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3INTRODUCTIE

Wie weet waar de foto die de cover siert gemaakt is? Dit keer in Hèjs Nèjs 
weer een keur aan artikelen en foto’s. In het bijzonder wijzen wij u op de 
artikelen over het huwelijksjubileum van het echtpaar Arts-van Nistelrooy, 
de schoolverlaters, over D’n Toomp, het bedrijfsinterview en de impressie 
van het gesprek met Kathinka Roovers. Maar er is meer: zo is er aandacht 
voor het natuurverschijnsel dat past bij de herfst en er is aandacht voor het 
recente bezoek van Burgemeester en Wethouders aan Heijen. Over de Brem 
is trouwens door de vereniging Hèjje Mojjer nog een kritische brief naar de 
gemeente gestuurd. Tot slot verdienen het verenigingsnieuws en het prikbord 
zeker uw aandacht. 

Wij wensen u weer veel lees- en kijkplezier.
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Maandblad Hèjs Nèjs is een ini-
tiatief van de vereniging ‘Hèjje 
Mojjer’. Het wordt in Heijen 
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personen, instanties en bedrij-
ven buiten Heijen zijn mogelijk. 
Abonneren of informatie hierover 
via e-mail: dorpsblad@heijen.info 
of via onderstaand corresponden-
tieadres.

Het maandblad is een informatie- 
bron voor alle bewoners en bedrij-
ven van Heijen. Het wordt huis-
aan-huis verspreid. 
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wetenswaardigheden over Heijen 
de site van Hèjje Mojjer: 
www.heijen.info 
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In juni j.l. zijn de leden van de fanfare bij u aan de deur 

geweest voor de jaarlijkse donateuractie. Uw bijdragen 

stellen wij altijd zeer op prijs en om het doneren wat aan-

trekkelijker te maken nummeren we de donateurkaarten 

zodat we een loterij kunnen houden. 

De winnaars van de donateuractie 2011/2012 zijn:

1e Prijs  (levensmiddelenpakket Troefmarkt): 

  G. Martens, Meidoornstraat 3, 

  lotnummer 02555,

2e prijs  (eetbon Heijes Hepke): Fam. Hopmans, 

  Sleen 17, lotnummer 02592

3e prijs  (eetbon Heijes Hepke): Fam. Molmans, 

   Lijsterbesstraat 19, lotnummer 05344.

Winnaars: van harte gefeliciteerd! De prijzen zijn inmiddels 

afgegeven. Nogmaals hartelijk dan voor alle gulle gaven.

Op zaterdag 5 november klinkt er weer mooie muziek 

in Heijen. Behalve dat Fanfare EMM zelf zal optreden zijn 

er ook een tweetal fanfares uitgenodigd voor deze avond, 

te weten Fanfare Concordia uit Liempde en Fanfare Een-

dracht uit Siebengewald. Alle drie orkesten staan garant 

voor een fijne muzikale voorstelling, waar jong en oud van 

kunnen genieten. De aanvang is 20.00 uur. 

Locatie Gemeenschapshuis D’n Toomp. De entree is gratis. 

Samen muziek maken is leuk! Maar nog leuker en gezel-

liger is het met veel publiek in de zaal. Zet 5 november dus 

alvast met een stip in uw agenda!

Bestuur en Leden fanfare EMM

COLUMN EN VERENIGINGS- EN ANDER NIEUWS 

Uitslag donateuractie 
Fanfare EMM

Uitwisselingsconcert 
Fanfare EMM

Je hebt altijd een keus…….

Deze gedachte kwam bij me op toen ik bij de gymzaal 

op een morgen een tapijt van afval zag liggen. Ken-

nelijk was de avond daaraan voorafgaande erg gezellig 

geweest. Daar is natuurlijk weinig mis mee, maar als 

je dan de keus hebt om het afval, dat onlosmakelijk 

verbonden is met de gezelligheid, op de grond te dra-

peren of het in de daartoe door de van gemeentewege 

aangebrachte afvalbak te droppen, wat doe je dan? 

Voor die keus sta je aan het einde van het gezellig sa-

menzijn. Je kunt hier kiezen tussen goed en kwaad. 

Wat goed is en wat kwaad, daar kun je nog van mening 

over verschillen. Maar in de openbare orde, wat vindt 

men in het algemeen van wat hoort en wat niet in een 

samenleving, kom je toch al gauw uit bij het in de prul-

lenbak gooien. Wat is daar mis mee of moeilijk aan? 

Het is geen teken van zwakte om dit te doen, maar wel 

wat minder stoer natuurlijk. Je hebt hier, anders dan 

wanneer je moet kiezen tussen twee kwaden, een vrije 

keus. Gaat het om twee kwaden dan heb je eigenlijk 

geen keus, hooguit een gedwongen keus. Een ander of 

een omstandigheid dwingt je te kiezen, terwijl je liever 

een heel andere keus zou willen maken.  Dan kan het 

om langer leven of sterven gaan, om blijven in een land 

waar je niet welkom bent of teruggaan naar je eigen 

land om daar in de gevangenis te belanden vanwege 

afwijkende opvattingen etc.. Gelukkig gaat het hier 

zoals geschreven om een vrije keus: je kiest voor het 

deponeren van het afval in de afvalbak, waarna de om-

wonenden er geen last van hebben en zelfs een waar-

derend woord uit kunnen brengen òf je laat de boel 

de boel, de gemeenschap zoekt het maar uit, na ons 

de zondvloed en meer van die strekking.  Maar tot die 

gemeenschap hoor je zelf ook! Mijn keus was: de ogen 

sluiten en er langs lopen òf het opschrijven met het 

idee dat Heijen weer een beetje mojjer wordt. Nu maar 

hopen dat het geen ijdele hoop is.
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Er zijn van die gelegenheden die niet na te vertellen zijn, die 

moet je gewoon zelf hebben beleefd. De zittingsavond van “cv 

De Wortelpin” is er daar een van. De zittingsavondcommissie 

biedt u een gevarieerd programma met puur entertainment. 

De voorbereidingen zijn al maanden in volle gang en het niveau 

is veelbelovend.

Het programma is wervelend met opnieuw veel Hèjs talent 

op de bühne. We gaan u kolderiek verrassen met bekende ge-

zichten, maar ook met primeurs en meer buutredeners dan 

u van ons gewend was. Een avond lang zullen onze artiesten 

u laten lachen, gieren, brullen met hun zang en dans, buuts en 

optredens. En u…? U hoeft alleen maar te genieten. Dit alles 

onder het genot van een hapje en een drankje die de gehele 

avond zullen worden geserveerd. Als slot staat u een gedurfde 

afsluiting te wachten met Hèjse vocalisten. Met hen kunt u, uit 

volle borst meezingend, “los” komen van de stoel.

De voorverkoop start op zaterdag 26 november om 11.11 uur 

in café-zalen Schuttershof. En net als vorig jaar wordt elk kaartje 

gekoppeld aan een stoelreservering. Anders dan vorig jaar is dat 

u maximaal 11 kaartjes per persoon kunt bestellen. 

De kosten per entreekaart bedraagt in de voorverkoop €10,00 

per persoon (op de dag van de voorstelling in de zaal €13,00).

Dus: laat beslommeringen, drukte en verplichtingen even voor 

wat ze zijn. Kom en laat u onderdompelen in amusement op 

Hèjse bodem op vrijdag 9 of zaterdag 10 december 2011 in 

café-zalen Schuttershof.

De zittingsavondcommissie:

Theo Driessen, Dirk Ronnes, Ad van Zitteren, André de Bruin, 

Marion Peeters, Ryanne Hermsen

Zittingsavonden 2011
Thuus blieve is gèn optie!!
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Schoolverlaters 1961:  
Al vijftig jaar een hechte club

We spreken met een drietal reünisten, 

Riek Cillessen-Vinck, Anny van Gaal- 

Winkelmolen en Gerda Janssen-Maas. 

Zij zijn de drijvende kracht achter de 

organisatie van de vijfjaarlijkse reünie, die 

in 1981 voor het eerst gehouden werd. 

Met hen halen we enkele mooie herin-

neringen op aan de warme vijftiger jaren, 

toen het leven in Heijen nog overzichte-

lijk en katholiek was.

De Mariaschool

Zo heette De Heggerank destijds. Be-

kende namen zwaaiden de scepter: juf-

frouw Bouwmans, meester Lambregts, 

meester Vullings, pastoor Rutten. Pure 

nostalgie. Over juffrouw Bouwmans zeg-

gen ze alle drie dat hun vaders daar al 

les van hadden. Meester Lambregts was 

geliefd bij de leerlingen, al kon hij als hij 

kwaad op je was ook best een pijnlijke 

tik op je vingers geven. En voor dochter  

Aggie, ook een leerling in deze klas, maak-

te hij heus geen uitzondering!

Ben Winkelmolen wordt genoemd als de 

clown van de klas. Daar kunnen ze wel 

een boek over schrijven. Hoe hij altijd 

probeerde propjes te schieten in de rand 

van de hoed van de pastoor. En Henk 

Giesbers, nu woonachtig in Katwijk (NH), 

die erg populair was bij de meisjes. Ze 

wilden allemaal wel naast hem zitten in 

de klas, helaas lukte dat maar een enke-

ling! Waar ze ook trots op zijn: zij waren 

de eerste schoolklas die in 1956 de 1e 

Communie deed in de gloednieuwe 

parochiekerk. Die was in 1955 plechtig 

ingewijd.  Ze vertellen nog een hilarisch 

verhaal over Ben Winkelmolen. Volgens 

zijn zus Anny iemand die destijds “alles 

deed wat God verboden had”. In die ja-

ren kwam een à twee keer per jaar de 

voddenboer langs. Als je wat vodden 

inleverde kreeg je een kleinigheidje, een 

autootje of popje. De kinderen vonden 

dat natuurlijk heel leuk en zeurden bij 

hun moeder of ze wat vodden mochten 

wegbrengen. En zo kon het gebeuren dat 

er bij de voddenboer op het kerkplein 

een hele rij kinderen stond allemaal met 

een paar ouwe vodden in de hand. Ben 

bedacht het volgende: hij leverde de vod-

den in en ontving zijn autootje. Daarna 

pikte hij een paar lompen uit het vracht-

wagentje en ging gewoon weer achter in 

de rij staan. Zo vergaarde hij soms wel 

drie of vier autootjes. Dat durfden de an-

deren hem natuurlijk niet na te doen!

Samen naar de biecht, daar hadden ze 

Het komt niet zo vaak voor dat de leerlingen van een schoolklas die in 

1961 van school zijn gegaan na vijftig jaar nog steeds regelmatig bij elkaar 

komen voor een gezellige reünie. Maar in Heijen gebeurt dit gewoon. De 

negen meisjes en elf jongens die destijds in 1961 twaalf jaar oud waren 

en nu dus allemaal in de zestig zijn, hebben er behoefte aan elkaar te 

ontmoeten en oude herinneringen op te halen. Een unicum.
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toch zo’n hekel aan. In de rij naar de kerk 

en onderweg aan elkaar vragen: wat ga 

jij zeggen en wat ga jij zeggen? Bijhouden 

welke penitenties iedereen kreeg. Hoe 

meer je moest bidden, hoe ondeugen-

der je was geweest. Ze staan ook alle-

maal op de film die eind jaren vijftig werd 

gemaakt in het dorp.

Eenheid

Iets waar ze het alle drie over eens zijn: 

het was een hechte klas. Er heerste een 

zeker respect voor elkaar. Er werd naar 

hun zeggen niemand gepest. Niemand 

viel uit de boot. Iedereen hoorde erbij. 

Kom daar nu nog maar eens om. Die 

eenheid die ze met elkaar vormden is 

de basis waarop ze nu, na vijftig jaar, nog 

steeds de behoefte hebben elkaar zo nu 

en dan te zien. Slechts vier klasgenoten 

wonen nog in Heijen, de rest is uitge-

waaierd over Nederland. Maar voor de 

reünie komen ze allemaal nog graag naar 

Heijen. De klik is er nog steeds ondanks 

de heel verschillende beroepen en rich-

tingen die ze gekozen hebben. Ook de 

partners komen mee, want ook zij kun-

nen heel goed met elkaar overweg. 

Programma

Op zaterdag 8 oktober zal het zover 

zijn. De drie organisatoren hebben het 

programma al bedacht. Alle deelnemers 

maken eerst een nostalgische wandeling 

door Heijen, feest der herkenning maar 

óók van verandering. Dan naar de oude 

school aan de Kasteelstraat, destijds de 

Schoolstraat. De huidige bewoonster is 

op de hoogte van hun komst en stelt 

het pand open voor koffie met gebak. 

Daarna wordt er gezamenlijk een hapje 

gegeten en een glaasje gedronken. En 

herinneringen opgehaald natuurlijk. De 

fotograaf van het Hèjs Nèjs komt langs 

voor een staatsieportret. Dit is de ze-

vende keer dat ze bij elkaar komen, de 

datum voor de volgende reünie is 2016. 

Dat staat bij voorbaat al vast. Als u dit 

leest is de reünie dus al voorbij. Geluk-

kig beloofde een van de reünisten, Gerda 

Janssen-Maas, voor ons een verslagje te 

schrijven over deze speciale dag. Dit is 

haar verhaal: 

“Om twee uur ontmoetten we elkaar 

bij de kerk. We werden verrast door 

een flinke regenbui, maar met de nodige 

paraplu´s wisten we ons wel te redden. 

Daarna kwam het zonnetje door en kon-

den we onze voettocht door Heijen be-

ginnen. Met een vragenlijst voor alle klas-

genoten gingen we richting het sportveld 

en van daaruit naar de oude school. We 

hebben daar een prachtige en interes-

sante middag gehad. Onder leiding van 

de eigenares Dahlia, die daar een kunst-

galerie heeft. Zij lieten ons de prachtige 

werken zien die zij gemaakt heeft. Ook 

vertelde zij met veel passie over hoe alles 

tot stand komt, erg interessant.

Iedereen heeft van haar en haar werk-

stukken genoten. Ook hebben we daar 

in een oud klaslokaal koffie met gebak 

genuttigd. Om ongeveer vijf uur hebben 

we haar hartelijk bedankt en onze voet-

tocht voortgezet richting Schuttershof.

In zaal Schuttershof hebben we, onder 

het genot van een drankje, heel veel 

herinneringen opgehaald. Iedereen weet 

wel iets te vertellen en dat maakt het 

snel gezellig. Om zes uur hadden we een 

heerlijk warm en koud buffet. Jammer 

dat er enkele klasgenoten niet aanwe-

zig waren. Maar de organisatie vond de 

opkomst goed. Iedereen was enthousiast 

en we hebben afgesproken om over vijf 

jaar weer bij elkaar te komen. Iedereen 

bedankt namens het organisatiecomité.”

7VERENIGINGS- EN ANDER NIEUWS

Boven van  links naar rechts: Jac Frederiks, Henk Dinnissen, Gerrie Willems, Stef Lintzen, Sjef Lintzen, Els Vinck, Aggie 
Lambregts en Martien  Derks. Onder van links naar rechts:  Hanny de Rijck, Thea Koenen, Harrie Verstegen, Jans Peters, 
Gerda Maas, Riek Vinck en Tinie Koenen. Niet op de foto. Annie Winkelmolen, Ben Winkelmolen, Henk Giesbers, Thea 
Cornelissen, Frans Janssen en Pierre Aengenend.
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Grote opkomst bij bezoek 
college aan Heijen 

In gesprek 

Het college sprak met inwoners over 

onderwerpen die belangrijk zijn om 

prettig te kunnen wonen in Heijen. 

Van belang is wat de gemeente hierin 

kan betekenen en wat bewoners zelf 

kunnen bijdragen. Veel besproken on-

derwerpen waren de inrichting van 

het centrum (D’n Toomp, kerkplein, 

kermisplein, veld aan de Hoofdstraat), 

toekomstige woningbouw, overlast van 

hangjongeren, veilig verkeer, het kruis-

punt Groote Heeze,  de drempels in 

de Hoofdstraat, recreatiewoningen, de  

bedrijvigheid in Heijen en de ontwik-

kelingen bij De Brem, mogelijke ont-

wikkelingen rond een nieuw ROC, de 

geluidsoverlast door de Rondweg en 

de A77 en de wens van een fietspad 

langs de A77. Kernenwethouder Harry 

van den Bogaert signaleert: “Er staan 

veel ontwikkelingen voor Heijen op sta-

pel. Inwoners willen hierbij graag in een 

vroeg stadium betrokken worden en 

daarvoor zullen wij ook zorgen.” 

Burgemeester de Loo sloot de avond af 

met een positief gevoel: “Inwoners waren 

in groten getale aanwezig. Je kunt goed 

merken dat er een intensieve betrokken-

heid is bij het dorp.”  Voorzitter van Hèjje 

Mojjer, Pierre Hendriks, over het bezoek: 

“Wij zijn content over de wijze waarop 

de gemeente haar oor te luisteren heeft 

gelegd. De sfeer was open en positief.” 

Vervolg

De problemen, opmerkingen en ideeën 

die tijdens het bezoek op tafel kwamen, 

worden in kaart gebracht. Hier worden 

acties aan gekoppeld, zodat de gemeente 

er de komende tijd mee aan de slag kan. 

De gemeente houdt u op de hoogte 

van de resultaten via het dorpsblad Hèjs 

Nèjs en via www.gennep.nl. 

Op dinsdag 20 september jl. bracht het college van B&W een bezoek aan Heijen om te horen wat er 

leeft in deze kern. ’s Middags wandelden burgemeester en wethouders samen met leden van het be-

stuur en enkele werkgroepen van Hèjje Mojjer langs een aantal belangrijke plaatsen in Heijen. ’s Avonds 

kwamen ruim honderd inwoners van Heijen naar D’n Toomp om in gesprek te gaan met het college. 

Een druk bezochte bijeenkomst in D’n Toomp.

Tijdens de wandeling stond het college lang stil bij het kruispunt 
Hoofdstraat/Hoogveld. Het college wil bekijken wat gedaan 
kan worden om de overzichtelijkheid van de verkeerssituatie te  
verbeteren.
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Wijkagenten basiseenheid Gennep actief op Twitter

Diverse wijkagenten van de politie Gennep zijn vanaf 19 september 2011 actief op Twitter. De berichten van deze 
wijkagenten zijn te lezen op het twitteraccount @politiegennep. 
Het doel van Twitter voor wijkagenten is voornamelijk het contact met de inwoners uit een bepaald gebied te 
vergroten. Via Twitter zullen de wijkagenten klein, lokaal nieuws melden, maar ook wijkbewoners op bepaalde zaken 
attenderen. Een voorbeeld is een oproep via Twitter dat personen zich melden als ze iets verdachts hebben gezien 
in een bepaald gebied of wijk. Inwoners met vragen over een onderwerp dat speelt in een wijk kunnen deze stellen 
op het twitteraccount en komen zo rechtstreeks in contact met de wijkagent. 

Op een twitteraccount van een basiseenheid zijn meerdere wijkagenten actief. Zo zullen er regelmatig op Twitter 
tweets verschijnen van verschillende wijkagenten. De wijkagenten zijn te herkennen aan de initialen die ze gebrui-
ken voor een bericht. In het profiel van het twitteraccount is te lezen welke initialen bij welke wijkagent horen. 

Ben jij benieuwd wat er speelt in jouw wijk, volg dan de politie Gennep op Twitter via het twitteraccount  
@politiegennep. Andere basiseenheden die actief zijn op Twitter zijn @politieleudmaas, @politieweert,  
@politieroermond, @politieecht en @politietegelen. Daarnaast is ook het account @politieln te volgen waar be-
richten van de gehele regio op verschijnen. 

Jeugdredactielid

Hèjs Nèjs is op zoek naar een redactielid of leden die 
de jeugd van Heijen kan vertegenwoordigen.
Heb je iets leuks te vertellen of wil je namens de 
jeugd van Heijen iets meedelen aan de rest van de 
inwoners, meld je dan bij onze redactie!

Rommelmarkt in Afferden 

Op 5 november organiseert de organisatie van de 
St.Maartenviering in Afferden een rommelmarkt ten 
bate van de Vincentiusvereniging. 

Datum St.Maartenviering: 5 november 2011
Tijdschema:  
17.00 uur vertrek school;
17.15 uur  aankomst kerk; hier wordt d.m.v. een toneel-

spel het verhaal van St.Maarten verteld;
18.00 uur  vertrek kerk; met een lampionnenoptocht 

gaan we richting school;
18.30 uur  aankomst school en start rommelmarkt; 

20.30 uur einde rommelmarkt.

De rommelmarkt is dus ten behoeve van een goed 
doel en hiervoor is de Vincentiusvereniging gekozen.

Piet Verhasselt maakt 
carrièreswitch!

k i



12

Snellen Horeca Service,  
niet alleen voor horecabenodigdheden

Snellen Horeca Service, al 45 jaar 

een begrip.

Bas vertelt: “ons pap (Sjaak (70)) begon 

in 1970 met een horecagroothandel 

in de Wagenstraat in Gennep. Dat was 

toen nog zeer kleinschalig: hij verkocht 

frites, frikadellen en kroketten aan de 

cafetaria’s in de regio.” Sjaak bleek het 

gat in de markt te hebben gevonden, 

hoewel er destijds natuurlijk nog niet 

zo veel cafetaria’s waren. Het bleek een 

heuse groeimarkt te zijn en zo kon het 

gebeuren dat het pand aan de Wagen-

straat wegens schaalvergroting al snel te 

klein was en de zaak moest verkassen. 

Het werd een bedrijfspand met woon-

huis aan de Looiseweg waar Sjaak en zijn 

gezin neerstreek. Ook daar werd het na 

enige tijd te klein en verhuisde men in 

1979 naar het pand aan de Boxmeerse-

weg, na eerst in een gehuurd pand van 

Franken te hebben gezeten heeft Sjaak 

in 1985 zijn nieuwe pand op de huidige 

locatie geopend.  Een oppervlakte van 

wel 3000 m2, waarvan 1.200 bebouwd. 

Dat was lekker ruim. Bas zou nu nog wel 

wat willen uitbreiden maar met het oog 

op de huidige economische situatie ziet 

hij dat nog even aan.  Sjaak is nog nauw 

betrokken bij het bedrijf en hij is dan ook 

nog regelmatig aanwezig.

Bas vertelt uitgebreid over alle activitei-

ten die Snellen Horeca Service uitvoert. 

In een straal van vijftig kilometer voorziet 

Snellen een breed scala aan horecagele-

genheden als cafés, cafetaria’s, sportkan-

tines, bedrijfskantines dag in dag uit van 

alles wat dergelijke bedrijven nodig heb-

ben, van schoonmaakartikelen tot koffie, 

van fusten bier tot cup-a-soup, je kunt het 

zo gek niet bedenken Snellen heeft het 

en meestal op voorraad. In het bedrijf tref 

je drie vriescellen en een enorme koelcel 

aan waar de waren precies op de goede 

temperatuur gekoeld dan wel ingevroren 

zijn. Behalve voor bovengenoemde bedrij-

ven is Snellen ook actief als er in de regio 

grote evenementen zijn. Denk aan de Gil-

defeesten, het Pontonconcert van EMM, 

alle evenementen in D’n Toomp. Snellen 

zorgt voor bevoorrading en aanvulling ge-

durende het gehele evenement. Ze heb-

ben een aantal mobiele tapinstallaties die 

voor alle gelegenheden gehuurd kunnen 

worden. Dat vergt veel organisatie, maar 

ze hebben het er voor over. De evene-

mentencommissies van de diverse vereni-

gingen zijn er maar wat blij mee. Eén te-

lefoontje naar het bedrijf en Snellen zorgt 

ervoor dat het hele bargebeuren perfect 

in orde is.  Zelfs catering is mogelijk, daarin 

werken ze samen met een zeer goede  

cateraar. Ze hebben tevens al jarenlang 

BEDRIJFSINTERVIEW

Op een mooie zonnige herfstdag hadden wij een gesprek met Bas 

Snellen (37), directeur Snellen Horeca Service  aan de Boxmeerseweg 

in Heijen. Bas geeft meteen aan dat zij een echt familie bedrijf zijn,  zus 

Francien en broer Pieter zijn ook actief binnen Snellen Horeca Service. 
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het agentschap voor Gulpener bier en 

ook daar zijn ze trots op. Momenteel 

werken er  totaal 10 werknemers bij 

Snellen Horeca Service. 

Zoveel mensen zoveel wensen

Dit is het motto waarmee Snellen ad-

verteert door middel van een mooie 

folder voor kerstpakketten. Bas: “op een 

gegeven ogenblik moet je soms ook 

eens nieuwe wegen inslaan en zo zijn we 

op het idee gekomen om kerstpakket-

ten te gaan samenstellen en verkopen. 

Aangezien dit voor hen een nieuwe 

markt was doen ze dit niet alleen. Zes 

van de 23 horecagroothandels die in 

hun inkooporganisatie zitten, doen hier 

aan mee. De folder is een snoepje om 

te zien. Heel duidelijk en overzichtelijk 

staan de kerstpakketten op de foto’s, 

eronder een opsomming wat er in zit 

en natuurlijk staat bij elk pakket de prijs 

vermeld. In de showroom van het bedrijf 

staan alle pakketten mooi gepresenteerd. 

Onze fotograaf heeft er een paar leuke 

plaatjes van gemaakt. Natuurlijk hoef je je 

niet  precies te houden aan wat er staat 

uitgestald. Persoonlijke invulling is altijd 

mogelijk en dat vinden ze bij Snellen ook 

heel leuk. Bij de mooie folder hoort ook 

nog een aparte folder die de mensen 

moet triggeren om eens naar de show-

room te komen kijken. Het bevat ca-

deaus met een boodschap: een deel van 

de opbrengst gaat naar goede doelen als 

Kids’ Rights en de stichting “Net even iets 

anders dan een ander..” Ook de insteek 

naar streekproducten is gemaakt. Streek-

producten zijn op dit moment helemaal 

in, volgens Bas. Boven het aantal van tien 

pakketten kun je in de showroom zelf 

de pakketten samenstellen. Er is gelukkig 

voor Bas en zijn team veel belangstelling 

voor. Het goedkoopste pakket in de fol-

der kost € 15,50. Het duurste komt op 

€ 47,95, exclusief BTW, maar zo betoogt 

Bas: “je kunt bij ons al een pakketje kopen 

vanaf € 5,00, dit pakket bevat dan een re-

delijke fles wijn in een mooi op maat ge-

maakt houten kistje. Een aanrader voor 

de besturen van verenigingen die niet zo 

veel geld te besteden hebben en toch 

aan hun vrijwilligers en/of sponsoren een 

aardigheidje willen geven rond de feest-

dagen. Het gebaar, daar gaat het in deze 

gevallen meestal om.” Het kerstpakket-

tengebeuren is trouwens in handen van 

Bas’ vrouw  Maike.

Service.

Daarin onderscheiden ze zich duidelijk 

van alle andere horecaleveranciers. Weet 

je hoeveel dagen Snellen per jaar gesloten 

is? Het antwoord zal je verbazen: precies 

één dag zijn ze de hele dag niet te berei-

ken, alleen 1e Kerstdag. Waar vind je dit 

nog. De openingstijden zijn van maandag 

tot vrijdag van 8.00 – 17.00 uur, op zater-

dag van 8.00 – 12.00 uur en op zondag 

kun je er terecht van 10.00 – 11. 00 uur. 

Rondleiding

Tot slot leidt Bas ons nog rond door zijn 

bedrijf. We bezichtigen de koel- en vries-

cellen, de enorme voorraad bierfustjes, 

die de heren in ons gezelschap wel aan-

sprak. Je hebt geen idee wat de horeca 

allemaal nodig heeft, maar hier staat het 

bij elkaar.  Bij het hartelijke afscheid van 

Bas spreekt hij nog snel even zijn waar-

dering uit voor ons mooie blad het Hèjs 

Nèjs. Dat warme compliment was pre-

cies wat we nodig hadden na ons bezoek 

aan de koel- en vriescellen!

Kijk voor meer informatie op  

www.snellenhorecaservice.nl. De leuke 

folder staat hier ook op. Als je de 

showroom met de kerstpakketten wilt 

bezoeken (wat beslist een aanrader is) 

neem dan van tevoren even telefonisch 

contact  op. Telefoon 0485-513434.

BEDRIJFSINTERVIEW
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Samen naar Maastricht op 11-11 

Iedere rechtgeaarde carnavalsvierder is al aan het aftellen: de elfde van de elfde komt er weer aan. Traditiegetrouw 
wordt op deze dag het carnavalsseizoen geopend in (onder meer) Maastricht. Ongetwijfeld zullen ook de nodige 
Heijenaren op weg gaan naar de Limburgse hoofdstad. Voor hen is dit bericht bedoeld. Bij voldoende belangstel-
ling willen we een bus organiseren, die ons s’ morgens naar Maastricht brengt  en die na het programma weer 
terugkeert naar Heijen. 

Heb je zin om gezamenlijk te reizen op 11-11, geef je dan op bij Jan de Valk.
Telefoon: 511659. E-mail: valk207@home.nl. 
De kosten van de bus bedragen € 15,-- per persoon.
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Inderdaad, als men elkaar niet vertrouwt, 

dan is geen verder gesprek mogelijk, want 

dan ontbreekt er een gemeenschappe-

lijke basis en dan is de gemeenschap … 

verbroken. Wanneer in een relatie, in een 

huwelijk, de een de ander niet vertrouwt, 

dan is de zaak grondig, fundamenteel 

kapot (wat een zegen als je elkaar nooit 

hoefde te wantrouwen). Maar God zegt 

tot ons: “Indien gij Mij niet vertrouwt, dan 

houdt alles op”. Dan is er niets met God 

te beleven. Dan is de gemeenschap ver-

broken. Wij lezen dan ook in de bijbel: 

“Maar zonder geloof is het onmogelijk 

Hem welgevallig te zijn. Want wie tot 

God gaat, moet geloven dat Hij bestaat 

en een beloner is voor wie Hem serieus 

zoeken”. Wij kunnen God toch niet in zijn 

gezicht staan te beledigen door Hem te 

verdenken van leugens: U kunt dat nu wel 

zeggen en beloven, maar ik vertrouw het 

niet. Dan houdt ook alles op. Dat moet 

een mens zelf maar weten, want het is ei-

gen schuld. Jezus predikte destijds onder 

de joden. Een niet-joodse vrouw kwam 

naar Jezus met zó’n groot vertrouwen dat 

zij zich door hem niet liet wegsturen. Ze 

dacht: Het bestaat niet dat nu alles moet 

ophouden, er moet wat gebeuren met 

mijn zieke kind. En het gebeurt ook!

Een geestelijke schrijver van formaat zei 

eens: “Een mens ontvangt van God zo 

veel als hij gelooft”. Veel geloof ontvangt 

veel, weinig geloof ontvangt weinig, geen 

vertrouwen ontvangt niets. Geloof even-

wel zal zich ook uiten in daden die de 

mensen als wéldaden ervaren. Immers bij 

God krijgt het menselijk egoïsme, de eer- 

en heerszucht, de ijdelheid en gierigheid 

en de schijnheiligheid nooit een wettige 

plaats. Hier hoort wél thuis het honge-

ren en dorsten naar gerechtigheid, naar 

barmhartigheid en zachtmoedigheid, naar 

vrede en vergevingsgezindheid.

Waar niet wíj het met onze verkeerde 

neigingen voor het zeggen hebben en be-

slissingen nemen, maar niemand minder 

dan God zelf, dáár schijnt het licht in de 

duisternis en daar roepen wij het voort-

woekerende bederf een halt toe. Dat 

leren wij alleen als wij bereid zijn ons te 

láten leiden door God. Op die weg moet 

wel nog heel wat geleerd worden, want 

mensen dwalen telkens af. Menigeen 

moet leren tot zijn laatste snik. De genade 

van God, zíjn hulp is hierbij onmisbaar. 

Maar naarmate wij volgen, in die mate zijn 

wij zalig, zijn wij echt te feliciteren omdat wij 

dan op de weg wandelen van het eeuwig 

leven. Naarmate wij volgen, verspreiden 

wij het licht. De mensen moeten kunnen 

zeggen: Het is wel de moeite waard om 

christen te zijn. Daar gebeurt wat. Daar 

straalt licht, het weerlicht van God. Dan 

zijn wij geen sta-in-de-weg voor anderen 

om tot God te komen. Een mens wil als 

christen leven. Hoe is dat leven? Een aan-

beveling om jaloers op te worden? Een 

christen is het visitekaartje van God. Hoe 

ziet het eruit? Vuil, beduimeld, zodat de 

naam van God nog amper te ontcijferen 

is? Of staat ónze naam in alle glorie erop?

Pastoor H. Reijnen

HEISA

Naarmate wij geloven

H. Dionysius Heijen, Jaargang 30 

email: kerkheijen@tiscali.nl

Pastoor H.Reijnen, Hoefstraat 39, 

6598 AM Heijen

Telefoon: 0485 511533 

of 06 10087938

Kerkberichten: zie Maas- en 

Niersbode, OmroepGennep ka-

belkrant en via www. heijen.info 

Wijziging in algemene informatie:   

www.heijen.info

Waarom zou de bijbel het ge-

loof zo belangrijk vinden? Kun-

nen wij dan niet zonder geloof 

met God in het reine komen? 

Dat kan niet. Wij zeggen in het 

dagelijks leven: “En als je me niet 

gelooft, dan houdt alles op”. 
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Vieringen in de maand oktober 2011
Zaterdag 05 november geen dienst

Zondag 06 november 09.30 uur Eucharistieviering met het Gregoriaans Koor

Zaterdag 12 november 18.00 uur  Familie-Eucharistieviering voor Sint Maarten m.m.v. het Gilde, om 17.30 

uur wordt het verhaal van Sint Maarten verteld en uitgebeeld op het 

plein voor de kerk 

Zondag 13 november 09.30 uur Eucharistieviering met volkszang

Zaterdag 19 november 19.00 uur geen dienst

Zondag 20 november 09.30 uur Eucharistieviering met volkszang

Zaterdag 26 november 19.00 uur Gebedsdienst met het Gezinskoor, er is tevens een kindernevendienst

Zondag 27 november 09.30 uur Eucharistieviering met volkszang

Zaterdag 29 oktober 19.00 uur  Eucharistieviering met het Gregoriaans Koor

Organist kerkdiensten

Tijdens de kerkdiensten met volkszang 

werd eerder de voorzanger begeleid op 

orgel door Stephanie Brons. Doordat het 

voor haar, vanwege studie elders, moeilijk 

werd om dit te blijven doen, is zij gestopt. 

Stephanie, hartelijk bedankt voor je mu-

zikale bijdrage aan de parochie. Gelukkig 

hebben we in Thijn Hermsen een opvol-

ger kunnen vinden. Thijn heeft inmiddels 

al enkele zondagsmissen opgeluisterd. En 

dit is zowel de voorgangers als Thijn zelf 

goed bevallen. We zijn blij dat de muzi-

kale begeleiding van de missen doorgang 

blijft vinden. Wij wensen Thijn veel plezier 

en succes.

Het kerkbestuur

Allerzielen

Op zaterdag 29 oktober om 19.00 uur vindt de Allerzielendienst plaats. Tijdens deze 

dienst herdenken wij onze overleden familieleden en vrienden van wie wij in het 

afgelopen jaar in deze kerk afscheid hebben genomen. Na de dienst brengen we als 

afsluiting nog een bezoek aan het kerkhof.

We herdenken:

Miet Theunissen-Hermens  07-01-2011  77 jaar

Marie Janssen-Franken  19-01-2011  85 jaar

Sjef Kessels  25-02-2011  75 jaar

Cor Maas  13-03-2011  69 jaar

Nol Coenders  13-04-2011  84 jaar

Riek Willems-Fleuren  06-06-2011  88 jaar

Hanna van den Boom – Reintjes 22-08-2011  95 jaar

Theo Willems   10-10-2011  70 jaar
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Henk en Tiny Lietmeyer zijn trots op hun (schoon)moeder 
Hanna die onlangs haar 103e verjaardag vierde. 

Van harte proficiat.

Collecte 
Prinses Beatrix Fonds.

Bij de landelijk georganiseerde collecte voor het 
Prinses Beatrix Fonds hebben de collectanten 
in Heijen het mooie bedrag van € 656,26 op-
gehaald. Dankzij deze opbrengst kan het fonds 
doorgaan met het bestrijden van spierziekten en 
bewegingsstoornissen. 

Alle collectanten en inwoners van Heijen; 
bedankt hiervoor.

Riet  Gerrits; coördinator voor Heijen.

  

                                   

                                                                

 

 

 

 

  

                

Datum 26 november 

Gratis entree met 
traktatie 

 maar vol is vol !! 

Aanvang 19.00 u  

Zaal open 18.30 u 

Mmv alle gebruikers van 
D’n Toomp 
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D’n Toomp is jarig     

en trakteert…

Onmisbaar

We hoeven er geen doekjes om te 

winden, Gemeenschapshuis D’n Toomp 

is niet meer weg te denken uit Heijen. 

Iedere Heijenaar en vele anderen daar-

buiten hebben de afgelopen vijftien jaar 

de weg gevonden naar dit bijzondere 

gebouw. We hebben met zijn allen kun-

nen genieten van de meest uiteenlo-

pende festiviteiten, evenementen en 

andere manifestaties, die nooit van de 

grond hadden kunnen komen als we D’n 

Toomp niet hadden gehad. Dit aspect is 

in het interview dat wij vorig jaar met 

scheidend voorzitter Peter Linssen heb-

ben gehad al uitgebreid besproken. D’n 

Toomp zit in ieders hart.

Jarig

Wie jarig is geeft feest en trakteert. Zo 

simpel is het. Begin dit jaar begon het be-

stuur eens te brainstormen en men was 

het al snel eens. Bij de eerste twee lustra 

van D’n Toomp was het thema “circus”, 

dit was het idee van Peter Linssen en 

niemand kan dit beter vormgeven dan 

Peter zelf. Helaas is Peter geen voorzitter 

meer en men ging op zoek naar een an-

der thema. Gerda: “eerst bedachten we 

het thema High Tea, maar dat vonden de 

mannen in het bestuur niet zo’n goed 

idee. Het dekte de lading niet, vooral ook 

omdat het feest op een avond wordt 

gegeven en High Tea toch meer een 

middagactiviteit is. Het werd Happen en 

Tappen.” 

Dat het maar één avond wordt komt 

doordat het voor de verenigingen die 

hun gratis deelname aan het feest gaan 

verlenen een dure aangelegenheid is. Ex-

tra inzet van dirigenten en dergelijke kost 

nu eenmaal veel geld. Vandaar dat uit 

praktisch oogpunt is besloten het feest 

te beperken tot één avond. Maar wat 

voor avond! Alle verenigingen die van 

VERENIGINGSINTERVIEW

Weet u het nog? In 1996 opende burgemeester E. Berger op feestelijke wijze Gemeenschapshuis D’n Toomp. Op 

die bijzondere avond werd door de kinderen van Heijen op ludieke wijze de naam bekend gemaakt. Een naam 

die was bedacht door Sjef Hendriks. Dat is dus al weer vijftien jaar geleden! Waar blijft de tijd… Over de viering 

van deze mijlpaal praten we met Kees van den Corput (voorzitter), Wim Deenen (secretaris) en Gerda ten Haaf 

(bestuurslid). Vooral Gerda heeft de taak van de organisatie op zich genomen, maar wordt intensief terzijde ge-

staan door de beide heren.
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D’n Toomp gebruik maken zullen zich 

presenteren. En dat zijn er heel wat. Na 

enig rekenwerk kwam het bestuur uit 

op een aantal van wel 180 deelnemers! 

Wie treden er dan op?

De volgende verenigingen hebben hun 

medewerking al toegezegd: fanfare 

EMM (fanfareorkest en slagwerkgroep), 

Jeugdorkest Play Together, zangkoor 

Cheers, Blaaskapel Die Original Maas-

taler, Volksdansgroep Iduna en hun 

Orkest, Stichting Jeugdraad en de Ge-

handicaptengroep, de Dansgarde, De 

Zonnebloem en de KBO. Deze laatste 

twee zullen op een andere wijze hun 

medewerking aan het feest verlenen. Zij 

zullen ervoor zorg dragen dat de Jarige 

schitterend versierd wordt. 

Kortom, dit wordt een prachtige avond 

met zang, muziek en dans, allemaal van 

eigen Heijense bodem. Er is voor elk wat 

wils, voor jong en oud. En het zal u niet 

verbazen: ook de leden van de Heijense 

Revue zullen hun opwachting maken. Op 

welke manier wil het bestuur nog niet 

kwijt. Dat is nog een verrassing. We zijn 

benieuwd. Na afloop hoeft u heus niet 

meteen naar huis. Er wordt zeker nog 

een poosje nageborreld. Een disco zal 

de stemming de rest van de avond erin 

houden. Wie jarig is trakteert, zeiden we 

al. En D’n Toomp zal dit zeker ook doen. 

Het bestuur doet ook hier een beetje 

geheimzinnig over. Wat zijn ze toch van 

plan? Ze laten er weinig over los, alleen 

dat het te maken heeft met een hapje 

en een drankje. Happen en Tappen dus. 

Wie het wil weten zal dus zelf naar D’n 

Toomp moeten komen.

Wanneer en hoe laat?

Het feest is op zaterdag 26 november en 

begint om 19.00 uur. Let op, dat is dus best 

vroeg, maar gezien het uitgebreide pro-

gramma zeker niet té vroeg. De entree is 

voor iedereen gratis, zoals dat gebruikelijk  

is bij feestjes, maar zorg dat je er op tijd 

bent, want vol = vol. Er komen ook geen 

entreekaarten voor dit evenement.

De toekomst

Na alle vrolijkheid over het programma 

betrekken de gezichten van de bestuurs-

leden een beetje. Ze maken zich namelijk 

grote zorgen over het aantal vrijwilligers 

om het beheer overdag in te vullen. Hier-

over zijn momenteel gesprekken met de 

gemeente gaande. Die vrijwilligers zijn 

hard nodig om het mogelijk te blijven 

maken dat mensen elkaar kunnen blijven 

ontmoeten bij D’n Toomp. Vrijwilligers 

zijn dus heel belangrijk, zonder hun inzet 

kan het bestuur ook niets. Maar eerst 

maar eens mooi feest vieren.

Gerda, de kartrekker volgens haar me-

debestuursleden: “het is een hele organi-

satie, we moeten een draaiboek maken, 

heel veel zaken bespreken en regelen, 

maar gelukkig krijgen we enorm veel 

steun en medewerking van de diverse 

verenigingsbesturen. Daar zijn we heel 

erg blij mee. We hopen dan ook op een 

grote opkomst en wat de toekomst ons 

zal brengen, je weet het nooit. We blij-

ven als altijd positief.”

De redactie van het Hèjs Nejs feliciteert 

het bestuur van D’n Toomp van harte 

met deze mijlpaal en we denken na-

mens de hele Heijense gemeenschap te 

spreken als we zeggen: D’n Toomp is het 

Hart van Heijen. Al vijftien jaar. Laten we 

er zuinig op zijn en ons allemaal inspan-

nen dat dit unieke gebouw met al zijn 

facetten nog generaties lang gebruikt 

kan worden.

VERENIGINGSINTERVIEW

De feestcommissie: Gerda ten Haaf, Wim Deenen (secretaris), Kees van den Corput (voorzitter)
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Iemand die in de herfst van zijn leven is, 

hoopt de winter goed door te komen.

Is er een aparte garderobe voor grapjassen?

Men kan beter iemand het hemd van het lijf vragen 

dan hem in zijn hemd laten staan.

Met sommige actrices gaat het net als met meteoren: 

vroeg of laat worden ze vallende sterren.

Kan iemand met een ijzeren gestel vastgeroest raken?

‘ Tompoes’ is een navigatiesysteem 

voor katten op weg naar muizen.

Doordenkertjes
(uit de bundels van Paul Rongen)

Verwoestende orkaan

Bomen

Oude bomen

Een orkaan van regen en wind,

Die zich nu nog boven water bevindt.

Maar straks zal hij aan land gaan,

En zal hij huishouden en toeslaan.

te vaak op de automatische piloot

duizend keer langs je gereden

het is gewoon idioot

hoe ik het kijken heb vermeden

fier sta je trots te wezen

geen storm zal je vrezen

wind door je kruin

bladeren groen en bruin

duizend maal voorbij gereden

het kijken vermeden

nu zie ik hoe mooi je bent

hoe je de natuur verwent

schaduwspel met je takken

de zon achter je laten zakken

bescherming tegen de regen

jij bent gewoon een zegen.

Met onze voeten in de aarde,

en onze hoofden in de lucht.

Aanschouwen wij,

sinds mensenheugenis 

de voortdurende klucht,

die jullie mensenleven is.
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Aan de Berkenstraat op num-

mer 19 woont al sinds 1976 

het echtpaar Theo en Mieke 

Arts. Op 7 november aanstaan-

de hopen zij met familie en 

vrienden hun 60-jarig huwe-

lijksfeest te vieren. Aanleiding 

genoeg voor een vraaggesprek 

met dit gezellige paar.

Theo en Mieke Arts - 
van Nistelrooy 

60 jaar getrouwd 

Afkomst

Theo en Mieke zijn geen geboren 

Heijenaren, maar als je hier al 35 jaar 

woont dan voel je je natuurlijk wel zo.  

Theo werd 87 jaar geleden geboren in 

Druten. Hij had, zoals hij het zelf uitdrukt, 

prachtige ouders, heel sociaal. In  de oor-

log zaten er geregeld onderduikers in 

hun huis. Theo’s  oudste broer verleende 

hand- en spandiensten in het verzet. Zo 

hadden zij bijvoorbeeld een bij een over-

val buitgemaakte kist met bonkaarten 

op zolder. Geregeld hielp de familie Arts 

mensen met extra bonkaarten. Deze 

oudste broer sliep nooit thuis vanwege 

het oppakgevaar en zo kon het gebeu-

ren dat Theo in plaats van zijn broer een 

poosje vastzat in Arnhem. 

Mieke (86) is geboren in Ewijk en volg-

de naailessen aan de Modevakschool 

in Nijmegen. Toen dat door de oorlog 

niet meer kon ging ze bij de mensen 

thuis naaien en verstellen. Zo kwam zij 

in Druten terecht bij de verzekerings-

agent van haar ouders, die een gezin van 

negen kinderen had. Daar viel altijd wel 

naai- en verstelwerk te verrichten. Theo 

was bevriend met een van de zonen van 

de verzekeringsagent en kwam daar ge-

regeld op bezoek. En zo is het gekomen. 

Na zes jaar verkering werd er getrouwd.

De beginjaren

Theo kreeg een baan bij de PGEM in Nij-

megen en het echtpaar vestigde zich in 

Druten. Daar werden de dochters Trudie 

en Marianne geboren. Een aantal jaren la-

ter verhuisden ze naar Nijmegen en kre-

gen ze nog de zonen Ton en Robert-Jan. 

Theo: “we hebben geen vier, maar acht 

kinderen, want zo dierbaar is de aanhang 

ons geworden. We hebben tien kleinkin-

deren en sinds een jaar ook een achter-

kleinkind”. Supertrots zijn Mieke en Theo 

op hun gezin. 

Bij de PGEM werd Theo voor een jaar 

“uitgeleend” aan de Technische School in 

Nijmegen en dat lesgeven begon na een 

tijdje best te bevallen. Hij nam ontslag bij 

PGEM en ging permanent het onderwijs 

in. Hij gaf les aan de Technische Scholen in 

Boxmeer en in Gennep; werktuigbouw-

kunde was zijn vak. Zijn schoonzoon, die 

ooit in Nijmegen bij Theo in de klas zat,  

is overigens volgens zijn zeggen een keer 

door Theo opgesloten in een kast. Toen 

hij verkering kreeg met Theo’s dochter 

duurde het best een poosje voordat hij 

bij hen op bezoek durfde te gaan.  Maar 

het is allemaal op zijn pootjes terecht ge-

komen. Drie kinderen hebben de affiniteit 

van hun vader met het onderwijs geërfd 
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en zijn daar ook in terecht gekomen. De 

oudste zoon Ton werkt in Nijmegen met 

dak- en thuisloze jongeren. De kinderen 

wonen niet in Heijen, maar gelukkig ook 

niet al te ver weg.

De caravan

Theo en Mieke hebben hun hele leven 

iets gehad met kamperen. In de zomer-

maanden, als Theo vele weken vrij was, 

gingen ze met het hele gezin en later ook 

met zijn tweeën erop uit met de caravan. 

De eerste keer dat ze met de kinderen 

gingen staat hen nog helder voor ogen. 

Vier kinderen, de tent, alle spullen, de 

auto zat propvol. De buren zagen hen 

gaan en hielden hun hart vast. Voordat 

ze in Italië waren was de uitlaat al kapot. 

Theo loste dat eenvoudig op door er 

een leeg colablikje aan te bevestigen. Op 

de camping probeerden ze tevergeefs 

het gloednieuwe luchtbed op te pom-

pen, kennelijk had het ergens beklemd 

gezeten, want het bleek zo lek als een 

mandje. De campinghouder moest er 

met een potje lijm aan te pas komen 

om het ding te repareren. 

Ze zijn jaren lid geweest van een Ca-

ravanclub. Theo stippelde samen met 

andere leden een route uit en zo trok 

er een hele stoet van wel 12-14 cara-

vans door Spanje, Griekenland, Italië, 

Scandinavië. Overal kon je de club te-

genkomen. Het mooiste land vonden ze 

Noorwegen. Ze roemen de natuur, de 

rust, de stilte, het heldere water in dat 

land.

Maar de romantiek van het uitstippelen 

van routes ging er een beetje af toen de 

tomtoms en de mobiele telefoons hun 

intrede deden in de club. 

Een jaar of vijf geleden zijn ze bij de club 

gestopt en vanaf toen bleven ze meestal 

in eigen land. Helaas hebben ze dit jaar de 

zware beslissing moeten nemen de cara-

van te verkopen, het voelde niet meer 

goed om er nog mee rond te rijden. Toch 

ging het hen aan het hart. Maar ja, zegt 

Theo, als je 87 bent moet je soms ergens 

een punt achter zetten!

Wat doen ze nu?

Theo bridget graag en doet dit in club-

verband iedere donderdagmiddag in Ot-

tersum. Ze hebben veel contacten in de 

buurt en genieten volop van alle kinderen 

en kleinkinderen. Een van de kleinzoons 

is onlangs teruggekeerd uit Afghanistan, 

zodat hij het bijzondere huwelijksfeest 

van zijn grootouders mee kan maken. 

Ze zijn heel tevreden met hun leven in  

Heijen, hebben hun huis onlangs hele-

maal opgeknapt. Er is een nieuwe keuken 

geplaatst, de muren zijn gewit en het par-

ket geboend. En nu maar hopen, zeggen 

ze, dat we er nog een hele poos van kun-

nen genieten!

Het feest

Op 7 november 1951 zijn ze getrouwd, 

maar omdat 7 november dit jaar op een 

maandag valt is de viering van hun 60-ja-

rig huwelijksfeest verplaatst naar zater-

dag 5 november. Ze gaan lekker dineren 

met hun kinderen en kleinkinderen en ’s 

avonds hebben ze een zaaltje afgehuurd 

waar ze een feestje geven voor alle fami-

lie en vrienden. 

De redactie van het Hèjs Nèjs is onder 

de indruk van de veerkracht, de vitale 

uitstraling en de gezelligheid dat dit sym-

pathieke echtpaar uitstraalt en feliciteert 

hen van harte met deze enorme mijlpaal. 

Ze worden vast honderd, allebei!

Mieke en Theo op 7 november 1951
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Grote 
stinkzwam

Als ik dit verhaaltje schrijf is het 2 oktober 2011 en 25 graden Cel-

sius. Toch is in de natuur al goed te zien dat de herfst in aantocht 

is. Bladeren verkleuren en vallen en ook diverse soorten padden-

stoelen zijn al te bewonderen.

Voorkomen

De grote stinkzwam (Phallus impudicus) 

is een zwam die je van mei tot novem-

ber aan kunt treffen bij vermolmd hout in 

bossen, parken en tuinen. De soort komt 

vrij algemeen voor. Als je door het bos 

loopt en je ruikt een sterke aasgeur, dan 

is het wel bijna zeker dat er in de buurt 

een grote stinkzwam staat.

Uiterlijk en voortplanting

De grote stinkzwam komt met behulp 

van een eiertand uit een knol, die in de 

volksmond heksen- of duivelsei wordt 

genoemd (de mythe vertelt dat wan-

neer men vroeger ontdekte dat iemand 

een heks was, de heks wegliep en een 

“duivelsei” achterliet).

Uit dat duivelsei strekt zich in enkele uren 

de 10-20 cm lange poreuze en holle steel. 

De hoed van de paddenstoel is dan met 

een groene slijmerige sporenlaag (gleba) 

bedekt die een zeer penetrante aasgeur 

verspreidt. De stank trekt vliegen en ke-

vers als de oranje aaskever aan. Ze eten 

van de slijmlaag en poepen dit later weer 

uit.  Zo zorgen ze voor de verspreiding 

van de sporen. 

Toepassingen

Als je de naam hoort en als je deze pad-

denstoel geroken hebt zou je niet denken 

dat het een eetbare soort is. Het hek-

sen- of duivelsei, heeft een nootachtige 

smaak en wordt gebakken opgediend en 

geldt in sommige culturen als geslachts-

drift bevorderend. Deze veronderstelde 

werking is echter nooit aangetoond. Niet 

proberen hoor…

Van duivelsei tot volwassen 

exemplaar

Bij de foto van het doorgesneden dui-

velsei zie je al duidelijk de vorm van de 

oorspronkelijke paddenstoel. Op een 

volgende foto zie je duidelijk de slijmlaag 

(sporen) op de kop van de paddenstoel 

en op de laatste foto zie je dat de sporen 

bijna helemaal weg zijn. De laatste vlieg 

snoept er nog van. Op deze foto zie je 

ook onder aan de steel nieuwe duivelsei-

eren die de volgende dag weer zullen 

zorgen voor een verdere verspreiding. 

Wij wensen jullie een prachtige herfst 

toe met veel mooie herfstige natuur-

momenten.

Martha en Paul

HEJJE - NATUURLIJK - MOJJER
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Kathinka Roovers was 
even weer thuis

De aanleiding tot deze overzichtsten-

toonstelling was het feit dat ze 65 jaar 

was geworden en ook dat ze al 35 jaar 

professioneel beeldend kunstenares is. 

Ze noemt haar werk “monumentaal 

keramiek”. Opgeleid tot bezigheidsthe-

rapeute bedacht ze op 25-jarige leeftijd 

dat dit toch niet iets was wat ze haar 

hele leven zou willen doen en besloot ze 

tot een opleiding op de Kunstacademie 

met daarnaast een didactische oplei-

ding. Vanaf 1977 tot nu leeft ze van haar 

beeldhouwwerken en het lesgeven op 

creativiteitscentra. Ze woont en werkt in 

’s Hertogenbosch.

Kathinka vertelt: “ik heb alle zes jaar dat ik 

in Heijen op de lagere school zat, iedere 

middag een bezoek gebracht aan het ate-

lier van mijn vader. Dat deden mijn broer 

en zus niet, alleen ik. Daar heb ik spelen-

derwijs ontzettend veel van opgestoken. 

En dat was heel prettig toen ik aan de  

Kunstacademie ging studeren. Heel veel 

dingen wist ik gewoon al van mijn vader”.

Haar eerste expositie was in 1977 bij de 

St. Lucasvereniging in het Stedelijk Mu-

seum in Amsterdam. Nog vóór deze ge-

opend werd waren alle kunstwerken al 

verkocht. Er was enorm veel belangstel-

ling van verschillende galeries. Ze heeft 

nooit klanten hoeven werven. Een derde 

deel van haar kunstwerken maakt ze in 

opdracht en twee derde deel is vrij werk 

en wordt in galeries verkocht. 

Wat zijn haar inspiratiebronnen?

Ze somt op: “mythologie, astrologie, on-

derwaterleven (koralen, schelpen, zee-

meerminnen), maar ook vogels, dieren en 

vooral mensen. Denk aan sirenen, bustes, 

torso’s, vrouwenfiguren”. Vaak met een 

vleugje humor erin, daar houdt ze van.

Op één van de foto’s op deze bladzijde 

zie je Kathinka met een drietal van haar 

kunstwerken en een beeld dat haar vader 

maakte van Koningin Wilhelmina. Deze 

laatste staat op de legerbasis Ossend-

recht. Het exemplaar op de foto is het 

gipsen afgietsel van het originele beeld. 

Kathinka’s beelden op de foto zijn Fran-

cisca met de duifjes uit 1990, meisje met 

de capuchon uit 1980 en een “naakt” dat 

ze onlangs nog maakte.

De expositie werd druk bezocht, vele 

vrienden, bekenden en oud-bekenden 

van Kathinka en andere belangstellenden 

namen de kans waar het werk van deze 

veelzijdige kunstenares van Heijense bo-

dem te zien en te bewonderen. Weer 

iemand waar we in Heijen toch trots op 

mogen zijn! 

Koningin Juliana

Kathinka vertelde nog een mooie anek-

dote uit het leven van haar vader: Ko-

ningin Juliana kwam geregeld poseren 

bij vader Peter en ze had een enorme 

“berenbontjas” aan, zoals Kathinka dat 

noemde. Toen ze na het poseren van het 

afstapje wilde stappen bleef ze met haar 

voet in de zoom van de jas hangen. Peter 

was er net op tijd bij om de majesteit te 

behoeden voor een akelige val. Een feit 

waar hij zijn hele leven trots is geweest!

Hoe kun je Kathinka bereiken? 

Ze woont als gezegd in ’s Herto-

genbosch, Frederik Hendriklaan 6. 

E-mailen kan naar kathinkaroovers@

hotmail.com en haar werk is te zien op  

www.kasteelheijen.nl. 

Leuk Kathinka, dat je er was! 

Het zal u niet ontgaan zijn: Kathinka Roovers, inderdaad zus van, 

exposeerde haar levenswerk in het atelier van haar beroemde 

vader Peter Roovers en in de tuin van het kasteel. 
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Leen Guelen krantenbezorger af

Echt een berichtje voor het Prikbord.

Na ruim 12 jaar is Leen Guelen gestopt met het bezorgen van kranten.
In deze periode heeft Leen onder meer de Telegraaf, de Limburger en het Financieele Dagblad bezorgd.
Leen stond ervoor garant dat de krant op tijd in de bus lag, zodat de lezer in de vroege ochtend 
het nieuws tot zich kon nemen.

De Heijense abonnees van de diverse kranten danken Leen voor haar inzet.

PRIKBORD

Naailessen 
naar eigen wensen

Een modevakschool waar je terecht kunt voor
vakopleidingen, hobbynaailessen en 
patroontekenen.

Maar waar ook zeker beginners de eerste 
handigheidjes binnen het naaivak kunnen leren.

Iedereen kan en mag werken naar eigen wensen 
en op eigen tempo.

Heb je interesse?

Bel of mail dan:
Hilda Frenken
Oude kerkstraat 18
5854 AC Bergen
0485 - 343632
hilda-frenken@hetnet.nl

Privé
Muzieklessen
Er zijn nog plaatsen vrij voor piano-of keyboardlessen 
voor beginners, klarinet- en saxofoonlessen voor 
beginners en gevorderen!!!

Nieuw!
Bij voldoende interesse wordt ook een cursus van 10 
groepslessen algemene muzikale vorming gegeven voor 
mensen die willen weten hoe het zit met het noten-
schrift , maten en ritmes, toonladders.

Interesse?

Jet Hendriks-Hermsen,
Berkenstraat 11,
Heijen.
Tel.0485-513217
hendriksjet@yahoo.com

Collecte Nierstichting

In de week van 17 t/m 24 september 2011 heeft de jaarlijkse collecte van de Nierstichting plaatsgevonden. 
De opbrengst van de collecte in Heijen is 1095 euro. Namens de Nierstichting danken wij alle gevers en collectanten!

Met vriendelijke groet,

Ton Giesbers
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Agenda 2011

Zondag 30 oktober
V.V. Heijen 1 -  VCA 1
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”

Zaterdag 5 november
Fanfare E.M.M. Uitwisselingsconcert met fanfares uit 
Siebengewald en Liempde
20.00 uur D’n Toomp

Zaterdag 12 tot en met zondag 20 november
L.T.C. “de Heikamp” Open Heikamp Tournooi
Sportpark “de Heikamp”

Zondag 13 november
V.V. Heijen 1 -  Constantia 1
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”

Zaterdag 26 november 
15-jarig jubileum D’n Toomp
19.00 uur

Vrijdag 9 december
Zaterdag 10 december
C.V. De Wortelpin: Zittingsavonden

Zondag 11 december
V.V. Heijen 1 -  DSV 1
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”

Zaterdag 17 december 
Kerstconcert
19.00 uur Kerk

Zondag 8 januari 2012
Die Original Maastaler : Nieuwjaarsconcert
D’n Toomp

Zaterdag 14 januari 2012
C.V. De Wortelpin: Prinsenbal
20.30 uur  Zaal Schuttershof

Zondag 29  januari 2012
C.V. De Wortelpin: Prinsenreceptie
11.11 uur  Zaal Schuttershof

De volgende Hèjs Nèjs verschijnt 24 november 2011.

Belangrijke telefoonnummers

Algemeen alarmnummer:  (ambulance, brandweer, politie)   112

Politie: Europaplein 5, 6591 AV Gennep   0900 - 8844

Huisartsen: Huisartsenpraktijk Gennep
 Europaplein 3, 6591 AV Gennep   0485 - 512317
 Spoed:    0485 - 518822  
 Huisartsenpraktijk Ottersum
 Raadhuisplein 1, 6595 AK Ottersum   0485 - 512717
 Spoed:   0485 - 512490
 
 Buiten kantooruren:
 Huisartsenpost Maasziekenhuis Boxmeer eo   0900 - 8880

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

Gemeentehuis: Ellen Hoffmannplein 1, 
 6591 CP Gennep   0485 - 494141

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   088 - 850 00 00  
  

OPROEP AAN VERENIGINGEN: ZET JE AGENDA OP WWW.HEIJEN.INFO!


