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3INTRODUCTIE

Voor u ligt de eerste uitgave van al weer de 3e jaargang van Hèjs Nèjs. De eerste 
jaargang bestond uit 7 nummers omdat het openingsnummer in mei 2010 ver-
scheen, de 2e uit elf. Ook in 2012 zullen elf nummers verschijnen. Ingevoegd is een 
enquêteformulier over de door veel Heijenaren ondervonden geluidoverlast van 
het verkeer op snelweg en rondweg. Invullen ervan is van groot belang voor de leef-
baarheid in Heijen. Dus vul de enquête in (zie ook het artikel van het Bestuur Hèjje  
Mojjer). In deze uitgave stelt het dagelijks bestuur van Hèjje Mojjer zich nader aan u 
voor. De redactie heeft deze bestuursleden meteen wat vragen voorgelegd. Nu de 
carnaval volop draait is een interview over de Hofkapel zeker op zijn plaats. Verder 
is Gert-Jan Hendriks geïnterviewd over zijn budoschool en het bedrijfsinterview 
gaat onder meer over warmte in deze winterperiode. De verenigingen hebben ons 
overspoeld met teksten en foto’s en daar zijn wij blij mee! 

Wij wensen u weer veel lees- en kijkplezier.l 

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

Het maandblad is een informatie- 
bron voor alle bewoners en bedrij-
ven van Heijen. Het wordt huis-
aan-huis verspreid. 

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

Redactie:
Hans Boekholt 
Marjo Boekhorst 
Gonda van den Heuvel 
Henk Kerkhoff
Erica Reintjes 

Advertenties en verspreiding:
Jan Teerling, 06 50805738 

Fotografie:
Harrie Janssen

Correspondentieadres: 
Hèjs Nèjs, Berkenstraat 15, 
6598 AZ Heijen
Telefoon: 0485-513506 

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

Druk:
Boumans & Verhagen
Kasteelstraat 16 Heijen

Oplage:
800 stuks

Verschijning:
11 keer per jaar

Inlevering kopij:
dorpsblad@heijen.info

Deadline voor aanleveren van 
bijdragen in de vorm van tekst, 
foto’s, etc. tot uiterlijk de 1e van 
de maand.
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Woensdag 14 december was onze laatste vergadering 

in 2011. Bij deze gelegenheid hebben we drie jubila-

rissen gefeliciteerd, namelijk Mariet Hendriks, Sjannie  

Janssen en Annie de Rijck. Zij zijn alle drie al weer tien 

jaar vrijwilliger bij De Zonnebloem, afdeling Heijen.

Wij willen hen hierbij nogmaals hartelijk danken voor 

hun inzet. 

Bestuur Zonnebloem afdeling Heijen

Iduna 50 Jaar!

Zaterdag, 16 juni en zondag, 17 juni 2012:

50 jarig jubileum Iduna in Gemeenschapshuis D’n 

Toomp, Heijen

K.B.O.

Carnavalsmatinee voor senioren

Woensdag 15 februari 2012, D’n Toomp

Lijsterbesstraat 10 Heijen

Groesbeeksorkest “Display” speelt dans- en carnavals-

muziek 

Van 14.00 uur tot 18.00 uur

Entree: € 5,- inclusief koffie, cake en hapjes

Namens KBO en Zonnebloem bent u van harte  

welkom

COLUMN EN VERENIGINGS- EN ANDER NIEUWS 

Jubilarissen bij De Zonnebloem

Oud en Nieuw

Het nieuwe jaar is al weer voor 

bijna het twaalfde deel geschie-

denis geworden. Zo gaat dat 

met de tijd. Op het moment, 

dat je wat zegt is het al weer 

voorbij. Dan zou je kunnen 

zeggen: waarom maak je je dan 

nog druk. Alles wordt voordat 

je het in de gaten hebt toch 

oud en het gaat om het heden en toekomst en niet om het 

oude. Daar is veel voor te zeggen, maar zonder geschiedenis 

is er geen toekomst. Zo zijn er oude uitvindingen, die in de 

vergetelheid zijn geraakt, maar teruggevonden en verbeterd 

leveren ze zeer bruikbare toepassingen op in de huidige tijd. 

Ooit werd teflon in legerkringen gebruikt en veel later via een 

doorontwikkeling geschikt gemaakt om aan aluminium te hech-

ten: de pan met antiaanbaklaag was geboren. Ik bedoel maar.

Omstandigheden kunnen veranderen, maar de mens blijft 

globaal hetzelfde. Een Griekse historicus schreef tweeduizend 

jaar geleden al, dat oorlog voortkomt uit hebzucht, tomeloze 

ambitie en angst. Ook toekomstige oorlogen komen daaruit 

voort, ook al is de moderne burger door toenemend ge-

bruik van ICT-technieken veel beter geïnformeerd. Volgens 

mij zou de moderne mens nu beter moeten weten, maar 

de drie elementen winnen het van het verstand, ben ik bang. 

In dit licht is archeologie ook belangrijk, ook al zijn er men-

sen die dat maar onzin vinden. Je leert door archeologisch 

onderzoek veel over het verleden: door de tastbare vond-

sten in combinatie met elkaar te brengen, leer je hoe de 

mensen toen leefden en het hoofd boven water wisten te 

houden. Ook het idee, dat er duizend jaar geleden op de 

plaats waar je nu staat ook mensen woonden en werk-

ten, doet je beseffen, dat je maar een klein momentje in de 

eeuwigheid bent, waardoor je zaken weer beter kunt rela-

tiveren: moet ik me wel zo druk maken om iets wat eigen-

lijk maar een kleinigheidje is? Archeologen zeggen het zo: 

het dorp van morgen is geworteld in het dorp van gisteren.

En de oudheid is in Heijen ongewild ook anderszins van in-

vloed op de huidige tijd: het beoogde woonzorgcomplex 

aan de Hoofdstraat gaat door mogelijke archeologische be-

langen niet door, waardoor de ontwikkeling van het Heijense 

centrum nu veel breder en veelomvattender gaat worden. 

Dat hoeft zeker niet verkeerd te zijn, al was het maar om-

dat een dergelijke nieuwe invulling van het centrum vele, vele 

jaren mee moet. Oud en nieuw kunnen niet zonder elkaar! 
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Aan het begin van het nieuwe jaar laten we u graag weten wat u dit jaar allemaal van fanfare Eendracht Maakt Macht kunt ver-

wachten, maar kijken we ook even terug naar onze activiteiten in het afgelopen jaar. In 2011 is EMM maar liefst vijftien keer te horen 

geweest in Heijen. Denk aan diverse serenades, rondwandelingen voor bijvoorbeeld Palmpasen of Sinterklaas, maar ook tijdens 

onze concerten. EMM begon 2011 met de voorbereidingen voor de showconcerten in april. Vele vrije uurtjes werden door de 

deelnemers gereserveerd om de showconcerten tot een succes te maken. En, dat is gelukt! Op 9 & 10 april 2011 zat D’n Toomp 

vol enthousiaste mensen die naar onze muziek van Nederlandse bodem kwamen luisteren. Onze 100% NL showconcerten 

waren toen al het hoogtepunt van het jaar! Dit dankzij onze muzikanten, zangers en de revuegroep die zich letterlijk voor 100% 

hebben ingezet! Alle inspanningen van onze leden waren gelukkig niet van korte duur. 

Na ons optreden op het Heisafeest en het opluisteren van de Pinkstermis, hebben we tijdens ons zomeravondconcert verschil-

lende nummers nogmaals opgevoerd. Tijdens dit zomeravondconcert mochten we tevens aan maar liefst elf geslaagde leerlingen 

hun A of B diploma uitreiken! Na de zomervakantie is de nieuwe interne opleiding voor onze slagwerkers van start gegaan. Leraar 

Guido Pouwels leert de jeugd de fijne kneepjes van het slagwerkvak. Tijdens het lustrumfeest van D’n Toomp heeft u het mooie 

resultaat van enkele maanden hard werken kunnen horen. Ondertussen had het fanfareorkest zich al weer voorbereid op het 

uitwisselingsconcert in D’n Toomp. In een goed gevuld gemeenschapshuis klonken op 5 november de fanfareklanken van fanfare 

Eendracht uit Siebengewald, fanfare Concordia uit Liempde en uiteraard fanfare Eendracht Maakt Macht uit Heijen. Wederom een 

geslaagde avond! Ook onze jeugd zat niet stil. Zij hebben na maanden voorbereiding een fantastisch optreden neergezet op het 

jeugdorkestenfestival in Afferden, op 6 november jl. Na een strijd tegen diverse andere jeugdorkesten ging ons eigen opleidingsor-

kest Play Together met een goed juryrapport en een beker naar huis. Overigens is onze jeugd niet alleen druk met muziek maken. 

Ook gaan zij diverse keren per jaar op stap met het JEMM, met als hoogtepunt het kamp in de zomer. 

Onze vereniging heeft nóg iets om trots op te zijn. Op 10 december jl. behaalden Ramon Pluk en Gerbo van der Cruijsen met 

hun slagwerkoptreden het fantastische, nooit eerder behaalde resultaat van 92 punten op het solistenconcours! Zij gaan in 2012 

deelnemen aan het Nederlands Kampioenschap. 

Ja, dan dient de winter zich al weer aan. We helpen u graag zo veilig mogelijk de winter door te komen door middel van de verkoop 

van strooizout. Tot nu toe met succes! Zowel u als inwoner van Heijen, als de Heijense bedrijven, hebben ons gesteund door em-

mers zout en sneeuwscheppen af te nemen. Nogmaals, onze hartelijke dank daarvoor! Dankzij uw steun, zoals een bezoek aan ons 

concert, het kopen van een donateurskaart of het kopen van een emmer strooizout, kunnen wij er in 2012 weer tegenaan! 

Ook dit jaar staan wij weer voor u klaar: Op 24 maart zal onze slagwerkgroep samen met de jeugdslagwerkgroep en andere 

verenigingen een prachtig uitwisselingsconcert (Percussion Event)  ten gehore brengen in D’n Toomp. Op eerste Pinksterdag, 27 

mei, zal het fanfareorkest traditiegetrouw de Pinkstermis opluisteren. Zaterdagavond 30 juni zijn zowel het fanfareorkest, de (jeugd)

slagwerkgroep als ons opleidingsorkest tijdens het midzomeravondconcert te horen en op zaterdagavond 3 november zal er weer 

een uitwisselingsconcert plaatsvinden in D’n Toomp. Enthousiast geworden over onze vereniging en wilt u ook samen muziek 

maken? U bent van harte welkom! Wij kunnen altijd nog nieuwe leden, zowel blazers als slagwerkers, maar ook bestuursleden 

gebruiken! Interesse? Stuur dan een mailtje naar fanfare-emm@live.nl

Namens bestuur en muzikanten van fanfare Eendracht Maakt Macht wensen wij u een voorspoedig en muzikaal 

2012 toe!

Nieuws van EMM.
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Het jaar 2012 heeft net zijn intrede gedaan als deze tekst aan het papier wordt toevertrouwd. Als je naar buiten kijkt is het winderig 

en regenachtig. De titel van deze bijdrage had dan ook beter kunnen beginnen met het woord “herfstpauze”. Er is in elk geval spra-

ke van geheel andere weersomstandigheden dan vorig jaar. Dat heeft uiteraard invloed op het verloop van de voetbalcompetitie. 

Kon in het afgelopen seizoen bijvoorbeeld de najaarsreeks van de jeugdteams niet uitgespeeld worden; dit seizoen is alles anders 

en liggen we prima op schema. Bij de seniorenteams dient alleen het derde elftal nog inhaalwedstrijden af te werken. Voor de ove-

rige senioren wordt de competitie pas na de carnaval hervat. De najaarscompetitie van de jeugd kon zonder problemen worden 

afgewerkt. De voorjaarsreeks bij de jeugd zal volgens planning eind januari van start gaan. De resultaten van de Heijense ploegen 

kunnen we tot dusverre het best als “gemiddeld” betitelen. Na een matige start heeft het 1e elftal in de laatste duels de weg om-

hoog gevonden. Je kunt rustig stellen dat de winterstop voor hen op een ongunstig moment komt. De andere teams doen over 

het algemeen goed mee, zonder dat er sprake is van veel plaatsen in de top van de ranglijst. De vraag is in hoeverre dit van belang 

is. Het is veel prettiger om te constateren dat de voetballers, van jong tot oud, veel plezier hebben in het spelletje en gezamenlijk 

op een positieve manier hun hobby uitoefenen. 

Organisatie 

Tijdens de onlangs gehouden jaarvergadering is onder de noemer “bestuurlijke vernieuwing” een nieuw organisatiemodel gepre-

senteerd. In dit model worden aan de bestuurstaken commissies gekoppeld. De specifieke bestuurstaak wordt hierbij verlicht en 

als het ware verdeeld over de commissieleden. 

Jubilarissen 

Traditioneel heeft VV Heijen het nieuwe jaar ingeluid met een nieuwjaarsreceptie. Tijdens deze receptie zijn de volgende personen 

gehuldigd vanwege hun langdurig lidmaatschap van de vereniging: Piet Wilmsen en Gerrit Broeks (beiden 60 jaar lid); Jan Peters (50 

jaar); Ger Robben (40 jaar) en Arthur Klaassen (25 jaar). Op bijgaande foto staan de jubilarissen afgebeeld. 

Op de foto ontbreken drie leden, die eveneens 40 jaar lid zijn van de vereniging. Het betreft Bert Kerkhoff, Nico Artz Sr. en Jac 

Schonenberg.

Nieuwe trainer 

Na vijf jaar werkzaam te zijn geweest zal Eus van Vijfeijken aan het eind van dit seizoen stoppen als trainer. Het bestuur heeft intus-

sen een opvolger voor Van Vijfeijken gevonden in de persoon van John Janssen. Hij zal de komende twee seizoenen als hoofdtrai-

ner bij VV Heijen werkzaam zijn. John Janssen keert hiermee als geboren en getogen Heijenaar terug op het oude nest.

Winterpauze voor voetballers
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Het bestuur van Zijactief Heijen organiseert elk jaar een 

groot aantal boeiende activiteiten. Deze avonden worden 

altijd druk bezocht. De activiteiten vinden plaats op de don-

derdagavond in zaal Schuttershof. De vereniging telt op dit 

moment 75 leden. Nieuwe leden zijn van harte welkom. 

Zij kunnen vrijblijvend een avond bezoeken. Inlichtingen 

hierover kan men inwinnen bij Anja Jansen, telefoonnum-

mer 531219 of bij Maria Poels, telefoonnummer 512694. 

Misschien ook iets voor u? Kom 

gerust eens een keertje kijken.

Bestuur Zijactief Heijen

Programma 2012 

26 januari  Jaarvergadering en kienen
23 februari Loverboys en huiselijk geweld
15 maart  Multiculturele avond Internationaal 
  Vrouwencentrum Dunya
28 maart  Voorjaarskring vergadering
29 maart  Dag van Alleengaanden
10 april  Floriadebezoek
19 april  Creatieve avond:  bonbons maken
24 mei  Clini Clowns
21 juni  Fietstocht met bezoek aan de tuin“in het  
  Volle Leven”

15 augustus Zorgboerderij “de Flammert” in Bergen  
  (woensdag)
20 september Rondleiding en High-tea Elsendael 
  Boxmeer
10 oktober Najaarskringvergadering
25 oktober  Buurtzorg
8 november Jaarvergadering Roermond
22 november  Adventversiering maken
13 december Combrio Deurne

Lidmaatschap van C.V. “De Wortelpin”, iets voor u ?

Beste Wortelpinnen en Wortelpinnekes, Ook dit jaar gaat de carnaval natuurlijk zonder jullie niet door! De data van de diverse car-

navalsactiviteiten staan in Hèjs Nèjs, op de site van Heijen en in onze carnavalsgids.  Dit jaar hebben we een heuse Zotte Zoaterdag 

in het programma opgenomen. Er wordt een spectaculaire avond geboden met muziek, dans en entertainment. We hopen van 

harte dat we veel carnavalsvierders op onze vreugdevolle dagen mogen begroeten. Graag maken we u er via deze weg op attent 

dat het altijd mogelijk is (steunend) lid te worden van C.V. “De Wortelpin”. Als ondersteunend lid van onze vereniging  betaalt u  € 

15,-- per jaar. Hiermee draagt u een steentje bij aan de totstandkoming en instandhouding van de carnaval, onze activiteiten en de 

gids. Als lid wordt u uitgenodigd voor een feestavond, die periodiek wordt gehouden. Daarnaast is het mogelijk de ledenvergade-

ringen bij te wonen. Wij maken u graag deel van de lijfspreuk van onze vereniging: “Dat de carnaval mag groeien en bloeien” Als u 

ook graag ziet dat de Heijense carnaval inderdaad groeit en bloeit, meldt 

u aan bij een lid van de Raad van Elf , of stuur een email naar: kvanhoof@

home.nl of h.boekholt@hetnet.nl.

Alaaf en met vriendelijke carnavalsgroet,

C.V. “ De Wortelpin”.

Zij - Actief
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Een bezoekje bij de  
geitenboerderij van  
Albert Melis in Heijen

17 December togen zes vakantiegangers van het Witte Huis naar de geitenboerderij in Heijen, samen met de vrijwilligers 
Nellie en Wilma. We werden gastvrij ontvangen en Albert begon meteen met de rondleiding. Op dit moment zijn er 2300 
geiten waarvan er nu 1500 drachtig zijn. Als er lammetjes zijn geboren worden ze apart gezet en krijgen ze de eerste dag 
drie keer biest te drinken. Biest is de eerste melk van de moedergeit. Deze wordt met de fles gegeven. Na de eerste dag 
worden ze naar een ander bedrijf gebracht en daar worden ze verder opgefokt tot ze ongeveer 5 maanden oud zijn en 
dan komen ze weer terug bij Albert op de boerderij. Dit gebeurt zo, omdat ze bij het andere bedrijf beter gespecialiseerd 
zijn in het opfokken van geiten en dit doen ze ook voor meerdere bedrijven. Meestal worden de geiten in de herfst gedekt 
en worden de geitjes in het voorjaar geboren. Het voer van de geiten bestaat uit een gedeelte gras en een gedeelte maïs. 
Albert teelt een gedeelte van het gras zelf en de rest koopt hij bij. Als ze volop met de geiten aan de gang zijn (nieuwe 
lammetjes melken etc.) is er werk voor 3 personeelsleden. Die heeft hij dan echt nodig om al het werk gedaan te krijgen. 
De melk wordt bewaard in een grote tank, waarin 28000 liter melk kan. Elke drie dagen word de melk opgehaald. In de 
zomer geven de geiten meer melk dan in de winter. In de zomer moet je denken aan ongeveer 3,5 liter melk per geit per 
dag en in de winter gaat het om 2,5 liter per dag. Er wordt drie keer per dag machinaal gemolken.Het was een erg gezellig, 
boeiend en leuk bezoekje. Een aanrader om daar eens te gaan kijken! Als je het Albert vraagt en het komt gelegen dan ben 
je volgens ons altijd welkom.

Nellie Kusters en Wilma Verhasselt



9HEJJE MOJJER

Bericht van het bestuur over de voortgang 
van Hèjje Mojjer.

Na het bezoek van het college in september 2011 is er een overzicht van aandachts- en 
actiepunten samengesteld. Verschillende acties zijn al in gang gezet en ook voor komend jaar 
zijn er ontwikkelingen in en rond Heijen.

Plan kern Heijen.
Één van de belangrijkste punten voor het komend jaar is het plan voor de kern Heijen. Op 15 december 2011 heeft de 
gemeente samen met landschapsarchitectenbureau MTD een presentatie gegeven over de ideeën die ze hebben voor de kern 
Heijen. De ruim 70 aanwezigen konden na de presentatie discussiëren met de wethouders Van den Bogaert en Vandermeulen 
en andere gasten. Deze informatie heeft de gemeente meegenomen om samen met MTD de ideeën aan te passen. In het 
eerste kwartaal van 2012 hoopt de gemeente de nieuwe plannen te kunnen presenteren in Heijen.
 
Kruispunt Groote Heeze.
Verder is er in september een werkgroep samengesteld van vijf mensen uit Heijen die met de gemeente gaan kijken hoe ze 
het verkeerspunt Hoofdstraat, Groote Heeze veiliger en duidelijker kunnen maken. De eerste afspraak is geweest op 10 januari 
2012.

Geluidoverlast.
Tijdens het collegebezoek waren er ook veel opmerkingen over de geluidsoverlast veroorzaakt door de A77 richting Boxmeer 
en de rondweg N271. Om een beeld te vormen over hoe het probleem ervaren wordt in het dorp ontvangt u bij deze uitgave 
(zie inlegvel) een kleine enquête waarin wij vragen aan te geven of u het probleem herkent. Tevens willen wij die enquête 
gebruiken om handtekeningen te verzamelen om eventuele vervolgacties kracht bij te zetten. Rijkswaterstaat heeft inmiddels 
aangegeven samen met Hèjje Mojjer de problemen op locatie te willen bekijken. 

Eenrichtingsweg.
Een ander thema op de lijst is het stukje éénrichtingsweg tussen de Hoofdstraat en de kruising Meidoornstraat. De opmerking 
was dat in de nieuwe situatie (aansluiting op de Hoofdstraat) de Heikampseweg in beide richtingen gebruikt kan worden. Hier-
door wordt het voor verkeer naar de Hoofdstraat op sommige plaatsen makkelijker en hoeven de wegen door de kern niet 
gebruikt te worden. Ook hiervoor ontvangen bewoners van de straten die dit aangaat binnenkort een formulier.

BROHM
Binnen de vereniging hadden we tot eind vorig jaar een projectgroep ROC/Brem. Doordat de plannen richting ROC stil liggen, 
heeft de werkgroep een nieuwe naam en functie gekregen. De nieuwe naam is BROHM en staat voor “Bewaking Ruimtelijke 
Ontwikkeling Hèjje Mojjer”. Nu de Brem doorgaat en het ROC niet, is er behoefte aan een projectgroep binnen de vereniging 
die zich bezig gaat houden met de effecten op de ruimtelijke ontwikkeling in en rond Heijen. De projectgroep BROHM preten-
deert geen deskundigheid op het gebied van de ruimtelijke ontwikkeling, maar zal de ontwikkelingen rond Heijen die ruimtelijke 
ontwikkeling betreffen wel met argusogen gaan volgen. Op 10 januari had het dagelijks bestuur, samen met de nieuwe project-
groep, een afspraak met de wethouder Voncken en de projectleider van 
de Brem.  Daarover hoort u meer in de volgende Hèjs Nèjs. Hierbij gaat 
het hoofdzakelijk over hoe de communicatie en informatie vanuit de 
gemeente verbeterd. kan worden.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Hèjje Mojjer 
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Met Vonk warm de winter 
door…

Eerst maar iets over jullie zelf. Hoe komt Cuijk in 

Heijen terecht? 

Linda lacht: “ik ging vaak uit in Take One in Gennep en daar 

kwam Sjef ook geregeld. Een gezellige tent, waar we altijd veel 

plezier hebben gehad. Sjef stond achter mij aan de bar om te 

bestellen en hij kreeg zijn drankjes eerder dan ik! Daar heb ik 

toen wat van gezegd. En zo begon het.” Daar sprong de eerste 

“vonk” dus over! Tien jaar geleden zijn ze getrouwd en in de 

huwelijksmis is ook dochter Laura gedoopt. De trouwauto was 

een Mitsubishi Lancer 2000 Turbo uit 1983. Deze auto is nog 

steeds in hun bezit. Het sleutelen aan deze auto is de grootste 

hobby van Sjef. Een jaar later werd zoon Renzo geboren en 

was het gezinnetje compleet.  Linda heeft 15 jaar bij de PAGE 

gewerkt. Na ongeveer twee jaar thuis te zijn geweest voor de 

kinderen, is ze via het vrijwilligerswerk in het bestuur van de 

Peuterspeelzaal De Zonnepitjes bij KION Kinderdagverblijven 

terecht gekomen. Ook werd ze regelmatig gezien op school 

om foto’s te maken.

Hoe zijn jullie dit bedrijf op het spoor gekomen?

Sjef vertelt: “ik werkte als accountmanager service en onder-

houd bij een installatiebedrijf en we hadden veel werk. Ik was 

op zoek naar bedrijven die ons wat werk uit handen konden 

nemen. Zo kwamen we terecht bij Vonk Service & Onder-

houd in Boven-Leeuwen. Samen met mijn bedrijfsleider ben 

ik daar naar toe gegaan. Ze wilden ons wel helpen maar het  

enthousiasme straalde er niet echt af. Toen we terugreden naar 

de zaak vroeg ik mij af “wat willen ze nu” en het bracht mij al 

een beetje op het idee. Ik had al heel lang in mijn achterhoofd 

dat ik iets voor mijzelf wilde beginnen, maar dat moest dan wel 

eerst op mijn pad komen. Thuis heb ik het natuurlijk uitvoerig 

met Linda besproken. Na een week ben ik teruggegaan naar 

Vonk en zijn we met hen het gesprek aangegaan. Ze waren al 

op leeftijd en wilden het bedrijf wel verkopen Het heeft een 

jaar geduurd voor alles rond was. Ik heb zelf het bedrijfsplan 

geschreven. De financiën moesten worden geregeld. Maar het 

kwam gelukkig allemaal op tijd rond en op 1 januari 2009 was 

de overname een feit.”

Jullie konden beginnen, wat toen?

Linda: “de afspraak was dat ik thuis de administratie zou gaan 

doen, ik dacht dat ik dat wel kon combineren met mijn baan bij 

KION Kinderdagverblijven. Maar dat viel tegen. Er moest echt 

een bezem door de administratie van Vonk worden gehaald en 

het was dus toch meer werk dan wij in eerste instantie dachten.  

Ik ben nu 24 uur per week op het kantoor in Boven-Leeuwen 

BEDRIJFSINTERVIEW

Een van de eerste adverteerders in ons blad is Vonk Service &  

Onderhoud Verwarmingen. De eigenaars van dit bedrijf wonen aan de 

Nieuwwijkstraat, samen met dochter Laura (10) en zoon Renzo (9) 

en poes Lucy. Zij is een echte Heijense en hij komt van over de Maas, 

namelijk uit Cuijk. Over wie hebben we het? Sjef (44) en Linda (43) van 

IJzendoorn-Stammen. In 2008 namen zij het verwarmingsbedrijf over 

van Kees en Antje Vonk uit Boven-Leeuwen.
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en de rest doe ik thuis. Mijn 

baan bij KION heb ik na twee 

maanden al opgegeven. Zo kan 

ik mij volledig inzetten voor het 

bedrijf en niet te vergeten mijn 

gezin.”  Daar kwam bij dat Sjef meteen al pech had. 1 januari was 

de startdatum van het bedrijf, op 2 januari ging hij samen met zijn 

kinderen schaatsen op het Langeven en brak zijn elleboog. In eer-

ste instantie dacht hij dat het niet zo ernstig was en smeerde wat  

tijgerbalsem op zijn elleboog. Dat hielp niet, dus toch maar 

even naar het ziekenhuis. Daar bleek dat de elleboog inder-

daad gebroken was.  Maar toch ging het bedrijf voortvarend 

van start. Met veel inspanning werd het klantenbestand van 

Vonk uitgebreid met diverse bedrijven en particulieren. Sjef is 

vooral blij met de klanten die hij wist te werven in de recrea-

tieve sector. Ook hebben ze veel klanten in de scheepvaart en 

scheepsbouw, scholen, bedrijven en particulieren. Het installe-

ren van nieuwe ketels, riool- en loodgieterwerkzaamheden zijn 

in de afgelopen jaren ook toegevoegd aan het dienstenpakket 

waardoor ze de klanten kunnen ontzorgen op het gebied van 

verwarming / loodgieterswerk en overige installatiewerkzaam-

heden. Doordat Vonk Service en Onderhoud SCIOS gecertifi-

ceerd is mogen zij onderhoud doen aan grote ketels boven de 

100 KW evenals spuitcabines en procesinstallaties, door deze 

certificering zijn zij ook voor veel installateurs uit een wijde om-

geving servicepartner daar zij niet de SCIOS erkenning hebben 

en deze diensten dan bij ons onderbrengen.

Inmiddels heeft Sjef ook een verwarmingsbedrijf in Sevenum 

overgenomen. Het klantenbestand bestond o.a. uit circa 2500 

particulieren die zij allemaal per brief benaderd hebben om zich 

als nieuwe eigenaar voor te stellen. Daar zijn heel veel nieuwe 

contracten uit voortgekomen. Het bedrijf heeft nu vier mon-

teurs in dienst en op zaterdag werkt op kantoor nog een ad-

ministratieve kracht die de planning voor haar rekening neemt. 

Voor de nieuwe tak van het bedrijf gaan ze binnenkort werken 

vanuit een pand in Bergen. Aangezien de werkzaamheden van 

Vonk zich uitstrekken tussen Amsterdam en Maastricht is het 

natuurlijk handig als je twee uitvalsbases hebt. De nieuwe naam 

van het bedrijf wordt SVG (Service Vonk Groep). Ja zegt Sjef, 

het is hard werken, werkweken van 70-80 uur komen geregeld 

voor. De vonken vliegen er soms af!

En de toekomst?

Sjef: “energiezuinige installaties, houtkachels, warmtepompen, 

warmtekrachtkoppeling, zonnepanelen, dat wordt de inzet 

voor de toekomst! Meer groene, duurzame energie. Zelf heb ik 

ook al twee zonnepanelen op het dak van de carport geplaatst. 

Gewoon om te zien wat het rendement is en wat er allemaal 

bij komt kijken wat betreft vergunningaanvragen, subsidies en-

zovoort. We moeten nuchtere keuzes maken, duidelijke over-

wegingen. Dat is belang voor de voortgang.” Plannen genoeg! 

Sjefs levensmotto is: Alles komt  goed (je moet er wel wat voor 

doen).

Contact:

Bent u toe aan een nieuw onderhoudscontract of heeft u 

problemen met uw verwarming maar ook voor vervanging 

en aanpassingen aan uw installaties? Dicht bij huis vindt u Vonk  

Service & Onderhoud Verwarming. Vonk Service & Onderhoud 

Verwarming B.V. is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereik-

baar voor particulieren en bedrijven. Bel voor meer informatie, 

een reparatieverzoek, storingsmelding of het maken van een 

afspraak: 0487 – 501469. Op dit nummer is zowel de hoofdves-

tiging in Boven Leeuwen als het filiaal in Bergen te bereiken.

Postadres:

Expeditieweg 8-11, 6657 KL, Boven Leeuwen

website: www.vonk-service.nl

Mail: info@vonk-service.nl 

BEDRIJFSINTERVIEW
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Hieronder de reactie van Dieter Mueller-Dombois op het artikel in 
Hèjs Nèjs van december 2011.

Dear Gerrie and Gerda,  
What a nice surprise to get your christmasgreetings together with the two attachments from Hèjs Nèjs of decem-
ber 2011. Thank you so very much for that.I can figure out some of the Dutch text, but wonder about the exact 
detail. The group photo seem to depict an assembly of clerics from your home district. Are you, Gerrie, standing 
among them by any chance? Annette (my wife) and I are contemplating another trip to Europe in August 2012 
with a visit once more to Heijen. Will see.-- In July we plan a trip to the Solomon Islands, this years Festival of the 
Pacific Arts and Culture. We were there in 1981, living for a week in Buma, a coastal village on the island of Malaita, 
when I was studying and collecting the material for a book on the The Vegetation of the Tropical Pacific Islands 
(later published by Springer-Verlag in 1998). So we have to see if an August/September trip to Germany is still pos-
sible. But again, many many thanks for your nice greetings and the surprising article. (Who wrote it? You Gerrie?). 

All the very best wishes to you both for a happy New Year 2012. 

Dieter and Annette Mueller-Dombois.

Vertaling:

Beste Gerrie en Gerda,
Wat een leuke verassing jullie Kerstgroeten te ontvangen samen met de 2 exemplaren van Hèjs Nèjs december 
2011. Hartelijk bedankt hiervoor!
Ik kan wel wat van de Nederlandse tekst ontcijferen, maar ben nieuwsgierig naar de exacte tekst. De groepsfoto 
lijkt een samenscholing van geestelijken af te beelden.
Sta jij, Gerrie, er misschien ook bij? 
Annette (mijn vrouw) en ik plannen een nieuwe reis naar Europa in augustus 2012 met nogmaals een bezoek aan 
Heijen. We zullen zien.
In juli plannen we een reis naar de Solomon Eilanden, naar het festival van Pacific Kunst en Cultuur.

We waren daar in 1981, verbleven een week in Buma, een kuststadje op het eiland Mailaita, toen ik studeerde. Ik 
verzamelde materiaal voor een boek over de vegetatie van de tropische eilanden in de stille oceaan. (Later gepubli-
ceerd door Springer-Verlag in 1998). 

We moeten even kijken of een Augustus / September reis naar Duitsland nog steeds mogelijk is. 
Nogmaals, hartelijk bedankt voor de leuke groeten en het verassende artikel.
Wie schreef het? Jij Gerrie?

De allerbeste wensen voor jullie en een Gelukkig 2012.

Dieter en Anette Mueller-Dombois.

Geboren

Wij heten Vince van Dalen welkom in Heijen
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Door God gevonden

“Antwoord mij met Uw trouwe hulp 

want Uw barmhartigheid is groot” zo 

lezen wij in de bijbel. Wij hebben het 

voorrecht dat wij in ons leven aan God 

een plaats mogen geven en dat Hij naar 

ons omziet. Hij wil ons geloof, hoop en 

liefde geven. Zo kunnen wij ons bewust 

worden van zijn heerlijkheid: Hij wil dat 

wij volop leven. Boven de rijken van deze 

wereld rijst Gods rijk op met zijn mo-

rele en geestelijke kracht, die het leven 

vult met de zonneschijn en de welrie-

kende bries van de hemel. Wij worden 

opgeroepen om ons te verheugen 

over de onnaspeurlijke en onuitputte-

lijke rijkdommen van Hem. In ons, door 

ons, voert Hij ons tot de overwinning.

Ons geloof is stevig gefundeerd. De bij-

bel zegt dat wij op deze aarde vreem-

delingen en bijwoners zijn. Wij zijn net 

als reizigers die plotseling op de top van 

een heuvel komen. In de verte zien wij 

aan de horizon, ver weg maar toch zicht-

baar, de stad waarheen wij op weg zijn. 

Of wij zien net als zeelieden die op een 

stormachtige zee ’s morgens aan dek ko-

men, ver over de golven een vage kustlijn, 

waar wij de haven weten waarheen wij 

op weg zijn. Laten wij dan op onze tocht 

over de levenszee ons anker vastleggen 

in Hem, die onze hoop is. Laten wij het 

uitzicht op Gods koninkrijk helder voor 

ogen houden. In de wereld waarin wij 

leven staat op alle dingen de ondergang 

geschreven. Niet echter op de zaak van 

God. Wij zijn niet als struikelende dieren 

die in het toenemend duister de weg 

zoeken naar de stal. Voor een christen 

betekent God, als het erop aankomt, alles. 

Wij zijn er zeker van dat wij in God zijn.

Wij zijn uitgenodigd om ons te laten 

inspireren door de geest van waaruit 

Jezus leefde. Wij zullen uitblinken in alles 

wat verheven is. Wij zullen streven naar 

de beste gaven. Wij zullen groeien naar 

de volwassenheid op geloofsgebied, We 

sluiten ons niet buiten het leven, maar 

verrijken het. Een christen geeft aan God 

een plaats in zijn leven en hij sluit men-

sen niet buiten. Alle goede mogelijkhe-

den die God ons heeft gegeven worden 

gewekt door de kracht van zijn liefde.

We zijn veilig, niet door de mense-

lijke wil, maar door de kracht van 

de liefdevolle God die in ons is.

Pastoor H. Reijnen

HEISA

De kennis van mensen

H. Dionysius Heijen, Jaargang 31 

email: kerkheijen@tiscali.nl

Pastoor H.Reijnen, Hoefstraat 39, 

6598 AM Heijen

Telefoon: 0485 511533 

of 06 10087938

Kerkberichten: zie Maas- en 

Niersbode, en via www. heijen.

info 

Wijziging in algemene informatie:   

www.heijen.info

In deze wereld zullen wij nooit het volmaakte bereiken, hoezeer wij er toe geroepen worden en hoezeer wij 

daarnaar verlangen. Zo is ook onze kennis op allerlei gebied onvolkomen. Geen enkele tak van wetenschap 

heeft het eindstation van het volkomen kennen bereikt. 
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In memoriam: Toon Kerkhoff

Uiteindelijk heeft Toon de strijd tegen een onoverwinbare aandoening verloren; de eik is geveld. Velen zijn van die strijd getuige 

geweest en hebben hem daarbij gesteund en getroost. Aanvankelijk leek het erop dat hij de ziekte zou kunnen overwinnen, maar 

in de voorlaatste week van 2011 is hij gestorven en op 28 december hebben zijn gezin, familie, buren, zeer vele collega’s, vrienden 

en andere belangstellenden afscheid van hem genomen; het is lang geleden dat zoveel mensen in onze parochiekerk bijeen waren. 

Toon was dus een zeer gezien mens! Sterk betrokken bij zijn gezin en zijn werk. Het afscheidswoord van Maaike was ontroerend 

en namens zijn werkgever werd een beeld neergezet, waaruit blijkt dat Toon ook op het werk door zijn baas en collega’s werd ge-

waardeerd om zijn vele kwaliteiten. Toon was letterlijk en figuurlijk een groot mens en straalde kracht uit. Door gelijkenis met een 

uitvarend schip werd op het kerkhof de uitvaart van Toon als volgt in beeld gebracht: “voor de mensen die achterblijven, verdwijnt het 

schip aan de einder; echter, aan de overkant verschijnt datzelfde schip aan de horizon en komt steeds dichterbij”. Wij hopen dat deze 

beeldspraak werkelijkheid wordt en dat Toon “aan de overzijde” het eeuwige licht (lux aeterna) van zijn Schepper zal ontmoeten.

Tarieven kerkelijke diensten 2012 

Degenen die meedoen aan de kerkbijdrage hebben inmiddels een brief ontvangen over de tarieven voor kerkelijke dien-

sten in 2012. Hieronder een overzicht van de meest voorkomende tarieven rondom huwelijk en overlijden. Voor gedetail-

leerde informatie kunt u contact opnemen met het kerkbestuur.

Aanvragen misintentie zaterdagavond of zondagmorgen     € 16

Rouw- en trouwdiensten:
• de huwelijksviering          € 300
• de viering bij een huwelijksjubileum (25, 40 of 50 jaar)     € 200
• de uitvaartviering (inclusief avondwake)      € 300
• begeleiding naar het crematorium of begraafplaats buiten de gemeente (vanaf)  € 70
• zangkoor, inclusief kosten van de dirigent/organist, een extra bijdrage van   € 70

Grafrechten:
• grafrechten voor begraving 20 jaar        € 650
• zonder deelname aan de kerkbijdrage      € 850
• urnennis (incl. afdekplaatje, excl. verwijderen, beletteren en terugplaatsen)   € 400
• zonder deelname aan de kerkbijdrage      € 600
• verlenging voor 10 jaar         € 400

• verlenging urnennis voor 10 jaar        € 200

HEISA

Vieringen in de maand februari 2012

Zaterdag 04 februari geen dienst

Zondag 05 februari 09.30 uur Eucharistieviering met het Gregoriaans koor

Zaterdag 11 februari 19.00 uur Gebedsdienst met volkszang 

Zondag 12 februari 09.30 uur Eucharistieviering met volkszang 

Zaterdag 18 februari geen dienst

Zondag 19 februari 09.30 uur Eucharistieviering met volkszang

Woensdag 22 februari 19.00 uur Aswoensdag, Eucharistieviering met het Gezinskoor

Zaterdag 25 februari 19.00 uur Gebedsdienst met het Gezinskoor; er is tevens een 

  kindernevendienst

Zondag 26 februari 09.30 uur Eucharistieviering met volkszang 
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Bedankt Individuele moordspelen 
bij Grand Café Faces.

Vanaf 1 januari is het bij ons ook mogelijk om je in-
dividueel aan te melden voor een moordspel. Tot 
dusverre kon je je alleen met een groep van mini-
maal 15 personen aanmelden.  Omdat wij steeds 
vaker de vraag kregen of het ook met een kleiner 
aantal deelnemers mogelijk was  aangezien men 
niet zo’n grote groep bij elkaar kon krijgen, zijn wij 
hierover gaan nadenken Na dit op locaties in een 
hotel een aantal keren te hebben uitgeprobeerd, 
hebben wij geconstateerd dat dit prima mogelijk 
is, zodat mensen zich ook als stel of met een klein 
groepje vrienden kunnen aanmelden.
 
In eerste instantie houden wij de eerste avon-
den nu op vrijdag 2 maart a.s. zonder eten  
arrangement. En op vrijdag 16 maart met een eten  
arrangement.

Fred Verlaan,
Grand Café Faces

U F K X Y Q Y Z O Q S H B B V  I P K T H
E A W H M  J N N  I E U W E K A N S E N G
D M  Y S Z S  I E R V U U R W E R K R Q Q
R  I E K X Y E U N  I U  I R G X S L Q E F
 I L L F H H U K  J P X E W O P P Q H T B
N  I  I R E A W Z K V R E T F T X  I M U Y
K E W M  J P  J K F E R O H E V  J S  J  J  I
E Y X U S  J A B A E N  I O W N E E  J X Y
N G V G N E A E C G E N E S V U T S M Y
M O J F E S R S H O E S I N T X K W N K
G E G V J M S T A V G N T S D E G F A N
X D E U S O P E M D E V D E S E N C R J
E E L U E E E W P T Z R T A N E N V H Z
J W U R R M L E A L E H W U V O N M C X
O E K W R U L N G W L J X E R M X N W C
P N T E F Z E S N H L N Y I R P V X U I
L S Y R K I N E E M I S S R C K I K S W
E E U K M E Q N C F G B U F Q I E J L Y
U N S K Y K H L D F I T O J E S N N L P
J J B T G T K S B L X A T C X T O M N W

Nieuwjaar   
nieuwe kansen
Agenda   
werken
goede wensen  
gezellig
beste wensen  

moe 
geluk    
spellen
champagne   
muziek
proosten
vuurwerk

vuurpijl
siervuurwerk
rotjes
hejs nejs
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Het bestuur van de Vereniging 

Hèjje Mojjer stelt zich voor.

Wat of welke gebeurtenis heeft jullie tot Hèjje Mojjer gebracht?

In 2007 maakte Pierre in een open  brief zijn zorgen over Heijen kenbaar m.b.t. de woonomgeving, uitstraling en de leef-

omgeving. Frans sloot zich erbij aan. Beiden hadden sterk het idee dat de politici Heijen helemaal vergaten en bij het woord 

‘Heijen’ alleen dachten aan de bedrijventerreinen en niet aan de leefbaarheid van de bewoners. De centrale vraag was: hoe 

maken we van ons Heijen een attractief dorp om fijn in te kunnen (blijven) wonen. Dat resulteerde in een eerste bijeen-

komst op 10 mei 2007, waar ruim tachtig Heijenaren hun opwachting maakten. De klankbordgroep ‘Laot Heijen moier wor-

re’  werd opgericht. Er werd een visie verwoord in een document, genaamd “Standpunt inwoners Heijen”. De visie bevatte 

wensen m.b.t. de woonomgeving, werkgelegenheid, voorziening voor jeugd en ouderen, winkelaanbod. Maar de gemeente 

vond dat er eerst een breder Dorpsontwikkelingsplan moest komen en dit plan kwam er ook. In september 2009 sloten 

zich 20 personen aan die de 4 ( nu 5) projectgroepen opstartten. (Zie ook organigram op de site). Op 5 februari 2010 is 

officieel de vereniging Hèjje Mojjer opgericht. Een vereniging die in haar statuten heeft opgenomen:

-  Bevorderen van een optimaal woon- en leefklimaat in Heijen, zonder zich expliciet te bekennen als aanhangster van enige 

politieke groepering

- Het stimuleren van initiatieven die de mogelijkheid vergroten om de identiteit en het karakter van het dorp te behouden.

Pierre is voorzitter, Frans vice-voorzitter, en Edwin secretaris. Als laatste is Harrie als penningmeester het bestuur komen 

versterken. Edwin: “Ik heb bij het bestuur aangegeven dat ik niet zo’n trekker van de kar zal zijn, maar ik kan wel goed duwen!” 

Edwin houdt alles punctueel bij: de website van Heijen bekijkt hij dagelijks, maar ook die van de gemeente en van alle bij 

Hèjje Mojjer betrokken instanties. En, niet onbelangrijk, hij heeft het heldere en zeer herkenbare logo van de Vereniging Hèjje 

Mojjer ontworpen. Een fraai stukje vakwerk. Dit logo zult u nog vaak op uw netvlies krijgen. 

Wat heeft Hèjje Mojjer tot nu toe bereikt en wat zijn jullie plannen voor 2012?

Een hele waslijst volgt. Hieronder de belangrijkste:

Er zijn projectgroepen onder de vlag van Hèjje Mojjer voortvarend aan de slag gegaan. Het dorpsblad Hèjs Nèjs, de web-

site, de Heisagroep, de Ommetjes, de ROC/Brem groep. Deze laatste heet nu overigens BROHM (Bewaking Ruimtelijke 

Ontwikkeling Hèjje Mojjer), zie elders in dit blad. De renovatie van de Hoofdstraat is voltooid. De straat heeft nu meer 

HEJJE MOJJER STELT ZICH  VOOR

Ook het bestuur van Hèjje Mojjer hebben we gevraagd een vriendenboekje in te vullen en op de volgende 

bladzijden ziet u het resultaat. Nu we toch bij elkaar waren hebben we hen meteen maar wat vragen voorge-

legd.
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een dorpsfunctie en laat de twee helften van Heijen aan elkaar groeien ondermeer door de terrasfunctie en de autoluwe 

inrichting. De 30 km zone is ingesteld en de verkeershinder is teruggedrongen. (Feestverlichting in de winterperiode zou 

ook mooi zijn, vindt het bestuur.) Tevens is bereikt dat de gemeente de vereniging als belangrijke gesprekspartner ziet en nu 

wel degelijk rekening houdt met Heijen.

Op het verlanglijstje staan grotere zaken zoals de aanpak van de effecten van bedrijventerreinen op Heijen, herinrichting 

dorpskern, woningbouw op maat, dorpsplein met ontmoetingsmogelijkheden, behoud voorzieningen, opwaardering van het 

toeristisch-recreatief netwerk en toerisme in de kern. Ook wordt gewerkt aan verbetering van het kruispunt Groote Heeze/

Hoofdstraat en een grotere betrokkenheid van de jeugd (o.a. bij de Ommetjes). Gedacht wordt nog aan geluidsschermen 

en een fietspad langs de brug van de A77 .Een wens die alle bestuursleden met elkaar delen is dat ze steeds vroegtijdig 

betrokken worden bij gemeentelijke plannen die effecten hebben op Heijen, zoals bijvoorbeeld het ROC of de Brem.

Nu Hèjje Mojjer een paar jaar “draait” welke positieve veranderingen zien jullie bij de Heijense 

mensen?

Als mooi voorbeeld noemt Pierre de collectieve verontwaardiging nadat er elf boompjes aan de Hoofdstraat afgelopen zo-

mer door vandalen waren omgeknakt. Dit was van ons! Daar blijf je af. Maar ook de grote opkomst tijdens het Kerstconcert 

is mogelijk een teken van meer saamhorigheid. De heren zouden wel graag wat meer respons uit de samenleving willen 

ontvangen. En toch ook wat meer belangstelling voor alle plannen die geopperd worden. In deze uitgave van Hèjs Nèjs vindt 

u een enquête over de geluidsoverlast (zie inlegvel). Ze hopen op veel reacties. 

Kortom…

Er is nog enorm veel werk aan de winkel voordat we echt kunnen zeggen: Heijen is helemaal AF. Maar we zijn op de goede 

weg. Aan de leden van het bestuur van Hèjje Mojjer zal het niet liggen. Het enthousiasme straalt er af! 

Pierre Hendriks, voorzitter Frans Storms, vice-voorzitter Edwin Jans, secretaris Harrie Graat, penningmeester

HEJJE MOJJER STELT ZICH  VOOR
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Ik neem deze 3 dingen mee naar een onbewoond 
eiland
1. De vaardigheden uit mijn oude beroep
2. Mijn leathermanmes
3. Iets om vuur mee te maken

Met deze persoon zou ik graag een dag ruilen
Geen enkele, ben zeer tevreden.

Deze persoon heeft wat mij betreft een voorbeeld-
functie
Nelson Mandela.

Hejje Mojjer is voor mij
Een goede mogelijkheid om als burger mee te kunnen denken/
werken aan een goede leefomgeving. Een aardige manier om 
met de verschillende mensen in contact te komen.

Dit zou ik graag willen bereiken d.m.v. Hejje Mojjer
Een grote samenhang in het dorp met oog voor iedereen.

Sinds Hejje Mojjer echt actief is vind ik
Dat er al veel is bereikt (zie doprsontwikkelingsplan). Dat er 
veel dingen onder de aandacht van bevoegde instanties zijn 
gebracht en dat we een serieus te nemen gesprekspartner zijn 
geworden voor allerlei instanties.

Naam     Frans Storms

Geboren te    Heerlen

Leeftijd     62

Werk     Ex-militair, nu huisman

Binding met Heijen   We wonen hier al 22 jaar met onze vrienden, kennissen en  
     verenigingen

Hobby     Hejje Mojjer

Sport     Badminton, grotere fietstochten, wandelen

Favoriete vakantieland   Italië, maar mooi is het overal, als je maar goed kijkt

Muziek     60er jaren muziek

TV - programma   Discovery, National Geographic

Eten     Lust nagenoeg alles en vind het ook lekker

Huisdieren    Kippen

Ik neem deze 3 dingen mee naar een onbewoond 
eiland
1. Jet
2. Fotoalbums
3. Gitaar, boeken, radio (ik kon niet kiezen)

Met deze persoon zou ik graag een dag ruilen
Huub van der Lubbe van De Dijk.

Deze persoon heeft wat mij betreft een voorbeeld-
functie
Thei Brons.

Hejje Mojjer is voor mij
Een vereniging die uit noodzaak is geboren. Om gehoord t e 
worden in het Gennepse college en op te kunnen komen voor 
Heijense belangen bleek dit nodig.

Dit zou ik graag willen bereiken d.m.v. Hejje Mojjer
Een mooi en uitnodigend dorp, met mensen die samen zorgen 
voor gezellige activiteiten, een bruisend en samenwerkend 
verenigingsleven. Leefbaarheid die niet beknopt wordt door 
effecten van bedrijven rond Heijen, maar met wel voldoende 
werkgelegenheid. Kortom: Heijen is fijn om te wonen voor 
jong en oud.

Sinds Hejje Mojjer echt actief is vind ik
Dat de samenhang tussen de mensen is bevorderd

Naam     Pierre Hendriks

Geboren te    Groeningen/Vierlingsbeek

Leeftijd     59

Werk     Directeur basisschool

Binding met Heijen   Ik woon er al 59 jaar, ben lid geweest van gilde Dionisyus, de  
     Maasklanken, recreanten volleybal; ik ben al vele jaren lid van  
     Fanfare EMM en de laatste jaren voorzitter van Hejje Mojjer

Hobby     Muziek

Sport     Wandelen

Favoriete vakantieland   Frankrijk

Muziek     Jazz, pop, klassiek, wereld-muziek

TV - programma   Nieuwsprogramma’s

Eten     Alles wat met zorg is klaargemaakt

Huisdieren    Geen
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Ik neem deze 3 dingen mee naar een onbewoond 
eiland
1. Vrouw en kids
2. Barbecue
3. MP3 speler

Met deze persoon zou ik graag een dag ruilen
André Kuipers

Deze persoon heeft wat mij betreft een 
voorbeeldfunctie
Geen idee

Hejje Mojjer is voor mij
Noodzakelijk

Dit zou ik graag willen bereiken d.m.v. Hejje Mojjer
Een dorp met veel samenwerking van mensen, verenigingen, 
om fijn te leven in een mooie, functionele omgeving.

Sinds Hejje Mojjer echt actief is vind ik
Dat het steeds meer begint te leven en het belang ervan 
steeds meer wordt ingezien.

Naam     Edwin Jans

Geboren te    Boxmeer

Leeftijd     45

Werk     In de metaal

Binding met Heijen   Geboren, getogen, woonachtig

Hobby     Prutsen

Sport     Fietsen naar het werk (20 km)

Favoriete vakantieland   Oostenrijk

Muziek     70er en 80er jaren rock

TV - programma   Top 200 a Gogo

Eten     Chinees, Italiaans

Huisdieren    Geen

Ik neem deze 3 dingen mee naar een onbewoond 
eiland
1. Els
2. Internet
3. Fiets

Met deze persoon zou ik graag een dag ruilen
Andre Rieu.

Deze persoon heeft wat mij betreft een 
voorbeeldfunctie
Iedereen heeft in principe een voorbeeldfuntie.

Hejje Mojjer is voor mij
De club waar ik terecht kan met bepaalde wensen en ideeën. 
Hejje Mojjer moet dan kijken wat ze hiermee kan doen en 
eventueel doorspelen naar de betreffende instantie.

Dit zou ik graag willen bereiken d.m.v. Hejje Mojjer
Door Hejje Mojjer is misschien op het gemeentehuis een 
bredere kijk ontstaan m.b.t. Heijen. Dat niet alleen de indus-
trieterreinen en overslagbedrijf belangrijk zijn, maar dat ook de 
samenleving leefbaar blijft gehouden.

Sinds Hejje Mojjer echt actief is vind ik
Dat er meer aandacht is voor het wel en wee in Heijen.

Naam     Harrie Graat

Geboren te    Oeffelt

Leeftijd     67

Werk     Accountant, belastingadviseur

Binding met Heijen   Ik woon vanaf 1978 in het “Centrum“ van Heijen

Hobby     Tuinieren, fietsen

Sport     Tennis

Favoriete vakantieland   Spanje

Muziek     Alle lichte muziek

TV - programma   Informatieve programma’s

Eten     Hollandse pot, Chinees

Huisdieren    Een kat
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Nieuwjaarwensen 

Blijde gezichten op 1 januari, niet alleen bij de kinderen.

PRIKBORD
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Judo is een soort stoeien 
maar dan met regeltjes...

Gert-Jan: “ als mannetje van zes was ik “nogal druk” volgens mijn 

ouders en op aanraden van Dr. Sinel meldden zij mij aan voor 

judoles. Het was een schot in de roos.” Na het behalen van de 

zwarte band ontdekte Gert-Jan dat hij het leuk vond de ken-

nis en vaardigheden van judo over te dragen aan anderen. Hij 

volgde de opleiding tot judoleraar en begon met lesgeven bij 

de Gennepse budoschool, waar hij ook zelf altijd gesport had. 

Acht jaar geleden gaf zijn oude leraar aan dat hij wilde stoppen 

en dat was het moment dat Gert-Jan besloot de budoschool 

over te nemen en zelf alle verantwoordelijkheid te nemen. 

Gert-Jan ging voortvarend te werk. Hij Investeerde in een grote 

verbouwing van het gebouw. De school heeft op dit moment 

meer dan 200 leden, waarvan de meesten komen sporten om 

het trainen. Maar er is ook een groep van ca. 30 kinderen en 

jongvolwassenen die de wedstrijdklas wordt genoemd. Zij doen 

regelmatig mee met team-, regio- en landskampioenschappen. 

Het is succesvol. De laatste jaren zijn meer dan 10 judoka’s 

Limburgs kampioen geweest. En zoon Mart is vier jaar geleden 

vijfde geworden op het Nederlands Kampioenschap. 

Kun je een goede omschrijving geven van de  

judosport?

Gert-Jan: “Judo is een contactsport. Van oudsher was het een 

verdedigingssport, maar onder de druk van de commercie om 

de sport aantrekkelijker te maken voor publiek is het nu meer 

een aanvallende verdedigingssport geworden. Je krijgt bijvoor-

beeld aftrekpunten als je niet binnen een bepaald aantal secon-

den een aanval plaatst. Je hebt de wedstrijd gewonnen als je je 

tegenstander op de rug hebt geworpen. Je leert respect te heb-

ben voor elkaar, voor je tegenstander. De mat op- of afgaan zon-

der te groeten is ondenkbaar. Het is vooral een geschikte sport 

voor kinderen met te veel energie, of voor kinderen die juist heel 

verlegen zijn. Ook voor kinderen die in het verleden een nare er-

varing hebben moeten doormaken kan de sport een doorbraak 

betekenen in het opnieuw leren omgaan met andere mensen. Ze 

leren door de sport weer zelfvertrouwen krijgen.”

Vraag aan Stijn, is er een verschil tussen trainer 

en vader?

Ja, zegt Stijn, als trainer is pa anders dan als vader. Hij is strenger. 

Van mij en mijn broer kan hij minder hebben. We moeten seri-

eus werken tijdens de training. Ik voel goed aan dat mijn broer 

en ik een voorbeeldfunctie hebben naar de groep.” 

Doen jullie behalve aan judo ook aan meer 

sporten?

Ook dat blijkt het geval te zijn. Sportfanaten als de broers bei-

den zijn, is Stijn een veelbelovende voetballer bij de Treffers in 

Dat geldt echter niet voor iedereen. Er zijn ook mensen die van het 

trainen van judoka’s hun beroep hebben gemaakt en judoka’s die de 

top willen bereiken in hun sport. We praten met oud-Gennepenaar 

Gert-Jan Hendriks (45), eigenaar van de Gennepse budoschool en zijn 

zoon tevens pupil Stijn (16). Ook zoon Mart (18) is topjudoka, maar is 

net een paar dagen op vakantie. Gert-Jan en zijn gezin wonen al jaren in 

de Esdoornstraat. Wij vragen Gert-Jan hoe het allemaal begonnen is.

VERENIGINGSINTERVIEW
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Groesbeek en is Mart ook een fanatiek zwemmer. Stijn zit op 

de sportopleiding bij het Kandinsky college in Molenhoek. Broer 

Mart volgt de opleiding Sport en Management bij het CIOS. 

De budoschool.

Budo is een verzamelnaam. Het gaat hoofdzakelijk om judo, 

aikido en jui jitsu. (zelfverdedigingsporten). Er wordt dus les 

gegeven in meerdere disciplines. Het doel is kinderen, naast 

bewegen, ook respect voor elkaar bij te brengen, om te gaan 

met winst en verlies, sportief te zijn. Een voorbeeld te zijn voor 

anderen. Dat werkt inspirerend. De genoemde wedstrijdklas 

heeft een paar privileges, maar er wordt wel verwacht dat 

ze zich extra inzetten. Ze geven bijvoorbeeld proeflessen op 

scholen, helpen mee bij Gennep on Wheels, begeleiden maat-

schappelijke stages. Het streven is om judo breed onder de 

aandacht te brengen en populair te maken. Toeschouwers wor-

den er bij de trainingen niet toegelaten. Soms als kinderen een 

volgende band of slip hebben gehaald wordt er een papa en 

mama training georganiseerd. Dan mogen de kinderen laten 

zien wat ze kunnen. Ook de vriendjeslessen zijn populair. De 

kinderen mogen dan een vriendje meenemen naar de training. 

Een kwart van de leden bestaat uit meisjes, dat is veel, landelijk 

gezien. Gert-Jan: “buiten de mat maken ze zich wel eens zorgen 

om hun haren of zo, maar als ze aan het judoën zijn, denken ze 

nergens meer aan!”

Wat doen jullie in de vakanties?

Ook voor vakanties worden plaatsen uitgezocht waar gesport 

kan worden. Zo heeft Gert-Jan een caravan staan in de Arden-

nen, waar ze regelmatig een poosje naar toe gaan. Daar kun je 

fietsen, wandelen en andere duursporten doen. Ook kampe-

ren ze graag en vaak. Strandvakanties zijn aan hen niet besteed. 

In huiselijke kring worden ook alle sporten op TV op de voet 

gevolgd. En niet zo maar een beetje kijken, nee, ze kennen alle 

regels, uitslagen en standen uit hun hoofd. 

Toekomstplannen?

Hun droom is dat Mart en Stijn in de toekomst samen de sport-

school overnemen. Ze zijn echter wel realistisch. Het geven van 

judolessen is geen fulltime baan. Ook vader Gert-Jan werkt er 

als zelfstandig elektricien bij. Een andere droom is om een keer 

naar Japan te reizen, de bakermat van de judosport. Contacten 

zijn er genoeg, dus het zal er zeker een keer van komen. 

Nona

Aan de muur in de woonkamer hangt een mooie familiefoto. 

Daarop staan Gert-Jan, zijn vrouw Nona en de twee jongens. 

Nona is in 2009 heel plotseling overleden. Dat was een grote 

klap, niet alleen voor het gezin, maar ook voor de judoclub. Ze 

was dag en nacht in touw voor de vereniging. Nona hield zich 

veel bezig met de meisjes in de club. Als ze naar wedstrijden gin-

gen zorgde ze voor de catering. Ze deed de boodschappen en 

verzorgde de administratie. Dat heeft Gert-Jan allemaal moe-

ten verwerken en veranderen. Maar, zegt hij: “ik ben positief en 

ik heb enorm veel steun gehad van de mensen om mij heen.”

Interesse?

Het is geen dure sport en kinderen kunnen altijd eerst een 

aantal proeflessen krijgen. 

Informatie vind je op de website 

www.budoschoolgennep.nl. 

Telefoonnummer 0485-514876. 

E-mailadres: 

budoschool.gennep@hetnet.nl.

Het adres van de school is:

Picardie 36, Gennep

VERENIGINGSINTERVIEW
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In de Gelderlander van 28 december 2011 

stond een aantal ‘foute’ krantenkoppen. Voor 

wie ze gemist heeft is hier een herkansing 

om er kennis van te nemen:

• Stakende brandweer speelt met vuur

• Booteigenaar gaat flink het schip in

• Kippenboer kaalgeplukt

• De Dikke van Dale slankt af

• Beuk moet in processierups

• KNVB kan fluiten naar diensten

• Schoorsteenvegers willen af van roet  

   zwarte praktijken

• Veel zwembaden kopje onder door         

   bezuinigingen

• Glazenwasser moet lappen

• Slager maakt gehakt van dieven

Hoe reageren de (para)medici op het 
zorgstelsel voor 2012 ?

En wat dacht u van

Foute krantenkoppen

Over het zorgstelsel en de nieuwe zorgverzekeringen is steeds veel te doen. Dit in-

spireerde Sjannie Janssen uit de Hoefstraat tot het insturen van onderstaand fraais. Als 

redactie zijn wij verheugd over dit soort initiatieven.

De fysiotherapeut knijpt er tussenuit. 

De logopedisten zijn sprakeloos. 

De podotherapeut zit met kromme tenen. 

De KNO-arts krijgt er een brok van in de keel, voelt zich bij de 

neus genomen en wordt een oor aangenaaid. 

De oogarts ziet het somber in. 

De neuroloog krijgt er de zenuwen van. 

De verloskundige zit met de naweeën. 

De gynaecoloog baart het zorgen. 

De uroloog voelt aan zijn water dat dit niet goed gaat. 

De anaesthetist is knock-out. 

De cardioloog aanschouwt het met bloedend hart. 

De dermatoloog krijgt er kippenvel van. 

De geriater krijgt er grijze haren van. 

Voor de chirurg snijdt het mes niet meer aan twee kanten. 

De hematoloog wordt het bloed onder de nagels vandaan gehaald. 

De gastro-enteroloog heeft er zijn buik van vol. 

De internist wordt binnenstebuiten gekeerd. 

De diëtiste kan geen pap meer zeggen. 

De psychiater snijdt het door de ziel. 

De traumatoloog ergert zich bont en blauw. 

Voor de apotheker is het een bittere pil. 

De tandarts ziet er geen gat meer in. 

Oh ja en de patiënt ? Die is er goed ziek van !

‘Veel diarree gevallen in Nickerie’ (van de Surinaamse nieuwssite GFK Nieuws)

Zou een paraplu helpen?

De site van Signalering Onjuist Spatiegebruik noemt verder:

Een ‘wild triootje’ in plaats van een wildtriootje

(vleespakket van hert, haas en wild zwijn)
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Gerald

Gerald is de zoon van Gerrit en Jo Jaspers-Koenen. Vader Gerrit 

heeft zich jarenlang verdienstelijk gemaakt als muzikant bij EMM. 

Gerald is al vanaf zijn dertiende lid van EMM en hij speelt bugel. 

Het muziek maken zit Gerald dus gewoon in de genen. In zijn 

tienerjaren verzorgde hij samen met Anton Grutters de Blue 

Moon Discoshow en was hij deejay bij Maasland Radio. Verder 

is Gerald behalve bij EMM ook een gewaardeerd bugelspeler 

bij Die Original Maastaler. Gerald is al veertien jaar samen met 

Jolanda en ze hebben twee dochtertjes Imke en Lindy. Tien jaar 

geleden, in 2002, was hij Prins Carnaval in Heijen.

Toen Gerald pas bij EMM was vroegen ze hem of hij met Car-

naval ook met de Hofkapel zou willen meedoen. Dat wilde 

Gerald heel graag, dus hij kwam erbij. Hij was nog zo jong dat 

Dorita hem na afloop van de optredens altijd even naar huis 

bracht. In de beginjaren van Gerald was Wim Linssen nog de 

dirigent van de Hofkapel, later werd dit Gerwil Kusters. Toen 

Gerwil verhuisde uit Heijen nam Gerwil’s broer Pieter nog even 

het stokje over, maar toen ook hij verhuisde “bombardeerde” 

men Gerald langzamerhand tot leider.

Wat moet een leider van de hofkapel allemaal 

doen?

Gerald: “aan het begin van het Carnavalsseizoen krijg ik een 

briefje van de Carnavalsvereniging op welke data en bij welke 

carnavalsactiviteiten van de Hofkapel een bijdrage wordt ver-

wacht. Dit lijstje wordt gestuurd aan alle leden van de fanfare 

en de slagwerkgroep. Zij kunnen dan aankruisen wanneer ze 

mee willen doen. Dat gaat op basis van vrijwilligheid. Niemand 

is verplicht mee te doen. Gelukkig is er grote bereidheid bij de 

leden. In principe komt het wel op een soort “harde kern” neer, 

een vaste groep die altijd wel meedoet. Die groep wordt dan 

per keer aangevuld met andere muzikanten.

In de koffer zit niet alleen 
een muziekinstrument!

Met het oog op het komende carnaval zijn we deze maand op bezoek 

geweest bij Gerald Jaspers (34), de stille kracht achter de Hofkapel. 

Niet alleen voor de gezelligheid had hij ook Dorita Sanders-v.d.Loo 

(46) uitgenodigd om bij het gesprek aanwezig te zijn. Samen met  

Dorita organiseert hij al jaren de optredens van de Hofkapel. Er is 

sprake van een soort taakverdeling. Zo kiest en verzamelt Gerald de 

muziek en leidt de optredens, terwijl Dorita meer de zorg heeft voor 

de jeugdige hofkapelleden, de outfits en al het andere randgebeuren 

dat de Hofkapel nu eenmaal met zich meebrengt. De hofkapel bestaat 

al zolang de Carnavalsvereniging in Heijen bestaat en de muzikanten 

spelen bijna allemaal ook bij Fanfare EMM.

Maartje Kerkhoff
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Het is een heel gepuzzel om een goede balans in de instru-

menten te vinden. Je hebt niets aan twaalf bugels en geen slag-

werk en andersom. Het hele jaar door speur ik op Internet naar 

carnavalsnummers. Vooral natuurlijk de Limburgse schlagers. Er 

worden onder hofkapellen onderling ook vaak partijen geruild. 

Als je een partituur moet kopen ben je gelijk 30 tot 40 euro 

kwijt. Dus is het wel een sport om er gratis aan te komen. Dat 

lukt meestal ook wel. Ik heb boven een heel muziekarchief, dat 

probeer ik zo netjes mogelijk bij te houden. Gelukkig is de mu-

ziek tegenwoordig veelal digitaal te verkrijgen, dat scheelt weer 

in het archiefwerk! De muzikanten hoeven hun partijen ook 

niet in te leveren, ze mogen hun muziekklapper van de hofkapel 

helemaal zelf bijhouden! Voor de eerste carnavalsactiviteit, de 

Zittingsavonden, komen we een paar weken van tevoren bij 

elkaar en houden we een aantal repetities. Een stuk of twee, 

drie is over het algemeen wel genoeg. En dan gaan we er weer 

voor! Mijn hele gezin houdt rekening met mijn hobby, dit is wel 

eens moeilijk, gelukkig staat Jolanda helemaal achter mij. Ze is 

door de Hofkapel helemaal in Heijen ingeburgerd.”

Doen jullie ook mee met optredens buiten 

Heijen?

Antwoord van Gerald: “nee, meestal niet, alleen gaan we natuur-

lijk wel mee op de Prinsenwagen met de optocht in Gennep. 

En als de prins uit de Fanfare of uit de hofkapel komt, gaan we 

ook wel eens mee naar prinsenrecepties in de buurt. En niet te 

vergeten: een maal per vijf jaar mogen we de sleuteloverdracht 

op het gemeentehuis in Gennep muzikaal opluisteren.”

Voorwaarde om deze hobby vol te houden is wel dat je van 

carnaval moet houden. En van muziek maken natuurlijk. Als je al-

leen de hele avond aan de bar wilt hangen is dit geen geschikte 

activiteit. Als leider moet je zorgen dat iedereen op tijd op de 

juiste plaats is. Hierin heeft hij de steun van Dorita.

Dorita en Gerald, de drijvende krachten achter de Hofkapel

Wordt vervolgd op bladzijde 31
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Dorita

Dorita is al “sinds mensenheugenis” trompettiste en slagwerk-

ster bij  EMM. We vragen Dorita welke carnavalsactiviteit zij het 

leukste vindt. Dat blijkt het Prinsenbal te zijn. De spanning “wie 

wordt Prins?”. De leden van de Hofkapel zitten elkaar allemaal 

te bekijken. Zou een van ons het worden? Wie heeft de mooist 

gepoetste schoenen aan? Is er iemand opvallend zenuwachtig? 

Dat vindt ze leuk! Toen Theo Driessen prins werd hadden ze 

het al heel snel door. Niet dat Theo zich met zoveel woorden 

verraadde maar wel hoe hij die avond was! ’s Nachts na de be-

kendmaking van de Prins is het ook altijd heel gezellig. Hoewel 

de viering in het huis van de Prins sinds twee jaar verschoven 

is naar de zondag erop blijft het een leuke activiteit. In het jaar 

dat Henk Hendriks prins werd verplaatste de hofkapel zich ’ s 

zondags op een platte kar naar het huis van de prins op het 

Nieuw Erf. Wat ze ook heel gezellig vond in het verleden was 

de “nasidag” ten huize van de familie Kusters. Na de optocht en 

de kroegentocht in Heijen op maandag wachtte José steevast 

met een grote pan nasi op de hofkapel. 

De tuin-minirok

Dorita is als gezegd ook verantwoordelijk voor de kleding van 

de Hofkapel. Sinds een paar jaar bestaat deze uit een oranje-

groene tuinbroek en een zwart T-shirt met het wortelpinlogo. 

Sommige hofkapelleden hebben kans gezien de tuinbroek “om 

te bouwen” naar een tuin-minirokje. (zie foto Maartje Kerkhoff) 

Je moet maar op het idee komen! Het is altijd een heel gevogel 

iedereen in een passende outfit te hijsen.

En als het nu heel erg koud is? En jullie moeten op 

de prinsenwagen of op de platte kar?

Dorita: in onze koffer zit heus niet alleen het instrument! Na-

tuurlijk nemen we ook een opwarmertje mee. Feigling is popu-

lair onder de muzikanten. En de meisjes en jongens onder de 

zestien? Dorita (streng): “die krijgen alleen cola of sinas. Daar sta 

ik persoonlijk voor in!”

Om het beeld compleet te maken hebben we Hans Boekholt 

van de Carnavalsverenging gevraagd ons verhaal aan te vullen 

hoe zij tegen de Hofkapel aankijken. Dit is zijn reactie:

Wij als carnavalsvereniging prijzen ons gelukkig met de Hofka-

pel. Zoals hierboven staat beschreven wordt er altijd gezorgd 

voor een goede bezetting en daarmee zijn we in het Wortel-

pinnenrijk verzekerd van een prima  en actueel stuk muziek. 

Met name tijdens activiteiten, waarbij geen live band aanwezig 

is, zoals bijv. zittingsavonden, receptie, opluistering H. Mis, komen 

de kwaliteiten van de Hofkapel optimaal tot uiting. Gekleed in 

hun oranjegroene outfit zijn ze onmiskenbaar verbonden met 

“De Wortelpin. We hopen dat deze verbondenheid nog lang in 

stand blijft. Alaaf!
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De grote bonte specht
De grote bonte specht ( Dendrocopos major. Al vroeg in het voorjaar kunnen we de Grote 

Bonte Specht horen roffelen op de daarvoor geschikte, meestal dode, takken. Het geluid 

is op flinke afstand te horen en daarmee bakenen ze hun territorium af en trekken ze de 

aandacht van een wijfje. Als je heel vlug kunt tellen en je telt 12 tot 16 slagen op 6/10 van 

een seconde, dan weet je dat je een grote bonte specht hoort. Behalve door de roffel laat 

de Grote Bonte Specht zich vaker verraden door een enkele schelle “Tiep!”. 

Voorkomen

De grote bonte specht is de meest 

voorkomende spechtensoort in onze 

gebieden. Het is een echte stand-

vogel wat betekent dat de vogel in 

het broedgebied of in ieder geval in 

de buurt van het broedgebied over-

wintert. De bonte specht is een stuk 

kleiner dan de groene specht en heeft 

zowat de grootte van een spreeuw.

Voedsel

Hij weet slechte omstandigheden (on-

der andere voedselgebrek) goed het 

hoofd te bieden. In het broedseizoen 

bestaat het voedsel voornamelijk uit 

insectenlarven en rupsen die ze met 

hun lange tong, die eindigt in een har-

poenachtige punt, uit de diepe gangen 

in dode bomen halen of tussen de 

schors van bomen uitpeuteren. Zijn 

er te weinig insecten en rupsen dan 

komt het voor dat ze ook een me-

zennest kraken en die jongen dan in 

stukjes aan hun eigen jongen voeren. 

Spechtensmidse (zie foto)

In de winter is het natuurlijk helemaal 

moeilijk om aan voedsel te komen. Als 

de jongen zijn uitgevlogen en er min-

der insecten zijn, schakelen de spech-

ten over op zaden. Die halen ze over-

wegend uit dennenappels. Ze plukken 

de dennenappels uit de bomen en 

vliegen ermee naar een vaste plaats. 

Meestal is dit een gevorkte tak of een 

spleet in de bast van een boom. De 

dennenappel wordt vastgeklemd en 

de specht peutert de zaden eruit. Is 

de dennenappel leeg dan laat hij hem 

vallen en zo zie je soms tientallen tot 

wel honderden dennenappels onder 

een boom liggen. Je weet dan dat je 

onder een “spechtensmidse” staat. De 

bonte specht heeft verschillende van 

zulke smidsen in gebruik, want voor 

elke soort dennenappel heeft hij een 

aparte smidse. Ooit zijn er van één 

specht 57 werkplaatsen geteld.

Deftig heerschap

De grote bonte specht heeft geen 

groot broedgebied, maar is met zijn 

mooie rode kardinaalspetje wel een 

deftig heerschap. Het vrouwtje heeft 

dit petje afgezet toen ze nog jong 

was; alle jongen hebben een mooi 

rood petje maar alleen bij de manne-

tjes blijft er later iets van over. Hoor 

je in het voorjaar tromgeroffel in het 

bos dan is dat niet de slagwerkgroep 

van Heijen maar wel de mooie grote 

bonte specht die zo de aandacht pro-

beert te trekken van de vrouwtjes.

Wij wensen jullie een mooi (voor)jaar 

toe met veel mooie natuurgeluiden.

Martha en Paul

HEJJE - NATUURLIJK - MOJJER
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Agenda 2012

Zondag 29  januari 2012
C.V. De Wortelpin Prinsenreceptie
11.11 uur Zaal Schuttershof

Zaterdag 11 februari 2012
C.V. De Wortelpin: Boerenverlovingsbal
20.30 uur Zaal Schuttershof

Woensdag 15 februari 2012
Carnavalsmatinee K.B.O. 
14.00 uur D’n Toomp

Zaterdag 18 februari 2012
Zondag 19 februari 2012
Maandag 20 februari 2012
Dinsdag 21 februari 2012
C.V. De Wortelpin en S.J.C. De Wortelpin: Carnaval

Donderdag 23 februari 2012 
Zij Aktief:  Bijeenkomst met als onderwerp
“Loverboys en huiselijk geweld”
19.30 uur: Zaal Schuttershof

Vrijdag 2 maart 2012
Individueel moordspel bij Grand Café Faces
20.00 uur zonder eet-arrangement

Zondag 4 maart 2012
V.V. Heijen 1 -  Gassel 1
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”

Zaterdag 10 maart 2012
C.V. De Wortelpin: Wortelpinnejoeks
20.00 uur:Zaal Schuttershof

Donderdag 15 maart 2012
Zij Aktief:  Multiculturele avond door Internationaal
 Vrouwencentrum Dunya Zaal Schuttershof

Vrijdag 16 maart 2012
Individueel moordspel bij Grand Café Faces
20.00 uur met eet-arrangement

Zondag 18  maart 2012
V.V. Heijen 1 -  GVV’57 1
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”

Zaterdag 24 maart 2012
Fanfare E.M.M. Percussion Event
19.30 uur D’n Toomp

Zondag 1 april 2012
V.V. Heijen 1 -  Excellent 1
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”

Dinsdag 10 april 2012
Zij Aktief: Bezoek Floriade

Zaterdag 14 april 2012
Die Original Maastaler Kapellencarousel
20.00 uur D’n Toomp

Donderdag 19 april 2012 
Zij Aktief: Creatieve avond bonbons maken
Zaal Schuttershof

Zondag 22 april 2012
V.V. Heijen 1 -  De Zwaluw 1
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”

De volgende Hèjs Nèjs verschijnt op 23 februari 2012.

Belangrijke telefoonnummers

Algemeen alarmnummer:  (ambulance, brandweer, politie)   112

Politie: Europaplein 5, 6591 AV Gennep   0900 - 8844

Huisartsen: Huisartsenpraktijk Gennep
 Europaplein 3, 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 Apotheek Gennep
 Brugstraat 25, 6591 BA  Gennep   0485 - 545500

Gemeentehuis: Ellen Hoffmannplein 1, 
 6591 CP Gennep   0485 - 494141

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

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

Milieuklachten: Milieuklachtentelefoon   043   - 3617070

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

Kerk: Parochie H. Dionysius Heijen
 Pastoor: H. Reijnen, Hoefstraat 39, 
 6598 AM Heijen   0485 - 511533

Thuiszorg: Thuiszorg Pantein   0900 - 8803
 Proteion Thuiszorg   088 - 850 00 00
 Proteion Schoon   088 - 850 00 00 

SOS telefonische hulpdienst  Dag en nacht aandacht   0900-0767
Sensoor     

OPROEP AAN VERENIGINGEN: ZET JE AGENDA OP WWW.HEIJEN.INFO!




