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Voor u ligt de eerste Hèjs Nèjs van na de vakantie. De redactie is uitgerust en we
hebben er weer heel veel zin in. Want wat gebeurt er toch veel in ons dorp! Het is
soms niet bij te benen. Maar goed, we doen ons best! Zo hebben we alle geslaagden
van 2015 gefotografeerd en gevraagd wat ze gaan doen. En Rover Media heeft er
weer iets prachtigs van gemaakt. Verder hadden we de Heijense verenigingen gevraagd een overzicht van hun
activiteiten te geven voor de komende maanden. Een samenvatting van de reacties vindt u in dit nummer. Ook kunt
u (nader) kennismaken met Henk de Leeuw, de nieuwe uitbater van Schuttershof. U leest over zijn motivatie en
ideeën voor de toekomst. Tevens is er een mooi verhaal over muziektherapeute en bugelspeelster Hanny van Rens,
die met haar bedrijf Het Jonge Muzik(l)antje bezig is furore te maken. Verder hopen we dat u zult genieten van de
schitterende luchtfoto’s van Heijen die werden gemaakt door onze freelance fotograaf Piet Manders.
Wij wensen u veel lees- en kijkplezier met deze Hèjs Nèjs.

Verder in dit nummer: 4 column | 4-9 verenigingsnieuws | 18-19 Meet en Greet De geslaagden | 25+31 prikbord | 26 + 27 heisa | 33 Heijense Verenigingen
presenteren zich… | 35 agenda en belangrijke telefoonnummers
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Column
Oerdrang om te overleven…
Voor ons mensen is overleven niet zo moeilijk! De
winkels liggen vol etenswaar, aan drank ook geen gebrek en kou lijden hoeft ook niet: de rekken hangen
vol met al dan niet verantwoorde kledij. Heel anders
gaat het eraan toe in de dierenwereld. Ik kon onlangs
een belangrijk deel van de levenscyclus van de merel
meemaken. Een relaas.
Het begon met af-en-aan vliegen, steeds met de sneb
vol bouwmateriaal. Gras, blad, pluizen, delen van een
kokosmat, alles verdween in de beukenhaag, waarbij
manlief koos voor een andere aanvliegroute dan moeder merel, maar wel beide met hetzelfde ultieme doel.
In de Maas- en Niersbode (tegenwoordig 1Gennep)
heb ik trouwens geen aankondiging van een verleende
omgevingsvergunning ontdekt, denk omdat het hier
om een vergunningvrije activiteit gaat. Na een paar
dagen stopte het drukke vliegverkeer: het liefdesnestje
was kennelijk klaar. Ongehinderd door kennis van zaken durf ik te beweren, dat de fase van eieren leggen
hoogstwaarschijnlijk was aangebroken.
Na enige tijd bleek dit waar: vader en moeder merel
vlogen nu, onverstoorbaar, met de bek vol etenswaar

richting het nest, daarbij kwetterend begroet door de
twee of drie borelingen. Zaten wij op de aanvliegroute,
dan stokte de aanvoer even, maar de oerdrang om hun
kroost groot te krijgen zegevierde en via een gedurfde
omweg werd het nest dan toch bereikt. En het ultieme
doel werd gehaald, immers op een dag hoorde ik een
druk geschuifel in de droge bladeren op de bodem bij
de beukenhaag. Of er een heel leger voorbij trok. Een
drukte van belang. De jonkies hadden hun eerste vliegles gehad: vanuit het twee meter hoge nest, al dan niet
vliegend naar beneden. Dat vliegen was meer fladderen, want later zag ik een van de jonkies een sprongetje
maken met het doel weg te vliegen: de zwaartekracht
was aanmerkelijk sterker en voordat het mereljong het
in de gaten had, stond ie weer met beide poten op de
grond. Nog maar goed dat hier geen katachtige beesten rondlopen. Vanaf het dak van de garage gaf vader
merel druk aanwijzingen, maar dat mocht nog niet
leiden tot een geslaagde eerste luchtreis. Ondanks het
prille bestaan, maken de jonkies grote vorderingen en
dat is niet voor niks. Het is een levensvoorwaarde. De
ouwelui denken immers al weer aan een volgende leg.
Wij mensen hebben wat meer tijd nodig om van punt
nul uit te groeien tot zelfstandigheid, maar gelukkig
hebben we meestal ook meer tijd beschikbaar. In een
wereld, die bol staat van hatelijkheid, oorlog, vernieling, was de gratis door pa en ma merel aangeboden
show een voorbeeld van waar het eigenlijk om draait
in het leven: overleven.

Nationale Ziekendag 13 september
13 september is het Nationale ziekendag. Als
Zonnebloem afdeling Heijen willen we op deze dag
extra aandacht vestigen op en aandacht geven aan
de zieken en mensen met een lichamelijke beperking.

Dit doen we onder andere door het mee
verzorgen van de Heilige Mis. Deze keer
wordt de Heilige Mis begeleid door het
gezinskoor. Iedereen is welkom.

Spullen voor de rommelmarkt?
Hebt u spullen voor de rommelmarkt van het gilde en staan
ze in de weg? Leden van het Sint Dionysiusgilde komen die
spullen graag bij u ophalen voor de jaarlijkse rommelmarkt
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op 2e Paasdag (28 maart 2016). Neem contact met John
van Haare op 06-51861798. We maken dan snel een
afspraak om de spullen bij u aan huis op te halen!

Verenigings- en ander nieuws

GEZELLIGE KERMISMIDDAG
OP MAANDAG 7 SEPTEMBER 2015
DANSMATINEE VOOR SENIOREN.
IN D’N TOOMP IN HEIJEN.
VOOR ONS SPEELT ONS HUISORKEST
“ALDÖRUM”
VAN 14.00 UUR TOT 17.30 UUR.

Onze vrijwilligers van de Zonnebloem en KBO staan
voor u klaar.
Ook niet-leden en 50+ zijn van harte welkom op deze
gezellige dansmiddag met onze beroemde tombola.
Word lid van onze Seniorenclub en donateur van de
Zonnebloem. Met MEER leden kunnen we meer!
De KBO draagt ook zorg voor zorgvragen:

MEETING VOOR VRIENDEN EN
BEKENDEN….
Entree: 5.00 euro
Heerlijke hapjes worden geserveerd.

-
Gecertificeerde hulp bij belastingaangifte/zorg/
huurtoeslag;
- WMO met deskundige ouderenadvisering;
-
Met KBO lidmaatschap goedkoop uw rijbewijs
verlengen.
Neem contact op met ons secretariaat
tel. 0485 513170

Donateursactie
				 Sint Dionysiusgilde
Van 31 augustus t/m 5 september houdt het Sint
Dionysiusgilde haar jaarlijkse donateursactie. De steun
van de inwoners van Heijen is onontbeerlijk om een
culturele vereniging te kunnen laten voortbestaan.
Schuttersgilden ontvangen van de gemeente Gennep
geen stimuleringssubsidie en zijn daarom voor het
onderhoud van de kostbare gildekostuums en het
organiseren van (schiet)activiteiten volledig afhankelijk
van acties die ze zelf organiseren. Het Sint Dionysiusgilde
voorziet in haar inkomsten door het organiseren van
een rommelmarkt (2e Paasdag) en haalt in de even

maanden oud papier op. De donateursactie is
de enige actie waarbij het gilde een financiële
bijdrage vraagt van de inwoners van Heijen.
Aangezien de kosten voor verenigingen ook jaarlijks
toenemen, verhoogt het Sint Dionysiusgilde na 15
jaar de prijs van een donateurskaart naar € 3, =. Een
financiële donatie aan het gilde is een steunbetuiging
aan een culturele vereniging om het dorp Heijen
levendig en vitaal te houden. De gildebroeders en –
zusters rekenen op uw steun!

Zeer geslaagd 1ste Bitterballenconcert
Op de warmste zomeravond van juli 2015 vond het
allereerste Bitterballenconcert plaats op het terras van
het Heijs Hepke. Dit kwam voort uit de veilingaankopen
tijdens de Feestveiling van Gemeenschapshuis D’n Toomp.

de Revuegroep en
Geslaagde samenwerking tussen
Die Original Maastaler

Het muzikale concert van Die Original Maastaler, het fustje
bier van de gulle gevers, de Revuegroep, de bitterballen
van het Heijs Hepke en de genodigden zorgden voor
een prima sfeer op het terras. Hoofdsponsor Hetty werd
geridderd en onderscheiden met de Gouden Bitterbal.
Wij danken Ellen en Friso voor de gastvrijheid en de gulle
gevers en sponsoren voor de goed gevulde hoed. Tot in
de kleine uurtjes werd al gesproken over een vervolg in
2016.
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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!
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Hoogveld 5 6598 BL Heijen Tel 0485-541870 www.hofmansinterieur.nl

Unieke
interieurs
op maat

Verenigings- en ander nieuws

Een nieuw voetbalseizoen is gestart
Competitie
Als deze Hèjs Nèjs verschijnt zijn de Heijense voetballers al weer
enkele weken in training voor een nieuw seizoen.
Het eerste elftal komt dit jaar wederom uit in de 4e klasse G.
Heijen treft daarin de volgende tegenstanders: RKOSV Achates,
SV Milsbeek, Montagnards, EWC’46, Merselo, Oostrum, Constantia,
DSV, Juliana Mill, Olympia’18, Siol, HBV en Excellent.
De competitie voor eerste elftallen bestaat dit jaar uit veertien
ploegen. Dat zijn twee teams, dus vier wedstrijden, meer dan dat
we gewend waren.
De competitie voor Heijen 1 start op zondag 6 september met
een uitwedstrijd tegen Oostrum. Alle overige seniorenteams
beginnen een week later aan de strijd om de punten.
Vacatures
Zoals dat bij andere verenigingen ook het geval zal zijn is V.V.
Heijen altijd op zoek naar mensen die iets voor de club kunnen
en willen betekenen.

Op dit moment zoeken we personen voor de
volgende (vrijwillige) functies:
- Verzorger bij het 1e elftal tijdens wedstrijden.
- Leider 2e elftal tijdens wedstrijden.
- Scheidsrechters voor het fluiten van wedstrijden
op zondagen.
Voor nadere informatie over de taak van
verzorger kan contact worden gezocht met
Erwin Jansen. Mail: erwincristien@gmail.com.
Frank Wijers kan inlichtingen verstrekken over
de functies van leider 2e elftal en scheidsrechters.
Mail: frankmaritawijers@gmail.com
Tenslotte
Nu het nieuwe seizoen weer is begonnen
nodigen bestuur en leden van V.V. Heijen u uit
voor een bezoekje aan sportpark “de Heikamp”.

Frühschoppen
				 Concert
De vakantie zit er voor de meesten van ons weer op.
Daarom werd het hoog tijd voor de leden van Die
Original Maastaler om het stof uit de instrumenten
te blazen en zich te gaan voorbereiden op het
Frühschoppenconcert. Op zondag 6 september is
het namelijk alweer zover. Vanaf 12.00 uur nemen

Stimmung in de tent!

wij met zijn allen weer plaats op het podium in
Gemeenschapshuis D’n Toomp om er samen met u
een paar gezellige uurtjes van te maken. Vergeet u in
geen geval uw steunkaarten mee te nemen want er
worden weer mooie prijsjes verloot.
Hopelijk zien wij velen van u op dit muziekfestijn.
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SG

Expeditieweg 8-11 - 6657 KL Boven Leeuwen
T. 0487 - 501 469
De Flammert 1016A - 5854 NA Bergen
T. 0485 - 531 201
info@vonk-service.nl - www.vonk-service.nl

ServiceVonkGroep

De duurzame totaalinstallateur uit uw regio!
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:

√

Zonnepanelen

√

Houtkachels

√

Elektra

√

Zonneboilers

√

Verwarming

√

Airconditioning

√

Warmtepompen

√

Sanitair

√

Service & onderhoud

Per 1 januari 2015 hebben wij Frans Arts Installaties uit Afferden overgenomen!

Vanaf april in Heijen
Kwaliteit in kunststof en aluminium
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Hoogveld 1 I 6598 BL Heijen
Tel. (0485) 51 22 06 I www.vangoethem.nu

Verenigings- en ander nieuws

Muzikaal Huwelijk
De vlag uit in de
Nieuwwijkstraat!
Op vrijdag 10 juli trouwde onze trompettist én slagwerker
Roy Kerkhoff met bugelspeler José van Bree. Uiteraard waren
wij van EMM van de partij om het echtpaar een muzikale
hulde te brengen. Maar niet alleen EMM, ook Fanfare St.
Cornelius uit Vortum Mullem, de geboorteplaats van José,
was aanwezig. José speelt nog steeds bij “haar” fanfare en
is nauw betrokken bij het Opleidingsorkest. Roy (28) is al
achttien jaar lid van EMM en in 2011 introduceerde hij ook
zijn vriendin José (27) bij ons orkest. Zij koos ervoor, ondanks
dat zij gewend is bij de solobugels te spelen, de derde bugels
te komen versterken, iets dat zeer gewaardeerd wordt.
Roy is jarenlang lid geweest van het JEMM bestuur, waar hij als
leiding vele gezellige weekenden mede heeft georganiseerd

voor de jeugd. Ook het Goede Doelen Concert vorig jaar
en de Moederdagactie zijn mede door Roy’s inzet een groot
succes geworden. Voor de Moederdagactie gaf José met
enkele jeugdblazers enkele mooie concerten. Op Roy doen
wij nooit tevergeefs een beroep als er een vrachtwagen met
slagwerkinstrumenten moet worden gereden. Naast het
orkest en de slagwerkgroep zijn Roy en José ook tijdens de
carnaval van de partij bij de Hofkapel.
Leden en bestuur van Fanfare EMM feliciteren Roy en José
van harte met hun huwelijk, wensen hen veel geluk in de
toekomst, waarbij wij hopen dat zij nog vele jaren lid van
onze vereniging zullen blijven.

Roy en José, niet alleen muzikaal
met elkaar verbonden...
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Interview

Muziektherapeute Hanny van Rens:
“Kinderen enthousiast maken voor
muziek, dat is mijn doel!”
Bij Basisschool De Heggerank is sinds enige jaren muziektherapeute Hanny van
Rens actief bezig kinderen wegwijs te maken in de basisbeginselen van de muziek.
In samenwerking met fanfare EMM die de lessen initieert, is zij gekomen tot een
muziekprogramma voor de werving van koperblazers en slagwerkers in groep 4, 5, 6
en blokfluiters in groep 3. In het kader van onze rubriek “bijzondere beroepen” leek
het ons interessant Heijen nader kennis te laten maken met deze gedreven muzikant.
Hanny van Rens
Hanny werd 29 jaar geleden geboren in
Melderslo, Limburg. Muziek zat al meteen
in haar genen, want haar vader is ook actief
in de muziek. Hij was slagwerker bij fanfare
Eendracht in Melderslo en speelt nu nog in
diverse dweilorkesten. De jonge Hanny ging
vroeg naar de muziekschool en haalde op bugel
de diploma’s A, B, C en D. Na de middelbare
school koos zij voor de opleiding SPW4.Tijdens
een stage bij kinderen met een verstandelijke
beperking kwam Hanny in aanraking met een
muziektherapeute en zag wat een plezier
deze kinderen hadden bij het horen van een
eenvoudige gitaar. Ze vond het geweldig. Deze
eye opener bracht haar ertoe na het behalen
van het SPW diploma door te gaan met de
HBO opleiding voor muziektherapie. Met die
opleiding zou zij terecht kunnen in een breed
veld, bijvoorbeeld bij een justitiële inrichting,
bij dementerende ouderen of mensen met
een geestelijke en/of lichamelijke beperking.
Hanny: “Een muziekinstrument is een middel
om contact te maken met elkaar. Met muziek
verlichting brengen in een moeilijke situatie,
dat is mijn ideaal.”

“Een muziekinstrument is
een middel om contact te
maken met elkaar”
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Vijf jaar geleden verhuisde Hanny samen met haar vriend
Marcel naar Gennep en ging op zoek naar een baan en
een nieuwe fanfare. Aangezien Gennep geen fanfare
heeft, maar Heijen wel, werd het EMM voor haar hobby.
Sinds vier jaar zit Hanny vooraan bij de eerste bugels en
is zij een vaste waarde in het orkest. Het vinden van de
droombaan als muziektherapeute verliep moeizamer.
Eerlijk gezegd lukte het helemaal niet. Door de crisis werd
veel bezuinigd vooral op gebied van cultuur, we kennen
het verhaal. Hanny zette haar dromen voor even opzij en
vond een baan voor drie dagen in de kinderopvang in
Nijmegen. Maar het bleef kriebelen en zo kwam Hanny
er toe een concept te bedenken voor het enthousiast
maken van kinderen voor muziek.
Het Jonge Muzik(l)antje
Zo werd ze in juni 2010 (na afronden van haar studie
muziektherapie) gevraagd een muzieklesje te komen
geven op de peuterspeelzaal in haar toenmalige

Concentratie tijdens Hanny’s blokfluitles
woonplaats Melderslo. De kinderen konden zich helemaal uitleven
tijdens een les die bestond uit liedjes zingen, dans en muziek
maken op diverse instrumenten. Hanny: “Het is heerlijk om te zien
hoe enthousiast kinderen reageren op muziek. Het is niet alleen
hun enthousiasme wat me raakt, door het gebruik van muziek en
muziekinstrumenten worden zoveel ontwikkelingsgebieden meer
gestimuleerd, daar staat men vaak niet bij stil. Spraak-taal, motoriek,
sociaal-emotioneel, het komt allemaal aan bod. Daarnaast zorgt
muziek voor een ontwikkeling van de creativiteit. Kinderen
bedenken bijvoorbeeld hun eigen manier om een instrument te
bespelen, dit levert hilarische momenten op.”
Hanny vindt dat muziek een belangrijke meerwaarde heeft voor het
opgroeiende kind. Dat bracht haar op een idee en zij ontwikkelde
een eenvoudige methode om kinderen kennis te laten maken met
muziek. Kinderen krijgen van huis uit lang niet altijd een muzikale
opvoeding mee. Daarom worden jaarlijks enkele lessen
gegeven in de klassen van Basisschool de Heggerank.
Deze lessen zijn een mix van blaasmuziek en slagwerk. In
samenwerking met EMM mogen alle kinderen van groep
4, 5 en 6 tijdens de laatste les in D’n Toomp alle mogelijke
instrumenten uitproberen. Dat vinden ze prachtig.
Vooral de slaginstrumenten zijn populair. De kinderen
gaan allemaal enthousiast naar huis, maar uiteindelijk
beslissen natuurlijk de ouders of hun kind een muzikale
opleiding gaat volgen. In groep 4 geeft Hanny inmiddels
blokfluitles aan negen kinderen. Dit is de zogenaamde
BVM opleiding (Basisvorming Muziek). Het omvat
behalve blokfluiten ook noten leren lezen, dynamiek,
samenspel en muzikaal luisteren naar elkaar. Al na een

paar lessen sleept Hanny haar leerlingen mee
naar het podium om aan hun klasgenootjes en
ouders te laten horen wat ze al geleerd hebben.
Want alleen oefenen is niet genoeg. Je moet de
geleerde ook kunnen delen. Zo bedacht zij een
“circusconcert” dat op 30 april jl. uitgevoerd
werd. De kinderen werden geschminkt als
clowntjes en het werd een groot succes.

“Het omvat behalve
blokfluiten ook noten leren
lezen, dynamiek, samenspel
en muzikaal luisteren naar
elkaar”

Evi met diploma

Hèjs Nèjs
augustus 2015

11

enthousiasme de kinderen optimaal te stimuleren het
beste uit hun muzikale zelf te halen.
Geïnteresseerd? Neem dan contact op met Hanny.
Hieronder staan de nodige gegevens.
Het Jonge Muzik(l)antje,
Hanny van Rens
Telefoon 06 - 13456652.
www.facebook.com/JongeMuzikantje

Imke

Dat bracht haar twee jaar geleden op het idee een
eigen bedrijfje op te richten: Het Jonge Muzik(l)antje.
Dit bedrijf staat nog helemaal in de kinderschoenen,
letterlijk, maar Hanny heeft er vertrouwen in dat dit de
komende jaren uit zal groeien van een semiprofessioneel
naar een heus bedrijf. Ze heeft al enkele opdrachten
mogen uitvoeren. Zo heeft ze workshops gegeven op
scholen in Groesbeek, Kessel en Velp en er staan nog
meer potjes op het vuur. Ze werkt geregeld samen met
Gert-Jan Rongen, die we nog kennen uit de tijd dat hij
dirigent was van EMM. Hij heeft samen met Mannie
Beckers HaFa’s Cool opgericht waar hij gastdocenten
uitnodigt voor muziekprojecten en workshops op
scholen en bij instellingen. Ook Hanny maakt deel uit
van zijn bestand.
Naast haar werkzaamheden voor HaFa’s Cool en
Fanfare EMM timmert Hanny ook hard aan de weg
om zelfstandig opdrachten binnen te halen. Zo
verzorgt zij muziekworkshops bij kinderdagverblijven,
peuterspeelzalen, BSO’s en is zij in te huren voor
muzikale kinderfeestjes aan huis. Tevens verzorgt zij
informatieve bijeenkomsten met betrekking tot ‘Muziek
bij het Jonge Kind’ op verschillende locaties.
Wat ook helpt: uit Den Haag kwam onlangs het goede
nieuws van onderwijsminister Jet Bussemaker die het
muziekonderwijs aan de jeugd wil stimuleren met een
geldelijke bijdrage van 25 miljoen euro.
Hanny is trots op haar leerlingen en de leerlingen zijn
dol op Hanny. En dat vinden wij niet gek. Hanny is
jong, dynamisch en super muzikaal. Zij weet door haar
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Reactie van een kind
tijdens de BVM les:
“Ik vroeg aan de groep
“hoe heet deze fluit” hij noemde
het een panterfluit (panfluit).”

Jody

Maarten krijgt zijn diplom
a

Heijen in beeld

Heijen in Vogelvlucht
Onze “freelance” fotograaf, Piet Manders, had onlangs het grote genoegen een
rondvluchtje te mogen maken met Jan van Erp, die in het bezit is van een vliegtuig.
En natuurlijk ging ook Piets fototoestel mee aan boord. Piet maakte vanuit de lucht
prachtige opnames, die allemaal te bewonderen zijn op www.heijen.info.
Een selectie ervan staat op deze pagina. Staat jouw huis er ook op?
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Wij kunnen
een uitvaart
regelen van
A tot Z
Uitvaartcentrum
- opbaren
- uitvaartdienst
- cateringsruimte

Regio Land van Cuijk & Maasduinen
Uitvaartcentrum Boxmeer, Hollesteeg 1a Boxmeer
t. 0485 - 52 1111 (dag en nacht) | info@schrijen.com
www.schrijen.com

F
COENDERS
TWEEWIELERS
SINDS 1898

HEYEN

GAZELLE, BATAVUS,
RIH, LOCOMOTIEF,
ELECTRISCHE FIETSEN,
SPARTA, ION,
BATAVUS EASY SACHS
BROMFIETSEN: VESPA en PUCH
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Hoofdstraat 34, 6598 AE Heijen
Tel: 0485-511597 Fax: 0485-519561
Mail: hans.coenders@hetnet.nl

Bedrijfsinterview

Nadere kennismaking met Henk de Leeuw,
de nieuwe uitbater van Schuttershof.

Heijen: een cultuurschok in positieve zin…..
Het kan in Heijen niemand ontgaan zijn: op 16 april dit jaar heeft Jan de Valk zijn Schuttershof
overgedragen aan een nieuwe eigenaar. Het is de 51-jarige Edenaar Henk de Leeuw geworden
die in Schuttershof een nieuwe uitdaging heeft gevonden.
Wie Is Henk? Om daar achter te komen maakten wij een
afspraak en op een zomerse zomeravond namen wij plaats
op het royale terras en hadden een openhartig gesprek.
Henk de Leeuw
Naar eigen zeggen “geboren op een zak aardappelen achter in
de snackbar van mijn moeder”. Dat klopt natuurlijk niet helemaal,
maar feit is dat de familie van Henk aan moeders kant een
heuse horecafamilie is. Moeder had een snackbar, een café en
een cateringbedrijf in Ede. Vader had een bouwbedrijf. Maar de
horeca was het vak dat Henk wilde uitoefenen. Niet dat hij tijdens
zijn tienerjaren zo gemotiveerd was om te leren, integendeel. Hij
begon op het VWO maar op zijn 16e ging hij zonder diploma van
de MAVO af. Die schade heeft Henk uiteraard later wel in moeten
halen, want zonder diploma’s begin je niks. Dus haalde hij op latere
leeftijd alle benodigde diploma’s voor cafetaria, café en catering.
Samen met zijn moeder runde hij jarenlang het goedlopende
horecabedrijf in Ede.Tot afgelopen februari.Toen verscheen ineens
een koper voor hun zaak die nogal vasthoudend was. “Want de
zaak was helemaal niet te koop”, vertelt Henk. “Maar ze hielden
vol en binnen zes weken was het verkocht! Toen moesten we
op zoek naar een nieuwe gelegenheid. Die vonden we op een
horecamakelaarssite: Café Zalen Schuttershof in Heijen. Het
stond in de stille verkoop. Mijn moeder en ik zijn gaan kijken en
vielen voor de rust en ontspanning die het dorp uitstraalde. Een
cultuurshock in positieve zin!”
Henk kocht de hele inboedel van Jan de Valk en huurde het
pand. De overname is prima verlopen en Jan was en is niet te
beroerd Henk bij vragen te helpen en te steunen. En na een mooi
overdrachtsfeestje begon voor Henk de grote uitdaging: nieuw
leven blazen in een door omstandigheden enigszins stilgevallen
horecabedrijf. Henk heeft alle begrip voor Jan de Valk en zijn
situatie en de twee kunnen het heel goed met elkaar vinden.
Geregeld vindt Jan de weg naar het terras of café voor een pilsje
en een praatje. Zo ook toen wij er waren. En kijk, wie er aan de

overkant van de Hoofdstraat zijn hond uitliet: Jan
Hermsen, eigenaar van Schuttershof vóór Jan de
Valk. Dat was een geweldige mogelijkheid de drie
kerels samen achter de tap te zetten voor een
foto. Een foto waarvan we meteen doorhadden:
dit wordt de voorpagina!
Wat is er veranderd bij Schuttershof, Henk?
Henk: “In de eerste plaats hebben mijn
vriendin Wilma, mijn moeder en ik het pand
grondig onderhanden genomen. Alles eens
flink gepoetst en de toiletten opgeknapt en
handdoekautomaten geplaatst. Verder hebben
we een moderne koffiemachine in gebruik
genomen en een pinautomaat. Grote, maar
noodzakelijke investeringen. Buiten staat een
gebaksvitrine: zelfs bij hoge temperaturen buiten
kunnen wij de terrasbezoekers voorzien van een
vers stukje vlaai.
Wilma en ik zijn verhuisd naar de twee
appartementen. Mijn moeder komt nog elke
week op vrijdag naar Heijen om te helpen. “

vervolg op blz 17
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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!
adv troefmarktheijen moijer ltc.pdf
20-04-2010
10:51:17
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
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Boxmeerseweg 2a 6598 BK Heijen
www.snellenhorecaservice.nl

Wat is je in positieve zin opgevallen in Heijen en wat in
negatieve zin?
Henk, na enig nadenken: “Positief in Heijen vind ik de
betrokkenheid van de mensen onderling. Het vele
vrijwilligerswerk dat hier gedaan wordt, de inzet voor van alles
en nog wat in het dorp. Ik ken nu al zowat alle bewoners van
de hele straat van gezicht en van naam. Dat had ik in Ede niet.
Mensen, ook mij onbekende, zwaaien voortdurend naar mij. Ik
voel mij soms koning Willem Alexander!”
Wij merken op dat hij dus de opvolger is van Frits en Grada
Martens, waar we in Heijen vroeger ook altijd naar zwaaiden.
Dat vindt Henk leuk.
“Ik heb er op Facebook heel veel vrienden uit Heijen bij
gekregen en nog steeds groeit mijn vriendental. Dan kan ik ook
zien wat er speelt in het dorp en mij daarop aanpassen.
Negatief vind ik dat het eigenlijk veel te stil is in Heijen.
Mensen gaan na hun werk niet even een biertje drinken en
communiceren. Dat zou ik wel willen veranderen. Maar ik voel
mij hier al helemaal thuis en ik hoop dat ik er een fijn plekje van
kan maken.”

Hij kijkt ook uit naar de carnavalsfeesten, want
dat is een onbekend fenomeen voor hem. Na de
zomer, als de avonden langer worden, wil Henk
klaverjas- en jokeravonden organiseren op vrije
inschrijving. Andere ideeën: een keer Back to the
Eighties, kienen of avonden voor alleenstaanden.
Er zit nog voldoende in het vat, zo vatten wij het
maar samen.
Kortom, Henk voelt zich welkom in het dorp
en steunt alle initiatieven die op zijn pad komen.
Geen vereniging of club klopt tevergeefs bij hem
aan. En dat is moj.
Wij wensen Henk en Wilma veel succes.
Café Zalen Schuttershof, Henk de Leeuw
Hoofdstraat 15
6598 AA. Heijen
Telefoon: 0485-511659 BGG 06 5118 09 70
E-mail: h.deleeuw@live.nl
Website nog onder constructie
Facebook: ( café zalen Schuttershof)

Plannen voor de toekomst?
Henk zit vol ideeën. Hij heeft zichzelf twee en een half jaar
gegeven om te settelen en te kijken of er leven in de brouwerij
kan komen. En hij heeft goede hoop dat het lukt. Er moet
meer reuring komen in de zalen. Gelukkig is er al een aantal
feestjes geweest en heeft hij ook al aanvragen voor bruiloften
enzovoort. Dat moet binnenkort gestalte gaan krijgen. Verder
wil hij Heijen Open Air veranderen in Open Air in Heijen. Dat
wil zeggen dat het podium ook openstaat voor andere bands
dan die tot nu toe altijd speelden. Maar dit jaar ging het nog
op de oude voet. Ook voor de langs wandelende (vooral de
Pieterpad wandelaars) en fietsende toeristen wil Henk iets
extra’s gaan bieden. De gemeente steunt het plan het Pieterpad
ook door het “centrum” van Heijen te laten lopen.
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Meet & Greet

Meet & Greet

De Geslaagden!

De eindexamens zijn al haast vergeten en de meeste geslaagden zijn zich al aan het voorbereiden
op hun verdere studie, maar toch vonden wij het leuk in de afgelopen maand hen te vragen
wat hun toekomstplannen zijn. Onze fotografe Stella Roodbeen nam het project op, ging
langs bij alle geslaagden om ze te fotograferen en stelde hen drie vragen. Niet alle geslaagden
wilden op de foto en een tweetal hebben we er niet kunnen achterhalen. Maar dit is het resultaat:
Vraag 1: Waar ben je voor geslaagd?
Vraag 2: Welke opleiding ga je doen?
Vraag 3: Welke droombaan heb je over 10 jaar?
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Demi Joosten
1- VMBO-K
2- R.O.C De Leijgraaf Boxmeer Verzorgende I.G
3- Verzorgende/Verpleegkundige

Bionda Roelofs
1- MAVO
2- R.O.C Nijmegen Verpleegkunde
3- I.C. Arts

Kevin van Zitteren
1- MAVO
2- R .O.C de Leijgraaf Boxmeer
Laboratoriumtechniek
3- Micro Biologisch Analist

Thijn Hermsen
1- VWO
2- Electrical Engineering aan de TU Eindhoven
3- Uitvinder

Amy van Duuren
1- VMBO-K
2- G
 ildeopleidingen Venray Maatschappelijke
Zorg
3- Maatschappelijk werker in de zorg

Marek Geist
1- VMBO-T
2- HAVO aan de NSG Nijmegen
3- Autotechnisch Ingenieur

Mariëlle Sanders
1- MAVO
2- R.O.C Nijmegen Verpleegkunde
3- Verpleegkundige

Niek Schonenberg
1- VMBO-K
2- Allround-DTP’er aan het Rijn-IJssel College in
Arnhem
3. Game Developer

Jeen Schiks
1- HAVO
2- Communicatie aan de HAN Nijmegen
3- P ersvoorlichter/Communicatieadviseur bij een
Betaald Voetbal Organisatie in de Eredivisie

Femke Scheffer
1- VMBO-K
2- R.O.C de Leijgraaf Cuijk Toerisme
3- Stewardess
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Danielle Peeters
1- HAVO
2- International Leisure Management aan het
NHTV in Breda
3- Evenementenorganisator

Anke Jans
1- HAVO
2- PABO aan de Fontys Hogeschool in Venlo
3- Leerkracht in het basisonderwijs

Mara Jans
1- MAVO
2- R.O.C Nijmegen Verpleegkunde
3- Kraamverpleegkundige

Manon Lambregts
1- VWO
2- Academische PABO aan de HAN in Nijmegen
3- Lerares/Orthopedagoog

Danny Geulen
1- VWO
2- B iologie en Medisch Laboratoriumonderzoek
aan de HAN in Nijmegen
3- Ingenieur Applied Sciences

Moon Schiks
1- HAVO
2- M
 aatschappelijk Werk en Dienstverlening aan
de HAN Nijmegen
3- E en hoge functie bij de Kinderbescherming/
Jeugdzorg

Jordi Joosten
1- VWO
2- B edrijfskunde aan de Radboud Universiteit
Nijmegen
3- Directeur in het bedrijfsleven

Savoy Weber (niet op foto)
1.-VMBO-B
2.-R.O.C. Nijmegen Logistiek
3.- Nog geen idee over…

Larisa Franken
1-VMBO-B
2-R.O.C de Leijgraaf Cuijk Perfect Hosting
3-Gastvrouw in een restaurant

Eva Drapers (niet op foto)
1- VMBO-K
2- R.O.C Nijmegen Media en Vormgeving
3- Grafisch Vormgever

Roy van Duuren
1- VWO
2- B edrijfskunde aan de Radboud Universiteit
Nijmegen
3- Manager/Directeur in het bedrijfsleven

Melanie Janssen
1- MAVO
2- R.O.C De Leijgraaf Boxmeer Verpleegkundige
3- Verpleegkundige

Guus Hawinkels
1- MAVO
2- G
 ildeopleidingen Venray ICT
Applicatieontwikkeling
3- Een goede baan in de ICT

Amber Kessels
1- VSO
2- Werken op “de Hultenhoek” in Groeningen
en bij Buurthuis “VanOns” in Gennep
3- Een leuke baan op de boerderij

Jesper Lucassen
1- MAVO
2- R .O.C de Leijgraaf Boxmeer
Laboratoriumtechniek
3- Forensisch onderzoeker

Wij wensen alle geslaagden enorm veel
succes in hun verdere leven en hopen
dat alle dromen waargemaakt worden.

Hèjs Nèjs
augustus 2015

19

Een bijzonder kado;
Ontdek onze prachtige
baby- en speelpoppen

www.le-poppen.nl
Onze poppen zijn met liefde
gemaakt van zeer zacht
materiaal en hebben een
geweldige uitstraling.

ForFarmers, producent en leverancier van diervoeders. Een no-nonsense
organisatie met gedreven medewerkers en dealers dichtbij het boerenbedrijf.
Met een compleet pakket aan producten en diensten, werken we samen aan
optimale resultaten. Want onze ambitie is een tevreden klant.

www.forfarmers.nl

Fantastisch voor uw
(klein)kinderen,
maar ook een mooie aanvulling
op uw poppenverzameling!
Kom gerust zelf kijken in
onze winkel aan de
Willem Boyeweg 118a
in Gennep
(Naast de Zuidmarkt)
Openingstijden winkel: ma-vr
van 9.00 - 12.30 uur

L.E. Products & Inn. BV, Tel: 0485-530134, info@le-products.nl

Achter de gevel van
een dorpscafé
kan meer dan U denkt.

cafe-zalen

Heijen
Voor al uw gelegenheden
Hoofdstraat 15, 6598 AA Heijen
Tel: 0485-511659
Fax: 0485-800129
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Interview

Vijf Heijense Vriendinnen

samen 150 jaar!

In Heijen hebben wij verschillende vriendinnengroepjes, maar toen de meiden van deze club
dit jaar allemaal achter elkaar 30 jaar werden en in diverse tuinen fraaie borden verschenen,
werden we nieuwsgierig. Wie zijn zij en wat doen zij in het dagelijks leven, wat zijn hun
passies en hobby’s en wat is hun woon/gezinssituatie? Wij benaderden Marieke Elbers, een
van de groep, en zij bracht haar vriendinnen “in kaart”. Susanne Martens was de laatste van
de club die 30 werd en haar partner Jeffrey maakte de fraaie foto van het vijftal.
De vriendinnen stellen zichzelf voor:
Wij, Susanne, Eefke, Marieke en Sarah kennen elkaar al sinds
het strikdiploma. Yvonne kwam iets later in beeld. Op haar
tiende verhuisde zij van Gennep naar Heijen en leerde ze ons
al snel kennen via volksdansen en stichting jeugdraad. Tijdens
onze studietijd zagen we elkaar iets minder vaak. Het bijzondere
is dat we elkaar tegenwoordig vaker zien dan ooit! Onze
gezamenlijke passies? Shoppen, uit eten, theeleuten en op z’n
tijd lekker relaxen bij Sanadome (lees: kakelen in het bubbelbad).
We zijn onlangs alle vijf 30 jaar geworden. We fantaseren al
weleens over ‘onze’ tijd in het bejaardenhuis. Tot die tijd hopen
we samen nog vaak te shoppen, liters thee te drinken en vooral
veel te lachen!
Yvonne Willems
Geboortedatum 01-04-1985
In het dagelijks leven ben ik werkzaam als pedagogisch
medewerkster bij Kindercentrum Madelief en als juffrouw op
diverse basisscholen in de regio.

Mijn vrije tijd breng ik graag thuis rond met mijn
gezinnetje. Daar zing ik o.a. graag liedjes voor
m’n zoontje Milan. Naast ‘In de Maneschijn’
zing ik ook graag met Soreway leuke covers.
Verder shop ik graag, ben ik graag creatief
bezig en houd ik van gezelligheid met vrienden
en familie. In de winter ben ik in Oostenrijk te
vinden op de latten.
Ik woon in de gezelligste buurt van Heijen : )
(de Eekhoornstraat) met mijn vriend Pieter en
ons zoontje Milan.
Sarah Gisbers – Achterberg
Geboortedatum 31-10-1984
Ik werk, net als Marieke, op het
Elzendaalcollege. Ik sta niet voor de klas, maar
ben verantwoordelijk voor de marketing,
communicatie en PR van de school. Een
uitdagende job in een innoverende omgeving.
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Alfap Administratie- en belastingadvieskantoor ondersteunt 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
ruime 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

OPTIBELT

POWER TRANSMISSION
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OPTIBELT WALk B.V.
6598 AV Heijen
+31 485-513293
Tel:
Mail:

info @ optibelt-walk.com

Internet: www.optibelt-walk.com
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Interview
Daarnaast ben ik mama van Suze en Lana. In het weekend
proberen we zoveel mogelijk leuke dingen met ons gezinnetje
te ondernemen. Daar horen ook gezellige momenten met
vrienden en familie bij. Samen met Tom, Suze en Lana woon ik
in de Hermelijnstraat. Begin oktober verwachten we voor de
derde keer de ooievaar in onze tuin!

patiënt als het kwaliteitssysteem voor mij centraal staan.
Daarnaast ben ik moeder, van Pim en Isa, en geniet er
enorm van om te zien hoe de kinderen groter worden en
zich ontwikkelen.
In de vrije avonduren vind ik het heerlijk mijn energy eruit
te spinnen. Bij spinning kun je je energy kwijt maar krijgt er
tevens weer nieuwe positieve energy van.
Susanne Martens
Verder geniet ik gewoon van alle mooie, kleine en speciale
Geboortedatum 01-07-1985
momenten met mijn gezin en familie. Iedere dag heeft wel
wat moois! Samen met Thomas, Pim en Isa woon ik op de
Susanne is van de actie van haar vriendinnen om, op ons Vang in Gennep.
verzoek, de groep voor te stellen niet op de hoogte gesteld,
dus de vermelding en foto in het Hèjs Nèjs is voor haar een Marieke Elbers
verrassing. Maar de vriendinnen weten natuurlijk wel wat over Geboortedatum 06-12-1984
haar en konden moeiteloos de vragen invullen:
Susanne werkt in het Radboudziekenhuis op de Medium Care Ik werk als docent natuurkunde op het Elzendaalcollege
(MC), is lid van Fanfare EMM en houdt van (online) shoppen en in Boxmeer. Daarnaast studeer voor mijn master
(doet poging tot) rennen…. Samen met Jeffrey en de kinderen Natuurkunde aan de Fontys in Tilburg. Mijn hobby’s zijn
Sylvie en Jelte woont zij in de Eekhoornstraat.
de fanfare, shoppen, sociale contacten en hobby-en aan
meubeltjes e.d. Ik woon in de Nieuwwijkstraat in Heijen.
Eefke Lamers – van den Heuij
Geboortedatum 06-02-1985
Allemaal van harte gefeliciteerd, meiden, met deze enorme
mijlpaal! En het Bejaardenhuis..?.
In het dagelijks leven ben ik werkzaam als Farmaceutisch Gelukkig staat dat moment nog heel lang in de sterren!
Consulent in het Maasziekenhuis waar ik het erg naar mijn
zin heb. Het is een leuke uitdagende baan, waarbij zowel de

Susanne, Eefke, Sarah, Yvonne, Marieke, allemaal 30...

“Made in Heijen”
De tourkaravaan van de Tour de
France trok dit jaar extra
aandacht vanwege de star t in Utrech
t. Voorin reden gedurende
de gehele Tour vier wagens met daarop
een reusachtige Nijntje.
De beelden hier van zijn de hele wer
eld overgegaan. En waar
werden deze Nijntjes gemaakt?
Juist, in Heijen. Door Blowups.
Daar kunnen we dus gerust trots op
zijn!

De Groote Heeze 33b
6598 AV Heijen

T: +31(0)485 - 325920

| E: verkoop@tlight.nl | www.tlight.nl
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In het verslag van de Goede Doelen
Week in het Hèjs Nèjs van juni zijn
helaas enkele bedragen bij de verkeer
de fondsen geplaatst. Hiervoor onze
excuses.
Bij deze de juiste bedragen.

iade

Doelen Week.

De totale opbrengst was € 6434,42
. Dit bedrag heeft u als volgt verdeeld
over de deelnemende fondsen:
Ango:
€ 384,30
Rode Kruis:
€ 540,75
Longfonds:
€ 685,40
Har tstichting:
€ 981,80
Brandwondenstichting: € 616,70
Pr Beatrix Spierfonds: € 690,42
Nierstichting:
€ 794,35
Jantje Beton:
€ 497,50
KWF kankerbestrijding: € 1243,20
Nogmaals namens alle fondsen hartelij

k bedankt voor uw bijdrage.
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Willemsmuseum
Kom eens kijken in het Willemsmuseum van Pierre,en kijk
terug in de
gebruiken en gewoontes vanaf het jaar 1900: 250 antieke/nost
algische
gereedschappen en gebruiksvoorwerpen uit een ver verleden.
Een kleine
greep: landbouwwerktuigen, huishoudelijke artikelen en gereedscha
ppen.
Tevens kleine bibliotheek met boeken en documentaires vanaf
het jaar
1900.Tijdens de rondleiding krijgt u van mij een aangrijpend waarg
ebeurd
verhaal te horen uit de tweede wereldoorlog Voor een bezoekje
even een
belletje naar 0485-342615 of een mail naar, Willemsmuseum@z
iggo.nl
Tot ziens.

Heisa

De kerk:
het werk van de Heilige Geest (4)
De kerk, een gemeenschap van gelovende mensen. Want Christus is gegeven
aan allen samen. Het gaat om een toekomst voor de hele mensheid.
Trouwens, alles wat een mens is, vindt zijn oorsprong en zijn leefklimaat in de
gemeenschap met anderen. Zo eveneens het Kerk-zijn. Het is geen privézaak,
geen bezigheid in de beslotenheid van een gezellige kring. Het wil, het moet
spreken en handelen in de wereldgrote maatschappij om deze menswaardig
te helpen maken. Als individuen vraagt God hen te geloven in de toekomst die
in Christus voor de mensheid is uitgesproken. Hij vraagt hen een gemeenschap
te zijn die meehelpt om de wereld te brengen naar een toekomst waarin het
eindelijk voor alle mensen goed is om mens te zijn. Een gemeenschap die, zoals
Christus, onvrijheid en verdrukking bestrijdt. Die de liefde tot reden en doel
maakt van haar handelen. Die alles doet wat Jezus als een onmisbaar stuk van
zijn leven heeft beschouwd.

H. Dionysius Heijen,
Jaargang 34
Pastoor H.Reijnen,
Hoefstraat 39,
6598 AM Heijen
T: 0485 511533
M:06 10087938
Kerkberichten:
zie 1Gennep, en
via www.heijen.info
Wijziging in informatie:
www.heijen.info

De Kerk komt voort uit het Joodse volk als geheel en uit de gemeenschap van
leerlingen die door Jezus en zijn boodschap tot een nieuwe verbondenheid
met elkaar komen. Een christen beschouwt zich daarom als lid van die Kerk,
een die haar zaak behartigt. Hij zet zich met haar in voor het Rijk van God dat
Jezus Christus verkondigde.

Doop
Tijn Lukassen, Hermelijnstraat 56, heeft op
18 juli jl. het heilig doopsel ontvangen. We
wensen hem, met zijn ouders en verdere
familie, een gelukkige en gezonde toekomst.

vieringen in

Het Tweede Vaticaanse Concilie schrijft over de Kerk als volk van God, dat alle
gelovigen verspreid over de aarde een gemeenschap vormen met de anderen.
De Heilige Geest is voor de hele Kerk en voor de individuele gelovige de
oorsprong van de eenheid.
Pastoor H. Reijnen

september 2015

Zaterdag 05 september - geen dienst
Zondag 06 september 09.30 uur - Eucharistieviering
met het Gregoriaans koor
Zaterdag 12 september - geen dienst
Zondag 13 september 09.30 uur - Zonnebloemziekendag; Eucharistieviering met het Gezinskoor
Zaterdag 19 september - geen dienst
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Zondag 20 september 11.00 uur - Eucharistieviering
met het Gregoriaans koor met aansluitend de vrijwilligersdag van de parochie
Zaterdag 26 september 19.00 uur - Gebedsdienst
met het Gezinskoor; er is tevens kindernevendienst
Zondag 27 september 09.30 uur - Eucharistieviering

Heisa

Berichten kerkbestuur
Kerkbanken beschadigd
Het kerkbestuur heeft onlangs geconstateerd dat een
groot aantal kerkbanken is bekrast. Het gaat hier om recent
aangebrachte beschadigingen in de vorm van diepe krassen
die met een scherp voorwerp zijn gemaakt. Het patroon
van de beschadigingen wijst erop dat deze door een en
dezelfde persoon zijn aangebracht, die blijkbaar alle tijd

en gelegenheid heeft gehad. Het bestuur acht dit duidelijk
gemis aan respect voor de eigendommen van anderen
op zijn minst verontrustend. Hebt u informatie over deze
beschadigingen dan verzoeken wij u contact op te nemen
met het kerkbestuur, bij voorbaat dank.

E-mailadres kerk
Per 24 augustus 2015 is het e-mailadres kerkheijen@tiscali.nl niet meer beschikbaar. Er komt een ander e-mailadres maar
hier is op dit moment nog geen informatie over bekend. Wij verwachten u in de volgende editie van het Hèjs nèjs meer te
kunnen berichten. Het nieuwe e-mailadres zal ook via www.Heijen.info bekendgemaakt worden.

Vrijwilligersdag parochie
De tweejaarlijkse vrijwilligersdag vindt plaats aansluitend
aan de mis op zondag 20 september. De mis begint om
11.00 uur (i.p.v. 09.30 uur) en wordt opgeluisterd door het
Gregoriaans koor. Hierna wordt de bijeenkomst gehouden
bij Schuttershof. Deze vrijwilligersdag biedt de parochie aan
als blijk van waardering voor iedereen die zich door het jaar
heen inzet voor onze parochie H. Dionysius. Van voorganger
bij woord- en gebedsdienst of lid van de onderhoudsploeg
van het kerkhof tot poetser van de kerk of koorlid, allen die

een steentje bijdragen zijn van harte uitgenodigd.
De vrijwilligers ontvangen hiervoor een uitnodiging,
individueel of per groep. Dit jaar mogen ook de partners die
geen parochievrijwilliger zijn meekomen naar deze middag.
Zij betalen een eigen bijdrage van €12,00.
Wij hopen alle vrijwilligers (met hun partners) te ontmoeten
op 20 september.
Hartelijk dank en tot ziens!

Rectificatie van Hèjs Nèjs nummer 57 - juni/juli 2015
In de vorige uitgave van het Hèjs Nèjs is per ongeluk een deel van het in memoriam van Margret Katalowski-Schumacher
afgedrukt op de plaats van de informatie over het bisdom. Het IM van mevrouw Katalowski was al geplaatst in nummer 56.
Onze welgemeende excuses aan de familie en het Gilde.

Volg het kerkelijk nieuws van het bisdom Roermond
Bent u geïnteresseerd in wat er zoal in kerkelijk Limburg gebeurt? Er zijn diverse manieren om op de hoogte te blijven:
o Wekelijkse nieuwsbrief: elke week het laatste kerkelijke nieuws uit ons bisdom in uw mailbox.
o Info-bulletin: het nieuwsblad voor kerkbestuurders en vrijwilligers. Maandelijks per mail.
o De Sleutel: een kleurrijk maandblad met veel foto’s, interviews en achtergrondreportages.
Aanmelden kan via: persdienst@bisdom-roermond.nl of kijk op www.bisdom-roermond.nl. Daarnaast is het bisdom
Roermond ook te vinden op Facebook en Twitter.
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De Das (Meles meles)
2015 is uitgeroepen tot het zoogdierenjaar van de das.
Dit interessante dier dat ook bij ons voorkomt, verdient
zeker een plekje in het Hèjs Nèjs.

de late zomer en herfst neemt het gewicht van
een das flink toe, omdat de das dan een vetlaag
opbouwt om de winter door te komen.

Algemeen
De das is het grootste voorkomende landroofdier in
Nederland en behoort tot de familie der marterachtigen.
Samen met de andere marterachtigen: otter, wezel,
hermelijn, bunzing, nerts en de boom- en steenmarter,
vormt deze familie van marterachtigen de grootste groep
landroofdieren in Nederland. Net als bij onze varkens
worden mannetjes beren genoemd en vrouwtjes zeugen.

Leefgebied en bedreiging
De meeste dassen komen voor op de Veluwe,
in oostelijk Noord-Brabant en Zuid-Limburg.
In 1960 was het aantal dassen gedaald tot
ongeveer 1200, voornamelijk door vervolging.
Sinds het beschermingsplan voor de das groeit
de Nederlandse populatie weer. Er zijn nu
naar schatting weer 5000 tot 6000 dassen.
Momenteel is de grootste bedreiging de sterfte
door verkeer of verdrinking. De das op de foto,
genomen bij camping De Schaaf, is duidelijk
een verkeersslachtoffer. De das leeft in allerlei
soorten biotopen, met een
voorkeur voor kleinschalig
akker- en weidelandschap
met verspreide bosjes,
heggen en houtwallen Het
leefgebied van de das moet
voldoen aan voldoende
dekking, weinig verstoring,
een groot voedselaanbod
en een bodem waarin ze

Uiterlijk
De das heeft een grote, brede kop en een zwaargebouwd
gedrongen lichaam. Hij heeft korte poten en een korte,
brede, bossige staart. De rug en de flanken hebben een
zwart-witte vacht en de onderzijde is geelwit. De kop is
wit met twee brede zwarte strepen. Deze lopen vanaf
het achterhoofd over de oren en ogen en eindigen in
een punt bij de mondhoeken. De das heeft kleine zwarte
ogen, kleine wit-zwarte oren en een zwarte neus. Hij
heeft stevige tenen met lange, gekromde nagels, waarmee
hij uitstekend kan graven (foto John Toonen). De lengte
varieert van 65 tot 80 cm en hij weegt 7 tot 17 kg. De
mannetjes zijn zwaarder en forser dan de vrouwtjes. In
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Dassendrol in latrine
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geluiden. Bij bedreiging is een
diep, zwaar gebrom te horen
en bij angst, gevechten en
hevige pijn schreeuwt hij hard.

goed kunnen graven met
een grondwaterstand van
tenminste anderhalve meter
onder het maaiveld.
Leefwijze
De das is een nachtdier, die in
de schemering zijn burcht verlaat. Hij begint dan met het
uitvoerig verkennen van de omgeving en het verzorgen van
zijn vacht. Daarna is er tussen de verschillende familieleden
uitvoerig contact. Ze spelen met elkaar en voorzien
elkaar met muskus, een geurstof afkomstig uit klieren bij
de staartbasis. Ook wordt er vaak gegraven en nieuw
nestmateriaal aangesleept. Daarna gaan ze samen of apart op
zoek naar voedsel soms wel tot vier kilometer van de burcht
verwijderd. De das leeft in familiegroepen van gemiddeld
drie tot zes dieren. Onder gunstige omstandigheden wonen
er tot twintig dassen bij elkaar, met meestal een dominant
mannetje. Een familiegroep bewoont gezamenlijk een burcht
met territorium, waar andere dassen uit verdreven worden.
Het centrum en de grenzen van het territorium worden
gemarkeerd met mest.
Een woongedeelte (woonketel) is bekleed met droog gras,
mos, bladeren, dennennaalden en varenblad. In droge nachten
wordt dit in de omgeving verzameld en achterwaarts de
burcht ingetrokken. Dit wordt vaak vernieuwd. In de winter
worden de gangen (ook wel pijpen genoemd) soms van
binnenuit gedicht met nestmateriaal. Ook de kraamkamer van
de jongen, die in februari-maart geboren worden, is bekleed
met plantenmateriaal. In de loop van vele generaties wordt
een burcht vaak uitgebreid tot een enorm ondergronds
gangenstelsel. Een burcht kan wel een hele hectare beslaan.
Het aantal pijpen varieert sterk, van enkele tot meer dan
vijftig, die dan niet allemaal gelijktijdig in gebruik zijn. Soms
bouwt de das foerageerburchten in de buurt waar tijdelijk
veel voedselaanbod is of bijburchten als de hoofdburcht is
verstoord.Verder hebben de dassen in hun voedselgebieden
vluchtpijpen. Dit zijn eenvoudige holen in taluds, greppels en
dergelijke waarin ze zich bij gevaar kunnen verbergen. Deze
holen worden soms ook gebruikt door dassen die lager in
de rangorde zijn of door andere dassen om gedurende de
nacht even uit te rusten. De das is een zeer stil dier, toch kan
hij veel verschillende geluiden maken. In opwinding maakt
de das mekkerende, tokkende, snuivende en grommende
geluiden. Bij de jongen maakt de das piepende en kirrende

Voedsel
Dassen horen tot de groep
carnivoren
(vleeseters)
maar omdat het slechte en luidruchtige jagers
zijn eten ze alles wat er voor hun neus komt;
voornamelijk regenwormen die ze ‘s nachts in
weilanden en open gebieden opsporen. Verder
eten ze bosvruchten, gevallen fruit, noten, eikels,
knollen, maïs, koren, paddenstoelen, knaagdieren,
slakken, kevers en hommel- en wespenbroed. In
bermen, akkerranden en slootkanten wroet de
das vaak naar kevers en insectenlarven. Een das
eet 400-600 gram per dag en het duurt vaak uren
voordat hij genoeg voedsel heeft gevonden. En
alles wat hij eet moet er ook weer uit. De das is
een net dier en doet zijn behoefte op zijn eigen
wc-tje. Daarvoor graaft hij kleine, 10 tot 15 cm
diepe putjes, (latrines) om zijn uitwerpselen in te
deponeren (foto van Miriam Pietz). Uitwerpselen
van de das zijn, afhankelijk van het gegeten
voedsel, zwart, donkergroen, vast en worstvormig
tot bruin of geel, bruin, dik vloeibaar en vormloos.
Vaak zitten er nog onverteerbare resten van
bessen of keverschildjes in.
Meer weten van de das?
Voor kinderen, onder andere voor een
spreekbeurt, maar zeker ook interessant voor
volwassenen, kijk eens op de internetsite:
www.kids.dasenboom.nl. En leuk om met de
kinderen te doen bij ons in de buurt:
Dirk Das bij Mook
Hij woont in het bos, in de buurt van ‘t Zwaantje:
Zijn grote hobby? Rondstruinen door het bos en
kinderen laten zien hoe leuk dat is. Dirk heeft zijn
eigen avontuurlijke wandelroute. Het Dirk Das
pad is bedoeld voor kinderen van 5 tot 10 jaar.
Meer informatie hierover op www.dirkdas.nl.
Mooie avonturen toegewenst.
Martha en Paul
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zomer?

Wij wel, maar wij staan natuurlijk
voor u klaar deze zomer! Benieuwd
wat we voor uw organisatie kunnen
betekenen? Voor al uw online en
offline concepten, acties en reclameuitingen kunt u bij ons terecht.
Voor meer informatie bezoek onze
website of kom een keer langs in de
tramhalte.

CREATIEVE DENKERS, CONCRETE MAKERS
Groente en fruit

10

Groente en fruit, gewoon vers!
Probeer ook eens onze verse
maaltijdsalades, stamppotten en
kant-en-klaar maaltijden.
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De Poel 8
6591 BV Gennep
T. (0485) 51 42 44
elemansfrans@hotmail.com

Openingstijden:
Di. - do.
08.00 - 18.00
Vr.
08.00 - 20.00
Za.
08.00 - 16.00

HOOFDSTRAAT 48 - 6598 AE HEIJEN WWW.ROVERMEDIA.NL
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Ter ere van het 50 jarig huwelijk

Gouden Feest in de Heesweg!
In Juli waren Gerrit en Miets Stoffele-Koenen
50 jaar getrouwd. Onze felicitaties!

HEIJEN PROMOTIE
Let’s Rollerdisco !!!
evenement
Ook dit jaar organiseert HEJJE MOJJER weer een leuk
om de opening van de kermis te vieren.
disco in de
Op vrijdag 4 september organiseren wij een roller
BOTSAUTOTENT.
dus breng je
Vanaf 19.30 tot 23.00 uur is iedereen is welkom,
ROLSCHAATSEN of INLINE SKATES MEE!
e bijdrage van
Om dit te kunnen realiseren vragen wij een klein
€ 2,IN in HEIJEN!

Tot vrijdag 4 SEPTEMBER op het KERMISTERRE
Met vriendelijke groeten,
PROMOTIE-TEAM HEJJE MOJJER.

Interview

Zo lang mogelijk de rollator buiten
de deur houden….
Dat is het streven van de vele Heijense senioren die op de woensdagochtend onder
leiding van de enthousiaste Cathalien Hendriks van Gennep Vitaal een vol uur
sporten.
Het doel is voor iedereen hetzelfde: zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen,
soepel blijven, krachten op peil houden, fijn bewegen op muziek, coördinatie oefenen
en nog eens oefenen. En niet onbelangrijk: het is ook een sociaal gebeuren.
Even voor negenen druppelen de eerste
senioren binnen bij Gemeenschapshuis D’n
Toomp. Allereerst worden de nieuwtjes
uitgewisseld. Hoe gaat het met iedereen?
Dan betreedt ook Cathalien de zaal. Meestal
sleept ze een grote tas met attributen mee die
ze wil gebruiken voor de les. Hoepels, ballen,
stokken, kegels, rackets. Alles is bruikbaar
bij de oefeningen. Na een warming up op
muziek is het tijd voor balansoefeningen en
coördinatieoefeningen met bijvoorbeeld
ballen. Er wordt zelfs af en toe een dansje
gemaakt! En natuurlijk verzint Cathalien elke
week wel een of ander spelletje. Het gaat er
best fanatiek aan toe, maar toch ook weer
niet zo dat er mensen aan de kant zouden
moeten blijven staan. Het plezier spat eraf!
Het niveau is voor allemaal te behappen. De
les wordt besloten met een cooling down
waarbij de spieren worden gerekt en gestrekt
en nog even aan de balans wordt gewerkt.
Om 10.00 uur heeft de beheerder van D’n
Toomp de koffie klaar en als er niemand jarig
is, dan is daar alleen een koekje bij. Anders
een traktatie van de jarige. De hele groep
neemt plaats aan de tafels en geniet nog
even gezellig na. Cathalien heeft nauwelijks
tijd om de koffie te drinken, want dan staat
de volgende groep alweer in de startblokken.
Dit zijn over het algemeen ouderen die wat
slechter ter been zijn of bijvoorbeeld wat
hartklachten hebben. De meeste oefeningen
worden met behulp van een stoel uitgevoerd.
Ook voor deze groep is het cruciaal om toch
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in beweging te blijven. Cathalien weet dat maar al te goed
en past het lesniveau dan ook daarop aan. Om kwart over
11 is ook deze les afgelopen en staat de tweede ronde
koffie klaar. Behalve dat de lessen leerzaam zijn staat de
gezelligheid ook hoog in het vaandel. Onze fotograaf
maakte een paar mooie plaatjes van de sporters.
Mocht je zin hebben om mee te doen: je bent van harte
welkom. Kom gerust eens kijken of het iets voor je is. De
eerste les is op woensdag 2 september om 9.00 uur en
10.15 uur.
De kosten zijn per half jaar € 75,00. Daarvoor wordt, op de
schoolvakanties na, iedere week les gegeven.

Overzicht Heijense Verenigingen

Heijense Verenigingen

presenteren zich…

Enige tijd geleden hebben we de Heijense verenigingen en de clubs die in Heijen actief zijn
een Excel-document gestuurd met het verzoek om de data van hun activiteiten voor het
seizoen 2015-2016 aan te geven. De bedoeling van dit verzoek was om nu reeds een overzicht
te krijgen van de diverse data om vervolgens deze data via Hèjs Nèjs van augustus voortijdig
bekend te maken aan de inwoners.
De respons van de verenigingen was niet zo groot. Daarnaast zijn bij een aantal clubs ook nog niet alle activiteiten voor
2016 bekend. Ten slotte heeft de redactie reacties ontvangen met de volgende (positieve) boodschap: Prima dat jullie
maandelijks de agenda opnemen. Daardoor is er minder behoefte om nog data apart bekend te maken.
De redactie heeft nu besloten geen activiteitenkalender op te nemen, maar op deze pagina een samenvatting te geven
van reacties, waarbij vaste activiteiten, bijvoorbeeld repetities en enkele speciale activiteiten zijn vermeld. Op deze manier
denken we toch iedereen van dienst te zijn.
Gregoriaans koor Heijen/Gennep
Vaste activiteiten:
Wekelijkse repetities op dinsdag van 19.00 tot 20.00 uur
in de kerk.
Opluistering van de hoogmis op de zon- en feestdagen om
9.30 uur in Heijen en om 10.00 uur in Gennep.
Voetbalvereniging Heijen
Vaste activiteit:
Wekelijkse clubavond op donderdag
van 20.30 tot 24.00 uur in de kantine.
Zonnebloem afd. Heijen
Vaste activiteit:
Iedere twee weken: Welfaremiddag op
dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur in d’n
Toomp
Speciale activiteit:
Hobbybeurs op zondag 8 november
van 11.00 tot 16.00 uur in d’n Toomp

Popkoor Cheers
Vaste activiteit:
Wekelijkse repetities op dinsdag
van 20.15 tot 22.15 uur in d’n
Toomp.
Sint Dionysiusgilde
Vaste activiteit:
Clubavond op vrijdag van 19.30 tot
22.30 uur in d’n Toomp
Speciale activiteiten:
Rommelmarkt op 2e Paasdag,
maandag 28 maart 2016, van 11.00
tot 15.30 uur in Manege de Kleine
Hoef
Koningstitel op zondag 1 mei 2016 vanaf 14.30 uur op het
Evenemententerrein.

TEN SLOTTE:
Uiteraard blijven in iedere uitgave van Hèjs Nèjs de agenda met data publiceren.
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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 • Jachtfriet • enz.

Wij beschikken over
een uitgebreid
zitgedeelte en
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 als onze lekkernijen.
Tot ziens, Ellen en Friso Cornelissen

Openingstijden:30 - 22.30 uur
Di. t/m za. 11. 00 - 22.30 uur
13.
Zo.
gesloten
Ma
maart
t/m
er
Oktob
11.30 - 22.30 uur
Di. t/m vr.
11.30 - 21.00 uur
Za.
15.00 - 21.00 uur
Zo.
gesloten
Ma.

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

Problemen met uw kunstgebit?

Gebitsreparaties klaar terwijl u wacht!

- Nieuwe gebitsprothese
- Implanteren (klikgebit)
- Gratis intake en advies
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Agenda en belangrijke telefoonnummers

Colofon
Maandblad Hèjs Nèjs is een initiatief van de vereniging ‘Hèjje
Mojjer’. Het wordt in Heijen dankzij onze adverteerders gratis verspreid. Abonnementen voor personen, instanties en bedrijven buiten
Heijen zijn mogelijk. Abonneren
of informatie hierover via e-mail:
dorpsblad@heijen.info of via onderstaand correspondentieadres.
Het maandblad is een informatiebron voor alle bewoners en bedrijven van Heijen. Het wordt huisaan-huis verspreid.
Abonnement Hèjs Nèjs aan
vragen: bij voorkeur per e-mail:
henk.kerkhoff@heijen.info Eventueel per telefoon 0485-513506.
Kosten per jaar: € 25,- exclusief
verzendkosten; inclusief verzending in Nederland€ 57,50
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar
gemaakt, op welke wijze dan ook,
zonder voorafgaande toestemming
van de redactie van Hèjs Nèjs.
Wilt u lid worden van vereniging
Hèjje Mojjer?
Stuur een e-mail naar hejjemojjer@
heijen.info of bel naar 06 3989 7697
Zie voor meer informatie en
wetenswaardigheden over Heijen
de site van Hèjje Mojjer:
www.heijen.info
Redactie:
Hans Boekholt
Marjo Boekhorst
Sjannie Janssen
Henk Kerkhoff
Erica Reintjes
Ricky Reintjes

Agenda 2015
Week 36 (31 augustus – 5 september)
Sint Dionysiusgilde - Donateursactie

Algemeen alarmnummer:
(ambulance, brandweer, politie)		

Vrijdag 4 september Let’s Roller Disco
19.30 - 23.00 uur - Kermisterrein
Heijen Promotie Team

Politie:				
Europaplein 5, 6591 AV Gennep		
0900 - 8844

Zaterdag 5 september t/m dinsdag 8 september
Kermisterrein
Kermis in Heijen
Zondag 6 september
12.00 uur D’n Toomp
Die Original Maastaler - Kermis-Frühschoppenconcert
Maandag 7 september
14.00 uur D’n Toomp
K.B.O. - Kermis-Dansmiddag
Zondag 13 september
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”
V.V. Heijen 1 - Montagnards 1
Extra activiteiten i.v.m. start competitie,
o.a. presentatie jeugdteams.
Woensdag 16 september
K.B.O. - Fietstocht
Donderdag 17 september
19.30 uur Schuttershof
Zij-actief - Informatieavond over diabetes
Zondag 20 september
14.00 uur Keramisto te Milsbeek
Popkoor Cheers Twee optredens tussen 14.00 en 16.30 uur

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

Zondag 20 september
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”
V.V. Heijen 1 - DSV 1

Fotografie:
Harrie Janssen
Stella Roodbeen
Suzanne van den Corput-Koenen

Zondag 4 oktober
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”
V.V. Heijen 1 - Constantia 1

Correspondentieadres:
Hèjs Nèjs, Berkenstraat 15,
6598 AZ Heijen
Telefoon: 0485-513506
Ontwerp en Realisatie:
RoverMedia-Group
Hoofdstraat 48 Heijen
www.rovermedia.nl
Druk:
ControlMedia
Steenovenstraat 155
B-2910 Wildert (Essen)
Oplage:
900 stuks
Verschijning:
11 keer per jaar
Inlevering kopij:
dorpsblad@heijen.info
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.

De volgende Hèjs Nèjs
verschijnt op:
23 september 2015.

Belangrijke telefoonnummers

Zaterdag 17 oktober
20.00 uur MFC De Klaproos te Siebengewald
Popkoor Cheers - Concert i.s.m. andere koren
Zondag 18 oktober
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”
V.V. Heijen 1 - Merselo 1
Donderdag 22 oktober
19.30 uur Schuttershof
Zij-actief - Sieraden maken met Thea Sutmuller
Zaterdag 7 november t/m zondag 15 november
LTC De Heikamp - Toernooi Heikamp Open
Zondag 8 november
11.00 uur D’n Toomp
Zonnebloem afd. Heijen - Hobbybeurs
Zondag 8 november
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”
V.V. Heijen 1 - Olympia’18 1
Vrijdag 20 november - Zaterdag 21 november
20.11 uur Schuttershof
C.V. De Wortelpin - Zittingsavonden
Donderdag 26 november
19.30 uur Schuttershof
Zij-actief - Humoristische avond met lezing door E. Koolen

Huisartsen:			
Huisartsenpraktijk Gennep
Europaplein 5, 6591 AV Gennep		
Spoed:
Huisartsenpraktijk Ottersum
Raadhuisplein 1, 6595 AK Ottersum
Spoed:
Buiten kantooruren:
Huisartsenpost
Maasziekenhuis Boxmeer eo		

112

0485 - 512317
0485 - 518822
0485 - 512717
0485 - 512490
0900 - 8880

Apotheek:			
Medsen Aphotheek Gennep
Brugstraat 25, 6591 BA Gennep		
0485 - 545500
Gemeentehuis:			
Ellen Hoffmannplein 1,
0485 - 494141
6591 CP Gennep		
Gennep zorgloket		
0485 - 494141
www.gennep.nl
Bibliotheek op school 		
voor kinderen van 0 - 12 jaar
Iedere maandag van 8.30 - 10.00 uur
(m.u.v. schoolvakanties)
Basisschool De Heggerank		

0485 - 512053

Ziekenhuis:
Maasziekenhuis Pantein
Dokter Kopstraat 1,
5835 DV Beugen		

0485 - 845000

Storingen:			
Gas en elektriciteit		
0800 - 9009
Water (WML)		
0800 - 0233040
Milieuklachten:			
Milieuklachtentelefoon		
043 - 3617070
Dierenambulance:
Dierenambulance
Nijmegen e.o. (DAN)		

024 - 3550222

Kerk:
Parochie H. Dionysius Heijen
Pastoor: H. Reijnen, Hoefstraat 39,
6598 AM Heijen		

0485 - 511533

Thuiszorg:
Thuiszorg Pantein		

0900 - 8803

Sensoor
Proteion Thuiszorg		
Proteion Schoon		

088 - 850 00 00
088 - 850 00 00

SOS telefonische hulpdienst:
Dag en nacht aandacht		

0900 - 0767

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

