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Hèjs Nèjs, vör as ge ’t nog nie geheurd hèt

Nummer 104



ROOS STORMS

11
HEJJE-NATUURLIJK-MOJJER, 
DE GEKRAAGDE AARDSTER

Inhoud

EXTRA KIDS & CO.

32

Voorwoord en Inhoud

Er is weer van alles te beleven in Heijen, dat staat wel vast. Om te beginnen 
ligt de 104e editie van  Hèjs Nèjs voor u met daarin weer allerlei verhalen en 
berichten.
We hadden een gezellig gesprek met onze jongere dorpsgenote Roos Storms. 

Zij is afgestudeerd dierenarts en werkt in een dierenkliniek. Verder is er een extra Kids & Co., waarin we onder 
andere kennis maken met Noor Kerkhoff en de ezeltjes van haar opa en oma aan de Smele.
En wat dacht u van de Poolse winkel die in de plaats komt van de vroegereTroefmarkt.  In de vorige editie maakten 
we melding van een enquêteformulier van de winkel. Dit formulier was toen helaas niet op tijd gereed, maar wij 
konden de tekst in het voorwoord niet meer verwijderen. Als het goed is zit de enquête er dit keer wel bij.
In Hejje-Natuurlijk-Mojjer gaat het over de gekraagde aardster. Dat is geen beestje, maar een bijzondere paddenstoel. 
Hij groeit gewoon langs het voetbalveld.
Adverteerder Kim van Kim’s Hairstyle aan de Heesweg vertelt over haar passie, het kappersvak. 
Tenslotte: In deze Hèjs Nèjs is nog veel meer te vinden. 

Wij wensen u weer veel lees- en kijkplezier.

De redactie.

Verder in dit nummer: 4 column | 5-7 berichten van het bestuur | 9-29 verenigingsnieuws | 23-25 
prikbord | 35 agenda en belangrijke telefoonnummers 

DE POOLSE WINKEL
ROMY EN KIM BIJ 
KIM’S HAIRSTYLE

27

Het Rabobank
Hypotheek
Inloopspreekuur
Heb je jouw droomhuis gevonden, maar heb je nog
woonvragen? Stel deze dan tijdens het Hypotheek
Inloopspreekuur.

 Iedere donderdag in de even weken ben je tussen
17.00 uur en 20.00 uur van harte welkom in het
Adviescentrum (Zuster Bloemstraat 20, Beugen).

Meer info op rabobank.nl/lvcm

15

21
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En inderdaad: koploper Heijen1 speelt tegen 
medekoploper SV United. En wat doe je dan? Het 
chauvinisme in me wint het uiteindelijk van de mooie 
Engelse thriller, die op dat moment bijna was afgelopen. 
Onverwijld op weg naar waar het gebeurt. De stand was 
al 1-2, maar het spel van Heijen was regelmatig van een 
schoonheid, die het liefhebbersniveau zeker oversteeg. 
Fraaie passes, diverse doelpogingen, gele kaarten, rode 
kaarten, de keeper die een zeer degelijke indruk maakte 
en zijn territoir verdedigde op een wijze die respect 
afdwong ….

Helaas mocht het in groten getale opgekomen Heijense 
publiek verder alleen doelpogingen aanschouwen en 
geen doelpunten. De tegenstander kon opgetogen 
huiswaarts keren.
 
Winnen en verliezen horen bij elkaar, liggen dicht 
bij elkaar. Natuurlijk vergaat de wereld niet als je een 
wedstrijd verliezend afsluit en bovendien komen er nog 
vele wedstrijden, maar toch, het doet wel een beetje 

pijn. Als gelegenheidssupporter was er veel te genieten: 
spanning, sportiviteit maar ook felle strijd, die ingrijpen 
van de scheidsrechter noodzaakte, saamhorigheid, 
samen voor een doel staan. Eigenlijk zijn er maar weinig 
redenen te bedenken om geen vaste supporter te worden.
Als u dit verhaaltje leest is het een dikke twee weken na 
de wedstrijd. Wellicht hangt de vlag er alweer heel anders 
bij en bovendien komen er nog veel wedstrijden. Nou is 
winnen natuurlijk niet het allerbelangrijkste, maar wel 
prachtig. Een vergelijking met wel of geen geld hebben, 
ligt voor de hand: geld maakt niet gelukkig, maar het 
is wel handig als je er iets van hebt. We blijven ‘onze 
jongens’ volgen!

Henk Kerkhoff

VOETBAL
Zondagmiddag 3 november, tegen half drie. De ene na de andere auto doet een verwoede 
poging om een parkeerplek te vinden. En dat op een kleine driehonderd meter vanaf het 
fraaie, tot in de puntjes verzorgde sportterrein van V.V. Heijen. Als het zo druk is, dan weet je 
het wel: op het voetbalveld staat een belangrijke wedstrijd op punt van beginnen. 

Het bestuur van  
Hèjje Mojjer heeft aan de 
wethouders van de gemeente 
Gennep gevraagd om op kor-
te termijn uitleg te geven over 
wat er in en rond Heijen ge-
pland staat en welke oplossin-
gen er geboden worden. De 
wethouders hebben laten we-
ten een collegebezoek te bren-
gen aan alle kernen (dorpen 
en wijken) in de Gemeente  
Gennep, met als eerste Heijen. 
Datum en tijd volgen nog!

WIJ ROEPEN ALLE HEIJENAREN ALVAST OP OM 
HIERBIJ AANWEZIG TE ZIJN. DEEL UW ZORGEN 
EN GEEF UW MENING!! 

1. Grote toename verkeersbewegingen! 

Hèjje Mojjer maakt zich grote zorgen over de effecten van o. a. de 
uitbreiding van de haven (zie afbeelding) en Arvato op ons dorp 
m.b.t. verkeersoverlast, fijnstof en woongenot. Als we ons focus-
sen op verkeer dan zijn er de onderstaande knelpunten:

1. Haven.

Er is een uitbreiding van de haven gepland waarbij 9000 mo-
torvoertuigen op de Hoofdstraat per etmaal worden verwacht!  
Wij verwachten wel meer, de ondernemers gaan de haven im-
mers verder exploiteren. Grote zorgen voor de kern van Heijen, 
maar ook voor de woonbootbewoners. Veiligheid, leefbaar-
heid en woongenot komen in gedrang. (Zie ook de brief op  
www.heijen.info, archief 2019). HM en de woonbootbewoners 

zijn via de klankgroep haven al jaren in gesprek met Teunesen 
Zand en Grint en AVG en de betrokken wethouders om ervoor 
te zorgen dat het vrachtverkeer niet vlak bij de kern wordt afge-
wikkeld, maar dat de haven verder van Heijen wordt ontsloten. 
Ook het woongenot van de woonbootbewoners moet niet wor-
den aangetast. Welke oplossing biedt de gemeente Heijen?

2. Arvato.

Arvato gaat verdubbelen! De vergunning is verleend op 17 april 
2019 en is onherroepelijk.  Een grote uitbreiding dus waarbij er 
7.500 motorvoertuigen per etmaal zijn gepland! Maar hoe wordt 
de verkeersstroom afgewikkeld? N.B.: Er zijn dagelijks ruim 300 
fietsbewegingen van schoolgaande jeugd en ander fietsverkeer bij 
de Grens.

3. Fantasiekruising. De kruising Hoogveld blijft onduidelijk.

2. Actiepunten Voorzieningenplan

MFA 

Een belangrijk actiepunt van het Voorzieningenplan van Heijen (zie 
www.heijen.info, archief 2018) is de verbouwing van d’n Toomp, 
Heggerank en gymzaal tot een multifunctionele accommodatie 
(MFA). De werkgroep MFA heeft op dringend verzoek van de 
gemeente voor 1 april 2019 al een tekening en complete door-
rekening ingediend. De gemeente heeft wel budget gereserveerd, 
maar de voortgang is vertraagd.
Behoefte woningbouw

Een ander actiepunt van het Voorzieningenplan is een enquête 
woningbehoefte. (Zie verder in deze editie). Hoe gaat de ge-
meente met deze gegevens om?

In deze editie vindt u een bijlage met daarop de vacature voor de functie Dorpsondersteuner in Heijen.
Het is de bedoeling dat de dorpsondersteuner gaat werken vanuit de werkwijze van ‘Accent op ieders Talent’, tijdens de eerste 
periode samen met Roos van Otterdijk. Vanuit ‘Accent op ieders Talent’ wordt vooral gekeken naar talenten en mogelijkheden van 
dorpsbewoners en ondernemers uit het dorp. De talenten van de een worden gekoppeld aan (hulp)vragen van een ander. 
Roos is al enkele jaren in Gennep West werkzaam vanuit deze insteek. Onze eigen dorpsondersteuner werkt de eerste maanden 
samen met Roos om de werkwijze te leren en gaat daarna zelf aan de slag in ons dorp. M.b.t. het werkgeverschap: een ZZP-
constructie is het meest voor de hand liggend. De gemeente voorziet in het budget. 

Oproep

Dorpsondersteuner
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Wij zijn 
uitgepakt
in Schaijk...

Mogen we jullie inpakken?

C R E A T I E V E  D E N K E R S  |  C O N C R E T E  M A K E R S

Nieuwe adres:
Runstraat 15
5374 AA Schaijk
+31 (0)485 512 044

Omdat er bij de geplande bouw van de woningen en de 
Dorpskamer aan de Hoofdstraat-Kasteelstraat (Heisaterrein) 
een soort pleintje of hofje ontstaat tussen de nieuwe wonin-
gen, is het van belang deze wijk een eigen adressering te geven. 
In het overleg met de gemeente van 7 augustus jl. bleek dat 
voor het hele perceel één naam gehanteerd moet worden, ook 
als er later meer bijgebouwd zou worden. Het is mogelijk om 
toelichtingen van een naam of persoon in de vorm van een 
plaquette toe te voegen. 
Naar aanleiding van vragen van HM is door de naamgevings-
commissie in het kort de procedure toegelicht: 

o U dient een voorstel voor naamgeving in bij het college.
o Dit college vraagt een advies aan de commissie naamgeving 

en nummering (voormalige straatnaamcommissie), hier-
in zijn vertegenwoordigd, de verantwoordelijk wethouder, 
een historicus, iemand van PostNL en ondergetekende als 
BAG-beheerder (basisregistratie adressen en gebouwen).

o De commissie kijkt naar verschillende zaken als vindbaar-
heid, historie, en dergelijke maar zij nemen ook de verzoe-
ken om naamgeving mee in hun advies aan B&W.

o Het college neemt uiteindelijk het besluit voor naamgeving.

Wij als Heijenaren kunnen dus een voorstel doen aan de straat-
naamcommissie van gemeente Gennep, waarna het besluit om-
trent de naam zal worden genomen door het college van B&W. 
(Zie bovenstaande procedure).

Voorstel Hèjje Mojjer:

1.Hoofdstraat 
Het bestuur van Hèjje Mojjer vindt het gepast om de naam/
namen van bekende Heijenaren aan de nieuwe wijk/het nieuwe 
hof te verbinden. (Een criterium hierbij is dat deze persoon al 
enige tijd geleden overleden is en van onbesproken gedrag.) 
Wij denken met name aan de twee Heijense wethouders Huub 
Lambregts en Thei Brons. Een stemronde over beide perso-
nen willen we niet. Daarom hebben wij aan de naamgevings-
commissie van gemeente Gennep de naam “Wethoudershof ” 

aangereikt, met daarbij de wens een plaquette te plaatsen met 
daarop informatie over de beide wethouders. Dit voorstel is 
met de beide families overlegd en beide families zijn akkoord. 

Het voorstel is ook besproken en akkoord bevonden in het 
verenigingsoverleg van dinsdag 29 oktober jl. Mochten Heije-
naren op dit voorstel willen reageren, dan kan dat bij Pierre 
Hendriks. (pierre.hendriks@gmail.com of 06-25362560).

Heijenaren kunnen zelf ook suggesties aan de naamgevings-
commissie (gemeente@gennep.nl) aanreiken. De gemeente 
wil dat de naam bij voorkeur breed gedragen wordt door de 
Heijenaren.

2. Pleintje tegenover het kasteel 
Op initiatief van Gerri Luppes heeft het DB ook met de ge-
meente overlegd of het mogelijk is om naam van het pleintje 
aan de Hoofdstraat te veranderen in bv. de Joep ter Haarstraat. 
Joep ter Haar was politieagent in Heijen en woonde aan het 
pleintje. 
Het hernoemen van een bestaande straat is volgens de ge-
meente niet zo maar mogelijk, maar wel kan een onderbord 
met extra naam of plaquette worden geplaatst.  Een plaquette 
geeft de mogelijkheid wat meer informatie te geven. Het voor-
stel is ook besproken met de familie en wordt door de familie 
gesteund.
Ter info: Agent Ter Haar, oftewel ‘Piloten-Joep’, is een belangrijk 
verzetsstrijder geweest in de tweede Wereldoorlog en heeft 
veel geallieerde piloten geholpen te ontsnappen. Hij is daar-
voor onderscheiden met de hoogste Engelse onderscheiding, 
de British Empire Medal, het Franse Croix de Guerre, de Ame-
rikaanse Medal of Freedom,  de Canadese Maple Leaf en de 
Eremedaille in Brons in de Orde van Oranje-Nassau. (Zie ook 
Hèjs Nèjs juli/augustus 2017). 

Naamgeving pleintje aan de Hoofdstraat 
en pleintje tegenover het kasteel
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Zon in de schoorsteen:

Nationale Zonnebloem loterij:

De Zonnebloem levert een positieve bijdrage aan het leven van mensen met een fysieke beperking door 
ziekte, handicap of gevorderde leeftijd. Door middel van huisbezoek, activiteiten en aangepaste vakanties 
geven we kleur aan hun leven en helpen onze 17 Heijense Zonnebloemvrijwilligers gevoelens van 
eenzaamheid te verminderen. Zo hebben we afgelopen september een gezellige lunch georganiseerd. 
Verder is de Sinterklaasmiddag een jaarlijks terugkerende activiteit. Op woensdag 4 december  
organiseren we weer een Sinterklaasmiddag voor de mensen uit Heijen met een fysieke beperking. U 
kunt deze middag financieel ondersteunen door uw, zeer welkome, vrijwillige bijdrage af te geven bij 
Mariek Vloet, Beukenlaan 12. U kunt de bijdrage ook overmaken op bankrekeningnummer NL57 RABO 
0122 1031 14 t.n.v. Nat. Ver. De Zonnebloem Heijen.
De Zonnebloem afdeling Heijen dankt u bij voorbaat voor uw financiële steun.

Bestuur de Zonnebloem afdeling Heijen

In mei zijn onze vrijwilligers op pad geweest om loten voor de Zonnebloem te verkopen. 
Hieraan heeft u allen ruimschoots bijgedragen, want we hebben het mooie aantal van 900 loten verkocht. Wij danken u hiervoor 
hartelijk.
Op 7 oktober jl. heeft de trekking plaatsgevonden. In Heijen is een aantal kleinere prijzen gevallen. Hieronder volgt een gedeelte 
van de uitslag:
U ontvangt € 50,00 wanneer u een lot heeft met de eindcijfers 5306, 9969 of 8396. Heeft u een lot met de eindcijfers 925, 705 
of 153 dan ontvangt u € 15,00. 

Er nog meerdere prijzen te winnen. De volledige trekkingsuitslag met de winnende lotnummers kunt u vinden op internet via 
www.zonnebloem.nl/loterij/uitslag-2019. 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 van uw lot voor uw eigen administratie. 

Kwaliteit in  
kunststof  
en aluminium

U bent van harte welkom

Hoogveld 1  I  Tel. (0485) 51 22 06  I  www.vangoethem.nu

ramen  I  deuren  I  serres  I  veranda’s  I  horren  I  zonwering

Heijen

Arjan Theunissen
Heikampseweg 71

6598 BS Heijen
06 - 147 03 047

theunissenbouw@gmail.com
www.theunissenbouw.nl

Aanbouw
Verbouw
Timmerwerk
Onderhoud
Stuckwerk
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Roos Storms
Roos werd geboren in Heijen, ging er naar de basisschool. Daarna 
naar het Elzendaalcollege in Boxmeer waar ze het VWO deed. In 
haar jonge leventje wist ze al dat ze “iets medisch” wilde doen. 
Met pap en mam Angeline en Frans bekeek ze diverse medische 
opleidingen, zoals geneeskunde en biomedische wetenschappen. 
“Maar in Utrecht werd ik pas echt enthousiast toen we een 
bezoek brachten aan de faculteit Diergeneeskunde. Dat was 
het! Ik hou van dieren. Ik heb nu een kat, Sjefke, die ik deel met 
mijn ouders, maar vroeger had ik vogeltjes, konijnen, kippen, een 
hamster. Ik keek alle dierenprogramma op Animal Planet!”
De opleiding duurt officieel zes jaar, maar “je redt het niet in 
zes jaar.” Ze heeft er uiteindelijk bijna negen jaar over gedaan. 
Woonde in een studentenflat op De Uithof in Utrecht, vlakbij de 
faculteit. Het was een fijne tijd. Ze liep coschappen bij de speciale 
dierenkliniek die aan de faculteit verbonden is. “Daar kun je zelfs 
met je paard naar toe!” Hier komen de meest complexe gevallen 
binnen, bijvoorbeeld honden die bloedtransfusies nodig hebben 

of een chemokuur moeten ondergaan. Zelfs hersenoperaties 
kunnen hier worden uitgevoerd. Een geweldige leerschool, dus.
 Stage liep ze ook in Portugal, in een asiel waar maar liefst 
negenhonderd zwerfhonden werden opgevangen. Hier leerde 
Roos de kneepjes van het vak castratie en sterilisatie. Roos: 
“Negenhonderd honden bij elkaar die nooit een baasje zullen 
vinden, triest!”
Als student Diergeneeskunde kun je kiezen uit drie richtingen: 
huisdieren, landbouw veearts (denk aan koeien, kalveren, varkens, 
schapen) en paardendokter. Roos: “Wist je dat 90% van de 
dierenartsstudenten tegenwoordig uit vrouwen bestaat? En die 
gaan bijna allemaal door in de richting huisdieren, ik ook. De 
overige 10% mannelijke dierenartsstudenten wordt voornamelijk 
veearts of paardendokter.”
De meeste studiegenoten zijn nu ook klaar en waaieren uit over 
het land. Onlangs is ze nog een weekendje met de hele groep, 
die uit vijftien Utrechtse vrienden en vriendinnen bestaat, op stap 
geweest.

Rosanne Storms
Geneeskunde is maar voor één diersoort, diergeneeskunde voor alle diersoorten!

Toen wij onlangs Julianne Storms interviewden, nadat haar slagzin over het Hèjs Nèjs als beste werd verkozen, gaf ze ons 
als tip mee: “Ik vind het Hèjs Nèjs een heel leuk blad om te lezen maar ik mis interviews met mensen van mijn leeftijd, 
ik zou meer de jongeren erbij betrekken.” Die tip hebben we ons ter harte genomen, maar dat dit meteen zou leiden tot 
een interview met haar zus, de 28-jarige Rosanne (“zeg maar Roos”) dat hadden we eigenlijk niet verwacht. Toch liep 
het toevallig zo. Roos heeft ook een bijzonder beroep, sinds ruim een jaar is ze namelijk dierenarts en werkt ze in de 
dierenkliniek De Peelhorst in Uden en Mill. Twee vliegen in één klap dus!

 

 

   durf jij de
uitdaging aan? 

Avonturenspeeltuin ‘Reis om de wereld in 80 dagen’

Maak een reis om de wereld in de mooiste binnenspeeltuin van Zuid-Oost 
Nederland. Papa en mama zitten relaxed met een kopje koffie op het 
treinstation. Ze genieten van het uitzicht op de grote vulkaan. En jij? Jij kijkt 
vanaf 8 meter hoogte op hen neer vanaf de grote machinetoren. Of…verlies 
je jezelf in het gevecht om de Taj? Hoe dan ook; de ‘Reis om de Wereld’ is één 
groot avontuur!

Kinderen van 2 t/m 12 jaar én hun ouders beleven een fantastische dag.  Kijk voor het laatste 
nieuws, toegangsprijzen en arrangementen op www.debergen.nl

 Indoorspeeltuin  het leukste uitje voor het hele gezin!

Unieke plek voor 
natuur, recreatie 
en herinnering

•   Uitvaart regelen en verzorgen
•   Ruimte en respect voor persoonlijke wensen
•   Kleinschalig crematorium bij 
     Buitenplaats Zevenhutten Cuijk

Dag en nacht bereikbaar via: 0485 52 11 11 of info@schrijen.com. 
Locaties Gennep - Boxmeer - Cuijk
Kijk voor meer informatie op: schrijen.com.

Het leven 
vieren.
En stilstaan bij de herinnering. 

Onvergetelijk.

Bron: Consumentenbond juni 2019

Internet 
en Mobiel 
Bankieren

8,7
Service

8,89,3
Algemeen

Klanten geven 
ons deze cijfers:

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

Weer de hoogste
waardering!

BRIENE TUINAANLEG

tuinaanleg | tuin onderhoud | 
bestratingen | grondwerken | 

schuttingen | tuinhuizen | kapschuren 
| graszoden | kunstgras

www.facebook.com/brienetuinaanleg

0614450178
Gennep 

Foto gemaakt door Iris de Bekker-Florentinus
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“Negenhonderd honden bij elkaar 
die nooit een baasje zullen vinden, 

triest!”

Dierenkliniek De Peelhorst
Roos had het geluk dat ze meteen na haar afstuderen een baan 
vond bij deze dierenkliniek die op twee locaties een praktijk heeft, 
Mill en Uden. Roos werkt afwisselend op beide locaties. In het 
begin had ze nog wel enige sturing nodig, maar het gaat steeds 
beter. Ze mag al een hele tijd zelfstandig diagnoses stellen en 
operaties uitvoeren.
Er werken in de praktijk vier dierenartsen en acht para veterinaire 
assistentes. Als je eens een virtueel kijkje wilt nemen in de kliniek 
ga dan naar www.dierenartsencentrumdepeelhorst.nl.

Wat voor vreemde dingen maak je mee in de 
praktijk, Roos?
Na enig nadenken komt Roos met een aantal voorbeelden: een 
hond die een plak spacecake gegeten had, een kat die een doosje 
met elastiekjes had opgegeten. Katten doen soms vreemde dingen! 
In de zomer was er een hond in de kliniek die barbecuespiesjes 
had gegeten. Iedere dag andere avonturen, zo blijkt. Ze heeft ook 

ooit een piepkleine chi hua hua behandeld die naar de naam 
Brutus moest luisteren! 

Roos: “Ik moet ook geregeld poesjes en katertjes steriliseren en 
castreren. Die zitten dan van tevoren in een aantal hokjes apart. 
Als ik dan binnenkom springen ze met z’n allen tegen het gaas 
op, alle koppies naar mij gericht, zo grappig om te zien.” Maar ze 
moet ook dieren laten inslapen. Gemiddeld gebeurt dat één keer 
per dag, maar het komt ook wel eens tot drie keer per dag voor! 
Dat is soms wel moeilijk want baasjes zijn vaak heel erg gehecht 
aan hun dieren. Zo was er een keer een hondje in de praktijk dat 
ziek was en waarvoor het beter was dat het zou inslapen. Kort 
daarvoor was zijn baasje overleden en nu moesten zijn kinderen 
ook de hond wegbrengen. Dat was wel verdrietig.

Roos vertelt ook: “Honden en katten kunnen dezelfde ziektes 
hebben als mensen. Diabetes, blindheid, versleten heupgewrichten, 
doofheid, nierproblemen, gebitsproblemen, dementie. Een blinde 
hond kan meestal nog wel goed uit de voeten, hij heeft een grote 
reukzin en kan goed horen. Ook de medicijnen voor de dieren 
zijn vaak dezelfde als die mensen slikken voor diverse kwalen, toch 
zijn er ook medicijnen die juist giftig zijn voor honden en katten, 
zoals paracetamol. Iedereen wil het beste voor zijn huisdier, maar 
het dier kan zijn behandelplan niet zelf uitvoeren, dat moeten de 
baasjes doen. Het is soms moeilijk uit te leggen en dan gaat het 
wel eens fout. Je moet ook mensenkennis hebben.”
Als dierenarts moet je wel goed voorbereid zijn. Ingeënt zijn tegen 

tetanus en antibiotica bij de hand hebben. Vooral katten kunnen 
lelijk bijten. Roos heeft wel geleerd het gedrag van een hond of 
kat te “lezen”. Wordt een hond of kat agressief als je ´m oppakt? 
Ze heeft er inmiddels oog voor.

Welke hobby´s heb je nog meer, behalve je werk in 
de dierenkliniek?
Roos: “Ik trek veel met mijn zus Juul op die onlangs aan de Heesweg 
is gaan wonen. Ik hou van musicals en films, daar probeer ik zo veel 
mogelijk naartoe te gaan. En verder vier ik enthousiast carnaval 
met het VAK. In het weekend ga ik ook altijd naar mijn opa in 
Gennep, doe boodschappen en ik kook voor hem. Een beetje 
mantelzorg dus.”

Sammie
Roos woont in het appartement achter het ouderlijk huis aan 
de Hoofdstraat. Inmiddels hebben we ook kennis gemaakt met 
huisgenoot Imke. Imke heeft een hond, een golden retriever, 
Sammie. Jullie verslaggever heeft het niet zo op honden, vooral 
niet op de woest blaffende exemplaren of de enthousiastelingen 
die tegen je op willen springen. “Hij doet niks!” Ja, ja! Dan gaat 
Marjo niet naar binnen of de hond moet aan de lijn! 

Maar Sammie is toch… na een poosje kijken….een soort van..  
mwah…. brááf….! We durfden ‘m tenminste even te aaien. Een 
hele overwinning. Knap van Roos dat ze daar helemaal geen last 
van heeft. Alle dieren zijn haar even lief en in bekwame handen. Je 
moet ervoor in de (Heijense) wieg zijn gelegd….
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ONS GELUK 
Tijdens de kerstdagen  
  1ste kerstdag 

Kerstbrunch, van 11.00 uur t/m 15.00 uur. 
2 uur genieten voor € 14,95 p.p, kinderen tot 
12 jaar € 1.00 per levensjaar 

Ons geluk heijen, Hoeve de schaaf 
Brem 11 heijen. 
06-53313142 of  06-30895140 

Kerstdinner , van 17.00 uur t/m 22.00 uur. 
4 gangen voor € 24,95 p.p, kinderen tot 12 jaar 
€ 1,50 per levensjaar 

2de Kerstdag 
kerstdag Kerstdinner , van 17.00 uur t/m 22.00 uur. 

4 gangen voor € 24,95 p.p, kinderen tot 12 jaar 
€ 1,50 per levensjaar 

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

Houten vloeren, parket, PVC, onderhoud 
vloeren en traprenovatie

Leenders
Levensmiddelen

Levensmiddelen tot aan uw deur!

Hierbij wil ik mij graag aan u voorstellen.

Mijn naam is Joop Leenders 
van Leenders Levensmiddelen.

Ik kom met mijn winkelwagen in Heijen.

Wilt u graag dat ik met de winkelwagen 
bij u langskom, bel dan tel. 06-22741165 

of mail naar info@leenderslevensmiddelen.nl

Het was een prachtige morgen; het bosje stond vol met 
paddenstoelen in allerlei kleuren en vormen. Parasolzwammen 
van jong naar oud, diverse soorten trechterzwammen in grote 
aantallen en heksenkringen. Maar ook wat zeldzamere soorten, 
zoals de gekraagde aardster met zijn bijzondere vorm en het 
elfenschermpje dat er zo breekbaar uitziet. Ook de mooie witte 
kluifzwam die wij al eens beschreven hebben stond er weer en 
de prachtige glimmerinktzwammen, die in groepjes dicht tegen 
elkaar aan staan en maar een paar dagen zichtbaar zijn, want ze 
zijn erg fragiel.

Helaas had ik geen fototoestel bij me, maar dat was niet zo’n 
probleem. Thuis aangekomen het fototoestel gepakt en snel terug 
naar de wandeling om wat mooie plaatjes te schieten waarvan er 
enkele toegevoegd zijn aan dit artikel.
Hieronder een korte beschrijving van de gekraagde aardster. 

De gekraagde aardster
De gekraagde aardster (Geastrum triplex) is een buikzwam uit 
de familie Geastraceae. De vruchtlichamen van deze paddenstoel 

bestaan uit een ronde tot eivormige zak. In tegenstelling tot 
andere zwammen en paddenstoelen vormen buikzwammen hun 
sporen binnenin het vruchtlichaam, vandaar ook de benaming 
buikzwammen. 
De Gekraagde aardster heet “gekraagd” omdat vaak een deel van 
de buitenwand niet taai genoeg is om de naar buiten krullende 
slippen te volgen, daardoor losscheurt en als een kraag om het 
vruchtlichaam blijft staan. Dat is op een van de foto’s duidelijk te 
zien.
De gekraagde aardster is een heel mooi paddenstoeltje. Hij 
begint als een klein bruin bolletje van 4-6 cm in de grond. 
Meestal zie je hem pas als de buitenkant openbarst en er een 
bolletje verschijnt met rondom 4 tot 7 slippen. Het lijkt dan wel 
op een ster, vandaar de naam aardster natuurlijk. Het eigenlijke 
vruchtlichaam (bolletje) wordt door de slippen omhooggeduwd 
en staat als een kleine ui in het midden. Het bolletje is beige tot 
lichtbruin in droge toestand en wat donkerder bij vochtig weer, 
de slippen zijn beige-achtig. Als de sporen rijp zijn ontstaat er 
een gaatje in het midden van het bolletje en daardoor kunnen 
de sporen ontsnappen. Je kunt een handje helpen door heel 

Hèjje Natuurlijk Mojjer - Gekraagde aardster 
Ru.ndje mit ut hu.ndje

Elke morgen wordt ons hondje uitgelaten. We lopen dan meestal het rondje om het voelbalveld. Dat is een mooi rondje 
waar van alles te zien is en het maakt ook nog eens onderdeel uit van het Wandelommetje “Hej.s Ru.ndje”.
Half oktober liep ik (Martha) met Gibbs (hond) ’s morgens rond acht uur dit rondje en genoot van de prachtige 
herfstkleuren -en geuren.

gekraagde aardsterren langs voetbalveld
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zacht in het bolletje te knijpen. Dan zie je een wolkje sporen 
en vooral kinderen vinden dat prachtig. Het bolletje komt los 
van de zwamvlok in de grond. Deze zwamvlok kan na verloop 
van tijd weer nieuwe vruchtlichamen voortbrengen. De vorm 
van de opening (mondzone) is belangrijk bij determinatie. Bij 
de gekraagde aardster is de opening gerimpeld. En natuurlijk is 
de kraag een heel goed kenmerk, maar die kan ook ontbreken. 
Behalve het bolletje zijn ook de slippen belangrijk bij determinatie. 
Als de paddenstoel rijp is buigen de slippen met punten naar de 
grond en is de stervorm verdwenen.

Voorkomen
De gekraagde aardster was vroeger een zeldzame verschijning, 
maar tegenwoordig komt hij bijna overal in Nederland voor. Tot 
2008 stond hij op de rode lijst maar tussen 1990 en 2019 is hij 
al gevonden in 662 atlasblokken. De duinen en struwelen, zoals 
ons bosje, vormen een goede voedselbodem voor de zwamvlok 
(het ondergrondse deel van de paddenstoel). Je kunt deze mooie 
paddenstoel vinden aan het eind van de zomer tot laat in de 

herfst. Heb je een humusrijke tuin dan is het niet onwaarschijnlijk 
dat hij bij jou ook voorkomt. Hoe mooi zou dat zijn.

Paddenstoelen zijn noodzakelijk in de natuur. Ze leveren mineralen 
aan bomen en planten en breken strooisel en hout af tot humus 
voor de groei van allerlei planten. Misschien proberen ze nu ze zo 
massaal verschijnen, toch de bomen weer op weg te helpen na 
deze twee droge zomers.

Laten we het hopen. Geniet van alle mooie dingen om je heen.

Martha en Paul
Pootje van Gibbs

Service Vonk Groep is de totaalinstallateur uit uw regio. Wij kunnen u adviseren 

over de juiste oplossingen in uw situatie. Profiteer van onze vele aantrekkelijke 

acties op bijvoorbeeld CV-ketels en zonnepanelen. Neem gerust contact met ons 

op voor meer informatie en de scherpe prijzen!

Wij kunnen u, naast de reguliere installatietechniek, adviseren en informeren 

over de meest uiteenlopende installaties op het gebied van energie besparen. 

Hierbij kunt u denken aan:

√    Houtkachels

√    Verwarming

√    Sanitair

√    Elektra

√    Airconditioning

√    Service & onderhoud

√    Zonnepanelen

√    Zonneboilers

√    Warmtepompen

Expeditieweg 8-11 - 6657 KL Boven Leeuwen - T. 0487 - 501 469 - info@vonk-service.nl

De Flammert 1016A - 5854 NA Bergen - T. 0485 - 531 201 - www.vonk-service.nl

Bij Service Vonk Groep bent u aan het juiste adres 

voor al uw (duurzame) installatiewerkzaamheden!GGSS
ServiceVonkGroep

Download ook onze app!

Glimmerinkszwam

Gekraagde aardster oud exempaar met duidelijke kraag

Gekraagde
 aardster jong
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- Zoals u misschien al hebt begrepen vervangt pastoor Geudens tot januari in de drie parochies 
Heijen, Afferden en Siebengewald. Gedurende deze periode is de pastorie telefonisch zeer beperkt 
bereikbaar, namelijk alleen op zaterdagmiddag en -avond. Voor vragen kunt u bellen met Henk 
Lietmeijer (0485-513282) of met Joop van den Heuij (0485-513632). Misintenties kunt u het beste 
afgeven bij Henk Lietmeijer, Boommarterstraat 18 of deponeren in de brievenbus van de pastorie. 

- De voortgang van het herstel van het torenuurwerk blijft enigszins onduidelijk: Op het mo-
ment van schrijven van dit artikel (eind oktober) kan het nog enkele weken duren voordat het 
herstel is afgerond. Het kan echter ook zo maar zijn dat op het moment van het verschijnen van 
deze Hèjs Nèjs alles al in orde is!

- Het kerkbestuur is bezig met de procedure voor het aanleggen van stroom op het kerkhof. 
Verder zal, op veler verzoek, een waterpunt in het voorjaar ter beschikking staan. 
Wij denken na over een “sfeervolle” invulling van het open gedeelte van het kerkhof waar enige 
tijd geleden een groot monument is verwijderd. Hebt u een goed idee? Laat het ons weten!
Het bestuur wil ook haast maken met het bestraten van het gedeelte links vanaf de ingang. 

Tot slot: zodra wij iets concreets weten over de nieuwe pastoor kunt u dit lezen in de media, 
onder meer op www.heijen.info.

Met vriendelijke groet, 

Het kerkbestuur

Kerstboom voor de kerk
Om ook buiten de kerk duidelijk te maken dat het Kerstmis is, willen we graag weer een of twee 
kerstbomen bij de voordeur plaatsen. Hebt u een boom die hier kan staan? Neem dan contact 
op met Joop van den Heuij of Henk Lietmeijer van het kerkbestuur (Henk Lietmeijer henkenti-
ny@ziggo.nl, Joop van den Heuij joopheuij@ziggo.nl). Bij voorbaat dank.

Kerkbijdrage 2019
Het jaar 2019 loopt weer ten einde. Daarom vragen wij u om de toegezegde kerkbijdrage te 
voldoen, mocht u dat nog niet gedaan hebben. U kunt het (resterende) bedrag overmaken naar : 
NL85 RABO 0122 1006 70 t.n.v. Parochie H. Dionysius o.v.v. kerkbijdrage 2019.
Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage.  Het kerkbestuur 

Kerstconcert
Attentie: het Kerstconcert wordt dit keer gehouden op een zondagmiddag. 
Reserveer zondagmiddag 22 december vanaf 15.00 uur voor een bezoek aan het Heijense kerst-
concert! De Heijense muziekverenigingen verzorgen dan weer een sfeervol muzikaal uur in de 
kerk. We zorgen voor een gevarieerd programma waaraan u zelf deel kunt nemen door mee te 
zingen met de bekende liedjes. Alleen luisteren naar de koren, gedichten en fanfare kan natuurlijk 
ook. Na afloop staat de koffie, thee, chocolademelk of glühwein weer voor u klaar. Uiteraard met 
iets lekkers erbij! In december ziet u op de posters wie er voor u optreedt. Het concert is gratis, 
een bijdrage is welkom. We zien u graag op 22 december.

Van het kerkbestuur: kerk-allerlei

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

december
2019

Vieringen t/m 

Zondag 01 december 09.30 uur 
Eucharistieviering met volkszang

Zondag 08 december 09.30 uur 
Eucharistieviering met het 
Gregoriaans Koor

Zondag 15 december 09.30 uur  
Eucharistieviering met volkszang

Zondag 22 december 09.30 uur 
Eucharistieviering met volkszang

Zondag 22 december 15.00 uur 
Kerstconcert in de kerk 
m.m.v. diverse Heijense 
muziekgezelschappen

Dinsdag 24 december 19.00 uur
Herdertjesmis, Familie-
Eucharistieviering met het kinderkoor

Dinsdag 24 december 22.00 uur
Nachtmis met het Gezinskoor

Woensdag 25 december 09.30 uur
Eucharistieviering met het 
Gregoriaans Koor

Donderdag 26 december 09.30 uur
Gebedsdienst met volkszang

Zondag 29 december 09.30 uur
Eucharistieviering met volkszang

Enquête woningbehoefte Heijen  

Resultaten en conclusies

Om beter inzicht te krijgen in de woningbehoefte in Heijen, heeft het dorp zelf een enquête onder de bewoners uitgezet. 
Dit is ook één van de actiepunten uit het voorzieningenplan “Heijen in beweging”.  De enquête is via het dorpsblad Hèjs 
Nèjs, via de werkgroep voorzieningenplan  en via social media aan de bewoners onder de aandacht gebracht. De enquête 
is digitaal vanaf 25 maart tot eind april afgenomen. Aan de hand van een aantal vragen is er een inzicht verkregen in de 
woningbehoefte op korte en op langere termijn. 

De resultaten zijn per leeftijdsgroep weergegeven. Er is hierbij navraag gedaan naar de behoefte aan koop-  of huurwoningen, 
welke prijsklasse en welke termijn. Daarnaast is er ook navraag gedaan naar de behoefte aan het type woningen. 
Op basis van de resultaten kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 

• Er is duidelijk een grote behoefte aan woningen, voor zowel jongeren als ouderen. 
• Een groot aantal jongeren dat nu nog thuis woont wil graag in Heijen blijven wonen. Deze groep kan nu vaak geen 
betaalbare woning vinden en moet vaak noodgedwongen naar elders verhuizen. 
• Ook een groep ouderen die binnen Heijen wil verhuizen naar een levensloopbestendige woning, kan geen betaalbare en 
geschikte woning vinden. 
• Er is onvoldoende doorstroom en woonmobiliteit.  De behoefte aan woningen van de verschillende leeftijdscategorieën 
sluit onvoldoende op elkaar aan. Dit zet de leefbaarheid en de vitaliteit van Heijen onder druk. 
• Er is dringend behoefte aan meer betaalbare woningbouw. 
• 41 personen in verschillende leeftijden hebben aangegeven deel te willen nemen aan een zogenaamd CPO project 
(collectief particulier opdrachtgeverschap). 
De werkgroep voorzieningenplan en het bestuur van Hejje Mojjer bespreekt het resultaat van de enquête 
met de gemeente. 

Op de website www.heijen.info is de totale uitslag van de enquête in detail per leeftijdscategorie in te zien. 

Werkgroep voorzieningenplan Heijen, 
CV de Wortelpin, Fanfare E.M.M., St. Dionysius Gilde, KBO, LTC de Heikamp, Stichting Zonnebloem, ZijActief,                                                                                   
VV Heijen, het bestuur van D’n Toomp, werkgroep de Huuskamer, basisschool de Heggerank, het Oranje                                                               
comité,  het bestuur van Hèjje Mojjer en diverse betrokken dorpsgenoten
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Dit is voorgeschiedenis: 

Minet Coenders kwam op het idee contact op te nemen met 
Ysbrandt Roovers, en vroeg hem of het pand voor hem interessant 
zou kunnen zijn. Ysbrandt zei: “Voor mij niet, ik ben klaar met werken, 
misschien heeft mijn zoon Reindert interesse?” Reindert: “Ik heb 
eigenlijk helemaal niets met winkels, maar ik heb wel het gevoel dat 

het sociale leven in Heijen de laatste tijd enorm is teruggelopen. Veel 
voorzieningen verdwenen in korte tijd en een dorp zonder winkel 
is eigenlijk geen doen. Ik ben toen met Pa op de fiets naar Gennep 
gereden, naar de Poolse winkel (Polski Sklep) in de Spoorstraat, waar 
we Darek en zijn familie ontmoetten. De huur van het pand in de 
Spoorstraat loopt af. Vandaar dat Darek en zijn vrouw Magda en de 
kinderen Martyna (17) en Alexandra (21) er wel oren naar hadden 
hun Poolse winkel te verkassen naar Heijen.”

Het idee van Reindert was dat de Heijense mensen er ook 
Nederlandse producten moeten kunnen kopen. Welke, daar kon 
nog over gepraat worden. Het valt niet mee door de diverse 
regelgevingen in de levensmiddelenbranche om “zomaar” een winkel 
te vullen. Reindert riep de hulp in van Hèjje Mojjer en Jos te Wierik 
om Darek een goede start te laten maken in Heijen. 
Als je dit leest is de winkel misschien al open, het is nu eind oktober 
nog niet helemaal duidelijk wanneer precies de (feestelijke) opening 
zal zijn. Als het goed is heb je dit op www.heijen.info en/of Facebook 
kunnen lezen. 

In het vorige Hèjs Nèjs gaven we aan dat er een enquêteformulier 
toegevoegd zou worden waarop je kunt aangeven welke 

Darek, de grote vriendelijke Poolse reus….
In april van dit jaar moesten we afscheid nemen van de Troefmarkt die 28 jaar lang gerund werd door Jos en 
Brigit te Wierik. Sinds die tijd staat het winkelpand, dat eigendom was van de familie Coenders, leeg. Inmiddels 
heb je gemerkt dat er veel veranderd is. We gingen op bezoek bij de nieuwe eigenaar van het pand, Reindert 
Roovers, en de aanstormende Pools/Heijense ondernemer Darek. Zie de twee op de foto hierboven.

ForFarmers wil als veevoerbedrijf toonaangevend zijn in 
de Europese markt. Samen met haar medewerkers  en 
dealers  zet zij zich dagelijks in ‘For the Future of Farming’: 
voor de toekomst van onze klanten en voor een gezonde 
agrarische sector. Een sector waar we trots op zijn!

www.forfarmers.nl

Wij hebben een uitgebreid assortiment aan schotels, broodjes, snacks 
en diverse specialiteiten uit eigen keuken zoals:

Heijse kip • Heijs boutje • Broodje van het huis • Jachtfriet • enz. 

Kwaliteit, service, hygiëne en persoonlijke 
benadering staan bij ons hoog in het vaandel.

Bent u in de buurt , kom dan even 
binnen en proef de echte dorpssfeer 
en geniet van als onze lekkernijen.
Tot ziens, Ellen en Friso Cornelissen

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

Al jaren een begrip in Heijen en omstreken

Openingstijden: 
Dinsdag t/m zaterdag  11.30 – 21.00 uur

zondag  13.00 – 21.00 uur

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

zondag  15.00 – 21.00 uur

maandag  gesloten

Wij beschikken over 
een uitgebreid 
zitgedeelte, een ruim 
terras (60 plaatsen) en 
een speelgelegenheid 
voor de kinderen.
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hij heeft er enorm veel zin in. Na de mislukking in Venray en Gennep 
staat zijn focus nu geheel op Heijen. “Het komt goed, Darek,” zegt 
Reindert. 

“Poolse melk is misschien nog wel 
lekkerder dan de Nederlandse!”

Wat we ook nog even meekregen is dat Reindert sinds 29 mei van 
dit jaar vader is van dochtertje Carice. Wat leuk! Zo hoor je nog eens 
wat. Proficiat! Dit terzijde…
Dan verlaten we het kantoor van Reindert in het kasteel en gaan naar 
de winkel voor wat foto’s. Ja, er moet nog wel het een en ander aan 

gedaan worden, maar het begin is er en als je dit leest moet het klaar 
zijn. Dat gaat ze lukken!
Nieuwsgierig geworden? Vul dan het enquêteformulier in en lever dit 
in bij de winkel, dan krijg je gratis een kleine verrassing en met de 
ingevulde formulieren kunnen Darek en Jos aan de slag om Heijen 
weer een mooie dorpswinkel te bezorgen, maar wel met een Poolse 
inslag. Vind je dat erg? Wij niet, we hebben weer een winkel en dat is 
een groot voordeel voor de leefbaarheid van ons dorp.

Openingstijden

De winkel zal SPYZA gaan heten en is 7 dagen per week geopend.
Maandag tot en met zaterdag van 10.00 tot 20.00 uur. Openingstijd 
op zondag is nu nog niet bekend, maar zal iets korter zijn.

Nederlandse producten je in de Poolse winkel zou willen aantreffen. 
Het lukte echter niet het formulier op tijd gereed te hebben, maar nu 
zit ie er toch bij. 

Wie is Darek?

Zoals we hierboven al schreven: Darek (43) ziet er uit als een grote 
vriendelijke Poolse reus. Vijftien jaar geleden kwam hij naar Nederland 
om te werken, zijn vrouw Magda en kinderen bleven achter in Polen. 
Magda’s vader was een zakenman, Magda heeft zijn zakeninstinct 
geërfd en had een mooie baan in Polen. Toch wilde het gezin graag bij 
elkaar zijn en vijf jaar geleden kwam ook Magda naar Nederland. Het 
was voor haar wel een grote overgang, van een mooie leidinggevende 
functie in Polen naar frambozen plukken in Venray! 
Magda ontdekte een leegstaand pandje in Venray en kreeg het voor 
elkaar daar een winkel te openen waarin uitsluitend Poolse producten 
werden verkocht. Zoals bekend hebben we hier in Noord-Limburg 
een grote Poolse gemeenschap, maar ook net over de grens wonen 
en werken veel Polen.

Magda had goede contacten met leveranciers in Polen en zorgde 
ervoor dat de winkel iedere week met verse Poolse producten werd 
gevuld. Het liep mis toen het grote terrein achter de Venrayse winkel 
werd verhuurd aan andere Polen, zij begonnen daar ook een (veel 
grotere) Poolse winkel. Dat was het einde van het kleine winkeltje. 
Daarna opende men een Poolse winkel in Alverna en twee jaar 
geleden in Gennep. En nu dus de verhuizing naar Heijen. Inmiddels 
spreken Magda en de kinderen zeer goed Nederlands, Darek moet 
nog wat bijleren. Het komt een beetje door tijdgebrek dat hij het 
Nederlands nog niet helemaal vlekkeloos beheerst, al verstaat hij alles. 

Een bezoek aan de Poolse winkel wordt een feestje, dat begrijpen wij 
uit zijn betoog. Je doet er boodschappen maar Darek wil heel graag 
dat je ook eens proeft van Poolse producten. Je komt de winkel niet 
uit voordat je een of ander Pools koekje of worstje of whatever hebt 
geproefd. Zo gaat dat in Polen en dat klinkt ons best gezellig in de 
oren.

Darek heeft wel geleerd dat de Nederlanders iets dat ze niet kennen, 
ook niet kopen. Wij leggen uit dat wij dat “wat de boer niet kent, 
dat eet hij niet” noemen. Hij geeft een voorbeeld: Darek laat een 
Nederlandse klant een Pools koekje proeven en dat is lekker, dus de 
klant koopt het. De keer daarop wil de klant hetzelfde koekje. “Nee”, 
zegt Darek, “nou moet je ook eens een ander koekje proeven.”
Reindert is een bevlogen man. Hij ziet de winkel in Heijen 
helemaal zitten, hij zit vol goede ideeën om er ook een soort van 
ontmoetingsplaats van te maken. De uitwerking van de ideeën denkt 
hij in het voorjaar van 2020 vorm te kunnen geven. We laten ons 
verrassen!

Op dit moment is het belangrijkste dat Darek en zijn familie kunnen 
starten met de zaak en dat duidelijk wordt welke Nederlandse 
producten de Heijenaren in de winkel willen aantreffen. Jos te Wierik 
staat Darek bij voor de Nederlandse (in)vulling van de winkel. Wij 
denken dat voorlopig het meest vraag is naar zuivel en brood . Brood 
is al geregeld, dat blijft Bakkerij De Haas doen. “Melk”, noemen wij, 
“Nederlandse melk”. Darek lacht! “Poolse melk is misschien wel 
lekkerder dan de Nederlandse!” Dat wordt nog een uitdaging, Darek! 
Zo langzamerhand moet het assortiment gaan groeien, al zullen de 
Poolse producten de overhand houden. Aan Darek zal het niet liggen, 

Poolse makrelen in blik

Darek voor zijn nieuwe winkel.

Welkomsttasje
Beste Heijenaren,
De woningmarkt is volop in beweging en ook in Heijen is dat te merken. Verschillende mensen verschuiven binnen Heijen van woning, maar ook mensen van buiten Heijen of de gemeente Gennep komen in ons mooie dorp wonen. Nu is het niet altijd even gemakkelijk om contacten te leggen of om het dorp te leren kennen. Om deze stap te vereenvoudigen heeft Hèjje Mojjer samen met de verenigingen van Heijen een Welkomsttas gemaakt. Hierin zit onder andere een boekje met een verhaal over Heijen en presenteren de verschillende verenigingen en stichtingen zich die binnen Heijen actief zijn. De opzet is dat de tas met een begeleidend praatje aangeboden wordt aan de nieuwe inwoners van Heijen. Om deze nieuwe mensen te bereiken hebben wij jullie hulp nodig! Komen er in jouw straat of buurt nieuwe mensen te wonen laat dat dan even aan ons weten. Wij zullen ze dan benaderen en vragen of ze interesse hebben in de informatie over het dorp.

Je kunt ons bereiken door een mailtje te sturen aan hejjemojjer@heijen.info of te bellen met Edwin Jans, telefoon: 06-39897697.  
Hèjs Nèjs
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Rover Media is verhuisd

Alle jaren dat wij het Hèjs Nèjs voor Heijen 

samenstellen werken wij samen met Rover Media, 

gevestigd in het voormalige tramhaltegebouw aan 

de Hoofdstraat. Omdat Rover Media uit haar jasje is 

gegroeid zijn zij op zoek gegaan naar een ander pand. 

Ze hebben een nieuwe huisvesting gevonden in het 

voormalige gebouw van de Rabobank in Schaijk. Begin 

november was de verhuizing een feit.

De verhuizing wil niet zeggen dat Rover Media het 

Hèjs Nèjs nu geen vorm meer gaat geven. Ze blijven 

dit gewoon doen. Daar zijn wij uiteraard erg blij mee. 

Wij wensen Rover Media, Gabry en haar creatieve 

team, heel veel succes op de nieuwe werkplek en 

we hopen dat deze net zo inspirerend zal zijn als hun 

plekje aan de Hoofdstraat met het uitzicht op de 

uiterwaarden van de Maas en het kasteel.

De redactie.

Welkom in Heijen!
Een cadeau voor het Kranenveld, want hier maakte een nieuwe bewoner zijn opwachting. Het is Bram, zoon van Frank Cillessen en Sanne Wijntjes. Bram heeft al een grote zus en dat is Vera.

Allemaal van harte gefeliciteerd en hopelijk tot ziens op onze babyfotoshoot op 14 december!

P.S.: 
2019-Baby’s van  Heijen: Geef je jezelf even op voor de babyfotoshoot, mocht je dat nog niet gedaan hebben?  Stuur een berichtje naar marjohejsnejs@gmail.com. Dankjewel!

Jubilaris Nellie Lintzen bij De Zonnebloem Heijen

Zondag 27 oktober is Nellie Lintzen gehuldigd omdat zij al 25 jaar 

vrijwilligster is van De Zonnebloem afdeling Heijen. Nellie heeft zich 

zeer verdienstelijk gemaakt voor de vereniging en verdient daarmee 

een gouden insigne. In oktober 1994 is Nellie begonnen als vrijwilligster, 

waarbij zij ook direct toetrad als bestuurslid. Zij is bestuurslid geweest 

tot januari 2018. De creatieve hobby’s van Nellie keren terug in haar 

vrijwilligerswerk bij De Zonnebloem. Zo is zij al heel lang verantwoordelijk 

voor de tweewekelijkse welfare middag, waar de mensen graag naar toe 

komen voor de gezelligheid en de mooie spullen die ze daar kunnen 

maken. Daarnaast organiseert zij al jaren de tweejaarlijkse hobbybeurs, 

inmiddels samen met Bianca Vinck.  Verder bezoekt Nellie trouw een 

van onze gasten en helpt zij bij diverse activiteiten en uitstapjes. Ze is 

bijna altijd van de partij. 

Na afloop van de zeer geslaagde hobby-creatief-beurs werd door 

regiovoorzitster Corrie Beckers het gouden insigne uitgereikt. Corry 

hield een mooie toespraak waaruit bleek hoe bezig Nellie altijd is en 

toch tijd neemt voor het vrijwilligerswerk. Namens de afdeling ontving 

zij het beeldje de Waardering en een bos bloemen. Nellie heeft de 

onderscheiding zeer verdiend en wij willen haar 

hierbij nogmaals hartelijk danken voor haar inzet en 

betrokkenheid. Wij zien haar graag nog geruime tijd 

als vrijwilligster bij De Zonnebloem. 

Bestuur Zonnebloem afdeling Heijen
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Mondzorg
Op zoek naar een tandarts?

Wij nemen nog patiënten aan!

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

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

Prothese reparaties klaar 
terwijl u wacht.

Weekend en ‘s avonds 
06 46774514.

Unieke 
interieurs 
op maat
Hofmans interieurbouw is 
gespecialiseerd in het 
vervaardigen van maat-
werkinterieurs voor zo-
wel particulieren als 
bedrijven. Met veel aan-
dacht voor detail en 
kwaliteit zorgen wij 
ervoor dat uw interieur-
wensen werkelijkheid 
worden.
 
Kwaliteit is niet
onbetaalbaar!

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

Als je haar salon binnenwandelt kom je in een andere wereld. Een 
warme wereld met heerlijke geuren, zachte kleuren, comfortabele 
stoelen en allemaal leuke dingen om naar te kijken aan de wand. 
Daarover later meer.

Kim
Als we Kim vertellen dat er ook een fotograaf onderweg is naar de 
salon, springt Kim meteen overeind. Oei, dan moet haar haar toch 
echt even gedaan worden. In een mum tovert Kim een “Grace Kelly 
rol” in haar prachtige lange blonde haren. Als dat in orde is kunnen 
we aan ons gesprek beginnen.

Kim is 30 jaar en komt oorspronkelijk uit Gennep. We kennen 
allemaal de eigenaren van Foto Bosten, dat zijn haar ouders. Al vanaf 
haar 16e is ze actief in het kappersvak. Als klein kindje wilde ze al 
kapster worden, ze begon met het knippen van de haartjes van de 
poppen. Dat mocht altijd bij haar oma, iedere keer hele kleine stukjes, 
zodat ze er langer over kon doen. Ze liet haar oog vallen op kapsalon 
André in Mook, een topkapper. Ze liep als 16-jarige gewoon naar 
binnen en vroeg of ze een snuffelstage bij hem mocht lopen. Ze 
maakte een goede indruk en werd aangenomen als stagiaire, mits 

ze de beste kappersopleiding in de omgeving zou gaan volgen, dat 
gebeurde op het Rijn-IJssel College in Arnhem.

Na haar opleiding begon ze voor zichzelf in wat ze noemt “de 
bezemkast” in de winkel van haar ouders. Daarna verhuisde ze haar 
kapsalon naar Molenhoek, maar na een tijdje keerde ze toch weer 
terug naar die “bezemkast”. De liefde voor Frank Spit bracht haar 
naar Heijen, waar ze ruim 3 jaar geleden Kim’s Hairstyle opende.

Wat is er zo mooi aan jouw beroep, Kim?
Kim: “Creatief bezig zijn met mensen vind ik het mooiste. Ik knip 
mannen, vrouwen en kinderen, ook mensen met buiten-Europees 
haar. Je moet niet alleen het haar van de persoon bekijken, maar ook 
het totaalplaatje. Een secretaresse kan ik geen punk kapsel geven 
bijvoorbeeld. Je moet je wel happy voelen met je kapsel. Ik vind het 
heerlijk om creatief met haar bezig te zijn. Voor verven gebruik ik 
een neutrale verf, zodat ook als je allergisch bent, je toch je haar kunt 
laten kleuren. De producten waarmee ik werk zijn van Mr. Smith en 
Hair Spa. We kunnen ook wimpers en wenkbrauwen verven. En als 
je wilt, lakken we ook meteen je nagels. 

Kim’s Hairstyle

Sinds enige tijd adverteert Kim Bosten van Kim’s Hairstyle in het Hèjs Nèjs. Hoogste tijd voor de vrouwelijke 
leden van de redactie om eens bij haar langs te gaan voor een interview, we werden echt blij verrast.
Kim heeft haar kapsalon “aan huis”, dat wil zeggen in de voormalige garage van het huis aan de Heesweg. 
Hier woont ze ook, samen met partner Frank Spit, zoon Storm en met haar dochter Isa uit een eerdere relatie.

“Jouw haar en ik hebben al heel wat meegemaakt…”

Hèjs Nèjs
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Een secretaresse kan ik geen punk 
kapsel geven bijvoorbeeld

Het is ook mooi dat je een vertrouwensband opbouwt met je 
klanten. Ik zeg weleens tegen de klanten: “Jouw haar en ik hebben al 
heel wat meegemaakt.” Met andere worden, je kent je klant door en 
door. Ik heb klanten in de hele regio, zelfs uit Rotterdam komen ze 
naar mij toe. 

Ik leid ook stagiaires op. Zo kwam ik in contact met Romy Kroon, die 
nu bij mij een stoel huurt.” Over Romy praten we later.

En waar ben je trots op?
Kim weet het meteen. “Ik ben heel trots op het vak dat ik  met liefde 
en passie uitoefen.”

Romy 
Romy is drie jaar geleden als stagiaire begonnen bij Kim en heeft 
afgelopen zomer haar vakdiploma gehaald. Sinds die tijd huurt ze bij 
Kim een stoel en bouwt ze haar eigen klantenkring op. Momenteel 
is ze gemiddeld twee keer per week in de salon, altijd op afspraak. 
Afspraken voor een behandeling kunnen gemaakt worden via de 
website van Kim. Zij is dus net als Kim ZZP’er.

Verder werkt ze ook nog bij het Heijs Hepke, maar ze hoopt in de 
toekomst, als haar klantenkring groeit, fulltime in de salon te kunnen 
gaan werken. Behalve van haar vak houdt Romy ook van shoppen en 
fitness.

De salon
Zoals we al opmerkten, je komt bij het betreden van de intieme salon 
in een warm bad. Overal waar je kijkt is iets leuks te zien. Ze verkopen 
bijouterieën zoals fijne sieraden, maar ook handschoenen, shawls en 
mutsen. De wanden hangen er vol mee. Er zijn vier werkplekken, 
alles is prachtig verlicht en de sfeer is knus. En wat wij dan weer 
leuk vinden: op tafel ligt het Hèjs Nèjs. Een bewuste keuze. Geen 
roddelbladen maar kwaliteitsbladen, bijvoorbeeld ook de Linda. Kim 
werkt ook samen met Louise Pouwels, die we kennen van haar 
schoonheidssalon Puur Genoegen. Samen verzorgen ze het kapsel en 
de make-up van bruidjes.

Lady’s Night
We hopen echt dat het Hèjs Nèjs vóór 20 november bij jullie in de 
brievenbus ligt, zodat je het volgende nog meekrijgt. Op die woensdag 
namelijk houden Kim en Romy hun Lady’s Night. Van 18.00 tot 21.00 
uur gaat de salon open en kun je fijn sinterklaas- en kerstshoppen. En 
niet alleen de bijouterieën van Kim zijn te koop maar er komen ook 
andere standjes. Bijvoorbeeld Leonora’s Tupperfeestje (Tupperware), 
Mayke van den Berg met Oriflame, Mo&Unique (bedrukking van 
kleding, spulletjes), Mooi met Kaatje (Herbalife en handgemaakte 

sieraden). Kortom, een verwenavond om met je vriendinnen, zussen, 
dochters, moeder of oma te gaan shoppen, uiteraard onder het genot 
van een hapje of een drankje. De entree is gratis en wat ook leuk is: op 
alle artikelen krijg je 5% korting.

Mocht je deze avond missen, dan niet getreurd. In het voorjaar is er weer 
een Lady’s Night. Kim belooft het te zijner tijd aan ons door te geven. 

Na de fotoshoot met Kim en Romy nemen we afscheid van deze twee 
vakbekwame kapsters. Buiten is het herfstig maar wij hebben een warme 
avond achter de rug….
Kim’s Hairstyle, Heesweg 37, 6598 AK Heijen
Telefoon 06-29533584
kimshairstyle@gmail.com en 
https://www.barberbooking.com/kapper/heijen/kim-s-hairstyle/ voor het 
online maken van afspraken.

Heijen, november 2019
Intocht Sinterklaas en Koningsdag dreigen voor Heijen verloren te 

gaan Oranjecomité zoekt nieuwe vrijwilligers!

Het Oranjecomité organiseert al vele jaren de intocht van Sinterklaas en 
de Koningsspelen in Heijen. Dit doen we in een plezierige sfeer met veel 
vrijwilligers, sponsoren en een vaste kern van actieve bestuursleden. 
Na vele jaren voor het  Oranjecomité actief te zijn geweest gaat een aantal 
bestuursleden en vrijwilligers stoppen.  Om de intocht van Sinterklaas en 
de Koningsspelen voor Heijen te kunnen behouden, zijn we op zoek naar 
mensen die mee willen helpen.   

Het Oranjecomité is dan ook dringend op zoek naar : 
- Nieuwe bestuursleden
- Vrijwilligers die op de dag van de intocht van Sinterklaas en  
 tijdens de Koningsspelen mee kunnen helpen. 
- Collectanten voor de bijdrage intocht Sinterklaas. 
Voor deze taken zoeken we zowel vrouwen als mannen. 
Voor zowel de intocht van Sinterklaas als voor Koningsdag is een volledig 

draaiboek beschikbaar. Ook beschikt het Oranjecomité over verschillende 
spellen en attributen.  
Actief zijn voor het Oranjecomité is vooral gezellig en het kost niet veel 
tijd om samen weer een mooie dag voor de kinderen van Heijen te 
organiseren.  Vele handen maken licht werk!
Wij hopen dan ook dat er andere dorpsgenoten opstaan om er voor 
te zorgen dat de intocht van Sinterklaas en Koningsdag voor Heijen 
behouden blijven. 

Voor meer informatie kun je met de onderstaande personen contact 
opnemen. Op de website: www.oranjecomiteheijen.nl is meer (contact)
informatie te vinden. 
Namens alle kinderen van Heijen,
Eelco Basten, penningmeester, Marieke Elbers,  bestuurslid 
Marita Wit, bestuurslid, Ellen Cornelissen, bestuurslid.
Zie ook Marita’s column op bladzijde 32

Romy en Kim in de sfeervolle salon



 HEYEN
SINDS 1898

COENDERS
TWEEWIELERS

F

GAZELLE, BATAVUS, 
RIH, LOCOMOTIEF, 

ELECTRISCHE FIETSEN, 
SPARTA, ION, 

BATAVUS EASY SACHS
BROMFIETSEN: VESPA en PUCH

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

Mail: hans.coenders@hetnet.nl

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

Groente en fruit 10

De Poel 8
6591 BV Gennep

T. (0485) 51 42 44

elemansfrans@hotmail.com

Groente en fruit, gewoon vers!

Probeer ook eens onze verse 
maaltijdsalades, stamppotten en 
kant-en-klaar maaltijden.

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

VERENIGINGSNIEUWS CHEERS
Popkoor Cheers organiseert Kerstinloop in D’n Toomp

Om vast helemaal in de kerstsfeer te komen, organiseert Cheers een 
Kerstinloop op dinsdagavond 17 december in gemeenschapshuis 
D’n Toomp. Het wordt niet zomaar een kerstinloop: het aanwezige 
publiek zal de hele avond vermaakt worden. Zo zijn er optredens 
van Vocalgroup Goldies en uiteraard van Cheers zelf.  Vocalgroup 
Goldies is een enthousiast koor uit Gennep met een heel divers 
repertoire. Het koor staat onder leiding van Ernst Lamers. 
Popkoor Cheers, met als dirigent Steven Gerrits, kent men in Heijen 
reeds jaren, zeker omdat Cheers sinds 1999 wekelijks in D’n Toomp 
repeteert en daar in de loop der jaren al heel wat concerten heeft 
gegeven. Beide koren zijn zich al goed aan het voorbereiden op de 
kerstliedjes van allerlei genres.

Het vorige kerstconcert dateert van 2016. Omdat het destijds zo’n 
succes was, is besloten deze avond dit jaar weer eens te organiseren. 
Het is echter niet alleen maar een concert. U kunt naar de muziek 
luisteren onder het genot van diverse te verkrijgen drankjes en, niet 
te vergeten, hapjes. Tevens is er een gezellige kerstmarkt met een 
groot aanbod aan mooie spulletjes, zowel kerstspullen als andere 
artikelen. Dit alles is zeer de moeite waard. Ook de Zonnebloem 
afdeling Heijen is op de kerstmarkt vertegenwoordigd. In de pauze 
worden lootjes verkocht, waarmee u heel aantrekkelijke prijzen kunt 
winnen. Uiteraard is de entree gratis. U bent allemaal van harte 
welkom op dinsdag 17 december. De avond begint om 20.00 

uur, maar de zaal is al om 19.30 uur open. Samen met u gaan we er
weer een geweldige en sfeervolle avond van maken!

Hèjs Nèjs
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HEIJSE KIDS & CO.

Weet je nog; vroeger aan de hand van jullie pap of mam, aan de kade, bleke snoetjes met rode wangen vol spanning, want zal hij ook dit 
jaar weer komen? Het knusse samenzijn bij opa en oma met een kop dampende chocolademelk en de geur van versgebakken appeltaart 
die door het hele huis hing? Dit zijn voorbeelden van veelal bekende tradities die voortgezet en overgebracht worden van vader op zoon, 
moeder op dochter etc. 
Wat is dat toch dat wij ons daar zo graag aan vasthouden? Veelal vanwege het veilige, fijne, geborgen gevoel dat bijna iedereen heeft 
mogen ervaren en dat waar je zelf fijne herinneringen aan gehad hebt, wil je graag overbrengen op je nageslacht. Dit betekent niet dat we 
alle tradities maar in stand moeten houden, vernieuwing op zijn tijd is ook zeker heel gezond en met de tijd meegaan haast onvermijdelijk. 

Voor het integratieproces in Heijen heb ik mij op allerhande (sport)clubjes gestort om zoveel mogelijk mensen te leren kennen. Badminton, 
volleybal, de Dijkwacht, Oranjecomité, de buurtvereniging en niet te vergeten de redactie van Hèjs Nèjs zijn hier voorbeelden van. Dit 
jaar zijn daar ook nog eens de Boerenbruiloftcommissie en die van de Zittingsavonden bijgekomen. Het heeft mij twee dingen gebracht, 
sociale contacten, maar ook veel plezier en vrolijke kindersnoetjes. En daar doe je het uiteindelijk allemaal voor, voor de jongens en meisjes 
in Heijen die even echt kind mogen zijn en de welbekende magie mogen ervaren rondom bepaalde festiviteiten. 

Helaas is er een ommekeer gaande in Heijen, commissies vergrijzen en er staan geen nieuwe mensen op om de taken over te nemen. 
Het promotieteam heeft het bijltje er al bij neer moeten leggen vanwege gebrek aan mankracht, de voetbalclub lijkt haast ieder jaar te 
moeten smeken om ouders die de handen uit de mouwen willen steken en nu staat dus ook het Oranjecomité op de tocht. Hoe kan dit 
nu toch? Is er een overkill aan Sinterkaasfestiviteiten waardoor de opkomst voor de optocht in Heijen aan het krimpen is? Heeft men het 
te druk en daardoor geen tijd om vier dagen in het jaar samen te komen om e.e.a. te organiseren?

 Dus dit keer niet alleen een anekdote die ik met jullie wil delen maar ook een oproep aan alle Heijenaren tot een poging van alertheid, 
het wordt tijd dat er nieuwe mensen opstaan, zodat vieringen als Sinterklaas en Koningsdag kunnen blijven bestaan. Het hoeft niet veel 
werk te zijn, het ‘vele handen maken licht werk’ is hier zeker van toepassing! Zou het misschien nodig zijn om Jochem Myjer zijn `Wakker 
worden, wakker worden` eens door Heijen te laten schallen? Of is de nood niet zo hoog en vindt men het wel goed zo? Dit blijft toch 
altijd lastig te peilen….

Mijn schoonzusje zei eens dat, als het om vrijwilligerswerk gaat, het de beste constructie is om een periode van 3 jaar aan te gaan en daarna 
weer compleet te vernieuwen: nieuwe inzichten, frisse wind en zo de lasten netjes verdelen. Het is toch ook mooi dat je dit soort dingen 
samen kunt doen voor een dorp? Het samenwerken, het samen de verantwoordelijkheid dragen, het samen ervoor zorgen dat Heijen een 
bruisend dorp blijft met veel vertier? Vrijwilligers doen dit niet voor een dankjewel, of voor hun eigen gewin, vrijwilligers doen dit puur om 
tradities voort te zetten waar iedere generatie weer van kan genieten, al dan niet in een modern jasje gegoten.  Zie daarom het oproepje 
van het Oranjecomité in deze editie van het Hèjs Nèjs. Ga bij jezelf te rade of er nog wat tijd te vinden is in de volgeboekte agenda’s om 
zo nu en dan eens aan te sluiten bij een van de vele commissies die ons mooie dorp Heijen rijk is. In het geval van het Oranjecomité is 
vaak een ochtendje of een paar uurtjes materialen klaarzetten al voldoende! Ik ga niet smeken, de verantwoording ligt veelal bij de ouders 
zelf, maar het zou toch reuze jammer zijn als straks na “zwarte” Piet ook Sinterklaas uit Heijen wordt weg “geveegd”……

Liefs, Marita

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

En rij dan niet stilletjes ons huisje voorbij……

Ik en mijn Hejsdier
Deze keer brachten wij een bezoekje aan de opa en oma 
van Noor Kerkhoff, 2 jaar oud.

Noor is de dochter van Roy en José Kerkhoff en de grote 
zus van haar vier maanden oude zusje Maud. Ze wonen 
met zijn viertjes aan de Nieuwwijkstraat nr. 46. 
Over Maud meer na de babyfotoshoot in december!

Noor is een echt bofkontje, want ze heeft een opa en 
oma met (wat bijna lijkt op) een kinderboerderijtje! Ze 
hebben varkentjes, ezeltjes en binnenkort komt er zelfs 
een drachtige Schotse Hooglander bij (dit is een soort koe 
met van die hele grote hoorns, je hebt er vast wel eens 
een in het bos zien lopen)! Verder wonen ze op de Smele 
waar zich nog een boel andere dieren bevinden, kippetjes, 
paarden, hondjes, schapen, ganzen, poesjes….

Iedere maandag gaan Noor en Maud naar opa en oma 
Kerkhoff als papa en mama naar hun werk gaan. Dan 

passen Opa Henk en Oma Antoinette op de 
meisjes. 

Opa en oma hebben twee ezeltjes 
die ze al van veulentje af aan 

hebben; het zijn de halfzusjes 
Nouska (21 jaar) en Maike 
(7 jaar). Ze hebben ieder 
een andere moeder maar 
wel dezelfde vader. De papa 
was de ezelhengst Toto. Hij 
stond ook zijn hele leven bij 

opa en oma maar is helaas 
afgelopen zomer overleden. 

Hij is maar liefst 34 jaar oud 
geworden! Bijna net zo oud als de 

papa van Noor! 

Mensen vragen wel eens aan mijn mama:  “Hebben jullie 
zelf ook huisdieren?”
“Nee,” zegt mama dan, “voor dieren gaan we gewoon even 
langs bij Opa en Oma op de Smele, want daar zijn dieren 
genoeg!”

Noor vertelt (met behulp van mama): “Iedere maandag 
hebben opa Henk en ik een vast patroon, de ezeltjes en 
varkentjes gedag zeggen, over de weg langs de drie grote 
bruine paarden van de buren en daarna nog een bezoekje 
aan de drie kippetjes aan het einde van de straat. 

Verder help ik ook mee met het voeren van de dieren. 
Ze krijgen gras, brokjes en oude broodjes (opa heeft daar 
zakken vol van!) Laatst hadden de beestjes geluk en mocht 
ik een bakje appelschillen aan ze geven. Ome Rick was jarig 
en mama en ik hadden een lekkere appeltaart gebakken, 

dus ook een beetje feest voor 
de dieren, dat was namelijk echt smullen voor ze, die 
schilletjes!”

Noor vindt de ezeltjes lekker zacht en ze hebben van die 
lieve, grappige grote oren!
Voor de foto mocht Noor ook even op Nouska zitten, 
jeetje dat was best een beetje spannend! Maar lieve 
Nouska bleef geduldig staan en zittend op de rug van zo´n 
mooi dier kun je ze nog beter aaien! Uiteraard week opa 
Henk geen moment van haar zijde……………

Een prachtig gezicht; van die trotse grootouders waarbij 
de geschiedenis zich mag herhalen met hun kleinkinderen! 
Want ook papa Roy, oom Rick en tante Resi hebben, net 
als Noor nu, hetzelfde plezier mogen beleven aan de 
beestenboel thuis.

Noor vindt het heerlijk op de boerderij en is inmiddels 
al een echte dierenvriendin 
geworden!
Gelukkig zal dit nog heel lang zo 
blijven, want misschien komen 
er volgend jaar nog een kalfje 
en ezelveulentje bij!

Lieve groetjes van Noor en 
een IA IA van de ezeltjes!

Wil je ook een keer met je 
Hèjsdier in het Hèjs Nèjs? 
Stuur dan een mailtje naar 
dorpsblad@heijen.info.

HEIJSE KIDS & CO.

Met opa erbij durf je alles!



Agenda

Meer info over Heijen:
Naast de informatie in Hèjs Nèjs kunt u voor meer  
nieuws over ons mooie dorp terecht op de site: 

www.heijen.info

Belangrijke telefoonnummers

Algemeen alarmnummer:
(ambulance, brandweer, politie)  112

Politie:
Europaplein 5, 6591 AV Gennep  0900 - 8844

Wijkagenten:
Maikel Brouwers:  maikel.brouwers@politie.nl
Anthony van Baal:  anthony.van.baal@politie.nl

Huisartsen:
Huisartsenpraktijk Gennep
Europaplein 5, 6591 AV Gennep  0485 - 512317
Spoed:  0485 - 518822
Huisartsenpraktijk Ottersum
Raadhuisplein 1, 6595 AK Ottersum 0485 - 512717
Spoed:  0485 - 512490
Buiten kantooruren:
Huisartsenpost 
Maasziekenhuis Boxmeer eo  0900 - 8880

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

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

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

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

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

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

Milieuklachten:
Milieuklachtentelefoon  043 - 3617070

Dierenambulance:  
Dierenambulance 
Nijmegen e.o. (DAN)  024 - 3550222

Thuiszorg:
Thuiszorg Pantein  0900 - 8803

Proteion Thuiszorg  088 - 850 00 00
Proteion Schoon (huishoudelijke hulp) 088 - 850 00 00
Proteion Thuisbegeleiding  088 - 850 00 00

SOS telefonische hulpdienst:
Dag en nacht aandacht  0900 - 0767

Gewonde of gevonden dieren:
Dierenambulance:  024-3550222
Dierentehuis De Mere:  024-6414982
www.mere.nl 
Dierenbescherming Nijmegen:  088-8113550

Colofon

Maandblad Hèjs Nèjs is een initiatief 
van de vereniging ‘Hèjje Mojjer’ . 
Het wordt in Heijen dankzij onze 
adverteerders gratis verspreid. 
Abonnementen voor personen, 
instanties en bedrijven buiten 
Heijen zijn mogelijk. Abonneren 
of informatie hierover via e-mail: 
dorpsblad@heijen.info of via 
onderstaand correspondentieadres.

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

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

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

Wilt u lid worden van vereniging 
Hèjje Mojjer? Stuur een e-mail naar 
hejjemojjer@heijen.info of bel naar 
06 3989 7697 

Zie voor meer informatie en  
wetenswaardigheden over Heijen de 
site van Hèjje Mojjer: 
www.heijen.info 

Redactie:
Hans Boekholt 
Marjo Boekhorst
Sjannie Janssen
Erica Reintjes 
Ricky Reintjes
Angeline van Tankeren
Marita Wit

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

Fotografie:
Suzanne van den Corput-Koenen
Stella Roodbeen

Ontwerp en Realisatie:
RoverMedia-Group
Hoofdstraat 48 Heijen
www.rovermedia.nl

Druk:
Control Media bv
Nijverheidsweg 23
4879 AP Etten-Leur
T. 0031 76 745 00 10
I. www.controlmedia.eu

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

Oplage:
950 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.

webshop.controlmedia.eu
dé producent van online drukwerk!

Drukwerk eenvoudig en voordelig bestellen bij dé producent van online 
drukwerk. Uw drukwerk wordt vliegensvlug geproduceerd op de meest 
moderne offset persen en voordelig geleverd op het door u gewenste 
adres. Bekijk ons leveringsaanbod en overtuig u van de kracht en kwa-
liteit van dé online producent van Nederland en België.

Waarom webshop.controlmedia.eu?
- vliegensvlug en voordelig kwaliteitsdrukwerk
- 100% eigen productie
- no-nonsense mentaliteit
- innovatief
- gratis levering in Nederland en België

Nijverheidsweg 23
4879 AP Etten-Leur
T +31 (0)76 745 00 20
E webshop@controlmedia.eu

Woensdag 20 november. 
19.30 uur Clubhuis V.V. Heijen

Zij Aktief - Avond met wijkagent Maikel Brouwers

Vrijdag 22 november
Zaterdag 23 november

19.30 uur Proeflokaal 1891
C.V. de Wortelpin - Zittingsavonden

Vrijdag 22 november
Vrijdag 6, 20 en 27 december

19.45 uur  D’n Toomp
Gilde Sint Dionysius- Competitie kruisboogvlak en 

buksschieten

Zondag 24 november
14.00 uur Loswal Teunissen

Oranjecomité - Intocht Sinterklaas

Zondag  24 november  
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”

V.V. Heijen 1 - DEV Arcen  1

Donderdag 5 december 
13.30 uur D’n Toomp     

KBO afd. Heijen - Kienen

Zondag  8 december  
14.00 uur Sportpark “de Heikamp”

V.V. Heijen 1 - Stormvogels’28  1

Vrijdag 13 december
19.45 uur D’n Toomp

Gilde Sint Dionysius - Dorpencompetitie kruisboogvlak

Zaterdag 14 december
10.30 uur D’n Toomp

Babyfotoshoot

Dinsdag 17 december 
20.00 uur D’n Toomp     

Popkoor Cheers - Kerstinloop

Woensdag 18 december 
19.30 uur Clubhuis V.V. Heijen      

Zij-Aktief - Kerstviering

Donderdag 19 december 
14.00 uur D’n Toomp     

KBO afd. Heijen - Kerstviering

Zondag 22 december 
15.00 uur Parochiekerk

Diverse verenigingen - Kerstconcert     

Woensdag 1 januari 2020 (Nieuwjaarsdag)
13.30 uur Clubhuis      

V.V. Heijen - Nieuwjaarsreceptie

Zondag  5 januari 2020  
12.00 uur D’n Toomp

Die Original Maastaler - Nieuwjaarsconcert

Donderdag 9 januari 2019 
13.30 uur D’n Toomp     

KBO afd. Heijen - Kienen

Vrijdag 10 januari 2020
19.30 uur Proeflokaal 1891

C.V. de Wortelpin - JeugdPrinsenbal

Zaterdag 11 januari 2020
20.30 uur Proeflokaal 1891

C.V. de Wortelpin - Prinsenbal

Vrijdag 17, 24 en 31 januari 2020
19.45 uur D’n Toomp

Gilde Sint Dionysius - Competitie kruisboogvlak en 
buksschieten

Zondag 26 januari 2020
11.11 uur Proeflokaal 1891

C.V. de Wortelpin - Prinsenreceptie

Zondag  2 februari 2020  
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”

V.V. Heijen 1-  GFC’33  1

Donderdag 6 februari 2020 
13.30 uur D’n Toomp     

KBO afd. Heijen - Kienen

Zondag  16 februari 2020  
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”

V.V. Heijen 1 -  Meterik  1 

De volgende Hèjs Nèjs 
verschijnt op 

17 december 2019.

Agenda en belangrijke telefoonnummers



  

  

topfabrikaat met minimaal uit vooraad leverbaar 100 á 150 
5 jaar fabrieksgarantie dus binnen 1 week Weg=Weg aanbiedingen

Enkel Europees Onze meubelen zijn veelal Op onze 1e verdieping:

relaxfauteuils van Nederland bij ons het beste advies Nederland 

Garantie Levertijd Voordelig zitten?

in onze 2000m² showroom Door 45 jaar ervaring Gratis levering
vindt u de grootste collectie met zitmeubelen krijgt u door heel 

Assortiment Advies Bezorging

meer dan 230 modellen     Meer dan 40 modellen Veelal leverbaar als Home Cinema opstelling

Aktiemodel Vetego B33 Aktiemodel Vetego B11Aktiemodel Vetego 02

Verder ruim 170 modellen relaxfauteuils op draaivoet

Handmatige relaxfauteuils     Banken & bankstellen Relaxbanken

Handmatig: in stof vanaf € 945,-  in leder vanaf € 995,- 3 motorig mét accu  in leder vanaf € 1995,- Handmatig: in stof vanaf € 945,-  in leder vanaf € 995,-
Verder ruim 170 modellen relaxfauteuils op draaivoet Verder ruim 170 modellen relaxfauteuils op draaivoet

Onze openingstijden:   Di, Wo & Do 10:00 - 18:00, Vrijdag 10:00 - 21:00, Zaterdag 10:00 - 17:00     tel.:  0485 - 45 29 86     www.teunarts.nl      info@teunarts.nl
Boersestraat 11,    5454NG,   Sint Hubert.   In St.Hubert op de rotonde richting Wanroij, dan 3e weg links, 1e rechts.

Relaxfauteuils met Sta- op hulp
meer dan 90 modellen

(Veelal uit voorraad leverbaar)

www.teunarts.nl 


