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Voorwoord en Inhoud

Voor u ligt de laatste Hèjs Nèjs van 2018. Alweer bijna een jaar voorbij. In mei 

2019 verschijnt de 100ste Hèjs Nèjs. Dat moet een bijzondere uitgave worden, 

maar daarover later meer. 

Op deze plaats past een dankwoord aan allen die meewerken aan ons Heijense dorpsblad: de redactieleden, de 

lezers, de opmakers, de drukker, de adverteerders en de bezorgers.

In deze december uitgave onder meer over bijzondere pelgrimsreizen naar Lourdes onder de vlag van de Maltezer 

Orde waarbij de Heijense Marion Hendriks en haar nichtje als verzorgenden meegaan, een Heijense borrel in 

wording, waar oud-Heijenaar, een verhaal over de opgeknapte Kasteelstraat (Heijen weer een stukje mojjer), een 

bijdrage over de klimop, kerstwensen, bruidsparen etc. Kortom weer een keur aan onderwerpen.

De redactieleden wensen u fijne kerstdagen, een gelukkig 2019 en voor nu zoals altijd weer veel lees- en kijkplezier. 

Tot in 2019.

Wij wensen u weer veel lees- en kijkplezier. 
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Als het aan de regering ligt, hebben we na de 
AOW-datum nog een jaar of 18 te gaan. Een klein 
rekensommetje leert dan, dat je –gemiddeld- toch zeker 
ruim 80 jaar wordt en voor de jeugdige lezers onder ons 
schuift de finish al gauw door tot een jaar of 90 of nog 
verder.

Dit wetende kun je je bucketlist samenstellen als je daar 
behoefte aan hebt. Tot dusverre had ik nog niet zo’n 
lijst, maar door de vraag in het begin van deze column 
moet ik er wel over nadenken. Hoe dan ook, wat ik nog 
graag zou willen doen is een dagje rijden op een BMW-
motor, fluisterstil over kronkelende wegen in een 
bergachtig landschap. En ja, mijn hele leven heb ik het 
gevoel, dat ik een keer naar Australië zou willen en/of 
eventueel naar die mooie gebieden in de USA met die 
rode rotspartijen in een cowboyachtig landschap. De 
natuur van Canada lijkt me ook schitterend om te zien.
Maar als ik hier de rede, het verstand laat meewegen en 
de romantische factor weglaat, wordt die behoefte toch 
wat minder. Komt voor wat betreft de USA door het 
politieke klimaat en het feit, dat je je leven niet zeker 

bent omdat iedereen met een geweer of ander tuig loopt 
te zwaaien. En zo is er overal wel wat. Jammer. Maar…..
laatst gingen we naar De Rips, parkeerden daar de auto, 
bevrijdden de fietsen van het fietsenrek en maakten 
een prachtige fietstocht, onder andere naar het tuinpad 
in Deurne dat Wim Sonneveld zo mooi bezong in dat 
prachtige lied Het Dorp. En als je daar bent,  geeft dat 
veel voldoening. Het maakt eigenlijk niet zo heel veel uit 
waar je bent, als je maar beseft dat je daar bent en daar 
van geniet.

Blijft over die BMW. Daar heb je wel een vermelding 
voor nodig op dat roze kaartje bij de letter A. Helaas is 
dat bij mij niet aangevinkt. Neemt niet weg, dat ik het 
wel zou aandurven om die toertocht te maken, met mijn 
jarenlange KREIDLER- en ZÜNDAPP-ervaring…….
Maar ook hier komt de rede weer om de hoek kijken. 
Gelukkig blijft er genoeg goeds in het leven over en 
wie weet…..dromen mag altijd en kost niets. Met deze 
gedachten kan het nieuwe jaar, 2019 alweer, gerust 
beginnen.

Henk Kerkhoff

Wat zou ik nog willen?
Vanmorgen kregen luisteraars op de radio de vraag voorgelegd: Wat zou u nog willen in uw 
leven? Altijd interessant om daar over na te denken. Heel bepalend hierbij is wel hoe lang 
dat leven naar verwachting nog gaat duren. Heb je alle tijd of begint het al wat krapper te 
worden met de rest van je leven. 



Er kwam een tas boven water en daarin zat een bruin kruikje en 

tien kleine glaasjes. Wij hadden de eer en het genoegen als eerste 

kennis te mogen maken met een uniek Heijens kruidenbittertje, 

dat Edwin en Mathijs met de stookmeester samengesteld hadden.

Nou, wij aan het proeven en becommentariëren natuurlijk. De 

reacties waren zonder meer positief. Het is zoetig met een prik-

keltje, daar waren de meesten van ons het wel over eens. 

Wat is de bedoeling, vroegen wij ons af.

Edwin en Mathijs: “De bedoeling is dat wij dit kruidenbittertje 

speciaal voor Heijen op de markt gaan brengen. Het is gewoon 

een cadeautje voor het dorp en zal tijdens het Heisafeest van 

2019 gepresenteerd worden. Het moest een drankje worden 

met een lekker aroma, een zoetere smaak en krachtige afdronk, 

maar niet te sterk, wij denken dat dat gelukt is. Nu heeft het nog 

een naam en een etiket nodig. We dagen Heijen uit een originele 

naam te verzinnen voor dit kruidenbittertje. En als je een idee 

hebt voor een etiket, dan horen wij dat ook graag. Uiteraard krij-

gen de bedenkers gratis een kruikje aangeboden. Het kruikje zal 

rond de € 10 gaan kosten en we moeten nog bekijken waar het 

verkocht kan gaan worden. Het is gewoon een lekker borreltje 

maar ook leuk om cadeau te doen.”

Nou, Heijen, daar gaan we dan!

Wie o wie bedenkt de origineelste naam en etiket voor dit unie-

ke Heijense drankje? Wij waren al gelijk aan het brainstormen 

maar we laten ons nog niet in het glas… eh…in de kaart kijken…

Je kunt je idee voor 31 januari 2019 sturen naar :

hejjemojjer@heijen.info of een briefje in de bus stoppen bij  

Meidoornstraat 22 (vergeet je naam en adres niet).

Iets leuks voor Heijen….

Daarmee wilden Edwin Jans en Mathijs Jansen namens Hèjje Mojjer ons tijdens de afgelopen 
redactievergadering verrassen. We waren benieuwd.



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
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Verenigingsnieuws 

Nieuwjaarsconcert Die Original Maastaler
Na het zeer geslaagde muziektheater met de Heijense Re-

vuegroep in november luidt Die Original Maastaler op 6 

januari het nieuwe jaar in. Met veel mooie muziek, enthou-

siasme en plezier gaan we er weer een paar gezellige uur-

tjes van maken. Vanaf 12 uur start deze muzikale middag 

in gemeenschapshuis D’n Toomp. Mocht u interesse gewekt 

zijn dan nodigen wij u van harte uit om een kijkje te komen 

nemen. De entree is gratis.

De Zonnebloem? Dat is toch zo’n groep oude mensen, die elk 

jaar een bootreisje maken? Dat is een beetje het beeld dat ik van 

de Zonnebloem had. Nu weet ik wel beter. De Zonnebloem is 

een landelijke organisatie voor alle mensen, jong en oud, met een 

lichamelijke beperking of chronische ziekte. Met name voor men-

sen, die door die beperking of ziekte in een isolement terecht zijn 

gekomen of dreigen te komen. 

Na een fijn gesprek met twee bestuursleden heb ik me aangeslo-

ten bij de groep vrijwilligers van de afdeling Heijen. En leuk dat ik 

het vind! Al snel ging ik op bezoek bij een deelnemer (gast) van 

De Zonnebloem. Ik merkte dat de mensen de aandacht die ze 

krijgen erg op prijs stellen. Sinds een aantal maanden maak ik deel 

uit van het bestuur.

De vrijwilligers

De vrijwilligers zetten zich met hart en ziel in voor de bewoners 

van ons eigen dorp. Sommigen doen dat door bezoekjes af te 

leggen, anderen door tijdens uitstapjes en andere activiteiten de 

helpende hand te bieden. En een aantal doet allebei.

Uitstapjes

Dankzij sponsorgelden, de opbrengst van de jaarlijkse loterij, de 

opbrengst van de Rabo clubkascampagne, de financiële bijdrage 

van de gemeente en andere particuliere initiatieven hebben we 

de afgelopen jaren een aantal leuke uitstapjes kunnen organiseren, 

waarbij de vrijwilligers de gasten, waarvan sommigen in een rol-

stoel, begeleiden. Zo zijn we met een flinke volle bus op excursie 

geweest naar het Klok- en Peelmuseum in Asten, het Edahmu-

seum in Helmond en het Oorlogsmuseum in Overloon. Vorige 

maand hebben we een bezoek gebracht aan tuincentrum Leurs in 

Venlo, dat al helemaal in de kerstsfeer was. Af en toe zijn er mu-

ziekvoorstellingen, soms alleen voor onze eigen Heijense gasten, 

soms ook voor Zonnebloemgasten in de hele regio. 

Andere activiteiten

We organiseren elk jaar een Sinterklaasmiddag in D’n Toomp en 

om de twee jaar een hobbybeurs. Elke twee weken is er een wel-

faremiddag, waarbij de dames prachtige dingen 

op handwerkgebied maken. Ook assisteren we 

de KBO tijdens de carnavals- en kermismiddag 

met het serveren van koffie en andere drankjes 

en na afloop hiervan met opruimen en afwassen.

Natuurlijk besteden we ook aandacht aan de jaarlijkse Nationale 

Ziekendag door een bijdrage te leveren aan de kerkdienst, het 

uitdelen van zonnebloemen en door alle zieken een bloemetje 

te brengen. Dit jaar hebben we voor de eerste keer een lunch 

georganiseerd. Het verslag hiervan hebt u in een eerdere uitgave 

van Hèjs Nèjs kunnen lezen.

Plannen voor de komende jaren

Uiteraard gaan we de komende jaren op dezelfde manier door als 

de gasten van ons gewend zijn. We zijn echter ook van plan wat 

kleinschaliger activiteiten te gaan ondernemen. Daarmee bedoe-

len we één op één-activiteiten (dus 1 gast met 1 vrijwilliger) of 

met kleinere groepjes op stap naar bijvoorbeeld een dierentuin, 

een museum, een theatervoorstelling, een kerstmarkt. En ga zo 

maar door. En daar zit ‘m nu net de kneep: voor dat ‘ga zo maar 

door’ zoeken we nieuwe vrijwilligers, mensen met frisse ideeën, 

die het leuk vinden uitstapjes en activiteiten te bedenken en mee 

te organiseren. Daarbij is het ook fijn als deze mensen zelf mee 

op stap willen en eventueel de beschikking hebben over een auto. 

Reiskosten worden vergoed. Maar ook mensen die bij gelegenheid 

hand- en spandiensten willen verrichten zijn welkom. 

Het zou fijn zijn als ons team uitgebreid wordt met een aantal 

(jongere) personen. Om wat evenwicht in de groep te brengen, 

zijn ook vooral mannen welkom. Dus, loop je al wat langer met 

het idee om vrijwilligerswerk te gaan doen, aarzel dan niet en 

neem contact op met onze voorzitter Lizet Roelofs voor aanmel-

ding of meer informatie, telefoon 0485-516568.

O ja, wat ook leuk is om te vermelden is dat ook de vrijwilligers 

zelf elk jaar samen een uitstapje maken.

Riet van de Louw-van Kuppeveld

De Zonnebloem 



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.heijshepke.nl

Al jaren een begrip in Heijen en omstreken

Openingstijden: 
Dinsdag t/m zaterdag  11.30 – 21.00 uur

zondag  13.00 – 21.00 uur

Oktober t/m maart
Dinsdag t/m zaterdag  11.30 – 21.00 uur

zondag  15.00 – 21.00 uur

maandag  gesloten

Wij beschikken over 
een uitgebreid 
zitgedeelte, een ruim 
terras (60 plaatsen) en 
een speelgelegenheid 
voor de kinderen.
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Beste Heijenaren, 
Voor wie mij niet kent: ik ben Janine van Hulsteijn en, waarschijnlijk 
net als u, woonachtig in ons prachtige dorp! Diegenen die me wel 
kennen zullen zich nu wellicht vragen waarom juist ik een stukje mag 
schrijven in Hèjs Nèjs en waarom het überhaupt de moeite waard 
is om het te lezen. Nou ja, misschien wel precies daarom. Je denkt 
iemand te kennen, maar hoe goed eigenlijk? Graag wil ik u als lezer 
eens iets meer inkijk geven in mijn dagelijks leven. Dus, daar gaan 
we…

Samen met man Gijs en onze inmiddels grote kinderen Sophie en 
Floris woon ik aan de rand van Heijen. Om ons gezin compleet te 
maken wonen ook mijn ouders Arend en Nelly bij ons, in een apart 
mantelzorgchalet in onze tuin. Natuurlijk mag ik daarbij onze trouwe 
viervoeter Duvel niet vergeten.

Mijn ouders waren altijd duidelijk: je bent zelf verantwoordelijk voor 
je leven. Dat paste van jongs af aan ook prima bij mijn karakter : 
zelfstandig, onafhankelijk, weerbaar. Die eigenschappen hebben 
me gevormd tot wat ik nu ben. Ik sta vrolijk en optimistisch in het 
leven en hou van mijn vrijheid. En, zoals de meeste mensen in mijn 
omgeving wel weten, ben ik behoorlijk direct. Van het aanpakken zal 
ik maar zeggen. 

Dat “aanpakken” zorgt dan wel weer voor een behoorlijk druk leven. 
De politiek, eerst als raadslid en nu als wethouder in Gennep, slokt 
flink wat tijd op maar ik vind het heerlijk om zo actief met mijn 
leefomgeving bezig te zijn! Daarnaast zijn wij er als familie natuurlijk 
ook voor elkaar : samen zijn wij mantelzorgers voor mijn ouders. Dat 
is een hele dankbare en soms ook tijdrovende en uitdagende taak, 
maar je krijgt er ook heel veel voor terug! Maar als je wilt, blijft er 
heus nog wel voldoende tijd over voor andere, plezierige zaken in 
het leven voor mijzelf en ons gezin. Het is echt mooi om te zien hoe 
je kinderen stap voor stap opgroeien tot krachtige, zelfstandige en 
zorgzame volwassenen. Ik geniet daar met volle teugen van. 

Sophie, onze oudste, studeert International Business Administration 
in Maastricht, en zoonlief Floris doet Elektrotechniek in Den Bosch. 

Die door mijn ouders gestimuleerde weerbaarheid nam 
ik in het verleden letterlijk: ik deed behoorlijk fanatiek aan 
zelfverdedigingsporten, zoals Taekwon-do en Judo. Tegenwoordig 
houd ik er meer ontspannen hobby’s op na. Al is het maar om mijn 
hoofd zo nu en dan goed leeg te maken. Zoals heerlijk wandelen in 
onze prachtige natuur, met Duvel, onze boxer. Maar ook genieten op 
het water met onze sloep, of in de winter lekker skiën in Oostenrijk. 
Dan ben ik ook nog, gezellig samen met Gijs aan het imkeren, 
met inmiddels meerdere bijenvolken op ons terrein. Tenslotte nog 
dijkwacht, samen met onze buurtvereniging. Kortom, vervelen doe ik 
me echt niet… en een keer niets doen is ook heerlijk!

Mijn, of beter gezegd, ons drukke leventje in Heijen heeft me in de 
loop der jaren wel wat geleerd: geniet van het leven, het moment, je 
gezin en je vrienden. Mij geeft dat in elk geval veel plezier, energie en, 
belangrijker nog, voldoening in mijn leven!

En in het kader van van elkaar en het moment genieten wens ik u 
allemaal hele fijne Kerstdagen en een bijzonder gezond en gelukkig 
2019!

Gastschrijver: 
Janine van Hulsteijn
Soms benaderen wij iemand met het verzoek als gastschrijver op te treden in ons 
dorpsblad. Onze keus viel deze keer op Janine van Hulsteijn, wethouder in onze 
gemeente. De enige voorwaarde was dat het géén politiek stukje mocht worden. En 
Janine hield zich daar keurig aan. Hieronder haar bijdrage:
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Dit jaar bloeit deze mooie groenblijvende plant nog langer door. 

Dit heeft natuurlijk te maken met de warme zomer en zeker 

de warme oktobermaand die we hebben gehad. Vlinders en 

zweefvliegen, maar ook bijen, waaronder het klimopbijtje, kun 

je in november en soms december als de temperatuur niet te 

laag is en het zonnetje nog lekker op de bloemen schijnt nog 

waarnemen op de bloeiende bloemen van deze plant.

Kenmerken

Klimop is een altijd groene, kruipende of klimmende heester. 

De Duitse benaming is dan ook “Immergrün”. In bossen en 

parken zie je deze plant soms tot wel 12 meter hoog in de 

bomen groeien of hij bedekt, zoals op de foto te zien is, een 

oud schuurtje of een muur. De klimmende wortels zijn soms 

wel zo dik als een arm een hebben een soort wortelvoetjes 

waarmee ze zich vast kunnen hechten aan bomen en muren. 

De bladeren zijn van boven glanzend en kaal. Jonge bladeren 

kunnen aan de onderkant sterharen hebben maar dan moet je 

wel een loep meenemen want met het blote oog zijn ze niet te 

zien. We onderscheiden twee vormen van bladeren. De meeste 

bladeren zijn handnervig en 3 tot 5 lobbig tot gespleten, maar 

de bladeren aan de bloeistengels zijn eirond tot ruitvormig.

De bloeiwijze is te herkennen aan bolvormige schermen, die 

met sterharen bedekt zijn. De bloemen groeien later uit tot 

zwarte op bessen lijkende steenvruchten. De bloemen zijn 

groengeel van kleur en vallen nauwelijks op. De bloeitijd ligt van 

september tot december.

Voorkomen

Klimop is met hulst en vogellijm (mistletoe) het enige in de 

winter groenblijvende loofhoutgewas in de Noordwest-

Europese bossen. Het verspreidingsgebied omvat West- en 

Midden-Europa en het gebied rond de Middellandse Zee en 

de Zwarte Zee. 

Als de bodem bedekt is met een mat van klimop, kun je ervan 

uitgaan dat er op die plekken een voedselrijke bodem aanwezig 

is. Van hoog in bomen klimmende klimop zou je denken dat hij de 

boom verstikt. Maar omdat de plant gebruik 

maakt van zogenaamde “klim”-voetjes 

gebruikt hij de boom alleen maar 

als hulpmiddel om omhoog 

naar het licht te klimmen. 

Natuurlijk kan het zo zijn 

dat de boom op den duur 

toch afsterft maar dat heeft 

dan te maken met te weinig 

licht en alleen op water en 

voedingsbodem kan een plant 

groeien. 

Hejje Natuurlijk Mojjer, Klimop (Hedera Helix) 

In de nazomer en in de herfst is klimop een van de weinige planten die nog voedsel biedt 
aan bloembezoekende insecten.

Boeiende klimop met zweefvliegjes

Bloeiende klimop met 
eironde en ruitvormige 

bladeren
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Bijzonderheden 

De kruipende stengels wortelen op de knopen, zo vormt 

klimop grote matten en is het een ideale bodembedekker. De 

bloemen zijn tweeslachtig. De mannelijke bloemen bloeien 

het eerst, dat betekent dat de meeldraden en helmknoppen 

het eerst rijpen. Als deze rijp zijn kunnen ze de vrouwelijke 

bloemen bevruchten. Daarna vormt de plant steenvruchten 

die door vogels worden gegeten. Via de vogelpoep wordt het 

zaad dan weer verspreid.

Werkzame stoffen

In klimop zitten veel saponinen. Saponinen zijn zeepstoffen, 

schoonmakende, antibacteriële en schimmelwerende stoffen, 

die alleen voor uitwendig gebruik toegepast kunnen worden.

Medicijnen op basis van klimop worden onder andere 

ingezet ter behandeling van: artritis, artrose, spierpijnen, 

gezwollen weefsel, likdoorns, wratten, lichte brandwonden, 

schimmelinfecties. 

Klimop in het oude Griekenland

In het oude Griekenland was klimop een belangrijke plant. 

Toen God Dionysius werd geboren groeide er heel snel een 

klimop om hem heen om hem aan het zicht van Hera te 

onttrekken. Hera was de zus en vrouw van Zeus maar niet de 

moeder van Dionysius. 

De aanhangers van Dionysos dronken veel te veel wijn maar 

konden dat doen door een krans van klimopbladeren te 

dragen en een afkooksel van gekneusde klimopbladeren te 

drinken.

Zou dat ook helpen bij het nuttigen van andere alcoholische 

dranken….?

Aardigheidje om te weten

Ben je wat kalend dan kan het sap uit klimopbladeren, 

vermengd met massageolie helpen tegen haaruitval.

Het proberen waard toch…?

Fijne winterse dagen en een gezellige, warme witte of groene 

kerst toegewenst.

Martha en Paul

Boeiende klimop met zweefvliegjes

Klimop met handnervige bladeren 
en winterrijp

Een schuurtje bedekt 
met klimop



voor Huid en Voet

Nieuw in Heijen
SPECIALIST IN HUID EN VOET Eekhoornstraat 17 heijen | behandeling op afspraak T. 06 52 11 68 57

1 2 3

Huid Voet Acné

HUIDVERBETERING, HUIDVERZORGING, ACNE, 
VOETVERZORGING, MEDISCH PEDICURE

Een afspraak maken bij Leonique kan online via 
www.skinology.nl 

of via onderstaand telefoonnummer 

Kim

Ik wil geen administratie, 
ik wil heldere informatie!
Eerst heeft u een administratie: een jungle van 
getalletjes. Daarna komt Polder even bij u langs. 
Korte tijd daarna heeft u opeens heldere informatie.

ADMINISTRATIE – BELASTINGZAKEN – LOONADMINISTRATIE

Erfsebosweg 26
T: 06-21509872
www.polderadministratiekantoor.nl

Reindert & Celine
18 augustus 2018



Bart & Mariëlle
7 juli 2018

Reindert & Celine
18 augustus 2018

Jan &Louise
7 september 2018

Reindert Roovers en Celine Lampen; zij trouwden 

op 18 augustus in het kerkje van Mook; het feest was 

op kasteel Heijen. De ouders van Reindert zijn José 

en Ysbrandt Roovers, de ouders van Celine zijn Joop 

en Josette Lampen uit Nijmegen. Reindert en Celine 

wonen op een woonboot in Linden.

Ex-Heijenaar Bart Lamers trouwde op 7 juli met  

Mariëlle in aanwezigheid van hun kinderen Tygo, 

Mika, Donna en Levi. Het stel woont in Arcen aan de 

Maliebaan 27. De ouders van Bart zijn Theo Lamers 

en Sjan Lamers-Cobussen. Mariëlles ouders zijn 

afkomstig uit Arcen en wonen daar nog altijd.

Jan en Louise Pouwels trouwden op 7 september en stuurden ons 

het volgende verslag van hun huwelijksdag:  De dag was in één woord 

fantastisch! We hebben genoten van begin tot het einde. We zijn ge-

trouwd op Bleijenbeek en het feest was bij de Grote Waaij in Well. Het 

feest was ook geweldig we hebben non-stop op de dansvloer gestaan, 

we hadden dan ook wel de beste dj ever, Dirk Ronnes oftewel dj Bully 

Wully!! Het mooiste moment van de dag was de borrel bij de ruïne! 

Die ochtend had het mega hard geregend en alles leek letterlijk in het 

water te vallen, maar ‘s middags brak de lucht open en hebben we een 

super mooie dag gehad en heerlijk in het zonnetje gestaan Liefs, Jan & 

Louise Pouwels en uiteraard ook van Raf, Lano en Fay

Elke getrouwde man weet waarom ze aan orkanen 
vrouwennamen geven. 

Je trouwt niet om geluk te vinden, maar om 
geluk te delen. 

Enige tijd geleden deden wij een oproep aan alle in 2018 getrouwde (ex)-Heijenaren om ons een trouwfoto te sturen.  
De oogst was wat magerder dan vorig jaar, maar toch hebben drie stellen de moeite genomen ons een trouwfoto toe te zenden. 

Alle bruidsparen van harte gefeliciteerd met jullie huwelijk en veel geluk en gezondheid toegewenst.

De Bruidsparen Pagina! … And they lived happily ever after!



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? 



Welkom in Heijen!
Deze maand mogen we weer twee geboortes in Heijen noteren.

In de Eekhoornstraat kon de vlag uit voor Ize Fleuren. Zij is het derde kindje van Yvonne

Willems en Pieter Fleuren. De broertjes Milan en Boaz kunnen hun geluk niet op. Een zusje!

In de Esdoornstraat is het ook weer feest! Daar verwelkomden ze baby Rosalina, dochter van

Patricia Olieslagers en Mike Sanders. Geluksvogeltje Rosalina heeft een grote broer, Jayden.

Allemaal van harte gefeliciteerd.

In januari staan alle baby’s van 2018 in het Hèjs Nèjs.

Bedankt Bedankt Bedankt!!
Ook het afgelopen jaar gingen onze trouwe bezorgers 

door hitte, weer en wind op pad om het Hèjs Nèjs zo snel 

mogelijk na het verschijnen bij u in de bus te bezorgen.

Hartelijk dank, dames en heren, voor jullie geweldige inzet 

en we hopen dat jullie ons ook het volgend jaar weer zullen 

helpen met de bezorging.

Wij wensen jullie Fijne Feestdagen en een gezond en ge-

lukkig 2019. 

Redactie Hèjs Nèjs Badmintonnen in Heijen
Op maandagavond badmintonnen de dames in Heijen in de 

gymzaal van de school.

Tijd: van 20.00 tot 21.00 uur. 

Interesse om mee te doen: 06 11 84 65 83 (nieuw nummer)

Op woensdagavond badmintonnen de heren.

Tijd: van 20.30 tot 21.30 uur.

Interesse om mee te doen: 06 28 11 65 47

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? 



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!

EEN COMPLEET ASSORTIMENT
BIJ DECO HOME PETERS

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

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

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

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

Verf Behang Raamdecoratie

Gordijnen Shutters Glas

Alfap Administratie- en belastingadvieskantoor on-

dersteunt ondernemers in het MKB en ZZP-ers op 

het gebied van Accountancy, Lonen, Fiscaal Advies 

en Personele zaken.

Wij kunnen uw complete administratie verzorgen, 

van het verwerken van de financiële gegevens, het 

verzorgen van de loonadministratie in de meest rui-

me zin, tot het samenstellen van de jaarrekening. 

Daarnaast kunnen wij alle fiscale aangiften ter hand 

nemen.

Professionaliteit en betrokkenheid kenmerken onze 

organisatie. Zakelijk en privé kunt u erop rekenen 

dat uw zaken uitstekend worden afgewikkeld. Een 

persoonlijke no-nonsense benadering staat hierbij 

voorop. 

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

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

Nierstraat 13 - 6591 CB  Gennep
T 0485 - 51 15 15 • F 0485 - 51 96 82
E administratie@alfap.nl
I www.alfap.nl
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Voordat er met de werkzaamheden begonnen werd, werd de straat 
uitvoerig op de hoogte gesteld van de zaken die zouden worden 
aangepakt. Wij citeren uit de brief van Gebra Infra: “De werkzaamheden 
bestaan uit het opbreken van de asfaltverharding, aanleg van nieuwe 
riolering en het aanbrengen van nieuwe elementverhardingen.” En, 
heel belangrijk is de volgende zin: “Wederzijds begrip en overleg is de 
basis om dit project te laten slagen.” 

En geslaagd is het: De lappendeken die de Kasteelstraat was,  is 
getransformeerd tot een weg met strak aangelegde klinkerbestrating 
en gelijkvloerse toegangen tot alle huizen. Aangezien ook de 
inritten direct werden meegenomen zijn alle hobbels en bobbels 
verdwenen. De straat was ernstig verzakt door het af- en aanrijden 
van vrachtwagens die een aantal jaren geleden materiaal brachten 
voor het ophogen van de dijken. Dat gaf bij regen grote plassen in 
de hoeken van de straat. En door het vele herstellen van het wegdek 
in de loop van de tijd kon de aanblik van het wegdek ook niet fraai 
meer genoemd worden. Hoe anders is het nu: de straat heeft een 
ware metamorfose ondergaan en oogt nu fris en fruitig. Het kan er 
weer jaren tegen.

Tineke: “De mannen van Gebra Infra waren ook erg aardig. Als de 
kliko’s naar de Hoofdstraat moesten worden gebracht stonden ze 
klaar om dit voor de bewoners te doen. Iemand met een rollator 
werd snel en vakkundig “overgezet”. Bij het kerkhof werden platen op 
de grond gelegd zodat iedereen toch zonder problemen het kerkhof 
kon bezoeken. Enzovoort. De communicatielijnen waren kort. Er was 
altijd wel iemand aanwezig die de probleempjes, als die er al waren, 
snel kon oplossen. Als tegenprestatie was niemand te beroerd om de 

mannen eens een kopje koffie of een verfrissing aan te bieden toen 
het in september nog zo warm was.”

Onze fotograaf maakte een foto-impressie van de straat.
Gebra Infra heeft als slogan: “Ons vakmanschap leggen we met plezier 
op straat” en dat zie je in één oogopslag in de Kasteelstraat. Klasse 
gedaan, jongens! 

Alleen maar tevreden gezichten in de Kasteelstraat…
Het zal je niet ontgaan zijn. Vanaf eind augustus zijn er werkzaamheden verricht aan de bestrating en riolering in 
de Kasteelstraat. De firma Gebra Infra was de gelukkige die het werk mocht uitvoeren. Het moet gezegd: ze gingen de 
klus voortvarend te lijf en schonken veel aandacht aan de gevoelens van aanwonenden. Niets dan lof voor dit bedrijf, 
zo meldden ons Tineke en Sjaak Gisbers. Zij vertolken niet alleen hun eigen mening, maar die van de hele straat.



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
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Heijs Kerstwijsje 2018

Verscholen achter molen, kasteel en landerijen 
Ligt het mooie, pittoreske dorpje Heijen 
Tolerant maar er zijn ook grenzen, 
Want ook in Heijen zijn het 'net echte mensen' 

Een oude Schooljuf die je inspireert met verf 
Smullen van ijskoude lekkernijen op iemands erf 
Waar Heijen 1 de bal hoog heeft gehouden 
En een aantal stellen al 50 jaar wisten te trouwen 

Een dorp waar men menig hond op de stoep laat kakken 
En een echte prins je frietjes staat te bakken. 
Er wonen kinderen die fantastisch kunnen lezen 
En daarvoor zelfs landelijk worden geprezen!

Waar sommige huizen de grond uit schieten 
En anderen ons mooie dorp verlieten 
Velen zijn er dit jaar bevallen, 
Maar er zijn er ook die ons helaas zijn ontvallen... 

Met twee agenten die over het boeltje waken 
Zodat men geen huizen of auto's meer durft te kraken 
Middels de zittingsavond nemen ze je te grazen 
En tijdens een operaconcert weten ze het dorp omver te blazen 

Velen zijn sportief daarin moet je je niet vergissen 
Ook blijkt er talent voor een aardig potje quizzen! 
Tijdens het Samenlopen springen ze voor elkaar in de bres 
En dan zijn er natuurlijk nog 'onze' Engeltjes uit Lourdes 

Kortom, een prettig dorp om in te mogen wonen
Met weelderige Maas en zijn oevers met eeuwenoude bomen  
Verlies de schoonheid van deze kleine dingen niet uit het oog
Zorg voor verdraagzaamheid, vredelievend zijn en gedoog

Tot slot een laatste Kerstwens voordat ik dit gedichtje delf 
Wees lief voor elkaar en blijf vooral je allermooiste zelf 

Liefs, de Redactie 



 

 

   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!

Wij wensen ieder� n 
  hele fijne f� stdagen 
 en � n goed en gezond 

        2019

www.leefvrij.nu  

• Bancair  
• Pensioenen  
• Alle verzekeringen  

• Administratie  
• Alle hypotheken  
• Belasting

Wij zijn uw bank.

 Ed                   Janneke        Pim               Mariet           Richard                Jolanda         Erik               Koen               Petra              Peter

Jill

Jorien

Yannick

Theo
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Tineke Gisbers en dochter Maike vlogen over Heijen
Elders in dit nummer kun je lezen over de metamorfose van de Kasteelstraat, waarvoor 

we op bezoek waren bij Sjaak en Tineke Gisbers. En dan komen er natuurlijk ook wel eens 

andere zaken ter sprake.

Zo vertelde Tineke dat ze begin september met dochter Maike een weekje naar Hongarije is 

geweest. Bij de terugkeer per vliegtuig richting Eindhoven vlogen ze tot hun verbazing “dwars 

over Heijen“. Maike maakte snel een foto. De foto werd ons trots getoond en wij dachten 

dát is nou eens leuk om te plaatsen in het Hèjs Nèjs. Bij dezen.

Heb jij nu ook eens een bijzondere foto van Heijen, stuur ́ m dan gerust naar de redactie, wel 

graag met uitleg van hoe en wat. dorpsblad@heijen.info.

Hulp voor KIKA                                                               
 

Oud-Heijenaar Hub Vinck is, ondanks zijn ernstige ziekte, nog dagelijks bezig met het 

afweken van postzegels. Na het drogen verdwijnen ze in een doos en als die vol is 

zitten er 100.000! zegels in. Deze worden verkocht en de opbrengst komt geheel ten 

goede van de Stichting Kinderen Kankervrij (KIKA).

Ook dit jaar doet Hub weer een beroep op u: bewaar uw postzegels (de kerst- en 

nieuwjaarspost levert er waarschijnlijk extra op) en bezorg ze bij hem thuis in Gennep 

op het adres Doelen 10. Dit is achter het stadhuis. Om het u gemakkelijker te maken 

kunnen de zegels ook in Heijen bezorgd worden op de volgende adressen: 

Thea Arnoldussen, Sleedoornstraat 4a of bij Carla Lamers, Kranenveld 33 in Heijen.

Voor de Hèjs Nèjs van januari 2019 hebben we een interview met Hub (en Joke) 

gepland. Dan kunt u meer lezen over Hub en zijn werk voor dit goede doel.

Felicitatie                                                         
Wij feliciteren Piet en Bianca Schrijen met de opening van hun nieuwe crematorium in Cuijk en wij wensen hen heel veel succes.



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
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Als we ons melden voor het interview zit Leonique met haar mooie 
bruine ogen al helemaal klaar. Ze popelt gewoon om op 1 januari 
2019 aan huis haar eigen praktijk voor huid- en voetverbetering te 
kunnen openen. We bezochten Leonique toen ze nog bezig was met 
de verbouwing van de garage van het modern ingerichte pand. Trots 
toont zij wat er al gerealiseerd is en wat er nog gaat gebeuren. Als je 
dit leest is alles hopelijk (zo goed als) af en heeft ze ons enige foto’s 
van de inrichting gestuurd.

Hoe is het allemaal begonnen, Leonique?
Leonique: “Ik heb de opleiding voor schoonheidsspecialiste en 
pedicure gedaan. Tijdens deze opleiding heb ik stage gelopen bij een 
salon in Boxmeer. De eigenaresse die mijn stagebegeleidster was, was 
zo enthousiast dat zij mij aanbood mede-eigenaar van haar salon te 
worden. Behalve in Boxmeer openden wij een aantal jaren geleden 
ook een vestiging in Gennep. Aangezien mijn collega-partner een 
ander soort praktijk gaat beginnen hebben we besloten per 1 januari 
a.s. uit elkaar te gaan. Ik neem de zaak over en verhuis met de praktijk 
naar Heijen. Ik vind dat heel spannend, want hoe zal het gaan lopen. 
Gelukkig hebben mijn klanten in Gennep en Boxmeer al toegezegd 
het niet bezwaarlijk te vinden naar Heijen te komen.”

Wat zijn jouw specialiteiten?
Leonique somt op: “Ik ben gespecialiseerd in huid- en voetverbetering. 
Inmiddels heb ik ook de opleiding medisch pedicure afgerond, dus 
ik mag ook bijvoorbeeld de voeten van mensen die diabetes en 
reuma hebben behandelen. Met huidverbetering moet je denken 
aan problemen als acne, rosacea (dat zijn gesprongen adertjes in het 
gezicht) en het verwijderen van fibroompjes. Fibroompjes zijn kleine 
steelwratjes. Maar ook voor huidverzorgende behandelingen ben je 
bij mij aan het juiste adres. “Neem eens tijd voor jezelf ” is het motto 
van mijn praktijk. Een gezichtsbehandeling begint bij mij altijd met 
een huidanalyse en dan bespreek ik de wensen van de klant. Daarop 
pas ik de behandeling aan. Reiniging, peeling en een maskertje horen 

er standaard bij, evenals een lekkere massage. Ik werk met een heel 
mooi product voor de huidverzorging. Het heet NaturGeist. Ik ben 
daar erg enthousiast over. Het heeft weinig parfumtoevoegingen, maar 
ruikt desondanks heerlijk. Bovendien is het dierproefvrij gemaakt. Je 
kunt die producten ook bij mij kopen en thuis gebruiken. Wat ik ook 
aanbied, is gellac behandelingen voor je nagels. Dit is geen nagellak 
maar gel voor op je nagels. Het blijft ongeveer drie weken mooi. Ook 
je teennagels kunnen van deze gellac worden voorzien. Daar heb je 
wel langer dan drie weken plezier van.”

Heb je plannen om Heijen kennis te laten maken met je 
praktijk?
Ja, nou en of, lacht Leonique. “In de loop van 2019 wil ik graag een 
open dag houden voor mijn klanten en geïnteresseerde Heijenaren. 
Iedereen kan dan een kijkje komen nemen.  Verder houd ik een 
openingsactie. Wat dat wordt moet ik nog nader invullen”. Dat 
merken we dus vanzelf!

Heeft Leonique nog meer hobby’s naast haar werk?
Met een vriendin gaat ze een avond per week bootcampen, ze 
spreekt graag af met vrienden en vriendinnen, leest graag thrillers 
en romans en wandelt ter ontspanning. Maar “je bent eigenlijk altijd 
druk als je eigen bedrijfje wilt oprichten.” Leonique en Tom wonen nu 
anderhalf jaar in de Eekhoornstraat en het voelt als een warm bad. Ze 
werden heel leuk ontvangen in de buurt en hebben al verschillende 
vrienden/kennissen opgedaan. Alle informatie over Skinology staat 
op www.skinology.nl en wil je een afspraak maken met Leonique dan 
kan dat ook op deze website of je belt haar.  Veel succes, Leonique!

Skinology voor huid & voet
Leonique Raijmakers
Eekhoornstraat 17, 6598 CL Heijen
Telefoon 06 52116857

Leonique Raijmakers van Skinology
“Neem eens tijd voor jezelf”
Elders in dit Hèjs Nèjs tref je een advertentie aan van Skinology, een speciale schoonheidssalon, zo kun 
je het wel kwalificeren. Het behoort toe aan Leonique Raijmakers (26) die met vriend Tom van Deurzen 
aan de Eekhoornstraat woont. Leonique is geboren en getogen in Afferden, Tom is afkomstig uit Gennep 
en werkt bij RadboudUMC.



De Wonderen van Lourdes…
In de decembereditie van het Hèjs Nèjs proberen we altijd met het oog op de kerstperiode een religieus onderwerp te vinden. 
Vorig jaar hadden wij het genoegen Tim Versteegen, pastor in Duisburg te ontmoeten en te interviewen. Deze keer hebben 
wij Marion Hendriks-Laracker (50)  van het Nieuw Erf en haar Milsbeekse nichtje Wilma Ehren (54) bereid gevonden zich 
door ons te laten interviewen. Dat Marion en Wilma nichtjes zijn is duidelijk te zien. Beiden hebben ze mooie pretoogjes 
die geregeld te voorschijn komen, Het hoe en waarom van het interview met deze dames wordt hieronder duidelijk.

De Orde van Malta

Marion en Wilma gaan onder de vlag van de Orde van Malta één 

maal per jaar met een groep pelgrimgasten naar Lourdes. Dit jaar 

was het de vijfde keer dat de nichtjes als vrijwilligsters meegingen.

 Wat is de orde van Malta? Voluit heet het de Soevereine Militaire 

Hospitaal Orde van Sint Jan, van Jeruzalem, van Rhodos en van 

Malta. Een hele mond vol.

Klein stukje geschiedenis: Rond 1040 werd te Jeruzalem, in de 

nabijheid van de kerk van het Heilig Graf een Benedictijner Abdij 

met hospitaal ingericht voor de pelgrims die de heilige plaatsen 

bezochten. Deze pelgrims werden in dit hospitaal verzorgd door 

een onafhankelijke lekenbroederschap. In 1113, veertien jaar na-

dat Jeruzalem bij de eerste kruistocht was ingenomen, bevonden 

zich al zeven hulphospitalen langs de Italiaanse pelgrimsroute 

en stelde de toenmalige paus deze onder de rechtstreekse  

bescherming van de Heilige Stoel. Je kunt er over lezen op  

www.ordevanmalta.nl.

Op dit moment kun je het het beste omschrijven als een inter-

nationaal opererende vrijwilligersorganisatie op katholieke grond-

slag die zieke pelgrims begeleidt. Het is een Ridderorde waarvan 

alleen adellijke personen lid kunnen zijn. En dat adeldom moet je 

wel tien generaties terug kunnen aantonen. Bovendien moet je 

21 jaar zijn en rooms-katholiek. De Nederlandse associatie van 

de organisatie telt circa 130 (adellijke) leden en directeur is Joris 

van Voorst tot Voorst. De Kanselarij is sinds 1920 gevestigd in 

het Maltezerhuis aan de Nieuwegracht in Utrecht. Het achtpun-

tige Maltezer Kruis is een symbool dat als je erop let, veelvuldig 

te zien is. Bijvoorbeeld op ambulances, ziekenhuizen enzovoort. 

Vrijwilligers die meegaan voor de verzorging van de pelgrimages 

hoeven niet van adel te zijn. In het eerste weekend van mei komt 

de Orde bijeen in Lourdes. Niet alleen uit Nederland komen 

de pelgrims, maar uit nog 31 andere landen. Een invasie van wel 

10.000 personen uit de hele wereld.
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Het gezin Blom in de jaren ‘60

Hoe zijn jullie hierbij betrokken geraakt, Marion en Wilma?

Marion: “Tijdens het 50-jarig huwelijksfeestje van mijn ouders, 

waarbij alle neven en nichten uitgenodigd waren, ontmoetten wij 

de echtgenoot van een van onze nichtjes. Zij is met een jonkheer 

getrouwd. De betreffende echtgenoot, is Ridder bij de Orde van 

Malta. Hij legde uit dat er wel veel aanmeldingen waren van zie-

ken voor een pelgrimage naar Lourdes, maar dat de organisatie 

te kampen had met een gebrek aan verpleegkundigen die BIG 

geregistreerd waren.”

De Jonkheer zag wel wat in de twee nichtjes en stuurde hen 

na het feest nog eens een e-mail. Wilden ze er niet eens over 

denken of ze mee wilden als vrijwilliger naar Lourdes? Marion en 

Wilma vertellen: “Niet dat wij zo gelovig en kerks waren, maar 

we hebben allebei een sterke band met de Heilige Maagd Maria. 

Onze moeders zeiden altijd tegen ons als er wat was: bid maar 

een Weesgegroetje, dan komt alles goed. Wij brandden ook altijd 

overal kaarsjes voor Maria. De Bijbel vonden de moeders minder 

belangrijk dan Maria, de Moeder van alles.”

Onze moeders zeiden altijd tegen 
ons als er wat was: bid maar een 

Weesgegroetje, dan komt alles goed.

Marion, van huis uit verpleegkundige, echter gestopt toen ze 

moeder werd, zag hierin een unieke kans haar vroegere beroep 

weer op te pakken. Maar Wilma dacht: “Dat ga ik dus echt niet 

doen. Ik word bijna 50!” Maar Jonkheer Jan mailde weer en toen 

gingen ze allebei overstag. Een paar maanden later belde Maria 

(what’s in a name..) de Jong, de dochter van de vroegere premier 

De Jong. Ze kregen de uitnodiging om naar Utrecht te komen 

voor een briefing en de kleding. Die kleding was echt wel even 

een dingetje. De dames moesten een lange zwarte cape om met 

Maltezer kruizen erop en een heus wit kapje op het haar. En die 

outfit moeten ze van het begin tot het eind van de pelgrimage 

dragen. Dus ook op Schiphol hadden ze deze kleding al aan. Dat 

zorgde voor veel bekijks. Ze moesten zelfs op verzoek met wild-

vreemde mensen op de foto.

De pelgrimstocht naar Lourdes

Vanuit Nederland gaat er vanuit de Maltezer Orde jaarlijks een 

groep van circa vijftig zieken, ouderen en eenzamen mee. Deze 

groep wordt begeleid door ruim 100 vrijwilligers. Dat zijn niet 

alleen verpleegkundigen, ook voor veel andere taken zijn vrijwil-

ligers nodig. Denk maar aan logistiek, de eetzaal, schoonmaak en 

opvang. Omdat alle pelgrimgasten hun eigen reden hebben om 

mee te gaan, sommigen zelfs ongeneeslijk ziek zijn, kun je begrij-

pen dat er veel emoties loskomen. En dat is wat Lourdes met 

je doet. Hierover verderop meer. De vrijwilligers komen uit alle 

lagen van de bevolking. Jong of oud, gelovig of niet, dat maakt niet 

uit. Iedereen is welkom. De ervaring van Marion en Wilma is dat 

juist de jonge vrijwilligers zo bevlogen zijn dat ze na afloop zelfs 

“hun” gast nog op gaan zoeken. Hoe mooi is dat!

Marion: “Ik ben helemaal verliefd op Lourdes, het voelt als thuisko-

men. En door Lourdes heb ik mijn oude beroep weer opgepakt.” 

Wilma: “Mijn moeder is overleden, maar hier voel ik dat ik het 

dichtst bij haar ben. Ze is in 1951 en 2001 in Lourdes geweest.”

De vijftig Nederlandse zieken verblijven in Lourdes vijf nachten 

in het Accueil, een hotel annex ziekenhuis. Alle faciliteiten van 

zowel een hotel als een ziekenhuis zijn hier aanwezig. In het enor-

me complex kunnen wel 5.000 gasten verblijven. Het Accueil ligt 

aan de overkant van de rivier de Gave, die dwars door Lourdes 

stroomt. Vanaf het hooggelegen terras heb je een spectaculair 

overzicht op de beroemde Mariagrot aan de overkant. 

Wilma: “Mijn moeder is overleden, 
maar hier voel ik dat ik het dichtst bij 

haar ben. Ze is in 1951 en 2001 in 
Lourdes geweest.”



Programma
Alles begint natuurlijk met een vliegreis. Vroeger vanaf Schiphol, 
tegenwoordig vliegt er vanuit Maastricht een speciale charter 
naar Lourdes. Aan boord alleen de gasten en de vrijwilligers. 
Hierdoor is het mogelijk dat gasten met ernstig lichamelijke 
beperkingen en ziektes mee kunnen vliegen. Een uitkomst, 
anders zou de reis naar Lourdes niet mogelijk zijn. .

Bij Marion en Wilma, die in een apart hotel logeren, gaat ’s mor-

gens om 5.00 uur de wekker. En dan  staan ze gelijk naast het bed. 

Dat kan alleen daar, lachen ze, want thuis is een ander verhaal. 

Ze geven toe allebei moeite te hebben met opstaan. Maar in 

Lourdes is het geen probleem. De zieken worden verzorgd en 

aangekleed als daar hulp bij nodig is. Een andere ploeg zorgt voor 

de ontbijtjes. Om 8.00 uur gaan ze naar de H.Mis in de grote kerk 

bij de grot, waarna rond 10.00 uur koffie wordt gedronken op het 

terras bij de Accueil. Op de eerste dag is er een welkomstwoord 

van de Bisschop van Den Bosch, Monseigneur Gerard de Korte 

die altijd meegaat. Er wordt een film gedraaid over het leven van 

Bernadette en de verschijningen van Maria aan haar. De dagen 

worden gevuld met het bijwonen van Heilige Missen, bezoek aan 

de Mariagrot, het deelnemen aan de Sacramentsprocessie en de 

Ziekenzalving. De lichtprocessie in de avonduren is prachtig om 

te zien. Hoe de honderden pelgrims met vlaggen, kruisen en kaar-

sen met behulp van vrijwilligers die hun “voitures” duwen als een 

lang lint door Lourdes trekken. Onderweg biddend en zingend. 

Aan het eind van de processie komen alle 

zieken in een halve kring rondom de kerk te 

staan. Ook daar wordt weer gebeden en ge-

zongen in alle talen. Onvergetelijk om mee 

te maken. De energie die deze lichtproces- 

 

sie teweeg brengt is onbeschrijfelijk. Ook de Internationale H.Mis 

die twee maal per week wordt gehouden in de ondergrondse 

kathedraal  is een unieke gebeurtenis. Een van de deelnemers aan 

de groep van Marion en Wilma van vorig jaar, Gennepenaar Bart 

Schellekens en lid van popkoor Cheers, viel zelfs de eer te beurt 

mee te mogen zingen met het internationale koor in deze H. Mis.  

Helemaal fantastisch.

De energie die deze lichtprocessie 
teweeg brengt is onbeschrijfelijk.

Het weekend waarin de Maltezer Orde in Lourdes is trekt veel 

bekijks. Veel toeristen komen hier op af en voelen mee wat er 

in de pelgrims om moet gaan. Marion en Wilma vertellen: “In de 

avonduren komen ook de meeste emoties los. De mensen zijn 

vreemden voor elkaar maar juist dat maakt de tongen los. Voor 

velen is het de laatste tocht die ze kunnen maken. Het is zwaar 

voor ons en na afloop zijn we ook heel moe, maar het geeft ons 

zoveel positieve energie!”

Het Maltezer kruisje 

Net als bij de Vierdaagse krijgen de vrijwilligers een door de Orde 

van Malta erkend kruisje. Iets waar ze in hun hart best trots op 

zijn. Bij elke pelgrimage wordt er een zilveren kruisje bij opgeprikt. 

Bij de vijfde keer worden de vier zilveren kruisjes vervangen voor 

één gouden. 

Voldoening

Voor Wilma brengen deze jaarlijkse pelgrimages een stukje vol-

Het Maltezer Kruis
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doening. “Dit is hoe ik 

ben, hoe ik ben opge-

groeid, het maakt mijn baan 

leuker (Wilma werkt in een 

verpleeghuis - red.). Maar ik zie het 

ook als een vakantie, een uitstapje met vreemde mensen, die lief-

de en aandacht nodig hebben. Het geeft mij rust en voldoening.”

Marion: “Wilma en ik hebben een huwelijk van zes dagen, zo zie 

ik het. Het was een overwinning op mijzelf om de boerderij voor 

het eerst in 18 jaar achter te laten. Voor het eerst weg bij mijn 

gezin, maar mijn gezin zei juist: “Hoe zul jij het hebben!”

Het mooiste compliment kreeg ik van mijn schoonouders die 

ik mocht begeleiden naar Lourdes. Mijn schoonvader zei: “Dat jij 

bent begonnen met werken in de zorg, dat begrijp ik helemaal. Jij 

hoort dat te doen. Jij bent het. ” Tijdens de ziekenzalving ben ik 

tussen hen in gaan staan en heb mijn handen op hun schouders 

gelegd.”

Geoliede machine

De hele pelgrimage mag dan van A tot Z als een haast militaire 

operatie worden uitgevoerd, het blijft een emotionele achtbaan. 

Het wonder van Lourdes is dat mensen zoveel kracht uit hun 

pelgrimage putten, een energie vinden die soms nog maanden en 

zelfs jaren aanhoudt. Marion vertelt over een van de vrouwelijke 

gasten, moeder van een vriendin. Zij was haar hele leven nooit 

ver van huis geweest en had nooit gevlogen. Gezien haar leeftijd 

en kwaaltjes kwam ze ook niet veel van huis. Haar kinderen gaven 

ons weinig kans dat zij mee zou willen naar Lourdes. Marion ging 

naar haar toe, hield een gloedvol betoog en tot grote verbazing 

van haar kinderen wilde ze nog maar één ding: Naar Lourdes. Ze 

is mee geweest, genoot ontzettend, knapte daarna lichamelijk wat 

op en durfde weer op familiebezoek verder van huis. De boekjes 

en foto’s lagen altijd op tafel.  Een wonder? Ja.

Het wonder van Lourdes is dat mensen 
zoveel kracht uit hun pelgrimage 

putten, een energie vinden die soms 
nog maanden en zelfs jaren aanhoudt.

Wij van het Hèjs Nèjs hebben tijdens de interviews voor het 

Hèjs Nèjs al aan veel keukentafels de mooiste verhalen gehoord. 

Eigenlijk altijd wel mooie en bijzondere verhalen. Maar soms komt 

er een verhaal voorbij, dat een volle lading heeft. Een verhaal met 

zoveel extra’s! Dit was ook weer zo’n toppertje. Twee uur lang 

zaten we ademloos te luisteren naar de geweldige ervaringen van 

deze twee ontzettend lieve nichtjes. Met een warmte en uitstra-

ling waar je u tegen zegt. Ook zij maken deel uit van het Wonder 

van Lourdes. Dat mogen wij gerust zeggen….

Amen. 

Mocht je graag een keer mee willen met de Orde van 
Malta naar Lourdes of weet je iemand voor wie het heel 
goed zou zijn, dan kun je contact opnemen met Marion. 
Haar telefoonnummer is 06-54757458.
Mogelijk kan zij helpen de droom uit te laten komen.

De onderaardse kathedraal



Boxmeerseweg 2a  6598 BK Heijen
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Vanaf 9.30 uur ook Te koop bij

De Jeugd van V.V. Heijen komt bij

u langs op oudjaarsdag

Genieten van

 heerlijke oliebollen
tijdens de jaarwisseling? 

31 DECEMBERJEUGD VV HeijenOliebollenactie



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

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

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

Op speciaal verzoek van ex-Heijenaren Bart Janssen (40) en Bart 
Lamers (50) gingen we op een late avond naar Café-Zalen Jan voor 
een interview met de redelijk kersverse rockband The Evergreen Ma-
chine. De bandleden hadden immers iets te melden dat ze graag met 
Heijen wilden delen.
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Op speciaal verzoek van ex-Heijenaren Bart Janssen (40) en Bart 
Lamers (50) gingen we op een late avond naar Café-Zalen Jan voor 
een interview met de redelijk kersverse rockband The Evergreen Ma-
chine. De bandleden hadden immers iets te melden dat ze graag met 
Heijen wilden delen.
 

Zij was alle dingen aan het doen waar ik simpelweg een hekel aan heb en 
me allerlei vragen aan het stellen in een taal die ik me enigszins heb meester 
gemaakt, maar lang niet genoeg om daadwerkelijk te begrijpen wat ze bedoelt. 
Dus ik volgde haar braaf door het huis en probeerde uit te vogelen wat ze zei 
en samen kwamen we er prima uit. Ze is fantastisch; mijn huisje zag er weer 
uit als een klein paradijs en ze heeft mij van mijn luie reet afgekregen om mijn 
to do list langzaamaan te gaan afwerken.

Wassen, check. Planten water geven, check. Het bier voor ons feestje 
aanstaande zaterdag in de koelkast zetten, check. Een lesplan maken voor mijn 
tutorles vanavond, check. Je ziet: ik ben niet helemaal nutteloos.  Tenslotte: de 
laatste zaken voor mijn vakantie aanschaffen op Taobao, in mijn ogen de beste 
website die er bestaat. Check. 

En toen ging de poetsvrouw weer naar huis, en zat ik weer prominent op 
mijn luie reet. In gedachte maakte ik plannen om een gezichtsmasker op te 
gaan doen en Sex and the City te gaan kijken. Ik besefte namelijk ook dat 
dat het moment was dat ik van mijn expatwifelife moest genieten! Niet lang 
daarna zou het voorbij zijn. Conclusie: ik heb dus met een masker op mijn 
hoofd, minstens twee uur lang Sex and the City gekeken, ik was herboren! 
Dat expatleven is zo gek nog niet….

Tari Lambregts

The expatwifelife. Eindeloze dagen...
Het was een van die dagen die maar niet gevuld raakt. Ik moest thuis blijven omdat de bood-
schappen werden bezorgd en de poetsvrouw langskwam. Let wel: Dit was de meeste “expat-zin” 
die ik kon maken. Ik schaam me er bijna voor het te moeten zeggen dat het waar is. Het is niet dat 
ik geen gigantische to do lijst had liggen die me aan het aanstaren was alsof ik hem verwaarloosde, 
maar ik had gewoonweg de motivatie niet. Het was een eindeloze dag, dus ik pakte mijn laptop 
erbij en begon te schrijven. Toen de poetsvrouw arriveerde, voelde het een beetje ongemakkelijk.

Deel 4
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Een gedachte naar Kerstmis toe

Als je het woord “Kerstmis” hoort, dan merk je meteen dat je reageert. Het is een woord vol kleuren, emoties, 

herinneringen, wensdromen en hoop. Probeer je dat allemaal te zeggen dan gebruik je te veel woorden. Je zegt 

iets van: kaarsen aan tafel – oma – een tafel – nachtmis – de geur van dennengroen – kerst-in – Jezus de Zoon 

van God – gezellig thuis – ballen in de boom – hoop op vrede.  Anderen vullen aan: kerststal – drukte – ruzie 

– Leger des Heils met collectebus – ontevreden vraag: Is dit het nu? Herders, een lied… En telkens zeg je: ja, 

dat ook. Dat is Kerstmis allemaal en nog meer. Het is niet in woorden te vangen. Je tast elke keer toch weer mis.

Het feest is te groot om te noemen, te geschakeerd om te definiëren. In die dagen is de stemming wat soepeler, 

lichter : je spreekt iemand aan die je anders voorbijloopt, die blijkt dan verrast, blij ermee; Iedereen spreekt van 

hoop en vrede, en het laat je toch niet onberoerd, je denkt: misschien? Je vindt het goede woord, net dát gebaar,

waardoor een potdichte deur opengaat; Je voelt je nieuwgeboren. Dat is Kerstmis ook, als je het tenminste zelf wilt… 

Kerstgedachte

Als u het lieve Kind in de kribbe genoeg beschouwd hebt, ga dan niet weg. 

Maak eerst zijn ogen tot uw ogen, zijn oren tot uw oren, en zijn mond tot uw mond. 

Maak zijn handen tot uw handen zijn glimlach tot de uwe en zijn groet tot uw groet. 

Dan erkent ú in ieder mens uw broeder, uw zuster. 

Als u hun tranen droogt en hun vreugde deelt, dan is Gods Zoon waarachtig geboren en mag u zich verheugen.

Pastoor en kerkbestuur wensen u vreugdevolle kerstdagen toe, met veel innerlijke vrede en voor het nieuwe jaar 

alle geluk en alles wat wenselijk is. Ik dank u voor alles wat u voor de parochie betekend hebt.

Pastoor H. Reijnen

Kerstoverwegingen

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

Januari  
2019

vieringen in

Zondag 06 januari 09.30 uur 
Eucharistieviering met het 
Gregoriaans koor

Zondag 13 januari 09.30 uur 
Eucharistieviering met volkszang

Zondag 20 januari 09.30 uur 
Eucharistieviering met het Gezinskoor

Zondag 27 januari 09.30 uur 
Eucharistieviering met het 
Gregoriaans koor

Communie aan huis 
Kunt u met de kerstdagen niet in de 
kerk aanwezig zijn maar wilt u wel de 
communie ontvangen? U kunt contact 
opnemen met pastoor Reijnen tel. 
(0485) 511 533, hij komt dan graag de 
communie bij u thuis brengen.

Het kerkbestuur
Actie Kerkbalans 2019

‘Geef voor je kerk’: de Actie Kerkbalans loopt van 19 januari tot en 

met 2 februari 2019. Voor iedereen is de kerk op een andere manier 

van andere waarde. Parochies en gemeenten krijgen geen subsidie en hebben daarom een 

financiële bijdrage nodig van hun leden om te kunnen bestaan. Zo blijven ze van waarde voor 

hun leden en de samenleving. Onderhoud van het gebouw, het personeel en vele andere 

zaken kosten geld. Daarom is er de Actie Kerkbalans. Geeft u om de kerk? Doe dan mee. 

Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen.

U ontvangt het deelnameformulier weer in de brievenbus. Op dit formulier met uitleg geeft u 

aan met welk bedrag u onze parochie steunt. De contactpersonen halen het formulier weer 

op voor 2 februari. Uw bijdrage blijft nodig, daarom danken wij u bij voorbaat hartelijk voor 

uw steun. Wij waarderen uw deelname en bijdrage zeer.

Het kerkbestuur

Vieringenschema 2019

Ter herinnering: levert u een bijdrage aan de vieringen van februari tot en met augustus 2019? 

Graag ontvangen wij van alle verenigingen en personen de informatie over hun bijdrage. U 

kunt hiervoor een mail sturen naar Henk Lietmeijer henkentiny@ziggo.nl en Joop van den 

Heuij joopheuij@ziggo.nl. Bij voorbaat dank voor uw deelname aan de missen en vieringen.
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In het kader van de Kerkvisie-enquête heeft het kerkbestuur met twee parochianen gesproken. Deze hadden aangegeven hun 

opmerkingen nader toe te willen lichten. Beiden geven aan zeker wel een rol voor de kerk te zien in de toekomst.

Opmerkingen die werden gemaakt waren o.a.:

- de teruggang in het kerkbezoek is een maatschappelijke ontwikkeling die niet valt terug te draaien;

- de vroeger bestaande zorgtaken van de kerk zijn overgenomen door andere instanties, maar hier zou 

de kerk een grotere rol voor zich moeten opeisen;

- bied de mogelijkheid om in het gebouw binnen te lopen voor meditatie, een moment van bezinning;

- dit zou het beste kunnen worden gerealiseerd door het inrichten van een kapel;

- deze kapel zou van buitenaf toegankelijk moeten zijn en kunnen worden gebruikt als rouwkapel waarin 

overledenen kunnen worden opgebaard. Praat eens met een architect!

- dit zou op commerciële basis moeten gebeuren;

- de mogelijkheid om (onder voorwaarden) een uitvaartviering naar eigen inzicht te houden zou meer aandacht moeten krijgen;

- tracht in de kerk meer zaken te organiseren als concerten, tentoonstellingen, proeverijen, een boekenmarkt e.d. Alles wel met 

eerbied voor het speciale karakter van het gebouw;

- geen eredienst meer wellicht in de toekomst? Laat het gebouw toch een rol blijven spelen in de gemeenschap en betrek hier 

het dorp bij: het is een gebouw van en voor de Heijenaren!

- wees terughoudend met het verwijderen van grafmonumenten: er gaat ook historie verloren!

- richt de tuin rond de kerk in als volkstuin; het onderhoud vindt dan spontaan plaats!

Tot slot willen we deze twee parochianen nogmaals bedanken voor het meedenken. Wij hebben 

de gesprekken, die open en eerlijk maar ook met respect naar de kerk werden gevoerd, zeer gewaardeerd.

Keukentafelgesprek over de Kerkvisie-enquête

Welkom bij het Kerstconcert op zaterdag 22 december.
Vanaf 19.00 uur spelen en zingen in de kerk: het jeugdorkest en de fanfare Eendracht 
Maakt Macht, Nèj Hèjs en het Gezinskoor. Ook kunt u luisteren naar een mooi verhaal. 
Iets lekkers staat klaar voor bij de koffie, thee of chocolademelk. Dus blijf ook gezellig 
even napraten. De entree is gratis, een bijdrage is welkom. Tot ziens op 22 december!



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: 
dorpsblad@heijen.info of via 
onderstaand correspondentieadres.

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

Mensen buiten Heijen kunnen 
een abonnement aanvragen, 
bij voorkeur per e-mail: 
henk.kerkhoff@heijen.info Eventueel 
per telefoon 0485-513506. Kosten 
per jaar : € 25,- exclusief verzend-
kosten; 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)

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

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

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

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

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

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

Storingen:   
Gas en elektriciteit  0800 - 9009
Water (WML)  0800 - 0233040

Milieuklachten:   
Milieuklachtentelefoon  043 - 3617070

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 19 december 
19.30 uur  Café-Zalen Jan     

Zij-Aktief - Kerstviering

Donderdag 20 december 
14.00 uur D’n Toomp     

KBO afd. Heijen - Kerstviering

Vrijdag 21 december
19.30 uur Markt Gennep

Gemeente Gennep - Kaarsjesavond m.m.v. 
Fanfare EMM

Zaterdag 22 december 
19.00 uur Parochiekerk     
Diversen - Kerstconcert

Maandag 31 december 2018
Vanaf 09.00 uur 

V.V. Heijen/Heijs Hepke - Oliebollenactie

Dinsdag 1 januari 2019 (Nieuwjaarsdag)
13.30 uur Clubhuis      

V.V. Heijen - Nieuwjaarsreceptie

Donderdag 3 januari 2019 
13.30 uur D’n Toomp     

KBO afd. Heijen - Kienen

Zondag  6 januari 2019  
12.00 uur D’n Toomp

Die Original Maastaler - Nieuwjaarsconcert

Vrijdag 18 januari 2019
19.30 uur Café-zalen Jan

C.V. de Wortelpin - JeugdPrinsenbal

Zaterdag 19 januari 2019
20.30 uur Café-zalen Jan

C.V. de Wortelpin - Prinsenbal

Zondag  27 januari  2019
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”

V.V. Heijen 1 - EWC’46  1

Zondag  3 februari  2019
11.11 uur café-zalen Jan

C.V. De Wortelpin - Prinsenreceptie

Donderdag 7 februari 2019 
13.30 uur D’n Toomp     

KBO afd. Heijen - Kienen

Zondag  10 februari  2019
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”

V.V. Heijen 1 -  Montagnards  1

Zondag  24 februari  2019
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”

V.V. Heijen 1 -  Meterik  1

Zaterdag 2 maart 2019
Zondag 3 maart 2019

Maandag 4 maart 2019
Dinsdag 5 maart 2019

C.V. De Wortelpin - Carnaval

Donderdag 7 maart 2019 
13.30 uur D’n Toomp     

KBO afd. Heijen - Kienen

Zondag  24 maart  2019  
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”

V.V. Heijen 1 - SV Oostrum  1

De volgende 
Hèjs Nèjs verschijnt op 

29 januari 2019.

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 


