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Fijn voor u en  ook voor ons  dat we ook deze maand weer een gevarieerde 
inhoud hebben kunnen samenstellen voor de 113e uitgave van het Hèjs Nèjs.
Fanfare EMM wilde u graag bijpraten en toen we er toch waren hebben we gelijk 

hun nieuwe voorzitter, Roger Guelen, geïnterviewd.Twee jonge mensen die we ons nog wel zullen herinneren, maar 
die toch elders hun geluk hebben gevonden waren bereid zich door ons te laten interviewen voor de rubriek “Hoe is 
het toch met….” Lees het interview met Niels en Noortje Elemans, want daar hebben we het over. Heije-Natuurlijk-
Mojjer bespreekt met ons de zwavelzwam en de zadelzwam. Wat een mooie woorden! Verder waren we erg gelukkig 
met de prachtige foto’s die we ontvingen van Stichting Jeugdraad Heijen. Het bestuur had het lumineuze idee om 
de kinderen een pompoen te laten bewerken voor Halloween. Eén foto ervan heeft zelfs de voorpagina gehaald. Als 
laatste willen we uw warme aandacht vragen voor een oproep op het prikbord. Wij zouden heel graag in de editie 
van december een groot aantal hartelijke en positieve (kerst)wensen willen opnemen. Lees wat u hiervoor moet doen 
op pagina 21. De gebruikelijke rubrieken zijn natuurlijk ook opgenomen in deze uitgave. Laten we elkaar steunen 
in deze moeilijke tijd die we samen door moeten knagen. Het is niet anders. Gelukkig is er het Hèjs Nèjs nog. Blijf 
gezond en let een beetje op elkaar…..

Wij wensen u als vanouds weer veel lees- en kijkplezier. 

Hèjs Nèjs
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Op 16 oktober zijn door het bestuur aan de leden middels een e-mail en bijlage de volgende 
punten voorgelegd:
1.      Zijn de leden akkoord met de benoeming van de nieuwe bestuursleden?
2.      Zijn de leden akkoord met het vaker herhalen van het concept ‘Het Beste Idee voor Heijen’?
3.      Zijn de leden akkoord met een eenmalige donatie aan de Dorpskamer?
Op de genoemde punten waarover de leden zich konden uitspreken zijn 4 reacties binnengekomen.
Drie reacties dat alle punten akkoord zijn. Eén reactie met geen bezwaar m.b.t. punt 1 en 2, wel een bezwaar m.b.t. punt 3. In totaal 
waren er twee opmerkingen/bezwaren over punt 3, 1 binnen het bestuur en 1 van bovengenoemd lid. Verder heeft zich niemand 
gemeld. Het DB heeft op 26-10-2020 dan ook vastgesteld dat deze punten akkoord zijn bevonden door de leden.
 
Dat betekent dat we, onder dankzegging van de scheidende bestuursleden, als nieuwe bestuursleden mogen verwelkomen:
o   Marianne de Winter als penningmeester*,
o   Ton Willems als lid van het DB, mede namens projectgroep Heisa,
o   Sjef Smeets als secretaris en lid namens de projectgroep website,
o   Henk Kerkhoff als lid namens de projectgroep Historisch Heijen.
o   (Er is nog een vacature vanuit Hèjs Nèjs).

*Harrie Graat, de huidige penningmeester, wil dit kalenderjaar nog wel afmaken en zorgen voor een soepele overdracht  
naar Marianne.

Werkgroep Gemeenschapsfonds Duurzaamheid
Op de oproep hebben zich de volgende personen uit Heijen gemeld: Ton Willems, Gonda Grutters-Van den Heuvel, Harald 
Kroon en Wilco Derijck. Ton, lid van het DB van Hèjje Mojjer, neemt de voorzittersrol op zich. Het doel van de werkgroep is om de 
middelen zorgvuldig te besteden aan maatschappelijke initiatieven. De wijze van besteding is 2 keer met de leden besproken, 
Op 9 okt. 2018 gaven de leden bij de presentatie van het Voorzieningenplan aan dat de middelen een blijvend positief effect 
zouden moesten hebben, b.v. door een postcoderoosconstructie*/winstdeling of eventueel zonnepanelen op maatschappelijke 
gebouwen. Op 22 maart 2019 is bij de algemene ledenvergadering de keuze voorgelegd tussen een postcoderoosregeling/
energiecoöperatie of een gemeenschapsfonds. De leden hadden de voorkeur voor een gemeenschapsfonds, evenals  
het bestuur. 

*Postcoderoos: Een groep particulieren die, verenigd door hun postcode,  met elkaar energie opwekken, inkopen of besparen.

Woningbouw, waar kan dat?
De gemeente heeft onderkend dat er in Heijen weinig plek is voor woningbouw op korte en lange termijn. Er is wel gebrainstormd 
met en door het DB. Maar het is belangrijk dat juist de mensen uit Heijen suggesties aandragen! Wilt u mee brainstormen? 
Weet u een plek of plekken, zonder nu nog even rekening te houden met geldende bestemmingsplannen of andere zaken, dan 
kunt u deze tip melden op hejjemojjer@heijen.info. Denk ook over de huidige grenzen heen, out of the box, zoals dat heet. Of 
die plekken echt kunnen, wordt dan later door de gemeente uitgezocht. Uiteraard worden de opties aan Heijen voorgelegd.

Extra nieuwsbrief haven
M.b.t. de ontwikkelingen haven wil de projectgroep Hou Heijen Gezond (afgevaardigden van Hèjje Mojjer en de waterwoonwijk) 
regelmatig een extra nieuwsbrief aan de leden sturen en op de site www.heijen.info en https://houheijengezond.nl plaatsen 
om de Heijenaren de laatste ontwikkelingen te kunnen mededelen.

Hebt u dat ook wel eens? Een klus in huis die je eigen 
handigheid overstijgt. Je kunt dan met iets te veel 
zelfvertrouwen er toch aan beginnen, maar of in dat 
geval het beoogde resultaat gehaald wordt, is nog 
maar de vraag. Natuurlijk, als je ergens aan begint kun 
je meer dan je denkt. En de doe-het-zelfmarkt speelt 
daar ook zeer op in. 

Een scheidingslijn aanbrengen is hier zeker op zijn plaats. 
Zodra er stroom, gas of water van A naar B moet via een 
daartoe geschikte leiding: schakel een extra hand in. 
Veilig voor jezelf en veilig voor de buitenwereld. Goede 
verbindingen en afsluitingen zijn dan gegarandeerd. En 
wat is het fijn, dat er nog steeds mensen zijn die ‘een 
vak’ leren. Met hun kennis en ervaring leveren zij een 
belangrijke bijdrage aan het functioneren van ons leven.

Natuurlijk staat de techniek niet stil en wordt steeds 
meer gedigitaliseerd. Zelfs het schrijven van een column 
kan al (bijna) zelfstandig door een computer. Hoewel 
deze voorlopig vooral vreemde en onsamenhangende 
verhaaltjes kan verzinnen. Maar het begin is er en 

dat betekent op den duur, dat ik werkeloos word….. 
we zullen het zien.

Ik las onlangs nog, dat ook in de autowereld veranderingen 
in een steeds grotere versnelling plaatsvinden. En dat 
betekent steeds minder olie en steeds meer stroom. 
Konden monteurs vroeger het insmeren van handen met 
een vocht inbrengende crème rustig achterwege laten, 
omdat ze regelmatig met olie en smeermiddelen werkten, 
tegenwoordig wordt het steeds meer een kwestie van 
uitlezen van computers en zelfs het op afstand aanpassen 
van de software van de auto. Nog even en we vliegen, 
varen en rijden met de auto. Wie weet hoe het eruit ziet 
over tien jaar?

Maar voorlopig is er veel werk aan de winkel, waarbij 
handigheid letterlijk zeer gewenst is. En daar is niets  
mis mee.

Henk Kerkhoff

Handig

Vaststelling punten digitale algemene 
ledenvergadering van vrijdag 16 oktober
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Mondzorg
Op zoek naar een tandarts?

Wij nemen nog patiënten aan!

Europaplein 2     6591 AV  Gennep     Telefoon 0485 479 071
info@deenenmondzorg.nl     www.deenenmondzorg.nl

Wij kunnen u bieden:
- Tandarts
- Implanteren
- Mondhygienist
- Tandprotheticus
- Tandtechniek

Prothese reparaties klaar 
terwijl u wacht.

Weekend en ‘s avonds 
06 46774514.

OPEL 
BEDRIJFSWAGENS
mooi werk !

Ewinkel 4, Cuijk
0485 - 336500

Zon in de schoorsteen
De Zonnebloem levert een positieve bijdrage aan het leven van mensen met een fysieke 
beperking door ziekte, handicap of gevorderde leeftijd. Door middel van huisbezoek, activiteiten 
en aangepaste vakanties geven we kleur aan hun leven en helpen onze 16 Heijense vrijwilligers 
gevoelens van eenzaamheid te verminderen. Helaas heeft onze afdeling dit jaar als gevolg van het 
coronavirus minder activiteiten kunnen organiseren. Er wordt op bescheiden schaal bezoekwerk 
verricht. We doen dit alleen als de vrijwilliger en de deelnemer zich er goed bij voelen. De 

welfare groep is in kleiner verband enkele keren bij elkaar geweest. Verder hebben we in de afgelopen maanden een enkele attentie 
aan onze deelnemers uitgedeeld, rondgebracht door onze vrijwilligers. Financieel gezien heeft corona eveneens invloed gehad.  
Een deel van onze inkomsten krijgen wij vanuit de loterij. De lotenverkoop vond dit jaar noodgedwongen digitaal plaats. Wij 
danken de kopers van loten hartelijk voor hun bijdrage. Niettemin hebben we moeten constateren dat een digitale verkoop een 
aanzienlijk lager resultaat oplevert dan de gebruikelijke huis-aan-huis verkoop. De uitslag is inmiddels bekend en na te lezen op  
https://www.zonnebloem.nl/loterij/uitslag-2020. Het is thans even rustig op het gebied van activiteiten. Achter de schermen werken 
we eraan om zodra het kan weer klaar te staan voor onze deelnemers. Uw vrijwillige financiële ondersteuning voor onze activiteiten 
blijft meer dan welkom. U kunt de bijdrage afgeven bij onze penningmeester Aggie Lambregts, Lijsterbesstraat 8. Het bedrag 
kunt u ook overmaken op bankrekeningnummer NL57 RABO 0122 1031 14 ten name van Nat. Ver. De Zonnebloem Heijen. De 
Zonnebloem, afdeling Heijen, bedankt u bij voorbaat voor uw financiële steun.

Bestuur de Zonnebloem afdeling Heijen

Nieuwe jeugdtenues V.V. Heijen

Voetbalvereniging Heijen bestaat dit jaar alweer 90 jaar. Dit is een mooie gelegenheid voor de club om 
de tenues van de jeugd te vernieuwen. Immers, de jeugd is de toekomst en we zijn als betrekkelijk klein 
dorp trots dat we 6 jeugdteams hebben!

Het voetbalseizoen 2020-2021 verloopt door het coronavirus helaas wat anders dan verwacht. Zoals 
wellicht bekend hebben we door dit virus voorlopig geen competitiewedstrijden.  Een aantal jeugdteams 
heeft nog nét een wedstrijd kunnen spelen in de nieuwe tenues. De nieuwe tenues blijven verder even schoon in de kast liggen en 
staan, net als onze jeugdleden, te popelen om het veld op te gaan en zich te laten zien. Er is jarenlang gespeeld in shirts met lange 
mouwen. In ons tegenwoordige klimaat zaten die warme shirts niet altijd prettig. Voor de nieuwe shirts is gekozen voor tenues met 
korte mouwen. Uiteraard zijn de kleuren hetzelfde gebleven, maar de shirts zijn nu allemaal net wat strakker en moderner. We zijn 
als club trots op onze jeugd en de uniformiteit die we nu uit kunnen stralen als vereniging. Onze huidige sponsoren van de shirts zijn 
Hopmans bandentechniek en Eldorado parken. Wij danken hen voor deze steun aan de jeugdafdeling.  Verder zijn wij Sport 2000 
Van Neerven te Boxmeer dankbaar voor het mede realiseren 
van de samenstelling en de uitgifte van de nieuwe tenues.  U 
ziet: de jeugdafdeling van V.V. Heijen staat er goed op, maar 
uitbreiding is en blijft welkom. Wil jij (of je zoon/of dochter) 
voetballen met je vriendjes of vriendinnetjes, maar weet je 
eigenlijk niet of je het wel echt heel leuk vindt? Geef je dan 
op voor een gratis proefles voetbal; dit kan en mag altijd. 
Stuur een berichtje naar Oscar Klein, telefoon: 06-40839524.

Jeugdbestuur V.V. Heijen

Verenigingsnieuws



Het Carnavalsseizoen 2020-2021 gaat er anders uit zien 
Beste Wortelpinnen en Wortelpinnekes,

In de vorige Hejs Nejs hebben we jullie ingelicht over het persbericht dat de 
gezamenlijke carnavalsverenigingen in de Gemeente Gennep begin oktober hebben 
verspreid. In dit bericht is het besluit vermeld dat er tot en met maart 2021 geen grote 
carnavalsevenementen worden georganiseerd. 

Als vervolg op dit gezamenlijke bericht had iedere carnavalsvereniging de ruimte om 
voor zich zelf een besluit nemen over de eigen activiteiten. Ook hierover hebben we in 
de uitgave van oktober reeds geschreven.   

Onlangs heeft het bestuur van de carnavalsvereniging een definitief besluit genomen over een aantal evenementen. Leden en 
betrokkenen zijn hierover geïnformeerd. Het leek ons goed om via plaatsing in Hejs Nejs dit besluit met alle Heijenaren te delen.

In het komende seizoen zullen de volgende evenementen geen doorgang vinden: 

-Zittingsavonden
-Prinsenbals 
-Prinsenreceptie
-Optocht

Ook wordt er geen carnavalsgids uitgebracht. 

Kunnen we dan het carnavalspak het hele jaar in de kast laten hangen?  Deze vraag kunnen en willen we op dit moment niet 
beantwoorden. Net zoals het Kerstmis en Oud en Nieuw gaat worden, breken midden februari 2021 de carnavalsdagen aan. We 
hopen dat we elkaar dan, in een andere setting en ons houdend aan de op dat moment geldende maatregelen, toch kunnen 
treffen en carnaval bescheiden kunnen vieren. Een aangepaste en beperkte opzet is straks wellicht van toepassing op activiteiten 
als de Zotte Zaoterdag en de jeugdboerenbruiloft.  Op dit moment hebben we een dergelijk beeld voor ons. Alles blijft echter met 
onzekerheid omgeven.  Dat zal nog even zo blijven, maar wees er zeker van dat we jullie zo goed mogelijk op de hoogte blijven 
houden van ontwikkelingen.

We sluiten af met een bescheiden Alaaf en een volmondig Blijf Gezond.

Bestuur C.V. De Wortelpin

Stichting JeugdRaad Heijen (SJR) weet het soms ook niet meer. Ze willen zo graag iets doen 
voor en met de jeugd van 10 tot 16 jaar, maar ja, die vervelende, maar helaas noodzakelijke 
coronamaatregelen zitten hen dwars. 

Toch lieten ze zich niet uit het veld slaan. Ze bedachten en voerden het volgende leuke idee uit: 
we gaan samen pompoenen bewerken voor Halloween. “Samen” werd echter “individueel”: de 
bestuursleden van SJR brachten de pompoenen en andere benodigde materialen bij de kinderen 
thuis. Daar kwam alle creativiteit van onze jeugd tot volle bloei. De kinderen mochten foto’s maken 
van hun “gefrot” en die kwamen terecht bij onze redactie. 

De resultaten zie je op de pagina’s verdeeld over dit blad en op de voorpagina. Leuk toch!

We Proudly Present….:  De Pompoenen!

Merel

Wes

De pompoen van Jolien

De pompoen van Merel

Djin

Verenigingsnieuws



Vier jaar op rij de 
hoogste waardering!

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

Omdat er nogal wat verenigingsnieuws van EMM te 
melden viel en Roger toch al op ons lijstje Hoe is het 
toch met… stond, namen we dat ook meteen maar 
mee. Hoewel, Roger is niet echt uit ons straatbeeld 
verdwenen. Want behalve lid en voorzitter van EMM is hij 
ook jarenlang vorst bij De Wortelpin geweest, ook toen 
hij al in Gennep zijn stekje had gevonden. 

Eerst maar eens het fanfarenieuws
Jullie verslaggever was uitgenodigd een deel van een 
bestuursvergadering bij te wonen om de onderwerpen voor 
een artikel in het Hèjs Nèjs te bespreken. Dat waren er nogal 
wat en we kwamen op het idee om er maar een interview van 
te maken.

De coronacrisis hakte er flink in bij de fanfare- en 
slagwerkgroepleden. Negen weken geen muziek maken 
en daarna nog zes weken vakantie. Niet leuk, maar voor de 
getroffen zieken nog veel erger. Eindelijk, begin september 
konden de repetities weer hervat worden, wel met de nodige 
coronamaatregelen die door iedereen goed werden opgepakt. 
Lekker toeteren en trommelen, dat was fijn.

“Lekker toeteren en trommelen,
dat was fijn”

Roger: “Dit jaar slaat EMM de donateursactie over. Het kan niet 
in deze tijd want het is veel te vroeg donker en we hebben 
ook geen concerten of andere activiteiten kunnen laten zien 
dit jaar. Maar volgend voorjaar willen we wel paasbroden gaan 
verkopen om de bodem van de kas weer te bedekken. Let op 
de informatie in het Hèjs Nèjs te zijner tijd.”

De vóórzitter van EMM zit áchteraan!
Dit leggen we even uit. Officieel sinds september van dit jaar en eigenlijk al een poosje eerder, is Roger Guelen voorzitter van 
fanfare EMM. Maar met zijn instrument, de grote bas, is zijn plaatsje in het orkest helemaal achteraan bij de “groot koper groep”. 

Hèjs Nèjs
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Sinds 1996 speelt hij op dit instrument. Om het 
instrument goed te leren bespelen kreeg hij via Louis 
v/d Waarsenburg les van Dineke Griek, bassiste bij de 
Luchtmachtkapel. Na enige lessen leerde hij de rest van 
Frans Stoffele en uit zichzelf. Van de negen blokfluiters 
waar Roger zijn muzikale carrière mee begon, is hij de 
enige die nog bij de fanfare is. Oei!

Voorzitter
De fanfare kampte al enige jaren met ernstig gebrek aan 
bestuursleden. Vooral een voorzitter werd behoorlijk 
gemist. Roger: “Toen dacht ik, na de laatste noodkreet, 
nu er iets meer tijd voor is, stap ik erin. Er was echt 
behoefte aan bestuurlijke ondersteuning. Ervaring had 
ik al opgedaan als vorst bij De Wortelpin.” Dat weten 
we allemaal nog wel. Roger “kwatste” op onnavolgbare 
wijze vele zittingsavonden en prinsenrecepties aan 
elkaar! Bovendien zat hij als vorst ook in het bestuur van 
de carnavalsvereniging. Die ervaring kwam hem goed 
van pas bij de fanfare. 

Zoals gezegd zit Roger als bassist bij de “groot koper 
groep”. We vragen Roger naar zijn muzikale voorkeur. Bij de 
fanfare is Roger fan van componist Jacob de Haan. Kenners 
weten dan wat hij bedoelt. Echt fijne fanfaremuziek, al gaat 
hij het modernere genre zeker niet uit de weg.

Carnaval
Carnaval is de tweede grote passie van Roger, al ligt nu 
alles noodgedwongen stil. Twintig jaar lang ging Roger 
met een hele club naar Maastricht op de elfde van de 
elfde. Omdat hij in Gennep woont, is hij gestopt bij De 
Wortelpin, want hij verwacht dat zijn kinderen liever in 
Gennep zullen gaan carnavallen. Het wordt ze wel met de 
paplepel ingegoten! 

Nog meer hobby’s: al 30 jaar speelt Roger minigolf in 
competitieverband. Nu in Nijmegen bij De Houtduif, 
in de nabijheid van De Goffert. Verder liep hij al een 
aantal keren de Vierdaagse. Hij is nog steeds lid van de 
wandelclub in Afferden. De laatste tijd wandelt ook zoon 
Sebas met zijn papa mee. Laatst nog in Plasmolen, 6 
kilometer, dat is best een eind voor zo’n kereltje!

“De laatste tijd wandelt ook zoon 
Sebas met zijn papa mee.” 

Waar EMM erg dankbaar voor is, is de steun van de 
RABObank Clubactie. Veel leden van de RABObank 
hebben op EMM gestemd. Top!

Nu de repetities weer hervat zijn denkt men voorzichtig 
aan een tweetal concerten op 23 en 24 januari in d’n 
Toomp. Het thema is Op reis in Europa. Fysiek reizen 
door Europa is op dit moment beperkt, dus gaan we er 
samen maar muzikaal naar toe. Ook daar worden nog 
aankondigingen van gedaan in dit blad. 

Terugblik
Met spijt blikt EMM terug op de concerten die niet 
konden worden uitgevoerd. Zo stond er op 5 april een 
spektakel op het programma, Lijden en Bevrijden, naar 
aanleiding van 75 jaar bevrijding, dit samen met de Heijse 
Revuegroep. Door corona moest dit helaas geannuleerd 
worden. Roger verwacht wel dat dit nog wel een keertje 
doorgang vindt, maar dan in d’n Toomp en niet in de kerk 
zoals eerst het plan was. De datum is nog niet bekend. 
Ook het Bevrijdingsfestival dat de gemeente Gennep 
aan het organiseren was en waarbij EMM een concert 
zou geven in Roepaen moest om dezelfde reden worden 
afgezegd. 

750 jaar Heijen
Bij dit evenement dat in 2021 en 2022 doorgang hoopt 
te vinden is ook zeker een rol voor EMM weggelegd. 
Hèjje Mojjer neemt hiervoor het initiatief.

Ledenwerving
Roger: “Door de crisis konden wij geen jaarlijkse 
ledenwerving doen bij de basisschool, dus hebben we 
geen nieuwe leerlingen. Maar eigenlijk hopen we dat 
we ex-leden van EMM zouden kunnen motiveren in het 
fanfareorkest of bij de slagwerkgroep terug te komen. 
Desnoods woon je eerst een paar repetities bij om te 
kijken hoe dat voelt. Je bent welkom!”

En dan nu Roger zelf
Roger is inmiddels 46 jaar en getrouwd met Wendy 
Maas. Het stel woont aan de Logterheuvel en heeft twee 
zonen, Sebas (8) en Merijn (4). Roger is van die 46 jaar al 
37 jaar lid van EMM. Hij begon met acht andere kinderen 
met blokfluiten, daarna bugelles bij Gerrit Stoffele en 
de Muziekschool. De bugel had niet helemaal zijn liefde 
en toen Peter Linssen hem vroeg de grote bas te gaan 
spelen was hij meteen vóór. Roger: “Ik wilde toen wel 
een eigen instrument hebben. In die tijd hadden we een 
speciale instrumentenregeling bij EMM en daar heb ik 
gebruik van gemaakt.” 

Muzikaliteit zat er al vroeg in bij Roger

Roger (geheel rechts) in militaire dienst
bij het korps der Limburgse Jagers

dit is Roger bij de Hofkapel
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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 al onze lekkernijen.

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

Al jaren een begrip in Heijen en omstreken

Openingstijden: 
Dinsdag t/m zaterdag  11.30 – 22.00 uur

zondag  12.00 – 22.00 uur

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

zondag  12.00 – 21.00 uur

maandag  gesloten

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

 HEYEN
SINDS 1898

COENDERS
TWEEWIELERS

F

GAZELLE, BATAVUS, 
RIH, LOCOMOTIEF, 

ELECTRISCHE FIETSEN, 
SPARTA, ION, 

BATAVUS EASY SACHS
BROMFIETSEN: VESPA en PUCH

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

Mail: hans.coenders@hetnet.nl
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Verder wordt er ook nog vier dagen per week gewerkt. 
Eén dag is papadag. Hij is chauffeur bij het afvalbedrijf 
Renewi in Venlo. Haalt met zijn collega’s dagelijks 
papier en karton op bij allerlei bedrijven. Van de bakker 
op de hoek tot grote bedrijven op industrieterreinen.  
In Heijen onder andere bij Het Heijderbos en in Gennep bij de 
gemeente en Dichterbij.

De regio die het bedrijf bestrijkt gaat van Roermond tot Mook en  
Oost-Brabant. Hier werkt Roger al 23 jaar. Begonnen bij Emons, 
daarna via Keunen en AVR naar Van Gansewinkel en nu dus 
Renewi.

Gewetensvraag: kom je nog een keer terug in Heijen  
wonen, Roger?

Antwoord: “Alleen als ik een huis kan vinden met een wei voor 
de pony van Wendy! Dus, wie weet wat de tijd brengen zal!” 

Wij wensen Roger veel plezier en wijsheid bij zijn  
EMM voorzitterschap….

Roger op de grote bas, in het midden Wim Verhofstadt (overleden) en 
rechts Frans Stoffele, in 1998 de “groot koper groep”



Beste mensen,

Op het moment van dit schrijven ziet het er naar uit dat er met Kerstmis géén Herdertjesmis zal zijn. Het 
bleek voor de mensen die dit de afgelopen jaren hebben georganiseerd helaas niet meer mogelijk om hier 
tijd voor vrij te maken. Wij zijn hen veel dank verschuldigd en wij begrijpen dat een en ander niet steeds 
op dezelfde (kleine) groep vrijwilligers kan neerkomen.Misschien zijn er vrijwilligers te vinden die, om deze 
jarenlange traditie voort te zetten, voor het komende jaar alsnog kans zien om de draad op te pakken.
Het zou héél fijn zijn!

De nachtmis van 24 december om 22.00 uur zal worden opgedragen door pastoor Paquay. Deze mis zal 
worden opgeluisterd door het Gregoriaans koor. De mis van 25 december, Eerste Kerstdag, om 9.30 uur 
zou worden opgeluisterd door het Gezinskoor.  Het koor heeft echter al geruime tijd niet meer kunnen 
repeteren, zodat optreden met het volledige koor niet mogelijk zal zijn. Hopelijk is het mogelijk om met 
een kleine afvaardiging van het koor toch voor een mooie viering te zorgen.

Wij wensen iedereen, ondanks de beperkingen, mooie en gezegende Kerstdagen toe!

Het kerkbestuur en Pastoor Geudens

Kerkbijdrage 2020

Hebt u de toegezegde kerkbijdrage nog niet (volledig) voldaan? Dan vragen wij u het (resterende)  
bedrag over te maken naar bankrekening NL85 RABO 0122 1006 70 t.n.v. Parochie H. Dionysius onder  
vermelding van “Kerkbijdrage 2020”Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage. 

Het kerkbestuur 

Allerzielen – zegening graven 

Omdat de geplande viering van Allerzielen niet door kon gaan heeft pastoor Geudens op vrijdag  
30 oktober de graven gezegend.

Herdertjesmis onder voorbehoud

Kerkberichten: 
zie Maas en Niersbode, en 
via www.heijen.info 
Wijziging in informatie:  
www.heijen.info

Zondag 06 december 09.30 uur  
Eucharistieviering met volkszang

Zondag 13 december 09.30 uur  
Eucharistieviering met volkszang 

Zondag 20 december 09.30 uur  
Eucharistieviering met het 
Gregoriaans Koor 

Zondag 20 december 14.00 uur  
Kerstconcert in de kerk 
m.m.v. diverse Heijense 
muziekgezelschappen 

Donderdag 24 december 19.00 uur  
Herdertjesmis, Familie-
Eucharistieviering

Donderdag 24 december 22.00 uur  
Nachtmis met het Gregoriaans Koor

Vrijdag 25 december 09.30 uur  
Eucharistieviering met het Gezinskoor

Zondag 27 december 09.30 uur  
Eucharistieviering met volkszang

december 
2020

vieringen in
Onlangs (eind oktober) ontvingen wij een berichtje vanuit de 
Boommarterstraat 5-7 waar cliënten van Dichterbij wonen. 
Op het moment van schrijven worden deze woningen hard 
getroffen door het Coronavirus. Hopelijk gaat het nu, tijdens 
het verschijnen van Hèjs Nèjs, weer een stuk beter met de 
bewoners en zien we ze weer terug in het straatbeeld van 
Heijen. Toch wel iets gezelliger !

Berichtje vanuit de Boommarterstraat
Het is wat met ons. De nummer 5 kant heeft corona. Bark, 
Charles, Mark, Peter en ik. Maar het gaat goed met ons gelukkig. 
De nummer 7 kant heeft het niet. Wij blijven allemaal thuis en 
echt binnen. Wij zijn getest allemaal. En nou maar snel hopen 
dat het gauw voorbij is met die ellende. Het is maar niks zo dat 
gedoe. We doen maar filmpjes kijken en wat spelletjes doen om 
de dag door te brengen. Ik ben wel weer blij dat het allemaal 
weer normaal wordt. Ik ben blij dat ik weer kan gaan werken en 
weer naar huis kan gaan. Dat was het wel weer.
 
Van Marcel

Berichtje van Joke 
Zoals Marcel al beschrijft zijn er op dit moment 5 van de 10 
bewoners van de Boommarterstraat 5 en 7 besmet met het 
Covid-19 virus. Terwijl ik dit schrijf zijn er ook 4 begeleiders 
besmet. Gelukkig tot op heden allemaal met milde klachten. 
Deze besmettingen maken ook dat wij als begeleiders met 
beschermende pakken rondlopen in en om de woning. De 
bewoners zitten nu 14 dagen in quarantaine omdat niet alle 
cliënten tegelijk getest waren. Dus helaas voor de cliënten nu 
ook geen gezellige praatjes buiten met hun dorpsbewoners. 
We hopen snel weer naar buiten te kunnen. Want de bezoekjes 
aan ouders, familie en vrienden zijn nu tot ieders verdriet  
niet mogelijk.
 
Joke van den Broek

Boommarterstraat 5-7 getroffen door covid….

Hèjs Nèjs
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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

Dennenlaan 9, 6598 BZ Heijen • 06 147 030 47 • info@theunissenbouw.nl • www.theunissenbouw.nl

Heikampseweg 71, 6598 BS Heijen • 0614703047 
info@theunissenbouw.nl • www.theunissenbouw.nl

Aanbouw
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Aanbouw

Heikampseweg 71, 6598 BS Heijen • 0614703047 
info@theunissenbouw.nl • www.theunissenbouw.nl

Aanbouw

Wij maken samen met u bouwplannen
Samen toewerken naar doelgerichte bouwplannen

(0485) - 51 34 34
info@snellenhorecaservice.nl
www.snellenhorecaservice.nl

Snellen Horeca Service
Boxmeerseweg 2a, 
6598 BK  Heijen

(0485) - 51 34 34
info@feestpakketopmaat.nl
www.feestpakketopmaat.nl

Showroom
Hoofdstraat 15, 
6598 AA  Heijen

Verlangen

“Kijken, kijken, kijken!”
Sinds onze kinderen kunnen praten en ik foto’s 
van ze maak is dat het eerste wat ze roepen! Oké, 
ik geef toe, ik ben echt een mamaratie en ik maak 
er ook een heleboel, soms tot vervelens aan toe. 
“Ah, nog eentje jongens? Even lief lachen! Doe 
het voor opa en oma”. Die laatste doet het hier 
altijd erg goed :-). Uiteraard mogen ze daarna wel 
even kijken, kijken, kijken hoe ze geworden zijn!

“Vroeger”, zo begon ik laatst tegen ze. En als ik 
over vroeger begin kijken ze me altijd met een 
quasi ongeïnteresseerde blik aan, heb je haar 
weer over vroeger… Stug continueer ik dan mijn 
verhaal, zo ook toen. “Vroeger, toen hadden we 
helemaal geen telefoons waar je ook foto’s mee 
kon maken! Vroeger maakte je alleen maar foto’s 
met een fototoestel waar een rolletje in zat! En 
dat bracht je dan weg naar een fotowinkel en 
dan moest je wel eens 3 weken wachten voordat 
je de foto’s op kon komen halen!” Halverwege 
het verhaal hebben ze zich alweer op de lego 
gestort en zit ik nog voor me uit te staren. Drie 
hele weken, van afwachten…. en dan was het 
eindelijk zo ver en maakte je met kriebels in je 
buik het mapje met de foto’s open om te zien hoe 
ze waren geworden! 

Of de brieven die ik vroeger schreef naar 
vriendinnen toen ik als tiener in het buitenland 
woonde. Het vele werk, de concentratie en het 

lange wachten op alle antwoorden en verhalen 
vanuit de andere kant van de oceaan…. Wat 
keken we ernaar uit als de postbode kwam!

“De voorpret is immers de 
helft van het plezier”

Dat ergens naar verlangen, dat mis ik heden ten 
dage. Hoe mooi, nuttig en snel de techniek ook 
is, ik vind het soms jammer dat we tegenwoordig 
zo snel in onze behoeftes worden voorzien. De 
voorpret is immers de helft van het plezier en 
zonder verlangens geen missie. Dat ergens naar 
uit kunnen kijken, het aftellen, dat heeft toch ook 
iets magisch, iets spannends? Misschien houd ik 
mezelf wel teveel vast aan de nostalgie van het 
ergens naar uit kunnen kijken en zou ik ook eens 
met de tijd mee moeten gaan….  Voorlopig kan 
ik mij nog bedwingen, hoewel…

Laatst hoorde ik op de radio dat er een luchtballon 
in “onze” Maas was beland. Het mandje bleef 
drijven en voer zo een stukje over de Maas heen 
om vervolgens weer rustig op te stijgen! Toen ik 
thuis kwam kon ik het toch niet laten om direct 
even op internet te gaan kijken, kijken, kijken!

Toch wel handig die techniek van 
tegenwoordig……..

Liefs,
Marita 

Hallo, ik ben Marita en ik neem 
jullie graag mee in mijn wereld 
en de kijk op het Heijse leven…

Hèjs Nèjs
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Laatste oproep voor de Baby Fotoshoot

Beste ouders,

We wachten nog op de aanmelding van een paar baby’s, die dit jaar in 

Heijen zijn geboren. Stuur s.v.p. een mailtje naar marjohejsnejs@gmail.com. 

Begin december ontvang je dan een uitnodiging voor de fotoshoot met 

de nodige informatie.

Anna en hond Kyra-Belle
Wat was Anna trots toen ze het Hèjs Nèjs van oktober in de brievenbus kreeg. In deze uitgave stond niet alleen een heel mooi verhaal over haar en haar lieve hond Kyra-Belle, maar op de voorkant zelfs een prachtige foto van dit span. Het verhaal moest natuurlijk gelijk aan Kyra voorgelezen worden. Hiervan getuigt deze leuke foto. Lief! 

Persoonlijke 
Kerstwens 

In deze Corona-tijd willen we jullie allemaal oproepen een persoonlijke, dus aan iemand 

gerichte, kerstwens in te sturen, die wij vervolgens op een leuke kerst-achtige manier 

gaan publiceren in het Kerstnummer van Hèjs Nèjs.

Wil je iemand verrassen met een lieve, leuke of grappige kerstwens, stuur dan je wens in 

één zin uiterlijk 3 december naar dorpsblad@heijen.info. Als dit lastig is kun je ook een 

envelopje met de wens in de brievenbus gooien op Hoofdstraat 28, Heijen.

     We rekenen op jullie inzendingen! 

      De redactie.

Meike

Sjuul

Sjuul

Jesse

De pompoen van Jesse en Semme

De pompoen van Jodi

Jan van Dijck & familie
In de vorige editie van Hejs Nejs is per ongeluk een stukje van de foto weggevallen bij het artikel van Historisch Heijen. Hierbij de volledige foto!



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

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

Wat is uw
huis waard?

Gratis waardebepaling
bel 0485-820202

De pompoen van Jules
De pompoen van Megan

De pompoen van Ties

De pompoen van Cas

De pompoen van Meike



 

 

   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!

PrivaZorg helpt u graag

Worden de zware taken in 
het huishouden u teveel? 
Of merkt u dat het niet 
meer zo goed lukt om uw 
huis leefbaar en schoon te 
houden?

Waarom PrivaZorg?

• Een vaste zorgverlener   
 (m.u.v. vakantieperiodes)
• Zorg op een vast moment
•  Kwaliteit en persoonlijke 

aandacht zijn voor ons 
belangrijk

• Geen wachtlijst

Ondersteuning nodig 
bij het huishouden?

Bel voor meer 

informatie:

T. 088 - 600 93 18

www.privazorgmaasenwaal.com 

info@privazorgmaasenwaal.com 
PrivaZorg 
Maas & Waal

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

Niels en Noortje hebben hun hele jeugd in Heijen 
doorgebracht en wie kent hun ouders niet! Frans en Heidi 
Elemans met hun heerlijke groentewinkel in Gennep, die 
in maart helaas gesloten werd. Niels en Noortje wonen 
inmiddels in respectievelijk Gemert en Milsbeek. We spraken 
met hen in Huize Elemans op een rustige herfstmiddag.

Niels
Niels is 39 jaar en is huisarts in Gemert. (“Ik had op school 
al een doktershandschrift!”) Zijn jeugd stond in het teken 
van veel voetballen, tennissen, vissen in het Langeven, 
school en vader en moeder en zelfs opa en oma Elemans 
helpen op de markt. We vragen naar kattenkwaad. Daar 
wordt onschuldig bij gekeken. Niels: “Ik gedroeg me 
nét goed genoeg om niet bang te hoeven zijn voor de 
leerkrachten.” Hij voetbalde bij VV Heijen van zijn 6e 
tot zijn 24e, toen ging het door de studie niet meer. Hij 
heeft altijd “achterin” gevoetbald en bracht het zelfs 
tot het eerste elftal. Zijn voetbalvrienden waren onder 

andere Mark Martens, Arthur Klaassen, Ron Pouwels en 
Henri Willems. Een leuke herinnering is het elftaluitstapje 
naar Chaam. Ze zaten met het team in een soort  
jeugdherberg en “daar hadden ze bier”. 

“We vragen naar kattenkwaad. Daar 
wordt onschuldig bij gekeken.”

Niels: “Ik hielp ook altijd in de winkel en in de vakanties 
dinsdag op de markt. Soms viel er wat geld van de klanten 
op de grond tussen de kramen en op een of andere manier 
zag mijn oma dat altijd vallen. Na afloop van de markt ging ik 
op haar aanwijzen op zoek naar dat geld, dus mijn spaarpot 
was best goed gevuld!” Noortje: “Niels vindt altijd overal 
geld….” Dat helpen in de winkel heeft Niels overigens lang 
volgehouden. Zeker rond de kerst was hij tot de laatste keer 
vorig jaar altijd nog in de winkel te vinden.

Hoe is het toch met….. Niels en Noortje Elemans?
In onze rubriek Hoe is het toch met…. interviewen we mensen die in Heijen geboren en getogen zijn, maar die de Heijense kudde 
verlaten hebben en elders hun geluk hebben gevonden. Dat is het geval met Niels en Noortje Elemans.

Hèjs Nèjs
November 2020 25



Ze weet ze nog allemaal: Harold Kroon, Hans Boekholt, 
Frank Stoffele, Ron Wabeke en Gerald Jaspers. De 
volgorde kan iets anders zijn… Ze werden getraind door 
Jeannette v/d Venne. Later trainde Noortje zelf ook de 
kinderen die bij de dansgarde waren.

Van haar schooltijd in Heijen herinnert ze zich niet zo veel. 
Ze trok op met haar klasgenootjes en samen “bemmelden” 
ze wat door Heijen. Ook gingen ze met Niels en de 
vrienden mee als ze gingen vissen. Maar dan moesten ze 
wel stil zijn…..

Ze turnde bij ODI in Ottersum, maar van harte ging het 
niet. “Ik vond eigenlijk alles eng!” Het was dat ze zo lenig 
en sterk was dat ze steeds wat verder kwam, maar haar hart 
lag er niet. Na de basisschool ging ze naar de MAVO in 
Boxmeer. Iedere dag dat hele eind fietsen, daar had ze een 
bloedhekel aan, maar ze wilde per se naar Boxmeer! Na de 
MAVO vier jaar verpleegkundigenopleiding in Nijmegen. 
Ze vond een baan bij Dichterbij en werkte jarenlang op 
een van de groepen. Het vak van verpleegkundige, 
hoe mooi ook, werd op een gegeven moment toch te 
zwaar en nu zit ze op kantoor en plant scholingen voor 
het leercentrum. Noortje is ook enorm creatief en doet 
aan “zakelijk tekenen”. Wat dat is vragen wij. Zakelijk 
tekenen is communiceren door te tekenen in een zakelijke 
context. Ze laat ons op de telefoon een paar afbeeldingen  
zien. Knap!

Wilko Mans is haar grote liefde en met hem woont 
e in Milsbeek. Ze hebben twee dochters, Lisa is al 11 
en Eefke is 8. Noortje viert nog graag carnaval, maar 
voor Niels is het voorbij.

Hoe typeren Noortje en Niels elkaar?
Oei, daar moet even over nagedacht worden! Eefke die ook 
bij het gesprek is, fluistert Noortje in haar oor dat “oom” Niels 
zo grappig is. We geloven dat meteen! Noortje zegt: “Ik heb 
er een fijne broer aan.” Niels: “Noortje is heel zorgzaam en 
creatief.” 

Dat Niels goed op de hoogte was van het groente- en 
fruitjargon bleek wel toen hij een keer bij de moeder van 
een vriendje aardappelen in de achterbak van de auto zag 
liggen. “O,” zei hij, “je hebt kapotkokers gekocht.” Hij 
kon de moeder uitleggen dat dat kruimige aardappelen 
waren. “Nu zou ik dat niet meer herkennen,” lacht hij.

Een leuke herinnering is ook dat ze bij de voordeur een 
portemonneetje op de grond legden met een touwtje 
eraan en als iemand dat dan wilde oprapen werd er snel 
aan het touwtje getrokken. Niet iedereen kon de grap 
waarderen, lachen ze nog na.

Niels wist altijd al dat hij dokter wilde worden. Toen hij 
een keer bij een vriendje in de auto zat zei hij dat ook 
hardop. Vriendje reageerde: “Ja ja, dokter van groente en 
fruit, zeker!” Na het VWO begon hij na 2 tussenjaren aan 
de studie medicijnen.

Vriendje reageerde:
“Ja ja, dokter van groente

en fruit, zeker!”

Niels nu
Niels is getrouwd met Gemertse Lotte en ze hebben sinds 
vier maanden drie kinderen, alle drie jongens. Pim (5), 
Guus (3) en de kleine Job. Opa en oma Elemans passen 1x 
per twee weken een dag op het spul. Dat kan nu, nu ze met 
pensioen zijn. Ze genieten ervan. Lotte is ook huisarts en 
werkt in een praktijk in Beek en Donk, Niels dus in Gemert. 
Hij nam bijna vier  jaar geleden de praktijk in Gemert over 
(Palissade heet de praktijk), in totaal werken ze daar met 
18 personen.

Zijn hobby’s zijn koken, vooral taarten bakken, en er wordt 
ook nog gevoetbald in het 6e elftal van VV Gemert. Ook 
tennissen staat af en toe nog op het programma. 

Noortje
Noortje is twee jaar jonger dan haar broer en we kennen 
haar zeker nog van de tijd dat ze als dansmarietje optrad. 
We kregen daar ook nog een mooie foto van mee. Haar 
vriendinnen zaten allemaal bij haar in de klas op de 
basisschool: Bauke Lemmen, Maartje Kerkhoff, Astrid 
Janssen, Cindy Kusters en Suzanne Koenen. Suzanne en 
Cindy waren samen met haar dansmarietje in die tijd. Vijf 
carnavalsjaren lang trad ze met hen op en ging mee met 
de prinsen Carnaval. 

Het geanimeerde gesprek met Niels en Noortje

JeugdfotoHèjs Nèjs
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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

 

OONNSS  GGEELLUUKK  

GGEEWWOOOONN  GGEEZZEELLLLIIGG    
 

Ons geluk heijen 
Hoeve de schaaf 
Brem 11 heijen 

Ottersumseweg 55, Gennep  |   T. 0485 - 51 49 51
www.hetparkethuis.nl

Houten vloeren, parket, PVC, onderhoud 
vloeren en traprenovatie

Corona
We ontkomen er natuurlijk niet aan om even over corona 
te spreken. Niels en Lotte hebben het allebei aan het 
begin van de pandemie al gehad. Er was nog niet zo veel 
beschermingsmateriaal en ze wisten eigenlijk ook niet 
wat er op hen afkwam. Lotte was in die tijd al 5 maanden 
zwanger van Job, dat was erg. Niels was net ziek toen de 
zaak in Gennep dicht ging. “De sluiting heb ik dus gemist.”
“Mensen waren echt heel erg ziek,” vertelt Niels. 

Twee dingen vielen op. De saturatiemeters (knijper op de 
vinger waarmee de zuurstof in het bloed wordt gemeten) 
leken wel kapot zo laag gaven ze soms aan. En dat er meer 
mensen dan gemiddeld een beroerte kregen. 

De dochters van Noortje bakten cake en koekjes en 
maakten knutselwerkjes, die gaven ze dan aan de 
eenzame bewoners van de seniorenwoningen verderop 
in de straat. Wat lief! Niels en Noortje zijn opgegroeid 
tot fijne, sociaalvoelende volwassenen. Frans en Heidi 
kunnen trots zijn.

Noortje en de dansmarietjes
Suzanne en Cindy



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!

Bijdrage Werkgroep Historisch Heijen.
Op verzoek van Werkgroep Historisch Heijen maken wij voortaan in elke uitgave van het Hèjs Nèjs plaats voor een 
onderwerp uit hun uitputtende voorraad mooie anekdotes. Wekelijks plaatsen zij een onderwerp van Historisch Heijen op 
Facebook (elke zondagmorgen om 11 uur). Maandelijks wordt ook een van deze onderwerpen in het Hèjs Nèjs opgenomen. 
Werkgroep Historisch Heijen heeft inmiddels 253 leden. Deze keer een greep uit de rubriek: Agrarische Bedrijven

Loonbedrijf H. Reintjes
Voor de bewerking van de gronden en het oogsten waren grote machines nodig. Het was niet lonend voor de boeren om 
zelf de benodigde machines aan te schaffen. Een loonbedrijf kon dat wel doen, omdat deze machines voor meerdere boeren 
konden werken. Zo ook loonbedrijf Harrie Reintjes, gevestigd ‘aan de Grens’.

Zodat u zich op belangrijker zaken kunt richten

Erfsebosweg 26, 6598AJ Heijen - T: 06-21509872
www.polderadministratiekantoor.nl - frits@polderadministratiekantoor.nl

c i j f e r s  o m  o p  t e  b o u w e n

Altijd bij u in de buurt voor uw
Administratie- en Belastingzaken

en voor uw Loonadministratie
Harrie Reintjes (li) en Joep Franken

Tractor uit de beginjaren van het bedrijf

Voor het verrichte werk moest natuurlijk wel betaald worden….

Trots hoog en droog op de maaidorser: deze machine kon in één 

handeling het graan maaien en dorsen. Dat scheelde heel veel werk 

voor de boeren.Vroeger moest het graan met de hand gesneden 

worden, gebundeld, te drogen gezet, opgestapeld en later gedorst.



Prachtig is het momenteel in de natuur. De bomen en struiken 
kleuren van groen naar geel en oranje en overal waar het een 
beetje vochtig en warm is, schieten de paddenstoelen omhoog. 
De grote parasolzwammen staan met soms wel tientallen bij 
elkaar en ook de mooie aardsterren laten zich weer zien.

Deze keer wat meer aandacht voor de zwavelzwam en de 
zadelzwam, die in ons gebied best veel voorkomen.

Zwavelzwam (Laetiporus sulphureus)
Uiterlijk en voorkomen
De zwavelzwam is een grote houtzwam die is opgebouwd uit 
een toef vlezige spatelvormige hoeden die in allerlei vormen 
voorkomen. In het beginstadium zijn de hoeden wit en lijken 
ze opgekruld. In een later stadium verkleuren ze van geel naar 
oranje en is er een duidelijke hoed te zien. Soms naast elkaar, 
maar vaak ook boven elkaar of in elkaar gedraaid. Vooral in 
het beginstadium van hun ontwikkeling bezitten de hoeden 
allerlei gradaties van witte, gele (zwavelkleurige) en oranje 
kleuren met overgangen daartussen. In een later stadium 
verdwijnen de felle kleuren. Oude exemplaren worden wit en 
brokkelig als geitenkaas. De zwavelzwam is een buisjeszwam, 

wat betekent dat de onderkant waar de sporen rijpen, bestaat 
uit gaatjes en niet uit plaatjes zoals bij de ons zo bekende 
vliegenzwam (rood met witte stippen). Het is een algemeen 
voorkomende houtzwam die verspreid over het hele land wordt 
gevonden, zowel op zandgronden in de duinstreek als op de 
klei- en veengronden. Hij komt hier voor in open landschappen, 
parken, lanen, boomgaarden en oude loofbossen. Het valt 
op dat de zwavelzwam op klei- en veengronden minder vaak 
wordt gevonden dan op zandgronden. Op de Waddeneilanden 
(behalve Texel) en in de Flevopolders is de zwavelzwam 
zeldzaam.

Parasiet
De zwavelzwam wordt door heel Europa gevonden, behalve 
in noordelijke en alpiene streken. Ze is ook bekend in alle 
werelddelen. De frisse en kleurige zwavelzwammen beginnen al

Zwavelzwam en Zadelzwam

na een maand of twee af te takelen en de resten kunnen tot een 
jaar lang aan de boom worden gezien. Hoewel de zwavelzwam 
ook wel op dood hout voorkomt, is hij vooral bekend als een 
geduchte parasiet van levende bomen. Levende bomen worden 
via beschadigde plekken geïnfecteerd. Gezonde, onbeschadigde 
bomen worden niet aangetast. De meeste waarnemingen van 
zwavelzwammen worden op eik gemeld, minder op wilg, kers, 
robinia en enige andere loofboomsoorten. In tegenstelling tot 
in Amerika en Oost-Azië wordt de zwavelzwam hier zelden op 
naaldbomen aangetroffen.

Eetbaar of niet
In Engeland is de zwavelzwam een gewaardeerde en veel 
gezochte consumptiepaddenstoel. Hij wordt daar ‘chicken of 
the woods’ genoemd omdat de structuur van het vlees lijkt op 
de draderige structuur van kippenvlees. De eetbaarheid van de 
zwavelzwam wordt in Nederland in twijfel getrokken. Er is namelijk 
een aantal gevallen bekend waarbij consumptie allergische 
reacties veroorzaakte. De zwavelzwam staat in Nederland te 
boek als een onbetrouwbare consumptiepaddenstoel. 

Zadelzwam (Polyporus squamosus)
Kenmerken en voorkomen
De zadelzwam is een ronde tot ovale waaiervormige paddenstoel, 
soms wat trechtervormige paddenstoel die meerdere hoeden 
vormt op de stam van een boom. De steel staat vaak zijdelings, 
waardoor de paddenstoel lijkt op een dameszadel of het zadel 
van een oude tractor, en dan niet alleen qua vorm maar ook qua 
omvang, want de hoed kan wel 60 cm in doorsnede worden. 
Aan de bovenzijde zitten concentrische ringen van vezelige, 
donkerbruine schubben, op een crème tot okergeel gekleurde 
hoed, met een scherpe rand. Kenmerkend is de geur van de 
zadelzwam, deze ruikt naar meel. De zadelzwam heeft aan de 
onderzijde duidelijke zichtbare buisjes, deze “gaatjes” zijn 
ongeveer 1 mm groot. De gaatjes zijn onregelmatig hoekig-
ovaal, wittig tot crème-okerkleurig. De paddenstoel komt 

regelmatig voor in houtstruwelen en is hier veel te vinden op 
stronken, stobben, stammen en stamwonden van levende en 
dode loofbomen. Hij is vaak te vinden op es, iep, beuk, wilg, 
esdoorn en populier. De zadelzwam (Polyporus squamosus) 
stelt geen extreme eisen aan zijn omgeving. De soort is te 
vinden op allerlei vochtige, voedselrijke grondsoorten. De 
zadelzwam komt vooral in het westen en noorden van ons land 
voor, maar ook bij ons vind je deze parasiet op veel plekken. 
Op landgoed Bleijenbeek staat hij ieder jaar te pronken langs 
de rode wandelroute. Je ziet hem het hele jaar door maar 
met een piek in mei en september/oktober. Mede daardoor 
behoren zadelzwammen tot de bekendste paddenstoelen 
van Nederland.

Veel mensen zoeken nu de natuur op om toch even wat anders 
aan hun hoofd te hebben dan steeds maar te moeten denken 
aan afstand houden en handen wassen. Blijf dat vooral doen, 
het is zo goed voor je. Ga je een herfstwandeling maken, neem 
dan een spiegeltje mee dan kun je ook onder de paddenstoelen 
die je tegenkomt kijken en zul je verbaasd zijn over kleuren, 
plaatjes en gaatjes.

Blijf gezond, geniet van elkaar en van alle mooie dingen  
om je heen.

Martha en Paul

Zadelzwam jong exemplaar

Zwavelzwam volwassen exemplaar

Zwavelzwam

Zwavelzwam oud exemplaar

Zadelzwam volwassen exemplaar
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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: 
hans.boekholt@heijen.info 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
Erica Reintjes 
Angeline van Tankeren
Marita Wit

Verspreiding:
Henk Kerkhoff, 06-51910092
Jan Teerling, 06-50805738 

Advertenties:
Jan Teerling
jan.teerling@heijen.info

Fotografie:
Suzanne van den Corput-Koenen
Stella Roodbeen

Ontwerp en Realisatie:
RoverMedia-Group
Runstraat 15 Schaijk
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dragen in de vorm van teksten etc. 
tot uiterlijk de 1e van de maand; 
fotomateriaal bij voorkeur tot een 
week hiervoor.

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 - 06-22557760
Anthony van Baal: anthony.van.baal@politie.nl - 06-11356053
Deze nummers NIET GEBRUIKEN in spoedgevallen. Bel in 
geval van spoed: 112

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

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 
Nijmegen en Omstreken  024 – 3550222
Dierenhotel De Mère, Balgoij  024 - 6414982
www.mere.nl

Belangrijke telefoonnummers

In verband met het coronavirus is er 
nog altijd veel onzekerheid in hoeverre 
geplande activiteiten en evenementen 

plaats kunnen vinden. 

Daarom zijn in deze agenda alleen 
activiteiten opgenomen waarvan op dit 
moment in principe vaststaat dat zij de 

komende tijd doorgang vinden.

Vrijdag 27 november
20.00 uur D’n Toomp 

Schutterij/Gilde Sint Dionysius Dartavond

Vrijdag 4 december
10.30 uur D’n Toomp 

Hejje Mojjer Koffie-uurtje dorpsondersteuner

Zondag 3 januari 2021  
12.00 uur D’n Toomp 

Die Original Maastaler Nieuwjaarsconcert

Zaterdag  23 januari 2021  
20.00 uur D’n Toomp

Fanfareorkest E.M.M. Concert
“Muzikaal op reis in Europa”

Zondag 24 januari 2021  
14.00 uur D’n Toomp

Fanfareorkest E.M.M. Concert
“Muzikaal op reis in Europa”

Zondag 24 januari 2021
14.30 uur Sportpark “de Heikamp” 

V.V. Heijen 1 -  SV Oostrum  1

Vrijdag 29 januari 2021
20.00 uur D’n Toomp 

Schutterij/Gilde Sint Dionysius Dartavond

Vrijdag 5 februari 2021
10.30 uur D’n Toomp

Hejje Mojjer Koffie-uurtje dorpsondersteuner

Zondag 7 februari 2021
14.30 uur Sportpark “de Heikamp” 

V.V. Heijen 1 -  V.V. Achates  1

Zondag 28 februari 2021
14.30 uur Sportpark “de Heikamp” 

V.V. Heijen 1 -  De Zwaluw 1

De volgende Hèjs Nèjs 
verschijnt op

15 december 2020.

(Onder voorbehoud)

De pompoen van Stijn

Stijn aan het werk

Agenda en belangrijke telefoonnummers



Onze openingstijden:   Di, Wo & Do 10:00 - 17:30, 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.

Al ruim 45 jaar hèt adres voor comfort en kwaliteit 
 

   Lekker zitten?... 
             ... Welkom bij Teun Arts. 

   Lekker zitten?... 
             ... Welkom bij Teun Arts. 


