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HEIJEN NATUURLIJK MOJJER

MELANIE EN JESSE
EN PRAKTIJK "VOOR JEZELF"

In deze uitgave

Voor u ligt de 123e uitgave van het Hèjs Nèjs en tevens de laatste van dit jaar. Een bewogen jaar ligt weer achter ons.
Wat zal het nieuwe ons brengen… Maakt u zich niet ongerust, het Hèjs Nèjs is nog springlevend en gaat gewoon
door. Wat kunt u in deze uitgave verwachten? Het bestuur van fanfare EMM luidt de noodklok over het dalende
aantal spelende leden. Hoe kunnen wij hen helpen? Ook een mooi interview met de nieuwe voorzitter en secretaris
van VV Heijen, Frank Stoffele en Marcel van Dijck, twee ras-Heijenaren!
Moeder en zoon Melanie en Jesse Keuninx stellen hun “Praktijk Voor Jezelf” voor. Ons redactielid Marita Wit maakte
de Kerstwens van de redactie en ook vindt u een zeer persoonlijke verhaal van gastschrijver Sjef Smeets.
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kwaliteit in kunststof en aluminium

En let u ook eens op de foto op de voorpagina. Dirk Ronnes spaart kersthuisjes en we mochten er een foto van op
deze bladzijde plaatsen. Het is een “warm” nummer geworden.

Hoogveld 1

Wij wensen u hele fijne feestdagen, een gelukkig Nieuwjaar en verder veel kijk- en leesplezier.
De redactie.

I

Heijen

I

Tel. (0485) 51 22 06

I

www.vangoethem.nu
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COLUMN
HENK
KERKHOFF

BERICHTEN
VAN HET BESTUUR

RABO Clubactie

Het bestuur van Hèjje Mojjer wil alle 121 stemmers die tijdens de RABO Clubactie hun stem hebben
uitgebracht op onze dorpsvereniging, hartelijk danken. Niet alleen voelen wij ons hierdoor zeer
gesteund in onze doelstelling, maar zijn wij zeker ook zeer verheugd met het mooie bedrag van € 787,85 dat wij dankzij uw stem
van de RABO Clubactie mochten ontvangen.

Ook dit is een doelstelling van onze dorpsvereniging

Na ‘Het Beste Idee van Heijen’ voor de verenigingen en organisaties in 2020, wil het bestuur, zoals al tijdens de jaarvergadering
aangegeven, “Het Beste Idee” herhalen, maar nu voor de jeugd/jongeren. Daarom willen wij de jongeren tot 25 jaar actief
betrekken bij de ontwikkeling van het dorp, door een prijsvraag "Het Beste Idee" (waarde € 4.000,-) uit te zetten onder de jongeren
om zo meer beweging en bedrijvigheid te realiseren, zodat zij zich gezien en gehoord voelen. De vraag wordt dus bij de jeugd
en de jongeren tot 25 gelegd: “Wat is volgens jullie belangrijk om het wonen Heijen nog prettiger te maken, met name voor de
jeugd/jongeren. Wat zorgt voor meer beweging en bedrijvigheid voor jullie in Heijen?“ Hoe de verdere procedure gaat wordt nog
uitgewerkt, maar belangrijk is om te vermelden dat we dit in samenwerking willen doen met Stichting Jeugdraad Heijen, een
groep die al veel contact heeft met jongeren van 12 tot 18 jaar. Je kunt je idee aanmelden bij hejjemojjer@heijen.info. Wordt
vervolgd, Hou de volgende Hejsnejsen in de gaten.

Winterse Warmte
Er was eens, heel lang geleden, een gebouw in
de Schoolstraat in Heijen. Hartje winter en erg
koud. De tijd dat er (in onze beleving althans)
nog echte winters waren. Midden in het lokaal
van mijn kleuterklas stond een grote kachel.
Goed gevuld met vette eierkolen, die gloeiden
alsof ze wedijverden met de Etna op Sicilië in
een actieve periode. We hadden de hele dag al
geknipt en geplakt, gekleurd en nog veel meer.
En dan was er het moment waar iedereen naar
uitkeek: juf ging voorlezen uit een spannend
boek. Juf bij de kachel in een zachte stoel met
armleuningen en wij er in een kring omheen,
zittend op de houten vloer. Het leek een sprookje,
maar dan echt gebeurd. Warme herinneringen.

Gelukkig zijn er vandaag de dag tussen veel koude
zeker nog warme momenten. Zo moesten we onlangs
bij de Dorpskamer zijn voor een afspraak met de
voorzitter van het bestuur over een toekomstig
optreden. Op dat moment was ‘Samen eten’ volop
bezig. Voor onze afspraak weken we daarom uit naar
het zitje buiten. Er hing binnen een warme en gezellige
sfeer. De warmte kwam zeker niet alleen van de
(gasloze) verwarmingsinstallatie. Warmte tussen de
aanwezigen was duidelijk voelbaar. Maar vooral ook in
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Wonen
overdrachtelijke zin: de aanwezige vrijwilligers kookten
en braadden onbaatzuchtig in grote pannen en zorgden
dat de aanwezigen een zeer plezierige middag beleefden
en konden genieten van een heerlijke maaltijd. Op deze
manier iets kunnen betekenen voor de medemens: dat
straalt zeker warmte uit.
Warmte, zeker in winterse omstandigheden, ervaar je
vooral door intermenselijke omgang. Door het gevoel
ergens bij te horen en niet eenzaam te zijn. Gelukkig zijn
er in ons mooie dorp veel mogelijkheden om ergens bij te
horen. Sluit je vooral hierbij aan. Is goed voor jezelf en goed
voor de verenigingen. En kom je er niet uit: neem eens
contact op met Wilma Kroon, onze dorpsondersteuner.
Zij kan met haar warme uitstraling en goede ideeën hier
zeker een zinvolle bijdrage aan leveren.
Nog even terugkomend op de titel van dit verhaaltje:
Winterse warmte. Een beetje een rare titel zou je kunnen
denken. Eigenlijk een contradictio in terminius: de
woorden zijn met elkaar in tegenspraak. Maar gelukkig kan
het desondanks toch heerlijk warm zijn, letterlijk en qua
gevoel. Bovenstaande voorbeelden getuigen daarvan. Tot
slot wens ik iedereen een heerlijk warme winter, waarbij
de warmte de vrieskou helemaal weet te verdrijven.

Henk Kerkhoff

Er zijn vanuit de insteek leefbaarheid gesprekken geweest met alle fracties van de politieke partijen over o.a. urgentie
woningbouw, bouwlocaties, voortgang realisatie Multifunctionele accommodatie en verkeersoverlast. Ook is overlegd met de
projectontwikkelaars die woningbouw op het kermisterrein en op de ‘paardenwei’ plannen, maar er is vooral overlegd over een
goede communicatie vooraf met de omwonenden van beide locaties. Wij willen dat de mensen gehoord worden.

Gelukzalignèjjoar!!

Zo klonk het in de jaren ‘60 en ‘70. Daarna werd steeds meer “Gelukkig Nieuwjaar “ gehoord als de kinderen op 1 januari de
nieuwjaarswensen aan de deuren riepen. Het nieuwjaar-winnen zoals wij dat in Heijen, Afferden en delen van gemeente Bergen,
Gennep en Milsbeek kennen, is een oude traditie, zo te horen, alleen in genoemde dorpen gebruikelijk. In het boek “Heijen,
loven en geloven door de eeuwen heen” van Cor Maas en pastoor Theo Jaspers, lezen we op blz. 103: “... Dit gebruik wordt
nieuwjaarswensen of – winnen genoemd. Het winnen bestaat hierin dat iedereen probeert de ander te vlug af te zijn met het
aanbieden van de nieuwjaarswens (dus wint). De ander, die verloren heeft, moet trakteren. De kinderen roepen aan de deur de
nieuwjaarswens en winnen dus.......”. In de jaren ‘ 50 en ‘ 60 werden kleinigheidjes uitgedeeld, zoals bijvoorbeeld een meelkoekje
of een cent, later kwamen er mandarijntjes, kleine rolletjes drop of dropkoppen en snoeprepen in de (stoffen) tas. Naast alle
prachtige activiteiten om Heijen mooier te maken en de mensen meer betrokken bij elkaar en bij het dorp te maken, is het in ons
Heijen ook erg belangrijk om tradities, belangrijk voor de samenhang, te bewaren. Omdat deze traditie toch even wat in onbruik
dreigde te raken, krijgen de Heijenaren sinds 2012 een poster van Hèjje Mojjer bij Hejs Nejs. Het is goed om te zien dat mensen
deze oude, vrolijke en vriendelijke traditie in ere willen houden. Door corona was het vorig jaar enigszins verwarrend wat wel of
niet kon. Stel dat er nu weer een lockdown komt, of een 1,5 m. maatregel, kan iedereen toch wel uitdelen, met wat aanpassingen.
De suggesties vorig jaar waren: kinderen kunnen zelf een netje of schepje meenemen, maar uitdelen (eventueel met mondkapje)
met een schepje of netje kan natuurlijk ook. Per slot van rekening is alles in de buitenlucht. De poster om voor het raam te hangen
is bijgevoegd bij deze Hejs Nejs. Jongens en meisjes van de basisschool, ga langs de deuren! Mensen ontvang ze hartelijk! Laten
we elkaar zo van harte geluk wensen, komende 1 januari 2022.

Nieuwjaarswens

Wij wensen alle inwoners van Heijen prettige Kerstdagen, een mooie vredige Jaarwisseling en een bijzonder gezond 2022!
Bestuur Hèjje Mojjer
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NIEUWS

F

GEEN NIEUWJAARSCONCERT
Die Original Maastaler

COENDERS
TWEEWIELERS

VANUIT DE
VERENIGINGEN

Het jaarlijkse nieuwjaarsconcert van Die Original Maastaler gaat op 2 januari aanstaande
NIET door.

SINDS 1898

HEYEN
Snellen Horeca Service
Boxmeerseweg 2a,
6598 BK Heijen

GAZELLE, BATAVUS,
RIH, LOCOMOTIEF,
ELECTRISCHE FIETSEN,
SPARTA, ION,
BATAVUS EASY SACHS

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

Gezien de vele corona besmettingen en ziekenhuisopnames vinden wij het als kapel niet verantwoord
om het concert te laten doorgaan. Wij proberen, wanneer de omstandigheden het toelaten, weer een
optreden te verzorgen in het gemeenschapshuis. In ieder geval hopen we dat ons 50 jarig jubileumconcert
op 15 mei 2022 doorgang kan vinden.
Wij wensen u fijne feestdagen en een gelukkig, muzikaal maar vooral gezond 2022 toe.
Bestuur, dirigent en leden van Die Original Maastaler.

BROMFIETSEN: VESPA en PUCH

Hoofdstraat 34, 6598 AE Heijen
Tel: 0485-511597 Fax: 0485-519561
Mail: hans.coenders@hetnet.nl

T_adv_A6.indd 1

Showroom
Hoofdstraat 15,
6598 AA Heijen

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

20-04-2010 10:25:18

Al jaren een begrip in Heijen en omstreken
Wij hebben een uitgebreid assortiment aan schotels, broodjes, snacks
en diverse specialiteiten uit eigen keuken zoals:
Heijse kip • Heijs boutje • Broodje van het huis • Heijse stoof

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

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.

Openingstijden:
Maandag
erdag
Dinsdag t/m zat
Zondag
art
Oktober t/m ma
Maandag
erdag
zat
Dinsdag t/m
Zondag

16.00 – 21.00 uur
11.30 – 21.00 uur
13.00 – 21.00 uur
gesloten
11.30 – 21.00 uur
13.00 – 21.00 uur

Hoofdstraat 36, Heijen Tel: (0485) 523528
www.heijshepke.nl
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EMM luidt de noodklok!

NIEUWS

NIEUWS

De fanfare, die in het verleden ruim 80 muzikanten telde bij het fanfareorkest en de slagwerkgroep,
heeft met lede ogen aan moeten zien dat het aantal spelende leden drastisch is teruggelopen tot
VANUIT DE
ongeveer de helft van wat het ooit was. “Hoe komt dat”, vragen we ons af. Het bestuur noemt een
VERENIGINGEN
aantal redenen: “De vergrijzing, de corona en misschien is het lidmaatschap van een fanfare niet
meer zo sexy. Feit is dat we dringend op zoek moeten naar nieuwe muzikanten voor zowel het
orkest als de slagwerkgroep. Vandaar dat we jullie deze hartenkreet sturen. Als er niet snel een
aanwas van leden komt klinkt er straks geen muziek meer in Heijen, zo is onze vrees. Bij concerten
moeten we nu al 6 à 7 gastmuzikanten erbij vragen. Die situatie kan zo niet voortduren. En ook, in het verleden hebben we jaarlijks
BS De Heggerank bezocht en daar geprobeerd de kinderen enthousiast te maken voor een muziekinstrument. Kinderen vinden
dat vaak heel leuk, maar het is een uitdaging om ook de ouders enthousiast te maken, zodat de kinderen ook daadwerkelijk een
muziekopleiding mogen volgen. Zodra het weer kan pakken we deze activiteit zeker weer op…. ”

VANUIT DE
VERENIGINGEN

Dit is hun verzoek:

MUZIKANTEN GEZOCHT !!!!
Oliebollenactie V.V. Heijen
Fanfare EMM is opzoek naar nieuwe leden die de vereniging willen versterken

Heb je in het verleden al eens een muziekinstrument bespeeld, en zou je deze hobby weer op willen pakken? Of bespeel je al een
instrument, en ben je op zoek naar een vereniging om jouw muzikale kwaliteiten verder te ontwikkelen? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Het is ook mogelijk om te starten met muzieklessen via onze vereniging, denk hierbij aan het bespelen van blaasinstrumenten,
drumlessen en zelfs gitaarlessen!

Wat bieden wij?

• Een muziekinstrument in bruikleen dat je gedurende je lidmaatschap mag gebruiken (indien je geen eigen instrument bezit)
• Een veelzijdig repertoire dat regelmatig vernieuwd wordt
• Een gezellige vereniging!
Er wordt gerepeteerd in Gemeenschapshuis D’n Toomp in Heijen van 20:00 uur tot 22:00 uur. De repetitie van het fanfare orkest
vindt iedere maandag plaats, de slagwerkgroep repeteert iedere donderdag. Na de repetitie is het uiteraard mogelijk om gezellig
na te borrelen in de bar!

Beste dorpsgenoot,

Het einde van het jaar 2021 is in zicht en daar horen natuurlijk oliebollen bij. In samenwerking met bakkerij Arts uit
Ottersum houdt V.V. Heijen ook dit jaar de bekende oliebollenactie. Via deze actie kunt u op een mooie manier aan de
door u gewenste oliebollen en appelbeignets komen, want u steunt met uw deelname de jeugdafdeling van V.V. Heijen.
In deze Hèjs Nèjs is een formulier bijgevoegd, waarop u uw bestelling kunt invullen. In de huidige coronatijd zouden
wij het prettig vinden als u uw bestelling plus het verschuldigde bedrag afgeeft op één van de volgende adressen:
Hermelijnstraat 46 of Heikampseweg 7.
Degenen die hiertoe niet in de gelegenheid zijn wijzen we graag op het volgende: De jeugd van V.V. Heijen komt
woensdagavond 22 december tussen 18.00 en 19.30 uur ook langs de deuren in Heijen. De oliebollen en appelbeignets
worden weer gebakken door bakkerij Arts. Op vrijdag 31 december zullen wij, rekening houdend met de dan geldende
coronaregels, tussen 10.00 en 13.00 uur de bestelling bij u thuis komen brengen.
Wij danken u bij voorbaat voor uw deelname en wensen iedereen fijne feestdagen en een gelukkig 2022.
Jeugdafdeling V.V. Heijen

Heb je vragen of ben je geïnteresseerd? Stuur dan een mail naar fanfare-emm@live.nl. Hopelijk zien we je snel op één van onze
repetitie-avonden! Muzikale groet, Fanfare EMM Heijen

Bedankje

Ondanks het feit dat wij als fanfare de laatste anderhalf jaar nauwelijks te zien of te horen waren, zijn wij aangenaam verrast
met de ruimhartige bijdragen die u deed toen wij met onze donateurskaarten bij u aan de deur kwamen. Hartelijk dank hiervoor.
Bestuur en Leden Fanfare EMM
Wij wensen u hele fijne feestdagen en een gelukkig Nieuwjaar.
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NIEUWS
VANUIT DE
VERENIGINGEN

HEIJSE ZITTING *verplaatst*
Helaas, heeft de Heijse Zitting op 19 en 20 november 2021 geen doorgang kunnen vinden vanwege de onrustige
situatie rondom Corona. Wij gaan uit van uitstel en niet van afstel en hopen dat de omstandigheden op
zaterdag 8 januari 2022 dusdanig zijn verbeterd dat we het publiek deze avond alsnog op een prachtig programma
kunnen trakteren. Update over de kaartverkoop volgt nog.
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!

De Heijse Zitting commissie,
Dirk, Marga, Marita en Ryanne

www.forfarmers.nl

NIEUWS
Activiteiten
Dorpskamer

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 kwaliteit 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
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VANUIT DE
DORPSKAMER

Woensdag 15 december
12.30 uur
Samen eten in Kerstsfeer met Wilma en Mariette
Zondag 26 december (Tweede Kerstdag)
16.00 - 19.30 uur
Kerstdiner door Penina en Meindert
Zondag 2 januari
14.00 uur
Nieuwjaarsborrel
Woensdag 12 januari
14.00 uur
Bingo
N.B. Wijzigingen voorbehouden in verband met de
coronapandemie.
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INTERVIEW

Een valse sms, e-mail, WhatsApp of
nep-telefoontje, wees alert op fraude.

FRANK STOFFELE
EN MARCEL VAN
DIJCK VV HEIJEN

Criminelen gebruiken steeds creatievere manieren om je
gegevens te ontfutselen en zo geld te stelen. Zo zijn er
tegenwoordig oplichters actief die klanten bellen en zich
voordoen als een medewerker van de bank. Ze vragen in deze
nep-telefoontjes om je geld veilig te stellen voor fraude door het
tijdelijk over te boeken naar een kluisrekening. Deze nieuwe vorm
van fraude heet 'spoofing' en komt helaas steeds vaker voor. Maar
ook vindt er nog altijd veel fraude plaats via WhatsApp, e-mail, sms

Houd je geld veilig,
laat je niet oplichten!

en valse betaalverzoeken. Rabobank vraagt nóóit - onder welke
omstandigheden dan ook - om je registratie-, inlog- of pincode.
Doe ook nooit telefonisch op verzoek een overboeking.

Veilig bankieren

rabobank.nl/particulieren/veiligbankieren
Vertrouw je het niet? Neem direct contact op met de bank.

SG
ServiceVonkGroep

Bij Service Vonk Groep bent u aan het juiste adres
voor al uw (duurzame) installatiewerkzaamheden!
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!

nl

w
Do

ok

o
oad

!

onz

pp
ea

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:

√

Zonnepanelen

√

Houtkachels

√

Elektra

√

Zonneboilers

√

Verwarming

√

Airconditioning

√

Warmtepompen

√

Sanitair

√

Service & onderhoud

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
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Nieuw bestuur duo
biedt zéér warm
onthaal bij
V.V. Heijen
Zowel letterlijk als figuurlijk was er bij de voetbalclub
sprake van een warm onthaal. Wat was er aan de hand?
Toen wij ons op een koude herfstavond meldden in de
bestuurskamer van V.V. Heijen voor een interview met
de nieuwe voorzitter en secretaris van de club bleek
het binnen smoorheet. Het was 30 graden! Foutje in de
afstelling, zo bleek. Maar ook figuurlijk werden we erg
warm onthaald door de nieuwe bestuursleden Frank
Stoffele (voorzitter) en Marcel van Dijck (secretaris).
Goede reden voor een gesprek met deze twee rasechte
Heijenaren.

EERST MAAR EENS EVEN (OPNIEUW) KENNISMAKEN
MET DE BEIDE HEREN
Frank en Marcel zijn even oud (52) en groeiden op aan
de Heesweg respectievelijk Vogelkersstraat. Achter
het woonhuis van Frank was een prachtig trapveldje.
Daar werd uren gevoetbald. Grinnikend vertellen de

heren dat als het donker werd er altijd wel een paar
oudere jongens waren met een auto. Koplampen aan
en dan konden ze nog even doorspelen. Het zijn mooie
jeugdherinneringen van deze twee voetballiefhebbers,
die Heijen nooit verlaten hebben. Beiden hebben in ons
dorp een huis gekocht en een gezin gesticht. Er zijn
meer overeenkomsten: Frank en Marcel zijn al meer dan
30 jaar trouw aan hun werkgever. Frank is werkzaam
in het distributiecentrum van Jan Linders in Bergen en
Marcel is ambtenaar op het sociaal domein bij dezelfde
gemeente, maar met diverse namen: Zeeland, Landerd
en per 1-1-2022 Maashorst. Beiden waren eveneens
een keer Prins Carnaval van de Wortelpin. Hoe parallel
kunnen levens lopen! Vriendschap voor altijd.

"Koplampen aan en dan
konden ze nog even doorspelen"
HET BESTUUR
Frank herinnert zich vaag dat hij tijdens de
Nieuwjaarsreceptie twee jaar geleden werd benaderd
voor de functie van voorzitter, als opvolger van Ineke
Lambregts. Frank: “Als ik een paar pilsjes op heb
ben ik makkelijker over te halen!” ’s Nachts in bed
dacht hij: wat heb ik nou eigenlijk beloofd! Nou, het
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voorzitterschap dus. Frank bedacht daarna: ik wil
het doen, maar dan moet Marcel secretaris worden. De
algemene secretariaatsfunctie is immers al een aantal
jaren vacant. In deze periode is het secretariaatswerk
verdeeld geweest over meerdere personen binnen de club.
Er werd vervolgens een commissie gevormd voor het
aanzoeken van een nieuwe voorzitter en daar zat
ook Marcel in. De rest is geschiedenis. Ze zitten nu
tegenover ons en vertellen over hun activiteiten binnen
de vereniging. Zo is weer eens duidelijk geworden dat
de beste ideeën aan de tap ontstaan.
Frank en Marcel zijn gekozen tijdens de digitale
ledenvergadering van april 2021. Dit was de uitgestelde
vergadering van november 2020. Want het was de
bedoeling om toen met een fysieke bijeenkomst
afscheid te nemen van de aftredende bestuursleden,
waaronder Ineke. Helaas lukte dat toen niet
door corona.
Het bestuur telt inclusief Frank en Marcel 9 leden. De
overige bestuurders zijn: Frank Wijers, Albert Melis,

Jeen Schiks Ramon van de Ven, Wouter Janssen, Niels
Wabeke en Thijs Smeets.
V.V. Heijen heeft nu best een jeugdig bestuur.
Misschien komt dat wel door de aantrekkingskracht
van
sportbeoefening.
Veel
bestuursleden
vertegenwoordigen een commissie in het bestuur. Denk
hierbij aan een Technische commissie, een Financiële
commissie, Sponsorcommissie, Activiteitencommissie,
Jeugdcommissie en een Scheidsrechtercommissie.
Een commissie kan veel taken binnen en rondom de
vereniging uitvoeren. Hierdoor zijn lijnen binnen de
club kort. Dat vinden Frank en Marcel prettig.
Het aantal leden van V.V. Heijen bedraagt ca. 330.
Dat zijn niet allemaal spelende leden. Er zijn ook
veel vrijwilligers en niet-spelende mensen lid van de
club. Er zijn vijftien teams actief: 4 seniorenteams, 1
veteranenteam, 2 teams Voetbal extra, 7 jeugdteams
en 1 jeugdteam Voetbal extra.

WAT ZIJN JOUW TAKEN IN HET BESTUUR, FRANK?
Hij somt op: externe contacten onderhouden met
andere clubs, de bestuursvergaderingen voorzitten en
als intern aanspreekpunt fungeren. Verder ontvangt de
voorzitter bestuursleden en vertegenwoordigers van de
bezoekende clubs.
Frank speelt net als Marcel nog steeds bij de veteranen.
Dit is een team van op papier wel 20 voetballers,
maar soms is het toch moeilijk op zaterdag een elftal
op de been te brengen. Door corona zijn deze leden
vaak wat voorzichtiger geworden. Omdat er lang
geen wedstrijden zijn gespeeld ontstaan er tevens
versneld blessures.

want je vader (Jac. van Dijck – red.) heeft dat ook gedaan
en dat was unne goeie!” Zoals we weten is Jac. helaas
niet meer onder ons. Dan is het nog mooier dat zijn
zoon deze taak nu invult.
Alle algemene post van bijvoorbeeld de voetbalbond
(KNVB) komt op Marcels postadres binnen. Hij verzorgt
ook de verslaglegging van de bestuursvergaderingen.
Marcel: “Veel zaken, ook vanuit de KNVB, komen
tegenwoordig rechtstreeks terecht bij het bestuurslid
waar het thuis hoort via hun specifieke mailadressen.
Daar heb ik als algemeen secretaris dus niet meer
zoveel mee te doen.”

Door corona heeft Frank er helaas ook extra taken
bij gekregen. De coronasituatie wisselt steeds en zo
zegt Frank: “Je wilt eigenlijk gewoon bezig zijn met
voetballen, maar er komt nu nog veel meer bij kijken:
Mogen er toeschouwers bij de wedstrijden? Mag de
kantine open en tot hoe laat? Het opnieuw moeten
sluiten van de kantine is beslist een tegenvaller. Het
is wel zo dat V.V. Heijen financieel gezien niet slecht
uit de eerste lockdown is gekomen, mede dankzij
steunmaatregelen, maar vooral door de trouwe leden,
sponsors en supporters. Op dit gebied zijn er nauwelijks
mensen afgehaakt.” Goed om te horen!

TOEKOMST
Hoewel het ledenaantal redelijk op peil blijft zijn er
toch wel zorgen over de toekomst. Het aantal geboortes
loopt terug, er worden (nog) geen huizen gebouwd,
enzovoort. In de komende jaren zal dan ook V.V. Heijen
niet ontkomen aan een bepaalde samenwerking met
andere clubs in de gemeente Gennep. “Het is goed
om daar nu al eerste gesprekken over te voeren. In dit
kader zijn er al contacten gelegd met Vitesse ’08 uit
Gennep”. Zoals bij bijna alle verenigingen is ook binnen
V.V. Heijen het aantal vrijwilligers dat nodig is om alle
functies te vervullen een aandachtspunt.

DE WERKZAAMHEDEN VAN MARCEL
Marcel is vroeger al actief geweest als secretaris van
het jeugdbestuur, dus hij weet wel hoe dat in zijn werk
gaat. Nu is hij dus secretaris van het hoofdbestuur.
Marcel: “ik vind wel dat het goed is geweest om een
aantal jaren niets te doen, dan kun je nu weer met
energie beginnen.” Een aantal leden had al opgemerkt
tegen Marcel: “Je moet ook een keer secretaris worden,

"In de komende jaren zal
dan ook V.V. Heijen niet
ontkomen aan een bepaalde
samenwerking met andere clubs
in de gemeente Gennep"
TOT SLOT
Het zal duidelijk zijn: Frank en Marcel zijn een compleet
duo, dat bij veel dezelfde zaken betrokken is (voetbal,
carnaval, vriendengroep PIG etc.). Ze hebben al aan één
blik richting elkaar genoeg en
kennen elkaar door en door. Veel mensen binnen V.V.
Heijen zien hen ook als een duo, dat elkaar heel mooi
aanvult in de uitoefening van hun taken.
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Actiefoto's
toen de heren nog jong(er) waren....

Wij gaan de kou in maar Marcel en Frank blijven nog
even achter in de kantine. Er moeten nog wat clubzaken
besproken worden…. Inderdaad een gouden stel, dus
wees er zuinig op, V.V. Heijen!
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NIEUWS
VAN DE
PAROCHIE

Kerkvieringen

De nachtmis op 24 december vindt geen doorgang i.v.m. corona.
Raadpleeg www.heijen.info voor de laatste informatie of: https://www.bisdom-roermond.nl/geen-vieringen-meer-na-17-uur-

ZATERDAG 25 DECEMBER 09.30 UUR

Eucharistieviering met het Gregoriaans koor

ZONDAG 2 JANUARI 2022 09.30 UUR
Eucharistieviering met volkszang

ZONDAG 9 JANUARI 2022 09.30 UUR

Eucharistieviering met het Gregoriaans koor

ZONDAG 16 JANUARI 2022 09.30 UUR
Eucharistieviering met volkszang

Het jaar 2021 is bijna voorbij. Wat de kerk betreft was het een jaar
van veranderingen.
We hebben nu bijna een jaar een nieuwe pastoor, pastoor Guido
Kessels. Pastoor Kessels heeft drie parochies onder zijn hoede, nl.
St. Martinus en St. Norbertus in Gennep en St. Dionysius in Heijen.
Als we mogen afgaan op hetgeen wij over hem horen, dan is men
zeer tevreden.
Minstens zo belangrijk is dat wij het komende jaar van start gaan
met één bestuur voor deze drie parochies.

ZONDAG 30 JANUARI 2022 09.30 UUR

Twee leden van het huidige Heijense bestuur treden per
1 januari a.s. af. (zie ook het volgende artikel). Derhalve
zoeken wij versterking, want de zaken betreffende de kerk in Heijen
moeten ook in het gefuseerde bestuur goed blijven worden vertegenwoordigd.

KERSTCONCERT 19 DECEMBER.
AFGELAST

Op deze plaats willen we tevens nogmaals een oproep doen
voor een koster. Inmiddels is de pastorie verhuurd. De huurinkomsten komen goed van pas, want de lasten van onze
parochie blijven immers bestaan, fusie of geen fusie.

ZONDAG 23 JANUARI 2022 09.30 UUR
Eucharistieviering met het Gezinskoor

Eucharistieviering met het Gregoriaans koor

Helaas kan het Kerstconcert, gepland op zondag
19 december, niet doorgaan.

HUISBEZOEK PASTOOR

Het persoonlijk contact blijft belangrijk. Dat ervaren we in
deze coronatijd heel indringend. Huisbezoek is altijd al een
sterke pijler geweest in het parochieleven. Pastoor komt
graag bij u op bezoek. Neem contact met hem op als u dat
wenst. De contactgegevens staan hieronder vermeld.

KERKBERICHTEN

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

CONTACTGEGEVENS

Pastoor Kessels
Niersdijk 1
6591 DL Gennep
0485-511888
info@parochie-martinus-gennep.nl
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Een nieuw jaar, een nieuw
gezamenlijk bestuur voor
de parochies

De bestrating van het kerkhof is voltooid. Het kerkhof ziet er hierdoor weer fraaier uit, maar dit werk heeft uiteraard tot extra kosten geleid. Mogen wij u in dit verband alvast wijzen op de komende
actie Kerkbalans? Zoals eerder in dit artikel geschreven wordt deze
actie in 2022 gehouden van 15 tot en met 29 januari.We bevelen de
actie van harte bij u aan!
Helaas zal het Corona-virus ons ook in het nieuwe jaar nog parten
spelen waardoor we ook in 2022 nog met allerlei negatieve gevolgen te maken kunnen krijgen. We wensen bij voorbaat allen die
hiermee te maken krijgen veel sterkte toe!
Gelukkig wordt het wel weer gewoon Kerstmis. Compleet met
kerstboom, kerststal en nachtmis. Een feest van hoop, nu misschien
wel belangrijker dan ooit.
Wij wensen u een gezegend kerstfeest toe en alvast de beste wensen voor het nieuwe jaar!
Het Kerkbestuur

Het
huidige
Kerkbestuur:
“Dankjewel”, maar ook: wie
komt het bestuur versterken?
Graag spreek ik een hartelijk ‘dankjewel’ uit naar onze huidige
kerkbestuursleden. Dat mag ook wel eens gezegd worden!
Het zijn de harde werkers achter de schermen die het mogelijk maken dat de parochie en vooral de boodschap van het geloof in God door kan gaan. Dank voor het vele werk dat jullie
verrichten voor de vitaliteit van onze parochiegemeenschap!
Tegelijkertijd doe ik namens de parochie een oproep: Doe
mee in ons kerkbestuur, wij hebben u nodig!
Wij hebben in ons huidige kerkbestuur twee leden uit Heijen
die al vele jaren actief zijn in onze parochie, namelijk Joop van
den Heuij en Truus Lamers. Beiden stoppen echter in januari
2022. Daarom zoeken wij dringend nieuwe vrijwilligers die
ons kerkbestuur komen versterken. Misschien hebt u er wel
eens aan gedacht, maar wilt u er eerst over spreken. Neem
dan contact op met pastoor Kessels. Kom gerust eens langs
voor een gesprek, onder het genot van een kop koffie of thee.
U bent méér dan welkom!
Met vriendelijke groet,
Namens onze kerkbestuursleden,
Pastoor Kessels
Telefoon: 0485-511888,
Mail: info@parochie-martinus-gennep.nl

Actie Kerkbalans 2022
Voor iedereen is de kerk op een andere manier van waarde.
Parochies en gemeenten krijgen geen subsidie. Om te kunnen
bestaan hebben kerken een financiële bijdrage nodig van
hun leden. Zo blijven ze van waarde voor hun leden en de
samenleving.
De Actie Kerkbalans loopt van 15 tot en met 29 januari.
Doet u ook weer mee? Bij voorbaat hartelijk dank voor
uw deelname.
Het Kerkbestuur

Een kort woordje van onze
bisschop ter bemoediging
Op maatschappelijk, kerkelijk en persoonlijk vlak hebben we weer
veel klappen te incasseren rondom Covid-19. Dit zijn moeilijke
levensomstandigheden, die ons pijn doen en vele opgebouwde
zekerheden aan het wankelen brengen. Maar van beproevingen
word je sterker.
Volgens onze bisschop, Mgr. Smeets, keren nogal wat mensen zich
bij persoonlijke tegenslagen van God af. “Veel mensen in onze
omgeving die iets ingrijpends ervaren, zijn geneigd om het geloof in Christus terzijde te schuiven. Geen Christus Koning meer,
maar zelf koning.” Volgens de bisschop willen velen zelf over alles
beslissen, tot het einde van het leven toe. Mgr. Smeets betreurt
dat, omdat het koninkrijk van God volgens hem innerlijk aanwezig is en daardoor voor iedereen binnen handbereik, ongeacht ieders persoonlijke situatie. “Elke keer als iemand uit liefde
handelt, is daar Gods rijk. Waar waarheid, schoonheid, eenheid
en gerechtigheid worden gezaaid – hoe klein ook – daar groeit
Christus’ rijk. Waar we vriendelijkheid, zachtmoedigheid, mededogen, edelmoedigheid geven of ontvangen, ervaren we Christus’
koninkrijk,” aldus bisschop Smeets.

Vrolijk Kerstfeest en
Gelukkig Nieuwjaar

Wij wensen iedereen een fijne kerst toe en voor 2022 liefde, geluk maar
vooral gezondheid en heel veel mooie momenten.
Bestuur en leden
St. Dionysiusgilde Heijen
Wij willen verder iedereen bedanken die zijn stem, voor ons, aan RabobankClub
Support heeft gegeven. Het is weer een mooi bedrag dat we kunnen gebruiken
voor bodywarmers om onze teamgeest te versterken.
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BIJDRAGE
SJEF
SMEETS

Gastschrijver
Sjef Smeets over
het belang van
stamceltransplantaties
Zo af en toe hoor je als oplettend redactielid van het
Hèjs Nèjs iets dat je de oren doet spitsen. Zo was
dat ook het geval met het verhaal van Sjef Smeets
dat wij bij toeval hoorden. We vroegen Sjef of hij
gastschrijver wilde zijn en zijn verhaal met ons
zou willen delen. Gelukkig zei hij ja. Hieronder zijn
indrukwekkende en warme relaas en indringende
oproep. Denk er maar eens over na.

SJEF SCHRIJFT:
"Het is geen aangename mededeling die we voor
u hebben" zegt de arts-internist, vergezeld door 2
collega's (?) als ze de behandelkamer binnen komen
bij het Maasziekenhuis in Boxmeer. Het is maandag,
28 juli 2014 om ca. 18.30 uur als ik en mijn gezin te
horen krijgen dat de hoofdpijn waar ik al enkele dagen
last van heb, wellicht veroorzaakt wordt door gebrek
aan vitamine B12, of in het ergste geval leukemie. Een
beenmergpunctie in het borstbeen zal de volgende dag
bevestigen dat het ergste het geval is: acute leukemie!
Maar er is ook positief nieuws te melden: het is goed te

behandelen. Circa 65% van de patiënten overleeft, mede
dankzij de mogelijkheid van een stamceltransplantatie.

"Circa 65% van de patiënten
overleeft, mede dankzij
de mogelijkheid van een
stamceltransplantatie"
Maar...... er moeten eerst nog de juiste stamcellen
gevonden worden. En dát kan even duren. Dat 'even'
blijkt uiteindelijk ruim 4 maanden te zijn. Op 10 en 11
december ontvang ik dan mijn nieuwe levens(ge)cellen.
Gaandeweg mijn revalidatie ben ik me gaan verdiepen
in bloedkanker en stamceltransplantaties. Op dat
moment (2016) waren er in Nederland slechts 150.000
potentiële stamceldonoren. Ik kon me ook niet aan
de indruk onttrekken dat heel veel jonge gezinnen
getroffen werden door een vorm van bloedkanker.
En dat die gezinnen grote kans liepen om binnen
afzienbare tijd op een gegeven moment als één-ouder
gezin verder te moeten. Dat er een vader of moeder
zijn of haar kinderen niet volwassen zou zien worden.
Dat kinderen al op jonge leeftijd de weg in onze
maatschappij moeten bewandelen zonder de steun van
een vader of een moeder.
De kans om een donor te vinden is uiterst klein en
tijdens mijn zoektocht kwam ik uit bij Matchis.nl,
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de organisatie die werving organiseert en
stamceldonatie in Nederland begeleidt. En wat mij
triggerde: men zocht vrijwilligers om stamceldonoren
te werven. Het spreekt voor zich dat ik mij met mijn
ervaring als patiënt aangemeld heb om hen te helpen
om stamceldonoren te werven.

www.matchis.nl. Maar je kunt me altijd mailen als
je dat liever hebt. Ik kom je het graag persoonlijk
vertellen. Dan kun je zien hoe een stamceldonatie mij
mijn leven voor toch wel 98% heeft teruggegeven. De
resterende 2% is ouderdom. Stuur even een mailtje naar
sjef@smeetsgroep.com en ik neem contact op.

Sinds eind 2016 ben ik actief voor Matchis in velerlei
vormen voor werven van potentiële donoren op locaties
in heel Nederland, van Maastricht tot Amsterdam
via Zwolle naar Groningen, bij allerlei evenementen
(bijv. Bevrijdingsfeesten Zwolle, Den Haag etc.),
geregeld bij de jaarvergaderingen van verschillende
studentenverenigingen
(Groningen,
Maastricht,
Utrecht), en ook in het Radboudziekenhuis voor een
groep van leerling-verpleegkundigen. Maar ook een
gesponsorde deelname aan de Nijmeegse Vierdaagse
in 2018 bracht een grandioos bedrag op van ruim €
1.800,- Afstand speelt voor mij geen rol om donoren te
mogen en kunnen werven. Op de meest uiteenlopende
plekken,
bioscoop,
golfbaan,
hackersfestival,
studentensportcentrum en vele bedrijven door het land
heen, heb ik mijn oproep mogen doen, en daarmee een
bijdrage kunnen leveren aan een donorbestand van
momenteel ruim 367.000 stamceldonoren in Nederland
en wereldwijd 38 miljoen!

TOT SLOT EEN LEVENSBESCHOUWELIJK AANVULLINKJE:
Het leven gaat zo vlug
Het gaat nooit meer terug
Maar gaat alleen maar voort
En gaat zoals het hoort
Maar komt de dood, dan moet het leven wijken
Want de dood....
Gaat over lijken

Want voor mij is één ding duidelijk: hoe meer
aangemelde stamceldonoren, hoe meer (jonge) ouders
een kans krijgen hun kinderen volwassen te zien
worden en gezinnen compleet te kunnen houden.
En hoe meer grootouders hun kleinkind(eren) zullen
ontmoeten. Hoe een aanmelding als stamceldonor
en een stamceldonatie in zijn werk gaan: kijk op

Sjef en zijn
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kleinzoon Beau

INTERVIEW
PRAKTIJK
VOOR JEZELF
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Spit Natuursteen
Heesweg 37, 6598 AK Heijen
T 0485 - 512367 • E info@spitnatuursteen.nl
www.spitnatuursteen.nl • www.spiturnen.nl

Ontspanning kun je
trainen….
Voor deze editie van het Hèjs Nèjs hadden we een
mooi gesprek met Melanie Keuninx (nét 50) en haar
zoon Jesse (19) over hun gezamenlijke praktijk,
Praktijk “Voor Jezelf” genaamd. De praktijk biedt
leefstijladviezen, coaching, ontspanmomenten en
ontspannende massages. Hoe zit dat precies…
WEBSITE
Voordat we naar een interview met een adverteerder
gaan bekijken we altijd eerst even de website, zodat
we een beetje weten waar we het over gaan hebben.
We merken op dat de website van Melanie en Jesse
al zo duidelijk is dat we eigenlijk alleen de naam van
de website hoeven te noemen. Als je die raadpleegt is
alles in een keer bekend. Maar goed, nu we er waren
kwamen we natuurlijk toch tot een gesprek.

20

MELANIE EN JESSE
Melanie komt uit Wijchen. Op haar 17e begon ze bij
Maria Roepaen de opleiding tot Z-verpleegkundige.
Ze woonde in de verpleegstersflat op het terrein en
haar buurman in de flat was Richard Keuninx. Ha!
De rest is geschiedenis, zoals gewoonlijk! Het stel
trouwde en woonde twee jaar in Gennep. Daar werd
Jesse geboren. Toen Melanie van de tweede zoon in
verwachting was kwamen ze naar Heijen en woonden
jarenlang aan de Hoofdstraat. Daar werd Luca geboren
en later ook nog Björn. In 2017 verhuisden ze naar de
Heikampseweg nummer 22, waar de vader en moeder
van Richard woonden. Richards moeder was overleden
en het gezin nam de mantelzorg voor vader op zich. Een
aanleunwoning werd achter het huis aangebouwd en
het functioneert allemaal tot grote tevredenheid van
de drie generaties.
Melanie werkte bijna 30 jaar in de zorg op een groep bij
Dichterbij, maar wist (eigenlijk al snel) dat dit niet haar
eindstation zou zijn. In 2017 begon ze de opleiding tot
Holistisch Leefstijlcoach, een HBO-studie die twee jaar
duurde. In 2019 studeerde ze af.

Intussen deed Jesse de opleiding Sport en Bewegen.
Tijdens hun beider studie volgden ze samen de opleiding
tot ontspanningsmasseur. Jesse deed zelfs nog een
extra studie sportmassage. Dat moeder en zoon samen
de opleiding ontspanningsmassage deden, daar keken
de medecursisten echt van op! Hoe leuk was dat.

"Dat moeder en zoon
samen de opleiding
ontspanningsmassage deden,
daar keken de medecursisten
echt van op!Hoe leuk was dat"
MAAR EVEN TERUG NAAR HOLISTISCH LEEFSTIJLCOACH.
WAT HOUDT DAT IN, MELANIE?
Melanie: “Het woord holisme is afgeleid van het Griekse
woord “holos” wat “het geheel” betekent. Als je de mens
vanuit de holistische visie benadert, dan zie je de mens
als een geheel. Dat wil zeggen dat het fysieke, mentale,
emotionele, sociale en spirituele met elkaar verbonden
zijn. Elke verandering heeft effect op het geheel, niet
op een afzonderlijk onderdeel. Als een van de gebieden
uit balans raakt, dan heeft dat ook effect op andere
gebieden en kan dat leiden tot klachten.
Praktijk “Voor Jezelf” richt zich daarom tijdens
coachingstrajecten op de hele persoon, het hele systeem
en de hele omgeving. Vanuit een zo breed mogelijk
perspectief benader ik de situatie. Zo komen problemen
die er spelen bloot te liggen, waardoor deze op een
passende en duurzame manier opgelost kunnen worden
en er ruimte is voor groei.”

Melanie en Jesse bij de ingang van hun praktijk aan
de Heikampseweg 22
samen verder te gaan, maken we tijdens het intakegesprek
van de hulpvraag een duidelijk doel, waar we mee aan de
slag gaan. Samen gaan wij op onderzoek: “Wie ben je, wat
zijn je gedachten, wat zijn je gevoelens en emoties, wat doe
jij, wat zijn patronen en gewoontes en wat is daarvan het
gevolg. Daar gebruik ik verschillende coachingstechnieken
voor. Hieruit volgt een leefstijladvies.”
Behalve de praktijk aan huis werkt Melanie ook 22 uur bij
Dichterbij als vertrouwenspersoon voor de cliënten en hun
familie. Ze heeft hierin een neutrale positie. Bij een klacht
gaat ze samen met de cliënt en de familie bekijken wat er
nodig is om het op te lossen.
Dan Jesse. Jesse heeft een bovenmatige interesse
in mensen met een fysieke klacht. Sportmassage én
ontspanningsmassage kunnen hierbij helpen. Hij probeert
met gerichte massages de “triggerpoints” los te maken
om pijn te verminderen. Jesse is nu in opleiding voor

WANNEER KOMT IEMAND BIJ JOU?
Melanie: “Mensen komen met hele verschillende vragen
bij mij, bijvoorbeeld; ik wil meer balans in mijn leven, ik
wil beter voor mezelf zorgen, ik wil beter mijn grenzen
aan kunnen geven, ik wil meer leven vanuit mijn gevoel,
niet vanuit mijn hoofd, ik wil weer kunnen voelen, ik wil
beter kunnen ontspannen, doe ik nog steeds de dingen
die mij gelukkig maken? Ik heb vragen over mijn voeding,
beweegpatroon enzovoort.

fysiotherapeut in Nijmegen, maar voor de gezamenlijke
praktijk is toch wel fijn dat hij nog gewoon thuis woont. Jesse
houdt van voetballen en leuke dingen doen met vrienden.
PREVENTIE
Wat Melanie en Jesse toch wat stoort is dat
zorgverzekeringen nog steeds niet de noodzaak van
preventieve zorg inzien. Pas als de klachten zo erg
zijn dat er ingrijpende medische zorg nodig is, gaan
ze de kosten vergoeden. Melanie en Jesse zijn ervan
overtuigd dat met preventieve zorg de kosten van
de gezondheidszorg aanmerkelijk verlaagd zouden
kunnen worden. Maar ja, dit is nog niet overal geland,
zeg maar. Wat wel positief is, is dat werkgevers het
nut en de noodzaak van preventief handelen vaak
wel inzien en daar een budget voor reserveren. Goed
om te weten! Ontspanning kun je trainen, weten ze
allebei. Ontspanning bereik je door een combinatie
van meditatie, mindfulness, ontspanningsoefeningen,
ademhalingsoefeningen en massage.

"Ontspanning bereik je
door een combinatie van
meditatie, mindfulness,
ontspanningsoefeningen,
ademhalingsoefeningen
en massage"

Het traject start met een kennismakingsgesprek, waarin we
samen gaan bekijken en bespreken of en hoe we samen
verder gaan: is er sprake van een “klik”? Als we besluiten
22
Jesse

Melanie
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KONINGSVEN - DE DIEPEN
natuur in ontwikkeling
DE PRAKTIJK
Zoals altijd mogen wij een kijkje nemen in het domein
waar de behandelingen plaatsvinden. Hiervoor werd
de garage omgebouwd tot een intieme, warme ruimte.
Een ruimte om geheel tot rust te komen. Melanie: “Ik
vind het fijn om mensen fysiek te ondersteunen.”

(foto toekomstbeeld: Kruijsen Foto Design, 2012)

WINTERSE WARMTE
In zijn column in deze Hèjs Nèjs geeft Henk Kerkhoff
ons tips voor Winterse Warmte in deze kille tijden.
Moeiteloos kunnen wij er nog een aan toevoegen. Geef
je geliefde eens een heerlijke massage van Melanie of
Jesse cadeau. Ze hebben er cadeaubonnen voor. Of nog
beter, neem er zelf een….
MELANIE EN JESSE KEUNINX
Heikampseweg 22 Heijen
Telefoon 06-11590183
www.praktijkvoorjezelf.com
E-mail: info@praktijkvoorjezelf.com

WWW.KONINGSVEN.NL

Mondzorg
Op zoek naar een tandarts?
Wij nemen nog patiënten aan!

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

Prothese reparaties klaar
terwijl u wacht.
Weekend en ‘s avonds
06 46774514.

Destion, de beste van Nederland

Je zult het misschien al wel gelezen hebben, maar ook hier willen wij graag melding maken van de grote eer die
Destion te beurt is gevallen. Waren ze eerst de beste woningcorporatie van Limburg, nu zijn zij uitgeroepen tot de
beste van Nederland. Wij hebben al een aantal malen het genoegen gehad Willem Pothoff en zijn team te mogen
interviewen en wij waren steeds onder de indruk van het sociale hart dat deze woningcorporatie heeft. Ook voor
Heijen betekent Destion veel, denk aan de prachtige dorpskamer die wij aan Destion te danken hebben.
Team Destion, van harte gefeliciteerd met deze enorme eer. Zeer verdiend.

Europaplein 2 6591 AV Gennep Telefoon 0485 479 071
info@deenenmondzorg.nl www.deenenmondzorg.nl
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Nationale Zonnebloem loterij:

In de zomermaanden zijn onze vrijwilligers op pad geweest om loten voor de Zonnebloem te verkopen.
Door mee te doen aan de loterij hebt u er aan bijgedragen dat we het mooie aantal van 950 loten
hebben verkocht. Wij danken u hiervoor hartelijk. Op 8 november jl. vond de trekking plaats. In Heijen
zijn een aantal kleinere prijzen gevallen. Hieronder volgt een gedeelte van de uitslag:

NIEUWS
VANUIT DE
VERENIGINGEN

U ontvangt € 50,-- wanneer u een lot heeft met de eindcijfers 5665 of 7218. Heeft u een lot met de
eindcijfers 602 of 244 of 221 of 775 dan ontvangt u € 15,--. Verder zijn er nog grotere prijzen. De winnende lotnummers kunt u vinden
op internet via www.zonnebloem.nl/loterij. Prijswinnaars worden verzocht het winnende lot volledig ingevuld te zenden aan NSOF,
t.a.v. Zonnebloemloterij, Postbus 440, 5000 AK Tilburg. Maak altijd een kopie of foto van uw lot voor uw eigen administratie.

Rabobank Club Support

In het kader van de Rabobank Club Support heeft de Zonnebloem afdeling Heijen een mooi bedrag ontvangen van € 423,23.
Wij willen iedereen hartelijk danken voor het stemmen op onze vereniging.

De BeestenBende

PRIKBORD
ALLES UIT
DE BUURT

De Beestenbende heeft als doel kinderen bewust maken van
hun omgeving en zich in laten zetten voor hun dorp. Eén van
de speerpunten is het aanpakken van zwerfafval. Net voor
de herfstvakantie heeft de BeestenBende een presentatie
gegeven op school. Mede naar aanleiding hiervan heeft een
aantal kinderen uit Heijen, waaronder onze dochter Anna,
zich hiervoor aangemeld. Wellicht willen nog meer Heijense
kinderen zich aanmelden? Dat zou mooi zijn!
Meer info is te vinden op www.mijnbeestenbende.nl
Gonda Grutters-van den Heuvel

Activiteiten

Helaas hebben we ook dit jaar lang niet alle activiteiten uit kunnen voeren. Zo hebben we ook de
Sinterklaasmiddag, die voor 1 december op het programma stond, af moeten zeggen. Gelukkig is het
bezoekwerk grotendeels doorgegaan en heeft de welfare groep een aantal keren bij elkaar kunnen
komen. De lunch in september was lekker en gezellig. Verder hebben we dit jaar ook weer aandacht
besteed aan Nationale ziekendag.

Vrijwilligers

Om onze activiteiten goed uit te kunnen voeren, zijn we nog op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Wil je
er meer over weten? Bel dan met onze voorzitster Anja Jansen (06-25056771) of met ons bestuurslid
bezoekwerk Gerry Versteegen (0485-514295). Je mag ook mailen naar de secretaris: suzan.boekholt.
geurts@outlook.com.
Bestuur de Zonnebloem afdeling Heijen

Liefste Carina,

Bij deze een berichtje van ons om te laten weten dat we
aan je denken. Wij missen jou enorm en willen je heel veel
beterschap en voorspoed wensen. Pas goed op jezelf!
Heel veel liefs,
van al jouw lieve Carientje & Co schatjes

Klassenfoto 1952/1953

Van een ex-Heijense ontvingen wij een welkome aanvulling op de klassenfoto van 1952/1953 die wij u
niet willen onthouden. Hartelijk dank Wil!

Ik ben Wil(lie) Dinnissen en heb tot 1962 in Heijen gewoond (Diekendaal). Nu woon ik in Cuijk. Via via
krijg ik Hèjs Nèjs en ik lees het altijd met veel plezier. Door omstandigheden heb ik het meinummer van
dit jaar onlangs gekregen. De klassenfoto is van het schooljaar 1952/1953 en gemaakt in het voorjaar/
zomer 1953. Op de foto staan leerlingen van de derde klas en het grootste deel van de tweede. De rest
van de tweede klas zat samen met de eerste bij juffrouw Nas.

Enkele aanvullingen:
1e rij: tussen Wim Vinck en Rinie de Haas zit volgens mij
een kind van Maas. Voornaam weet ik niet meer.
2e rij: klopt
3e rij: tussen Hanna Gijsberts en Gerda Olieslagers staat Thea
Janssen (Brem, inmiddels overleden) en niet Nellie Willems
4e rij: de onbekende is voor mij ook onbekend. Hij kwam niet
uit Heijen. Ik meen dat hij John heette en enkele maanden
in de derde klas heeft gezeten. Na de grote vakantie is hij
niet teruggekomen. Ernaast staat inderdaad Jan van Dijck.
Veel succes met uw dorpsblad in de toekomst,
groeten van Wil ten Velde-Dinnissen
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ARTIKEL
TARI
LAMBREGTS

Wij maken samen met u bouwplannen
Aanbouw

Aanbouw

Aanbouw

Samen toewerken naar doelgerichte
Aanbouw bouwplannen

Aanbouw

Dennenlaan 9, 6598 BZ Heijen • 06 147
030 47 • info@theunissenbouw.nl
• Heikampseweg
www.theunissenbouw.nl
Heikampseweg
71, 6598 BS Heijen • 0614703047
71, 6598 BS Heijen • 0614703047

info@theunissenbouw.nl • www.theunissenbouw.nl
info@theunissenbouw.nl • www.theunissenbouw.nl

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

Onze gastschrijver
Tari Lambregts
stuurde ons het
volgende bericht:
Op 6 november organiseerde ik een kledingruil bij de
Vrienden Van Heijen. Dit idee speelde al bij me toen
ik nog in Nijmegen woonde, maar ik wilde dit concept
naar Heijen brengen, dichtbij en met bekenden.

Nou, ik trek mijn lekkere warme 'nieuwe' sweater aan
(dankjewel Manon!) en kruip voldaan met een warme
kop chocomel op de bank. Ik zie jullie allemaal in het
voorjaar!
Vrienden van Heijen, dank jullie wel voor jullie
gastvrijheid…
Liefs,
Tari

Met het milieu, de gezelligheid en ieders portemonnee
in gedachte, ben ik aan de slag gegaan en het was
een groot succes, al zeg ik het zelf. Er zijn prachtige
kleren ingeleverd, allemaal netjes en het zag eruit als
een ware `highclass` tweedehandswinkel met jassen,
schoenen, vrouwen en baby- en kinderkleding. Iedereen
die kwam shoppen kon zijn of haar hartje ophalen. Dit
alles had ik trouwens niet kunnen doen zonder de hulp
van mijn lieve familie en een aantal vriendinnen dat
kwam helpen. Via deze weg, nogmaals enorm bedankt!
Nu kan ik me voorstellen dat iedereen die niet geweest
is een beetje verdrietig is dat men deze kans heeft laten
schieten. Niet getreurd, in het voorjaar geef ik de lenteeditie! Dus spaar al je kleding op en get ready om GRATIS
te shoppen. En nee, het is niet stom als je in het vest
rondloopt van je nichtje of buurvrouw, het is stom om
dit in de prullenbak te gooien, terwijl iemand hier nog
heel gelukkig mee kan zijn. En dankzij de wasmachine is
het niet alleen mooi en leuk, maar ook schoon.
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HEIJEN
NATUURLIJK
MOJJER

Boompuist en
Goudvliesbundelzwam
Wat is het heerlijk om buiten in de natuur te zijn
en te genieten van alle mooie herfstkleuren en
de zachte zonnestralen die door de bomen hun
licht laten schijnen. Op weg dus met fototoestel
en mobieltje in de aanslag. In de eerste week
van november hebben we ons vooral gericht
op het fotograferen van de vele soorten
paddenstoelen die we in het bos ontdekten.
Ook ontdekten we een gast die een schuilplaats
had gevonden onder een paddenstoel met de
mooie naam Parelamaniet. Het was een ieniemienie hangmatspinnetje van ongeveer 4 mm
groot. De fotografe moest wel even op haar buik
gaan liggen om een plaatje te kunnen schieten.
Hieronder geven we een beschrijving van twee
van de meer dan 40 soorten die we deze week
fotografeerden.

BOOMPUIST POSTIA PTYCHOGASTER
Deze paddenstoel heeft twee verschijningsvormen.
De meest voorkomende vorm is ongeslachtelijk
en ziet eruit als een wollige, harige, onregelmatig
gevormde puist (kussentje). In het jonge stadium is
hij wit maar in het latere stadium verkleurt hij van
grijs naar bruin. De paddenstoel vind je vooral op de
basis van afgestorven boompjes, vooral naaldbomen.
Hij is te zien van augustus tot december en is in dit
30

stadium niet zeldzaam. De boompuist is eigenlijk een
buisjeszwam, iets dat je alleen aan zijn geslachtelijke
vorm kunt zien. Deze vorm is echter erg zeldzaam. De
boompuist heeft dan kleine, buisjesdragende hoedjes of
is een hoedloze buisjeslaag die je dan op, of vlak naast,
het kussen kunt vinden. De paddenstoel veroorzaakt
bruinrot. Bruinrot (een vorm van houtrot) is een proces
waarbij schimmels de in het hout aanwezige cellulose
afbreken. De boompuist zorgt zo voor compostering van
de aangetaste boomstronken.
GOUDVLIESBUNDELZWAM
De goudvliesbundelzwam is een prachtige goudgekleurde
zwam, die veel voorkomt op loofbomen en vooral
berkenbomen. Je ziet deze paddenstoel van september
tot en met november. Als de paddenstoel zich vestigt op
levend hout, wordt het hout gedood en leeft de zwam
daarna door als saprofyt (dit betekent opruimer), de
boom wordt als het ware opgeruimd en zo, samen met
andere schimmels, als compost teruggegeven aan de
natuur. Verspreiding van de paddenstoel gebeurt door
sporen die bruin van kleur zijn. Dit is goed te zien als
je onder de hoed van de paddenstoel kijkt en soms kun
je ook bruine sporen waarnemen op de hoeden van de
onderste paddenstoel aan de bundel.

Een
andere
naam
voor
goudvliesbundelzwam
is
Pholiota aurivella. In Nederland is het een vrij algemene
paddenstoelensoort.

Je moet er wat voor over hebben
om het hangmatspinnetje te
fotograferen!

Goudvliesbundelzwammen kunnen een indrukwekkende
kroon aan een boom vormen. Dat is een prachtig gezicht en
geeft ook een echte herfstsfeer weer.
De tijd van paddenstoelen is een heel eind voorbij als dit blad
uitkomt, maar genieten van de natuur kan altijd. Ga erop uit
en kijk om je heen, snuif de heerlijke geuren van het bos op
en ga genieten van de heerlijke kerstmaaltijden met lekkere
paddenstoelen (van de groenteboer natuurlijk) in soep en
stoofpot.
Fijne kerstdagen toegewenst met iedereen die je lief is.

Paul en Martha

Het hangmatspinnetje
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Kerstwens van de redactie 2021

Hofmans interieurbouw is
gespecialiseerd in het
vervaardigen van maatwerkinterieurs voor zowel particulieren als
bedrijven. Met veel aandacht voor detail en
kwaliteit zorgen wij
ervoor dat uw interieurwensen werkelijkheid
worden.

Kwaliteit is niet
onbetaalbaar!

Hoogveld 5 6598 BL Heijen Tel 0485-541870 www.hofmansinterieur.nl

Unieke
interieurs
op maat

Net toen we dachten, gekker dan 2020 kan het niet worden
Kwam 2021 de hoek om zeilen met zijn vele horden
Gelijk een nieuwe lockdown om onze oren gekregen
Een tijd van stilstaan en zo min mogelijk bewegen
Maar ook met de veelbelovende vaccinaties in het verschiet
Terwijl de een hem met open armen ontving, wilde de ander (nog) niet…

WARME

KERSTWENS

Wel mochten we een fantastische winter beleven
Waarbij we ons zelfs op Heijs natuurijs konden begeven
We leerden nieuwe bewoners kennen, met hobby’s zeer bijzonder
We maakte kennis met lieve dieren en nieuw babywonder
Na de opening van de Dorpskamer kwamen er mensen koken
En het bestuur van de voetbalclub werd in een nieuw jasje gestoken
Ook hebben we innovatieve bedrijven mogen ontvangen
Mooie ondernemingen waar onze ogen door worden gevangen
Al 750 jaar mogen wij van Heijen genieten
Dit hebben dorpsbewoners in een mooie vorm weten te gieten
Verder werden er weer veel lintjes uitgedeeld
En werd er gelukkig ook vrolijk op muziekinstrumenten doorgespeeld
Veel verdriet ook helaas, want ook dit jaar wist men niet te voorkomen
Dat ons dierbare dorpsbewoners werden ontnomen
Kinderen die hun papa’s nu zo ontzettend moeten missen
Een hartverscheurend beeld, dat moeilijk is uit te wissen
Naast corona hebben sommigen ook andere ziektes onder de leden
Laten we hen een hart onder de riem steken tijdens onze gebeden…
We konden geen carnaval vieren, de prins bleef in stilte aan
Geen Koningsdag, Heisa, Sint-intocht en ook de Heijse Zitting van de baan
Afgelopen zomer stond het water Limburg aan de lippen
Gelukkig konden onze dijken hieraan tippen
Er was voor de Dijkwacht ook weer volop werk
Het was even spannend maar ze bleken oersterk
Momenten die met veel onzekerheden gingen gepaard
Maar er werd ons hier in Heijen veel overlast bespaard
Een zoon die onlangs thuiskwam met de vraag
‘Moet ik me meer zorgen maken over corona of de klimaatsverandering vandaag?’
Zullen we er samen voor zorgen dat we het voor onze kinderen wat dragelijker maken
Hen de zorgen ontnemen, over hen blijven waken?
Wat verdraagzamer worden en kijken wat er nu echt toe doet
Ze het goede voorbeeld geven, niet hoe het niet, maar juist hoe het wél moet?!
‘Nieuwe nu’, vind je het goed als ik nog niet aan je wil wennen?
Niet om flauw te doen, dwars of om je te jennen
Ik wil je niet omarmen, ik wil nog zo intens blijven hopen
dat het weer normaal zal worden en alles weer ‘gewoon’ zal verlopen
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Houten vloeren, parket, PVC, onderhoud
vloeren en traprenovatie

Zullen we tijdens de donkere dagen wat meer naar elkaar omkijken
De liefde via een eenvoudig gebaar naar elkaar laten blijken
Zeg gewoon eens wat aardigs tegen een ander mens
Dat is denk ik toch het meest waardevolle van deze kerstwens
Ik zal het voorbeeld geven, zonder bombarie het mag gerust ook klein
Vanuit de grond van mijn hart “U bent lief en mag er zijn….”

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

De redactie wenst u liefdevolle feestdagen
Angeline – Elke – Erica – Hans - Jan – Marita – Marjo – Sjannie – Stella - Suzanne
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FOTO 1

HISTORISCH

1 januari 1962 Zaolig nej-jaor winnen in de
Hoefstraat met de familie Janssen en Franken

HEIJEN

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.

FOTO 2

Nej-jaor winnen bij de familie Theunissen in de
Hoefstraat

FOTO 3

Het maandblad is een informatiebron
voor alle bewoners en bedrijven van
Heijen. Het wordt gratis huis-aanhuis verspreid.

In de Hoefstraat

Zalig Nieuwjaar
wensen…

Mensen buiten Heijen kunnen
een abonnement aanvragen,
bij voorkeur per e-mail:
hans.boekholt@heijen.info
kosten per jaar: € 25,- exclusief
verzendkosten; inclusief
verzending in Nederland€ 65,-.

FOTO 4

Voor het huis van mevrouw Noordhoorn

FOTO 5

een traditie die vele tientallen jaren geleden is ontstaan. Na
de mis van 08.30 uur mocht er gestart worden. De kinderen
van ‘achteraf’ hadden de van een oude kussensloop gemaakte
zak met daaraan een draagkoord/bandje, al om hangen. De
kinderen uit het dorp gingen meteen na de mis naar huis om
de zak op te halen. En dan via een zo praktisch mogelijke route,
op zoveel adressen, met zo weinig mogelijk lopen nieuwjaar
gaan wensen. Vooral de winkels moest je niet vergeten . En er
waren vroeger veel winkels. Daar kreeg je meestal iets meer
dan het gebruikelijke ‘mariekoekje’….

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

Nej-jaor winnen bij de familie Weijers

Wilt u lid worden van vereniging
Hèjje Mojjer? Stuur een e-mail naar
hejjemojjer@heijen.info of bel naar
06 33835726.
Zie voor meer informatie en
wetenswaardigheden over Heijen
de site van Hèjje Mojjer:
www.heijen.info

Helaas is deze traditie langzamerhand steeds verder
verdwenen. Hij is er nog wel, maar het aantal kinderen dat
langs de deur komt liep al aardig terug. Laten we hopen, dat
de traditie in stand blijft.
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REDACTIE
Hans Boekholt
Marjo Boekhorst
Suzanne van den Corput-Koenen
Sjannie Janssen
Erica Reintjes
Stella Roodbeen
Angeline van Tankeren
Jan Teerling
Marita Wit
Elke Ronnes-Hendriks
VERSPREIDING
Henk Kerkhoff, 06-51910092
Jan Teerling, 06-50805738
ADVERTENTIES
Jan Teerling
jan.teerling@heijen.info
Ontwerp en Realisatie
RoverMedia-Group
Runstraat 15 Schaijk
www.rovermedia.nl
DRUK
Control Media bv
Nijverheidsweg 23
4879 AP Etten-Leur
T. 0031 76 745 00 10
I. www.controlmedia.eu
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5

Foto’s en teksten worden zoveel
mogelijk met toestemming van
betrokkenen gepubliceerd.
OPLAGE
975 stuks
VERSCHIJNING
10 keer per jaar
INLEVERING KOPIJ
dorpsblad@heijen.info
BANKNUMMER VERENIGING
HÈJJE MOJJER
NL65 RABO 0101803974
Deadline voor aanleveren van
bijdragen in de vorm van teksten
etc. tot uiterlijk de 1e van de
maand; fotomateriaal bij voorkeur
tot een week hiervoor.
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In deze agenda zijn de activiteiten opgenomen die zijn
gepland en op dit moment (eind november) volgens
de huidige coronamaatregelen doorgang kunnen
vinden. Of de activiteiten te zijner tijd daadwerkelijk
doorgang vinden is en blijft onzeker. Houd daarom de
actuele berichtgeving over de doorgang in de gaten.

COLOFON
AGENDA

WOENSDAG 15 DECEMBER
12.30 uur Dorpskamer
Samen eten in Kerstsfeer
ZATERDAG 18 DECEMBER
10.30 uur D'n Toomp
Babyfotoshoot
ZONDAG 19 DECEMBER
10.00 uur D'n Toomp
Schutterij/Gilde Sint Dionysius
Kruisboog vlak-wedstrijd
ZONDAG 26 DECEMBER
(2E KERSTDAG)
16.00 uur Dorpskamer
Kerstdiner
ZONDAG 2 JANUARI 2022
14.00 uur Dorpskamer
Nieuwjaarsborrel
DONDERDAG 6 JANUARI 2022
13.30 uur D'n Toomp
KBO afd. Heijen Kienen
VRIJDAG 7 JANUARI 2022
10.30 uur Dorpskamer
Koffie-uurtje dorpsondersteuner
ZATERDAG 8 JANUARI 2022
19.30 uur D'n Toomp
C.V. De Wortelpin Zittingsavond
WOENSDAG 12 JANUARI 2022
14.00 uur orpskamer
Bingo
VRIJDAG 14 JANUARI 2022
19.30 uur D'n Toomp
C.V. De Wortelpin Jeugdprinsenbal
ZATERDAG 15 JANUARI 2022
20.30 uur D'n Toomp
C.V. De Wortelpin Prinsenbal
ZONDAG 23 JANUARI 2022
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”
V.V. Heijen 1 - Merselo 1
ZONDAG 30 JANUARI 2022
11.11 uur D'n Toomp
C.V. De Wortelpin Prinsenreceptie
ZONDAG 30 JANUARI 2022
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”
V.V. Heijen 1 - Vios '38 1
DONDERDAG 3 FEBRUARI 2022
13.30 uur D'n Toomp
KBO afd. Heijen Kienen
VRIJDAG 4 FEBRUARI 2022
10.30 uur Dorpskamer
Koffie-uurtje dorpsondersteuner
De volgende Hèjs Nèjs verschijnt 25 Januari 2022

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
BOA’S
Tijdens kantooruren gemeentehuis
anders algemeen telefoonnummer
politie 		
DORPSONDERSTEUNER HEIJEN
Wilma Kroon		
dorpsondersteuner@heijen.info
HUISARTSEN
Huisartsenpraktijk Gennep
Europaplein 5, 6591 AV Gennep		

0485-494141,
0900-8844
06-57486685

0485 - 512317

SPOED		
Huisartsenpraktijk Ottersum
Raadhuisplein 1, 6595 AK Ottersum

0485 - 518822

SPOED		
BUITEN KANTOORUREN
Huisartsenpost
Maasziekenhuis Boxmeer eo		

0485 - 512490

0485 - 512717

0900 - 8880

APOTHEEK
Medsen Apotheek 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		
Gennep zorgloket		
www.gennep.nl

0485 - 494141
0485 - 494141

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			
Water (WML)		

0800 - 9009
0800 - 0233040

MILIEUKLACHTEN
Milieuklachtentelefoon		

043 - 3617070

THUISZORG
Thuiszorg Pantein		
Proteion Thuiszorg		
Proteion Schoon (huishoudelijke hulp)
Proteion Thuisbegeleiding		

0900 - 8803
088 - 850 00 00
088 - 850 00 00
088 - 850 00 00

SOS telefonische hulpdienst
Dag en nacht aandacht		

0900 - 0767

Gewonde of gevonden dieren:
Dierenambulance
Nijmegen en Omstreken		
Dierenhotel De Mère, Balgoij		
www.mere.nl

024 – 3550222
024 - 6414982

www.teunarts.nl

In deze omgebouwde boerderij in het buitengebied van Sint Hubert
vindt u, in 2000m² showroom, al ruim 45 jaar,
de grootste collectie relaxfauteuils van Nederland.

Relaxfauteuils met Sta- op hulp
meer dan 90 modellen

Sta- op fauteuil voorjaars opruiming! Nu ruim 90 modellen sta- op fauteuils tegen weg = weg prijzen en direct leverbaar.
Vele sta- op fauteuils direct leverbaar!

Relaxfauteuils met sta- op hulp
meer dan 90 modellen (veelal uit voorraad leverbaar)

Relaxfauteuils op draaivoet
Ruim 230 modellen

Relaxfauteuils compleet op maat
Ruim 40 modellen

In verband met de RIVM richtlijnen en uw en onze gezondheid vragen wij u een afspraak te plannen via: 0485 - 45 29 86 óf via: info@teunarts.nl

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 (buiten de bebouwde kom!).

