
Hèjs Nèjs
April 2018 1

Schilderplezier
bij de KBO

Nico Voss tovert 
met hout

Pagina 12

Heijen Natuurlijk 
Mojjer, de zwaan

Pagina 26

De Dorpsquiz en 
het Heisafeest

Pagina 17

HEJS NEJS

Ja
a
rg

a
n

g
 9

N
u

m
m

e
r 4

2
0

1
8

          



Een aandeel in elkaar

De juiste adviseur voor al je vragen.
Op woensdag in de even weken van 9.00-21.00 uur, Zuster Bloemstraat in Beugen.
 
Kijk voor meer informatie op www.rabobank.nl/lvcm

Ontmoet

Hoe stel 
ik een 
financieel 
plan op? 

Beleggen lijkt 
me wel wat. 
Maar hoe begin 
ik ermee?

Is het slim mijn
hypotheek nu 
over te sluiten?

Wie kan mij
helpen met  
internet-
bankieren?

Hoeveel 
pensioen
heb ik straks
opgebouwd?

Ik wil mijn  
eigen bedrijf 
starten maar 
waar begin ik? 
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Voorwoord en Inhoud

We kunnen onze lezers weer verblijden met opnieuw een mooi uitgevoerde 
Hèjs Nèjs met daarin tal van lezenswaardig nieuws en mooie plaatjes. Een kleine 
greep: er staan de komende tijd twee grote dorpsfeesten op het programma: 
het jaarlijkse Heisafeest met Pinsteren en een maand later het feest rond het 

110-jarig jubileum van Fanfare EMM. U leest er alles over. Nico Voss maakt mooie houtbewerkingen en heeft zijn 
eigen bedrijf. Hem interviewden we en we waren erg onder de indruk van zijn kunnen en enthousiasme.

Het kerkbestuur vertelt over de toekomst van onze parochie en heeft een enquête opgesteld, die u ingevoegd in 
deze Hèjs Nèjs aantreft. Het bestuur hoopt dat dit formulier door velen wordt ingevuld, waardoor een betrouwbaar 
beeld ontstaat. Deze keer is er een bijdrage over Natuur in en rond Heijen en wel over zwanen. Met onze 
gastschrijvers en ons redactielid Marita hebben we een schema afgesproken voor hun bijdragen: “Van Toen tot Nu” 
verschijnt 3 keer per jaar, de nieuwe rubriek van Marita: “Heijse Kids & Co” ook 3 keer en over Natuur gaat het 5 
keer. In mei komt Heijse Kids & Co en in juni Van Toen tot Nu van Riet en Gerrie. Op pagina 31 leest u een verhaal 
met een luchtje. Wie de schoen (al dan niet met een laagje hondenuitwerpselen) past, trekke hem aan!
Tot slot noemen we hier nog het Verenigingsnieuws en het Prikbord en verwijzen we u graag naar de fotopagina 
over de schildercursus, die Liesbet Willems-Kranz onder KBO-leden geeft. 
En we wensen u weer veel lees- en kijkplezier!

Verder in dit nummer: 4 column  |  5-7 verenigingsnieuws   |  24+25 heisa  |  11+21+23+33 prikbord  
35 agenda en belangrijke telefoonnummers 
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Neem nou als voorbeeld Hallelujah van onze vriend 
G.F. Händel. In dat zangstuk met begeleiding op orgel 
zit een opbouw in toonhoogten. Dan is het handig om 
in de gelederen een geoefende en professionele zangeres 
te hebben, die die hoge noten voluit kan zingen en dat 
ook doet. En het mooie is, dat andere zangeressen zich 
gesteund voelen en daardoor zichzelf overtreffen en 
ook die hoge noten zuiver meezingen. Hiervan was ik 
onlangs getuige in de tot de laatste plaats bezette kerk 
van Ottersum, waar zangvereniging St. Caecilia dit 
bravourestuk zong, daarbij voortreffelijk begeleid door 
oud-Ottersummer Paul Tegels op orgel. Tijdens het 
concert begeleidde hij het koor op het 10 jaar geleden 
geheel gereviseerde grote orgel. Wat een fraaie klanken. 
In het solistische werk liet hij alle facetten van het orgel 
horen en dat doet wat met je. Het lijkt of je het aardse 
een beetje verlaat en het gevoel bekruipt je, dat er meer 
is dan het gewone aardse bestaan.
 
Terug naar de Hoge C. Was het vroeger uitzonderlijk dat 
deze noot gespeeld moest worden in de fanfaremuziek, 
tegenwoordig is hij daar doorgedrongen. En sterker, het 

houdt daarmee niet op, want boven die Hoge C zit nog 
de D, de E, de F en de G. Voor een trompet houdt het 
daar wel ongeveer op. Componisten hebben kennelijk 
veel vertrouwen in de amateur-muzikanten en schuwen 
niet om met deze noten te strooien in de muziekstukken. 
Voor de blazers blijkt het een haalbare uitdaging, 
gelukkig. Uiteraard moet het samenspel van lipspanning, 
ademhalingstechniek en conditie wel helemaal op orde 
zijn. Bij het Big Band-festival op 7 april in Cuijk bleken 
de tonen boven de hoge C geen enkele belemmering: 
er werd rijkelijk en zuiver mee gestrooid. En wat extra 
mooi is, bij de Bull Town Band uit Cuijk spelen 3 
muzikanten mee, die hun basis hebben gevonden bij de 
Heijense fanfare. Toch weer iets om trots op te zijn! De 
hoge tonen vormen een extra laag in de opbouw van de 
samenklank. Dat is mooi, maar niet het belangrijkste, 
natuurlijk. Het gaat om het geheel van tonen van veel 
verschillende instrumenten, die samen toch het mooiste 
geheel vormen. Het lijkt de maatschappij wel.  

Zonder muziek vaart niemand wel.

Henk Kerkhoff

De Hoge C
Om de Hoge C te kunnen halen is veel oefening nodig, dat is een feit. En velen zullen 
die hoge noot, letterlijk en figuurlijk nooit halen. Gelukkig hoeft dat ook niet, want 
voor een harmonisch geheel zijn zeker ook noten op andere hoogtes nodig. De sa-
menleving met behoefte aan nuances zou niet lang meer functioneren en zou boven-
dien erg saai worden en eentonig. Van de andere kant zijn er natuurlijk wel mensen 
nodig die in de maatschappij op het hoogste niveau kunnen meedoen.
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Ad van Zitteren vrijwilliger van het jaar bij V.V. Heijen…

Zonnebloemloterij weer van start

Tijdens de jaarlijkse vrijwilligersavond van V.V. Heijen is Ad van Zitteren uitgeroepen 
tot  “vrijwilliger van het jaar 2018”. Ad is al een aantal jaren de kantinebeheerder van 
de vereniging. In deze functie regelt hij zo’n beetje alles wat met de kantine te maken 
heeft. Op een aantal tijdstippen, zoals donderdagavond, draait Ad zelf de bardienst. 
Met zijn ervaring en natuurlijk met de van hem zo bekende humor weet hij de bezoe-
kers voor zich te winnen. 

Voordat Ad de functie van kantinebeheerder aanvaardde, was hij al op meerdere 
fronten actief binnen V.V. Heijen.  Zo was Ad bestuurslid en maakte hij deel uit van de 
activiteitencommissie. En dan zijn we vast nog  iets vergeten. Het moge duidelijk zijn: 
Ad is een echte verenigingsman, die het clubbelang voorop stelt. Ad is dan ook terecht 
uitgeroepen tot vrijwilliger van het jaar. De aanwezigen op de vrijwilligersavond onder-
streepten de keuze van de activiteitencommissie met een flink applaus.

V.V. Heijen feliciteert Ad van harte met deze uitverkiezing.

De jaarlijkse Zonnebloemloterij is weer van start gegaan. Dit jaar met een fris nieuw prijzenpakket. Naast de beken-

de geldprijzen zijn er dit jaar ook prachtige belevenissen te winnen. Op maandag 8 oktober vindt de trekking plaats.

Vrijwilligers van Zonnebloem afdeling Heijen komen van 20 mei tot 27 mei met de loten langs de deur. De 
loten kosten € 2,- per stuk.. Met de opbrengst organiseert de Zonnebloem activiteiten voor mensen met een 
lichamelijke beperking. De vereniging streeft ernaar dat iedereen zonder extra zorgen kan deelnemen aan de 
maatschappij.

Activiteiten in Heijen

Een groot deel van de opbrengst van de loterij gaat naar dagjes uit en activiteiten in en rond Heijen. Jaarlijks wordt 
een dagje uit georganiseerd. Daarnaast doen we met de Nationale Ziekendag iets extra’s voor de zieken. Verder 
zorgen we voor één op één activiteiten en bezoekjes aan onze gasten. Tevens hebben we tweewekelijks een welfare 
middag.  Een klein deel van de opbrengst besteedt de Zonnebloem aan bijvoorbeeld de aangepaste vaarvakanties. 
Die organiseert de vereniging landelijk. Jaarlijks genieten 2.800 mensen met een lichamelijke beperking van een vaar-
vakantie met MPS de Zonnebloem. 
Prijzenpakket

Dit jaar maken inwoners van Heijen niet alleen kans op de bekende € 15.000,- of andere geldprijzen. Ook zijn ze in 
de race voorandere mooie prijzen, zoals een luchtballonvaart, een weekendje weg, een iPad of elektrische fiets. Het 
volledige prijzenpakket is terug te lezen op zonnebloem.nl/loterij/prijzenpakket.
Trekking

De trekking van de loterij vindt plaats op maandag 8 oktober 2018. In de prijzenpot zitten meer dan 5.000 prijzen. 
Zonnebloemloten kosten € 2,- per stuk. Belangstellenden kunnen die tot begin oktober ook bestellen op 
www.zonnebloem.nl/loterij. Hier is ook meer informatie te vinden over het prijzenpakket.
Er kan zoveel meer dan je denkt

De Zonnebloem verrijkt het leven van mensen met een lichamelijke beperking. Dat doet de vrijwilligersorganisatie 
met huisbezoeken, dagjes uit en aangepaste vakanties. Met 1.100 lokale afdelingen is de Zonnebloem actief in vrijwel 
elke wijk, dorp en stad in Nederland. Als kennispartner in toegankelijkheid werkt de Zonnebloem aan het toegan-
kelijker maken van onder meer attractieparken, bioscopen, concertlocaties, musea en voetbalstadions. Ook heeft de 
Zonnebloem rolstoelhuurauto’s, verdeeld over Nederland. Die bieden huurders bewegingsvrijheid. 

Verenigingsnieuws



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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EHBO misschien ook iets voor u

Oproep van EMM: We zijn op zoek naar muziekinstrumentjes!

Gastzangersproject zangvereniging Caelilia

EHBO Vereniging Ottersum is een kleine vereniging in de re-
gio. Wij verlenen o.a. ondersteuning aan verenigingen tijdens 
evenementen. Door de toenemende aanvragen zijn wij op 
zoek naar uitbreiding van ons ledenbestand om in de toe-
komst aan de vraag te kunnen blijven voldoen.

Binnen de vereniging is de mogelijkheid om de opleidingen 
te volgen.

Tevens zijn wij voornemens om, bij voldoende deelname,
de volgende cursussen te starten:
         - EHBO Opleiding
         - Reanimatie cursus ( AED / BLS )
         - EHBO aan Kinderen.
Mocht u belangstelling hebben voor deze mooie en dankbare 
hobby of interesse hebben in een van vernoemde opleidingen, 
dan vernemen wij dit graag van u.

EHBO Vereniging Ottersum
Email:  Ehbo.ottersum@home.nl
Contactpersoon:  De heer J. Peeters
Telefoon:  0485-514435

Op zoek naar nieuwe leden!
Wij,  leden van zangvereniging Caecilia uit Ottersum vierden 
eind 2016 ons 75-jarig bestaan. Het thema van dat concert 
was “75 jaar jong”. Dat we jong van geest zijn klopt, toch willen 
we jullie aandacht voor het volgende.
 Als koor hebben we een project in het leven geroepen dat 
op 11 april j.l. gestart is. De bedoeling van dit project is om 
nieuwe, jeugdige zangers enthousiast te maken om zich bij ons 
koor aan te sluiten. Muzikale gasten kunnen twee maanden 
gratis met ons mee repeteren en meezingen met het optre-
den dat we geven tijdens de “Samenloop voor Hoop” op 16 
juni in Gennep. Een geweldige manier om te kijken of het koor 
en het repertoire bij je past!! Gedurende het project krijg je 
een maatje toegewezen die je wegwijs zal maken tijdens de 
repetities en je krijgt alle muziekstukken die we instuderen 
keurig in een map. Repeteren doen we in “het Swaantje” in 
Ottersum op woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur, daarna 

is er altijd gelegenheid samen wat te drinken in het café. Lijkt 
het je wat dan kun je je opgeven via :
zangverenigingcaecilia@hotmail.com  o.v.v. gastzangers project. 
We nemen dan snel contact met je op. 

Op zaterdag 16 juni zal er een evenement plaatsvinden in de feesttent van EMM voor en door mensen met een 
beperking. Het belooft een hele happening te worden! De nadruk ligt natuurlijk voornamelijk op muziek en samen muziek 
maken. Nu is de organisatie op zoek naar (kinder)muziekinstrumentjes van hout of plastic om uit te kunnen delen aan de 
bezoekers. Het mag ook de tamboerijn zijn van Brand bier of zelfgemaakte dingen. Als er maar geluid uit komt!
Heb je nog wat liggen en kun je het missen geef het dan af bij Marita Kremers, Boommarterstraat 39. Of stuur haar een e-mail 
(menmkremers@gmail.com), dan kan het ook worden opgehaald. Je moet er niet vanuit gaan dat je de spullen terugkrijgt, 
maar het krijgt in ieder geval een mooie bestemming.
Alvast enorm bedankt! Fanfare EMM.

Verenigingsnieuws



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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De eerste vraag is, waarom deze enquête en waarom nu.

De aanleiding blijkt een bijeenkomst te zijn die eind vorig jaar geor-
ganiseerd werd door het bisdom Roermond en waarvoor alle pa-
rochiebesturen uitgenodigd waren. Besproken werd hoe binnen het 
bisdom de toekomstige ontwikkeling van samenwerking tussen paro-
chies gestalte kan krijgen, met de nadruk op het pastoraat. Het gaat 
over parochievernieuwing, geloofsverdieping, gemeenschapsopbouw 
en evangelisatie. Het Bisdom staat het volgende pad voor ogen: Wij 
citeren uit hun brief:

“In ieder geval dienen in 2020 alle parochies deel uit te maken van 
een samenwerkingsverband, waarbij de voorkeur van het bisdom 
sterk uitgaat naar de federatievorm. Dat betekent: één kerkbestuur, 
één pastoraal team en één financiële exploitatie voor een groter sa-
menwerkingsverband van parochies, steeds met voldoende aandacht 
voor de (voormalige) lokale parochies.”
Uitgangspunt is: “Wat willen we met onze parochie, wat willen we 
betekenen voor de buurt, gemeente, samenleving. Een vitalisering-
proces kan lukken als men weet wat men wil en voor wie men het 
doet.” 

Dit alles kan worden samengebald in één “bedrijfsplan”, waarin be-
schreven wordt wat de parochie voor ons dorp op sociaal gebied en 
op spiritueel gebied betekent en wat de doelgroep is.

De vragen in de enquête kunnen soms best confronterend zijn. 
Schrik daar niet voor terug, vraagt het kerkbestuur. Wees open en 
eerlijk in de beantwoording van de vragen. Uw naam en adres wor-
den gevraagd, maar ter geruststelling: alle persoonlijke informatie 
blijft binnen het bestuur. 

Bij enkele vragen wil het bestuur enige toelichting geven.

Vraag: Beschouwt u zichzelf als lid van de parochie Heijen?
Toelichting: Als je gedoopt bent, ben je vanzelf lid van de kerk, maar 
beschouwt u uzelf ook als lid? Hebt u een band met de parochie 
Heijen? Ook al zegt u hier nee op en als u bijvoorbeeld alleen voor 
begrafenissen nog in de kerk komt, dan toch graag de rest van de 
enquête invullen. 
Vraag: Het behoud van de parochie Heijen met een eigen 
kerkgebouw is voor mij waardevol.
Toelichting: Er worden in de omgeving nogal wat kerken aan de 
eredienst onttrokken. Is het voor u belangrijk dat Heijen nog een 
kerk heeft?
Vraag: Deelname aan de kerkbijdrage is dan ook gewenst.
Toelichting: De kerkbijdrage bedraagt € 75,00 per jaar.
Vraag: Het feit dat er steeds minder mensen naar de kerk gaan is een 
onomkeerbaar proces.

Achter de deur van de kerk kan meer dan je denkt!
In deze editie van het Hèjs Nèjs zit op verzoek van het kerkbestuur een enquêteformulier. Een belangrijke 
enquête waarmee het kerkbestuur aan de slag zal gaan over de toekomst van onze parochie, de begraaf-
plaats en het kerkgebouw. Sommige vragen behoeven enige nadere toelichting en daarom gingen wij op 
verzoek langs bij het kerkbestuur, zodat zij uitleg konden geven.

We spraken met pastoor Reijnen, Henk Lietmeijer, Truus Hendriks, Truus Lamers en Joop van den Heuij. 
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Toelichting: De laatste jaren is er een flinke daling in het kerkbezoek 
te zien. De gemiddelde leeftijd van de kerkbezoekers is boven de 70. 
Er is geen aanwas van onder. Doop en kerkelijke huwelijken komen 
steeds minder voor. Wel zie je dat als de kerk naar buiten treedt, denk 
aan de Pinkstermis in de tent, dit toch meer mensen aanspreekt. Hieruit 
spreekt volgens het kerkbestuur dat het kerkgevoel niet dood is. 

Speciale vieringen:

Vraag: In onze kerk kan in overleg met pastoor een uitvaartdienst op 
maat worden gehouden. Zou u daar eventueel gebruik van maken?
Toelichting: De inbreng van de nabestaanden met eigen teksten, 
speciale muziek en rituelen, wat eerst alleen in de avondwake gebrui-
kelijk was, kan nu ook in de begrafenismis. Muziek moet wel in de kerk 
passen. Een uitvaart in onze kerk mag ook zonder pastoor. Iemand 
van de begrafenisonderneming of iemand anders kan het afscheid 
ook leiden. Opbaring in de kerk is in onderzoek. Jammer genoeg heeft 
de kapel achter in de kerk geen eigen ingang, zoals dat in Afferden wel 
het geval is.
Spontaan komt Joop van den Heuij met de opmerking die we als titel 
van dit artikel opgenomen hebben: Achter de deur van de kerk kan 
meer dan je denkt!

Het kerkgebouw

Vraag: Mocht onze kerk in de toekomst aan de eredienst worden 
onttrokken, acht u dan het behoud van het gebouw belangrijk? 
Toelichting: Wat doen we met het gebouw als er geen erediensten 
meer in gehouden worden. Afbreken? Verkopen? Andere bestem-
ming? Suggesties welkom!

De begraafplaats.

Vraag: Doordat er minder begrafenissen voorkomen dreigt “kaalslag” 
op het kerkhof.
Toelichting: Op dit moment wordt geïnventariseerd op welke gra-
ven er nog grafrechten lopen en wanneer die verlopen. Als graven 
moeten worden geruimd (met toestemming van de nabestaanden!) 
omdat het grafrecht verlopen is zouden de stenen en versierselen 
verwijderd moeten worden. Er ontstaan dan “lege plekken”.  De 
kwestie is: laten we de graven na het vervallen van de grafrechten 
dan toch maar ongemoeid en vragen we de nabestaanden een klein 
bedrag per jaar voor onderhoud?

Vragen over de bestuurlijke aangelegenheden.

Toelichting: Het is absoluut de bedoeling dat de parochies afzon-
derlijk blijven bestaan, zij het dat ze deel gaan uitmaken van een veel 
groter geheel: één kerkbestuur en één jaarrekening. Dit moet uiter-
lijk per 1 januari 2020 zijn gerealiseerd. Parochies worden dan wel 
samengevoegd en de financiën gekoppeld, maar de vermogens per 
parochie blijven intact. 

De vrijwilligers

Een bron van zorg. De gemiddelde leeftijd van de vrijwilligers is na-
melijk erg hoog, bijna 80 jaar, en loopt steeds verder op. Niettemin 
is het kerkbestuur er enorm trots op dat de Heijense parochie toch 
nog zoveel vrijwilligers telt die zich inzetten voor de kerk, de liturgie, 
de tuin en het kerkhof.
Nogmaals: het kerkbestuur doet een dringend beroep op u. Schroom 
niet uw mening kenbaar te maken en de vragenlijst naar eer en ge-
weten in te vullen. Het zal een grote hulp zijn om onze parochie in de 
toekomst op alle gebied vorm te geven en het goede te behouden. 



Nieuw bord Heijs RundjeOp het nieuwe dorpsplein zou op korte termijn een nieuw routebord 
komen van zowel de knooppuntenroute als het Heijs Rundje.
mei gaat worden.

Helaas laat dit nog even op zich wachten. We verwachten dat het eind Ook de routebeschrijving gaat aangepast worden. Bij Heijs Hepke 
liggen nog wat  beschrijvingen.Hopelijk gaat het allemaal niet te lang duren.Martha en Paul

Frits Basten in Mindf*uck….
Die Frits! Vorige maand prominent in ons blad en nu kunnen we 
er weer niet omheen. Frits verscheen zomaar “out of the blue” op 
ons beeldscherm toen we 7 april naar Mindf*uck zaten te kijken, 
gepresenteerd door illusionist Victor Mids. Maar deze keer zat Victor er 
toch mooi naast. Hij probeerde te raden wat er nog op Frits’ bucketlist 
stond, maar wat hij ook opnoemde, de door Frits begeerde fietstocht 
naar een hoge bergtop in Italië noemde hij niet op…. Dat was lachen!

Goed zo, Frits. Offe....? Zat Frits nu Victor te MindF*cken....
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We proberen naast het hapje/drankje ook altijd een of 

andere activiteit te verzinnen. Zo hebben we al een keer 

een dartscompetitie gedaan. En afgelopen jaar kwamen we 

op het idee de Oudhollandse spelen te huren van Nico Voss. 

We vroegen Nico of we er voor moesten betalen of dat hij 

een “betaling in natura” wilde, lees een interview in het Hèjs 

Nèjs. En tot ons genoegen koos hij voor het laatste. Want 

behalve dat Nico een twintiger is, en die hebben we nog niet 

vaak geïnterviewd voor ons blad, heeft hij ook een interessant 

verhaal over zijn vak, interieurbouw en houtbewerking. 

Anderhalf jaar geleden richtte hij zijn eigen bedrijf op. Nivo 

Wood & Design. We zitten in huize Voss aan de door Nico zelf 

ontworpen tafel, een briljant stukje vakwerk.

Nico Voss

De 23-jarige Nico Voss woont aan de Hoofdstraat en is de 
zoon van Frans en Ingrid Voss en de broer van Emmely. Vader 
Frans heeft een timmerbedrijf zoals we allemaal wel weten en 
Nico ging van kleins af aan al mee de werkplaats in. Hij speelde 
met spijkertjes, hamertjes en stukjes hout. Dat leverde soms 
wel blauwe vingertjes op. 
Na VMBO Basis bouw (Elzendaal College Gennep) wilde Nico 
zich het liefst verdiepen in alle facetten van het timmervak en 
meubelmaker. Na het behalen van zijn diploma was de beste 
vakopleiding hiervoor in Maaseik (België) en daar woonde 
Nico vier jaar intern. Nico is enorm goed te spreken over deze 
opleiding. “Hier leer je nog echt het vak, hoe het werkt, hoe 
alle verbindingen in elkaar steken, dus handwerk op en top. Ik 
stroomde in in het vierde leerjaar. Ik koos voor de houtsnijkant, 
het maken van beelden, restauratie van oude meubelen, deuren 
en kozijnen. Mijn examenwerkstuk was een bank versierd met 

houtsnijwerk. Door al dat snijwerk leer je ook goed tekenen, 
want de verhoudingen moeten precies kloppen. In het laatste 
jaar heb ik de keuze gemaakt voor “Stijl en Design”, het 
ontwerpen van interieur op maat zoals tafels, kasten, keukens 
enzovoort. Het volledige pakket dus. Wat ik mooi vind is de 
combinatie van oude en nieuwe technieken toe te passen 
zowel met de hand als met de CNC machines.”
Nico laat ons een houtsnijwerk van zijn hand zien, een paard. 
Helemaal zelf ontworpen, getekend en uitgevoerd. Alle 
verhoudingen kloppen precies.

Na de opleiding

Nico solliciteerde bij verschillende bedrijven en schreef zich 
in bij uitzendbureaus. Dat leverde te weinig rendement op 
en vandaar dat Nico anderhalf jaar geleden besloot een eigen 
bedrijf op te richten, het eerder genoemde Nivo Wood & 
Design. Hij begon met het maken van meubels en keukens op 
bestelling voor particulieren. Inmiddels verhuurt hij zich ook op 
freelancebasis aan andere bedrijven. Met als grote doel: ervaring 
opdoen in alle facetten van het vak. Hij werkt voor architecten, 
aannemers en particuliere klanten. Op dit moment werkt hij 
bijvoorbeeld aan de (her)inrichting van de winkels van The Sting, 
een mode-imperium. En in Frankrijk voor de Hema. 
Ook in de regio heeft hij bijgedragen aan het verwezenlijken van 
het interieur. Onder andere bij projecten zoals  TNO Helmond, 
ENEXIS Roosendaal en het interieur van de nieuwbouw van het 
Merletcollege Cuijk. Hij ontwerpt en vervaardigt de wandkasten, 
balies en tafels voor de winkels. Hij heeft zijn eigen bedrijfsauto 
en alle gereedschappen die een allround interieurbouwer nodig 
heeft. 
Nico: “Ik denk dat mijn kracht ligt in het vertalen van de 

Nico Voss kan toveren met hout.
“Je moet het vak met de hand leren en als je dat kunt kun je het ook met de machine…”

De laatste redactievergadering in december is altijd aanleiding om even het afgelopen 
jaar te evalueren en samen met de partners onder het genot van een hapje en een 
drankje. Dat gebeurt dan in de voetbalkantine, want we mogen altijd gebruik maken 
van de bestuurskamer van VV Heijen voor onze vergaderingen. 
Waarvoor dank, overigens!
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HEIJSE KIDS & CO.

wensen van de klanten en ook 
van de architecten. De klant heeft 
een idee en ik werk dat uit naar 
een esthetisch verantwoord en 
functioneel product.”

Particulieren hebben vaak bijzondere 
wensen en ook daar gaat Nico 

helemaal in mee. “Mensen hebben voor mooie meubels vaak 
gespaard en willen dan ook het beste van het beste. Dat begrijp 
ik heel goed en daarvoor neem ik dan ook ruim de tijd. Liever 
een half uurtje langer werken aan een meubel dan dat de klant 
achteraf toch niet helemaal tevreden is.”

Ook bij de samenwerking met architecten (die het concept al 
nader hebben uitgewerkt) krijgt Nico al vaak complimenten 
voor zijn inzicht, gedrevenheid en vakmanschap.

Toekomst

De nu al opgedane ervaring ziet hij als een springplank om zijn 
kwaliteiten in de interieurbouw nog beter te kunnen benutten. 
Hij kan in vele keukens kijken. Hoe werken de bedrijven? Zijn 
ze zuinig en beknibbelen ze op alle materialen en werkwijzen 
in de hoop dat alles goed gaat? Of investeert men in betere 
kwaliteit? Nico houdt zijn ogen en oren wijd open en neemt 
alle informatie op die hij maar aangereikt krijgt. 
Nico heeft er de leeftijd voor op eigen benen te gaan staan en 
bekijkt nu de mogelijkheden van het kopen van een huis samen 
met zijn vriendin die nu nog in Kleve woont. En nu maar hopen 
dat hij zijn stekje in Heijen vindt. Want een houtkunstenaar als 
Nico is een aanwinst voor ons dorp. 

Trots

We vragen Nico waar hij trots op is. Hij heeft onlangs een 
prachtig houten beeld gemaakt van een cowboy. Nu is het wel 
zo dat in het stuk hout de cowboy natuurlijk allang schuil ging, 
maar je moet ‘m er nog wel even uithakken…
En de bank, het examenwerkstuk, mogen we ook bewonderen. 
Daarin staat in sierlijke letters Nico’s levensmotto gekerfd:

Herinner je gisteren, droom over 
morgen, maar leef vandaag.

Nivo is natuurlijk afgeleid van Nico Voss. Maar je kunt het ook 
anders lezen. Nivo is de verkeerde spelling van Niveau. En zo 
kunnen we het werk van Nico gerust noemen. Interieur op elk 
gewenst Nivo. Je kunt bij Nico terecht voor alle houtwerken 
en zeker voor interieurprojecten. Denk behalve aan meubels 
ook aan: keukens, dressoirs, trapkasten, kasten onder een hoek, 
tv meubels, inloopkasten en badkamermeubels. Bedrijven 
kunnen denken aan balies, toonbanken en wandkasten en 
volledige interieur projecten, ook op turn-key basis. Maar ook 
de Oudhollandse spelen zijn leuk en nog steeds te huur....
Geïnteresseerd? Neem dan contact met Nico op.

Nivo Wood & Design Interieurprojecten
Hoofdstraat 55
6598 AB Heijen
Telefoon 06 37888308
E-mail info@nivowooddesign.nl
Website: www.nivowooddesign.nl
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Schildercursus in d'n Toomp onder leiding van Liesbet Willems
Er hangt een serene rust in het lokaal, je kunt de de verf haast op het doek horen 
neerstrijken. Met soms  een zacht gegiechel een complimentje hier, een anekdote 

daar. De juf kijkt mee over een schouder, geeft een aanwijzing waar nodig, maar prijst 
vooral en heeft net zoveel plezier in het zien tot stand komen van het schilderij 
als de maker zelf.  Af en toe staat men er van een afstandje naar te kijken, met 

een scherpe blik, over het randje van de bril. Hier en daar een fanatiek stukje tong 
uit de mond, peinzend over hoe het nog strakker kan... Kortom niet zomaar een 

kloddertje hier en een kloddertje daar, maar een groep mensen die serieus bezig is 
met het creëren van een eigen meesterwerkje. En dit onder begeleding van een zeer 

gedreven en creatieve juf!
Tijdens de KBO jaarvergadering werden de kunstwerken tentoongesteld.

Schildercursus
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De Groote Heeze 56
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De Groote Heeze 56
6598 AV  Heijen

Tel. (0485) 51 70 93
Fax: (0485) 51 48 79

www.ves-autoschade.nl

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!
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Pinksteren

Pinksteren valt dit jaar op 20 mei en dat betekent dat de week 
hieraan voorafgaand de feesttent wordt opgebouwd op het bekende 
evenemententerrein. Dit jaar voor het laatst op deze locatie? Voor jullie 
een vraag en voor het Heisateam ook. Want het evenemententerrein 
is de beoogde locatie voor woningbouw, maar dat is het al jáááren! En 
tot nu toe is er nog geen schop in de grond gegaan. Toch denkt het 
Team al na over een alternatieve toekomstige locatie.

Het Heisafeest van 2018

We nemen de programmapunten weer een voor een met hen door. 
De eerste vier programmapunten komen ongeveer overeen met die 
van de vorige jaren. Zo is er op vrijdagavond 18 mei weer een Jeugd 
Disco, met medewerking van SBS Sounds. Het Heisateam moedigt 
iedereen aan: Breng zoveel mogelijk vrienden, vriendinnen, neefjes en 
nichtjes van buiten Heijen mee! Hoe meer zielen hoe meer vreugd. 
De avond begint om 20.00 uur en duurt tot 22.30 uur. 

Breng zoveel mogelijk vrienden, 
vriendinnen, neefjes en nichtjes van buiten 

Heijen mee!

De Seniorenmiddag op zaterdagmiddag 19 mei is ook gebleven 
wegens grote belangstelling. Lekker dansen en uit je dak gaan onder 
begeleiding van Aldörum. Ook hier geldt: neem gerust je familie 
en vrienden van buiten Heijen mee. Je weet maar nooit wie wie 
tegenkomt…. Deze middag begint om 14.00 uur en om 17.00 uur is 

het afgelopen.
De avond wordt ingevuld door Top Feestband Anderkovver. Zij zijn 
al eerder in Heijen feest komen maken. Maar hier wil de organisatie 
toch even een kanttekening bij zetten. Zelf vinden ze dat in andere 
jaren  het geluid op deze avond echt te hard staat en ze hebben 
daar ook vaak opmerkingen van bezoekers en omwonenden van 
gekregen. Ze zeggen: “We gaan ervoor zorgen dat het geluid dit jaar 
beter en gezelliger voor de oren is. Het moet gewoon minder hard, 
dan kun je ook nog eens een gesprekje voeren.”

“We gaan ervoor zorgen dat het geluid dit 
jaar beter en gezelliger voor de oren is.”

En dan Pinksterzondag. Pastoor Reijnen en fanfare EMM verkassen 
voor de gelegenheid van de kerk naar de feesttent voor de H.Mis. 
Deze H. Mis is niet alleen voor pastoor en EMM bijzonder, maar veel 
bezoekers hebben al hun waardering hiervoor uitgesproken. De Mis 
begint om 11.00 uur. Na de Mis gaan we koffiedrinken en dan wordt 
het zo langzamerhand tijd voor de “knaller van het Heisafeest”. De 
Grande Finale van de Eerste Heijense Dorpsquizzz In-Spannend-
Heijen. Als we dit schrijven, 27 maart, is de quiz nog niet geweest, 
deel I is pas op 20 april. Maar het Quizteam is nu al trots op het 
onverwacht grote aantal inschrijvingen. Maar liefst zevenentwintig 
teams hadden zich voor deze avond al aangemeld. Soms komen 
dromen gewoon uit!
Want wat schreven wij in de editie van december?  

Wat heeft het Heisateam dit jaar voor ons in petto?
Traditiegetrouw gaan we een avondje buurten bij het Heisateam als de Pinksterdatum nadert. Dit om te horen 
wat ze dit jaar van plan zijn en jullie daarover te informeren. We zitten gezellig rond de tafel in Plan B en laten 
ons bijpraten. 



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 
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“Dromen durven de commissieleden nog niet echt, daarvoor 
vinden ze het zelf te spannend, daarom doen wij het voor hen. 
Het mooiste zou zijn als we het grootste deel van Heijen die 
avond op de been zouden kunnen krijgen voor de quiz.”

En je kunt gerust stellen dat dit gelukt is….Aan de hand van 
de “Quiz-bijbel” heeft elk team al een heel groot aantal vragen 
moeten beantwoorden en opdrachten moeten uitvoeren. 
Maar het is dan nog niet klaar. Op deze zondagmiddag 
kunnen namelijk de laatste punten verdiend worden. Alle 
teams worden daarom van harte uitgenodigd om stipt om 
12.00 uur in de tent aan de Hoofdstraat aanwezig te zijn en 
daar krijgen ze de laatste opdrachten. Tussendoor zullen op 
een groot scherm filmpjes worden vertoond van de teams 
in actie tijdens de Quizzzavond. Na afloop van de quiz begint 
de muziek. De live muziek is die middag in handen van “De 
Rosentaler – Party Ohne Ende”, waarna de uitslag en de 
prijsuitreiking zullen plaatsvinden. Alle teams hebben een 
goed doel moeten opgeven voor hun prijzengeld en daar 
zitten hele verrassende bij, dat kunnen we nu al melden. Maar 
ja, eerst winnen voordat het doel blij gemaakt kan worden! Er 
zullen drie prijzen worden uitgereikt. De winnaars krijgen een 
geldbedrag waarvan minstens de helft naar het opgegeven 
goede doel gaat.  Na de prijsuitreiking zal de muziek verder 
spelen en sluiten we het Heisaweekend gezellig en muzikaal 

af met de Rosentaler. 
Natuurlijk hebben de teams ook supporters en toeschouwers 
nodig, dus nodigt het Heisateam héél Heijen uit om deze 
speciale middag mee te beleven. En als vanouds zijn er buiten 
de tent ook veel activiteiten voor de jeugd. Diverse spellen, 
springkussen, zandbak enzovoort.

Sponsoring
Het Heisateam: “Ook dit jaar is Heisa weer mogelijk gemaakt 
mede door de bijdragen van vele sponsoren en hulp van 
een legertje vrijwilligers, waarvoor wij enorm dankbaar zijn. 
Spannend is het waar we volgend jaar ons Heisafeest mogen 
gaan vieren, we houden jullie op de hoogte.”

Jubileumjaar 2019
Het is niet te geloven, maar volgend jaar beleven we alweer 
de tiende editie van het Heisafeest. Daar is de organisatie al 
druk mee bezig. Ze proberen er dan een nóg groter feest 
van te maken. We zijn benieuwd.



Daarom kiest u voor 
RegioBank

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

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!





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



Verbouwing van D’n Toomp.
In de komende maanden zullen er verbouwingswerkzaamheden plaatsvinden 
in D’n Toomp. Zo worden de deuren aan elkaar geplaatst waardoor de ingang 
en de doorgangen breder worden. Verder: een grote wens van het bestuur 
en de verenigingen komt ook uit. Verder verdwijnt de vaste wand tussen de 
bar en de zaal. Hiervoor in de plaats komt een geluidsarme schuifpui met 
deur. Bij evenementen kan deze wand helemaal opzij geschoven worden 
waardoor de bar en de zaal meer één geheel kunnen vormen. Hiermee komt 
een grote wens van het bestuur en de verenigingen uit. In de zomervakantie 
zullen de vloeren in de zaal, foyer en gangen vervangen worden. Voor deze 
ingrijpende veranderingen heeft D’n Toomp een subsidiebedrag ontvangen 
van zowel de gemeente als de provincie. 
Wat ook nieuw is en misschien heeft u het al ontdekt: In de keuken is 
een airfryer geplaatst waardoor het mogelijk is een portie bitterballen of 
kipnuggets te bestellen. Een portie van vier kost 1 rode munt, voor een 
portie van 10 bitterballen of kipnuggets betaalt u 2 munten. 

Voutje, aj.

We moeten even wat rechtzetten. We 

schreven per ongeluk in de vorige editie 

van het Hèjs Nèjs in het interview met 

Jeugdprinses Sam dat Sam in 2012 

geboren zou zijn geboren, maar dat klopt 

natuurlijk niet. Dat moet zijn 10 mei 2002. 

Sorry, Sam!
De Redactie.

Dankwoord Hub Vinck, mede namens Kika Graag wil ik allen die postzegels hebben gebracht of gestuurd heel 
hartelijk bedanken, het was geweldig! Ik heb alweer 69 kilo op kunnen sturen, samen met die van de lezers 

van De Gelderlander. Intussen verzamel ik gewoon weer door, dus 
postzegels blijven welkom. Ook als u stopt met verzamelen hou ik me 
aanbevolen. Alle soorten postzegels zijn welkom. Hub Vinck, Doelen 10, 6591 BX Gennep, telefoon 06 2045 4408 

De wand tussen de bar en de zaal die gaat verdwijnen

De Airfryer!
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Heisa

“Wie op Hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen” (Rom. 3,3). Zaligheid, leven 
na dit leven, is alleen mogelijk door God zelf. Wij vinden onze weg naar God niet via een 
triomfantelijke opmars of een belangrijk defilé. Wij komen niet tot Hem als een overwinnende 
held om van God onderscheidingstekenen in ontvangst te nemen. Wij komen als mensen die 
zijn hulp nodig hebben, terwijl we onze afhankelijkheid erkennen. Wij zullen al onze aanspraken 
op eigen grootheid en successen opgeven. Wij komen niet los van het verkeerde door een 
bedevaart te maken of door ons een moeilijke taak op te leggen. Alleen God zelf kan er ons 
los van maken. Wij komen tot God zonder ergens aanspraak op te maken. Wij kunnen aan het 
feit dat Gód ons heeft bevrijd geen lijst van eisen toevoegen. De weg van de overgave is door 
mensen moeilijk te vatten. Vooral wanneer mensen zich tamelijk zelfvoldaan en als mensen 
met een goede reputatie beschouwen, is déze weg naar de zaligheid moeilijk te aanvaarden. 
Met de grote vooruitgang van kennis en techniek is een mens geneigd meer op zichzelf te 
vertrouwen. Naar zijn mening houdt hij de sleutel voor de zaligheid en verbetering van de 
wereld in eigen hand. Een professor aan een universiteit heeft eens gezegd: “Ik heb God niet 
nodig. Ik ben een goed mens. Ik drink en rook niet. Ik overtreed de Tien Geboden niet. Ik ben 
trouw aan mijn gezin. Ik ben ruimdenkend en in gevoelsmatig opzicht volwassen. Ik heb geleerde 
boeken geschreven. Wat hebt ú dat ik niet bezit?”. Zulke mensen begrijpen zelden hoe gevaarlijk 
hun zelfvertrouwen is. De Bijbel verkondigt het faillissement van die mensen die menen God 
niet nodig te hebben. De Bijbel doet een aanval op de menselijke onafhankelijkheid en trots. 
Zaligheid en de oplossing voor onze problemen zijn onmogelijk zonder Hem. Dit verhindert 
ons, ons onafhankelijk te voelen wanneer we de zaligheid willen verwerven. Wij geloven in 
Hem die ons rechtvaardig maakt (Rom. 4,5). Wanneer God dit doet, rechtvaardigt Hij niet de 
verkeerde daden van mensen. Hij maakt ons vrij van schuld. Hij brengt ons terug in zijn gunst. 
Hij maakt ons rechtvaardig, niet wij zelf!

Pastoor H. Reijnen

Zaligheid

Mei
2018

vieringen in

Zondag 06 mei 09.30 uur 
Eucharistieviering met volkszang

Donderdag 10 mei 09.30 uur 
Hemelvaart, Eucharistieviering met het 
Gregoriaans koor

Zondag 13 mei 09.30 uur 
Eucharistieviering met het Gezinskoor

Zondag 20 mei 11.00 uur 
Pinksteren, Eucharistieviering in de 
Heisa-tent met fanfare EMM

Zondag 27 mei 09.30 uur 
Eucharistieviering met volkszang

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

Winnend lotnummer paaskaars

Na de dienst op eerste paasdag is het winnende lotnummer getrokken voor de paaskaars.
Hebt u lotnummer “wit 864” dan kunt u de kaars ophalen bij pastoor Reijnen.
Wij wensen u veel licht en plezier met deze mooie paaskaars.
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Voor Pasen is de Vastenactie gehouden. De inwoners van Heijen hebben 
weer hun steentje bijgedragen door het vastenzakje met inhoud in de 
bus te doen en/of de basisschooljeugd te steunen bij het vullen van de 
spaarpotjes. Dit heeft weer mooie bedragen opgeleverd. De kinderen van 
De Heggerank hebben €500,00 opgehaald!!! Echt een geweldig bedrag. 
Door de vastenzakjes is nog eens € 291,96 binnengekomen. Vanuit Heijen 
kunnen we dus € 791,96 overmaken naar de twee goede doelen die we 
ondersteunen. Het project van Jan Laarakker en het doel van het bisdom, 
het Households In Distress (HID)-programma in de Mbala-regio in Zambia 
ontvangen ieder de helft. Op deze pagina leest en ziet u hoe de kinderen 
van De Heggerank de Vastenactie beleefd hebben.
Iedereen hartelijk dank voor de inzet en bijdrage!  Het kerkbestuur

Gerrit werd geboren op 24 augustus 1928 als middelste van drie 
kinderen. Zoals destijds gebruikelijk moest hij al snel aan het werk op de 
boerderij van zijn vader aan het Nieuw Erf. Begin jaren 60 nam Gerrit 
de boerderij ”De Lambertushof ” van vader over. In 1963 leerde hij 
Mina Jonkers kennen. Ze trouwden nog datzelfde jaar. In 1968 kregen 
Gerrit en Mina een zoon: Lambert. Een opvolger voor de boerderij 
dus? Nee, Lambert bleek niet ‘het boerenbloed’ te hebben en zodoende 
werd halverwege de jaren 90 het boerenbedrijf beëindigd. Gerrit en 
Mina verhuisden begin 2000 naar het dorp. Hoezeer zijn wortels op het 
Nieuw Erf lagen, bleek wel uit het feit dat Gerrit nog vrijwel elke dag op 
‘zijn’ boerderij te vinden was. Niet op zondag, want dat was een rustdag! Veel vrije tijd betekende voor Gerrit 
en Mina ook tijd voor vakantie: Oostenrijk, Duitsland en Normandië maar ook…Canada, want daar woonde 
familie! Toen in 1988 deze lang gekoesterde droom uitkwam, zei Gerrit: “Als ik nog 20 jaar jonger was geweest 
dan was ik daar gaan boeren!”.
Zoals voor velen uit zijn generatie speelde de oorlog een grote rol in Gerrits leven. Hij was geëvacueerd in 
Groningen, maar vooral het neerstorten van een Amerikaans jachtvliegtuig vlak voor het huis was een favoriet 
onderwerp in zijn verhalen. Tijdens die Tweede Wereldoorlog plantte Gerrit een stekje van een beukenboom, 
niet ver van de boerderij op het Nieuw Erf. Een foto van deze boom staat op zijn gedachtenisprentje: “den 
Buuken Boom”. Een prachtige beuk, een bijzondere boom voor Gerrit en zijn gezin.
Apetrots was Gerrit ook op zijn twee kleindochters, Maudy en Evy. Als hij op de boerderij binnenkwam, waren 
zijn eerste woorden steevast: “Woar zien de meidjes?”. 
Begin 2016 bleek dat Gerrit zeer ernstige hartproblemen had, die, gezien zijn leeftijd, niet meer operatief 
konden worden behandeld. De cardioloog sprak van “nog enkele maanden”. Daar dacht Gerrit anders over: 
sterk en wilskrachtig als hij was, werden dat er nog 26. Een ‘blessuretijd’ die bijzonder dierbaar is geworden. 
Gerrit had nog graag zijn 90ste verjaardag gevierd; dat was voor hem een soort mijlpaal. Op 1 november jl. was 
Gerrit voor het laatst op de boerderij. Hij wist: het zou de laatste keer zijn. Gerrit kreeg gelijk: hij overleed op 
15 maart 2018 vredig in het bijzijn van zijn dierbaren. Gerrit Jansen: een sterke, wilskrachtige man, net als zijn 
“Buuken Boom” geworteld in de streek waar hij vandaan kwam. Gerrit zei als hij wegging vaak:“Kom, we goan, 
hojje wa!”. Inderdaad. Dag Gerrit, rust nu in vrede.

Resultaat Vastenactie 

In memoriam: Gerrit Jansen 

Winnend lotnummer paaskaars

Na de dienst op eerste paasdag is het winnende lotnummer getrokken voor de paaskaars.
Hebt u lotnummer “wit 864” dan kunt u de kaars ophalen bij pastoor Reijnen.
Wij wensen u veel licht en plezier met deze mooie paaskaars.
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Intussen is het weer lente en de natuur bloeit helemaal 

op. Groen overal en zingende vogels alom bezig met het 

zoeken van een partner of al bezig met het maken van een 

nest voor de jongen. Half maart zagen we langs de stuwweg 

richting Afferden een bijzonder vogelpaar. Het was een 

paartje Zwarte zwanen. Een prachtig gezicht zoals ze samen 

zwommen en zich ook nog eens prachtig lieten fotograferen. 

Een dag later, op dezelfde plek zagen we ook nog een paartje 

knobbelzwanen waarvan we weten dat deze in voorgaande 

jaren al met succes gebroed hebben. Hieronder volgt van 

beide soorten een korte beschrijving.

Zwarte zwaan 

Een prachtig contrast naast 
de witte zwanen en de vele 

ganzensoorten in onze 
weilanden is de zwarte zwaan 
(Cygnus atratus). Het geeft 
een beetje variatie aan het 
landschap, zo zou je misschien 

kunnen opmerken. 
Zwarte zwanen zijn – zoals hun 

naam al aangeeft – voornamelijk 
zwart gevederd met wat witgrijze 

staartpennen. Hij is in het bezit van een 
prachtige rode snavel met aan de top een opvallende witte 

vlek. Een volwassen zwarte zwaan bereikt afmetingen van meer 
dan 140 centimeter en heeft dan een vleugelwijdte van meer 
dan twee meter. Hij heeft de langste hals van alle zwanen.

Exoot

De zwarte zwaan komt oorspronkelijk uit de onder Australië 
gelegen eilanden Tasmanië en Nieuw-Zeeland. Ze voelden zich 
daar prima thuis in de wetlands, de waterige landschappen. 
Voldoende grassen en waterplanten om zich mee te voeden. 
Alles ging goed totdat de mens zich ermee ging bemoeien. De 
oorspronkelijke populatie zwarte zwanen op Nieuw-Zeeland 
stierf na de komst van de Maori’s uit, want zij maakten jacht 
op de dieren om hun malse vlees (tot 9 kilo vlees). Later zijn 
ze weer terug geïmporteerd. De in ons land voorkomende 
zwarte zwanen zijn verwilderde zwanen die ontsnapt zijn 
uit gevangenschap maar het hier zo goed doen dat hij door 
deskundigen als ingeburgerd wordt beschouwd. De afgelopen 
25 jaar is de populatie in Nederland behoorlijk gegroeid. Er 
broeden zo’n 60-70 paren in ons land. De zwarte zwaan zou 
zich nog sneller uitbreiden als de jongen van kruisingen tussen 
zwarte en witte zwanen vruchtbaar zouden zijn, maar deze 
zijn onvruchtbaar en zo lost zich dat probleem gelukkig op 
natuurlijke wijze op.

Knobbelzwaan (Cygnus olor)

De sierlijke knobbelzwaan komt in ons land veel voor. Hij kan 

Hejje Natuurlijk Mojjer
Witte (knobbel)zwaan en zwarte zwaan

We hebben ervan gelust in februari en maart. Temperaturen van -5 tot -10 graden met 
een gure harde wind zorgden ervoor dat we heerlijk in onze warme holletjes bleven. 
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een spanwijdte van 2,40 meter bereiken en is daarmee de 
grootste watervogel. Hij is 140 tot 160 cm groot. Met zijn 
lange nek kan hij ver onder water reiken. Met 10 tot 12 kg 
behoort de knobbelzwaan tot de zwaarste vliegende dieren. 
De knobbelzwaan is wit en heeft een oranjerode snavel. 
De kop en hals hebben een lichtgele schijn. De huid aan de 
snavelwortel en om het oog, onder de voorhoofdsknobbel, 
is zwart. Die voorhoofdsknobbel is bij mannetjes heel 
opvallend; vooral in de lente als het broedseizoen aanbreekt 
wordt de knobbel bij de man dikker en de snavel geeloranje. 
De hals wordt bijna altijd in een sierlijke S-vorm gehouden 
(vaak zie je een paartje tegenover elkaar met gebogen hals, 
wat sterk lijkt op een groot hart. Die hals heeft het grootste 
aantal halswervels (26) van alle vogels.
 
Voortplanting

Knobbelzwanen nestelen op de grond, dicht bij de waterrand 
van moerasgebieden en waters met weinig stroming. 
Hun nest is een groot bouwsel van plantenmateriaal 
(voornamelijk riet en waterplanten) met een holte in het 
midden. Het wijfje broedt tot 38 dagen op de 5 tot 8 ovale 
eieren van ongeveer 11 cm. In het begin van de broedtijd zijn 
de eieren nog mat en grijsgroen, maar na een paar weken 
worden ze glanzend en bruinig. Het wijfje sist luid naar alles 
wat te dicht in de buurt komt. Als haar waarschuwingen in 
de wind worden geslagen, valt ze aan. Haar sterke snavel 
en vleugels zijn geduchte wapens. Vooral in de broedtijd 
kan ook het mannetje behoorlijk agressief zijn territorium 
verdedigen, ook tegen mensen die te dicht bij het nest 
komen. Knobbelzwanen hebben per jaar maar één broedsel. 

De jongen blijven een heel jaar 
bij hun ouders. Voor vogels 
is dat erg lang. De jongen 
verlaten wel spoedig het 
nest en kunnen na 4 
tot 5 maanden vliegen. 
De ouders dragen 
hun jongen, zoals bij 
futen, af en toe op de 
rug. Donsjongen zijn 
grijs of wit. Ze worden 
door beide ouders verzorgd. 
Wanneer ze het verenkleed van 
een volwassen zwaan krijgen, verjagen 
de ouders de jongen. Volgroeide jonge vogels hebben eerst 
een lichtbruin kleed dat, naarmate ze ouder worden, witter 
wordt. Ze missen de knobbel en hun snavel en poten zijn 
nog donkergrijs.
 
Huwelijk

Zwanen zijn meestal voor het leven trouw aan elkaar. Pas 
als een van de twee sterft gaat de ander op zoek naar 
een nieuwe partner om ook daar een huwelijk voor het 
leven mee te sluiten. Voor toekomstige bruidsparen een tip: 
Volgens het volksgeloof zorgt een zwanenveer die in het 
hoofdkussen van de echtgenoot wordt genaaid ervoor 
dat deze zijn eega trouw blijft. Een fijn, kleurig voorjaar 
toegewenst en blijf trouw aan waar je in gelooft.

Martha en Paul
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De wielerclub nam toen het, achteraf gezien, wijze besluit om 
ook een muziekvereniging op te richten. En daarom kunnen 
wij nu met u het 110-jarige bestaan vieren. En hoe? 

Er waren vele gedenkwaardige momenten in het leven van 
EMM. Denk aan de processies, de concoursen, de serenades 
bij huwelijksjubilea, 1e communies, de deelname aan carnaval 
en volksdansfeesten, de uitgifte van de jubileum-CD-ROM, 
de zwart-witfilm uit de jaren zestig, etc. Eigenlijk was EMM 

bij alle van belang zijnde gelegenheden 
die een dorpsgemeenschap tot een 

gemeenschap maken van de partij. 

Tijdens Wereldoorlog II was 
Heijen gedwongen te evacueren, 
niets was veilig. Ook de 
instrumenten van de fanfare niet. 

Meenemen kon niet, dus werd er 
aantal begraven en gelukkig kwam 

een deel hiervan na de oorlog 
ongeschonden tevoorschijn. 
Niet lang daarna kon de 
1e sacramentsprocessie 
van na de oorlog 
gehouden worden. Zie 
foto hierboven, met op 
de achtergrond de oude 
pastoriie en een deel van 
de Mariagrot. Bron: collectie 
werkgroep Historisch Heijen.

De deelname aan de Volksdansfeesten roept bij velen mooie 
herinneringen op: de ontvangst met volksliederen bij de kerk, 
de prachtige optochten van de deelnemende dansgroepen 
van all over the world en de swingende concerten van de 
fanfare in de enorme feesttent op het kermisplein aan de 
Nieuwwijkstraat. In 2018 is ervoor gekozen om de feesttent 
op dezelfde plaats op te bouwen en in het programma een zo 

EMM Live - Jubileum Weekend 15, 16 en 17 juni 2018

Wij schrijven 1908, jawel precies 110 jaar geleden. Een belangrijk jaar! De Olympische Spelen 
in Londen vonden plaats, de eerste elektrische trein reed in Nederland en de eerste (uiteraard 
zwarte) T-Ford rolde van de band, de geestelijke vader van James Bond, Ian Fleming werd gebo-
ren en……..fanfare Eendracht Maakt Macht werd in dit jaar opgericht. 
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mogelijk nog swingender en 
grootser opgezet concert 
te organiseren. 

We spraken eind maart 
met Marita Kremers, Helmi 

Jans, Simone Brons, Dorina 
Stoffele en Casper Traa van EMM 

over het jubileumprogramma. Zij 
en de andere leden van EMM hebben er dan al een hoop 
organisatiewerk opzitten. De dirigenten van Slagwerkgroep 
(Casper Traa) en het fanfareorkest (Theo Jetten) hebben in 
overleg met de muziekcommissie een uitdagend en evenwichtig 
concert samengesteld. Er vloeit al menig zweetdruppeltje bij 
het instuderen ervan, maar de vorderingen zijn gestaag. 

2018 - 110 jaar springlevend!

Ook in 2018 is EMM nog springlevend, reden genoeg om het 
jubileumweekend ‘EMM live’ te dopen. Er is een fantastisch 
programma vastgesteld, waarover nog lang gesproken 
zal worden. Bent u er niet bij, dan heeft u een unieke kans 
laten schieten. Op vrijdag 15 juni kunt u genieten van een 
indrukwekkend jubileumconcert met zo’n 80 mensen non-
stop op het podium. Het fanfareorkest en de slagwerkgroep 
zijn voor deze gelegenheid aangevuld met een combo, een 
strijkersgroep en zang door Richard Sprokkereef, Ingrid Heijl en 
Karin Hertsenberg, een heuse operazangeres, die het bekende 
duet ‘Barcelona’ samen met Richard zal zingen. In het zonder 
overdrijving schitterende programma kunt u genieten van 
muziek van Queen, Toto, De Dijk, Anouk, Ramses Shaffy, John 
Miles, Bløf, Kensington, Ed Sheeran etc. Ook opgenomen is een 
medley van bekende Hollandse liedjes, swingend gearrangeerd 
door Jasper Staps van de Koninklijke Luchtmachtkapel. Geluid, 
lichtshow en video zijn hierbij van professionele kwaliteit. 
Op zaterdag 16 juni is er een middag voor mensen 
met een beperking met zang en dans. Wie heeft er nog 
tamboerijnen en andere eenvoudige muziekinstrumenten over 

voor de zaterdagmiddagcliënten? Deze 
instrumenten zijn erg welkom. U kunt 

ze inleveren bij Marita Kremers, 
Boommarterstraat 39 in Heijen.
’s Avonds speelt de band Peanuts, 
die alles kan spelen. Er is dan ook 
een videowall om nummers aan 
te vragen. 

Op zondag 17 juni luistert het fanfareorkest de H. Mis op, 
voorgegaan door pastoor H. Reijnen en direct aansluitend kunt 
u deelnemen aan een dorpsbrunch, die naadloos overgaat in 
een grote dorpsreünie. Hiervoor zijn ook veel oud-Heijenaren 
benaderd. Tijdens de reünie is er een tentoonstelling van foto’s 
en dergelijke.

Kaartverkoop

De kaartverkoop is gestart op 31 maart, o.a. bij De Troefmarkt 
en bij Heijs Hepke. Kaarten voor het concert op vrijdag en 
de muziekavond op zaterdagavond kosten in de voorverkoop 
€12,50 en aan de kassa €15,00. Op zaterdagmiddag is de 
entree €2,00. Om aan de brunch deel te nemen is een bijdrage 
van €7,50 verschuldigd. Hiervoor dient 
u zich van te voren aan te melden 
en de bijdrage te betalen. Dit 
heeft te maken met de 
organisatie van de brunch. 
Voor de dorpsreünie is 
geen entree verschuldigd. 
Als u na de H. Mis blijft en 
geen gebruik maakt van 
de brunch is er uiteraard 
geen bijdrage verschuldigd.
Om teleurstellingen te 
voorkomen, is het aan te 
bevelen om uw kaart(en) nu al via 
de voorverkoop aan te schaffen. Bovendien 
bespaart u daarmee geld. En voor de organisatie geeft dat een 
helder beeld en kunnen zo nodig nog extra voorzieningen 
worden getroffen.

Tot slot

Het bestuur en leden van EMM wensen 
u samen met hen een onvergetelijk 
jubileumfeest.

De foto’s op deze pagina’s zijn van 
de optredende artiesten 
tijdens het concert 
EMM live.



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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Het begint s`ochtends al, als een soort speurneus scan ik de stoep af. 
Ik groet mensen op een onhandige manier, kijk ze half aan, maar blijf 
gefixeerd op de grond. Eenmaal binnengekomen kan ik het even laten 
rusten en breng ik de kindjes ontspannen naar hun klassen...
‘s Middags begint het weer opnieuw in omgekeerde volgorde. Via 
slalommen en oplettendheid gaat het eigenlijk best vaak goed...
Tot die ene woensdagmiddag...

Onze oudste had Tica Techniek ochtend, hartstikke leuk! Allemaal 
enthousiaste papa’s en mama’s en jubelende kinderen in de klas. 
Toen ik hem kwam ophalen had hij een prachtig kunstwerk gemaakt 
met een draaitechniek waar je u tegen zegt! `Zal ik hem even voor je 
vasthouden schat`, zei ik met een schuin oog op alle kleine onderdelen 
die dit kunstwerk rijk was...  Maar nee, natuurlijk was dat niet de 
bedoeling en kon zoonlief dit best zelf mee naar de auto nemen... 
De deur ging open, de kids erin en daar vallen de eerste kleine stukjes 
al van het bouwwerk af en rollen onder stoelen en banken. Goh, die 
had ik niet zien aankomen.  Driftig begint hij zich op en onder de 
stoelen te wringen om de kraaltjes en andere toestanden te kunnen 

vinden. Ondertussen help ik de middelste rustig met zijn gordel en 
vraag ik hem of hij misschien stiekem een klein scheetje heeft gelaten 
want het ruikt hier ineens een beetje naar.....
En dan zie ik het!! 
Rijkelijk te laat! En gaan al mijn nekharen overeind staan..... POEP
Van onder de schoenen van de oudste heeft zich een spoor getrokken 
door de hele auto. Onder de stoelen, op de stoelen tegen de stoelen, 
ieieieieieihhhhhh En die lucht!
Gauw zijn schoenen uit en op veilige hoogte, voeten van de grond af 
plant ik hem ergens neer...
Als moeder van drie kleintjes heb ik gelukkig altijd de welbekende 
luierdoekjes bij me dus het hardnekkige poetsen kan gelijk beginnen. 
Ik probeer onze kinderen zo netjes en beleefd mogelijk op te voeden, 
echt waar! Maar nu voel ik een vloek opkomen en het stoom begint 
langzaam uit mijn oren te schieten. 
Sorry mama, sorry mama, hoor ik de lieverd zeggen met een beteuterd 
gezicht. Maar hij kan daar natuurlijk niks aan doen!!
Honden, geloof me ik heb ze best graag, die moeten natuurlijk ook hun 
behoefte doen, maar wie verzint het om dit VOOR EEN SCHOOL te 
doen???? En niet een keer??? Nee, het is iedere dag hetzelfde liedje!!! 
Dat is toch niet normaal???
Poep op de stoep, in het gras, in de goot....
Gebeurt het toch, dan ruim je het op, er staat zelfs een prullenbak, 
daar kon ik gelukkig ook al mijn vuile doekjes in deponeren, bijna een 
half pak leeg, Zúnd!....

Het is toch niet normaal dat je iedere dag als je, je kindjes brengt naar 
en haalt van school je moet opletten dat ze niet in de hondenpoep 
trappen? En zelfs als je hartstikke goed oplet het toch gebeurt dat ze 
erin staan... Nu weet ik dat dit onderwerp vaker ter sprake is gekomen 
in het Hejs Nejs, maar dit heeft blijkbaar weinig effect gehad, want het 
gaat maar door. Ik hoor er ook een boel mensen over klagen, maar er 
is nog steeds geen oplossing. 

Ik ga grof geschut inzetten, de gemeente bellen en als die niet met 
oplossingen kunnen komen dan zal ik vragen of ik zelf borden mag 
neerzetten of ga ik een keer op de loer liggen in de bosjes voor een 
heterdaadje! Thuisgekomen heb ik de kids uitgeladen en ben ik eerst 
een uur bezig geweest om de hele auto te soppen!
Schoenen gepoetst met `de poep afwasborstel`?! Wat is dat nu weer 
zal je mischein denken? Wij hebben tegenwoordig zelfs een speciale 
afwasborstel in de garage liggen om poepschoenen mee schoon te 
kunnen schrobben??!!! Het moet toch niet gekker worden??  

Klein voordeeltje van dit avontuur met een luchtje was dat onze auto 
weer blonk als een zonnetje. 
Mijn humeur echter iets minder...
Kak. 

Geen schijt aan schijt!

Hallo, Ik ben Marita en ik neem jullie graag  

mee in mijn wereld en de kijk op het Heijse leven....
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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



KinderLoop voor Hoop 
Helaas krijgen ook kinderen te maken met kanker in hun directe omgeving. Soms zien zij 
kinderen die kanker hebben of zij hebben dierbare naasten het ziekteproces zien doormaken.  
Dit jaar wordt er voor het eerst een KinderLoop voor Hoop georganiseerd in Gennep. Dit 
is een manier om het onderwerp bespreekbaar te maken bij kinderen en hen er meer over 
te vertellen. Met de KinderLoop willen we kinderen bij het onderwerp en bij de SamenLoop 
betrekken en hen actief laten deelnemen.  
Wat houdt de KinderLoop in? 

De kinderen lopen 24 minuten lang op hun eigen kinderparcours. Dit parcours ligt direct 
naast het parcours van de grote SamenLoop, waardoor de kinderen en de andere lopers 
elkaar iedere keer tegen komen. Het lopen kan alleen, met zijn tweeën, met een klein groepje 
of de hele klas, noem maar op. Wat zij zelf willen.  
Meedoen is gratis! Vooraf opgeven hoeft niet, maar dat vinden we wel fijn (mail voor- en 
achternaam, leeftijd en de naam van de basisschool naar KinderLoopgennep@gmail.com). Dat 
helpt ons te weten hoeveel enthousiaste kinderen we kunnen verwachten. In mei ontvangen 
de kinderen op school een sponsorenvelop. Het zou leuk zijn als zij geld inzamelen door 
middel van sponsoring of door het uitvoeren van een leuke actie. 

De KinderLoop vindt plaats op 17 juni om 12:00 uur. Vanaf 11:00 uur zijn er optredens voor 
& door kinderen op het podium. 
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Wie worden onze eregasten tijdens de samenloop voor hoop 2018?  
 
 
In juni 2013 zijn er tijdens de samenloop 50 eregasten met begeleiders te gast geweest. 
Het was een geweldige weekend, met een lach en een traan. Met verwennerij door veel vrijwilligers ! Lekker eten, een glaasje drinken en zeker het samen zijn. Kortom, een zeer geslaagd evenement waar onze eregasten veel support hebben ervaren en 
met een heel goed gevoel aan terugdenken.  Daarom: 
 

 
 
Kent u iemand waarvan u denkt, hij/zij verdient het eregast te zijn, vraag hem/haar of wij 
contact mogen opnemen! 
Via onderstaand mailadres of telefoonnummer kunt u naam en telefoonnummer doorgeven. 
Wij zorgen voor de rest! 
 
 
Commissie Eregasten: 
 
Toos Tiebosch - de Kleijn  0485-512195  toosenpiet@hetnet.nl Marion Hendriks – Laracker 
Lianne Hopmans – Emons  
Sonja Schouten – Hendriks 



18.000 vel papier per uur, 
dubbelzijdig, formaat 70 × 100 cm
in full colour voorzien van persvernis. 
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, 
24 uur per dag. 
Dit is slecht één machine uit ons 
machinepark De rest van ons 
machine park doet er niet voor onder.
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bedrijven van Heijen. Het wordt 
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zonder voorafgaande toestemming 
van de redactie van Hèjs Nèjs.
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Hèjje Mojjer? Stuur een e-mail naar 
hejjemojjer@heijen.info of bel naar 
06 3989 7697 
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Agenda en belangrijke telefoonnummers

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

Vrijdag 27 april 
13.30 uur D’n Toomp

Oranjecomité - Koningsdag

Donderdag 3 mei  
13.30 uur D’n Toomp     

KBO afd. Heijen - Kienen

Zondag 6 mei
Zij-Actief - Dauwtrappen en ontbijt

Zondag  6 mei    
14.00 uur Schietterrein “De Maasarm”

Gilde Sint Dionysius - Koningschieten

Donderdag  10 mei (Hemelvaartsdag)    
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
Zaterdag 19 mei

Zondag 20 mei
Feesttent Evenemententerrein
Heisa Heijje Mojjer - Heisafeest!

Week 21 (20-26 mei)
Zonnebloem afd. Heijen - Lotenverkoop: huis-

aan-huis rondgang

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

Donderdag 7 juni  
13.30 uur  D’n Toomp     

KBO afd. Heijen - Kienen

Vrijdag 15 juni
Zaterdag 16 juni

Zondag 17 juni
Feesttent Kermisterrein

Fanfare E.M.M. - Jubileumweekend 110 jarig-bestaan

Donderdag 21 juni
Zij-Actief - Fietstocht met bezoek Roozenhuys 

Haps

Zaterdag 23 juni
Zondag 24 juni

Gilde Sint Dionysius - Noordlimburgs 
Fietsweekend

Zaterdag 23 juni
14.00 Sportpark “de Heikamp”
V.V. Heijen - Bedrijventoernooi

De volgende 
Hèjs Nèjs verschijnt op 

29 mei 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 


