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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

De dagen worden aanmerkelijk korter en de hitte heeft ons land verlaten, 
kortom: een nieuw jaargetijde dient zich aan. De redactie heeft ook voor deze 
maand interessant leesvoer bij elkaar gesprokkeld. Zo hadden we een mooi 
gesprek met een van onze adverteerders, RegioBank Afferden. In het interview 

zijn nuttige tips opgenomen. Doe er uw voordeel mee. 
Vorige maand hadden we helaas geen ruimte meer voor de geslaagden. Dit keer komen ze echt in de picture.
Wat dacht u van onze gastschrijfster Tari Lambregts. Zij is als expatwife een expatlife begonnen en heeft daarover 
een aantal columns geschreven. In deze Hèjs Nèjs de eerste. 
Zoals gebruikelijk in september heeft de Stichting Jeugdraad een verslag van de activiteiten in het afgelopen seizoen 
opgesteld. Griezel mee met hun avonturen bij de insecten. 
Anke Jans was ruim een jaar au pair in Amerika en wilde haar ervaringen graag met ons delen. 
Verder is er een belangrijk bericht over het beoogde glasvezelnet in onze gemeente. Tenslotte zijn diverse pagina’s 
lekker gevuld met de rubrieken Kids & Co., verenigingsnieuws, prikbord, heisanieuws en agenda.
Als altijd wensen wij u veel kijk- en leesplezier.

Verder in dit nummer: 4 column  |  5 + 7 + 9 verenigingsnieuws   |  28/29 heisa  |  15 + 23  prikbord  |  
35 agenda en belangrijke telefoonnummers 
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De gidsen, die vol trots over hun landen spraken, hadden 
één ding gemeen: ze waren allen strijdbaar en blij dat 
het juk van ‘de grote Beer’ was afgeschud. De tijd van 
de Sovjet-overheersing moest nooit meer terugkomen! 
De strijd voor hun vrijheid is nog maar relatief kort 
geleden afgerond. Wij kunnen het in ons al ruim 70 jaar 
vrije Nederland nauwelijks meer voorstellen wat het 
is om niet in vrijheid te kunnen leven. Hier is vrijheid 
normaal geworden, zodanig, dat menigeen de grote 
waarde daarvan nog maar nauwelijks beseft.
Als je instapt zijn de medereizigers, afkomstig uit alle 
hoeken van het land, relatief vreemden voor elkaar. 
Wel delen ze dezelfde passie: het bezoeken van andere 
landen en steden en het ontdekken van andere culturen. 
Gaandeweg de reis praat je met iedereen en kom je 
erachter of je eerste indruk een beetje klopt. Dat blijkt 
niet altijd het geval. Ik kan u hiervan enkele voorbeelden 
geven.  Een persoon schatte ik in als een stugge, formele 
jurist bij een overheidsinstelling. Een misvatting: hij 
was onderwijzer geweest, opvallend vlot en nu een 
trotse, jonge opa. Een Feyenoord-adept bleek geen 
hooligan in de negatieve zin, maar een aardige knaap 
uit het westen van het land, zeer sociaal en werkzaam 
in een familiecafé, met darts en biljart. Een man leek 

qua uiterlijk en doen precies op een oud-collega. Voor 
onszelf gaven we hem de naam van de oud-collega. Er 
waren nog meer reizigers die opvallend veel gelijkenis 
toonden met bekenden van ons. Zij allen kregen de 
naam van die bekende. Je moest dan wel oppassen, dat je 
hen niet met de bedachte naam aansprak.
Tot slot was er ‘Jos’.  Hij heette in het echt Dirk-Jan, maar 
leek sprekend op onze oud-buurjongen Jos: dezelfde 
haardracht, dezelfde bril en ook actief in de muziek. Hij 
bleek, net als onze Jos, leraar te zijn. Alleen het lesvak 
was verschillend: Hij gaf Duits en geen scheikunde. 
Toeval bestaat. In de twaalf dagen, die de reis duurde, 
groei je, of je wilt of niet, naar elkaar toe. Steeds meer 
ervaringen, ook privé-zaken, worden aan elkaar 
toevertrouwd. Behalve de ervaring van de prachtige reis, 
besef je ook hoe belangrijk communicatie is. Onbekend 
maakt onbemind. En omgekeerd maakt bekend bemind. 
Een mooie gedachte zo aan het begin van de periode na 
de vakantie. Doe er uw voordeel mee.

Henk Kerkhoff

Groepsproces
Het was nog vroeg toen wij op een zonnige dag gepakt en gezakt naar het zogenaamde opstappunt 
togen. Van hier uit ging het per bus naar de centrale verdeelplaats in Beek (Gelderland). Hier kwa-
men alle reizigers samen en vonden ze na een bakje koffie hun gereedstaande, comfortabele reisbus-
sen. De ene bus ging naar Frankrijk, de andere naar Oostenrijk, verder Italië en nog wat landen. 
Onze bus ging oostwaarts. Na een rit van ruim 600 kilometer bereikten we, net over de Poolse grens, 
het eerste van de acht hotels op deze rondreis. Via Gdansk stonden de drie Baltische staten, Litou-
wen, Letland en Estland, op het programma. Op de terugweg werd de Poolse hoofdstad Warschau 
aangedaan. Het zou een prachtige reis worden.
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Verenigingsnieuws 

Beste inwoners van Heijen,

Langs deze weg danken wij iedereen die ons gesteund heeft tij-
dens onze donateursactie. Mocht u ons gemist hebben en ons 
alsnog willen steunen, dan kan dat door € 3,- te storten op
rekeningnummer NL14 RABO 0122 1020 45.
Wij zorgen er dan voor dat u de donateurskaart ontvangt.

Bestuur en leden St. Dionysiusgilde Heijen

Een nieuwe carnaval is onderweg…

Zou de nieuwe prins al in de startblokken staan? Het carna-
valsseizoen lijkt nog redelijk ver weg, maar schijn bedriegt: Over 
ruim zes weken is het 11-11 en barst het carnavalsgeweld 
weer los. De gemeentelijke clubs starten het nieuwe jaar met 
het openingsbal op zaterdag 17 november bij de Maskotters in 
Ottersum.  Vanzelfsprekend is men ook in het Wortelpinnenrijk 
begonnen met de voorbereiding op een hopelijk weer gewel-
dige Heijense carnaval. 

Voor de agenda kunt u alvast de volgende data noteren:

Vrijdag 9 november 2018 -  Voorverkoop zittingsavonden
Vrijdag 23 november 2018 - Zittingsavond  
Zaterdag 24 november 2018 - Zittingsavond  

Vrijdag 18 januari 2019 - Jeugdprinsenbal 
Zaterdag 19 januari 2019 - Prinsenbal  
Zondag 20 januari 2019 - Open huis Prins  

Zondag 3 februari 2019 - Prinsenreceptie
Zaterdag 16 februari 2019 - La-La-Bal 
2 t/m 5 maart 2019 - Carnaval

C.V. De Wortelpin.

Zoals u zich nog wel kunt herinneren behaalde de Heijse Revue-
groep & Co de tweede plaats tijdens de Dorpsquiz. Dit team had 
de Zonnebloem afdeling Heijen als goede doel uitverkozen. Aan 
de tweede plaats was een cheque van € 200,-- verbonden. 
Onlangs overhandigden Maike van den Berg en Angeline van 
Tankeren namens de groep aan Lizet Roelofs, voorzitter van de 
Zonnebloem, een cheque met daarop vermeld het aan de Zon-
nebloem toekomende bedrag. De voorzitter merkte op dat de 
cheque zonder meer goed zal worden besteed. 
Op de foto: Van links naar rechts: Maike van den Berg, 
Lizet Roelofs en Angeline van Tankeren.

Mooi cadeau voor de Zonnebloem Heijen.



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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Wil jij beroemd worden in Heijen?
Voetbalvereniging Heijen zoekt mensen die samen met de huidige 
vrijwilligers de vereniging draaiende willen houden. Denk bijvoor-
beeld aan taken bij een team (senioren of jeugd), in de kantine of 
in het bestuur. Belangrijk:  je hoeft niet week in, week uit vele uren 
in touw zijn. De nadruk ligt op vele handen, maken licht werk.
Ons motto is: Je draagt je steentje bij, naar eigen draagkracht. 
Heb jij interesse? Neem contact op via mail met:
Ineke Lambregts(voorzitter) -> ineke.vvheijen@outlook.com

Competitie

Als deze Hèjs Nèjs verschijnt is de nieuwe voetbalcompetitie net 
begonnen. Zoals wellicht bekend heeft het eerste elftal heeft zich 
vorig seizoen op het nippertje weten te handhaven in de 4e klas-

se.  Dit jaar komt Heijen uit in een klasse met alleen Limburgse 
ploegen. Hierbij zijn de Heijenaren het meest noordelijk gelegen 
team.  De dichtstbij gelegen tegenstanders zijn Stormvogels’28 uit 
Siebengewald en Montagnards uit Bergen. Het verste weg liggen 
twee, voor Heijen onbekende, ploegen uit Venlo: FCV Venlo en 
VVV’03. Jammer genoeg zijn Achates 
en SV Milsbeek in een andere 4e klas-
se ingedeeld. We zijn benieuwd hoe 
het Heijen 1, dat dit jaar onder leiding 
staat van de nieuwe trainer Peter ten 
Haaf, in de Limburgse omgeving zal 
vergaan.

Verenigingsnieuws 

Kaartjes zijn te koop bij 

Cor Claassen, 

Hoofdstraat 57 B 

te Heijen. Telefoon 0485-512703



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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Sla Je Slag Cup in Heijen

Op zaterdag 27 oktober organiseert slagwerkgroep EMM de Sla 
je Slag Cup in d’n Toomp in Heijen. Dit is een muzikale wedstrijd 
met 11 verschillende slagwerkgroepen, zowel melodisch als on-
gestemd. Door middel van de Sla Je Slag Cup worden slagwerk-
groepen in de gelegenheid gesteld om op competitieve wijze een 
muzikale prestatie te leveren. Het is een stimulans voor iedere 
muzikant om in groepsverband het muzikale niveau op peil te 
houden. 

Waarom Heijen?

De eerste Sla Je Slag Cup werd in 2011 in Maurik georganiseerd.
In 2017 hebben zowel de A- als de B- slagwerkgroep van EMM 
deelgenomen aan de Sla Je Slag Cup. 
In Puiflijk won de A- Slagwerkgroep de Cup met 92,50 punten. De 
B- Slagwerkgroep deed het nog een slag beter : zij won in Huissen 
de Cup met maar liefst 93,50 punten.  Beide groepen hebben 
door deze resultaten de eer om dit jaar de Sla Je Slag cup voor 
zowel de jeugd als de volwassenen te organiseren. Het beloven 
twee spectaculaire evenementen te worden in het jubileumjaar 
van EMM! 

Iedereen is welkom! 

De Sla Je Slag Cup is openbaar en toegankelijk voor iedere muziek-
liefhebber. De hele dag kunt u luisteren naar slagwerkgroepen uit 
de regio én ver daar buiten. 
De eerste slagwerkgroep zal om 11.00 uur het spits afbijten. Rond 
19.30 uur is het laatste optreden afgelopen en zal de prijsuitreiking 
plaatsvinden. Het gehele programma vindt u binnenkort op onze 
website www.fanfare-emm.nl en onze Facebook pagina.  

Graag tot zien op zaterdag 27 oktober! 

Tenslotte:
De Sla Je Slag Cup voor de jeugdgroepen heeft op 2 juni jl. 
plaatsgevonden in Heijen. Dit programma is erg succesvol verlopen. 
Uiteindelijk is Jeugdslagwerkgroep Jong Juliana uit Doornspijk met 
de eerste prijs naar huis gegaan. 

Organisatie Sla Je Slag Cup 2018 
Bestuur en slagwerkgroep Fanfare EMM 
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Geslaagden Heijen 2018
Dit jaar zijn er twaalf jongeren geslaagd voor hun schoolop-
leiding..... althans.... die hebben gereageerd op onze oproep in 
het vorige Hèjs Nèjs en in de diverse media. Het zijn er waar-
schijnlijk meer, maar daar hebben we geen informatie van 
ontvangen en we mogen de namen ook niet publiceren zonder 
toestemming met het oog op de nieuwe privacywet. 
Wij stelden de volgende vragen:
      *  Naam?
      *  Geslaagd voor?
      *  Welke opleiding ga je volgen?
       * Wat is je toekomstdroom?
Hieronder de foto’s en de antwoorden.

Jorick Roelofs

*  VMBO-T

* Opleiding tot Beveiliger aan het ROC

* Over 10 jaar zie ik me zelf bij het ar-

restatieteam om grote criminelen op 

te pakken en NL veilig te maken

Sam Wijers
*  VMBO-T Metameer Boxmeer

*  Sport en Bewegen CIOS aan het 

    Rijnijssel College te Arnhem

*  Ik ben dan geslaagd voor het CIOS 

en ALO/lerarenopleiding. Ik hoop 

dan om ergens als  gymjuf voor de 

klas te staan.

Lotte van Velthoven

* Pro College sector Horeca 

Boxmeer

* Opleiding tot Kok aan het ROC 

“de Leijgraaf” te Cuijk

* Ik ga samenwonen en ga hard 

en veel werken in de avonden 

wil misschien ooit een bedrijf 

beginnen waar je kan lunchen 

en dineren.

Leon de Rijck
* MAVO aan het Elzendaal-college te Gennep

* Opleiding Electrotech-niek aan het ROC
* Over 10 jaar zie ik mezelf werkzaam als elektricien

Daniek Peeters

* HAVO aan het Elzendaalcollege te 

Boxmeer

* Accountancy op de HAN in Nij-

megen of International Business 

op de HAN in Arnhem

* Mijn toekomstdroom is dat ik een 

leuke baan heb en dat ik nog veel 

van de wereld kan zien.
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Daan ter Laak

* Havo

* Chemie aan de Han 

 te Nijmegen

* Een kei mooi leven

Jesse Keuninx
*  MAVO

*  Sport en Bewegen

*  Ik hoop dan mijn opleidingen te heb-

ben afgerond. Op dit moment denk ik 

dan aan een baan als fysiotherapeut. 

Liefst een eigen praktijk natuurlijk.

Jasper van Bree

* Havo

* Retail management en 

 ondernemerschap

* Meerdere succesvolle 

 bedrijven en gelukkig.

Romée Traa
* VMBO Basis
* Helpende Zorg en Welzijn aan het ROC
* Ik hoop dan een baan te hebben als 

maatschappelijk werker (psychiatrie) en 
een gelukkig en gezond leven te hebben.

Rai Janssen
*  HAVO aan het Elzendaalcollege te 

Boxmeer

*  Ik ga 1 jaar HBO-rechten studeren 

om mijn propedeuse te halen, daarna 

wil ik naar de  universiteit politicolo-

gie studeren.

*  Over 10 jaar wil ik in een mooi huis 

(in Heijen) wonen, een baan die ik 

leuk vind en ik wil daarnaast nog kun-

nen voetballen.

Tim van Bree
* HAVO
* CO IEMES (Communicatie Inter-

national Event Music Entertain-
ment) studeren aan de Fontys te 
Tiburg

* Over 10 jaar hoop ik dat genoeg 
geld heb en dat ik gezond ben.

In augustus is ook Stijn Goossens geslaagd. 
Zijn verhaal en foto staan op het prikbord.
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Anke en haar au pair-ervaringen
Anke kwam 21 jaar geleden ter wereld in Heijen in het huis waar 
het gezin Jans nog steeds woont. Ze ging naar het Merlet College in 
Cuijk  om er de HAVO-opleiding te volgen. Daarna wist ze zeker dat 
ze naar de PABO wilde. Leerkracht op een basisschool, dat was haar 
droom. Maar na driekwart jaar was de droom uit. Het onderwijzers-
schap was toch niet precies Ankes ding. Wat nu! Op Facebook kwam 
ze een au pair organisatie tegen, geheten Cultural Care. Dat leek 
haar wel wat. Met kinderen werken vond ze nog steeds leuk en de 
combinatie met een verblijf in Amerika leek haar ideaal. Maar voordat 
je dan werkelijk in een gezin terecht komt heb je al een heel traject 
afgelegd. Anke vertelt: 
“Ik ben naar een meeting van Cultural Care gegaan en heb daar me-
teen een sollicitatiegesprek in het Engels gehad. Daarna moest ik een 
profiel aanmaken. Daarin moest je je foto opnemen, een filmpje over 
jezelf maken en ook heel veel vragen beantwoorden. Verder moest 
ik vijfhonderd uur werkervaring met kinderen hebben. Die ervaring 
had ik opgedaan door op de PABO al verschillende maanden stage 
te lopen.
Als dit allemaal goedgekeurd is door de organisatie kunnen Ameri-
kaanse gezinnen je uitzoeken aan de hand van je profiel. Je kunt niet 
zelf een gezin zoeken; het gezin zoekt jou. Als blijkt dat er een gezin 
geïnteresseerd is, ga je met ze skypen en hoop je dat het klikt. Met 

één gezin klikte het gelijk en dus kon ik verder met de voorberei-
dingen. Zo moest ik een visum aanvragen. Het visum diende ik in    
Amsterdam af te halen. 

De organisatie regelt een vliegticket. Alle nieuwe au pairs komen 
samen in New York. Daar ben je vijf dagen in opleiding op een trai-
ningsschool. Je leert daar van alles! Van baby’s verschonen tot kinde-
ren reanimeren. Na een week vertrek je naar jouw gezin en vanaf die 
dag hoor je bij hen. Ik ben op 28 november 2016 vertrokken en op 
18 juni dit jaar teruggekomen.

Anke Jans was anderhalf jaar au pair in de Verenigde Staten.
De familie Jans uit de Meidoornstraat is zo’n familie die graag haar vleugels uitslaat. Vorig jaar hadden wij een mooi 
interview met Rob Jans, die studiepunten haalde in Californië en Barcelona. Toen hoorden wij al dat zijn jongere zus 
Anke au pair was in Amerika. Anke.  Au pair.  Amerika.  Dan weet je het wel: De redactie huppelt graag nog eens 
naar de Meidoornstraat om ook haar avonturen te horen. Anke kwam half juni terug uit Amerika en evenals Rob 
stond ze open voor een interview.
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“Mijn” familie woonde in New York in de ‘county’ Westchester, ten 
noorden van Manhattan. Het dorp heette Chappaqua. Het is best 
een rijke buurt, onder meer Bill en Hillary Clinton wonen er ook. 
Het verhaal ging dat Bill nog wel eens een kop koffie haalde bij de 
Starbucks. Ik heb daar vaak gezeten als ik de kinderen naar hun clubjes 
had gebracht, maar helaas ben ik ‘m nooit tegengekomen!
Ik zorgde voor een tweeling van zeven jaar, een meisje en een jongen. 
’s Morgens verzorgde ik de kinderen en zette ik ze af bij de busstop, 
waar ze met de gele schoolbus werden opgehaald. Dan was ik vrij 
tot 15.00 uur. Daarna hielp ik de kinderen met huiswerk maken en 
bracht ze naar de sportclub. Op dinsdag en donderdag kookte de 
vader een grote maaltijd voor het hele gezin. De rest van de week 
werd er gemakkelijk gegeten, een pasta of zo. Dan was het tijd voor 
het avondritueel en bracht ik de kinderen naar bed. In de weekends 
was ik vrij. Ik had al snel contact met andere au pairs. In Westchester 
struikel je erover. Een meisje uit Australië werd mijn beste vriendin. 
Elke maand was er een meeting van Cultural Care en daar ontmoette 
ik natuurlijk ook andere meisjes. Ik had daar echt een goede groep 
vriendinnen.

Toch liep het niet goed af met mijn verblijf in dit gezin. Na viereneen-
halve maand zeiden ze plotseling dat ze een andere au pair wilden. Ik 
was stomverbaasd! Voor zover ik kon nagaan waren er geen inciden-
ten geweest, maar toch zegden ze mijn contract op. Dat was wel heel 
vervelend. Gelukkig kon ik tijdelijk terecht op de kamer bij het gezin 
van mijn Australische vriendin. 

Na twee weken vond ik een nieuw gezin, ook in New York. Dit gezin 
telde twee jongens, vijf en zeven jaar oud. Maar het voelde er uitein-
delijk niet fijn. Afgaande op het gesprek dat ik van te voren met ze had 
leek het een leuk en fijn gezin. Dit bleek in het begin ook zo te zijn, 

maar naarmate de tijd vorderde begon ik me er steeds minder prettig 
te voelen. Er kwamen reeds bestaande problemen naar boven, die ze 
voor mij hadden achtergehouden. Ik heb er mijn periode volgemaakt, 
dat wel. Mijn vriendinnen sleepten mij er doorheen.
In die tijd heb ik wel uitstapjes kunnen maken naar Boston, Washing-
ton, Philadelphia en de Niagara Falls, de beroemde watervallen. In de 
twee weken dat ik vakantie had zijn pap en mam, Rob, Mara en Teun 
mij in New York op komen zoeken. Dat was leuk! 

Ik wilde zeker nog niet naar huis en het lukte mij een gezin te vinden 
in Chicago. Daar werd ik heel fijn behandeld. Ze woonden in een 
mooie buitenwijk en hadden drie kinderen, een van vijf en een twee-
ling van zeven. Het was een gemakkelijk gezin. Ik werd echt opgeno-
men in de familie. Het was een maand later Kerstmis en ik kreeg een 
heleboel cadeautjes, zelfs van opa en oma! 
Ik heb nog steeds contact met deze familie, zo leuk! Ze zeiden: als je 
ooit gaat trouwen, laat het ons  weten, dan komen we over voor de 
bruiloft.

In Chicago had ik een week vakantie en heb ik geprobeerd of pap en 
mam misschien over konden komen. Helaas kon dat niet doorgaan, 
dus moest ik op zoek naar een andere invulling. Ik ben toen met een 
andere au pair naar Miami gevlogen en heb een vijfdaagse cruise ge-
maakt naar de Bahamas. Daarna zijn we nog een paar dagen in Miami 
geweest, waarbij we een uitstapje hebben gemaakt naar Key West. 
Pap en mam zijn daar in 1991 op huwelijksreis naar toe geweest en 
ik heb dezelfde bar bezocht als zij in die tijd. Dat was wel grappig. 
Vooral ook omdat daar webcams hingen en mam mij daar even live 
kon zien rondlopen.
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Mijn au pair tijd eindigde in mei van dit jaar. Dan heb je volgens het 
visum nog recht op een “travel month”. Ik ben toen naar Californië 
gevlogen en heb met een aantal vriendinnen een rondreis voor au 
pairs gedaan door Californië, Nevada en Arizona.
Terugkijkend op mijn Amerikaans avontuur vind ik het verblijf in het 
derde gezin het hoogtepunt. Ik ben helemaal in het gezin opgenomen! 
Ik heb veel geleerd in Amerika. Verder was mijn 21e verjaardag, in 
januari, een groot feest! Dan ben je daar volwassen en mag je alcohol 
drinken. Tot die tijd niet, haha! 

De verschillen in opvoeding tussen Amerika en Nederland hebben 
mij erg verbaasd. In Amerika proberen moeders “vriendjes” te zijn 
met hun kinderen, maar volgens mij werkt dat niet. Tevens zijn de 
eetgewoonten echt heel anders. Het is meestal niet echt gezond. 

Al met al was het een hele ervaring. Ik zou heel graag nog een keer 
terug willen naar Amerika. Voordat het eventueel zo ver is, ga ik hier 
in Nederland een studie Leisure & Eventmanagement doen. Daar-
voor moet ik naar Leeuwarden. De studie duurt vier jaar en is geheel 
Engelstalig. Dat bevalt mij wel. Maar eerst nog op vakantie naar Bul-
garije….”

Laat ze maar schuiven, die kinderen Jans!

PS: Heb jij ook een mooie buitenlandse stage of baan achter 
de rug en je wilt er over vertellen, neem dan gerust contact 
met ons op. Stuur een mail naar dorpsblad@heijen.info en we 
komen graag langs voor een interview. Tips zijn ook welkom.

Ankes laatste gastgezin

De familie Jans in Washington



Welkom in Heijen!

Feest in de Esdoornstraat! Tijmen Wijers kreeg er een 

broertje bij. Hij heet Vince. Zijn papa en mama zijn 

Roy en Thea.

Van harte gefeliciteerd

Hèjje Mojjer
wil een informatie- en presentatieavond voor alle Heijenaren houden over het nieuwe voorzieningen-plan ‘Heijen in Beweging’ en tevens samen verkennen wat Kronos i.v.m. de realisatie van het Zonnepark voor Heijen kan betekenen. Datum: dinsdag 9 oktober. Tijd: 19.30 u.Verdere info en locatie worden op onze web-site vermeld. 

Facelift voor D’n Toomp!
 
Ben je afgelopen maand al in D’n Toomp geweest? Dan heb je vast gezien dat het gemeenschapshuis 
een metamorfose heeft ondergaan. De wensen voor de facelift waren er al langer, maar ja, de financiën. 
Het bestuur en de beheerders lieten zich niet uit het veld slaan en lobbyden met succes bij de Provin-
cie en de gemeente Gennep.  
Wens 1: was een verschuifbare wand tussen de bar en de zaal, zodat bij evenementen in de zaal de 
wand open kan en de bar makkelijker bereikbaar is. Firma CVK Bouw heeft in mei de wand gereali-
seerd. 
Wens 2: de voordeur en de tussendeur naar de foyer moesten breder worden. Nu zaten er bij alle-
bei al twee deuren, maar met een raam ertussen. Deur en raam werden verwisseld en voilà, de brede 
dubbele deuren waren een feit. 
Wens 3: een nieuwe vloer voor de zaal, de foyer, de gang, de entree en het eerste lokaal. Firma 
Heijligers Roelofs uit Afferden heeft deze klus voor haar rekening genomen. In de bloedhete maand 
juli, toen d’n Toomp wegens vakantie gesloten was, gingen zij aan de slag. Om 5.00 uur ’s morgens (!)  
begonnen ze al te werken. Zodoende konden ze stoppen als het te heet werd. Het is allemaal gelukt 
en de fraaie PVC vloer kan weer jaren mee. Last but not least moest er een nieuw plafond komen 
in de foyer en schilderwerkzaamheden worden uitgevoerd. Dit werk is verricht door CVK Bouw en 
Nillessen Schilderwerken.
Alles is nu klaar en ziet er fris en fruitig uit. We zetten met opzet geen foto’s bij dit bericht. Wil je 
zien hoe het is geworden? Er zijn zoveel activiteiten in d’n Toomp, loop gerust eens binnen en laat je 
verrassen.

Bestuur en Beheer Gemeenschapshuis d’n Toomp Heijen

De familie Jans in Washington



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!

    

De Groote Heeze 56
6598 AV  Heijen
Tel. (0485) 51 70 93
Fax: (0485) 51 48 79
www.ves-autoschade.nl

    

De Groote Heeze 56
6598 AV  Heijen
Tel. (0485) 51 70 93
Fax: (0485) 51 48 79
www.ves-autoschade.nl

    

De Groote Heeze 56
6598 AV  Heijen
Tel. (0485) 51 70 93
Fax: (0485) 51 48 79
www.ves-autoschade.nl

    

De Groote Heeze 56
6598 AV  Heijen

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

www.ves-autoschade.nl
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Leef Vrij en de RegioBank Afferden
Wij spraken met de 52-jarige Ed Peters, eigenaar en adviseur van Leef 
Vrij en Regiobank. Ed: “Ik ben, samen met mijn compagnon Richard 
Hendrix, eigenaar van “Leef Vrij BV”.  Dit is een assurantiekantoor en wij 
zijn onafhankelijk adviseur en bemiddelaar voor schadeverzekeringen, 
levensverzekeringen, hypotheken en consumptieve kredieten. 
Daarnaast zijn wij een franchise ondernemer van de RegioBank. Dat 
wil zeggen dat wij ook de diensten van deze bank aanbieden.
Dat is echter niet de hoofdmoot van wat wij doen. Onze hoofdtaak 
is en blijft het adviseren en bemiddelen in schadeverzekeringen, 
hypotheken, levensverzekeringen en kredieten voor particulieren, 
ZZP‘ers en zelfstandig ondernemers.”

Over de RegioBank: 
Eigenlijk kun je stellen dat de RegioBank met al het digitale geweld om 
ons heen een uitzondering is in het bankwezen. Het is fijn dat deze 
bank er in hun vorm is. Ze hebben in Afferden gewoon een mooi 
kantoor, waar medewerkers achter de balie zitten. Het is een bank die 
vijf dagen per week open is en waar je gewoon kunt binnenlopen om 
geld op te nemen via de kas. Je kunt er echter ook terecht voor een 
hypotheek op maat, sparen (ook voor de oude dag), de zilvervloot 
rekening voor de kinderen en de betaalrekeningen voor zowel de 
zelfstandige als  de particuliere klanten. Op de spaarrekeningen wordt 
een iets hogere rente geboden dan bij de meeste grootbanken. Ed: 
“ Dit komt omdat wij zelf de kosten dragen van het personeel en 
gebouw,  en niet de Regio Bank, wat dan in het  voordeel van de klant 
verwerkt is in de rente.”

“Een bank waar je gewoon kunt 
binnenlopen om geld op te nemen via 

de kas.”

Sociaal 
Ed: “Het sociale aspect van een bank in het dorp of in de buurt is het 
belangrijkste. We kunnen met ons bedrijf Leef Vrij de 

verschillende bankfuncties samenvoegen: Naast bankzaken worden 
ook verzekerings- en hypotheekvraagstukken, ook van elders lopende 
hypotheken, moeiteloos meegenomen als de klant daar vragen over 
heeft. Het contact is persoonlijk en we denken graag mee met onze 
klanten. De klanten zijn voornamelijk particulieren, maar wij zijn er 
ook voor de zakelijke klanten en ZZP’ers.  De laatste categorie is vaak 
al gebaat met kleine kredietfaciliteiten. 
We staan dicht bij de klant, en we kennen de meeste klanten 
persoonlijk.  Waar andere banken zich verschuilen door alle functies 
op Internet  aan te bieden zijn wij er juist om bankvragen persoonlijk 
te beantwoorden. Dan denk je misschien eerst aan de oudere 
generatie. Maar ook jongeren weten de weg naar ons te vinden. We 
adviseren op het gebied van hypotheken en verzekeringen.  En je 
kunt bij ons ook gewoon internet bankieren, geen probleem.”

Jeugd
De jeugd heeft de toekomst en de RegioBank speelt hier handig op in 
door hen voorlichting te geven over sparen en te leren hoe met geld 
om te gaan. Men is niet actief op scholen, maar zit lekker live in het 
bankgebouw. Kinderen kunnen komen kijken hoe een geldtelmachine 
werkt en kunnen vragen stellen over wat de bank doet met hun 
ingelegde spaargeld. Dat spreekt hen aan. Als ze ouder worden wordt 
de afstand wat groter, maar op een gegeven ogenblik komt er toch 
een moment dat ze een bank nodig hebben. 

Leef Vrij 
De mooi gestileerde Leef Vrij vlinder staat prominent in het 
logo sinds de oprichting in 2007. Met daar onder het motto en 
de uitdaging van het bedrijf: de klant “financieel FIT” te maken 
en te houden. Dat doen ze op drie verschillende locaties, te 
weten in Afferden, Sevenum en Venray. In totaal verzorgen ze 
met 14 collega’s alle financiële vraagstukken.

“Grijze Haren Hypotheek”
Een interessant fenomeen dat Ed niet onbenoemd wil laten. 
“Veel mensen zijn straatarm, maar “steen”rijk. Dat wil zeggen: 

Verras je klant, voordat deze jou verrast! 
Mooie spreuk hè? Deze tegeltjeswijsheid lazen we bij Leef Vrij BV,die ook 
de RegioBank in Afferden herbergt.  Leef Vrij en RegioBank Afferden is een 
van onze vaste adverteerders in Hejs Nejs. Dat betekent dat wij bij wijze van 
“contraprestatie” een interview plaatsen in ons blad.



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

Ben jij of ken jij?
Wij zijn opzoek naar ontwerptalenten 
met aantoonbare ervaring in de 
verpakkingsbranche. 

Pak jij ons in? 
Mail je CV, motivatie en portfolio 
naar gabry@rovermedia.nl 
of bel naar 0485-512044
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hun huis heeft een grote overwaarde heeft, maar deze blijft in 
de stenen zitten. Ze hebben het geld niet tot hun beschikking. 
Je kunt er dan over denken een deel van de overwaarde 
van de woning op te nemen om bijvoorbeeld het huis aan 
te laten passen, zodat je langer in je huis kunt blijven wonen. 
Dit is ook het beleid van de overheid. Onze bank werkt nu 
aan een gepaste oplossing voor dit probleem. Mensen kunnen 
ook kiezen om een deel van deze overwaarde te gebruiken als 
extra inkomen. Laat u daar vrijblijvend over informeren en bel 
gerust voor een afspraak. De koffie stut klaor.”

“Laat u daar vrijblijvend over informeren 
en bel gerust voor een afspraak. 

De koffie stut klaor.”
Trots
Het was een mooi gesprek met Ed Peters, een man met passie 
voor zijn vak, zijn klanten, zijn bedrijf en de bank.  Een bank 
die als doel heeft dicht bij de mensen te staan. Waar grotere 
banken overal hun kantoren sluiten doet de RegioBank het 
omgekeerde. In de laatste jaren is het aantal filialen gegroeid 
naar maar liefst 536! Zoals gezegd is er een aantal kantoren in 
deze regio gevestigd. Met het kantoor Afferden staat men in 
de top 100 van alle Regiobanken in het land. Dat is iets waar 
Ed in zijn hart heel trots op is. Het zegt ook dat de klanten het 
waarderen dat we in Afferden zitten en de meerwaarde van 
een bank in de buurt zien.
Ed: “Waar ik ook erg trots op ben is op mijn medewerkers. Ze 
zijn allemaal al heel lang bij ons. We vormen een hecht team, 
team Leef Vrij. “  Hij noemt de namen van filiaal Afferden: Jorien, 
Petra, Koen, Yannick en Truus. 

Kortom:
Als je gebaat bent met een zeer persoonlijk financieel advies 
en je wilt niet kilometers lang rijden, maar naar een bank op 
locatie waar je “gewoon nog op de fiets naar toe kunt”, dan zit 
je prima bij de Regiobank in Afferden. 

Ed persoonlijk: Een innemende persoonlijkheid, zo kun je 
Ed het beste omschrijven. Zijn jeugddroom was te gaan varen 

bij de Marine, maar de liefde stak een, overigens prettige, spaak 
in het wiel. Varen en een gezin onderhouden is geen gelukkige 
combinatie. Dus switchte Ed naar een baan aan de wal. Hij 
werd bankwerker. Let wel: het technische beroep, dus niet te 
verwarren met werken op een bank. 
Aan het begin van de nieuwe eeuw bedacht Ed dat dit toch 
niet zijn einddoel kon zijn. Hij volgde verschillende cursussen op 
het gebied van het bankwezen en begon in 2004 als financieel 
adviseur bij een tussenpersoon. Daarna werd hij, met een kleine 
tussenstap naar ING  in 2007, samen met zijn compagnon 
Richard Hendrix, zelfstandige in de financiële wereld. Van deze 
verandering heeft Ed nog geen dag spijt gehad. Contact met 
mensen is het eerste dat hij noemt als we vragen wat er zo 
mooi is aan zijn functie. “Elke dag ontmoet je nieuwe mensen. 
Problemen op financieel gebied probeer ik zo goed mogelijk 
op te lossen. Ik brengt de knelpunten in beeld en probeer dan 
SAMEN met de klant naar oplossingen te zoeken om daarmee 
de klant weer Financieel Fit te krijgen en of te houden.”
Ed is in zijn vrije tijd supporter en voorzitter van de 
sponsorcommissie van voetbalclub EWC’46 uit Well. Hij 
bezoekt alle uit- en thuiswedstrijden. Hij kan erg genieten van 
zijn gezin, maar gaat ook graag op zijn tijd met zijn vrienden een 
pilsje pakken.  In het verleden mocht Ed graag buutreednen. Hij 
deed zelfs mee aan de grote Limburgse buutkampioenschappen 
en toerde door heel Limburg, Brabant en Gelderland. Met deze 
hobby is hij echter gestopt. 
“Mar enne dag nie gelache, is enne dag nie geleafd! Dat is wel 
echt “mien leaves motto” zegt Ed.

“Mar enne dag nie gelache, is enne dag 
nie geleafd!”

Zakelijke gegevens:
Leef Vrij en RegioBank Afferden
De heer E.P.M.A.G. Peters, adviseur
Dorpsstraat 78a, 5851 AL  Afferden
Telefoon: 0485-531577
www.leefvrij.nu

Jacques



Onze klanten kiezen
voor persoonlijk contact

én online bankieren.

*Vragen? De koffie staat klaar! Vraag ons naar de voorwaarden.

Word ook klant
en ontvang een 

cadeaubon
van € 30 van Bakkerij 

van den Bergh.*

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!
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Els

The expatwifelife.
Hoe het allemaal begon.

Hoi! Tari Lambregts is de naam, 27 jaar en geboren en getogen in Heijen, 
Limburg. Na de middelbare school besloot ik het studentenleven in te 
duiken in Tilburg. In het laatste jaar van mijn bachelor vertrok ik naar Zuid-
Afrika, om daar mijn bachelor af te maken. Het bleek de beste keuze ooit 
(tot dusverre)! Ik leerde daar namelijk ontzettend veel over mezelf en wat 
ik wil met het leven. Jullie hebben er over kunnen lezen in het Hèjs Nèjs.

Nadat ik terugkwam in Nederland startte mijn baan bij de Rabobank in 
Nijmegen.  Binnen twee jaar ontwikkelde ik mezelf van klantenservice 
medewerker naar Financieel Adviseur.
Toen gebeurde hét in mijn leven:  ik ontmoette een ontzettend  leuke man, 
twee dagen voordat hij naar China vertrok. Blijkbaar vond hij mij ook wel 
oké, want binnen twee maanden zat ik in een vliegtuig, op weg naar date 
2. In Sjanghai!

Met een paar vrienden had ik uitgevogeld dat er vier dingen konden 
gebeuren:
- Leuke jongen, verschrikkelijk land
- Leuk land, verschrikkelijke jongen
- Land en jongen zijn verschrikkelijk
- Je wordt op beide verliefd

Het laatste scenario was het ‘worstcase’ scenario, want dat zou problemen 
gaan opleveren. Toen ik na tien dagen terug kwam, was ik de sjaak. Ik was 
verliefd, op de jongen én het land. Mijn manager liet me binnen een maand 
na terugkomst terugkeren naar Sjanghai voor date 3. Wist hij veel....  Toen 
ging het snel. De 4e en 5e date waren in Nederland en op onze 6e date 
verhuisde ik naar China. Dat was maart 2017, anderhalf jaar geleden. 
Intussen zijn we verhuisd naar Lissabon. 

Ik wilde echter het Chinese avontuur, met al zijn ups en downs, nieuwe 
ervaringen en vrienden, niet  vergeten. Daarom ben ik columns ga schrijven.  
Als een soort dagboek; voor mezelf en iedereen die het lezen wil. 
Zojuist las je nummer 1. Tot de volgende!

Tari Lambregts, een expatwife en haar expatlife
Ex-dorpsbewoonster Tari Lambregts wil graag met ons haar leven als expatwife delen. Daarvoor heeft 
ze een aantal columns geschreven. Haar verhaal is hilarisch en zeer lezenswaardig. Expatvriend Auke 
is leraar/coördinator in het (internationaal) basisonderwijs.Veel leesplezier met deel 1.

Tari en Auke



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



Trots op….

Stijn Goossens, 17 jaar, was op 2e Pinksterdag betrokken bij een zwaar ongeval waarbij hij 
levensgevaarlijk gewond raakte.  Omdat hij een deel van zijn eindexamen HAVO niet had kunnen 
maken ging hij in augustus in de herkansing. En het wonder geschiedde. Stijn slaagde alsnog voor zijn 
eindexamen op het Elzendaalcollege in Boxmeer. Een ware prestatie na zo’n verschrikkelijk ongeluk. 
Stijn: “Ik kan wel medelijden met mezelf hebben, maar wat schiet ik daarmee op. Daar herstel je niet 
sneller van.” Een toppertje, deze Heijse jongen…. Gefeliciteerd Stijn!

Na een tussenjaar hoopt Stijn te worden toegelaten tot de opleiding facility management op Avans 
Hogeschool in Breda. Maar eerst volledig herstellen.
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29 september 2017: Zwemmen Heijderbos 
Tegen 18.00 uur trokken we op de fiets naar het Heijderbos met 34 
enthousiaste deelnemers. De begeleiding had geleerd van de vorige 
keer, hetgeen inhield dat nu iedereen  de fietssleutels in moest le-
veren.  Zoals vaker werd het weer een geslaagde activiteit: tevreden 
jeugd en tevreden begeleiding. Hiervan hebben we helaas geen foto’s.

3 november 2017: Bingo in ’t Honk 
Het kwam zomaar uit de lucht vallen. Een bingospel was snel gekocht 
en Renate weet wel raad met het aanschaffen van prijsjes.  Aldus 
was alles snel geregeld. De animo was groot onder de jeugd en ze 
waren erg enthousiast. Men was ook zeer luidruchtig, waardoor  de 
bingonummers regelmatig herhaald moesten worden. Voor een hap-
je en drankje hadden we gezorgd. Dat kwam natuurlijk goed uit: de 
keeltjes konden zo goed gesmeerd blijven. Ook Jessica sloot na haar 
werkdag nog even aan en nam de bingo over. Het werd een heel 
gezellige avond. Ook hiervan hebben we geen foto’s.

15 december 2017: Casino Het Wilde Zwijn.
De Stichting Jeugd Raad (SJR) is inmiddels een graag geziene gast in 
deze zaal in Ven-Zelderheide. Dat zal zeker aan de uitbaters liggen, 
die volgens onze info altijd al iets met jeugd gehad schijnen te heb-
ben.
Met 26 aanmeldingen vertrokken we mooi op tijd vanuit D’n Toomp. 
Zeven ouders en René zorgden voor het vervoer. Bij Het Wilde 

Zwijn aan gekomen bleek een serene rust te heersen …tot dat wij 
arriveerden. De volgende uren werd meer invulling gegeven aan 
“Wild”. De spelregels van Roulette, Black Jack en Poker werden even 
uitgelegd……en tijdens het spel nog enkele keren. Het was een strijd 
van wanhoop tot blijdschap, van rijkdom tot blut. Gelukkig was er een 
bank die wel wat schokte. 
Brechtje won met grote voorsprong de eerste prijs, bestaande uit 
drop en chips. Dit spul was ook zo weer weg. Of het nu allemaal heel 
eerlijk verlopen is….de vragen zullen blijven zweven……maar is dat 
niet een kenmerk van spelen in het casino?

23 februari 2018: Jump XL 
Met 26 kinderen en diverse ouders togen we naar Jump XL in Horst. 
De vaders en moeders mogen best wel eens prominent genoemd 
worden, want zonder hen zouden we niet zo goed kunnen draaien. 
Bij dezen dus. Dit keer gingen we in Horst alleen de trampoline ac-
tiviteit beoefenen. Dat bleek een prima keuze, want niemand heeft 
zich een moment verveeld. Voor het geval de kinderen dorst kregen 
stonden er grote kannen ranja klaar. Verder kregen ze ook nog een 
zakje chips. Er is één keer iemand om een pleister komen vragen. Dus 
ook in dit verband kunnen we spreken van een zeer geslaagde avond. 
Jammer genoeg ontbreken de foto’s van deze avond.

13 april 2018: Bootcamp 
Op een frisse vrijdagavond gaan we van start onder leiding van onze 

Hoe verging het de Stichting Jeugdraad 
het afgelopen seizoen?
Als altijd kunnen wij voor het antwoord op deze vraag terecht bij Johan Linders. Hij mailde ons 
een overzicht van de activiteiten en avonturen van de afgelopen jaargang. Ook Nicoli Broers 
schreef mee. 
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Heijense Tijn en Kaylee. Een kleine, maar zeer sportieve en actieve 
groep is van de partij. We beginnen op het veld bij D’n Toomp met 
oefeningen om warm te worden. Vervolgens een rondje rennen naar 
de kerk om daar wat beenoefeningen te doen. Luc is hier de over-
duidelijke winnaar met 8 minuten zitten tegen de kerk. Vanuit de kerk 
gaan we door naar het kermisplein voor nieuwe oefeningen.  Dan 
gaat het verder naar het bos bij het voetbalveld. Hier mogen we met 
een autoband tegen een berg omhoog rennen. We sluiten de avond 
af bij D’n Toomp met een gezonde versnapering van Tijn en Kaylee: 
een overheerlijke en, niet geheel onbelangrijk, caloriearme  brownie.  
Het recept is te vinden op Facebook.

 23 juni 2018:  Outdoor Expeditie Robinson
Op zaterdag 23 juni vond de eindactiviteit van SJR plaats. De 
weersvoorspellingen waren goed en het was natuurlijk weer heel fijn 
dat we voldoende ouders bereid hadden gevonden om de groep 
naar de plaats van bestemming te brengen. We vertrokken om 13.15 
uur vanuit Heijen met een groep van 18 kinderen naar Outdoor 
Overloon, waar we het spel Expeditie Robinson zouden gaan spelen. 
Voordat we begonnen werd een korte uitleg gegeven en werd het 
gezelschap in 4 groepen verdeeld. Elke groep kreeg een eigen kleur 
bandana en om 14.00 uur werd het startsein gegeven. Het eerste 
spel was vuur maken, voor velen een heel leuk en spannend klusje. In 
een ijzeren schaal lagen hooi en houtsnippers en aan een touwtje dat 
daarboven gespannen was hing een sleutel. Als het vuurtje aan was 
kon het touwtje worden doorgebrand en kon de sleutel eraf gehaald 
worden. Met de sleutel kon een kist worden geopend, waarin 3 
verschillende puzzeltjes zaten. Het maken van de puzzeltjes was een 
hele uitdaging. 

Het volgende spel was het maken van een grote katapult. Goh, hoe 
zet je zo’n groot gevaarte in elkaar, dachten de meesten in eerste 
instantie. Met een beetje hulp van ouders kwam het helemaal 
goed en werden de katapults in gebruik genomen. Er moesten 

zoveel mogelijk ballen in grote emmers geschoten worden. Er werd 
enthousiast gestreden om het hoogste aantal. 

Daarna volgde het derde spel: de eetproef. Toen werd het even 
anders. Op een tafel lag op houten plankjes een aantal bijzondere 
lekkernijen, verstopt onder halve kokosnoten. Één van de lekkernijen 
was een roze koek. Dat lustten ze wel. Voor de meesten was het wel 
even schrikken toen de krekels, meelwormen en sprinkhanen onder 
de deksels bleken te liggen. Onder de deelnemers was toch een 
aantal dappere kinderen die zich eraan waagden om deze vreemde 
hapjes te proeven en te eten. Wat een kanjers zeg! Na het proefspel 
volgde de pauze met een blikje drinken en een lekker koekje.

Bij het vierde spel moest je eerst het bos inrennen. Daar lag een 
blaadje met diverse plaatjes waar je goed naar moest kijken. Als je 
uit het bos kwam moest je een vraag beantwoorden over wat je 
op het blaadje gezien had. Was de vraag goed beantwoord, dan 
mocht je een pijtje schieten, zeg maar een soort boogschieten. Als 
je antwoord fout was, werd je weer het bos in gestuurd en kreeg je 
een nieuwe vraag. 

Het vijfde spel was het finalespel: een parcours. De 2 teams met de 
meeste punten gingen tegen elkaar strijden. Het begon met het lopen 
over een balk. Dat was niet zo makkelijk als je zou denken. Een aantal 
kids verloor het evenwicht, maar begon vrolijk weer opnieuw. Daarna 
moest men een stuk rennen, onder een net doorkruipen en ook nog 
een soort puzzel oplossen. Nadat er moedig was gestreden werd 
het winnende team bekend gemaakt. Hiermee was het programma 

Outdoor Expeditie Robinson

Bootcamp



in Overloon afgelopen. Omstreeks 16.00 uur vertrokken we heel 
tevreden met z’n allen weer richting Heijen. De dag werd afgesloten 
bij ’t Heijs Hepke, waar we met z’n allen een heerlijk frietje en snack 
gingen eten.  We kijken terug op een ontzettend leuke middag.
Bestuur Stichting Jeugdraad.

Luc Jans
Het verheugt ons dat Luc Jans de moeite heeft genomen over zijn 
ervaringen met SJR te beschrijven en met ons te delen:
Luc: “Ik vind het bij SJR erg leuk, want dan heb je om de vrijdag een 
leuk avondje met je vrienden.
Heel veel kinderen van groep 8 gaan nu  naar verschillende scholen 
en zo blijven we elkaar toch nog regelmatig zien.
Je hebt veel leuke dingen bij SJR, zoals tafeltennis, airhockey, poolbil-
jart en playstationen. 
Je kunt er drinken en een snoepje of chips kopen. Er is altijd goede 
begeleiding bij.
Ook is het leuk om met de disco, die er staat, liedjes te luisteren met 
vrienden. Soms zijn er ook grote activiteiten. Dan gaan we meestal 
ergens naar toe. Zo hebben we al gezwommen, gegokt met nepgeld 
in het casino en Expedition Robinson beleefd. Dat wat erg spannend.
SJR is dus eigenlijk de perfecte manier om met je vrienden een leuk 
avondje te hebben.
Luc Jans

Het “regent” Abrahammen in 

de Boommarterstraat.

Zoals beloofd komen alle Abrahammen van de Boommarterstraat 5 

en 7 in Hèjs Nèjs te staan, mits ze een foto sturen. Belofte maakt 

schuld. In deze periode was het extra druk, want maar liefst drie be-

woners vierden hun 50e verjaardag.

Op 7 augustus zag Jochem Abraham. Jochem woont op nummer 7 en 

op de foto zit hij naast de Abraham. Jochem heeft een fijn feest gehad 

en lekker Grieks gegeten.

Op 21 Augustus zag Edmond Abraham. Edmond woont ook op num-

mer 7. Op de foto staat hij naast de Abraham. Edmond heeft een heel 

leuk feest gehad bij “Old Inn”.

En of dat nog niet genoeg was: op 7 september werd Charles 50 jaar. 

Charles woont op nummer 5. Hij vierde die vrijdag zijn abraham feest 

in het “Grand Café” op de Zwerfheide.

Allemaal van harte gefeliciteerd, veel geluk en gezondheid toegewenst!
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PERSBERICHT

Vier inschrijfavonden voor glasvezel in Heijen

Gennep glasvezel organiseert de komende maanden 4 inloop-  c.q. in-
schrijfavonden inzake het glasvezelproject. De avonden zijn opgezet  in 
de vorm van een spreekuur: u kunt uw vragen stellen aan de aanwezige 
providers en een abonnement afsluiten. Alle avonden zijn van 18.30 tot 20.30 uur in D’n Toomp.
Tijdens de inschrijfavonden kunt u gewoon binnenlopen. De providers zijn aanwezig met hun stands en informatiema-
teriaal. Zij kunnen u, in een persoonlijk gesprek, precies vertellen wat hun aanbod is. U kunt vervolgens beoordelen of 
dat aansluit bij uw wensen en desgewenst direct inschrijven. De  inschrijfavonden worden gehouden op de volgende 
data: woensdag 10 oktober, dinsdag 23 oktober, woensdag 14 november en dinsdag 11 december 2018.

Waarom glasvezel?

Glasvezel als verbinding is supersnel, zeer betrouwbaar en vaak goedkoper. De huidige koperen netwerken kunnen de 
jaarlijkse internetgroei van 40% nauwelijks aan. De gemeente Gennep is commercieel niet interessant voor de grote 
aanbieders. Daarom is het initiatief “Gennep glasvezel”opgestart. Als voldoende mensen uit Heijen, en de rest van de 
gemeente Gennep, zich inschrijven voor glasvezel wordt een gebiedsdekkend glasvezelnetwerk in de gemeente gerea-
liseerd. Zie ook www.gennepglasvezel.nl.
Samenvattend: Gennep Glasvezel in een initiatief van de gemeente Gennep. Het doel is een glasvezelnetwerk te re-
aliseren in alle kernen, buitengebieden en bedrijventerreinen. Via een glasvezelnetwerk kun je onbeperkt supersnel 
internetten, televisie kijken en telefoneren.

De ambassadeurs van Heijen, zijnde Wil Nelissen, Henk Coenen, Hennie Frentz, Iris Storms, Andre Frentz, Bas Koe-
nen, Joost Konings, Heijo Alting, Mario Kessels, Camiel Eltink en Henk Koster, stellen het zeer op prijs als u één van de 
inschrijfavonden bezoekt. Een goede internetverbinding is voor de leefbaarheid van Heijen namelijk van levensbelang. 

Achtergrond informatie
Er zijn tal van redenen waarom glasvezel een prominente rol in ons leven speelt dan wel gaat spelen. We beschrijven 
enkele van deze redenen en ontwikkelingen:

• Thuiswerken: glasvezel zorgt ervoor dat thuiswerken naar de toekomst toe mogelijk blijft en zorgt ervoor dat het 
in buitengebieden mogelijk wordt.

• Bedrijven: de gemeente heeft kleine en grote industrieterreinen. In het buitengebied liggen tal van bedrijven, al 
dan niet met een agrarisch of toeristisch karakter. Al deze bedrijven leiden dagelijks economische schade, omdat 
internet niet goed werkt of niet snel genoeg is. Grotere bedrijven hebben vaak zelf al een verbinding met glasve-
zel gerealiseerd. Voor kleinere bedrijven is dat onbetaalbaar. Om meer bedrijvigheid in onze gemeenten te krijgen 
en om een gunstige vestigingsplaats te zijn voor bedrijven is een glasvezelnetwerk noodzakelijk.

• Veiligheid en zorg: senioren willen langer thuis blijven wonen, mits dat veilig kan. Supersnel internet zorgt ervoor 
dat mantelzorgers, zorgprofessionals en senioren met elkaar kunnen communiceren met behulp van digitale 
technieken, zoals bijvoorbeeld video-communicatie. Pantein noemt dit Beeldzorg.

• Leegstand in het buitengebied: ouderen verlaten de huizen in het buitengebied en trekken naar de kernen. Daar 
voelen ze zich veiliger. Glasvezel helpt deze ouderen om in hun eigen huis te blijven wonen. Monitoring met 
behulp van zorgalarm in combinatie met bewakingscamera’s en beeldzorg maakt dit mogelijk. Zo hoeven de 
senioren op hun oude dag niet te verhuizen.

• Onderwijs: een student van de middelbare school zonder pc is ondenkbaar geworden. Zonder internet kunnen 
de leerlingen nauwelijks nog hun huiswerk maken. Maar ook de kinderen van het basisonderwijs hebben internet 
nodig voor hun ontwikkeling. Door de slechte kwaliteit van het netwerk kunnen kinderen in het buitengebied en 
in delen van de kernen hun school niet of niet goed volgen.
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Heisa

In deze tijd zijn er heel wat mensen die niet meer in een persoonlijke God kunnen geloven. Zij geloven wel dat 
er iets bestaat dat fundament aan hun leven geeft. Daar geven zij dan een vage inhoud aan. Zij denken dan in 
termen van: een Bron van al wat bestaat, het Al dat alles omvat of het Grotere Verband. Zulke aanduidingen 
lijken wel heel diepzinnig en kunnen voor mensen een bron van inspiratie zijn. Maar zou een rijker geestelijk 
leven mogelijk zijn? Velen antwoorden op deze vraag met een volmondig “Ja”. Men beroept zich dan op de 
klassieke religieuze geschriften zoals de Bijbel. Er zijn mensen voor wie zulke boeken een onomstotelijk gezag 
hebben. Maar voor velen hebben zij dit niet of niet meer. Is voor deze mensen ook een dieper spiritueel leven 
weggelegd? Ik heb de overtuiging dat dit inderdaad kan! En wel door het gezonde verstand te gebruiken. Wij, 
mensen, hebben met onszelf te maken. Waar komen wij vandaan? Natuurlijk van onze ouders. En waar komen 
dezen weer vandaan? Zo kun je nog lang doorgaan en een aantal komt bij de aap terecht. Maar… waar komt die 
aap vandaan? Natuurkundigen beweren dat al het zichtbare terug te voeren is tot een waterstofatoom. En waar 
komt dat dan vandaan? Er moet dus een bron zijn waar alles wat bestaat uit voortkomt, maar deze bron zelf is 
niet door iets of iemand voortgebracht. Het is dus een bron die altijd al bestaan heeft en geen begin heeft. Deze 
bron hoort niet thuis in die lange keten van ‘zaken’ die ontstaan zijn door iets of iemand anders. Die bron staat 
buiten die keten. Wat zijn nu de kenmerken of eigenschappen van die bron? Wat een mens niet heeft, kan hij 
ook niet geven. Als er in een emmer geen water zit, kan men uit die emmer ook geen water halen. Welnu, al het 
positieve dat uit die bron komt, moet dus ook in die bron aanwezig zijn. Een landschap kan een grote schoonheid 
hebben. Dan moet die schoonheid ook in die bron zijn. Er zijn mensen die een grote liefde hebben voor een 
ander. Ook nu geldt weer: die liefde is ook in die bron. Zo zijn er nog veel voorbeelden te bedenken. Maar…
de schoonheid van dat landschap en die liefde van een mens zijn beperkt, begrensd en eindig. Al het bestaande 
wordt gekenmerkt door grenzen en beperkingen. Nee, zal de sterrenkundige zeggen, het heelal breidt zich steeds 
uit en kent dus geen grens! Is dat wel zo?? Al is het heelal ook onbegrensd naar de toekomst toe, terugkijkend 
naar het verleden heeft ook dit heelal zijn begin en kent dus wél een grens. De bron die zelf geen bron heeft, 
staat buiten die keten van begrensde schakels en is dus Onbegrensd, Onbeperkt en eindeLOOS. Die bron is 
dus onbegrensde liefde, onbeperkte schoonheid, enz. enz. Als wij, mensen, personen zijn, dan moet die bron ook 
persoon zijn, en niet onpersoonlijk. Die bron mag gerust aangeduid worden met het woord God. En die God is 
persoon als geen ander. Ons persoon-zijn kent beperkingen, maar zijn persoon-zijn kent geen beperkingen. Hij 
is een en al persoon.

Pastoor H. Reijnen

Is geloof in een persoonlijke God mogelijk?

H. Dionysius Heijen, 
Jaargang 36 
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

Oktober  
2018

vieringen in

Zaterdag 06 oktober 19.00 uur 
Gildemis, Eucharistieviering met het 
Gezinskoor

Zondag 07 oktober 9.30 uur 
Gebedsdienst met het Gregoriaans koor

Zondag 14 oktober 9.30 uur 
Eucharistieviering met volkszang

Zondag 21 oktober 9.30 uur 
Eucharistieviering met het Gregoriaans 
koor

Zaterdag 27 oktober 19.00 uur 
Allerzielen, Eucharistieviering 
met het Gezinskoor; er is tevens 
kindernevendienst. Na afloop wordt een 
bezoek gebracht aan het kerkhof.

Zondag 28 oktober 9.30 uur 
Gebedsdienst met volkszang

Het afgelopen jaar hebben we van onderstaande 
Heijenaren tijdens een dienst in de kerk afscheid 
moeten nemen:

Joep Franken, 01-11-2017, 91 jaar
Karel Lucassen, 22-12-2017, 86 jaar
Herman van den Boom, 23-02-2018, 88 jaar
Harry Giepmans, 02-03-2018, 72 jaar
Gerrit Jansen, 15-03-2018, 89 jaar 
Martien Miggiels, 22-06-2018, 82 jaar
Thij Kusters, 26-07-2018, 86 jaar
Gerrit Broeks, 31-07-2018, 84 jaar
Zus Jaspers, 15-09-2018, 94 jaar

In de Allerzielendienst op 27 oktober gedenken wij 
hen. En de nabestaanden krijgen het gedachteniskruisje 
aangeboden. Er wordt weer een kindernevendienst 
gehouden waaraan de kinderen kunnen deelnemen. 
Na de dienst brengen we een bezoek aan het kerkhof 
voor een laatste afscheid. Hierbij worden de graven 
gezegend en kunnen we in gedachten bij al onze 
overledenen zijn.

Allerzielen
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Heisa

Zoals beloofd gaan we in deze uitgave nader in op de uitslagen van deze enquête.
We begonnen met een vraag over de persoonlijke situatie. Hieruit bleek dat bijna 90% van de 
respondenten 50-plus is. Dit gegeven strookt met onze verwachtingen, hoewel wij natuurlijk heel graag 
meer inbreng van “jongeren” hadden gehad!

80% Beantwoordt de vraag of het behoud van een eigen kerk waardevol wordt geacht met “ja” en een 
even groot percentage geeft aan dat deelname aan de kerkbijdrage dus gewenst is. Nog niet de helft van 
de respondenten geeft aan, mocht de kerk in Heijen aan de eredienst worden onttrokken, in zo’n geval 
elders de mis te gaan bezoeken. Overigens denkt vrijwel iedereen dat het proces van ontkerkelijking 
onomkeerbaar is. Over het revitaliseringsproces wil slechts een kleine minderheid meedenken.

In tegenstelling tot het bezoek van zondagsvieringen geeft een grote meerderheid aan de vieringen rond 
Pasen en Kerstmis wél op prijs te stellen. Ook een kerkelijke uitvaart wordt door een ruime meerderheid 
belangrijk geacht, zeker gezien de mogelijkheid om zo’n dienst, in overleg, naar eigen inzicht gestalte te 
geven. Een dienst geleid door een uitvaartbegeleid(st)er wordt wat minder genoemd. De mogelijkheid 
om te worden opgebaard in de kerk wordt door een kleine meerderheid afgewezen.

Omtrent het gebruik van het kerkgebouw vindt een grote meerderheid het niet alleen belangrijk om het 
gebouw te behouden maar zou ook andere, m.n. culturele activiteiten in het gebouw uitgebreid willen 
zien.

Wat betreft de begraafplaats valt op dat de meesten aangeven geen gebruik te willen maken van 
de urnenmuur, ook niet tegen een aanzienlijk gereduceerd tarief. Over het ruimen van graven wordt 
verschillend gedacht; een kleine meerderheid zou de graven laten staan. Het bestuur beraadt zich nog 
over een oplossing die voor alle betrokkenen bevredigend is. 

Tot slot: een plaats in het kerkbestuur wordt door vrijwel niemand 
geambieerd maar degenen die hierover willen praten zijn inmiddels 
benaderd.
Tot slot willen we nogmaals iedereen bedanken voor hun deelname 
aan de enquête. E.e.a. zal zeker medebepalend zijn voor het beleid 
omtrent de kerk in Heijen en haar toekomst.
Pastoor Reijnen, het kerkbestuur

Enquête “Visie op de kerk in Heijen”: 
een samenvatting van de reacties

Het kerstconcert van de gezamenlijke muziekverenigingen vindt 
plaats op zaterdag 22 december om 19.00 uur in de kerk.



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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Ik en mijn Hejsdier
Hallo allemaal,
Wij zijn Miles (6 jaar), Neil (4 jaar) en Marlou (2 jaar) Wit en 
dit is Geralda, ons lieve, oude fjordenpaard!

Geralda is een merrie en geboren op:  2 juni 1986 in 
Alkmaar, Noord Holland. Ze is dus al 32 jaar en dat is best 
heel oud voor een paard!

Geralda is eigenlijk van onze moeder. Zij heeft haar samen 
met haar zussen in Noord Holland gekocht toen mama zelf 
nog maar 8 jaar oud was. Door middel van het doen van 
klusjes en zakgeld hebben ze haar toen bij elkaar gespaard. 
Na veel omzwervingen is ze uiteindelijk weer bij ons 
beland in het mooie Heijen. Hier mag ze lekker van haar 
welverdiende pensioen genieten.

We vinden het leuk om haar af en toe te poetsen. We geven 
haar graag een wortel of vullen de waterbakken met een 
echte brandweer tuinslang. Soms mogen we ook wel eens 
even op haar rug zitten. Ze is heel warm en lekker zacht!

Vroeger reden mama en de tantes wedstrijden met haar. Ze 
kon heel mooi dressuur lopen en ook flink hoog springen. 
Zo goed zelfs, dat ze regelmatig over het hek van de wei 
sprong als het gras aan de andere kant wat hoger stond. 
Gezien haar leeftijd kan ze dat tegenwoordig niet meer. Ze 
loopt wat stijver en ze is ook een beetje doof. Ja,  dat heb je 
met bejaarde dames.

De bijnaam van Geralda is Geer! Lekker kort en makkelijk. 
Maar we noemen haar ook wel eens Besje, de Freule of de 
wollige dame, omdat ze vaak een dikke vacht heeft. Dit komt 
omdat Geralda  eigenlijk een beetje ziek is: ze heeft de ziekte 
van Cushing. Daardoor groeien haar haren heel snel. Hier 
krijgt ze elke dag een pilletje voor. Dit pilletje smaakt een 
beetje vies. Daarom verstoppen we het in haar biks, want 
anders zou ze hem weer uitspugen. Ons paard is misschien 
een oudje, slim is ze nog zeker wel! Nu blijft haar weerstand 
stabiel en groeien haar haren iets minder hard. 

Het leukste om samen te doen is om haar te aaien en 
biks te geven. Een lekkere poetsbeurt is ook fijn, maar we 
helpen ook graag met uitmesten en drollen rapen. Met de 
kruiwagens en scheppen gaan we het land in en opruimen 
maar! Weitjes maken met schrikdraadpaaltjes of voer brengen 
met de traptrekkers met de wortels in de aanhanger zijn 
ook leuke bezigheden. Het hoogtepunt van het jaar  voor 
ons en alle buren is het aanbreken van het maaiseizoen. We 
mogen dan het hooi van het land  halen! Dan komen papa 
en de buren zelfs eerder van hun werk om dat klusje met z’n 

allen te klaren. Kortom, er 
komt veel kijken bij de verzorging van een paard! 

Toen Geralda nog jong was reed mama heel veel op 
haar en ging ze vaak met vriendinnen die ook een paardje 
hadden, op avontuur. Soms gebruikte mama het paard zelfs 
in plaats van de fiets! Dan sprak ze af met een vriendinnetje, 
zette Geralda daar in de wei, ging ze zelf lekker spelen, om 
Geralda rond 17.15 uur weer op te zadelen, zodat ze voor 
het eten weer thuis was! Mama heeft mede daardoor een 
super leuke jeugd gehad en daarom gunt ze Geralda nu een 
goede oude dag. Ze mag lekker bij ons rond blijven grazen 
en genieten van de mooie weilanden aan de Smele!  

Onze grootste wens is: Dat Geralda nog heel lang bij ons 
blijft en dat ze wel 100 jaar mag worden!!

Lieve groetjes van Miles, Neil en Marlou 
en een hoefje van Geralda

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

HEIJSE KIDS & CO.



Voor zorg en ondersteuning bij u thuis, 7 dagen per 
week. Dichtbij en vertrouwd. 
In Gennep en omliggende dorpen bieden wij verpleging 
en verzorging bij u thuis. Ook bieden wij hulp in de 
huishouding en thuisbegeleiding.
Samen vinden wij de zorg die bij ú past!

 HEYEN
SINDS 1898

COENDERS
TWEEWIELERS

F

GAZELLE, BATAVUS, 
RIH, LOCOMOTIEF, 

ELECTRISCHE FIETSEN, 
SPARTA, ION, 

BATAVUS EASY SACHS
BROMFIETSEN: VESPA en PUCH

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

Mail: hans.coenders@hetnet.nl
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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



Een praatje in het Eekhoornstraatje!
We `babbelen`erop los met een paar kindjes uit de 

Eekhoornstraat met de vraag; Wat vind je het leukste van Heijen?

Raf Pouwels, 6 jaar woont op nr. 26

Het voetbalveld! 
Daar heb ik al mijn vriendjes waarmee ik 
voetballen kan en waar ik steeds beter word!

Noud Klaassen, 6 jaar woont op nr. 5

De speeltuinen! 
Daar zie ik mijn klasgenootjes en soms gaan 
mama en mijn zusje Sophie 
mee om te picknicken!

Sam Verpoort, 6 jaar woont op nr. 8

Dat mijn familie allemaal in de buurt woont en ik 
de liefste vriendjes en vriendinnetjes heb hier! Het 
speeltuintje in onze straat is mijn favoriete speelplek! 

Sylvie Ankersmit, 6 jaar woont op nr. 15

Het klimrek in onze straat! Midden bovenop het klimrek bevindt 
zich een spinnenweb met een gat erin waar je doorheen kan 
klimmen! Er zit zelfs nog een draaimolen aan vast, super leuk! 

Suze Gisbers, 5 jaar woont (tijdelijk) in het gele huisje

Onze straat! ,  We spelen vaak samen in de speeltuin
of we maken tekeningen met stoepkrijt.
Het leukste vind ik als we een wedstrijdje met de 
fiets om de speeltuin doen! 

HEIJSE KIDS & CO.

Verbind jij de kinderen met de Eekhoorntjes met dezelfde kleur?



webshop.controlmedia.eu
dé producent van online drukwerk!

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

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

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



Colofon

Maandblad Hèjs Nèjs is een initiatief 
van de vereniging ‘Hèjje Mojjer’ . 
Het wordt in Heijen dankzij onze 
adverteerders gratis verspreid. 
Abonnementen voor personen, 
instanties en bedrijven buiten 
Heijen zijn mogelijk. Abonneren of 
informatie hierover via e-mail: dorps-
blad@heijen.info of via onderstaand 
correspondentieadres.

Het maandblad is een informa-
tie-bron voor alle bewoners en 
bedrijven van Heijen. Het wordt 
huis-aan-huis verspreid. 

Abonnement Hèjs Nèjs aan vragen: 
bij voorkeur per e-mail: henk.
kerkhoff@heijen.info Eventueel per 
telefoon 0485-513506. Kosten per 
jaar : € 25,- exclusief verzendkosten; 
inclusief verzending in Nederland  
€ 65,-.

Niets uit deze uitgave mag worden 
verveelvoudigd of openbaar 
gemaakt, op welke wijze dan ook, 
zonder voorafgaande toestemming 
van de redactie van Hèjs Nèjs.

Wilt u lid worden van vereniging 
Hèjje Mojjer? Stuur een e-mail naar 
hejjemojjer@heijen.info of bel naar 
06 3989 7697 

Zie voor meer informatie en  
wetenswaardigheden over Heijen de 
site van Hèjje Mojjer: 
www.heijen.info 

Redactie:
Hans Boekholt 
Marjo Boekhorst
Sjannie Janssen
Henk Kerkhoff
Erica Reintjes 
Ricky Reintjes
Marita Wit

Advertenties en verspreiding:
Jan Teerling, 06-50805738 
jan.teerling@heijen.info

Fotografie:
Suzanne van den Corput-Koenen
Stella Roodbeen

Correspondentieadres: 
Hèjs Nèjs, Berkenstraat 15, 
6598 AZ Heijen
Telefoon: 0485-513506 

Ontwerp en Realisatie:
RoverMedia-Group
Hoofdstraat 48 Heijen
www.rovermedia.nl

Druk:
ControlMedia
Steenovenstraat 155
B-2910 Wildert (Essen)

Oplage:
900 stuks

Verschijning:
11 keer per jaar

Inlevering kopij:
dorpsblad@heijen.info

Banknummer Vereniging Hèjje Mojjer:
NL65  RABO  0101803974

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

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

Wijkagenten:
Maikel Brouwers:   maikel.brouwers@politie.nl
Anthony van Baal:   anthony.van.baal@politie.nl

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

Proteion Thuiszorg  088 - 850 00 00
Proteion Schoon (huishoudelijke hulp) 088 - 850 00 00
Proteion Thuisbegeleiding  088 - 850 00 00

SOS telefonische hulpdienst: 
Dag en nacht aandacht  0900 - 0767

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

Woensdag 26 september
Zij Aktief - Filmavond 4 Events Gennep

Zondag  30 september  

14.30 uur Sportpark “de Heikamp”
V.V. Heijen 1 -  Hegelsom  1

Donderdag 4 oktober 
14.00 uur D’n Toomp     

KBO afd. Heijen - Kienen

Zondag  7 oktober  
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”

V.V. Heijen 1 -  DEV Arcen  1

Dinsdag 23 oktober
19.30 uur Café-Zalen Jan

Zij Aktief - Informatieavond over dementie

Zaterdag 27 oktober  

Vanaf 11.00 uur D’n Toomp
Slagwerkgroep EMM - Sla je Slag Cup

Zondag  28 oktober  

14.30 uur Sportpark “de Heikamp”
V.V. Heijen 1 - GFC’33  1

Donderdag 1 november 

14.00 uur  D’n Toomp     
KBO afd. Heijen - Kienen

Vrijdag 9 november

19.11 uur Café-Zalen Jan
C.V. de Wortelpin -  Voorverkoop zittingsavonden

Zaterdag 17 november 
19.30 uur D’n Toomp
Zondag 18 november
14.00 uur D’n Toomp

Revuegroep/Die Original Maastaler -  
Muziektheater “Urlaub an der Eger”

Zondag  18 november  
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”

V.V. Heijen 1 -  VVV’03  1

Woensdag 21 november
19.30 uur Café-Zalen Jan

Zij Aktief - 
Advent stuk maken met Tine van de Boom

Vrijdag 23 november
Zaterdag 24 november

20.11 uur Café-zalen Jan
C.V. de Wortelpin - Zittingsavonden

De volgende 
Hèjs Nèjs verschijnt op 

23 oktober 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 


