dit moment Joops belangrijkste bezigheid. Joop: “Ik heb nu 
ongeveer zeventig schapen in diverse weilanden. Bij het Natokamp en 
de Gennepse Hei heb ik schapen gehoed. Daar ging ik lopend heen. 
Naar andere locaties gebruik ik de trailer. Jeroen helpt mij daar dan 
ook bij. Jeroen ging in het verleden ook vaak mee naar de wedstrijden. 
Heeft daar zelfs zijn vriendin ontmoet! En de schapen scheren, dat 
doet hij nu ook. Maar ik geef ook nog steeds les in hondentraining.”
Voor een wedstrijd bij Hoeve Carpe Diem een jaar of tien geleden 
heeft Joop zelfs een kudde schapen opgehaald van een weiland bij 

Boxmeer. Hij dreef ze gewoon de Gennepse brug 
over. Op onze vraag of hij daar toestemming 

voor had gevraagd bij de politie moet 
hij lachen. “Nee hoor, het verkeer stopt 
vanzelf!” Van deze actie, die zelfs de krant 
heeft gehaald, hangt een mooie foto bij 

Joop en Miny aan de wand. Die mogen wij 
wel scannen en bij het artikel zetten.

Joop heeft vele honden opgeleid tot 
schapendrijver.

Het leven van een schaap

Joop legt ons uit. Een ooi (vrouwelijk schaap) is ongeveer 146 dagen 
drachtig. Bij de bevalling komt een lammetje eerst met de voorpootjes 
en het koppie eruit. Als het goed is tenminste, anders moet Joop in 
actie komen om een en ander in goede banen te leiden. Tijdens de 
lammertijd die ongeveer een maand duurt komt Joop vaak alleen 
maar thuis om te eten. Sommige schapen krijgen meer dan één 
lammetje. Bokjes gaan weg, de handel in. Een ooilam gaat ook weg, 

meestal voor de fok. Er worden er ook door Joop zelf gehouden om 
het aantal op peil te houden. 
“De ooilammetjes blijven tot midden juli bij hun moeder. Soms komt 
het voor dat een schaap haar lammetje afwijst. Dan halen we biest 
(eerste melk van een net bevallen koe – red.) bij boer Johan Ronnes 
en brengen het lammetje met de fles groot. Gelukkig gebeurt dit niet 
zo vaak.”
Een schaapje kan ongeveer tien jaar oud worden. De schapen worden 
elk jaar geschoren maar de wol brengt niet veel op. Bij Joop ligt nog de 
hele garage vol met “raven”. Een raaf is de wol van één schaap. Dus, 
mocht je belangstelling hebben wol te kopen, dat kan bij Joop.

Dus, mocht je belangstelling hebben wol te 
kopen, dat kan bij Joop.

Anekdote

Vorig jaar werd Joop opgebeld door een kennis uit Gennep. “Help, 
er staan een hele hoop schapen op de rondweg, er kan geen auto 
meer door! Ik had de telefoon nog niet neergelegd of de politie belde 
met dezelfde noodkreet. Het waren gelukkig niet mijn schapen, maar 
ik ben met de hond meteen in de auto gestapt en heb de schapen 
weer achter de omheining weten te drijven. Dat schapen uitbreken 
komt omdat mensen hun hond los laten lopen. Als een hond in een 
schapenwei terechtkomt gaat hij als vanzelf achter de schapen aan. En 
als de omheining dan niet al te sterk is ontsnappen ze en komen dan 
als het tegenzit op de openbare weg. Ik wil dan ook iedereen met 
klem aanraden de hond aan de lijn te houden, zeker in de buurt van 
schapen. De hond kan er niks aan doen, hij volgt zijn instinct. Maar de 
mensen moeten wijzer zijn…..”

Foto’s

Van de training maakte onze fotograaf een aantal fraaie foto’s en ook 
de eerste lammetjes van 2018 van Joop mochten op de plaat. En als 
er lammetjes zijn…. dan is het weer LENTE…..!
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ZOEK DE 7 VERSCHILLEN 

De lammetjes zijn van de schaapjes van Joop!

Oplossingen: Letter M op jas, Oormerk lammetje, Stukje stro bij muur, Oog open 
lammetje, Oorbel meisje, Schroef groene waterbak, Embleem op jas

Hallo,
Ik ben Marita en ik ben HI (niet te verwarren met high!) Heijse 
import ;) En hoewel we hier al een tijdje bivakkeren (bijna 4 jaar 
inmiddels) is het nog steeds wennen geblazen en zitten we nog 
volop in het intergratieproces. Hoe is het voor een buitenstaander 
om te settelen in het pittoreske dorpje Heijen? Wat kom je allemaal 
tegen en wat niet? En zijn er nu echt zoveel verschillen? Ons landje is 
immers zo klein; binnen twee uurtjes kun je zo 5 provincies passeren! 
Of heeft niet alleen iedere provincie maar zelfs ieder dorp zijn eigen 
eigenaardigheden, taalgebruik, gewoontes, dialect....
Ik neem jullie graag mee in mijn wereld en de kijk op het Heijse 
leven....
Haije!
Ieder nieuw begin begint met een begroeting en het gedag zeggen. 
Laat mij dat laatste nu gelijk eens verbazen?! Want wordt er nu echt 
`Haije` in Heijen gezegd bij het weggaan? Of `haaien`? Of? Wat 
zeggen ze eigenlijk? Of het `Ha`... als je elkaar ziet. 
`Ha`....? en dan...? Komt er verder niets meer achteraan? Iets van `...
llo` bijvoorbeeld? Is de lucht op na het uitspreken van de `Ha..`? 
Ook tijdens het appen is het gebruikelijk. Ik heb er zelfs een tijdje 
een studie van gemaakt wanneer men `Ha` gebruikt en wanneer 
`Hallo`. Ben je een vage kennis als men `Ha` zegt of zeg je dat ook 
tegen je vriendinnen? Het klonk in het begin namelijk voor mij ietwat 
afstandelijk. Uiteindelijk blijkbaar niks vreemds, toch heeft het lang 
geduurd voordat ik er aan gewend raakte...
Ik las eens ergens dat dialect een gevoel is dat je meekrijgt als kind. Een 
gevoel dat je, je, hoe hard je ook je best doet, niet eigen kan maken. 
Al zou je dat willen. Toch vind ik het leuk om ernaar te luisteren, op 
onderzoek uit te gaan, verschillen en overeenkomsten te ontdekken, 
me te verbazen en te verwonderen! En tracht ik wel eens om tegen 
beter weten in me een en ander eigen te maken. 

Hoewel mijn ABN verre van goed is, ik kom zelf oorspronkelijk uit de 
kop van Noord-Holland dus ik heb ook zeker een West-Friese tongval, 
vind ik het toch leuk om met taal bezig te zijn en de verschillende 
klanken in me op te nemen. 

Nu gebruiken ze in Noord Holland ook woorden in soms 
onbegrijpelijke contexten omdat ze een hele andere betekenis 
hebben. Zo bedoelen ze met ´pittig´ ook aardig of lief. ´Dat is pittig 
van je´, ´dat is een pittig meisje´.... 
Of ´ik heb mijn broek aan flarden gelachen om die grap´, of... nu ja 
zo kan ik wel even doorgaan. Toch zijn het altijd bestaande woorden, 
woorden die herkenbaar zijn en eventueel op te zoeken in een 
woordenboek. En dat is hier in Heijen niet altijd het geval....

Zo kan ik het niet laten om ook het woord, tussen- achtervoegsel 
`Wah` hier nog even op tafel te slingeren! 
´Wah?´ ´Wah is dat eigenlijk? Waar komt ie vandaan en wanneer zet 
je hem eigenlijk in? Meestal aan het einde van de zin heb ik gemerkt. 
Ik probeer hem wel eens voor de grap tussen een zin te proppen 
of ergens achter aan te laten bungelen maar ik merk dat hij nog niet 
helemaal lekker loopt in mijn gesprekken... En dit waarschijnlijk ook 
nooit zal gaan doen want ik val steeds enorm door de mand met 
mijn harde `g` en dan klinkt zo´n woord als ´wah` of ´Ha´ maar ook 
´keigoed´en `Haije`, eigenlijk helemaal niet!

Het is vooral erg leuk al die verschillen en maakt ons allemaal uniek, 
dus ik verbaas, verwonder, leer en integreer nog even lekker verder 
en dan rest mij nog te zeggen en tevens te 
eindigen met 
Heijewah! Marita

T

N

L
HEIJSE KIDS & CO.



Heijse tieners aan het woord met de Stelling van de maand:
Liever vrieskou dan hittegolf!

Lasse Hermsen (13 jaar) Hermelijnstraat

Nee, ik heb liever een hittegolf dan vrieskou, 
want ik fiets liever zonder jas en dat de 
zweetdruppels van mijn hoofd af gutsen, 

dan dat ik met bevrorern vingers thuis kom. 
Ondanks dat je je kan kleden op de kou heb 

ik dus toch liever een hittegolf, want als ik thuis 
kom kan ik lekker een verkoelende duik nemen!

Ben Wijers (14 jaar) Kranenveld

Nee, liever een hittegolf want bij 
hitte kan je makkelijk afkoelen in het 

water!

Diede van Dijck (14 jaar) Heikampseweg

Ja, ik vind dat de stelling klopt! Voor kou kun je 
je in ieder geval goed kleden. Bij een hittegolf 
kun je er haast niks aan doen om het lekker 

koel te krijgen. Bij kou kan je meerdere laagjes 
kleren aan doen zodat je het warm krijgt. Bij 
hitte kan dit niet. Ik zou het ook begrijpen als 
je het liever warm hebt, maar ik vind dat je 

voor kou meer kunt doen!

Ik en mijn Hejsdier
Hallo allemaal,
Ik ben Sam Verpoort, 5 jaar en dit is Dash; mijn chocolade 
bruine labrador van 1 jaar!
Dash is geboren: op 11 november 2016 in Breda
Ik ben jarig: op 6 september
Wij wonen: in de Eekhoornstraat in Heijen
Het allerleukste aan Dash: is dat hij alles doet wat ik wil, 
zeker als ik hem daarna een hondensnoepje geef ;) Hij is 
echt mijn maatje aan wie ik ook alles vertel!
Ook de opa`s en oma`s zijn gek op hem en als we een 
keertje weggaan mag hij altijd bij hen blijven logeren! 

Bijnaam: Dashie
Ik zou graag: een politiehond van hem maken. Ik ben nu al 
begonnen met de training. Dan doe ik mijn politietenue aan 
en dan moet hij heel goed luisteren naar wat ik zeg.
Leukste om te doen samen: trucjes leren. Daarnaast speel 
ik ook kappertje of doktertje met hem. Dash is dan de klant 
of de patiënt. 
Dash is: Heel erg sterk, krachtig en glimt prachtig! Zelfs 
de dierenarts gaf hem laatst een compliment over zijn 
gezondheid! Ook is hij heel pienter en leergierig, zo was hij 
de beste van de klas tijdens de puppy cursus. 

Dash kan ook wel eens: heel ondeugend zijn! Hij heeft ook 
zeker streken! Zo zit er een veiligheidsklip op het deurtje 
waar de vuilnisbak achter staat anders gaat hij daar stiekem 
uit zitten snoepen als niemand kijkt...
Ook vindt hij een sok op zijn tijd een lekker hapje, malle 
Dashie!
Het grappigste dat we samen hebben meegemaakt: is die 
keer dat hij stiekem de trap op naar boven was geslopen 
terwijl ik met mama in bad zat en hij opeens bij ons het bad 
in sprong!! Je kunt je wel voorstellen wat voor kliederzooi hij 
er daarna van maakte! Zeker toen hij zich uiteindelijk even 
lekker ging uitschudden..
Mijn grootste wens: is om hem 
te leren sleetje rijden, zodat we 
fijn samen over de sneeuw heen 
kunnen roetsjen! 

Lieve groetjes van Sam 
en een poot van Dash

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

Marita

E

E

Op deze pagina staan 5 letters 
verstopt! Kan jij ze vinden? Welk 

woord kun je ermee maken? 

Oplossing: Lente
HEIJSE KIDS & CO.
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Frits Basten

Frits werd 68 jaar geleden geboren en bracht zijn jeugdjaren door 
in Gennep. Zijn ouders, vader afkomstig uit Ven-Zelderheide 
en moeder uit Heijen, woonden in Gennep in de Prinses 
Margrietstraat. Het toeval wilde dat tegenover het ouderlijk 
huis de barakken nog stonden die als huisvesting dienden direct 
na de oorlog voor de arbeiders die de oorlogsschade moesten 
opruimen. Na de oorlog in Indonesië kwamen vele Molukkers 
naar Nederland en vonden onder andere onderdak in dezelfde 
barakken. Frits’ vader en moeder hadden zelfs nog nooit 
mensen met een andere huidskleur gezien! Maar ze vonden het 
helemaal geen bezwaar dat Frits daar gewoon tussen liep. “Een 
goede levensles” zegt Frits. “Iedereen is belangrijk, al is ieder 
mens verschillend, we zijn toch gelijk! Ik heb mijn hele leven 
niet tegen onrecht gekund.” Deze levensinstelling was en is nog 
steeds een leidraad.

Opleiding

Ondanks hoge cijfers op de lagere school ging Frits naar de 
MULO. “Je schoolloopbaan werd door je afkomst bepaald, zo 
ging dat in die tijd.” In 1966 ging Frits naar de Kweekschool, 
tegenwoordig de PABO. In de roerige jaren zestig ging hij vol 
overtuiging naar Den Haag om te protesteren tegen de inval 
van de Russen in Praag in 1968, de burgeroorlog in Nigeria en 
de hongersnood in Biafra, Stop de neutronenbom, Kalkar Nee, 
enzovoort. “Baard tot hier en lange haren tot daar” grijnst Frits 
en wijst een fors formaat aan. In die jaren ging hij ook muziek 
maken (“ik begon met mondharmonica, later op de gitaar”) en 
vond schilderen leuk om te doen.

Werk in het onderwijs

Na militaire dienst viel het niet mee om een baan als 
onderwijzer te vinden. Veel gesolliciteerd maar hij was niet kerks 
en paste dus niet bij een katholieke school. Bovendien waren 
er veel kandidaten, maar weinig banen. Met een beetje geluk 
kwam Frits aan de slag bij de LTS in Boxmeer waar hij Engels 
en Nederlands gaf. In de jaren die volgden werd hij decaan, 
leerlingbegeleider, onderdirecteur en na een fusie met de 
SG Stevensbeek locatiedirecteur in Boxmeer. In de tussentijd 
rondde hij een studie MO A en B pedagogiek af. Na twee fusies 
maakt de school deel uit van SG Stevensbeek nu bekend als 
Metameer. Daarna gaf hij nog tien jaar les tot zijn pensioen. 

Wonen

Frits trouwde met Toos en het stel kreeg twee zonen. Die 
werden allebei in Boxmeer geboren. Na Boxmeer kwam het 
gezin terecht in Gennep. Eerst in een huurhuis, later bouwden 
zij een huis in Gennep. Ongeveer 25 jaar geleden werd er 
nog een keer verhuisd. Nu naar het huidige woonhuis aan 
de Hoofdstraat. De kinderen groeiden op, gingen studeren, 
vonden partners en kregen kinderen. Toos en Frits hebben drie 
kleinkinderen, Janne, Pleun en Maud. Drie meisjes dus. Janne is 
dol op voetballen en ze rustte dan ook niet voordat ze opa 
zo gek kreeg met haar naar de huldiging van Lieke Martens in 
Bergen te gaan en niet alleen opa, maar ook de hele familie ging 
mee. Pleun en Maud zijn “paardenmeisjes”. Als Maud op bezoek 
komt dan is de eerste gang naar Pleuns paard Lenie.

Politieke loopbaan

In Gennep werd Frits lid van de PvdA, eerst als commissielid, 
later zat hij ook een jaar in de gemeenteraad. Hierbij leerde 

Frits Basten kan niet tegen onrecht
Iedere gemeenschap zou eigenlijk één iemand in hun midden moeten hebben die ide-
alen heeft, niet te beroerd is deze uit te dragen en de wijsheid en het geduld, geduld, 
geduld kan opbrengen mooie en goede plannen gerealiseerd te krijgen. Heijen heeft 
er meerderen, gelukkig maar. Een van hen is Frits Basten (68), vicevoorzitter van 
Hèjje Mojjer. Wij gingen bij hem langs omdat Frits te kennen heeft gegeven te gaan 
stoppen met de bestuursfunctie, al wil hij eerst nog wat zaken afronden. Daarover 
verderop meer.
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hij Thei Brons kennen, een man waar hij veel bewondering 
voor heeft. Zijn rechtvaardigheidsgevoel kwam goed van 
pas. Hij vervulde allerlei functies. Was medeoprichter van 
jongerencentrum Trefcentrum in Gennep en de Rechtswinkel. 
In de spaarzame vrije tijd was hij scheidsrechter van de 
veteranen van Vitesse `08. Schreef schlagerliedjes en trad op 
tijdens de carnaval. Op enig moment was dit werk moeilijk te 
combineren met zijn baan in het onderwijs. Hij had te weinig 
tijd om het raadslidmaatschap op een goede wijze voort te 
zetten. En na zijn verhuizing naar Heijen zette hij dan ook een 
punt achter een aantal activiteiten in het Gennepse. Niet dat 
Frits daarna stil ging zitten. Ook hier zag hij mogelijkheden zich 
in te zetten voor onze dorpsgemeenschap maar ook voor zijn 
gezin. 

Serieuze hobby’s

Zo kun je de activiteiten van Frits in Heijen het beste 
omschrijven. Frits is dol op wielrennen en dat virus bleek ook 
aanwezig bij zoon Eelco. Zelf traint hij nog steeds fanatiek. 
Binnenkort staat er weer een fietsreisje naar Mallorca op het 
programma om de conditie op te krikken na de winter. 
Wat Frits ook prachtig vond was de Heijense Revue die in 
samenwerking met de 100-jarige fanfare EMM in 2009 gestalte 
kreeg. Regisseur Maarten Verbaarschot fietste vaak met Frits 
en die vroeg hem om zijn medewerking. Frits: “Hij vroeg of 
ik de teksten wilde vertalen in dialect en of ik ook niet wat 
kon schrijven.” Daar moest hij wel echt Heijense mensen voor 
hebben die van de geschiedenis van Heijen wisten. “Ik heb ook 
liedjes gecomponeerd en teksten geschreven. Niet alle teksten 
werden goedgekeurd, helaas.” Frits lacht nog om de herinnering. 
Wij vragen of hij niet een paar van die “afgekeurde” gedichtjes 
kan opzeggen en dat doet hij. Een goedgekeurd en uitgevoerd 
lied staat onderaan deze tekst. Wie de Heijense Revue toen 

gezien heeft kan het vast nog moeiteloos meezingen!
Tijdens de opvoering van de Revue merkte hij aan de reacties 
van de toeschouwers op vooral de oorlogsscènes, hoe die 
binnenkwamen bij de mensen. Iets wat hem nu nog ontroert.
Toen kwam Hèjje Mojjer. Zijn talenten, als je het zo wilt noemen, 
lagen bij de ruimtelijke kwesties. En met zijn achtergrond en 
kennis van instanties ging Frits bij de werkgroep BROHM 
samen met Harry Brons en Gert Cuijpers. Na het stoppen 
van Frans Storms bij het dagelijks bestuur van HM nam Frits 
zijn plaats over.

Vele kwesties passeerden al de revue. De N271, woningbouw 
door Destion, het opknappen van de Hoofdstraat, het Pastoor 
Jaspersplein en het eerste deel van de Nieuwwijkstraat. 
“Zaken van lange adem” beaamt Frits. ”Je moet engelengeduld 
hebben.” De kwestie van de bestemming van de woonhuizen 
aan Hoofdstraat en de Boxmeerseweg bij het industrieterrein 
Hoogveld is nu eindelijk goed afgerond. De bewoners wilden 
de bestemming burgerwoningen op hun panden behouden  
terwijl de industrie liever zag dat deze gebouwen de bestemming 
bedrijfswoningen zouden krijgen. Dat maakt dergelijke panden 
echter meteen 30% minder waard. Uiteindelijk is bij de Raad 
van State beslist dat de bestemming burgerwoningen blijft. Een 
mooi resultaat.

Haven Heijen

De lastige kwestie die nu nog speelt en die Frits eerst afgerond 
wil zien voordat hij definitief stopt met het bestuur van HM is de 
kwestie van de uitbreiding van de haven. Het grote probleem is 
onder andere de overbelasting van de Hoofdstraat door al het 
extra (vracht)verkeer dat af en aan zal rijden naar de haven. 
“Voorwaarde voor akkoord voor uitbreiding van de haven 
is dat er een betere ontsluiting komt door bijvoorbeeld een 



EEN COMPLEET ASSORTIMENT
BIJ DECO HOME PETERS

Bij Deco Home Peters vindt u een compleet assortiment verf, behang, raamdecoratie, gordijnen, 
shutters en glas. Wij geven u vrijblijvend advies en helpen u desgewenst met het maken van uw 

keuze. Kom langs in onze winkel en laat u inspireren!

Molenstraat 53, 5431 BW  Cuijk, Tel.: 0485 - 32 17 87
www.peters-decohome.nl

Molenstraat 53, 5431 BW Cuijk, Tel.: 0485 - 32 17 87, 
www.peters-decohome.nl

Verf Behang Raamdecoratie

Gordijnen Shutters Glas

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!

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
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doorsteek te realiseren langs Teunesen. Het moeten geen Zwartewegperikelen worden” zo is Frits van mening. “Daarna nog de 
“fantasiebocht” bij de ingang van het dorp aanpassen. Veel te gevaarlijk zo is gebleken.” Dus,” zo zegt Frits: “Eerst deze problemen 
oplossen, dan kunnen we pas praten over de uitbreiding van de haven.”
Een kwestie van lange adem, zo blijkt wel. Geduld, geduld! Sommige zaken zijn ook door fouten in het verleden niet meer terug 
te draaien. “Denk aan de Brem. Dit heeft voor Heijen zo goed als niets opgeleverd. En dat is jammer. “

Maar wat als dat allemaal geregeld is, Frits?

Frits lacht: “Ik ga heus niet stilzitten. Ik ben bij het IVN, lekker op zaterdagmorgen snoeien in het bos. Ik ben zoals gezegd een
fanatiek fietser, lid van TC Gennep, een wielerclub. Toos en ik hebben een camper en trekken daar graag mee rond. We zijn 
afgelopen winter in Lapland geweest. Toos wou graag het noorderlicht zien. Zelfs daar heb ik gefietst, over de sneeuw. Op een 
zogenaamde “fat-bike” een fiets met extra brede banden. We zijn trots op onze kleindochters. Ook hier zijn we nog steeds mee 
bezig. Ben lid van het koor Con Colore in Gennep. Dit koor is ontstaan uit de Revue in Gennep. Samen zingen is moj.”
Frits gaat zich niet vervelen, zo veel is wel duidelijk.

Dankjewel Frits, voor je inspanningen voor de leefbaarheid in Heijen.

Ik ha.ld veul van Hèjje!!!!! 

Refrein:

Ik ha.ld veul van Hèjje,
De pléts waor ik woon.
De mi.nse ien Hèjje,
Ze zien zö gewoon.
De grasgruu.ne wèjje,
´t Bos en de Maos,
Wïj zien ien Hèjje mitèn alles (n?) 
de baos 2x

1e couplet

Wïj hèbbe ´t Lange Vè.n,
´n Richtig stukske a.lde Maos.
Wïj schâtsten duk mitèn,
Deuje veul vör èn
As enne hö.lteren Klaos.
2e couplet

Bïj d’n moje Mergeldiek,
Zwomme jong en dèn.
Spannend was ’t dukstentied,
Zörge waare wied
Wa ze toen ok zèn!!!!

Refrein.

Frits in Lapland op de "fat-bike".



Wat is uw
huis waard?

Gratis waardebepaling
bel 0485-820202

Regio Land van Cuijk & Maasduinen
Uitvaartcentrum Boxmeer, Hollesteeg 1a Boxmeer  

t. 0485 - 52 1111 (dag en nacht) | info@schrijen.com
www.schrijen.com

Wij kunnen 
een uitvaart 
regelen van 
A tot Z

Uitvaartcentrum
- opbaren
- uitvaartdienst
- cateringsruimte

    www.rovermedia.nl
Made-in-Heijen

Kleine 
of grote 
bijzonderheden...
een idee, een droom, 
een hobby, een verhaal...
uit Heijen

Laat het ons weten!Wij zijn op zoek naar bijzonderheden 
uit Heijen om te delen. Dus kan  

jouw opa breien? Weet jij hoe Heijen 
er vroeger uit zag en wil je dit delen?Stuur ons jouw verhaal en wie weet 

kunnen we van iets kleins iets groots maken!

Made in 
heijen.nl 



	

Koningsdag	2018	

	
	

Op	vrijdag	27	april	vieren	we	weer	K
oningsdag	in	

Heijen	bij	d’n	Toomp.	

Het	programma	is	als	volgt:	

-	13:30	Optocht	door	Heijen	met	thuis	versierde	

fietsen.	Verzamelen	om	13:15	bij	d’n	Toomp	

-	14:00-17:00	Spelletjesmiddag	en	een	gezellige	

kinderrommelmarkt	bij	d’n	Toomp	(buiten	of	

binnen	afhankelijk	van	het	weer)	

	
	

	

Met	een	strippenkaart	die	je	ter	plaats
e	kunt	kopen	voor		€	2,-	kun	je	o.a.	d

e	volgende	

spelletjes	doen:	

• Zaklopen,	Waterspel,	Kegelbaan,	Blikgooien,	Spe
khappen,	Plankjes	lopen,	Spiraal,	

Krijten,	Skelterbaan,	kikkermeppen,	Spijkerbroek	hangen	en	er	zi
jn	natuurlijk	diverse	

traktaties.	

	
Voor	meer	informatie	over	de	rommelmarkt	kun	je	contact	opnemen	met		Sidney	Laracker	

(tel.	519796)	of	Eelco	Basten	(tel.	80
2721)	

	
Tot	dan!	
	
Groetjes	het	Oranje	Comité	

	
Zie	ook	

	http://www.oranjecomiteheijen.nl	



Pinpas nodig op de
middelbare school?

Leef Vrij
Dorpsstraat 78A
5851 AL Afferden
T 0485 - 53 15 77
E afferden@leefvrij.nu
I www.leefvrij.nu
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Boxmeerseweg 2a  6598 BK Heijen
www.snellenhorecaservice.nl

 

 

   durf jij de
uitdaging aan? 

Avonturenspeeltuin ‘Reis om de wereld in 80 dagen’

Maak een reis om de wereld in de mooiste binnenspeeltuin van Zuid-Oost 
Nederland. Papa en mama zitten relaxed met een kopje koffie op het 
treinstation. Ze genieten van het uitzicht op de grote vulkaan. En jij? Jij kijkt 
vanaf 8 meter hoogte op hen neer vanaf de grote machinetoren. Of…verlies 
je jezelf in het gevecht om de Taj? Hoe dan ook; de ‘Reis om de Wereld’ is één 
groot avontuur!

Kinderen van 2 t/m 12 jaar én hun ouders beleven een fantastische dag.  Kijk voor het laatste 
nieuws, toegangsprijzen en arrangementen op www.debergen.nl

 Indoorspeeltuin  het leukste uitje voor het hele gezin!



Zaterdag 7 april gaan we de lente inluiden met 

het Lentevuur 

Lever je kleurplaat in en maak kans 

 op een leuke verrassing. 

Ontsteken lentevuur 19:00 evenemententerrein 

Hoofdstraat 

Kom jij 

ook? 



Arjan Theunissen
Heikampseweg 71

6598 BS Heijen
06 - 147 03 047

theunissenbouw@gmail.com
www.theunissenbouw.nl

Aanbouw
Verbouw
Timmerwerk
Onderhoud
Stuckwerk

Kwaliteit in  
kunststof  
en aluminium

U bent van harte welkom

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

ramen  I  deuren  I  serres  I  veranda’s  I  horren  I  zonwering

Heijen



Na een jaar van rust voor onze collectanten, heeft het Dagelijks 

Bestuur van de St. Goede Doelen Week Heijen het organisatieco-

mité weer gevraagd mee te gaan denken over het organiseren van 

de Goede Doelen Week in 2018. 
Dit comité, bestaande uit de coördinatoren van de deelnemende 

fondsen, is momenteel druk bezig met het opstarten van de collec-

teweek 2018. Deze wordt dit jaar gehouden in week 16. 

Donderdagavond 12 april worden de collectebrieven huis aan huis 

bezorgd en op woensdag 18 en donderdag 19 april tussen 18.00 u 

en 20.00 u weer opgehaald.

Door een slimme indeling van Heijen in 20 wijken, kunnen 40 col-

lectanten (2 à 2) in een tijdsbestek van 2 uren in heel Heijen heb-

ben aangebeld om de (in)gevulde collectebrieven weer op te halen. 

De bewoners van de adressen die de eerste avond niet thuis zijn, 

kunnen de volgende dag alsnog de collectanten op bezoek krijgen. 

Bent u dan ook niet thuis, dan krijgt u een briefje in de brievenbus 

waarop staat waar u alsnog uw donatie kunt deponeren.

De collectanten kunnen zich legitimeren met een GDW-badge en 

hebben een speciale Goede Doelen collecte-emmer bij zich.

Ondanks het feit dat wij van mening zijn dat de Goede Doelen 

Week in Heijen al redelijk is ingeburgerd (we gaan dit nu al voor 

het vierde jaar doen), willen wij u toch nog even wat bijpraten en 

uw geheugen opfrissen.

In 2014 kwamen opmerkingen / klachten over het collecteren in 

ons dorp terecht op de tafel van dorpsvereniging Hèjje Mojjer. 

De dorpsvereniging heeft toen het initiatief genomen alle coördi-

natoren van de in Heijen actieve fondsen uit te nodigen om van 

gedachten te wisselen over de toekomst van het collecteren. Dat 

heeft toen geresulteerd in het oprichten van de stichting “GOEDE 

DOELEN WEEK HEIJEN”.

In deze stichting zijn negen CBF fondsen verenigd (Centraal Bureau 

Fondswerving) die niet meer afzonderlijk in negen verschillende 

weken, maar gezamenlijk in één week in Heijen gaan collecteren. Dit 

hebben we nu al drie jaar succesvol gedaan. En zoals we horen tot 

volle tevredenheid van onze bewoners.

Met deze vooraankondiging van de Goede Doelen Week hopen wij 

u weer voldoende op de hoogte te hebben gesteld van wat er te 

gebeuren staat.
Wij, de gezamenlijke goede doelen fondsen, rekenen ook dit jaar 

weer op uw steun.

Een mooie aanvulling.

Afgelopen jaar hebben organisaties uit de kerkdorpen van de ge-

meente Gennep bij ons om informatie gevraagd over het organise-

ren van een Goede Doelen week. Onze informatie is waarschijnlijk 

zo goed en positief geweest dat nu ieder kerkdorp in de gemeente 

Gennep een eigen Goede Doelen week heeft opgericht.

Het organisatiecomité.

GOEDE DOELEN WEEK HEIJEN 2018.

Bedevaart Wittem:
Op zaterdag 12 mei 2018 gaan we vanuit de regio Nijmegen 
voor de 78e keer op bedevaart naar het heiligdom van H. 
Gerardus in Wittem.
Het thema voor de komende bedevaart is: Zorgen voor uw 
naasten. Een dag van gebed en ontmoeting en de mogelijkheid 
om onze intenties – ook schriftelijk – aan de H. Gerardus ken-
baar te maken. Al velen vonden kracht en steun op voorspraak 
van deze heilige kloosterling, die ruim 250 jaar geleden in Mater 
Domini in Italië is overleden.

U ging nog niet eerder mee? Gewoon een keertje doen! U ging 
al eerder mee? Wees van harte welkom! Iedereen die graag 
deze pelgrimstocht mee wil maken kan zich aanmelden bij:

Broeder Jozef van Rijnsoever, Veerstraat 49, 5831 JM Boxmeer, 
telefoon 0485-565985
E-mail: j.vanrijnsoever@redemptoristen.nl
Mevr. V. Oijen, Schoolstraat 22, 5441 AM Oeffelt, telefoon 0485-
362098
Mevr. C. Kersten, Fazantstraat 33, 6591 
WP Gennep, telefoon 0485-517420

De laatste dag van aanmelding is: 
vrijdag 13 april 2018. Een hartelijke 
groet aan allen en we hopen u dit jaar 
allemaal te mogen ontmoeten.



Hèjs Nèjs
Maart 201824

Heisa

Het kerkelijk jaar kent één hoogtepunt: de viering van het Pasen van de Heer, dat de kerk drie 
dagen viert. Dit gebeurt op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de zondag van Pasen. De 
dagen die hiernaar toe werken, worden geopend met het feest van Palmzondag. De ‘Goede 
Week’ wordt die week genoemd, een heilige week. Als kerkgemeenschap vieren we in verdichte 
vorm het leven, de dood en de verrijzenis ten leven van de Heer Jezus. Hij gaat ons vóór in een 
leven door de dood heen.
Op Palmzondag horen we in het Evangelie hoe Jezus op weg gaat naar Jeruzalem. Hij weet 
dat Hij zijn leven ten einde toe moet gaan, wat dit einde ook zal betekenen. Het schijnbaar 
tegenstrijdige van Jezus’ leven is dat Hij door mensen op handen gedragen wordt en tegelijkertijd 
ook door mensenhanden overgeleverd wordt aan hen die Hem naar het leven staan. Wij vieren 
zo op deze dag zowel zijn intocht in Jeruzalem alsook een eerste aanzet tot het drama van zijn 
lijden en dood.
Op Witte Donderdag vieren we datgene wat Jezus eens met zijn twaalf apostelen gevierd 
heeft: het Laatste Avondmaal. Het is een paasmaal, de engel van de dood trekt voorbij en slaat 
dié deurposten over die bestreken zijn met het bloed van het lam. Het is een nacht van leven 
en dood. Het is de avond vóór Jezus’ sterven, waarin Hij brood in zijn handen nam…. In ieder 
eucharistisch gebed wordt deze ervaring weer opgenomen. De kerk viert op deze avond de 
instelling van de eucharistie. Dezelfde handen die het brood opnemen, zegenen, breken en 
delen, dié handen wassen ook de voeten van de apostelen. En beide handelingen zijn een teken 
van Gods liefde voor ons.
Op Goede Vrijdag vieren we dat, door mensenhanden, Jezus, de Gerechte, aan de dood van 
het kruis is overgeleverd. Als geloofsgemeenschap vieren we een schijnbare tegenstrijdigheid: 
overgeleverd aan de dood belijden wij zijn leven-voorbij-de-dood. Maar wel door de reële dood 
heen. Opdat de doodservaringen die wij vandaag hebben, opengebroken worden naar Leven.
Ik hoop dat velen de diensten van de Goede Week zullen meemaken en wens allen een 
vreugdevol paasfeest toe!

Pastoor H. Reijnen

De Goede Week (Pasen)

April
2018

vieringen in

Zaterdag 31 maart 18.00 uur 
Paaszaterdag, Eucharistieviering met 
het Gezinskoor

Zondag 01 april 09.30 uur 
Pasen, Eucharistieviering met het 
Gregoriaans koor

Maandag 02 april 
2e Paasdag, geen dienst

Zondag 08 april 09.30 uur 
Eucharistieviering met het Gregoriaans 
koor

Zondag 15 april 09.30 uur 
Eucharistieviering met volkszang

Zondag 22 april 09.30 uur 
Eucharistieviering met het Gezinskoor

Zondag 29 april 09.30 uur 
Eucharistieviering met het Gregoriaans 
koor

Steunt u ook de Vastenactie? Dit kan via het vastenzakje dat u bij de vorige Hèjs Nèjs ontvangen 
hebt of u geeft aan de kinderen van de Heggerank bijv. bij een heitje voor een karweitje.

Jarenlang hebben we drie goede doelen gesteund: de projecten van het bisdom, Jan Laarakker 
en pater Gruyters. Vorig jaar is de pater terug naar Nederland gekomen en a.s. Palmzondag 
wordt zijn stichting officieel opgeheven. Onze bijdrage naar dit doel gaat dus stoppen. Pater 
Gruyters bedankt onze parochie hartelijk voor alle bijdragen en steun in de afgelopen jaren, het 
geld is goed terecht gekomen.
Er blijven dus nog twee mooie doelen over die u steunt door een bijdrage te geven via het 
vastenzakje of de schooljeugd.
Hartelijk dank!
Het kerkbestuur

Bij voorbaat dank voor uw steun.

Vastenactie

H. Dionysius Heijen, 
Jaargang 37 
Pastoor H.Reijnen, 
Hoefstraat 39, 
6598 AM Heijen
T: 0485 511533 
M: 06 10087938

Kerkberichten: 
zie 1Gennep, en 
via www.heijen.info 
Wijziging in 
informatie:   
www.heijen.info
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Zaterdag 24 februari jl. werd voor de laatste keer een Woord- en Gebedsdienst op de zaterdagavond 
gehouden. Er kwam daarmee een einde aan een traditie van 23 jaar. Gedurende al die jaren bestond de 
mogelijkheid om, eerst vier keer – later twee tot een keer in de maand, op de zaterdagavond een dienst 
bij te wonen die werd voorgegaan door leden van de gelijknamige werkgroep. De vierde zaterdag werd 
de dienst opgeluisterd door het Gezinskoor. Al enige tijd bleek de belangstelling voor een dergelijke dienst 
duidelijk af te nemen, zoals de trouwe bezoekers die nog wel kwamen zullen kunnen beamen. “Ook aan 
alle goede dingen komt een eind”, luidt het gezegde. De dienst op de zaterdagavond stond natuurlijk voor 
een niet gering deel in het teken van het Gezinskoor. Je zou zelfs kunnen stellen dat deze diensten een 
bestaansrecht verleenden aan het koor. Welnu: wat dat betreft goed nieuws! Het Gezinskoor gaat namelijk 
één keer per maand de zondagsmis van 9.30 uur verzorgen. Behalve de paaswake op 31 maart zal het 
koor ook de diensten opluisteren van zondag 22 april, zondag 13 mei en zondag 24 juni. Vanaf het nieuwe 
seizoen (per september) zal het koor een vaste zondag krijgen toebedeeld. Overleg met de andere partijen 
volgt nog. Samen met het Gregoriaans koor en de heren Henk Lietmeijer en Joop van den Heuij zal dan 
elke dienst op zondag “live” worden opgeluisterd. We sluiten een tijdperk af, maar beginnen zodoende ook 
weer aan iets nieuws. Namens de werkgroep en het Gezinskoor willen wij alle mensen bedanken die al 
die jaren de zaterdagavonddiensten, vaak jaren achtereen, trouw hebben bezocht. Wij hopen u allen op de 
zondagmorgen terug te zien!
Pastoor Reijnen, het kerkbestuur, de werkgroep Gebedsdiensten en het Gezinskoor

Ook dit jaar wordt na de paasvieringen de paaskaars verloot. Na de paaswake op zaterdag 31 maart en de 
paasmis op zondagmorgen 1 april kunt u lootjes kopen, ze kosten € 1,- per twee stuks. Na de zondagmis 
wordt het winnende lotnummer getrokken en bekendgemaakt. Het nummer wordt vermeld op onze 
Heijense website www.heijen.info en in de volgende Hèjs Nèjs. De paaskaars kan opgehaald worden bij 
pastoor Reijnen.

Laatste Woord- en Gebedsdienst

Verloting paaskaars

In memoriam: Herman van den Boom
Herman werd geboren op 3 februari 1930. Dat was in Afferden, op het Hengeland tussen Afferden en 
Heijen. Het was geen gemakkelijke tijd. Kinderen wisten al heel jong wat hun taak in het gezin was. Herman 
was de jongste uit een gezin van acht. Lang tijd om echt kind te zijn, had ook hij niet. Kinderen werden 
sneller volwassen dan nu: er was veel te doen voor iedereen. Ook Herman stond snel op eigen benen en 
was op de toekomst voorbereid. Hij leerde Dienie kennen en samen stichtten ze een gezin op ’t Gening. 
Daar werden hun twee kinderen geboren. In het kleine witte huisje in de boomgaard. Zijn werkzame tijd 
in Boxmeer, Maria Hoop maar vooral zijn tijd in Bergen betekende veel voor hem. Herman bezat veel 
kennis over zijn vak en deelde die met iedereen. Hij stond altijd met raad en daad klaar. Het gezin was 
voor Herman van grote betekenis: warmte en openheid waren vanzelfsprekend. Oprechtheid en respect 
bracht hij op een waardevolle manier over en hij kreeg dit ook van anderen terug. Eenvoudig maar rijk was 
tekenend voor zijn leven. Op vrijdag 23 februari jl. overleed Herman om 5 uur ’s morgens in het bijzijn van 
zijn dierbaren. Er was ook sprake van opluchting: het was goed zo. Rust in vrede, Herman.
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Donderdag 15 februari, 9.30 uur

Uit praktische overwegingen zijn we te gast bij Ellen en Friso 
Die hebben de ruimte in de cafetaria en bovendien moet de 
zaak om 11.30 uur weer open en kunnen ze tussendoor de 
nodige opstarthandelingen uitvoeren. Het gewone leven moet 
weer beginnen! Friso beweert met een stalen gezicht “al om 
5 uur opgestaan te zijn om voor jullie koek te bakken”. Wij 
herkennen toch duidelijk de koeken uit de Troefmarkt. Het is 
hem vergeven. De Kruumelprins en -prinses beginnen gelijk te 
kruumelen met de koek.

Met wie zitten we om de tafel?

De Kruumelprins en Kruumelprinses

In de eerste plaats met de Kruumelprins en Kruumelprinses Luuk 
Theunissen en Eefje Lukassen. Luuk en Eefje werden vergezeld 
door de mama van Eefje, Judith. Dat is maar goed ook, want 
veel hebben de Kruumels ons niet te melden. Gelukkig is er dan 
Judith, die de vragen kan beantwoorden. Dat wil niet zeggen dat 
hun mondje verder de hele morgen stilstaat. Integendeel, maar 
op onze vragen zitten ze maar stilletjes voor zich uit te kijken. 
Toch kunnen we het een en ander noteren.

Luuk: leuke draaitol, maar met tekenfilmpjes krijg je ‘m stil.

Luuk is geboren op 20 augustus 2012 en is nu dus 5 jaar. Als 
rechtgeaarde zoon van een aannemer legt hij uit dat de veer op 
zijn steek gebroken was en dat die moest worden gerepareerd 
“met een hele sterke lijm”. 

Het aller-leukste vond Luuk om op de tafel te dansen en op de 
jeugdprinsenwagen te staan. Jeugdprins Nick en Jeugdprinses 
Sam hielden een oogje in het zeil op het roerige stel. Luuk vond 
het prachtig dat opa en oma langs de kant stonden om naar 
hem te zwaaien. Bij de optocht in Heijen stonden ze wel vijf keer 
langs de kant! En ook de andere opa en oma stonden te kijken. 
Luuk kreeg heel veel snoep maar ook een dekbedovertrek met 
Tyrex erop. Bij het spelen in de zaal moest noodgedwongen de 
steek af, “anders kwam ie tegen de muur aan” en dat was niet 
de bedoeling. Zijn lievelingslied was overigens “Ik moet zuipen”. 
Met broertje Rik liep hij graag de polonaise. Dan weet hij niets 
meer te melden en kruipt in het hoekje van de cafetaria waar 
de tekenfilmpjes te zien zijn.

Eefje: voelde zich een echte prinses

Eefje Lukassen was de enige kruumelprinseskandidate , dus ze 

Napraten met de Prinsen en Prinsessen Carnaval 
van 2018…. Duut mit!
Jullie kennen de traditie. Op de donderdag na de carnaval gaan we langs bij de prinsen 
en prinsessen om uit eerste hand de ervaringen te horen. Dan zijn ze nog helemaal vers 
en kunnen ze samen even lekker napraten over wat hen de dagen en weken ervoor is 
overkomen. Wij typen ijverig mee en komen dan tot het volgende verslag.
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had geluk. Eefje werd geboren op 
1 juni 2012 en is nu dus ook 5 

jaar. Eefje liep ook graag in de 
polonaise en deelde diverse 
onderscheidingen uit. Erg leuk 
was de bonte avond van de 
school. Omdat ze prinses was 

geworden kreeg ze veel snoep 
maar ook confettikanonnen en 

serpentines. Ja, daar kun je kinderen 
heel blij mee maken! Eefje had samen met 

haar mama twee prinsessenoutfits uitgekozen. Schoenen 
met hoge hakjes! Wij zeiden: “Je dacht zeker dat je Maxima 
was”, maar dat kwam niet aan. Moeiteloos zingt ze het lijflied 
van de Wortelpin: ‘Wortele wortel!’, Eefje: “Pin, pin!” Judith 
geeft aan dat ze echt genoten heeft van de carnaval. Van huis 
uit is het gezin niet zo van de carnaval, maar ze zijn het nu 
wel geworden! Dat is moj.

Judith: “Ze hadden Eefje niet blijer kunnen maken dan 
met deze benoeming. Haar dagelijks leven bestaat ook uit 
prinsessenjurken, kleurplaten, kroontjes en sieraden. Of het 
nu carnaval is of niet, ze blijft vaak in haar prinsessenrol. Eefje 
vindt het hartstikke leuk om te zingen en te dansen en ze 
houdt wel van een  feestje. Dat kwam deze carnaval goed 
uit!”

Grote prins Stef van de Bombakkes is een neef van Judith 
en oud-leerling van het Elzendaalcollege. Omdat prins Stef 
naar het Prinsentreffen op zijn oude school ging mocht Eefje 

mee als enige Kruumelprinses. Ook Luuk mocht mee.

Jeugdprins en Jeugdprinses

Sam. E-mailde gewoon naar Harald Kroon…

Voor het eerst in de geschiedenis van de Heijense carnaval 
werd er een Jeugdprinses uitverkozen. Sam Wijers, 
geboren 10 mei 2012, valt deze eer te beurt. Dit is echt 
een doorbraak in de mannenwereld. Sam vertelt: “Ik heb 
gewoon Harold Kroon een e-mail gestuurd en gevraagd 
waarom er geen Jeugdprinses was. Dat hebben ze opgepikt 
en ik was meteen de eerste kandidate. Ik wist al vrij lang 
dat ik het zou worden, maar ik moest het geheim houden. 
Buiten mijn ouders wist alleen broer Ben dat ik Prinses zou 
worden. Ben wilde eigenlijk stoppen in de jeugdraad. Mam 
heeft van alles geprobeerd  om hem over te halen toch nog 
te blijven. Niets lukte, dus toen heb ik het maar verteld. En 
hij bleef!!”

Wat vond je het leukste, Sam?

Sam weet het gelijk: “De Mèrtzitting.” Meteen bijval van 
Jeugdprins Nick en Prins Friso. Dat was héél gaaf. Ze 
mochten allemaal het podium op om met de artiesten 
mee te springen en te zingen. Ze is ook naar een aantal 
Jeugdprinsenbals geweest en wat ook nog heel grappig 
was om te vertellen: tijdens de optocht in Gennep trok de 
jeugdprinsenwagen plotseling op waarbij jeugdvorst Lasse 
Hermsen een compleet blikje Energy over zich heen kreeg. 
Ja, dan lig je natuurlijk in een deuk! 

Sam: “Onze vriendengroep SMS had een mooie wagen 
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Het Ermenhuus.

gemaakt met een persoonlijke 
leus “Mit Jeugdprinses Sam 
an ut roer gaon wej op de 
Venitiaanse toer”. (Bedankt 
SMS!) En niet te vergeten 
de afterparty’s zowel bij mij 

als bij Nick waren erg gezellig 
met de hele jeugdraad.” 

Op de dag van de Heijense 
receptie werd Sams oma 65 jaar. 

Gelukkig had Sam na afloop van de receptie toch nog even 
tijd naar haar verjaardag te gaan. Oma was blij verrast. Niet 
onvermeld mag blijven dat de prinsessenkleding voor Sam 
gemaakt is door naaikunstenares Hennie Vinck.

Nick: “ik zag bij het prinsenbal de schoenen van de prins 

onder de vermomming uitkomen en wist 

meteen: dat is Friso!”

Jeugdprins Nick, geboren 4 december 2003, wist het ook al 
een hele tijd dat hij jeugdprins zou worden. Of hij het helemaal 
geheim heeft kunnen houden? Nee, niet helemaal, opa en 
oma wisten er van. Maar goed, die hielden gelukkig hun mond. 
Het uitkomen van Nick viel in een roerige tijd, want Nick is lid 
van de jeugdslagwerkgroep van EMM en moest op 3 februari 

naar het NK in Assen. Je las erover in het vorige Hèjs Nèjs. 
Super gaaf was dan ook het optreden van de slagwerkgroep 
tijdens de receptie. Dat maakte indruk op alle aanwezigen. En 
speciaal voor Nick speelde de Nijmeegse “Uit-Je-Dakkapel” 
op de maandagavond bij Café-Zalen Jan. Dan heb je wel 
een feestband in huis. Nick heeft het meest genoten van de 
Mèrtzitting. “Je staat tegenover vierduizend man.”

Prins Friso en Prinses Ellen

Friso: “Je hebt vijfeneenhalve week aan een stuk door een 

verklede bruiloft”

Friso Cornelissen is geboren op 19 december 1974 en 
getrouwd met Ellen. De twee kinderen zijn Jesse en Semme. 
Friso gaat er eens goed voor zitten. We hoeven bijna niets te 
vragen. Wat meteen opvalt, is zijn laaiend enthousiasme. We 
zijn al bij diverse prinsen geweest, die ook 
allemaal niet uitgepraat raakten, 
maar Friso gaat helemaal los. 
“Het is als je prins bent 
geen carnaval vieren, maar 
Carnaval beleven!” Hij 
komt superlatieven te kort 
om alle hoogtepunten te 
benoemen. We moeten ons 
dus beperken tot een paar.
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Friso en Ellen: “Vanaf het 
moment dat je gevraagd 
bent begint het met de 
voorbereidingen. Naast 
de bekende dingen die 
geregeld moeten worden 

was het voor ons een hele 
puzzel om de zaak draaiende 

te houden. De medewerkers 
hebben het echt heel goed opgevangen 

en op dinsdag was de zaak dicht. Leuk om te 
vermelden is dat toen ik uitgekomen was als prins dit 
meteen op de sociale media rondging. Het kwam ook 
terecht bij twee voormalige medewerksters, Malou 
Lambregts en Eefke Janssen. Die hadden ooit beloofd, 
Friso, als jij prins wordt doen wij in de weekends de 
cafetaria. Binnen een uur stonden ze voor mijn neus 
met de Heijs Hepkes blouse aan. Ze kwamen gelijk 
hun belofte waarmaken.

Op de ochtend voor het uitkomen zijn we bij mijn 
ouders in Haps langs geweest met een bloemetje 
en daarin een kaartje met onze foto erop. Mijn 

vader werd zelfs emotioneel toen ze de boodschap 
doorhadden!” Hier wordt het ook Friso even te veel bij 
deze herinnering. “Maar,” zo vervolgt hij, “onze ouders, 
ook die van Ellen, hebben het heel goed opgepakt. Ze 
liepen zelfs mee in de optocht verkleed als wortels. En 
ze zijn al in de zeventig, hoor! Geweldig.”
De receptie was ook al zo’n hoogtepunt. Net als 
Jeugdprins Nick genoot Friso van de slagwerkgroep. 
Maar waar hij ook heel trots op was, was de komst 
van de carnavalsclub uit Haps. “En ik woon al sinds 
1998 niet meer in Haps!”

Ziekenbezuuk

Ook daar emotionele momenten. Ze gingen op 
bezoek bij een Heijenaar die ter revalidatie in een van 
de verzorgingshuizen in Gennep verblijft. De man zat 
al drie kwartier in zijn rolstoel op de gang op het 
bezoek van Friso te wachten. Hij kreeg maar heel 
weinig visite. Friso: “Dan is het toch mooi om te zien 
hoe een mens in een uur tijd helemaal op kan fleuren 
bij een eenvoudig bezoekje.”



Komt de APK van uw Opel eraan, dan laat dat u wellicht 
koud. Toch zit u er in de winter graag warmpjes bij. Daarom 
bieden wij u de Combi-APK. Dat is een APK met gratis Opel 
Wintercheck, voor maar € 19. Zo kunt u écht zorgeloos de 
winter in. Maak direct een afspraak met onze werkplaats!

DE COMBI-APK 
VOOR € 19. 
OOK IN DE KOUDE MAANDEN ZIT U ER 
WARM BIJ.

APK inclusief afmeldkosten, EOBD, roetmeting/viergastest en btw. Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op opel.nl. Wijzigingen voorbehouden.

Ewinkel 4, Cuijk
(0485) 33 65 00    www.autojetten.nlAUTO JETTEN CUIJK
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Motto

Friso: “Ons motto was: “Duut mit”. In de kerk heb ik dit motto voor het eerst genoemd. Voor 
alles geldt: Je moet het samen doen. Alleen kun je het namelijk niet. Ook bij het slotwoord op 
dinsdagavond heb ik dit nog aangehaald.”

VAK en Erwin

Een speciale vermelding verdient nog de vriendengroep VAK voor hun inbreng, hulp en ondersteuning 
en voor de prachtige wagen die ze gebouwd hadden. Ook is Friso dankbaar voor de hulp van Erwin 
Jansen. Friso heeft al jaren een chronische blessure aan zijn achillespees. Erwin bood aan het been 
elke dag even te masseren en te tapen. Geen overbodige luxe, want als prins 
is het veel staan, dansen en springen. Hij heeft Friso letterlijk op de been 
gehouden.  Met zijn hulp had Friso geen centje pijn.
Friso en Ellen zijn het samen roerend eens. Het was een carnaval om 
nóóit meer te vergeten. “Sociaal gezien wordt je horizon breder.” 
Nick, Sam, Friso en Ellen hebben een band voor het leven gesmeed. 
Ze hebben iets unieks samen gedeeld. En Friso heeft er nu een 
heuse vriendin bij. Eefje. Ellen mag wel oppassen. Eefje heeft zelfs al 
gevraagd of ze keertje mag komen logeren. En dat mag.
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Groente en fruit 10

De Poel 8
6591 BV Gennep

T. (0485) 51 42 44

elemansfrans@hotmail.com

Groente en fruit, gewoon vers!

Probeer ook eens onze verse 
maaltijdsalades, stamppotten en 
kant-en-klaar maaltijden.

Openingstijden:
Di. - do.      08.00 - 18.00
Vr. 08.00 - 20.00
Za. 08.00 - 16.00



Overdracht van de Tafel van Heijen

In het vorige Hèjs Nèjs heb je het verslag kunnen 
lezen van het etentje met het College van 
Burgemeester en Wethouders waarbij een fraaie tafel 

werd getimmerd. De tafel moest nog wel worden 
afgewerkt en gelakt en dat is nu gebeurd. Op dinsdag 

27 februari werd de tafel bij Gemeenschapshuis 
D’n Toomp afgeleverd en officieel overhandigd aan 

de Heijense gemeenschap door Wethouder Jan 
Welles. De tafel staat nu nog in D’n Toomp maar 
in de toekomst is het de bedoeling dat hij een vast 

plaatsje krijgt in de Huuskamer. Maar dat wil niet 
zeggen dat de tafel niet voor andere doeleinden kan 

worden geleend. Hij is bedoeld voor het hele dorp. 

Dus mocht je de tafel willen inzetten voor welke 
activiteit dan ook, dan kun je contact opnemen met 

het beheer van D’n Toomp. 

De “tafelmakers” waren voor deze gelegenheid 
uitgenodigd en dronken samen met de wethouder na 

afloop een kopje koffie in de bar van D’n Toomp. En 

samen waren we trots op het resultaat. Heijen heeft 

er een heuse bezienswaardigheid bij!

Welkom in Duisburg
Toen wij afgelopen december pastor Tim Versteegen interviewden vertelde hij dat hij en zijn vrouw Jenny in januari een baby verwachtten. Wij beloofden dat wanneer hij de komst van hun kindje zou doorgeven wij dit zouden vermelden in het Hèjs Nèjs. En dat deed hij. 

We ontvingen een geboortekaartje. Hun zoon Ben Yaron werd geboren op 21 januari 2018 in Duisburg.

Van harte gefeliciteerd!

Tekenaar: Marita
Heijse kids & Co.
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Te bedienen door slechts één man/
vrouw die alle tien de drukplaten 
binnen één minuut kan wisselen. 

Onze 10- kleuren pers staat 
hier garant voor. 7 dagen per week, 
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machinepark De rest van ons 
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Brunch bij de Gasterij 

1e & 2e Paasdag, Vaderdag en Moederdag     
11.00 - 14.00 uur 

  

Kom genieten van onze overheerlijke  
  

• huisgemaakte soepen, 
• luxe belegde broodjes, 
• lekkere broodjes om zelf te beleggen  
• verschillende huisgemaakte salades, 
• warme omeletjes en hartige taarten 
• zoete lekkernijen 

  
Er is verse koffie, thee, jus d'orange, appelsap, Fristi en melk. 

  
Speciaal voor de kinderen frietjes met snacks en appelmoes. 

  
Per persoon € 15,00,  kinderen van 5 t/m 11 jaar € 7,50, 
kinderen tot en met 4 jaar gratis. 
 
Reserveren: T: 06 3082 7486   M: degasterijbrem11@gmail.com 
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Agenda

Meer info over Heijen:
Naast de informatie in Hèjs Nèjs kunt u voor meer 
nieuws over ons mooie dorp terecht op de site: 

www.heijen.info

Algemeen alarmnummer: 
(ambulance, brandweer, politie)  112

Politie:    
Europaplein 5, 6591 AV Gennep  0900 - 8844

Huisartsen:   
Huisartsenpraktijk Gennep
Europaplein 5, 6591 AV Gennep  0485 - 512317
Spoed:  0485 - 518822
Huisartsenpraktijk Ottersum
Raadhuisplein 1, 6595 AK Ottersum 0485 - 512717
Spoed:  0485 - 512490
Buiten kantooruren:
Huisartsenpost 
Maasziekenhuis Boxmeer eo  0900 - 8880

Apotheek:   
Medsen Aphotheek Gennep
Brugstraat 25, 6591 BA Gennep  0485 - 545500

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

Dierenambulance:  
Dierenambulance 
Nijmegen e.o. (DAN)  024 - 3550222

Kerk:
Parochie H. Dionysius Heijen
Pastoor: H. Reijnen, Hoefstraat 39,
6598 AM Heijen  0485 - 511533

Thuiszorg:
Thuiszorg Pantein  0900 - 8803

Sensoor
Proteion Thuiszorg  088 - 850 00 00
Proteion Schoon  088 - 850 00 00

SOS telefonische hulpdienst: 
Dag en nacht aandacht  0900 - 0767

Gewonde of gevonden dieren:
Dierenambulance:  024-3550222
Dierentehuis De Mere:  024-6414982
www.mere.nl
Dierenbescherming Nijmegen:  088-8113550

Zaterdag 31 maart (Paaszaterdag)
Zondag 1 april (1e Paasdag)

Vanaf 9.00 uur Sportpark “de Heikamp”
V.V. Heijen - Easter Open Jeugdvoetbaltoernooi

Maandag 2 april (2e Paasdag)
11.00 uur Manege “De Kleine Hoef”
Gilde Sint Dionysius - Rommelmarkt

Donderdag 5 april  
13.30 uur D’n Toomp     

KBO afd. Heijen - Kienen

Donderdag  5 april    
18.30 uur Sportpark “de Heikamp”

V.V. Heijen 1- Constantia  1

Zaterdag 7 april
19.30 uur D’n Toomp

Die Original Maastaler - Kapellencarrousel

Zondag  8 april    
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”

V.V. Heijen 1 - Siol  1

Donderdag  12 april    
18.30 uur Sportpark “de Heikamp”

V.V. Heijen 1 -  SDDL  1

Week 16 (15-21 april)
Goede Doelen Week

Woensdag 18 april
19.30 uur Café-Zalen Jan

Zij-Actief - Avond Quilten (Berta Selten)

Vrijdag 20 april
18.30 uur Café-Zalen Jan

Dorpsquiz

Donderdag 3 mei  
13.30 uur  D’n Toomp     

KBO afd. Heijen - Kienen

Zondag 6 mei
Zij-Actief - Dauwtrappen en ontbijt

Zondag  6 mei    
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”

V.V. Heijen 1 -  OKSV  1

Donderdag  10 mei    
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”

V.V. Heijen 1 - SV Milsbeek  1

Zondag  13 mei    
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”

V.V. Heijen 1 -  DSV  1

Vrijdag 18 mei t/m zondag 20 mei
Heisafeest

Evenemententerrein

Week 21 (20-26 mei)
Zonnebloem afd. Heijen - Rondgang 

Lotenverkoop

Woensdag 23 mei
19.30 uur Café-zalen Jan

Zij-Actief - Informatieavond ZijActief Kring 
Noord met quiz

Zondag  27 mei    
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”

V.V. Heijen 1 -  Achilles Reek  1

Woensdag 30 mei
KBO afd. Heijen - Fietsen

De volgende 
Hèjs Nèjs verschijnt op 

24 april 2018.

Belangrijke telefoonnummers



  

  

topfabrikaat met minimaal uit vooraad leverbaar 100 á 150 
5 jaar fabrieksgarantie dus binnen 1 week Weg=Weg aanbiedingen

Enkel Europees Onze meubelen zijn veelal Op onze 1e verdieping:

relaxfauteuils van Nederland bij ons het beste advies Nederland 

Garantie Levertijd Voordelig zitten?

in onze 2000m² showroom Door 45 jaar ervaring Gratis levering
vindt u de grootste collectie met zitmeubelen krijgt u door heel 

Assortiment Advies Bezorging

meer dan 230 modellen     Meer dan 40 modellen Veelal leverbaar als Home Cinema opstelling

Aktiemodel Vetego B33 Aktiemodel Vetego B11Aktiemodel Vetego 02

Verder ruim 170 modellen relaxfauteuils op draaivoet

Handmatige relaxfauteuils     Banken & bankstellen Relaxbanken

Handmatig: in stof vanaf € 945,-  in leder vanaf € 995,- 3 motorig mét accu  in leder vanaf € 1995,- Handmatig: in stof vanaf € 945,-  in leder vanaf € 995,-
Verder ruim 170 modellen relaxfauteuils op draaivoet Verder ruim 170 modellen relaxfauteuils op draaivoet

Onze openingstijden:   Di, Wo & Do 10:00 - 18:00, Vrijdag 10:00 - 21:00, Zaterdag 10:00 - 17:00     tel.:  0485 - 45 29 86     www.teunarts.nl      info@teunarts.nl
Boersestraat 11,    5454NG,   Sint Hubert.   In St.Hubert op de rotonde richting Wanroij, dan 3e weg links, 1e rechts.

Relaxfauteuils met Sta- op hulp
meer dan 90 modellen

(Veelal uit voorraad leverbaar)

www.teunarts.nl 


