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Voorwoord en inhoud

Heb je alle teksten en foto’s ingeleverd bij onze vormgever Rover Media en 

die stuurde ons al de eerste versie van deze Hèjs Nèjs, dan wordt het 12 

maart. De datum waarop het openbare leven in Nederland stopgezet wordt 

vanwege het coronavirus. Heel begrijpelijk, maar de impact is groot. Zo werden wij geconfronteerd met het feit dat 

het evenement Lijden en Bevrijden op 5 april waar EMM, De Heijse Revuegroep en koor Nèj Hèjs al maanden voor 

repeteren verschoven wordt naar oktober. Twee bladzijden waar het interview opstond moesten ineens anders worden 

ingevuld. Gelukkig hadden wij nog een mooi stuk van Werkgroep Historisch Heijen op de plank waarmee we deze 

twee bladzijden konden vullen. Ook Het Beste Idee van Heijen op 28 maart gaat niet door. Wordt verschoven naar 

zaterdag 19 september. Evenals de Kapellencarrousel. Ook deze wordt verplaatst. De agenda en kerkdiensten: daarbij 

hebben wij “onder voorbehoud” bij gezet. In deze editie maakt u wel nader kennis met onze dorpsgenoot Sander 

Pas. Hij vertelt over zijn boeiende beroep van psycholoog. En we praten na met de diverse prinsen en prinsessen 

carnaval. Een onvergetelijke tijd voor dit mooie stel. Popkoor Cheers geeft bekendheid aan hun Queenproject dat 

op dinsdag 26 en woensdag 27 mei in d’n Toomp gestalte zal krijgen en we spraken ook met het Heisateam over 

het Heisafeest van 2020 van 29-31 mei. Waarom nu al over evenementen in mei? Dat komt omdat het aprilnummer 

geheel in het teken van 75 jaar Bevrijding zal staan. En nu maar hopen dat het coronavirus geen roet in het eten gooit! 

Verder een mooi artikel over insectenhotels van Hèjje Natuurlijk Mojjer. De bekende rubrieken Verenigingsnieuws, 

prikbord, parochienieuws en agenda completeren deze uitgave. Wij wensen u weer veel lees- en kijkplezier.

Verder in dit nummer: 4 column | 5 berichten van het bestuur | 18+19 Heijense bijnamen |  
27 prikbord | 28+29 Heisa | 35 agenda en belangrijke telefoonnummers

SANDER PAS
CARNAVALS 
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Zelf hadden we bij de overgang van de gulden naar de 
euro per 1 januari 2002 een paar gulden-briefjes bewaard 
als aandenken. Nu 18 jaar later, vonden we het niet 
meer interessant om ze nog langer te bewaren. Na enig 
onderzoek bleek dat je de briefjes nog tot 2032 kunt 
omwisselen bij De Nederlandse Bank (DNB) in Amsterdam. 
En omdat de tweemaandelijkse treinrit nog op het 
programma stond, werd Amsterdam de bestemming. En 
het Rijksmuseum en de Surinametentoonstelling in De 
Nieuwe Kerk stonden ook nog op het programma. Alles 
bij elkaar voldoende invulling voor een dagje Amsterdam.
Vanaf het Centraal Station, via Damrak en Rokin langs de 
Amstel gewandeld en iets voorbij Carré rechtsaf. Klaas Knot 
bleek zijn vesting goed te verdedigen. Na een vriendelijke 
ontvangst en legitimatie bij de receptie, mochten we 
doorlopen. Tassen, telefoon etc. in een bakje om te 
scannen, zelf door een poortje. Het piepen veroorzaakt 
door de gesp van mijn riem bleek niet onoverkomelijk en 
we konden plaatsnemen aan een tafel om daar te wachten 
tot ons volgnummer verscheen op een schermpje. Het 
voor het omwisselen benodigde formulier hadden we thuis 

al ingevuld. Vervolgens door naar het volgende vertrek, 
waar achter kogelvrij glas een medewerker (vrij grijs, maar 
wel behept met Amsterdamse humor) vriendelijk diverse 
handelingen verrichtte: de guldenbriefjes tellen, een 
omrekening naar euro’s maken, een formuliertje invullen 
waarop een handtekening voor ontvangst geplaatst moest 
worden. Daarna betaalde de medewerker geroutineerd tot 
op de cent nauwkeurig het overeenkomstige bedrag uit, 
in contanten dus. Het bedrag was klein genoeg kennelijk. 
Welgemoed verlieten we de bank, een ervaring rijker, en 
wandelden we verder naar het Rijksmuseum. De drukte 
viel reuze mee. Een onderwijskracht wist de aandacht van 
een hele horde basisschoolleerlingen vast te houden en 
vertelde voluit over een kunstvoorwerp. Knap werk! Kreeg 
meteen (nog) meer respect voor het onderwijsgilde. Via 
een bezoekje aan een typisch Amsterdams café naar de 
Suriname-tentoonstelling in De Nieuwe Kerk: veel aandacht 
voor het slavernijverleden, de decembermoorden maar ook 
voor de erg kleurrijke kleding en gebruiken. De trein bracht 
ons vervolgens weer zonder vertraging naar het opstappunt 
in Molenhoek. Een welbestede dag kwam ten einde….

Henk Kerkhoff

Guldens
Kent u ze nog? Guldens. Totdat de euro kwam het wettig betaalmiddel in Nederland. Voor één euro moest je 
ruim twee gulden twintig inleveren. Je salaris zag er in een keer heel anders uit: er was minder inkt nodig om 
het op papier te zetten. Er zijn nog steeds mensen die terugverlangen naar het guldentijdperk. Mensen die er 
verstand van hebben zien daarbij, internationaal gezien, alleen maar nadelen. Sinds de euro kwam blijkt de 
inflatie veel lager dan in de periode ervoor. Natuurlijk wordt alles duurder, maar dat was in het guldentijdperk 
in heviger mate het geval. Zelf vind ik het erg handig, dat je in veel Europese landen met dezelfde munt kunt 
betalen en het scheelt een hoop wisselprovisie bij grenswisselkantoren en soortgelijke instellingen.

Hèjs Nèjs
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“Het Beste Idee” van 28 maart afgelast

Het is jammer, maar i.v.m. het Coronavirus vinden we het niet verantwoord om de 
feestmiddag en - avond van 28 maart door te laten gaan. De nieuwe datum is zaterdag 19 september. 
In deze editie vindt u wel de affiche met de finalisten.

Het is duidelijk, Heijen staat er als dorp!

Het was heel goed om te zien dat de zaal in d’n Toomp woensdag de 19e februari bomvol zat.
En het was hartverwarmend om te zien en te horen dat de mensen opkomen voor een gezond Heijen.
Wij waren al trots op Heijen, maar nu nog meer! Kritisch, welbespraakt en helder heeft het dorp heeft laten zien dat het 
niet zo maar alles meer accepteert. Het is genoeg! Dank aan alle betrokken inwoners namens de projectgroep Hèjje 
Mojjer en klankbordgroep waterwoonwijk Heijen. Wij wilden op maandag 6 april een vervolgbijeenkomst organiseren 
waarop experts die wij hebben aangezocht de zaken rond de haven op een andere manier zouden belichten. Zij 
zouden dan ingaan op de procedures en de rapporten zoals die aan ons door de havengroep zijn gepresenteerd, maar 
ook de effecten op ons dorp, onze omgeving. I.v.m. de richtlijnen rond het Coronavirus hebben we besloten de 
bijeenkomst van 6 april niet door te laten gaan. In de volgende editie van Hejs Nejs zullen we de nieuwe datum 
aangeven. Hierbij roepen we iedereen weer op om te komen!

Trots op Heijen

Laten we vooral ook samen trots zijn op wat er in Heijen allemaal gebeurt!
Heijen heeft veel mensen die zich inzetten voor onze gemeenschap. Er is een fijn netwerk van diverse verenigingen, 
organisaties, clubs, buurtverenigingen en vriendengroepen waardoor heel veel mensen van jong tot oud hun hobby 
samen kunnen uitoefenen of gewoon gezellig samen kunnen zijn. 

We hebben een kerk voor bezinning, een prachtig gemeenschapshuis, dynamische school, markante historische 
gebouwen, weer een winkel en er wordt gewerkt aan een Multifunctionele Accommodatie. Er zijn concerten, sport- en 
schietwedstrijden, dorpsfeesten rond Carnaval en Pinksteren, diverse activiteiten rond feestdagen, zalen worden met 
jeugdig elan nieuw leven ingeblazen, er wordt gewerkt aan een Dorpshuis, de dorpsondersteuner start binnenkort. Er is 
een mooie centrale website, een prachtig maandblad, Hèjje Mojjer let op zaken die Heijen betreffen, de geschiedenis 
van ons dorp wordt tot leven gebracht, er kan gewandeld worden door de dreven van ons dorp en we hebben een eigen 
borreltje. Laten we samen ervoor zorgen dat we tot in lengte van jaren fijn en gezellig met elkaar kunnen wonen, feesten, recreëren 
en leven. Wij zijn samen Heijen!

Dit jaar geen Koningsdag in Heijen! 

Oranjecomité zoekt nog steeds nieuwe bestuursleden en hulp bij Koningsdag en intocht Sinterklaas.  Na onze oproep in november 
heeft een handvol mensen aangegeven het Oranjecomité te willen helpen bij activiteiten. Het is fijn dat deze mensen zich in 
willen zetten voor de intocht van Sinterklaas en Koningsdag in Heijen. Helaas zijn er nog te weinig reacties binnengekomen om 
Koningsdag dit jaar door te kunnen laten gaan. We zijn op die dag met te weinig mensen om het te nu kunnen organiseren. 
Daarnaast zoeken we nog diverse nieuwe leden voor het bestuur.  We willen heel graag in 2021 weer Koningsdag in Heijen 
organiseren. Dat kan echter alleen met de benodigde hulp van nieuwe mensen. Dit is dan ook een laatste oproep aan de ouders 
en opa’s en oma’s van Heijen. Meld je daarom zo snel mogelijk aan, zodat we in 2020 wel Sinterklaas in Heijen mogen ontvangen!  
Op de website www.oranjecomiteheijen.nl is meer informatie te vinden. Een hoopvolle oproep namens de kinderen van Heijen.  

Het Oranjecomité Heijen Hèjs Nèjs
Maart  2020 5
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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!

AFGELAST



Microfoon headsets voor een beter geluid bij de optredens en 
gelegenheden

Heijen weer dansend op de kaart zetten, organiseren 
dansfestijn en investeren in pakjes voor de dansgarde 

9
10

Standaard outfits voor optredens gecombineerd met 
gelegenheidsaccessoires 

Het opknappen van de speelplaats met duurzame, interactieve 
speeltoestellen

Ter ere van 50 jaar voetbal Extra nieuwe trainingspakken voor 
deze spelers van VV Heijen 

Pannenset om gezamenlijk maaltijden te bereiden voor en 
door de bezoekers van de Dorpskamer

Laptop met randapparatuur zoals bijvoorbeeld een beamer

Bijdrage podium kerk, beamer, geluid i.v.m. uitvoering 75 jaar 
bevrijding: lijden en bevrijden

Vrijheidsmaaltijd voor scholieren en ouderen uit Heijen, 
ervaringen uitwisselen wat vrijheid voor hen betekent

Exploiteren horeca Heijen, bevorderen leefklimaat Heijen, 
investeren in buitenmeubilair

4
5
6
7
8

Zonnebloem   
Heijen

Finale Beste idee van Heijen!
28 maart 19.30 u. D'n Toomp Heijen

Vrienden van 
Heijen

Revuegroep

Dorpskamer   
Heijen

D'n Toomp

Fanfare EMM

Nej Hejs

De Heggerank

VV Heijen

Na de uitreiking van de prijzen begint de 'jubileum' feestavond

 10 jaar Hèjje Mojjer

Vereniging/ 
organisatie Ingezonden ideeVolgorde 

programma

Uit alle inzendingen zijn 10 verenigingen/organisaties door naar de finale die op deze avond hun idee gaan presenteren.

CV de Wortelpin

1
2
3

Het 
beste 

idee van 

Heijen 
10 jaar Hèjje Mojjer 

28 maart 2020 

Het 
beste 

idee van 

Heijen 
10 jaar Hèjje Mojjer 

28 maart 2020 

BROHM 

AFGELAST



Gemiddeld verbruik 17 kWh/100 km. CO2 00 gr/km. Actieradius 330 km (WLTP)*
*Voorlopige gegevens, volgens WLTP testmethode. EG typegoedkeuring en Certifi cate of Conformity zijn nog niet beschikbaar. Voorlopige cijfers kunnen afwijken van offi ciële typegoedkeuringsdata. Consumentenadviesprijs is inclusief btw, bpm, kosten rijklaar maken en overheidskosten, exclusief metallic lak. Private Lease tarief o.b.v. 60 maanden, 
10.000 km per jaar. Kijk voor meer informatie en voorwaarden op www.opel.nl. 

Standaard met o.a. 
• 17” lichtmetalen velgen 
•  Multimediasysteem met 

10” touchscreen 
• ECO LED-koplampen
• 50 kWh lithium-ion batterij
• 330 km actieradius*
• 8 jaar garantie op de accu

CORSA-E 
LAUNCH EDITION

Vanaf

€ 34.999
Opel Private Lease

€ 499/mnd

OPEL CORSA-E

NU TE BESTELLEN, VOORJAAR 2020 RIJDEN
•  80% opgeladen in 30 minuten  •  330 km bereik  •  0-50 km/u in 2.8 seconden  •  8% bijtelling

MAAKT ELEKTRISCH RIJDEN BEREIKBAAR!

Ewinkel 4, Cuijk
(0485) 33 65 00  www.autojetten.nl

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.



Rolstoel lenen? Wij hebben twee rolstoelen in ons bezit. Als iemand een rolstoel voor korte duur 
nodig heeft, kan deze bij ons worden geleend. U kunt hierover contact opnemen met Gerry 
Versteegen, telefoon 514295. De Zonnebloem afdeling Heijen

Beste inwoners van Heijen, het is weer bijna zover. Over enkele weken is het Pasen, een 
drukke tijd voor ons met de  rommelmarkt, dit jaar voor de 45e keer. De afgelopen jaren 
hebben jullie ons zeer geholpen door spullen te geven. Wij hopen dat jullie dat dit keer ook 
weer doen. Wij komen ze op zaterdag 11 april ophalen. De rommelmarkt wordt gehouden 
op maandag 13 april (2e Paasdag). Wij nodigen jullie dan uit om eens lekker te komen 
snuffelen tussen de spullen die we hebben opgehaald. Wellicht zit er iets bij waar je al lang 
naar zocht voor bijvoorbeeld je verzameling of hobby. 
Alvast bedankt, Bestuur en leden St. Dionysiusgilde

Zonnebloem afdeling Heijen

St. Dionysiusgilde – Rommelmarkt 

Goede Doelen Week 

Beste inwoners van Heijen,
Zoals je ziet staan ze al weer klaar; de 20 keurig opgepoetste 
collecte-emmers voor de jaarlijkse Goede Doelen Week collecte. 
Weer 20 collectebussen, omdat Heijen op een uitgekiende wijze 
opgedeeld is in 20 wijken. Bij iedere wijk zijn twee collectanten 
ingedeeld, die straks de collectebrieven rondbrengen en de 
hopelijk “goedgevulde!” enveloppen weer ophalen. Omdat een 
wijk uit een beperkt aantal adressen bestaat, kunnen de collectanten 
tussen 18.00 en 20.00 uur bij alle adressen aankloppen of aanbellen 
om de enveloppen op te halen. Als wij, de inwoners van Heijen, de 
enveloppen klaar hebben liggen, moet dat een peulenschilletje zijn. Als 
er op een adres niet thuisgegeven wordt, is dat geen probleem; de collectanten 
komen de tweede collecteavond nog graag even langs. O ja, we zouden het bijna vergeten: vanaf 1 april 
worden de collectebrieven rondgebracht en de enveloppen worden dan een week later, dus woensdag 8 en zo 
nodig donderdag  9 april tussen 18.00 en 20.00 uur opgehaald. Ook is het vermeldenswaard, dat dit jaar het 
deelnemende fondsenbestand met één fonds is uitgebreid. De Hersenstichting zorgt voor deze uitbreiding en 
is nu het tiende fonds. We gaan er vanuit dat het zesde jaar van ons bestaan voor de deelnemende fondsen 
weer een succesvol jaar mag worden.  

Het organisatiecomité

Verenigingsnieuws

Hèjs Nèjs
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Het Queenproject
We spraken op een van hun repetitieavonden met 
voorzitter Dorry Smeets, bestuurslid Inge Terpelle 
en twee Heijense instromers, Ramon Weren en Lian 
Hoesen. We vragen de laatste twee naar hun motivatie 
om aan het project deel te nemen.

Lian: “Ik ben gemotiveerd geraakt omdat er een begin 
en een eind aan het project zitten. Er zijn 17 repetities 
en 2 uitvoeringen. Tot nu toe overtreft het al mijn 
verwachtingen, ik vind het koor prachtig, het straalt 
iets uit. Ik vind het wel pittig want ik heb nog nooit 
bladmuziek in mijn handen gehad.”

Ramon: “Ik kan niet zingen, maar ik ben een enorme 

fan van de muziek van 
Queen. Dus heb ik mij 
aangemeld. Ik moet 
hiervoor wel uit mijn 
comfortzone komen! 
Ik vind de dirigent 
(Steven Gerrits – 
red.) erg goed. Hij 
hoort alles, zweept 
de mensen op. Hij 
is enthousiast en 
sleept iedereen 
mee, hij is altijd 
positief.” Dorry: “Iedereen is zo enthousiast dat ze 
bijna niet kunnen wachten tot de volgende repetitie! 

 Het Queenproject van Cheers: Kippenvel!
Popkoor Cheers, wie kent het niet, is een vaste gebruiker van ons Gemeenschapshuis d’n Toomp. Wekelijks repeteert Cheers hier 
met de ongeveer veertig leden die het popkoor telt. Maar begin dit jaar kwam hier voor even verandering in. Het bestuur kwam in 
samenspraak met de leden op het idee voor de tweede keer een project op te zetten. Een project houdt in dat het koor zich voorbereidt 
op een speciaal concert en daarvoor tijdelijk wordt uitgebreid met zangers en zangeressen, die alleen tot en met de uitvoering van 
het concert meedoen. Maar mogelijk zijn ze zo enthousiast dat ze ook na het concert lid blijven. Omdat het vorige project, het 
musicalproject drie jaar geleden, zo’n succes was lag het in de lijn der verwachtingen dat ze dit nog eens dunnetjes over zouden 
doen. Dunnetjes? Niet dus. Hun oproep in de diverse media, waaronder het Hèjs Nèjs, voor hun Queenproject “We Will Rock You” 
leverde een stortvloed aan aanmeldingen op. Het koor is nu tijdelijk met 54 personen uitgebreid. En het hadden er nog meer kunnen 
zijn. Het koor wordt zelfs internationaal, want er zijn ook van Duitse zijde aanmeldingen gekomen. En er heeft zich een gezin van 
vier personen aangemeld. De oudste deelnemer is 80 en de jongste pas 14. Ze zijn blij verrast.

Hèjs Nèjs
Maart 202010



Alle koorleden en 
de nieuwelingen staan door elkaar en 

ze helpen en steunen elkaar waar het nodig is. Ieder lid 
heeft een naamkaartje op zijn of haar kleding gespeld, 
zodat ze elkaar goed leren kennen. De chemie begint te 
groeien!”

Dorry: “Iedereen is zo 
enthousiast dat ze bijna niet 

kunnen wachten tot de volgende 
repetitie!”

De voorstellingen
In eerste instantie was het de bedoeling dat er slechts 
één uitvoering zou worden gegeven, namelijk op 
dinsdag 26 mei. Maar omdat het koor nu zo groot is en 
er veel belangstelling zal zijn voor dit concert, heeft men 
kortgeleden met die Original Maastaler overeen kunnen 
komen dat zij eenmalig hun repetitieavond opgeven ten 
gunste van Cheers, zodat het popkoor ook op woensdag 
27 mei een voorstelling kan geven. Dorry benadrukt dat 
het koor de Maastaler bijzonder dankbaar is voor deze 
medewerking.

Wat kunnen we die avonden verwachten?
Na veel voorwerk, (denk aan het administreren van de 
nieuwe tijdelijke leden, het uitzoeken van de liederen en 
het bestellen van de partituren) dat vooral Dorry nogal 
eens uren bezig hield achter de computer, zijn ze nu op 
een aantal nummers uitgekomen uit het Queenrepertoire. 
Denk aan Bohemian Rhapsody en Somebody to Love. 
Meer nummers mogen we niet noemen, het moet een 
verrassing blijven. Het koor heeft naast de bevlogen 
dirigent Steven Gerrits een combo van vier muzikanten. 
Er is een regisseur in de persoon van Erik Krabbenborg 
aangetrokken, want er zal niet alleen gezongen worden, 
ook zullen er scènes zijn waarin personages worden 

neergezet die een belangrijke rol speelden 
in het leven van Freddie Mercury. Het geluid is in de 
professionele handen van Cornel Gartsen en er is zelfs 
een zangcoach aangetrokken, Caroline Ermers.

Nu praktisch, hoe komen we aan kaartjes?
De kaartverkoop start op 24 april via e-mail: 
queenproject2020@gmail.com.

Kaartjes kosten € 5,00 en dat is inclusief een consumptie.

Na betaling kun je de kaartjes komen halen (vóór de 
repetitieavonden op dinsdag tussen 19.30 en 20.15 uur; 
vanwege Bevrijdingsdag is er op 5 mei geen repetitie) of 
anders liggen ze klaar bij de kassa op de concertavonden. 
De concerten op 26 en 27 mei in D’n Toomp beginnen 
om 20.15 uur; de zaal is open om 19.30 uur. 

Even luisteren bij de repetitie….
Na het interview doken we nog even de zaal in om te 
luisteren naar de repetitie. Uit bijna honderd kelen 
klonk Need somebody to lo-ho-hove! Wat wordt dit een 
prachtig concert! Mis het niet…. 

Popkoor Cheers en We Will Rock You! 

Lian Hoesen

Ramon Weren

Net voor het ter perse gaan van deze uitgave van 
het Hèjs Nèjs ontvingen wij onderstaand naschrift 
van Popkoor Cheers:
De optredens van het Queenproject gaan zeker door, maar 
gezien de recente ontwikkelingen met het coronavirus, 
is het nog niet duidelijk wanneer. U wordt hierover – en 
over de kaartverkoop – op de hoogte gehouden via de 
Facebookpagina en de website van Cheers. 
 

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

Houten vloeren, parket, PVC, onderhoud 
vloeren en traprenovatie
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Ons geluk heijen 
Hoeve de schaaf 
Brem 11 heijen 



Sander Pas: “Ik vind het 
mooi mensen te helpen die 
vastgelopen zijn.”
Mensen vragen ons wel eens belangstellend of we wel genoeg 
onderwerpen hebben voor interviews. Wij kunnen hen altijd 
geruststellen, je wilt niet weten hoeveel mooie verhalen er 
nog leven bij onze Heijense mensen. En wat voor interessante 
beroepen ze hebben. Deze keer een interview met een geboren en 
getogen Heijenaar, de 27-jarige Sander Pas. Hij is psycholoog 
en werkt bij Centiv in Boxmeer. Eerst maar eens over deze leuke 
jongeman met zijn jongensachtige krullenbol.

Sander Pas
Sander werd 27 jaar geleden geboren en is het enig kind 
van Dinie en Peter Pas. Hij groeide op aan de Smele. Eerst 
Basisschool de Heggerank natuurlijk. Daarna ging Sander 
naar het VWO, het Merletcollege in Cuijk. Na zijn diploma 
werd Sander student aan de Radboud Universiteit in 
Nijmegen. Toch eerst een lichte aarzeling: biochemische 
wetenschappen of psychologie. Het werd het laatste, 
een keuze waar hij nooit spijt van heeft gehad. Want, 
zo vragen wij, waarom juist deze studie? Sander: “Ik 
ben eigenlijk toch op een natuurlijke wijze in de 
psychologie beland. Het leek mij mooi om mensen 
te helpen die vastgelopen zijn. Dat je door middel 
van behandelingen de mensen een manier 
kunt aanleren waardoor hun problemen hun 
dagelijks leven minder beïnvloeden.”

De studie verliep voorspoedig. Hij liep 
verschillende stages in verslavingsklinieken, 
psychologenpraktijken en bij mensen die 
thuis wonen. In 2016 studeerde Sander af. 
Na de studie heeft hij onderzoek gedaan 
en nieuwe leermethodes opgezet voor 
aankomende psychologen. Vooral 
op het gebied van preventie van 
psychische aandoeningen die soms 
al op jonge leeftijd ontstaan. Hoe 
kun je de cirkel van psychische 
aandoeningen doorbreken en 
voorkomen dat je je trauma’s 
doorgeeft aan je kinderen? 
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Unieke 
interieurs 
op maat
Hofmans interieurbouw is 
gespecialiseerd in het 
vervaardigen van maat-
werkinterieurs voor zo-
wel particulieren als 
bedrijven. Met veel aan-
dacht voor detail en 
kwaliteit zorgen wij 
ervoor dat uw interieur-
wensen werkelijkheid 
worden.
 
Kwaliteit is niet
onbetaalbaar!

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

Zodat u zich op belangrijker zaken kunt richten

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

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

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

en voor uw Loonadministratie



Ongeveer anderhalf jaar geleden kwam hij terecht bij Centiv, 
een psychologenpraktijk met vestigingen in Oost-Brabant en 
Limburg. Zijn praktijk is in Boxmeer aan de Veerstraat 37a.

Wat zijn de psychische problemen waar mensen voor bij 
jou in de praktijk komen, Sander?
Sander: “Heel breed. Meest voorkomend zijn angstklachten, 
stemmingsklachten, trauma’s, ADHD, autisme, 
persoonlijkheidsproblematiek en verslaving. De meest gebruikte 
therapieën zijn cognitieve gedragstherapie en EMDR.”

Wat is cognitieve gedragstherapie, Sander? Dat moet je 
even uitleggen
Sander: “Cognitieve gedragstherapie is erop gericht 
om negatieve denkpatronen om te buigen in positieve 
denkpatronen en gedrag. Dat je op een andere manier leert 
omgaan met tegenslagen of je minder laat beïnvloeden door 
angsten.” Wat Sander benadrukt is dat ook soms mensen die 
bij de politie of bij andere hulpverlening werken, gebruik maken 
van zijn expertise. “Deze mensen maken soms heftige dingen 
mee en ik kan ze met behulp van EMDR vaak goed helpen.”

EMDR
We zoeken de juiste omschrijving van deze term even op op 
het Internet. Dit staat er: EMDR staat voor Eye Movement 
Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR en is 
een therapie voor mensen die last blijven houden van de 
gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, 
seksueel geweld of een geweldsincident. Ook deze therapie 
beheerst Sander en wordt door hem geregeld toegepast. 
Meestal zijn tien tot vijftien behandelingen voldoende voor 
een patiënt om zijn leven weer op te pakken.

“Deze mensen maken soms heftige 
dingen mee en ik kan ze met behulp 
van EMDR vaak goed helpen.”

Neem je de problemen van de mensen “mee naar huis” of 
kun je het goed van je afzetten, want je hoort natuurlijk 
de hele dag intense verhalen.
Sander geeft toe dat dit wel eens het geval is, al kan hij altijd 
terecht bij zijn collega’s voor “intervisie”. Dat wil zeggen dat 
ze elkaar vertellen waar ze bij hun patiënten tegenaan lopen. 
Ze helpen elkaar door samen een wat langere middagpauze 
te nemen zonder afspraken. Even rust nemen. Dat helpt.

Wat ook fijn is om te horen dat 
50 tot 80 procent van de mensen er beter uit komt na een 
behandeling. Ze leren zichzelf en hun valkuilen beter kennen 
en beheersen.

Wat verder
Sander werkt 4 dagen per week in de praktijk van Centiv. De 
vijfde dag werkt hij als projectcoördinator bij een team van 
psychologen dat een methode heeft ontwikkeld, waarmee 
hulpverleners worden ondersteund in het behandelen van 
volwassenen en kinderen met een schermverslaving. Een 
methode die elke keer weer aanpassing behoeft. Sander 
vindt dit een heel mooi onderwerp om zich in vast te bijten. 
We mogen ook even de praktijk bekijken. Er zijn diverse 
geluiddichte behandelkamers. Neutraal en prikkelarm 
ingericht. Het enige opvallende zijn de mooie posters van 
vlinders aan de muren. 

Sander privé
Enige maanden 
geleden heeft Sander 
een huis gekocht aan de 
Boommarterstraat, deze 
straat krijgt er dus een bewoner bij. Er wordt op dit moment 
nog volop geklust en geschilderd in het huis, maar Sander 
hoopt er toch op korte termijn in te kunnen trekken “als de 
meubels er zijn”. Bij Voetbalvereniging Achates in Ottersum 
is hij grensrechter bij de senioren en bij een jeugdelftal. 
Daarnaast zit hij ook nog in de jeugdcommissie. Verder gaat 
hij paardrijden “bij de familie” (Deenen) en hardlopen. Zijn 
dagen zijn goed gevuld, dat kun je wel stellen. Het is natuurlijk 
ook belangrijk dat je ontspanning zoekt, gezien de zwaarte 
van het beroep. Het zijn vaak heftige zaken waarvoor mensen 
hulp zoeken bij een psycholoog. Dan zijn ze bij Sander in 
goede handen is ons idee. Hij straalt rust en deskundigheid 
uit. “En”, zo betoogt hij: “Als je naar een psycholoog gaat 
kom je heus niet op een sofa te liggen!” Hebben we meteen 
dat vooroordeel weggenomen….
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Ook dit jaar wordt de paaskaars verloot. Na de Paasvieringen op zaterdag 11 en zondag 
12 april kunt u lootjes voor de trekking kopen. Ze kosten € 1,- per twee stuks. 
De loting vindt plaats na de viering van zondag 12 april. Het winnende lotnummer wordt 
dan bekendgemaakt. In de volgende Hèjs Nèjs en op onze Heijense website www.heijen.
info wordt dit nummer eveneens vermeld.
Hebt u de paaskaars gewonnen dan kunt u zich met het lotnummer melden bij het 
kerkbestuur.

Het kerkbestuur

Bij de vorige Hèjs Nèjs hebt u het vastenzakje ontvangen. Dit kunt u nog tot en met 
Pasen inleveren in de bus in de kerk. Met deze bijdrage steunt u de actie: Een beter 
leven dankzij goed onderwijs. Hiermee wordt mensen een steuntje in de rug gegeven 
om een zelfstandig bestaan op te bouwen, zodat ze voor zichzelf en hun familie kunnen 
zorgen én een rol kunnen spelen in hun gemeenschap.

Eind maart/begin april besteedt ook De Heggerank aandacht aan de Vastenactie. U 
kunt dan ook weer de jeugd met de actie “Heitje voor een karweitje” aan de deur 
verwachten. In een volgende Hèjs Nèjs volgt er een klein verslag van de acties op school 
en de bekendmaking van het resultaat!
Bij voorbaat dank voor uw steun!

Het kerkbestuur

The Passion komt dit jaar naar Limburg. Op Witte Donderdag 9 april staat de bisschopsstad 
Roermond in het teken van dit grote mediaspektakel, waarbij het lijdensverhaal van 
Christus op een moderne wijze in beeld wordt gebracht.
Het centrale programma speelt zich af op het Munsterplein, maar ook op andere pleinen 
in de stad is het publiek welkom. Een ‘processie’ zal met het bekende witte kruis door 
Roermond trekken tot aan het hoofdpodium.
Meer over het programma volgt later op www.bisdom-roermond.nl.

Verloting paaskaars

Vastenactie

Roermond in teken van The Passion

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

(Onder voorbehoud)

Zondag 05 april 09.30 uur 
Palmpasen: (familie-)
eucharistieviering met volkszang 
Voor de mis is er een 
kinderoptocht onder 
begeleiding van het Gilde
Zaterdag 11 april 19.00 uur
Paaswake: Eucharistieviering 
met het Gezinskoor
Zondag 12 april 09.30 uur
1e Paasdag: Woord- en 
gebedsdienst met het 
Gregoriaans koor
Maandag 13 april
2e Paasdag: Geen dienst
Zondag 19 april 09.30 uur
Eucharistieviering met het 
Gregoriaans koor
Zondag 26 april 09.30 uur
Eucharistieviering met het 
Gezinskoor

I.v.m. ziekte van pastoor Geudens 
zal pastoor Reijnen tot en met 
Palmzondag de diensten verzorgen.

april
2020

vieringen in

Heisa



Lies werd geboren op 27 november 1933. Ze groeide op 
in een liefdevol gezin samen met haar twee broers en een 
jonger zusje. Toen Lies 5 jaar werd, sloeg het noodlot toe: 
haar moeder overleed. Vader hertrouwde twee keer. Al 
met al was het een hele moeilijke tijd voor het gezin. Toen 
Lies Paul Janssen tegenkwam op de Belt was het liefde 
op het eerste gezicht. Het stel bedacht zich niet lang. Ze 

trouwden en gingen samen met de ouders van Paul aan de Nieuwwijkstraat in Heijen wonen. 
Lies verzorgde haar schoonouders met liefde. Lies en Paul kregen drie kinderen: John, Wilma 
en Yvonne. Samen vormden ze een mooi gezin. Men ging gezellig naar de Efteling of rond-
rijden op de Belt. Daarbij werd het voetbalveld zeker niet vergeten. Lies was niet alleen trots 
op haar kinderen, ook haar schoonzonen en schoondochter waren meer dan welkom. Om 
het geluk compleet te maken werd ze ook nog oma van vijf kleinkinderen: Ryan, Tijn, Iris, Isa 
en Jip. Lies genoot volop en de kleinkinderen kwamen graag bij oma op bezoek. Vanaf 2006 
ging de gezondheid van Paul achteruit. Dat was een lastige periode voor iedereen. In 2012 
overleed Paul. Het was weer moeilijk, maar Lies probeerde de draad op te pakken, daarbij 
gesteund door velen. Haar deur stond immers altijd open voor iedereen. Eind 2018 kreeg 
Lies klachten die aanvankelijk niet zo ernstig leken. Helaas bleek er meer aan de hand. In 
januari 2019 werd Lies twee keer geopereerd. Het herstel verliep met pieken en dalen, maar 
door haar positieve instelling, haar moed en wilskracht kwam ze er toch weer bovenop. Zo 
kwam het dat ze op een mooie dag in juni weer terug naar Heijen mocht. Gedurende enkele 
maanden had ze daar nog een mooie tijd. In september kwamen de klachten helaas terug. 
“We gaan ervoor, ik ben een taaie!” zei Lies. Ondanks dat ging ze uiteindelijk toch naar 
Norbertushof in Gennep. Ze was zeer tevreden met haar appartement en de liefdevolle zorg 
die ze daar ontving. Jammer genoeg mocht dit niet lang duren. Op 1 februari 2020 overleed 
ze op 86-jarige leeftijd. Velen hebben mooie herinneringen aan Lies en zij zullen haar ten 
zeerste missen. Rust in vrede, Lies.

In memoriam: 
Lies Janssen-Kamps  

Heisa



Wat is eigenlijk een bijnaam?
Op Wikipedia is te lezen: Een bijnaam is een breed 
bekende, niet-officiële naam van een persoon, een groep 
van personen of een zaak.  Een bijnaam kan voor de 
drager zowel een positieve als een negatieve bijbetekenis 
of gevoelswaarde hebben. Als het negatief is, wordt de 
bijnaam een spotnaam genoemd. De bijnaam wordt 
dan al snel ervaren als een scheldwoord. De naam 
kan vervolgens toch een eigen leven gaan leiden en 
dan weer gezien worden als een min of meer eervolle 
geuzennaam. Als de bijnaam positief is wordt het een 
koosnaam. In sommige plaatsen waar vroeger meerdere 
mensen bekend waren onder dezelfde achternaam en/
of voornaam was het gebruikelijk onderscheid te maken 
door gebruik van een bijnaam. Hierdoor waren mensen 
soms bekender onder hun bijnaam dan onder hun 
werkelijke naam. Bijnamen moesten onderscheid maken 
tussen de personen en mogelijke verwarring opheffen. 
Daarnaast kan een bijnaam een belangrijk onderdeel zijn 
van de groepscultuur; zonder bijnaam hoort iemand er 
niet bij. Vaak zijn bijnamen dan ook alleen bekend binnen 
de leden van een lokale gemeenschap en voor mensen 
buiten de groep moeilijk te leren.[4] De bijnamen kunnen 
op verschillende wijzen ontstaan. Vaak verwezen bijnamen 
naar het werk of beroep van de man of vrouw, maar ook 
wel naar fysieke eigenaardigheden, kwalen, gebreken of 
afwijkingen, uitspraken, gedragingen en/of kleding.

Ten slotte kan een bijnaam worden 
“overgeërfd” en generaties lang 
blijven bestaan. Daarbij gaf de bijnaam 
soms een onderlinge betrekking weer. De persoon 
met de bijnaam stond in een bepaalde relatie tot iemand 
anders, vaak een familierelatie. Op deze manier ontstonden 
familienamen zoals Neef, Neefjes, Oom of Oomen, Zoon, 
Vader, Kozijn (naar het Franse woord voor neef, Cousin), 
Jongkind, Peetoom, Bruigom. Ook ontstonden op deze 
manier namen als Dirkzwager (de zwager van Dirk), Keesom 
(de oom van Kees), Koorneef (neef van Kornelis).
 
De lijst van bijnamen, waarop u desgewenst kunt reageren:
De Boes(t) (Lamers)

Gies den Bekker (Gerrit Gisbers, broodbakker; ging met 

korf brood bezorgen)

’t Beultje (Wim Hermsen, fietsenmaker aan de Hoofdstraat, 

tegenover het kerkhof)

Bokken Thij (Thij Deenen)

Thij den Borsel (Tij Terburg, was ook huisslachter)

De Boskat (Gr. Schonenberg, boswachter)

Brakse Piet (Jacobs, woonde aan de grens, had boerenbedrijf)

Han Dekkers (dochter van de dakdekker 

De Does (getrouwd met Trui de Snèjer

Den Drol (Van de Hoogen, Smele)

Heijense bijnamen

Op de site van heijen.info staat een lijst met Heijense 
bijnamen, ons aangedragen door Marij Manders-
Muskens. Daarbij is ook vermeld, dat u wijzigingen 
of aanvullingen kunt voorstellen door een e-mail te 
sturen naar info@heijen.info. Onlangs is bij de werkgroep 
Historisch Heijen een aantal wijzigingen en aanvullingen voorgesteld 
door oud-Heijenaar Gerrit Boekholt. Dit bracht de werkgroep op het idee om de lijst, 
inclusief voorgestelde aanpassingen aan u voor te leggen. 

Het zou de werkgroep niet verbazen, dat er veel Heijenaren zijn, die nog namen weten of 
wellicht onjuistheden in de lijst kunnen ontdekken. We houden ons aanbevolen voor opmerkingen 
via genoemd e-mailadres. Natuurlijk kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met leden van de 
werkgroep (Hans Wientjens, Harry Teeuwen, Gerrie Franken, Petra Kandelaars-Franken, José 
Kusters-Derks, Els Koenen-Reintjes, Peter Verhoeven en Henk Kerkhoff).

Harrie Reintjes

Wielerclub van Spoarse Grad
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Gielen Dorus (Jacobs Diekendaal)

Den Haai (Seelen)

Wim van Hent (Verhasselt)

Piet de Schoester (Piet Raymakers)

Hannie den Hoed (Hannie Lamers-Dekkers)

Jan van Jöp van Gielen Dorus (Jan Jacobs van de Brem en 

later Smele)

Jan van Hen (Jan Lamers, Kasteelstraat)

Kampse Wim, Gerrit en Sjang (Lintzen, 3 boerenzonen, 

geboren op de Kamperhof)

Kiepe Gradje (Grad Derks, Diekendaal met voor die tijd een 

groot kippenbedrijf)

De Kloek (Lucassen, Diekendaal)

Harrie en Thij de Kloomp (Harrie en Theo Lamers, zonen van 

Jan de Klompenmaker, café De Klomp; later woonde hier 

Driek Verhofstadt, die was getrouwd met Marie Lamers)

De Knip (Peeters: Knippe Gert bakker, Knippe Man, 

timmerwerkplaats, Knippe Jöp, landbouwer, Knippe Thij, 

melkophaler voor Nutricia)

Dove Koenen (Koenen, Diekendaal)

Lei de Krèmmer (Leo Kremers, veehandelaar op de Smele)

Kries de Smid (Chris Kerkhoff, smid op de Smele)

Loontjes Harrie (Harrie Reintjes, loonwerker)

Harrie Reintjes
Grad Lor (Laarakkers)

Pad Maas (Maas)

Metsel Wim of Wim en Mia van de Lèggemert (Broenen, 

Boxmeerseweg)

De Witte Mol (Hannes Geurts, woonde in huis waar nu 

timmerbedrijf Voss is; een uitspraak van hem: hèddee miene 

witte mol al gezien? Dan kom mar is mit en dan lichtte hej 

den dekkel van de WC op en liet ow dor ien kieke)

Nad, Hannes en Dien Mop (Jacobs)

Den Mulder (Kessels)

De Mus (Sanders)

Piet Muus (Piet Muskes)

Piet Muskens
Muusen Hannes (Hermsen, Smele)

Peters uut den Bos (woonde in het 

bos aan de Bosweg)

Pètter (Hannes de Rijk)

Poef Piet of De Schoester (Piet 

Raymakers, hadden ook kruideniers-

schoenenwinkel Hoofdstraat)

Pòpke (Raymakers, woonde in huis 

naast Math Coenen)

Sjaak de Post (Sjaak Grevers, postkantoor en huis van waaruit 

telefoonverbindingen werden gemaakt)

Die Rooi van Reintjes (Jos en Marijke Reintjes)

Schaafsen Hannes (Johannes Boekholt, geboren op Hoeve 

de Schaaf, is later (1926) gaan boeren op het ‘Nieuw Erf’, 

gekocht van ontginningsmaatschappij Nijmegen

Sjaak van Gies (Sjaak Gisbers, Kasteelstraat)

Snèjer Han en Mat Verheijen (kleermakers op de Smele)

Mat Verheijen
Spòarse Juf (Juf Boumans van de Hoofdstraat, naast 

Coenders, rijwielhandel)

Spòarse Grad (boer)

Wielerclub van Spoarse Grad
Spòarse Piet, fietsenmaker aan de grens en oom van Fons Coenders)

Wim van de Struuk of Hendriksuut de struuk (Hendriks)

Tar Hen (vader van Jan van Hen, Kasteelstraat)

Timmer Tij (Thij Boumans

Hen Tod (Derks-Peters)

Ulle Pietje (Piet Willems, hield controle over het vee voor 

diverse boeren, die het (jong)vee ver van huis aan de Maas 

hadden lopen. Hij zorgde ervoor dat de dieren steeds water 

kregen. Werd ook ‘wardsman’ genoemd)

Wegkretser (Piet Terburg)

Wiense Pet (Robben, Diekendaal. Wiens is ander woord voor mank)

Wikse Gert (Gert Thunnisse (had winkel in huishoudelijke 

artikelen, verkocht ook schoensmeer (wiks), ook verf, 

tuinzaden en glaszetter)

Wim van Hent (lantaarnaansteker)

Wim van Hein (Hommersumseweg, had een dekstier: boeren 

konden daar hun koeien laten dekken)

Zus Coenen (Gerrie Koenen, dochter van Math)

Zwarte Han (Verheijen, was getrouwd met Hanneske Peters)

Mat Verheijen

Piet Muskens
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   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!

 

Zaterdag 23 en zondag 24 mei 
vindt er een multiculturele 

Pasar Malam 
Braderie/markt 
plaats in het Heijmanspark in Afferden

Lekker eten, dansen, gezellige kraampjes 
én genieten van diverse bands en dansgroepen

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar 
voor standhouders

Ook verenigingen zijn welkom tegen 
een gereduceerd tarief

Tevens zijn wij nog op zoek naar een vereniging die 
een toiletwagen wil huren en schoonhouden, waarvan 

de opbrengsten geheel voor de vereniging zijn

Bij interesse opgeven bij 
Jan Tijssen van Lovelytrading 

0497-386038 of 06-22624111 | info@lovelytrading.nl



Kruumelprins Mees (6)
Op onze vraag: wat vond je nou het aller-leukste aan de 
carnaval, zegt hij zonder aarzelen: “Alles!” Ja, dan ben je 
zo klaar natuurlijk. Dus toch maar even doorvragen. Mees 
hoorde het nieuws van papa en mama en hij vond het soms 
een béétje moeilijk om het geheim te houden. Alleen zijn 
broertje van 3 wist het ook. Na het uitkomen was hij pas 
om 12 uur ’s nachts thuis! En hij was helemaal niet moe. Er 
werden daarna zelfs nog eieren gebakken thuis. Mees was 
de hele carnaval goed herkenbaar want hij had schoenen 
aan met lampjes erin. Die schoenen heeft hij nu ook aan 
maar de batterij is leeg dus hij kan het niet demonstreren. De 
prinsenkleding vond Mees ook mooi. De witte blouse, waar 
mama Malou stad en land voor had afgelopen, het strikje, 
de cape en de steek. Hij wilde nog best een dag doorgaan, 
vroeg op Aswoensdag nog aan mama: “Waar gaan we 

vanmiddag heen?” 
Want op de 
prinsenwagen staan 
was toch wel erg 
gaaf! In Gennep 
hebben Mees en 
zijn broertje Ties 
meegedaan met 
de kinderoptocht. 
Ze wonnen zelfs 
een prijs.
Mees zit op de 
Heggerank in 
groep 1 / 2 bij Juf 
Nelly en Juf Judith. Behalve broertje Ties 
heeft Mees ook een hond: Tinus. 

Napraten met de Prinsen en Prinsessen Carnaval
Zoals jullie van ons gewend zijn, gingen we ook dit jaar op de donderdag na de carnaval langs bij de diverse prinsen en 
prinsessen carnaval, die de eer hadden deze mooie taken tijdens het hele gebeuren te mogen uitvoeren. Die donderdag 
is vaste prik, want dan zijn de herinneringen nog vers en napraten is natuurlijk altijd lekker.

We waren van harte welkom bij Prins Frank en zijn prinses Ingrid aan de Hermelijnstraat. 
Daar zaten ook Kruumelprins Mees (Lamers) en kruumelprinses Fleur (van Grunsven) 
en de Jeugdprins en –prinses Jesse (Cornelissen) en Mirre (Peters). Eerst maar eens 
de kruumels, dan hoeven die niet zo lang stil te zitten. 

Het Bonte Gezelschap: Prins Frank, Prinses Ingrid met 
adjudanten en Jeugdprins Jesse en Jeugdprinses Mirre

Prins Mees
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“Mees was de hele carnaval 
goed herkenbaar want hij had 

schoenen aan met lampjes erin. “
 
Kruumelprinses Fleur (6)
We vragen weer: wat vond je nou het aller-leukste aan 
de carnaval. Je kunt het antwoord al raden. Net als Mees 
zegt ze: “Alles!” Fleur heeft het geheim dat zij prinses 
werd heel goed geheim gehouden. Dat was gewoon 
heel knap van haar! Fleur danst bij de Dansgarde van de 
Wortelpin. Fleur had géén steek maar een kroontje op haar 
hoofdje en een mooie prinsessenjurk aan. De jurk heeft 
papa uitgezocht. Het shoppen was wel een uitdaging, want 
tussen het infogesprek en het maken van de staatsiefoto’s 
zat maar een paar dagen. Maar het lukte! Het pakje kwam op 
tijd aan. Vooral het op de wagen staan was een hoogtepunt 
(letterlijk) voor Fleur. Ze vond het prachtig.

Naast dansen doet ze ook aan paardrijden. Ze heeft twee 
pony’s en die heten Pitty en Kiara. Ze hebben een hond, Boris. 
Fleur zit in groep 2 / 3 bij Juf Els, Juf Shannon en Meester Rob.

Weer even terug in het dorp: Friso samen met zoon en Jeugd-
prins Jesse en Jeugdprinses Mirre

Kruumelprins Mees en 

Kruumelprinses Fleur
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Ja, en dan nu naar de Jeugdprins en Jeugdprinses
Jesse (13) zegt: “Ben je Heijen uit, word je Jeugdprins! Dat 
had ik niet aan zien komen. Maar toen ik het hoorde woonden 
we nog in Heijen. Bij het uitkomen in Plasmolen.” Niet dat 
het wat uitmaakte hoor! Jesse heeft geen enkel onderdeel 
gemist. Hij sliep gedurende een paar dagen bij vriend en 
jeugdvorst Marijn (Gijsberts). Om een of andere reden 
begonnen de tieners onder elkaar een soort van gebrekkig 
Engels te praten. Zo werd Plasmolen Peemill, dat was wel 
erg grappig. Over het uitkomen tijdens het Jeugdprinsenbal 
is de jeugd vol lof. Het was gebaseerd op een leuke act, 
namelijk synchroon zwemmen. Zo zag je boven een doek 
de benen en de voeten met flippers eraan op en neer 
bewegen. Dat gaf een deel van de jeugdraad plus Jesse de 
gelegenheid zich snel achter datzelfde doek om te kleden. 

Wat Jesse, en ook Mirre, heel gaaf vonden was de Mèrtzitting 
in Gennep. Ze waren daar op eigen initiatief met een heel 
stel naar toe gegaan. Niet in vol ornaat maar gewoon in 
carnavalskleding. En ’s avonds waren ze weer paraat bij de 
Zotte Zoaterdag in Proeflokaal 1891.

Jesse heeft ook geholpen bij de prijsuitreiking van de jeugd op 
maandagmiddag in d’n Toomp, samen met Prins Frank 
en deed hij mee aan de kroegentocht door Heijen. 

De laatste avond heeft Jesse als toch wel een beetje 
emotioneel ervaren. “Dan weet je dat het voorbij is.” 

Intussen is Jesse al weer aardig bijgekomen, al is hij 
nog steeds een “beetje lui”. Wat wil je ook na al die 

dagen. Jesse zit op het Kandinsky College in Molenhoek 
(Millcorner bedachten wij!) en voetbalt bij VV Heijen. Ook 

speelt hij hoorn bij EMM. Hij woont inmiddels in Afferden.

Mirre (15) had zich al 3 keer opgegeven, ze wilde echt 
heel graag jeugdprinses worden. Het is ook het derde 
jaar dat de Wortelpin een jeugdprinses heeft. Dus drie 
keer is scheepsrecht! Eind november wist Mirre al dat ze 
Jeugdprinses zou worden. Ze heeft het tegen niemand 
gezegd, (hoe moeilijk dat ook was want de vriendinnen 
vermoedden natuurlijk wel iets) behalve tegen de familie in 
Spanje. Haar tante Diana (“gewoon Diana, hoor!”) boekte 
direct een vlucht naar Nederland om het uitkomen bij te 
wonen. Zodoende was het uitkomen eigenlijk wel een 
hoogtepunt, samen met de Mèrtzitting. De jeugdraad, zo 
beaamt Mirre, is een leuke, hechte en enthousiaste groep. 
Moeder Carmen hoopt dat dit een basis zal vormen voor 
mooie vriendschappen in de toekomst. 
Ook voor Mirre was het einde van de carnaval “een 

rotmoment” maar op een of andere manier had het ook wel 
iets en was het bijzonder. “Het is een bevestiging dat het 
voorbij is. Van de andere kant: we hebben 6 weken gehad 
en nog driekwart jaar te gaan.” Mirre zit op het Elzendaal 
College in Gennep en ze rijdt paard bij de Manege Deenen.

Prins Frank (47)
Frank begint bij het begin. Hij werd in oktober door een 
lid van de Prinsencommissie gebeld met een vaag verhaal 
over een foto van Frank in een politieauto met oranjegroene 
lampen die vorig jaar bij het herringschelle gemaakt zou zijn. 
Die persoon uit de commissie kwam even langs bij Frank. De 
jeugd zat aan tafel maar had niks in de gaten. De persoon 
uit de commissie toonde in de keuken de foto aan Frank, 
wees hem aan en zei: “Dat is onze nieuwe prins!” Het kwartje 
viel onmiddellijk en toen zijn vrouw Ingrid, die die avond niet 
thuis was, binnenkwam zag ze het meteen aan zijn gezicht: 
“Ze hebben jou gevraagd Prins te worden!” En zo was het 
ook. Een beetje moeilijk moment was bij het openingsbal 
van de carnaval in november. Frank werd gekozen als “Man 
van het Jaar”. “Zijn dat niet wat te veel veren in de kont,” 
vroeg Frank zich af, maar hij kon op dat moment niks zeggen.

Voor alle duidelijkheid: De prinsenverkiezing en de verkiezing 
tot Man van het Jaar gebeurt door verschillende commissies 
binnen de carnavalsclub. Het feit dat papa Frank bloemen 
had gekregen voor deze verkiezing ontlokte dochter Meike 
de uitspraak: “Papa wordt geen prins, want hij heeft al 
bloemen gehad. Dat is best logisch want hij is ook al oud….!”

Frank vond het gissen vooraf, wie wordt het, spannend en leuk. 
Samen met zijn adjudanten Dennis de Goeij, Frank van den 
Berg en Friso Cornelissen keken ze uit naar alle evenementen.

We vragen naar de hoogtepunten 
Frank: “Eigenlijk de hele weg naar de carnavalsdagen toe. 
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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



Het is heel anders als Prins dan als Raadslid. Bijvoorbeeld 
het vervoer in de taxi-discobus met een hoop muziek is ook 
geweldig om mee te maken. Dan de sleuteloverdracht, heel 
goed georganiseerd door de Wortelpin zelf, met muziek van 
de Hofkapel. Het aansluitende bezoek aan de Mouter. Maar 
ook het feestje op de Mèrtzitting. Ik werd volop betrokken bij 
het gebeuren op het podium. Als je boven op de bühne staat 
en je ziet de mensenmassa op het plein op en neer gaan, dan 
geeft je dat wel een kick. Onze dochter Meike was onofficieel 
dansmarietje en mocht mee het podium op. De optocht en 
de kroegentocht op maandagmiddag, goed georganiseerd 
door de Heijense horecagelegenheden. Het was overal 
gezellig. Van tevoren nog wel even zorgen over het doorgaan 
van de optocht. Bijzonder waren de ziekenbezoeken. Mijn 
prinses was er overal bij. We waren overal welkom, de zieken 
vertoonden veel dankbaarheid.”

“Als je boven op de bühne staat en je ziet 
de mensenmassa op het plein op en neer 

gaan, dan geeft je dat wel een kick.”

Wat ook leuk was om te vermelden dat tijdens de 

prinsenreceptie de 
partners van Frank 
van zijn bedrijf INSynQ 
gedurende een aantal uren 
alle drankjes betaalden. 

De laatste avond, de 
dinsdag, eindigde in 
veel emoties. “Aan 
het einde van de 
Jeugdboerenbruiloft 
komt de Hofkapel 
binnen en dan weet 
je, we beginnen aan 
de letste urekes. We 
worden dan min 
of meer de zaal 
uitgeveegd. Na de 
carbidknal wordt 
er dan nog gezamenlijk 
gegeten in de grote zaal. Als we dan de zaal 
binnenkomen wordt het nummer gedraaid van Lex Uiting 
‘Nao ’t Zuuje’. Toen kwamen bij mij en vele anderen de 
emoties los. Je weet, het is voorbij.” Het was weer moj. 

Het grote moment!
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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

 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

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.

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.



Carnaval 2020: 
Verslag van de Schoolprins en -prinses

Schoolprins Kaj en Schoolprinses Famke 

vonden het een mooi carnavalsjaar.

Het was een leuke week met een druk 

programma. Kijk maar:

Vrijdag = Bonte avond

Maandag = Langer buiten spelen 

Dinsdag = Spelletjes doen en foto’s maken 

Woensdag = Onesie /pyjama dag 

Donderdag = jongens als meisjes en meisjes 

als jongens verkleed naar school 

Vrijdag = carnaval op school met dansjes en 

een bezoek van de jeugdraad en de grote 

Raad met Prinsen en prinsessen.

Het was moeilijk om het geheim te houden. 

Dat we prins en prinses werden wisten 

we ongeveer drie weken van tevoren. We 

moesten in de week dat we uitkwamen 

foto’s maken. Dat was wel grappig, want 

we mochten niet gezien worden door de 

andere juffen. Alleen onze ouders, broer en 

broertje wisten het. Sommige 

mensen wisten het al heel 

snel en uiteindelijk wisten juf 

Angèl, juf Anita, juf Mayke, juf Carlijn 

en juf Josje het ook. 

Tijdens het Bonte Kruumelbal 

hebben we nog lang doorgefeest in 

d’n Toomp; dat was erg gezellig. De 

dag erop hadden we thuis ook nog 

een feestje gebouwd. 

Bij de optocht in Heijen mochten 

we ook op de prinsenwagen van de 

jeugd, samen met de jeugdraad, 

jeugdprins, jeugdprinses en de 

kruumels. In Gennep is alleen 

Famke op de wagen geweest, 

want Kaj wist het nog niet.

Hopelijk vond de Raad het ook 

een geslaagd jaar, wij in elk 

geval wel!!!  ALAAF!!!!!!

Groetjes van Schoolprins Kaj 

en Schoolprinses Famke

Bedankje jeugdboerenbruidspaar

Wat hebben wij genoten van de boerenbruiloft 
deze carnaval... we hebben met zijn vieren al 
een geweldige voorbereidingstijd gehad en 
samen veel schik gemaakt. De bruiloft zelf 
verliep net even wat anders door de optocht 
van Gennep die eerst was maar dat mocht de 
pret niet drukken! Met de prins & prinses, de 
raad & de jeugdraad en hun prinsenwagen 
opgehaald worden aan huis was toch wel een 
hele eer!!! Wij willen iedereen bedanken die aan 
deze onvergetelijke dag hebben meegewerkt! 
De organisatie, Prins Frank & prinses Ingrid, 
jeugdprinsenpaar Jesse & Mirre, de raad en 
de jeugdraad en natuurlijk iedereen die op 
onze bruiloft is geweest!!!! 
Wij zullen deze dag 
nooit vergeten....
 
Groetjes Tobias 
& Megan, Stijn 
en Janne

Welkom in Heijen, Charlot!
Een hoeraatje voor de Heikampseweg! Voor de 
tweede keer in korte tijd mogen ze daar een nieuwe 
bewoonster begroeten. Het is Charlot Raaijmakers. 
Charlot is de dochter van Renée en John Raaijmakers-
Leushuis en ze heeft al een oudere broer: Steven.
Wat ook nog heel leuk is om te vermelden: De foto 
werd geheel zelfstandig gemaakt door Maud van den  
Corput (7), dochtertje van onze fotografe Suzanne. Namens de redactie Van harte gefeliciteerd. 

Kai en Famke



Wat kunnen we verwachten, is de vraag….
Het Heisateam bedenkt jaarlijks een nieuw thema voor het 
feestweekend. Het feest krijgt deze keer de naam: Hei….Sa 
Voor Elkaar. Ook het logo is daarop aangepast. Volgend jaar 
zal er weer een ander thema zijn en wordt er ook een andere 
naam voor het feest bedacht.

Vrijdag 29 mei
Als vanouds gaat het feest van start voor de jonge jeugd. Vanaf 
18.30 tot 21.00 uur zijn kinderen vanaf groep 7 welkom in de 
feesttent voor de jeugddisco. SBS Sounds verzorgt de muziek 
en ook als altijd geldt de ”gesloten deuren policy” dat wil 
zeggen eenmaal binnen mag je pas naar buiten als je ouders 
je komen halen.

Vanaf 21.00 uur een geheel nieuwe ervaring, namelijk de uit 
Amerika overgewaaide Beer Pong wedstrijd. Dat gaat ongeveer 
als volgt: Twee teams plaatsen tien cups gevuld met bier in 
piramidevorm op een lange tafel. Daarna gaat het ene team 
van een afstand proberen balletjes te gooien in de cups van de 
tegenpartij. Als er een balletje in een cup van de tegenpartij 
belandt, moet deze door hen worden leeggedronken. Het 
team dat als eerste alle cups heeft leeggedronken is dus de 

verliezer! Volg de sociale media hoe je je team kunt opgeven!

Daarna is het vrij baan voor een knotsgek duo: Beck Und 
Bauer, of wel Wurst Und Wahnsinn! Behalve voor leuke muziek 
zorgen de heren ook voor de gekste dingen op het podium. 
Het gaat de DJ’s maar om één ding: FEEST! De heren staan 
niet alleen bekend om hun gekkigheid, maar bijvoorbeeld ook 
om het eten, dat vers bereid wordt op de Bühne. Van Wurst 
tot Kinderschokolade, ze hebben het allemaal. Interactie met 
het publiek, dat vinden Beck Und Bauer leuk! Samen gekke 
dansjes doen, shotjes drinken en feesten is voor de heren 
vanzelfsprekend, zo lezen wij op hun website. De exacte 
inhoud varieert van show tot show. Laat je verrassen, zouden 
we zeggen! 

Attentie: toegang vanaf 16+, deelname Beer Pong 18+.

Zaterdag 30 mei
Van 14.00 tot 17.00 zullen Die Original Maastaler, de Heijse 
Revuegroep en de Dansgarde het (mogelijk wat oudere) 
publiek vermaken. 
’s Avonds speelt van 20.30 tot 01.00 uur de coverband Afslag 
7. Hoe kom je nu op de naam Afslag 7? Dat blijkt een afslag op 

Heisafeest 2020
Een feest van herkenning? Deels wel, maar er zijn toch een paar elementen die het Heisafeest compleet anders zullen 
maken. Daarover straks meer.

Dat jullie nu al in het maartnummer informatie krijgen over het aanstaande Heisafeest (voor de 11e keer!) terwijl het 
pas op 29 mei losbarst, heeft ermee te maken dat de editie van april geheel in het teken zal staan van de Bevrijding van 
Heijen. Het nadeel is dat nog niet alle onderdelen van het feest tot in detail zijn uitgewerkt, maar de grote lijnen zijn al 
wel uitgezet. We spreken met een deel van het Heisateam, te weten Monique Schoofs, Wilma Verhasselt en Erica Reintjes. 
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de A73 te zijn waar in de buurt alle bandleden wonen. Je moet 
er maar opkomen! Van André Hazes tot Walking on Sunshine, 
allemaal mooie muziek zoals we dit al jaren gewend zijn op de 
zaterdagavond van het Heisafeest.

Zondag 31 mei beginnen we als vanouds om 
11.00 uur met een H.Mis in de feesttent met 
muzikale omlijsting door Fanfare EMM. 
Na de H.Mis rond 12.00 uur wordt er een 
gevarieerd programma aangeboden voor 
jong en oud. De organisatie van deze 
middag ligt in handen van het bestuur  
van Stichting Dorpskamer Heijen. De 
opbrengst van deze middag zal in zijn geheel 
ten goede komen aan de inrichting en organisatie 
hiervan. Het Heisateam noemt een aantal onderdelen: 
“Sponsorloop, Rad van Fortuin, een taartenbakwedstrijd, 
pruuvenement.” De diverse onderdelen hiervan zijn nog 

niet geheel uitgewerkt, maar het belooft een gevarieerde, 
gezellige middag te worden. De middag wordt besloten met 
een optreden van coverband Kofferbent. Die kennen we ook al 

van eerdere edities van het Heisafeest.

Wat ook nieuw is: De Locatie!
Op het vertrouwde Heisaveld kan het feest 
vanaf dit jaar helaas niet meer georganiseerd 
worden. De tent zal nu worden gezet 
midden in het dorp, namelijk op het 
parkeerterrein en het grasveld aan de 

Lijsterbesstraat ter hoogte van de gymzaal, 
de school en d’n Toomp. Of dit het Heisaveld 

van de toekomst wordt? De ervaringen van dit 
jaar zullen het moeten uitwijzen. Natuurlijk wordt er 

voor de omwonenden rekening gehouden met het geluid, 
zo verzekert het Heisateam ons. Het wordt weer moj! 

WANDELEN VOOR DE ROLSTOELBUS – 22e 

Norbertus wandeltocht Gennep

De wandeltocht is op zaterdag 11 april 2020.

De afstanden zijn: 5, 10, 15, 20, 25 en 40 kilometer. Start: 

40 kilometer vanaf 7.00 uur tot 9.00 uur.

25 kilometer vanaf 7.00 uur tot 11.00 uur

15 en 20 kilometer vanaf 8.00 uur tot 12.00 uur

5 (rolstoeltoegankelijk) en 10 kilometer vanaf 9.00 uur 

tot 14.00 uur.

 
De 5 kilometertocht is zeer geschikt voor een 

gezinswandeling. De tocht leidt weer door de mooie 

omgeving van Gennep en de Maasheggen.  

De bijdrage die wordt gevraagd is 5 euro. Kinderen betalen 2 

euro. De opbrengst van de wandeltocht is bestemd voor de 

rolstoelbus. In verband met vervanging van de rolstoelbus, 

die verloren is gegaan door brandstichting (zie onderstaand), 

wordt een extra donatie zeer op prijs gesteld.

 
Start- en eindbestemming is het Zorgcentrum Norbertushof, 

Kleermakersgroes 20 te Gennep. Er zullen onderweg weer 

een aantal rustplaatsen worden ingericht. Daar zijn diverse 

consumpties te verkrijgen. De opbrengst hiervan komt ook ten 

goede van de Rolstoelbus.

De rolstoelbus:

Meer dan twintig jaar geleden hebben wij ten behoeve van 

de bewoners van het verzorgingscentrum Norbertushof in 

Gennep de eerste rolstoelbus aangeschaft. Op dit moment 

zijn wij bezig onze tweede bus te vervangen. Deze bus is door 

opzettelijke brandstichting in een naast de bus geparkeerde 

auto totaal vernietigd.

 
Bewoners van verzorgingscentra en de bezoekers van 

dagbestedingscentra in Gennep en omgeving maken gebruik 

van de rolstoelbus. Samen met de vrijwilligers in de bus zorgen 

onze chauffeurs ervoor dat zij een leuke ochtend of middag 

hebben. In overleg met de gasten wordt het programma 

bepaald.

Er wordt voor deelname wel een kleine bijdrage gevraagd, 

maar dat is bij lange niet genoeg om alle kosten te dekken.   

 
Door het organiseren van allerlei acties, zoals deze wandeltocht, 

proberen wij het geld bij elkaar te krijgen om de rolstoelbus 

weer “op de weg” te krijgen en te houden.

 
Namens de Stichting Vrienden van Norbertus,

Suus Knevel

Beck Und Bauer



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



Insectenhotel
Het is maart en de lente komt eraan. Als dit nummer van Hèjs 
Nèjs uitkomt is het waarschijnlijk volop lente en bloeien er 
al diverse struiken en fruitbomen. Ook de eerste lammetjes 
lopen al op de heide en drinken bij hun moeder heerlijke vette 
melk. De winter is voorbij en mens en dier komen 
weer tot leven. Ook de insecten ontwaken uit 
hun winterslaap of kruipen uit hun ei en 
beginnen met eten.  
Niet alle insecten zijn welkome 
gasten, maar over het algemeen zijn 
insecten nuttige en leuke beestjes 
die helpen in de tuin. Bijen en 
hommels bestuiven de planten, 
lieveheersbeestjes en gaasvliegen 
eten bladluizen en vlinders zorgen 
ervoor dat we een fijn zomergevoel 
krijgen. 

Solitaire bijen en wespen
Muggen en wespen willen we liever niet in onze 
omgeving en we laten de eikenprocessierups maar helemaal 
buiten beschouwing. Er zijn echter ook insecten die niet steken 
en alleen maar nuttig zijn voor onder andere bestuiving van 
je bloeiende bloemen, struiken en bloesems van diverse 

fruitbomen. Deze kleine insecten kunnen we in de tuin goed 
helpen door het plaatsen van een insectenhotel. Je lokt ze 
naar je tuin en helpt ze zo een handje en stimuleert daardoor 
ook nog eens de biodiversiteit in je omgeving. Het biedt 
ruimte voor het leggen van eitjes en bij slecht weer kunnen de 

insecten hier schuilen. Het zijn insecten die niet met een 
velen samen leven in een nest, zoals de gewone 

wespen, honingbijen en hommels, maar ze 
leven solitair (alleen) en gebruiken allemaal 

apart een nestruimte om hun eitjes in te 
leggen. Vaak is dat een holte in hout of 
steen of rietstengels of bamboe. Het 
bijtje of wespje legt een eitje in de holte 
en doet daarbij een bolletje stuifmeel. 
Dan metselt ze het dicht met van allerlei 

materialen, zoals klei of zand. Ze legt 
dan weer een eitje, stuifmeel erbij en 

dichtmetselen. Zo kan een holte wel 6 tot 8 
eitjes bevatten. De buitenkant wordt zorgvuldig 

afgedicht. Er begint nu een metamorfose (verandering 
van ei naar volwassen insect). Het laatst gelegde eitje komt 
als eerste uit. Logisch toch want de eerste kan niet over zijn 
broertjes en zusjes heen kruipen om geboren te worden. Een 
insectenhotel of huisje kun je natuurlijk kopen maar zelf maken 
is ook erg leuk. Hiervoor kun je van alles gebruiken. 

Hejje Natuurlijk Mojjer

Insectenhotel, 
net klaar

Solitair bijtje aan het werk
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Hieronder volgen enkele voorbeelden. Maar je kunt ook op 
internet kijken voor een stappenplan. 
Website: https://www.eigenwijsblij.nl/huis-tuin/insectenhotel-
maak-eenvoudig-zelf-stappenplan

Bamboe, holle takken en riet voor bijen en graafwespen
Solitaire bijen houden erg van holle takken, bamboe en riet. 
Verschillende diktes gebruiken is het beste. Misschien heb je 
nog wat over van een of ander rek in de tuin zoals bamboe. 
Graafwespen, die luizen eten en planten bestuiven, houden 
van holle takken maar maken liever zelf een holte in takken. 
Gebruik hiervoor snoeihout met een zachte binnenkant zoals 
vlier. De stengels moeten minimaal 8 tot 10 cm lang zijn. Maak 
er bundels van die je stevig tegen elkaar vastbindt of doe ze 
in een leeg (wijn)kistje, maar zorg ervoor dat je de hele ruimte 
gebruikt, zodat alles stevig op zijn plaats blijft. Gebruik je riet 
dat nog nat is, laat dat dan een paar dagen drogen. Riet is 
ideaal om de ruimte tussen bijvoorbeeld bamboe op te vullen. 
Stevig aandrukken dus!

Boorgaten in hout voor solitaire bijen en metselbijen
Heb je niet veel tijd of zin om een groot insectenhotel te 
maken, dan kun je een massief stuk hout, het liefst hardhout, 
nemen of een dikke boomschijf van bijvoorbeeld eikenhout. 
De dikte van het hout moet wel dik genoeg zijn om er gaatjes 
in te boren van ongeveer 8 cm diep. Boor er gaatjes in van 3 

tot 10 millimeter. Zo creëer je nestplaatsen en schuilplaatsen 
voor solitaire bijen. Een gewoon blok hout met boorgaten 
ophangen kan natuurlijk ook. 

Overwinterplaats voor vlinders
Ook vlinders kun je helpen om te overwinteren. Gebruik 
hiervoor een kistje of een vogelhuisje, dat kun je omtoveren 
tot een vlinderkastje. Stop wat dorre takjes en blaadjes in het 
kistje of huisje waar de vlinder op kan zitten, maak vervolgens 
een plankje met een aantal gleuven van 1 cm breed en 8 tot 
10 cm lang en schroef het op de voorkant van het kistje. Bij 
een vogelhuisje kun je het vlieggat wat groter maken en daar 
een plankje voor zetten. Vlinders als de Kleine Vos, Atalanta, 
Citroenvlinder en Dagpauwoog gebruiken het om te schuilen 

Insectenhuisje kersenhout bij 
buurman Frans
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bij slecht weer of om te 
overwinteren.

Wat is de beste 
plek voor een 
insectenhotel? 

De beste plek voor 
een insectenhotel of 

blok is op het zonnige 
zuiden, waar wind en regen 

er niet veel vat op hebben. Er moet minstens een 
paar uur zon op staan. De hoogte moet minimaal 
een meter van de grond zijn. Laat het hotel of 
blok vervolgens op de plek staan of hangen om 
de insecten niet onnodig te verstoren of (te) 
vroeg wakker te maken. Welke vulling je ook kiest 
voor je insectenhotel, het is belangrijk het goed 
te vast te zetten of op te hangen zodat het niet 
om kan vallen of waaien. Wil je niet dat de specht 
je bamboe eruit trekt om vervolgens de eitjes of 
larfjes op te eten, dan is het verstandig om een stuk 
kippengaas of volièregaas tegen je insectenhotel 
te nieten. Zelf hebben wij er niet zo’n moeite mee, 
want wie geniet er nu niet van een prachtige vogel 
als de grote bonte specht. En er is bamboe en riet 
genoeg om weer op te vullen, blijf je mooi bezig. 
Onderhoud van een insectenhotel is niet nodig. 
Misschien af en toe voorzichtig wat spinnenwebben 
weghalen kan wel, want 
spinnen zijn natuurlijk 
gek op insecten 
en weten precies 
waar ze hun web 
moeten spannen 
om de diertjes 
die het volgende 
voorjaar uit de holtes 
komen te vangen en op 
te peuzelen.

Op een mooie zonnige dag lekker buiten 
met een hapje en drankje kijken naar je 
zelfgemaakte hotel waar de bijtjes en wespjes 
af en aan vliegen is een heerlijke ontspanning. 

Geniet ervan,
Paul en Martha

Spechtenwerk

Insecten flats 
en huisjes
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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

PrivaZorg helpt u graag

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

Waarom PrivaZorg?

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

aandacht zijn voor ons 
belangrijk

• Geen wachtlijst

Ondersteuning nodig 
bij het huishouden?

Bel voor meer 

informatie:

T. 088 - 600 93 18

www.privazorgmaasenwaal.com 

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

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

Mensen buiten Heijen kunnen 
een abonnement aanvragen, 
bij voorkeur per e-mail: 
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 
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dragen in de vorm van teksten etc. 
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Agenda

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

www.heijen.info

Algemeen alarmnummer:
(ambulance, brandweer, politie)  112

Politie:
Europaplein 5, 6591 AV Gennep  0900 - 8844

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

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

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

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

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

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

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

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

Milieuklachten:
Milieuklachtentelefoon  043 - 3617070

Thuiszorg:
Thuiszorg Pantein  0900 - 8803

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

SOS telefonische hulpdienst:
Dag en nacht aandacht  0900 - 0767

Gewonde of gevonden dieren:
Dierenambulance 
Nijmegen en Omstreken  024 – 3550222
Dierenambulance 
Land van Cuijk en Omgeving  06 251 638 30
Dierenhotel De Mère, Balgoij  024 - 6414982
www.mere.nl

Belangrijke telefoonnummers

Zaterdag  11 april   
17.00 uur Sportpark “de Heikamp”

V.V. Heijen 1 -  GFC’33 1

Maandag 13 april 
11.00 uur Manege De Kleine Hoef
Gilde Sint Dionysius -  Rommelmarkt

Maandag 13 april   
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”

V.V. Heijen 1 -  Stormvogels’28  1

Vrijdag 17 april
19.30 uur D’n Toomp

Gilde Sint Dionysius - Finale Onderlinge 
schietwedstrijden

Zondag 19 april
8.30 uur D’n Toomp

Gilde Sint Dionysius - BKB Kampioenschap 
Kruisboog

Woensdag 22 april 
19.30 uur Vrienden van Heijen

Zij Actief - Tussen Kunst en Kitsch met 

Zondag  26 april   
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”

V.V. Heijen 1 -  SVEB  1

Zondag 3 mei
ZijActief - Dauwtrappen met Martha Toonen

Zondag 3 mei
Schietterrein “De Maasarm”

Gilde Sint Dionysius - Koningschieten

Zondag  3 mei   
14.30 uur  Sportpark “de Heikamp”

V.V. Heijen 1 -  Meterik  1

Donderdag 7 mei  
13.30 uur  D’n Toomp     

KBO afd. Heijen - Kienen

Zondag  17 mei   
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”

V.V. Heijen 1 -  Achates  1

Dinsdag 26 mei  
20.15 uur  D’n Toomp     

Popkoor Cheers - Queen

Woensdag 20 mei
KBO afd. Heijen - Fietstocht

Woensdag 27 mei 
19.30 uur Vrienden van Heijen

Zij Actief - Bewegen is gezond en Valpreventie

De volgende Hejs Nejs 
verschijnt (hopelijk) op 

29 april 2020

(Onder voorbehoud)

Agenda en belangrijke telefoonnummers



Onze openingstijden:   Di, Wo & Do 10:00 - 17:30, Vrijdag 10:00 - 21:00, Zaterdag 10:00 - 17:00     tel.:  0485 - 45 29 86     www.teunarts.nl      info@teunarts.nl
Boersestraat 11,    5454NG,   Sint Hubert.   In St.Hubert op de rotonde richting Wanroij, dan 3e weg links, 1e rechts.

Al ruim 45 jaar hèt adres voor comfort en kwaliteit 
 

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

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


