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3INTRODUCTIE

Zonder er bij stil te staan, heeft de 25e Hèjs Nèjs het licht gezien. De juli/
augustus-uitgave van 2012 viel deze eer te beurt. In ons enthousiasme 
hebben we dat verder niet vermeld. Onze blik is namelijk op het volgende 
nummer gericht. Stilstaan is niet ons motto. Maar goed: het is nu toch maar 
mooi vermeld. Wie heeft trouwens alle uitgaven bewaard? Laat het even 
weten op dorpsblad@heijen.info 

Deze Hèjs Nèjs heeft een verrassend bedrijfsinterview, een gouden 
bruidspaar, een meer dan bijzondere verzameling en een kleurrijke ten-
toonstelling/markt vragen uw aandacht. En nog veel meer, natuurlijk.

Wij wensen u veel lees-en kijkplezier, veertig pagina's. Veertig!

Colofon
Maandblad Hèjs Nèjs is een ini-
tiatief van de vereniging ‘Hèjje  
Mojjer’. Het wordt in Heijen dank-
zij onze adverteerders gratis ver-
spreid. Abonnementen voor perso-
nen, instanties en bedrijven buiten 
Heijen zijn mogelijk. Abonneren 
of informatie hierover via e-mail: 
dorpsblad@heijen.info of via on-
derstaand correspondentieadres.

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

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

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

Redactie:
Hans Boekholt 
Marjo Boekhorst 
Henk Kerkhoff
Erica Reintjes 
Ricky 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 bijdra-
gen in de vorm van teksten etc. tot 
uiterlijk de 1e van de maand;  foto-
materiaal bij voorkeur tot een week 
hiervoor.
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Mijn bromfiets

De eerste meters op een bromfiets vergeet je nooit meer! Het 

geluid van het pruttelende motortje, de benzinelucht. Het 

moet in de jaren zestig geweest zijn, een jaar of veertien oud. 

Dus ruim voor de wettelijk vereiste leeftijd om een tweewie-

ler te berijden zonder te trappen. Het benzinekraantje open 

draaien, je zag de benzine (persoonlijk door Fons gemengd 

in de handbenzinepomp) door het doorzichtige slangetje lo-

pen, niet te lang wachten, anders zou de motor verzuipen, 

een ferme trap op het pedaal en dan dat geluid, de koppeling 

aan het linkerhandvat intrekken, aan het handvat draaien om 

de één in te schakelen, met de rechterhand aan de gashandle 

draaien en daar gaat het gevaarte, meteen wijst de trillende 

analoge naald twintig, dertig kilometer per uur aan. Wat een 

sensatie! Vooral het hoofd erbij houden en niet vergeten in te 

sturen na de eerste bocht.

Enkele jaren later, amper zestien jaar: de aanschaf van de eer-

ste eigen bromfiets. Mijn oom Ruth mee voor het onderhan-

delen: toch mooi 25 gulden van de vraagprijs van 200 gulden 

voor de Batavus afgepingeld en toen van Haps naar Heijen, 

naar Harrie Frederiks voor de verzekering en knorren maar. 

Per bromfiets naar school en trots als een pauw de helse ma-

chine tussen de andere bromfietsen stallen.

Op zaterdagmiddag bij boerke Peters op de Smele sleutelen 

en zorgen dat afstanden wat sneller konden worden afgelegd. 

Helaas lukte dat maar gedeeltelijk, omdat de Batavus na een 

paar kilometer een paar keer pufte, inhield en dan stopte. Dan 

was er maar één remedie: af laten koelen, voorzichtig star-

ten en karren maar weer. Na de middelbare school wat meer 

geld te makken en bleek een glanzende Kreidler een meer dan 

waardige vervanger van de Batavus. Deze had geen enkele 

moeite met een wereldreis naar de Schandeloo in Velden en 

later zelfs helemaal naar Teteringen bij Breda. Op de Puch van 

één van de reisgenoten prijkte het bordje Moskou. Daar zijn 

we niet gekomen, omdat we bij Gennep linksaf draaiden in 

plaats van rechtsaf. Het zij zo. 

Af en toe zie je nog een groepje verbeten Kreidler- of Zündapp-

rijders een toerrit maken. Prachtige brommers in originele 

outfit. Dan slaat het hart een tikkeltje sneller. De brommers 

lijken trouwens  wel klein of zouden de mannen groter gewor-

den zijn? Wie het weet mag het zeggen. 

De Vereniging voor 
Senioren - KBO Heijen

Kerstviering 2012 van de 
Vereniging voor Senioren - 
KBO Heijen.
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Organiseert ieder week  gym- en yogalessen voor 

55-plussers! Gekwalificeerde docenten geven u 

les. Wij bieden u uurtjes van Gezond en Ontspan-

nen bewegen. Plezier, en na afloop gezellig samen 

bijbabbelen met een kopje koffie.

 

Ieder is welkom! U kunt gratis een proefles mee-

doen. De yogales is op dinsdagmiddag 14.00 uur 

tot 15.00 uur. De gymlessen zijn op woensdag-

morgen van 9.00 uur tot 10.00 uur en van 10.00 

uur tot 11.00 uur.

Wij nodigen u uit voor de Kerstviering op don-

derdag 20 december 2012. Aanvang 14.00 uur 

Einde 17.30 uur. Gelieve een kwartier voor aan-

vang aanwezig te zijn.. We beginnen de middag 

met het devote gedeelte, momenten van bezin-

ning. U gaat genieten van mooie Kerstliederen en 

luisteren naar een prachtig kerstverhaal.

 

Na de pauze is er een optreden van een mond-

harmonica groep: zij zorgen voor gezellige muziek 

en zang. Het zal weer een warme en sfeervolle 

middag worden. 

Heerlijk kerstbrood en hapjes worden geser-

veerd. De toegang is gratis.

 

Vriendelijke groet. bestuur KBO Heijen.

Karel. Theo. Cees. Jan. Annie. Riek. Carla.
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Het Sint Dionysiusgilde haalt op de laatste zaterdag van elke maand spullen op voor de rommel-

markt. Wilt u nu al spullen kwijt? Dan haalt het Sint Dionysiusgilde die gratis bij u op. Bel daarvoor 

naar John van Haare, 06-51861798.

Sinds een jaar is binnen VV Heijen een G-team enthousiast bezig met het 

beoefenen van de voetbalsport.  Er wordt tot dusverre één maal per week 

getraind. Het zou fijn zijn als het huidige G-team wat groter werd. Op den 

duur kan dan wellicht ook aan een competitie worden deelgenomen. In dit 

kader de volgende oproep: Kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 17 jaar 

met een lichamelijke of verstandelijke beperking zijn welkom om vrijblijvend 

kennis te maken met het G-voetbal bij VV Heijen. De wekelijkse training 

vindt plaats op dinsdag van 18.15 tot 19.15 uur. Is uw interesse gewekt, 

neem dan contact op met Miranda van den Hoek, telefoon 0485-519106.

Eind juni zijn onze vrijwilligers op pad geweest om loten voor de Zonnebloem te verkopen. 

Hieraan heeft u allen goed bijgedragen, want in totaal hebben we dit jaar 870 loten mogen 

verkopen in Heijen. Wij danken u hiervoor hartelijk. Op 22 oktober jl. vond de trekking 

plaats. De hoofdprijs is niet in Heijen gevallen, maar wellicht heeft u toch een kleinere prijs. Daarom volgt hier nu een 

gedeelte van de uitslag. U ontvangt € 100,00 wanneer u een lot heeft met de eindcijfers 80509 of 12619 of 62271. U 

ontvangt € 50,00 wanneer u een lot heeft met de eindcijfers 7499 of 3467 of 9620. U ontvangt € 15,00 wanneer u een 

lot heeft met de eindcijfers 931 of 665 of 558. De volledige trekkingsuitslag staat op www.zonnebloem.nl/loterij of bel 

(0900) 0633 (€ 0,35 per gesprek).  Prijswinnaars worden verzocht het winnende lot volledig ingevuld te zenden aan 

Pondres, t.a.v. Zonnebloemloterij, Postbus 1279, 5004 BG Tilburg.

Zon in de schoorsteen
De Zonnebloem levert een positieve bijdrage aan het leven van mensen met een fysieke beperking door ziekte, handicap 

of gevorderde leeftijd. Door middel van huisbezoek, activiteiten en aangepaste vakanties geven we kleur aan hun leven 

en helpen onze achttien Heijense Zonnebloemvrijwilligers gevoelens van eenzaamheid te verminderen.  Een jaarlijks 

terugkerende activiteit is de Sinterklaasmiddag. Op woensdag 28 november  organiseren we weer een Sinterklaasmiddag 

voor de zieken, invaliden en ouderen van Heijen. U kunt deze middag financieel ondersteunen door uw, zeer welkome, 

vrijwillige bijdrage af te geven bij Lizet Roelofs Kasteelstraat 10a of Marieke Vloet Beukenlaan 12. Of u kunt deze 

overmaken op bankrekeningnummer 1221.03.114 t.n.v. Zonnebloem Heijen. De Zonnebloem, afdeling Heijen, bedankt 

u bij voorbaat voor uw financiële steun.

Bestuur de Zonnebloem afdeling Heijen

Sint Dionysiusgilde

Aanvulling G-team VV Heijen 

Nationale Zonnebloem loterij:
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In D’n Toomp wordt op zaterdag 22 december aanstaande het jaarlijkse kerstconcert door diverse Heijense muziekgezelschap-

pen uitgevoerd. Onder andere de Maasklanken, het Gregoriaans koor, het Gezinskoor, Fanfare EMM én enkele solisten brengen 

weer mooie liederen ten gehore om de Kerst in te luiden. Het concert begint om 19.00 uur. Na afloop, ongeveer 20.15 uur, 

staat de koffie klaar. De entree is gratis, een vrijwillige bijdrage is welkom. Wij nodigen u van harte uit voor deze mooie, gezellige 

en sfeervolle opening van de Kerst in D’n Toomp.

Het gezinskoor Heijen bestaat dit jaar 30 jaar. In 1982 is het opgericht als kinder-

koor onder leiding van Wim Linssen, waarna het al snel uitgroeide tot een echt 

gezinskoor met leden van iedere leeftijd. Helaas is het in de tegenwoordige tijd 

erg moeilijk om je als koor staande te houden, maar er mag gezegd worden dat 

we met hulp van diverse muzikale begeleiders en verschillende dirigenten van  

allerlei pluimage met ieder zijn eigen manier van werken, trots mogen zijn op 

deze mijlpaal. Langs deze weg willen wij als bestuur van het gezinskoor iedereen bedanken die op welke manier dan ook hieraan 

heeft bijgedragen. Natuurlijk zullen we in onze huidige samenstelling met begeleiding van onze fluitiste Tonny en onze muzikale 

begeleider Huub proberen ons staande te houden. Wel zou het fijn zijn als er wat meer mensen met ons mee zouden willen 

doen; het is echt een leuke club mensen en we gaan niet alleen voor de prestatie maar ook voor de gezelligheid. Dus vanuit hier 

een oproep aan alle Heijenaren die graag zingen of een muziekinstrument bespelen. Kom een keer luisteren op woensdagavond 

om 19.00 uur en misschien wil je wel een paar keer mee repeteren en je dan hopelijk daarna aanmelden als lid. Je hoeft echt 

geen noten te kunnen lezen, enthousiasme en gezelligheid staan bij ons voorop. Wil je je nu al meteen aanmelden dan kan dat 

natuurlijk ook: Bel even naar voorzitter Martha Toonen 0485-517122 of secretaris Germa Vloet 0485-512540.

22 December: kerstconcert in D’n Toomp

30 jaar Gezinskoor Heijen

Op 7 oktober jongstleden hebben we met de leden en partners genoten van 

een heerlijk uitstapje. Om 9 uur in de ochtend verzamelden we ons bij de kerk 

om daarna naar Kleef te rijden, waar ons een  heerlijk ontbijt wachtte bij Das Alte 

Landhaus. Gesterkt door dit ontbijt vertrokken we naar de Klever Tiergarten, een 

kleine, maar gemütliche dierentuin met veel geiten en schapen. Zoals te zien is op 

de foto heeft het weer deze dag ook meegewerkt.

Uitstapje Gezinskoor Heijen 

VERENIGINGS- EN ANDER NIEUWS 6
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Zaterdag 27 oktober was het zover. Na het inladen van de 

vrachtwagen gingen we op weg richting Beilen. De stemming 

zat er in de bus al goed in. Na zo’n 2 uur gereden te hebben 

kwamen we aan in Beilen. Na de vrachtwagen uitgeladen te 

hebben konden we gelijk inspelen. Dat verliep erg goed en  

iedereen had al zin in het echte op-

treden. Na een kleine twintig minu-

ten konden we alles klaar gaan zetten 

voor het optreden. Daar stonden we 

dan voor de jury, klaar om te spelen. 

We hebben 3 stukken gespeeld en 

iedereen was erg enthousiast, zelfs 

de ladyspeaker had twintig minuten 

lang genoten. ‘Het dak ging eraf ’ zei 

ze. Iedereen had een goed gevoel 

over het optreden. Toen begon het wachten op de uitslag, 

2,5 uur lang. Om te tijd te doden zijn we met Juul en John 

het centrum van Beilen ingeweest, op zoek naar hunebedden. 

Helaas waren die nergens te vinden. Dus hebben we maar 

wat versiering gekocht om de bus te versieren als de punten 

goed uit zouden pakken. Toen we terug kwamen bij de sport-

hal waar het concours plaatsvond hebben we 

met z’n alle wat gegeten. Na 2,5 uur  gewacht te hebben 

was het eindelijk zo ver, de uitslag. Iedereen was op van de 

zenuwen en we zaten vol spanning te wachten. Nadat een 

aantal slagwerkgroepen hun punten hadden gehoord waren 

wij aan de beurt. We kregen twee 

punten, een voor het verplichte werk 

en een voor de vrije stukken. Nadat 

de meneer het eerste punt had voor-

gelezen gingen we al uit ons dak, 91,5 

punten! Toen ging hij verder, ruim 90, 

met een gemiddelde van 91.09. Ie-

dereen begon te juichen en toen ging 

het dak eraf! Casper en meerderen 

werden er emotioneel van. 1e plek 

met promotie en een onderscheiding, zo’n hoge score had 

niemand verwacht. De slingers werden opgehangen in de bus 

en het was feest. De busreis naar Heijen was heel erg gezellig! 

Nu op naar de Nederlandse kampioenschappen op 16 of 23 

februari in Meijel, hopelijk ook met zo’n goed resultaat!

Groetjes Romee & Anke

7VERENIGINGS- EN ANDER NIEUWS

Deze woorden geven precies de omschrijving weer van “40 jaar 

Maastaler in een notendop” op zondagmiddag 21 oktober jongst-

leden bij Die Original Maastaler uit Heijen. Voor velen was het 

een feest van herkenning in de foto’s en filmpjes die getoond 

werden. Door de ondersteuning van de Heijense Revuegroep 

werd deze middag onvergetelijk. Met hun uitbeeldingen, voor-

drachtjes, grappen en zang brachten zij de afgelopen 40 jaar op 

het podium tot leven. Een groot dankjewel aan deze groep is hier 

zeker op zijn plaats. Na de pauze werd er, net als vroeger, een 

varken diepvriesklaar verloot. Hierna werd dirigent Peter Roesgen nog even in het zonnetje gezet vanwege. zijn 15-jarig 

lidmaatschap. Maar laten we vooral niet de muziek vergeten die deze middag ten gehore werd gebracht want daar was het 

tenslotte allemaal om begonnen. Bekende, nostalgische en nieuwe nummers, alles was aanwezig en dat werd door een uit-

verkochte zaal erg gewaardeerd. Daarom kreeg iedereen tijdens het nummer “Sag Dankeschön mit roten Rosen” een rode 

roos aangeboden. Wij, Die Original Maastaler, willen iedereen bedanken die deze middag tot zo’n succes heeft gemaakt.

Grandioos geslaagd 
muziekspektakel Die Original Maastaler

Slagwerkgroep EMM op Concours  in Beilen 
(Drenthe) – een verslag van onze jeugdleden.
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Koning Winter is nog niet in het land, maar langzaam begint het te kriebelen bij de mensen die al vele jaren 
met succes een ijsbaan neerleggen bij VV Heijen. Het gevoel van “it giet on” wil deze groep graag delen met 
meer personen. Bovendien wil men de opgedane kennis en ervaring graag overdragen aan een jongere garde.
Daarom het verzoek aan iedere belangstellende om eens na te denken over de vraag bovenaan dit stukje. Het 
gaat hierbij overigens niet alleen om werk aan de ijsbaan zelf, maar ook om zaken als bezetting van de entree-
kassa en hulp in de kantine. Belemmeringen voor de hulp zijn er niet. Je hoeft bijvoorbeeld geen lid te zijn van 
de vereniging. Heb je nagedacht over de vraag en ben je enthousiast geworden, meld je dan bij Jan Teerling, 

Acaciastraat 12. 
Telefoon: 0485-513501.

Hopelijk kunnen we straks,  als het vriest dat het kraakt, 
met veel mensen aan de gang.

Straks aan de gang voor ijsbaan V.V. Heijen?!

De prijzen zullen binnenkort bij de gelukkigen worden afgegeven. 

1e prijs: familie Peeters, Hoefstraat 30, lotnummer 06053 (tegoedbon Troefmarkt)

2e prijs: familie Geurts, Hermelijnstraat 5, lotnummer 05992 (tegoedbon Heijes Hepke)

3e prijs: familie Janssen, Berkenstraat 9, lotnummer 06175 (tegoedbon Heijes Hepke)

Leden en bestuur van fanfare EMM danken iedereen voor de gulle bijdrage.

De winnaars van de donateursactie van fanfare EMM zijn bekend. 

In de week van 16 t/m 22 septem-
ber 2012 heeft de jaarlijkse col-
lecte van de Nierstichting plaats-
gevonden. De opbrengst van de 
collecte in Heijen is 1021 euro.

Namens de Nierstichting danken 
wij alle gevers en collectanten!

• Kerstmarkt Heijen 9 december 2012, zaal Schuttershof te Heijen
• Allemaal bijzondere hobby’s en kunst
• Aandacht voor de kinderen
• Gratis entree

De weg naar de donkere dagen rond Kerstmis wordt in Heijen verlicht met een Kerst-, kunst- en hobbymarkt, en 
wel op 9 december 2012. Het is te doen in zaal Schuttershof. Aanvang 11.00 uur en sluiting om 17.00 uur.  De 
bezoekers worden getrakteerd op schilderkunst, bloemsierkunst, sieraden, kantklossen, glas in lood, smeedwerk, 
houtsnijwerk en nog veel meer. Dit alles in een sfeervolle ambiance. Zo is er ook een mandenmaker. Kinderen 
mogen onder zijn begeleiding een klein mandje maken voor  € 1,50. De kinderen mogen gratis een greep doen 
in een grabbelton. Voor nadere informatie kunt u terecht bij Thea Sutmuller. Telefoon: 06 20398109.

Kerstmarkt Heijen 9 december 2012
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Veel inwoners van Heijen doen actief aan vrijwilligerswerk. 

Mensen die werk verrichten dat onbetaalbaar is. Zij 

leveren op deze manier een onvervangbare bijdrage aan 

onze Heijense samenleving. Om deze vrijwilligers op een 

bijzondere manier in het zonnetje te zetten, willen we 

beginnen met de verkiezing van de  “Vrijwilliger van het 

jaar 2013”.

U kunt door het invullen van een formulier een vrijwilliger 

van bijvoorbeeld een sportvereniging, muziekvereniging, 

kerk, maatschappelijke organisatie enzovoort aanmelden 

voor de titel van “ Vrijwilliger van het jaar 2013”. Voor 

het aanmelden van een vrijwilliger kunt u een formulier 

aanvragen via hejjemojjer@heijen.info.  Hierop staan de 

spelregels en kunt u invullen wie u voordraagt en waarom 

u deze persoon in aanmerking vindt komen voor de titel.

U kunt het formulier tot 10 februari 2013 inleveren. 

Een onafhankelijke commissie van Heijenaren buiten  de 

vereniging Hèjje Mojjer zal de aanmeldingen beoordelen 

en een winnaar kiezen. Tijdens de Pinksterdagen wordt 

op het jaarlijkse dorpsfeest “Heisa” de winnaar bekend 

gemaakt en in het zonnetje gezet.

Gezien het bruisende verenigingsleven en de vele 

activiteiten door het jaar heen hopen (verwachten) we (op) 

veel aanmeldingen.

 

Met vriendelijke groet,

Bestuur Hèjje Mojjer

Het pand van de voormalige Rabobank oogt leeg. Enige 

maanden geleden prijkten hier fraaie schilderijen en andere 

kunstwerken voor de ramen. Per 1 juli moest alles weg, het 

pand zou verhuurd worden. Maar dat is niet doorgegaan.

Nu heeft de eigenaar opnieuw toestemming gegeven om 

Heijen te verfraaien met een nieuwe collectie kunstwerken 

in het pand. Heijen heeft veel goede amateurschilders 

of andere beeldende kunstenaars, zo blijkt. Welke lokale 

kunstenaars willen in dit pand exposeren en de ramen 

verfraaien? 

A.u.b. opgeven bij Pierre of Jet Hendriks, tel. 513217.

BERICHT VAN HET BESTUUR 11

Oproep bestuur Hèjje Mojjer.
Vrijwilliger van het jaar 2013

Weer lokale kunst in de 'Rabobank'!

Voor de derde keer op rij in het Hèjs Nèjs een 

foto van 4 generaties. Deze keer ziet u op de foto:

Overgrootmoeder: Gondje Eden-Janssen, 82 jaar, 

uit Gennep 

Oma: Anneke Koenen-Niessen, 55 jaar, uit Heijen 

Moeder: Suzanne van den Corput- Koenen, 29 

jaar, uit Heijen 

Dochter: Maud van den Corput, uit Heijen



De gezinnen Stoffele en Koenen

Frans (75) is geboren en getogen in het huis aan het Heze-

land waar hij en Bets nu nog steeds wonen. Bets (73) is de 

oudste dochter van Gert en Dora Koenen. Zij woonde aan 

de Heikampseweg, boerderij de Heikamp, waar nu de club-

huizen van de voetbalclub en de tennisclub in gehuisvest zijn. 

Frans heeft een broer en een zus, dus voor die tijd komt hij 

uit een klein gezin. In tegenstelling tot de familie Koenen die 

tien kinderen telt. Bets werd geboren in 1939 en binnen 11 

jaar hadden Gert en Dora het hele tiental compleet. 

In de oorlog moesten beide families evacueren, de familie 

Stoffele ging na een kort oponthoud bij familie in Otter-

sum naar Uithoorn, vlakbij Amsterdam. Ze werden onder-

gebracht in een boerderij. Daar was genoeg te eten. Frans 

heeft nog wel herinneringen aan mensen die er voedsel 

kwamen vragen. Bets, die wat jonger is, kwam terecht 

in Uithuizen in Groningen. Zusje Annie was amper drie 

maanden oud, zij werd vervoerd in het deksel van een kof-

fer. Het vervoer naar Groningen ging met kar en paard. Dat 

zijn eigenlijk haar enige herinneringen aan de evacuatie.

Hoe hebben jullie elkaar leren kennen?

Bets: “bij de bouw van ons ouderlijk huis in 1954. Frans 

werkte toen als leerling timmerman bij de aannemer die 

het huis bouwde. Ja, en dan heb je opeens verkering. Frans 

nam mij mee uit dansen bij Jan Hermsen. Iedere maand was 

het daar bal. En dan bracht Frans mij altijd weer netjes thuis. 

Denk maar niet dat wij de vrijheid hadden zoals de jeugd 

van tegenwoordig. Het was al heel wat dat ik een keer met 

Frans en nog een stel op vakantie mocht voordat we ge-

trouwd waren. En zelfs toen dacht ik “mijn vader ziet alles 

wat wij in Duitsland uitspoken"… nee, je durfde echt niks!” 

In de verkeringstijd moest Frans ook nog in militaire dienst. 

Hij lag gelegerd in Den Bosch. In die tijd schreven ze elkaar 

vele brieven. Die brieven zijn er nog, maar die mogen wij niet 

zien… Er moet wel iets geheim blijven!

Frans en 

Bets  Stoffele-

Koenen… Al 

50 jaar een 

hecht koppel

12

De tip kwam van een nichtje: weten jullie dat oom Frans en tante Bets binnenkort vijftig jaar getrouwd zijn? 

Is dat niet iets voor het Hèjs Nèjs? Wij zijn blij met zulke tips, dus Frans en Bets werden benaderd voor een 

interview. Na enig nadenken stemden ze toe. Hieronder hun verhaal.

INTERVIEW



Acht jaar hebben ze verkering gehad en op 19 oktober 

1962 werd er getrouwd. Ze trokken in bij Frans’ ouders. 

Eerst werd het huis verbouwd zodat vader en moeder 

apart konden wonen van het jonge stel. Tot de dood van 

vader en moeder Stoffele hebben ze samen in één huis 

gewoond en dat gaf nooit problemen. 

Muziek, muziek, muziek

De rode draad die door hun leven loopt is de muziek. 

Muziek is emotie, het houdt je jong. Zoals bekend is Frans 

al meer dan zestig jaar lid van EMM, zelfs erelid. Ook was 

hij onlangs veertig jaar lid van Die Original Maastaler. En 

of dat nog niet genoeg is, is hij ook nog lid van het Senio-

renorkest. Frans kan niet zonder muziek. Bets is lid van de 

Maasklanken, al vijfenvijftig jaar. Ze hebben dus al heel wat 

muzikale jubilea gevierd. En dan nu de gouden bruiloft. Met 

de broers en zussen, hun aanhang en kinderen werd ge-

noten van een gezellige feestavond. De Maastaler kwamen 

langs voor een muzikale felicitatie. De neven en nichten 

zongen een feestlied. Bets: “dat is toch wel een mooi ge-

zicht als ze zo allemaal staan te zingen.” Het echtpaar heeft 

geen kinderen, maar wel een hechte band met de familie. 

Vroeger kwamen de neefjes en nichtjes graag logeren en 

Frans en Bets hebben ook heel wat keren opgepast. Je kunt 

gerust stellen dat Bets de spin in het web is van de familie. 

Voor de talrijke neven en nichten een luisterend oor. Het 

aanspreekpunt als er wat te vieren valt in de familie. De 

organisatie vooraf loopt veelal via Bets.

Hoogtepunten

Als we vragen waar ze in hun leven nu het meeste van 

hebben genoten dan noemen ze spontaan de leuke reisjes 

met de Maastaler, hun reis naar Portugal en het jaar 1979 

toen Frans Prins Carnaval van de Wortelpinnen was. 

Bevoorrecht

Aan Bets, die er met haar 73 jaar nog zeer jeugdig uitziet, 

vragen we wat haar geheim is. Weet ik niet, zegt Bets. Frans 

weet het wel: “het komt voornamelijk omdat ze zo’n fijn 

leven heeft bij mij….” Bets weet wanneer het gepast is om 

te zwijgen…!  Ze beseffen dat ze bevoorrecht zijn. Ze zijn 

allebei goed gezond. Ook hun beider ouderparen hebben 

hun gouden huwelijk mogen beleven. Dat is toch uniek.

Ze hebben nu wel hun knusse huis in het bos te koop 

gezet. De tuin is enorm en vraagt veel onderhoud. Het 

bijhouden is geen hobby meer, eerder een “obsessie”, lacht 

Frans.  Ze willen graag verhuizen naar “Heijen-centrum”. 

Eerst woonden ze helemaal alleen in het bos, nu heeft 

Dichterbij een aantal huizen in hun omgeving gebouwd. 

Het geeft wat “betrieb” in de straat, maar daar hebben 

ze nauwelijks last van. Het huis was mooi versierd door 

de familie. Pieterpad lopers die langs wandelden kwamen 

spontaan de tuin inlopen voor een felicitatie. 

De redactie van het Hèjs Nèjs sluit zich van harte bij deze 

felicitatie aan. Nog vele gelukkige en gezonde jaren samen, 

Frans en Bets! Tot over 10 jaar!

Wij danken Jolanda voor haar tip. Is er in uw omgeving een 

huwelijksjubileum te vieren meld het ons! 

INTERVIEW 13



We willen graag een speciaal woord van dank uitbrengen aan onze grote 
groep tuinmannen. Zij staan een aantal keren per jaar voor ons klaar om er 
voor te zorgen dat de “tuin” rondom de school er keurig uitziet. Ze werken 
erg hard met een vaste groep (zie foto, waarop er helaas nog een paar ont-
breken) en ze nemen hun eigen materiaal mee. Tijdens de pauze met een 
heerlijk stukje vlaai, kletsen ze met een van de leerkrachten even bij en dan 
gaan ze weer snel aan de slag. Er wordt veel werk verzet tijdens deze ochtend 
en zelfs al het afval wordt netjes opgeruimd. Een reden voor ons om in het 
Hèjs Nèjs deze mannen in het zonnetje te zetten en hen te bedanken. Heren, 
erg fijn dat jullie dit voor de kinderen van Heijen willen doen, want een opge-
ruimde  en veilige omgeving  voor onze kinderen is van groot belang.

Tevens willen we onze Info-ouder Ellen Jans even apart bedanken, want na vele jaren zorg gedragen te heb-
ben voor onze infobrief, gaat deze vanaf oktober via de digitale weg, namelijk via de mail. We hebben veel 
steun gehad aan Ellen, want zij verzamelde de informatie en zette deze in een keurige lay-out. Dit gebeurde 
per jaar een aantal keer en daarnaast kopieerde ze deze en bracht het de klassen rond. Dat scheelde ons veel 
werk en daarom wilden we ook jou even in het zonnetje zetten, door dit te melden in het mooie dorpsblad 
van Heijen. Ellen bedankt, namens de leerkrachten en alle kinderen die een info uit jouw handen hebben 
mogen ontvangen. 

Team “De Heggerank”

Een woord van dank aan onze tuinman-
nen en onze info-ouder Ellen Jans.

Op 27 oktober jongstleden heeft een aantal vrijwil-
ligers “puin” geruimd op het toekomstige grasveld 
aan de Hoofdstraat waar het Heisa feest gehouden 
wordt. Hartelijk dank voor jullie inspanningen!!

Graag willen wij iedereen bedanken, die op enigerlei wijze 
meegeleefd heeft tijdens de ziekte en het overlijden van 
Peter. In het bijzonder Fanfare EMM die Peter zo mooi be-
geleid heeft op zijn laatste reis. Het geeft ons kracht om 
verder te gaan.

Peter's wens, een gift voor de Stichting Downsyndroom in 
plaats van bloemen, is beloond met een bedrag van maar 
liefst €1990,00. We hebben de Stichting gevraagd dit be-
drag te gebruiken voor stimulering en ontwikkeling van het 
onderwijs voor kinderen met een Down syndroom

Thea Hopman, kinderen en familie.

Puinruimen “grasveld” Hoofdstraat

Dankbetuiging 
Peter Linssen
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Het houden van vogels is sinds dertig jaar Joops grote 

hobby, van beroep is hij timmerman. We treffen Joop tij-

dens de markt van oktober. Zelf hoeft hij niet zo nodig in 

de belangstelling te staan, hij heeft liever dat onze foto-

graaf foto’s maakt van de diverse fraaie vogeltjes. Op deze 

pagina ziet u het resultaat.

Hoe werkt zo’n markt, Joop?

Joop vertelt: “net als een echte markt. Er komt een aantal 

handelaren, meestal een stuk of vijf. Zij bieden hun vogels 

te koop aan. Zelf breng ik ook vogels mee voor de verkoop. 

Gemiddeld hebben de handelaren honderd vogels per 

persoon bij zich, dus er zijn altijd minimaal vijfhonderd 

vogels te zien en te koop. We hebben uitschieters naar 

wel duizend vogels! Er komen meestal veertig tot vijftig 

belangstellenden naar de markt. Maar ook dat aantal 

varieert. We hebben wel eens honderdtien man over de 

vloer gehad. Over het algemeen zijn het mannen die de 

markt bezoeken, maar we hebben ook enkele fanatieke 

vrouwen! De derde zondag van de maand ga ik altijd 

naar een dergelijke markt in Mariaheide, maar dan als 

handelaar.”

Wat voor vogels treffen we hier aan?

Joop: “voornamelijk kanaries, parkieten, wildzang en 

tropische vogels. Kwartels en kipachtige vogels mogen 

we niet aanbieden in verband met het gevaar voor de 

besmettelijke ziekten als vogelpest en papegaaienziekte. 

Alle vogels die hier worden aangeboden moeten goed 

gezond zijn, daar letten we echt op. Mijn favoriete 

Elke tweede zondag van de maand (behalve in juli en augustus) is Café-Zalen Schuttershof de plek waar een 

heuse vogeltjesmarkt wordt gehouden. Animator en organisator Joop Janssen (53) uit Afferden is de markt 

in Heijen twee jaar geleden begonnen op verzoek van de E.G.K.V. (Eerste Gennepse Kanarie Vereniging).

Mijn favoriete vogel?
Dat is de kanarie… 

We hebben uitschieters naar wel 
duizend vogels!
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Een koppeltje kanaries wacht fluitend op een nieuw baasje



vogel? Dat is de kanarie. Behalve vogels verkopen we ook 

bijproducten als vogelvoer, nestmaterialen, vogelkastjes en 

kooien.  Een kanarie kost ongeveer € 17,50 en een parkiet 

gaat voor circa € 7,50 over de toonbank. Veel vogels worden 

aangeboden en verhandeld via internet. De liefhebbers kijken 

op www.marktplaats.nl of www.vogelmarktplaats.nl. Voor 

de middenstand is dit wel lastig, maar het is nu eenmaal de 

realiteit. De kopers hebben bijna allemaal een volière in de 

tuin, vogeltjes in een kooitje in huis willen de mensen niet 

meer. Te veel stof en te veel werk. Op de websites worden 

markten als deze allemaal aangekondigd. Geïnteresseerden 

lezen dit en komen dan naar de markt toe. We krijgen 

hier mensen uit Den Bosch, Venlo, eigenlijk overal vandaan. 

Vooral als er op de websites iets bijzonders wordt 

aangekondigd. 

En de toekomst?

Joop: “zoals ik al zei, mensen willen geen vogels meer in een 

kooitje in huis, die handel is helemaal teruggelopen, maar 

een volière in de tuin spreekt wel nog steeds aan. Het valt 

niet mee om de jeugd te interesseren voor deze hobby, 

maar ik doe mijn best! Ik zie nog een goede toekomst 

voor markten als deze, mits de regels in de toekomst niet 

al te streng worden. Een artikel in een blad als dat van 

jullie is natuurlijk een leuke opsteker. De marktdata staan 

ook altijd aangekondigd in de regionale bladen, maar dat 

is niet meer dan een regeltje. Nu kan ik laten zien wat 

er allemaal schuilgaat achter dat ene regeltje in de krant! 

Het is echt leuk op de markt. De meeste bezoekers en 

handelaren kennen elkaar en wordt gezellig bijgekletst bij 

een kopje koffie en een pilsje.” Op de achtergrond hoor 

je de vogeltjes zachtjes koerken.

Vogeltjesmarkt Heijen

2e zondag van de maand, behalve in juli en augustus

Café Zaal Schuttershof

Van 9.30 tot 11.30 uur

Entree voor handelaren is gratis, bezoekers betalen € 1,00 

per persoon.

Joop Janssen is bereikbaar op nummer 06-40393088

E-mail:  joopbv@hotmail.com

Nu kan ik laten zien wat er 
allemaal schuilgaat achter dat 

ene regeltje in de krant!
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Honderden vogeltjes worden overzichtelijk te koop aangeboden

Joops kleinkinderen Femke, Kelly en Kimberley 
bewaken de kassa en geven indien nodig informatie.

VERENIGINGSINTERVIEW
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E  W O R T E L P I N

C.V. De Wortelpin
organiseert

Zittingsavonden 2012
vrijdag 14 en zaterdag 15 december

Met ‘n keur aan fantastische artiesten 
van eigen bodem en buitenaf

Cabaret • Zang • Dans
O.A.

-Kaboem -Ex prinsen -Dansgarde
-Heijs Uut Volle Borst

Tonpraoters

En dit jaar een verrassend optreden van

Qukske dur Bai!!!

Aanvang:  20.11  uur
Zaal open:  19.30 uur
Entree:      € 13,-
Voorverkoop   € 10,-

Voorverkoop 1 December 
Van 11.11 uur tot 12.11 uur 
in “Cafe-Zalen Schuttershof
Vaste zitplaatsen worden aangeboden, max 11 kaarten P.P

Brabantse Toppers:

- Jan Strik
      - Kitty Goverde  
            - Rob Schepers

19VERENIGINGS- EN ANDER NIEUWS



Het wordt de jongste zoon thuis te benauwd. Het ging er daar ook wel strak aan 

toe. Als in een oerdegelijk gezin. Een leven van stoere arbeid, naar vaste regels. Vroeg 

opstaan en vroeg naar bed en de maaltijden op vaste tijden.

Je bent daar wel veilig en geborgen; in die regelmaat ligt het ritme van het leven 

verscholen maar het benauwt de jongen. Hij is bang dat dit niet het echte leven is 

en dat het volle leven hem zal ontgaan als hij thuisblijft. Hij voelt zich gevangen en 

wil er uit. De vrijheid – en dat is toch pas echt leven! – ligt vóór hem, achter het huis, 

de graanvelden en de weilanden. Thuis is een gevangenis voor hem geworden. Hij 

zal de eerste zoon niet geweest zijn en hij zal de laatste niet zijn die er uit wil, die 

van de vrijheid droomt, die denkt dat het echte leven overal elders is, behalve thuis.

Hij eist zijn erfdeel op. Eigenlijk wil hij zeggen: “Geef mij mijn deel, ik wil mijn deel van 

het leven hebben. Het kan me niet schelen als jullie zeggen dat ik het hier toch goed 

heb, dat het verkeerd met me zal aflopen, dat wat ik zoek nergens te vinden is. Ik wil 

vrij zijn en leven al loop ik met mijn kop tegen de muur.”

En zijn vader geeft hem wat hem toekomt, om daarmee zijn deel in het leven te 

gaan vinden. De vader neemt het risico dat hij zijn kind zal verliezen. Wel is het erg 

een kind te verliezen maar om in je huis een kind te hebben dat zich een gevangene 

voelt, een kind dat een ‘slaaf ’ is, dat is veel erger. Nu springt de jongen uit de band! 

Dat is het bekende verschijnsel. Het was thuis te strak en te benauwd. De regels 

en de normen van thuis worden overboord gegooid. Nu is hij vrij en hij zal van het 

leven nemen wat hij maar krijgen kan, hij zal de schade van jaren inhalen. Hij wil zijn 

deel van het leven veroveren. Hij brengt het door in bandeloosheid. Zo maakt hij de 

grote vergissing dat vrijheid hetzelfde is als bandeloosheid. Dit laatste is schijnvrijheid. 

Je vindt dat overal, telkens weer; bij een mens die vrijheid neemt, bij een volk dat zijn 

vrijheid veroverd heeft. Dan slaat het door naar bandeloosheid.

Die jongen wordt het slachtoffer van die vergissing. Hij springt uit de band en zijn 

erfdeel loopt hem uit de hand. Want van het leven nemen wat je maar krijgen kunt, 

is het tegendeel van de vrijheid. Het is opnieuw slavernij, erger dan vroeger. Echte 

vrijheid is niet de vrijheid om te nemen, maar om los te laten, om onthecht te leven, 

behalve onthecht van God. Ook hier weer een brok levenswijsheid die de Bijbel ons 

geeft. Leest u maar een de parabel van de verloren zoon in het Evangelie volgens 

Lucas, hoofdstuk 15.

Pastoor H. Reijnen

Geef mij mijn deel

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 Niers-

bode, en via www. heijen.info 

Wijziging in algemene informatie:   

www.heijen.info
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Zaterdag 01 december geen dienst

Zondag 02 december 09.30 uur Eucharistieviering met volkszang

Zaterdag 08 december 19.00 uur Gebedsdienst met volkszang

Zondag 09 december 09.30 uur Eucharistieviering met het Gregoriaans Koor

Zaterdag 15 december geen dienst

Zondag 16 december 09.30 uur Eucharistieviering met volkszang

Zaterdag 22 december 19.00 uur  Kerstconcert in D’n Toomp m.m.v. diverse Heijense  

muziekgezelschappen

Zondag 23 december 09.30 uur Eucharistieviering met volkszang

Maandag 24 december 19.00 uur  Herdertjesmis, Familie-Eucharistieviering met het  

kinderkoor

Maandag 24 december 22.00 uur Nachtmis, Eucharistieviering met het Gezinskoor

Dinsdag 25 december 09.30 uur Eucharistieviering met het Gregoriaans Koor 

Woensdag 26 december 09.30 uur Gebedsdienst met volkszang

Zaterdag 29 december geen dienst

Zondag 30 december 09.30 uur Eucharistieviering met het Gregoriaans Koor

Maandag 31 december 19.00 uur Eucharistieviering met volkszang

Vieringen in de maand november 2012

Wat kan een mens nog meer verdragen dan wat Annie van Lin in dit jaar is overkomen? Binnen een half jaar heeft zij achter-

eenvolgens haar enige zoon en haar echtgenoot verloren, beiden verkeersslachtoffers.  In het Oude Testament is het boek 

Job opgenomen. Daarin wordt beschreven wat Job allemaal mee heeft gemaakt aan rampspoed. Job beklaagt zich daarover 

bij zijn Heer, maar hij geeft desondanks zijn overtuiging niet prijs. Zijn geloof in de uiteindelijke goedheid van de Heer houdt 

hem overeind. Zo hopen wij dat Annie ook troost zal kunnen vinden bij de woorden die tijdens de viering van de uitvaart 

van Jan werden gebeden en gezongen. Jan Groetelaers, hij stierf op 20 oktober jl. in de leeftijd van 79 jaar. Hij raakte ernstig 

gewond bij een verkeersongeluk waarvan hij aanvankelijk leek op te knappen. Daarna werd hij ernstig ziek, zodanig zelfs 

dat opname in een verpleeghuis noodzakelijk was. Verzorging thuis was door de gevolgen van zijn ziekte niet meer mogelijk. 

Jan was tot aan het verkeersongeluk een vlijtig mens; buiten zijn in de tuin of wandelen en fietsen in de natuur waren zijn 

hobby’s. Maar hij deed ook vrijwilligerswerk voor zijn parochiegemeenschap. Onder andere als contactpersoon heeft hij me-

nig uurtje aan de Heijense parochie besteed, maar ook bij andere taken was hij actief. Jan was ook een kritisch mens; hij had 

een eigen mening over allerlei zaken en stak die niet onder stoelen of banken en soms werden zaken aan zijn visie aangepast.

Wij hopen en bidden dat hij nu zal rusten in de eeuwige vrede van zijn Schepper bij wie hij toch nog wel even zal navragen 

waarom hij en zijn echtgenote Annie in de afgelopen tijd zoveel moesten lijden.Tijdens de allerzielendienst op 27 oktober 

jongstleden is ook gebeden voor Jan Groetelaers, zijn kruisje blijft nog enige tijd in de kerk hangen.

Jan Groetelaers, 15-10-2012, 79 jaar

In memoriam: Jan Groetelaers

Bedankje Pater Gruyters
In september ontving het kerkbestuur een berichtje van Pater Gruyters. Als eerste bedankte hij daarin alle Heijense parochianen 

voor hun bijdrage aan zijn werk via de Vastenactie. Een ander nieuwtje is dat hij in 2013 weer naar Nederland komt om daar 

zijn 50-jarig priesterjubileum te vieren met zijn ordegenoten. Pater Gruyters doet iedereen de hartelijke groeten.

HEISA 21
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In november 2010 hebben we op ons kerkhof de nieuwe 

urnenmuur ingewijd. Naast het monumentje voor het onge-

doopte kind heeft onlangs de eerste urn een plaatsje gevon-

den in deze muur. Het plaatsje voor de urn kunt u naar eigen 

wens inrichten. Het is een mooie plek geworden om uw 

dierbare te herinneren. Wilt u uw dierbare overledene ook 

een herinneringsplaats geven in de urnenmuur dan kunt u daarvoor contact opnemen met Tiny Maas. Na de ingebruikname 

is er nog een kleine verbetering aangebracht: de urnenmuur heeft een waterdichte bovenlaag gekregen. Net als een graf 

huurt u een urnennis voor twintig jaar. De kosten zijn tweederde van de grafkosten. 

Een andere aanpassing van het kerkhof die u in de toekomst kunt verwachten is de beklinkering van de paden. Het grind 

van de paden zal vervangen worden door klinkers zodat u weer gemakkelijk uw weg kunt vinden op het kerkhof.

Wilt u dat pastoor Reijnen u in deze winterdagen thuis een bezoek brengt vanwege ziekte of om een andere reden, dan kunt 

u dit altijd bij de pastorie (tel. 511533) doorgeven. De pastoor komt dan graag bij u thuis.

Urnenmuur en kerkhof

Bezoek pastoor

HEISA

Yo! De ooievaar heeft het maar druk. Deze maand no-

teerden wij de komst van wel vier baby-Heijenaren. De 

Hoofdstraat werd verrast met Saar, dochter van Frank 

en Angelique Cornelissen. En wederom vreugde in de 

Eekhoornstraat: daar kwam Noud ter wereld, zoon van 

Arthur Klaassen en Marijke Brouwers. Ook de Hei-

kampseweg is blij en wel met de komst van Maud, doch-

ter van Bart en Suzanne v.d. Corput. En aan de Brem 

werd Anne geboren, dochter van Eva en Johan v.d. Anker.

Van harte gefeliciteerd!

Welkom in Heijen

Verder moeten wij onze oprechte excuses maken aan 

Mayke de Goeij en Pascal Verpoort. Vorige maand stond 

hun baby Sam in het Hèjs Nèjs. Sam is een meisje en wij 

dachten abusievelijk dat het een jongetje was. 

Dit is Sam

Anne



Inmiddels heeft Jacques een omvangrijke verzameling, te 

veel om allemaal in dit interview te noemen. Hij schat het 

aantal kaarten dat hij in zijn bezit in de vele duizenden 

loopt, inclusief ruilmateriaal. Hij heeft zijn collectie op di-

verse plaatsen ondergebracht. Je kunt vele aangename uren 

doorbrengen bladerend in de talrijke albums die Jacques 

heeft. Wij zien slechts een fractie van deze verzameling, 

maar genoeg om er een, zo hopen wij, interessant stukje 

over te schrijven. Mocht je geïnteresseerd zijn de collectie 

te zien, dan kun je altijd een afspraak met Jacques maken. 

Hij zal zijn verzameling met plezier aan je tonen.

Hoe lang ben je daar nou al mee bezig, Jacques? 

Jacques antwoordt: “ik denk al zo’n dertig jaar. Ik verzamel al 

veel langer postzegels en op een dag kocht ik van een anti-

quair een doos met kaarten waar postzegels op zaten. De 

postzegels bleken verder niet zo interessant, maar de kaar-

ten wel. Mijn belangstelling is op dat moment gewekt. Wat 

betreft mijn postzegelverzameling, ik denk dat ik wel 95% 

van alle frankeerzegels die ooit in Nederland zijn uitgege-

ven in mijn bezit heb. De waarde van mijn verzameling is in 

INTERVIEW24

Deze maand zijn we op bezoek geweest bij Jacques van Dijck (72) woonachtig aan de Vogelkersstraat. Hij 

verzamelt ansichtkaarten van de gemeentes Gennep en Bergen, maar ook prentbriefkaarten, rekeningen, 

sigarenbandjes, overlijdensprentjes uit de regio en nog veel meer. Alles, behalve kranten en tijdschriften. 

Jacques van Dijck: 
de laatste ansichtkaart 

om mijn verzameling 

compleet te maken, 

wanneer komt die?

Ansichtkaart uit 1926 - hoog water bij het kasteel

Kaart uit de jaren '70



de laatste jaren wel drastisch gedaald, omdat er door Post.

NL voor elk en ieder evenement een postzegel gemaakt 

kan worden en omdat er geen jonge postzegelverzamelaars 

meer beginnen. Een verzameling kan nooit meer compleet 

zijn. Iedereen kan zelf postzegels drukken. Kijk maar, ik heb 

ze zelfs waar mijn kleinkinderen op staan. Dat is dus niet 

meer bij te houden.”

We zien hier ook een album lucifermerken, siga-

renbandjes en suikerzakjes. Wat stelt dit voor?

Jacques: “ik spaar eigenlijk alles, behalve geld! (grijns) Deze 

suikerzakjes, sigarenbandjes en lucifermerken zijn van locale 

bedrijven van Mook tot Well en stammen uit de vijftiger en 

zestiger jaren. Ook heb ik een verzameling bedrijfsfacturen. 

Vooral de briefhoofden zijn interessant, echt in de stijl van 

die jaren.” 

Ansichtkaarten

De ansichtkaarten van Jacques zijn wijd en zijd bekend. Hij 

heeft ze al meerdere malen tentoongesteld. Bijvoorbeeld bij 

het 100-jarig bestaan van de fanfare. Ook staat een groot 

aantal kaarten op de CD ROM die de fanfare ter gelegen-

heid van hun 90-jarig jubileum heeft uitgegeven. We denken 

dat Jacques sommige kaarten dubbel heeft, maar dan blijkt 

het verschil aan de achterkant van de kaart te zitten. Er staat 

dan bijvoorbeeld een andere indeling van de kaart op of 

een andere uitgever. Oude foto’s die wij soms in het Hèjs 

Nèjs plaatsen komen veelal uit de collectie van Jacques.

Welke kaart is je het meest dierbaar?

Jacques: “ik ben het meest gelukkig met de oude kaarten 

van Heijen. De oudste dateert van 1899 en is getekend met 

een potlood. Helaas is het mij nog niet helemaal duidelijk 

wie de afzender is. Het is ene Anna of Anne. Als iemand 

er meer over weet, houd ik me aanbevolen. Ik wacht nog 

steeds op de laatste ansichtkaart van Heijen, wanneer zal 

die komen?”

Hoe kom je aan de kaarten?

Jacques vertelt: “vroeger op ruilbeurzen, maar tegenwoor-

dig koop ik de meeste kaarten via internet. Van Heijen heb 

ik de laatste twee jaar helaas geen kaarten meer kunnen 

toevoegen. Met regelmaat kijk ik op verschillende sites waar 

kaarten te koop worden aangeboden. Bijvoorbeeld Old 

Dutch Postcards heeft een prachtige website. Zelf probeer 

ik ook op deze manier kaarten te verkopen. En ik ga soms 

naar veilingen om te kopen. 

INTERVIEW 25
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Suikerzakjes, lucifermerken, sigarenbandje 
van Heijense bedrijven

Kaart uit de jaren 1905-1910 gemaakt van leer, verzonden 
vanuit Amerika



Zo ben ik een keer met Joep Terpstra helemaal naar Leeu-

warden gereden naar een veiling. We kwamen met één 

kaart terug! 

De prentbriefkaarten.

Jacques bezit duizenden prentbriefkaarten die keurig op 

thema in de talrijke albums zijn opgeborgen. De thema’s 

die wij al bladerend door enkele albums tegenkomen zijn 

zeer divers. Er is een grote collectie nieuwjaarskaarten 

van ver voor de tweede wereldoorlog. Religieuze, maar 

ook erotische kaarten, kaarten met afbeeldingen van bier, 

varkens, roken, brouwerijen, circus, kermis, oktoberfeesten, 

sport, carnaval. Hij heeft kaarten van diverse materialen, bij-

voorbeeld hout, mica, leer, metaal, kurk. Er zijn geborduurde 

kaarten, kaarten met afwijkende formaten. Je kunt het zo 

gek niet bedenken. Kaarten met de afbeelding van varkens 

erop werden in de jaren van 1910 tot 1940 vaak als nieuw-

jaarswens verzonden.

Lees je de kaarten ook?

Jacques: ”ja, onwillekeurig kijk je soms wel eens wie er wat 

geschreven heeft. Zo heb ik een keer een kaart gevonden 

dat van een interne leerling van een meisjesschool kwam. 

Zij schreef: ik ben al voor de tweede keer ongesteld deze 

week. Zo werd vroeger ziek zijn omschreven, maar daar 

moet je maar even op komen. Ik vind de teksten en afzen-

ders het minst belangrijk, ik selecteer echt op het plaatje 

en aan de achterkant op uitgever en indeling van de kaart. 

Zo hebben de oudste kaarten geen verticale deling op de 

achterkant om de afzender en het adres te scheiden. Na 

1905 is die deling wel gekomen.” Je moet het allemaal maar 

weten!

Jacques is zichtbaar trots op zijn collectie en hij maakte 

steeds meer albums open. We hebben een piepkleine se-

lectie gemaakt van al die duizenden kaarten en die staan 

met door Jacques opgegeven onderschriften op deze pa-

gina’s. Jacques vraagt ons op te schrijven: als er nog mensen 

zijn die ergens kaarten hebben liggen die anders bij het oud 

papier zouden belanden, dan houdt hij zich aanbevolen! Het 

maakt niet uit welke kaarten, van land tot kerst- en nieuw-

jaarskaarten, alles is welkom. Van verschillende bedrijven 

krijgt Jacques de kerstkaarten al, maar er kunnen er altijd 

nog meer bij.

Jacques van Dijck

Vogelkersstraat 7

6598 AL Heijen

Tel. 0485-512581

INTERVIEW 27

Groeten uit Heyen, jaren '70, let op de internationale 
spelling van Heyen!

Kaart uit 1904 met postzegelmotieven, vanuit Gennep 
verzonden door Dora Diebels, wie kent haar?
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De eerste woning van de familie Fleuren aan de Brem 2 

dateert van 1916. Deze werd helaas eind jaren 20, ver-

moedelijk vanwege een gat (teveel) in de schoorsteen, 

door brand verwoest, maar kon in 1930 worden her-

bouwd. De bewoners van het eerste pand waren Hen 

Fleuren, geboren op 29 april 1877 in Weeze en  zijn echt-

genote Hanneke Rutten, geboren op 4 februari 1884 in 

Afferden. Zij hadden indertijd een gemengd boerenbe-

drijfje met zo’n 6 hectare grond.

Hanneke en Hen kregen 12 kinderen, 7 jongens en 5 

meisjes. Thei, geboren in 1919, als 10de kind in het ge-

zin, nam vanwege het overlijden van zijn vader in 1941, 

na de oorlog, de boerderij over. De jaren daarvoor, met 

name tijdens de Tweede Wereldoorlog kreeg de familie 

Fleuren groot leed te verduren. Hen overleed in 1941 

ten gevolge van een nierziekte.  Zoon Thei en zijn broers 

Voor de volgende woning gaan we een stukje buitendorps, althans buiten onze dorpskern, namelijk  naar 

de voormalige boerderij van de familie Fleuren aan de Brem 2. In vroeger jaren ook wel “De Steenberg” 

genoemd . We hebben helaas (nog) niet kunnen achterhalen, waar deze benaming vandaan komt.

Brem 2

VAN TOEN TOT NU
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Toon, Jacob, Piet, Hein en Gerrit moesten tijdens de oor-

log, vanwege de Duitse afkomst van vader Hen, tegen wil 

en dank dienen in het Duitse leger. Soldaten Piet en Gerrit 

sneuvelden in Rusland,  Jacob in Normandië. Broer Jan 

overleed tijdens  de oorlogsjaren aan tbc. Ondanks groot  

gevaar voor eigen leven deserteerden Thei en broer Toon, 

na een half jaar Duitse dienst en bleven noodgedwongen 

de rest van de oorlog onder ge doken in Friesland.  Deze 

desertie heeft ze waarschijnlijk het leven gered en ertoe 

geleid dat we nu met Thei aan tafel mogen zitten. 

Moeder Hanneke weigerde in de oorlog pertinent om te 

evacueren, zij wilde thuis zijn als haar jongens huiswaarts 

keerden uit de oorlog. Zij woonde daarom met dochter 

Riek lange tijd in de kelder van de woning, terwijl bovenin 

Duitse soldaten zich verschansten. Dat was ook de reden 

dat de woning door de geallieerden flink werd beschoten. 

Volgens Thei zitten er nu nog “blindgangers” in de grond.

Al snel na de oorlog werd de woning opgeknapt. Buurt-

bewoners, zoals de familie Verhoeven met hun 5 zonen, 

de families Rühl en Kerkhoff, wiens huizen door de oorlog 

ook beschadigd waren en nog niet opgeknapt, woonden 

enige tijd in bij de familie Fleuren. Toon, zoon van Thei en 

Marie Kerkhoff, is zelfs op de Brem geboren.

In vroeger jaren was er minder vertier dan tegenwoordig. 

Jaarlijks een keer naar de kermis in Heijen en de buurt-

dorpen en verder na de Hoogmis zondags, een kaartje 

leggen bij Corrie Deenen in “Heijen Zuid”. Maar ook het 

Carnaval ging niet geheel aan de Brembewoners voorbij. 

Thei ging eens samen met zijn zwager Piet, zijn vrienden 

Ruth Kerkhoff en de gebroeders Robben naar het Carna-

val in Heijen. Pèt Robben, die dat jaar Prins Carnaval was, 

had veel te diep in het glaasje gekeken en verloor  die 

nacht, op de terugweg naar de Brem, zijn kunstbeen in de 

sneeuw. 

Thei vertelt dat hij zijn echtgenote Anna Venbrux leerde 

kennen toen hij 35 was. Hij stak de Maas over om in Haps 

een paard te gaan kopen, en keerde terug met Anna en 

paard.  Kameraad Piet Willems trof het met een van zijn 

jeugdliefdes minder. Piet wilde iets met een boerendoch-

ter uit Sambeek, maar de ouders van deze jongedame 

vonden Piet geen partij. Als “wraak” voor deze afwijzing, 

lieten Piet en Thei op een nacht alle koeien van deze boer 

uit de wei. We mogen dit nu wel benoemen, daar dit “mis-

drijf ” inmiddels lang verjaard is. 

In 1956 trouwden Thei en Anna en betrokken de boerde-

rij aan de Brem. Thei en Anna leefden van de opbrengst 

van hun eveneens gemengd boerenbedrijf, wat zich in la-

ter jaren meer toespitste op de landbouw. Thei’s zus Tonia, 

Wordt vervolgd op blz 31

Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
kreeg de familie Fleuren groot leed 

te verduren
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trouwde met bakker Arie de Groot uit Gennep. 55 Jaar 

lang bezorgden Arie en later Arie junior, tweemaal in de 

week brood op de Brem, dat was altijd een gezellig koffie-

moment, met vaak iets lekkers erbij van “de echte bakker”. 

Eind jaren zestig haalde Thei zijn rijbewijs en kocht zijn 

eerste Dafje. Anna, zelfverzekerd als ze was, dacht voor 

het rijden in een automaatje, geen rijbewijs nodig te heb-

ben. Dit bleek niet helemaal het geval en deze eerste (en 

tevens voor haar laatste) chauffeursrit resulteerde in een 

botsing tegen een boom, gelukkig zonder enig lichamelijk 

letsel. 

Thei en Anna kregen vier kinderen, Maria, Jeanne, Her-

mien en Henk. In de jaren zestig werd in Gennep, om 

het toerisme te stimuleren, de VVV opgericht, mede op 

initiatief van meester Lambregts. Ook de familie Fleuren 

zag in toerisme wel toekomst. Zo gebeurde het dat de 

vier kinderen Fleuren in de zomermaanden verkasten van 

vier slaapkamers naar één slaapkamer  en de overige drie 

slaapkamers verhuurd werden aan pensiongasten, waar-

voor Anna dan ook kookte. In de jaren zeventig, toen aan 

het houden van kippen weinig verdiend zat, werden de 

drie kippenhokken omgebouwd tot sobere vakantiewo-

ningen.Contacten met enkele van de vroegere vakantieg-

asten zijn er nog steeds, ook met de kinderen Fleuren. Een 

gebeurtenis waar de jonge- en oudere vakantiegasten en 

ook de kinderen Fleuren zich op verheugden, was een rit 

met Thei op de tractor en kar door het Afferdse bos.  

In 1990 verhuisden Thei en Anna naar een bejaardenwo-

ning in de dorpskern. Zoon Henk nam in 1985 samen 

met zijn vrouw Belinda, het bedrijf aan de Brem over en 

zij begonnen er, naast het verbouwen van aardbeien, as-

perges en maïs, ook minicamping “De Merelhoeve”, waar 

ook menig Pieterpad wandelaar heeft overnacht. Thei kon 

na 71 jaar op de Brem gewoond te hebben, deze stek nog 

niet loslaten en fietste een aantal jaren elke dag op en 

neer om er te schoffelen en te vegen. 

In 2009 werd De Brem 2 aangekocht door de gemeente, 

vanwege het gemeentelijke plan om het pand te slopen 

en industrieterrein “De Brem” te bouwen. Henk en zijn 

gezin zijn echter nog in de woning blijven wonen tot 2012 

en verhuisden daarna naar Afferden. Momenteel wordt de 

woning verhuurd (antikraak).

Gerrie Franken en Riet Reijnen

Zo gebeurde het dat de 
vier kinderen Fleuren in de 

zomermaanden verkasten van vier 
slaapkamers naar één slaapkamer 

Een afbeelding van het pand Brem 2 fraai 
geschilderd op een antieke melkbus.



Rob, waarom heet een drankwinkel een slijterij, 

waar komt die naam vandaan?

Rob lacht: “goeie vraag! Dat heb ik mij ook al eens afge-

vraagd. Het blijkt niets met drank te maken te hebben. De 

definitie van een slijter is gewoon iemand die een ander iets 

verkoopt.”

Hoe is het allemaal begonnen?

Rob legt uit: “ik heb verschillende opleidingen gedaan, maar 

het werd mij maar niet duidelijk wat ik eigenlijk wilde. Ik heb 

toen twee jaar bij de Edah in Gennep gewerkt, ter over-

brugging. Daar leerde ik Jeroen van der Akker kennen, de 

toenmalige eigenaar van mijn huidige winkel. Deze winkel 

was gevestigd in de Clarenshof, naast Frans Elemans. Jeroen 

vroeg: waarom ga je niet een vakopleiding slijterij doen? Dat 

was een idee dat mij aansprak en ik ben toen twee jaar in 

de avonduren naar Den Bosch gegaan voor deze opleiding, 

terwijl ik nog bij de Edah werkte. Ik heb diverse brevetten 

gehaald, sterke drank, bier, wijn en sociale hygiëne. Toen ik 

het vakdiploma gehaald had viel het niet mee om werk in 
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Dit is een uitspraak die wij optekenden uit de mond van Rob Takken (33), eigenaar van de gelijknamige 

topslijterij in Gennep. Rob is vanaf het begin van het bestaan van het Hèjs Nèjs een van onze vaste adver-

teerders. Rob is geboren en getogen aan de Dionisiusstraat en is de zoon van Nelly en Peter Takken, die 

daar nog steeds wonen. Zelf woont hij nu met zijn vrouw Claudy en de kinderen Liv (4) en Jai (1) in de 

Gennepse roofvogelwijk.

Rob Takken: 
wijn drink ik niet op 

naam, ik drink op 
druif…



deze branche te vinden. Gelukkig kwam ik in contact met 

de eigenaar van de Edah in Mill. Hij gaf mij de kans in zijn 

winkel bedrijfsleider te worden van de slijterij. Ik was dus 

nog steeds in loondienst, maar ik vond het wel een kans 

die ik moest benutten. Het werd een succes en ik dacht, 

waarom begin ik niet voor mezelf. Ben wezen kijken naar 

panden in Wijchen en Nijmegen. Toen belde Jeroen of ik 

niet de zaak aan de Clarenshof wilde overnemen. Dat heb 

ik toen gedaan. Dat is inmiddels al weer tien jaar geleden! In 

2006 ben ik verhuisd naar het pand in de Zandstraat. Prach-

tige locatie in, wat we noemen, de ambachtshoek. Alles is te 

vinden op een heel kleine plek. Met voldoende parkeerge-

legenheid, dat is ook prettig. Sinds ik daar zit is mijn omzet 

alleen maar toegenomen. Weet je wel dat het toerisme in 

Gennep heel groot is? Het beroemde Pieterpad loopt langs 

de winkel, er zijn diverse campings, de jachthaven, Center-

parcs. Alles draagt eraan bij dat dit zo’n goede locatie is. Wij 

beseffen het niet maar toeristen vinden Gennep en omge-

ving ontzettend mooi!” 

Zijn moeder Nelly (ons mam) helpt hem twee keer per 

week in de zaak, als hij de bestellingen bezorgt. Ook D’n 

Toomp heeft Rob ontdekt en is klant bij hem geworden.

Wat is jouw persoonlijke favoriete drank?

Rob: op dit moment ben ik nogal gecharmeerd van sappige, 

fruitige wijnen die gemaakt worden van de Malbeck druif. Ik 

drink niet op naam van de wijn, maar op druivensoort. Zo 

drink ik graag de wijnen van het Argentijnse Callia Chateau. 

Het is een mooie wijn om een voorjaarsavond mee te be-

ginnen. Later in het jaar drink ik graag een Chiraz. Ik vind het 

heerlijk om mijn klanten te adviseren. Ik vraag welke gerecht 

op het menu staan en daar bedenk ik dan een passende 

wijn bij.  Verder houd ik erg van whisky, bij voorkeur uit de 

Speyside, dit is een landstreek in Schotland.

 Nog meer activiteiten

Behalve in de slijterij begeeft Rob zich als zakenman ook op 

andere terreinen. Zo kun je bij hem een compleet pakket 

huren als je een feestje geeft. Dat gaat van een tapinstal-

latie tot melkkannetjes. En alles wat daar tussen ligt. Ook 

als je een feesttent nodig hebt kun je bij Rob terecht. De 

tenten verhuurt hij in samenwerking met JoJo Tenten uit 

Oeffelt. Bovendien heeft Rob een uitgebreid assortiment 

relatiegeschenken, drankpakketten, wijnkistjes, wijn/spijs 

combinaties enzovoort. Toch even een goede tip om aan te 

denken voor de komende feestdagen! Verder is Rob actief 

bij de Gennepse ondernemersvereniging en hij helpt bij de 

organisatie van diverse projecten.

Een maal per jaar organiseert Rob een wijnproeverij in 

Café Zalen Schuttershof. Als je dit leest is de editie van dit 

jaar al voorbij, maar Rob heeft ons beloofd tijdig de datum 

voor 2013 door te geven, zodat we die in de agenda kun-

nen plaatsen. Een whiskyproeverij staat nog wel op korte 

termijn op het programma. Deze zal worden gehouden in 

Oeffelt. De datum zal te zijner tijd in de agenda worden 

opgenomen en op www.heijen.info.

Een nieuwtje heeft hij ook nog voor ons. Per 1 januari be-

schikt hij over een “wenspaal”, die te huur wordt aangebo-

den voor bijvoorbeeld bruiloften en partijen. Voor infor-

matie kijk maar eens op www.wenspaal.nl. Het bestaat uit 

een touch screen en een camera. De wenspaal, alias een 

video gastenboek, wordt opgesteld bij de ingang van de 
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De wenspaal

Wij beseffen het niet maar 
toeristen vinden Gennep en 
omgeving ontzettend mooi!”



feestlocatie. Alle bezoekers worden bij binnenkomst ver-

zocht een felicitatie of wens in te spreken op deze camera. 

En ook weer bij het weggaan. Je wilt niet weten hoe leuk 

het is voor het bruidspaar om de compilatie van alle inge-

sproken wensen terug te zien op de DVD die thuisgestuurd 

wordt. Rob verwacht er heel veel van. 

Nog even terug naar Heijen, hoe was je jeugd?  

Rob glimt als hij vertelt over zijn jeugd. Je merkt dat hij 

Heijen nog steeds een warm hart toe draagt. De kleuter-

school en de basisschool heeft hij in Heijen gevolgd. Jaren-

lang voetbalde hij bij VV Heijen, tot en met A1. Toen kwam 

hij tot de ontdekking dat het voetballen toch niet goed 

bij hem paste. Goede herinneringen heeft hij aan het jaar 

dat hij de eerste jeugdboerenbruidegom was samen met 

Gonnie Janssen. Dat moet rond 1991 geweest zijn. Ook is 

hij een paar jaar later jeugdprins Carnaval geweest. Verder 

heeft Rob in het bestuur gezeten van de SJC de Wortelpin. 

Hij sponsort de carnavalsvereniging nog steeds. En hij ad-

verteert vanwege zijn binding met Heijen ook in het Hèjs 

Nèjs. Heeft bewondering voor degenen die zich met hart 

en ziel inzetten in het verenigingsleven. Hij beseft dat voor 

het werk dat vrijwilligers verrichten steeds minder animo 

is. Ook fijne jeugdherinneringen heeft hij aan bakker Willy 

Michels Vanaf zijn veertiende tot zijn achttiende werkte hij 

bij Willy in de weekends en in de vakanties. Samen brood 

bakken, geweldig. 

Zuid-Afrika

Natuurlijk spreken we ook over de diverse wijngebieden 

in de wereld en zo komt het gesprek op Zuid-Afrika. Begin 

vorig jaar is Rob samen met zijn vrouw naar Zuid-Afrika ge-

weest op uitnodiging van een aantal Zuid-Afrikaanse wine 

estates. De bedoeling was natuurlijk om wijn te komen 

proeven, maar er werd ook een bezoek gebracht aan Kaap-

stad en enkele wildreservaten. Hoewel het programma gro-

tendeels vast lag heeft Rob toch gevraagd of er een bezoek 

kon worden gebracht aan het restaurant Le Bon Vivant van 

Heijense kok Pierre Hendriks in Franschhoek. En dat lukte. 

De wijnboeren waren zo onder de indruk van de kook-

kunsten van Pierre dat 

ze nu regelmatig met 

hun cliënten naar hem 

toe gaan. Rob vindt dat 

uiteraard heel plezierig 

voor hem.

Jazz*

Rob praat openhartig 

over zijn vrouw Claudy, 

die een leidinggevende 

baan heeft in de jeugdpsychiatrie, en over zijn drie kinde-

ren. Dochtertje Liv is een dotje van vier jaar en zoon Jai is 

net een jaar oud geworden. Tussen Liv en Jai is in mei 2010 

Jazz* geboren. Na haar geboorte bleek dat Jazz* niet lang 

te leven zou hebben. Slechts zestien dagen mochten ze 

gelukkig met haar zijn. Toen moesten ze afscheid van haar 

nemen. Ze hebben het idee dat Jazz* nog altijd dichtbij 

is. De vlinder is het symbool hiervoor. Het vlindermotief 

is dan ook veelvuldig in hun interieur terug te vinden. Zelfs 

de koffiekopjes hebben een vlindertje op het oor. Zo laten 

ze zien dat Jazz* nog altijd bij hen hoort. Dit helpt hen om 

hun verdriet dragelijk te maken. Aan de wand hangt een 

levensgrote foto van Rob, Claudy en Jazz*. Je ziet op de 

foto hoe Rob een kus drukt op haar tere hoofdje.  Rob: 

“De slijterij is mijn broodwinning, maar ik leef voor mijn 

gezin.” Daar waren we toch weer even helemaal stil van….

Topslijter 

Rob Takken

Zandstraat 16

6591 DC Gennep

telefoon 0485 511429

TopSlijter is een samenwerkingsverband tussen slijters. 

Met 140 slijters de derde slijterijketen van Nederland. 

TopSlijter is een echte specialist met nationale en inter-

nationale dranken en huismerken. Rob Takken heeft een 

ruim assortiment aan rode wijn, witte wijn, rosé, gedistil-

leerd en speciale biersoorten in zijn 70m3 grote winkel. 
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Zoals beloofd in de vorige uitgave van Hèjs Nèjs zijn nu de paddenstoelen weer aan de beurt.

Deze keer vertellen we niet over een paddenstoel met steel en hoed zoals de mooie vliegenzwam, 

maar over een soort die zijn sporen op een bijzondere manier verspreidt.

  HèjjE - NATUURLIjK - MOjjER36

Aardappelbovist 

(scleroderma citrinum)

Kenmerken en standplaats

Zoals de naam al aangeeft komen 

vorm en afmetingen treffend met die 

van een aardappel overeen. De door-

snee is ongeveer 10-12 cm en de 

hoogte ongeveer 6 cm. Hij heeft geen 

steel, maar is wel in de grond veran-

kerd met een soort donzig “voetje”. 

Je vindt deze soort in bossen, tuinen, 

op de hei en langs paden en wegen. 

Het is een zeer algemene soort maar 

zeker de moeite waard om er eens bij 

stil te staan. Vaak staan ze in groepjes 

bij elkaar en dan lijkt het alsof er een 

pondje aardappels bij elkaar ligt.

Verspreiding

Aardappelbovisten zijn stuifzwam-

men en verspreiden hun sporen dan 

ook door “verstuiving”. In het najaar 

zijn de sporen in de paddenstoel rijp. 

De sporen vullen het vruchtlichaam 

helemaal op zoals ook te zien is op 

de foto waar je een doorgesneden 

exemplaar ziet. Een vruchtlichaam 

kan miljarden sporen bevatten. Rijpe 

aardappelbovisten scheuren boven-

aan open zodat de sporen hun weg 

naar buiten kunnen vinden. Vaak 

gebeurt dat doordat er een dier 

Je kunt natuurlijk altijd een handje helpen bij het verstuiven...
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tegenaan loopt of omdat er een re-

gendruppel op de paddenstoel valt. 

Natuurlijk kun je ook proberen om 

de natuur een handje te helpen door 

even met je hand in de rijpe padden-

stoel te knijpen of er voorzichtig met 

je voet tegenaan te stoten. De sporen, 

die bruinzwart tot zwart van kleur 

zijn, stuiven dan letterlijk weg om er-

gens anders neer te vallen en mogelijk 

een nieuwe paddenstoel te vormen. 

Natuurlijk zullen niet alle sporen zich 

ontwikkelen tot een aardappelbovist, 

want dan stond er niets anders meer 

in het bos.

Eetbaar of niet?

Het vlees van een jonge aardappel-

bovist is stevig en wit, daarna verkleu-

rend tot roze en bij rijpheid zwart. De 

paddenstoel is niet eetbaar. Het eten 

van volwassen aardappelbovisten kan 

leiden tot braakneigingen en zelfs 

hartklachten. 

Hopelijk blijft het weer voorlopig nog 

zacht want als het streng gaat vriezen, 

moet je wachten tot het volgend jaar om 

deze stuifzwam waar te kunnen nemen.

Veel natuurgenot toegewenst

Martha en Paul
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Harry en Sjors Winkelmolen uit Heijen hebben op donderdag 

1 november deze prestigieuze prijs in ontvangst mogen nemen.

Hoe kennen wij Eldorado Parken?

Eldorado Parken is het van oorsprong Heijense familiebedrijf dat 

is voortgevloeid uit camping De Schaaf die Harry en Loes Win-

kelmolen ongeveer 35 jaar geleden zijn gestart. Tegenwoordig ex-

ploiteert het echtpaar samen met zoon Sjors, dochter Eva en hun 

partners vijf vakantie- en recreatieparken. Vakantie- en recreatie-

park De Bergen in Wanroij en Jachthaven Eldorado in Plasmolen 

zijn in de regio bekende parken van de familie Winkelmolen. 

Lees alles over Eldorado parken terug in Hèjs Nèjs nummer 7/2011.    

De collecte ten bate van het Prinses Beatrix Spierfonds heeft 

dit jaar het zeer mooie bedrag van €  693,93 opgeleverd. Har-

telijk dank aan alle gulle gevers voor uw bijdrage. Mede dankzij 

uw bijdrage kan het Prinses Beatrix Spiefonds doorgaan met 

de strijd tegen spierziektes. Een speciaal woord van dank aan 

de collectanten die zich ook dit jaar weer hebben ingezet om 

te collecteren voor dit goede doel.

Wij feliciteren van harte: Familie 
Winkelmolen van Eldorado 
Parken, winnaar van de Gouden 
Ondernemersprijs.

Prinses Beatrix spierfonds
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Zondag 25 november
Oranjecomité  Intocht Sinterklaas
14.00-17.00 uur

Zaterdag 1 december
C.V. de Wortelpin  Voorverkoop zittingsavonden
11.11-12.11 uur

Zondag 9 december
Thea Sutmuller   Kunst-/Hobby-Kerstmarkt
11.00-17.00 uur  Zaal Schuttershof

Zondag 9 december
VV Heijen 1 – Toxandria 1
14.30 uur  Sportpark de Heikamp

Donderdag 13 december
Zij-Aktief  Combrio Deurne

Vrijdag 14 & zaterdag 15 december
C.V. De Wortelpin  Zittingsavonden
20.00 uur Zaal Schuttershof

Zaterdag 22 december
Diverse verenigingen  Kerstconcert
19.00 uur D’n Toomp

Dinsdag 1 januari 2013
V.V. Heijen  Nieuwjaarsreceptie
13.30 uur  Sportpark “de Heikamp”

Donderdag 3 januari 2013
KBO   Kienen
14.00 – 16.30 uur D’n Toomp

Zondag 6 januari 2013
Die Original Maastaler Nieuwjaarsconcert
12.00-14.30 uur  D’n Toomp
 
Zaterdag 12 januari 2013
C.V. De Wortelpin  Prinsenbal
20.30 uur Zaal Schuttershof

Zondag 20 januari 2013
C.V. De Wortelpin  Prinsenreceptie
11.11 uur Zaal Schuttershof

Zaterdag 26 januari 2013
C.V. De Wortelpin  Boerenverlovingsbal
20.30 uur Zaal Schuttershof

Donderdag 31 januari 2013
KBO   Kienen
14.00 – 16.30 uur D’n Toomp

Zaterdag 9 t/m dinsdag 12 februari 2013
Carnaval met C.V. De Wortelpin en S.J.C. De Wortelpin

Hejs Nejs december:
De volgende Hejs Nejs verschijnt op 20 december 2012.
Deze verschijningsdatum ligt eerder in de maand dan gebruikelijk.
Daarom het verzoek om ook eerder uw copy aan te leveren: Foto’s  
voor de uitgave van december uiterlijk aanleveren op 23 november a.s.
Tekst uiterlijk aanleveren uiterlijk 27 november a.s.

Agenda tot en met januari 2013

Belangrijke telefoonnummers




