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Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen

Samen aanpakken

Veilig en snel via internet.

Dag en nacht jouw  
bankzaken beheren

Grip op je financiële huishouding 
Volgende maand hebben we de tweede baby fotoshoot gepland. In deze Hèjs 
Nèjs vindt u een oproep hiervoor. We hopen dat alle in 2013 geboren baby’s 
(en hun ouders) hieraan meedoen. In januari komt er dan een uitgebreid artikel 
in Hèjs Nèjs.
Tja, en dan moeten we het boetekleed aantrekken: in oktober stonden er enkele onvolkomenheden in ons 
blad: bij Hèjje - natuurlijk- mojjer stond niet de juiste foto (kenners hadden natuurlijk al gezien dat daar niet de 
waterleliekever stond afgebeeld). Bij wijze van rectificatie is de juiste foto alsnog geplaatst. Verder staat het adres 
van de parochie er niet goed in. Dit moet natuurlijk Hoefstraat zijn in plaats van Hoefnagel. En dan stond er dat 
het kerstconcert in de Schuttershof kerk zou plaatsvinden in plaats van bij D’n Toomp. Ook dit keer een keur 
aan onderwerpen, artikelen en foto’s over Heijen. Wij wensen u weer veel  lees- en kijkplezier.
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Heijen kun je maar beter niet per auto binnen komen rijden 
vanuit zuidelijke richting. Wat je dan allemaal mist?!
Nee, dan op de fiets of te voet: eerst de witte, wat verscholen 
in het bos met de vele tamme kastanjebomen gelegen, voor-
malige boswachterswoning. Herinner me nog dat we toen de 
kastanjes niet de tijd gaven om tot volle wasdom te komen; 
hoewel verboden door de boswachter, gooiden we takken in 
deze bomen, met als resultaat halfrijpe kastanjes. Foute boel 
dus, maar ja, je was jong en onbezonnen.  Geen voorbeeld om 
op te volgen.

Entree van Heijen
deel 1

Maar daar gaat deze column niet over. Als je op het fietspad 
rijdt of wandelt en Heijen ziet gloren, het beeld dat dan op 
je netvlies verschijnt. Prachtig en wat een binnenkomst. De 
Smele ligt er prachtig bij, zo tussen de fraaie bomenrij gezien. 
Deze eiken vormen de grens tussen het paardenwalhalla en 
de veelal fraaie huizen/oud-boerderijen, smederij et cetera, die 
aan deze oude straat zijn gelegen. En ja, de najaarszon erbij 
die de kleuren van de eikenbladeren nog dieper maakt. Een 
pittoresk geheel. Eén of meer van de met schilderstalent geze-
gende Heijenaren zou hier een prachtig schilderij van kunnen 
maken. Zowel de voormalige smederij van Thij de Smid als 
de voormalige boerderijen zijn alle burgerwoningen gewor-
den, maar wel met een link naar de agrarische roots. Paarden 
en enkele ezels concurreren met het aantal bewoners, kortom 
minimaal 1 paard/ezel per bewoner. Maar dit is slechts een 
schatting, ik heb geen volks-/paardentelling gehouden. Het 
zal de waarheid aardig benaderen.
Hoe dan ook, stap eens op de fiets of neem de benenwagen 
als het zonnetje zich weer eens van zijn beste kant laat zien en 
laat deze prachtige entree van Heijen op je inwerken. Gratis en 
met de fiets of de benenwagen gezond voor lijf en leden. 

Om in haar inkomsten te voorzien, organiseerde het 
Sint Dionysiusgilde elk jaar haar kerstactie. Wat in 1972 
begon in de garage van Hein en Mientje Martens aan de 
Kasteelstraat groeide uit tot een bijzonder succesvolle 
kerstactie. 
De kerstactie is aan haar eigen succes ten onder 
gegaan. Omdat de zelfgemaakte kerststukjes door een 
gunstige prijs/kwaliteit verhouding gretig aftrek vonden 
bij de inwoners en bedrijven van Heijen, konden de 
gildebroeders en –zusters de grote aantallen niet meer 
aan en werd in 2004 besloten om niet meer huis-aan-
huis in Heijen kerststukjes te verkopen. De jaarlijkse 
tuinactie is er voor in de plaats gekomen. Het gilde heeft 
de kerstactie nog wel voortgezet voor het bedrijfsleven 
van Heijen, die het gilde jaarlijks een flinke financiële steun 
in de rug gaven. 
Daar komt met ingang van dit jaar ook een einde aan. In 
plaats van de kerstactie haalt het Sint Dionysiusgilde nu 
tweemaandelijks het oud-papier in Heijen op. 

Het gilde heeft de oud-papier actie overgenomen van 
volksdansgroep Iduna.

Langs deze weg willen bestuur en leden van het Sint 
Dionysiusgilde iedereen bijzonder bedanken voor de 
grote financiële steun, die we van inwoners en bedrijven 
van Heijen mochten ontvangen via onze kerstactie. 
Tevens willen we de vele vrijwilligers van binnen en 
buiten het gilde heel hartelijk danken voor hun inzet om 
vele jaren kerststukjes te maken. Het Sint Dionysiusgilde 
blijft rekenen op de steun van inwoners en bedrijven van 
Heijen, maar dan met oud-papier in de even maanden 
van het jaar.

Bestuur en leden Sint Dionysiusgilde

Column

Sint Dionysiusgilde stopt met haar kerstactie
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De Heijense kermis is achter de rug en de bladeren zijn 
aan het vallen. Dit is dus de tijd van het jaar dat bij velen 
in het zuiden van het land het carnavalsbloed weer begint 
te borrelen en dat de voorbereidingen getroffen worden 
voor een nieuw carnavalsseizoen. Ook in de Heijense 
carnavalswereld is men volop bezig om er weer een 
geweldig jaar van te maken. Zoals bij velen bekend is het 
komende seizoen de opmaat naar het 55-jarig jubileum in 
2015. Maar hierover later meer. 

De Wortelpinnen vragen thans in de voorbereiding uw 
hulp en mening: 
De verschillende commissies zijn alweer druk in de weer 
met de organisatie van de diverse activiteiten. Inzake deze 
organisatie roepen wij de hulp van u, de inwoners van Heijen, 
in om uw mening te horen over het volgende: hoe kunnen 
we er samen voor zorgen dat we de Heijense dorpscarnaval 
nog beter kunnen maken. Heeft u hierover ideeën, dan 
horen wij dit graag van u. Dit kan door eenvoudigweg een 
e-mail te versturen naar ideeenbus@wortelpinheijen.nl. De 
ideeën en adviezen kunnen alle richtingen ingaan, zoals over 
het programma of over de invulling van de verschillende 
activiteiten, die we voor de diverse doelgroepen binnen de 
gemeenschap organiseren.

55-jarig bestaan in 2015:
Om er straks een geslaagd jubileumjaar van te maken zijn 
we inmiddels ook  gestart met de voorbereidingen voor ons 
55-jarig jubileum. Over het programma kunnen we nog geen 
precieze mededelingen doen, maar het belooft een geweldig 
feest te worden, waar het gehele dorp bij betrokken wordt. We 
hebben alvast het weekend vastgelegd, waarin het jubileum 
wordt gevierd. U kunt de data van 23, 24 en 25 januari 2015 
in dit verband noteren in uw agenda. Om ervoor te zorgen 
dat het voor iedereen een onvergetelijk jubileum wordt zijn 
er naast vrijwilligers en feestvierders ook financiële middelen 
gevraagd. Een nieuwe sponsorcommissie is druk bezig om 
ervoor te zorgen dat we wederom voldoende sponsors aan 
ons kunnen binden. Vanzelfsprekend is hierbij het uitgangspunt 
dat de ter beschikking gestelde middelen worden ingezet om 
onze dorpscarnaval een stap verder te brengen. 
Omdat we weten dat er niet alleen veel bedrijven zijn die 
“de Wortelpin” een warm hart toedragen, maar ook veel 

particulieren hebben we “De Club van 55” in het leven 
geroepen.

Carnavalsvereniging De Wortelpin viert in 2015 haar 
55 jarig jubileum.
Wat is nu eigenlijk “De club van 55”:
De Club van 55 is er voor iedereen die de carnaval in Heijen 
veel waard is. De Club stelt iedereen in de gelegenheid om 
voor het relatief lage bedrag van € 55,- zijn of haar steentje 
bij te dragen tijdens het jubileum jaar.

Waarom zou je deelnemen:
•  Door middel van de donaties van de deelnemers aan De 

Club van 55 heeft de carnavalsvereniging de mogelijk om 
extra activiteiten te organiseren tijdens het jubileumjaar 
voor de gehele Heijense gemeenschap.

•  11% van de inleg wordt beschouwd als een zogenaamde 
wortelbelasting. Deze belasting zal gebruikt worden om 
de deelnemers aan De Club van 55 iets tastbaars te 
geven tijdens het jubileum.

•   Vermelding in de carnavalsgids en andere publicaties van 
de lijst van De Club van 55.

•  Het betreft een eenmalige donatie. Het gaat dus niet om 
een bedrag, dat jaarlijks verschuldigd is.

Deelname kan simpelweg door het bedrag van € 55,- over te 
schrijven op rekeningnummer 23.18.76.661 (ABN-AMRO) ten 
name van “CV De Wortelpin”, Heikampseweg 56 te Heijen.

Tenslotte:
Bovenstaand is een kort impressie van alles dat we doen 
en ons te wachten staat binnen de Wortelpin. Mocht u 
graag  meer informatie willen, spreek dan iemand van onze 
vereniging aan tijdens een van de komende activiteiten of 
stuur gewoon een e-mail naar het vermelde e-mail adres.
Wij hopen dat wij naar de toekomst 
toe op uw aller steun mogen blijven 
rekenen. Wij sluiten dit artikel af 
met de ons bekende leus:
Dat de Wortelpin maar mag 
groeien en bloeien.

Alaaf,  Het bestuur

Carnavalsvereniging “de Wortelpin”

Carnavalsvereniging De Wortelpin viert in 2015 haar 55 jarig jubileum. 
Om ervoor te zorgen dat we het een onvergetelijk dorps carnavals feest 
van kunnen maken zijn er natuurlijk verschillende ingrediënten nodig; 
vrijwilligers, feestvierders maar ook munten om zaken te kunnen organ-
iseren en bekostigen. Nu heeft een aantal enthousiastelingen het idee 
opgevat om een Club van 55 op te richten om het jubileum mogelijk te 
maken. 

Waarom zou je deelnemen:
Middels de donaties van de Club van 55 deelnemers heeft de carnav-
alsvereniging de  mogelijk om extra activiteiten te organiseren tijdens 
het jubileum jaar voor de heijense gemeenschap.
De Club van 55 stelt iedereen die de carnaval in Heijen een groot en 
goed hart toedraagt in de mogelijkheid om voor het relatieve lage 
bedrag van  € 55,-zijn/haar steentje bij te dragen tijdens het jubileum 
jaar.
Het wortelbelasting bedrag van 11% van de inleg zal gebruikt worden 
om de deelnemers van de Club van 55 iets tastbaars te geven tijdens 
het jubileum jaar. 
Vermelding in de carnavalsgids in de lijst van de Club van 55

Opgeven kan door het bedrag van € 55,- af te geven aan onze penning-
meester. Overschrijving kan ook door het bedrag over te maken op 
rekeningnummer 23.18.76.661 (ABN-AMRO) ten name van “CV De 
Wortelpin”, Heikampseweg 56 te Heijen.

Alvast bedankt namens de Heijense carnavalsvierders voor je deelname.
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Op 31 december van dit jaar zal er in Heijen wederom 
een oliebollenverkoop plaatsvinden.

Vorig jaar hebben de mannen, die meegedaan hebben 
aan Alpe d’HuZes, in samenwerking met Eeterij Heijs 
Hepke een oliebollenactie gehouden.

De verkoop blijft ook dit jaar in sportieve handen. 
Samen met het Heijes Hepke zal de jeugdafdeling van 
Voetbalvereniging Heijen gaan zorgen voor lekkere 
oliebollen.
Meer informatie over deze actie volgt in de 
decembereditie van Hèjs Nèjs.

De laatste donderdag van december is 26 december, 
Tweede Kerstdag. Daarom wordt het oud-papier door 
het Sint Dionysiusgilde een week eerder opgehaald, 
namelijk op donderdag 19 december. Zorg er voor 

dat het oud-papier voor 18.30 uur aan de rand van 
de straat klaar staat. Het Sint Dionysiusgilde dankt u bij 
voorbaat voor uw medewerking.

Wij nodigen u uit voor de Kerstviering op donderdag 
19 december 2013.
Aanvang 14.00 uur
Einde 17.30 uur in d’n Toomp..
Wij verzoeken u een kwartier voor aanvang aanwezig 
te zijn..
 
We beginnen de middag met het devote gedeelte, 
momenten van bezinning.
U gaat genieten van mooie Kerstliederen en luisteren 
naar een prachtig kerstverhaal.
 

Na de pauze is er een optreden van “Mia Dekkers “ 
cabaret van de bovenste plank, lachen, plezier.
 
Het zal weer een warme en sfeervolle middag worden.
Heerlijk kerstbrood en hapjes worden geserveerd 
De toegang is gratis.
 
Vriendelijke groet 
bestuur KBO Heijen.
Karel. Theo. Carla .Cees. Jan. Annie. Riek. 

Ook dit jaar hoef je voor 
de lekkerste oliebol niet de deur uit

Sint Dionysiusgilde
Oud-papier wordt in december eerder opgehaald.

Kerstviering 2013 van de Vereniging voor 
Senioren KBO Heijen

Verenigings- en ander nieuws
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Kernplan Heijen
Op donderdag 31 oktober organiseerde de 
gemeente een inloopavond met presentaties van 
het Centrumplan*, gebaseerd op het overleg van 
5 september. Iedereen kon van 17.00 tot 20.00 u 
binnenlopen, de ideeën bekijken en vragen stellen 
aan de aanwezige gemeentemedewerkers of de 
ontwerpers van de schetsen. Men kon ook schriftelijk 
reageren.  Ook deze middag is, net als de avond van 
5 september, zeer goed bezocht. Voor Hèjje Mojjer 
is het nu de taak om er vaart achter te zetten zodat 
de plannen zo snel mogelijk aan de raad voorgesteld 
kunnen worden. De verwachting is dat dit in januari 
2014 zal zijn.
(*Zie voor de varianten ook de website van de 
gemeente: www.gennep.nl)

Vrijwilliger van het jaar
In de Hèjs Nèjs van december 2012 hadden wij een 
oproep geplaatst voor de Heijense vrijwilliger van het 
jaar 2013. Helaas hebben we daar weinig respons op 
gehad. In januari 2013 hebben we aangegeven dit jaar 
nog een keer een oproep te doen. Vandaar nu al een 
vooraankondiging om te zoeken naar de Heijense 
vrijwilliger van het jaar 2014. Misschien is er iemand 
binnen uw vereniging  die een bijzondere betekenis 
heeft voor de Heijense gemeenschap. In de Hèjs 
Nèjs van december 2013 openen we de officiële 
aanmelding. Tot die tijd kunt u hierover nadenken of 
overleggen met uw buurt of vereniging. Wel hebben 
we gesteld dat we minimaal 3 aanmeldingen moeten 
hebben, indien we dit niet halen maken we geen keuze 
en stoppen ook met dit initiatief.

Goede doelen week
Verschillende dorpen zoal Well, Bergen, Vierlingsbeek 
zijn onlangs, of al langer geleden begonnen met de 
week van de goede doelen. 

Wat houdt dit in? Verschillende goede doelen die door 
het jaar heen bij u aan de deur komen, gaan samen één 
keer per jaar rond om voor alle fondsen die mee doen 
te collecteren. 
Hoe werkt dit? U krijgt een brief in de bus met daarop 
een lijst van goede doelen. Dit zijn de collectes waarvoor  
door het jaar heen bij u wordt aangebeld zoals b.v. 
KWF, de Nierstichting, Nederlandse Hartstichting enz. 
Achter de fondsen staat een vakje waar u het bedrag 
in kunt vullen dat u wilt doneren aan dat betreffende 
fonds. Onderaan telt u alles samen en doet u de brief 
samen het bedrag in een retourenvelop. In de week na 
het ontvangen van de lijst zijn er 2 avonden waarop 
de collectanten de enveloppen op komen halen. Deze 
worden centraal opengemaakt en de bedragen worden 
verdeeld zoals u die hebt ingevuld en toebedeeld aan 
de fondsen. De voordelen hiervan zijn dat er slecht 
1 keer per jaar iemand bij u aan de deur komt voor 
misschien wel 7 of 8 fondsen tegelijk. Bovendien zijn er 
minder collectanten nodig en kiest u bewuster waar u 
wat aan geeft. 
Wel komen de verenigingen met donateursacties of 
loterijen nog wel apart bij u aan de deur.
Inmiddels hebben we een hele lijst met contactpersonen 
die collecteren in Heijen, maar mogelijk hebben 
we toch iemand vergeten. Mocht het zijn dat u 
coördinator bent van een fonds en afgelopen week 
hierover niet bent benaderd, dan vragen wij u contact 
op te nemen met hejjemojjer@heijen.info of te  bellen 
met 0639897697. Wilt u ook a.u.b. even doorgeven 
als u in Heijen collecteert terwijl de coördinator b.v. in 
Gennep woont. Begin 2014 zullen we bovenstaande 
met de collectanten en coördinatoren bespreken om 
te bekijken of dit iets voor Heijen is en of ze hier aan 
mee willen werken. Mocht dat zo zijn dan willen we de 
’ goede doelen week’  met ingang van 2015 invoeren.

Bericht van het bestuur

Bericht van 
het bestuur 



open op afspraak - langeven 17 - 6598 md heijen - tel: 06-10601856

Uw adres voor:
- Reparaties
- Trouwringen
- Gedenksieraden
- Graveren in tal van sieraden
- Bestaande ringen veranderen
- workshops geven in eigen atelier
- zetten van stenen in tal van metalen
- schilden voor gilden, bedrijven, verenigingen

Gildeslagerij Arno de Best
Raadhuisplein 3
5854 AW Nieuw Bergen
www.debest.gildeslager.nl
ook op maandag geopend

BEWUST  BETER
ONS TEAM HEET U VAN HARTE WELKOM!

Varkensvlees: Le Porc Fermier, 
afkomstig uit de Belgische Ardennen.

Geen medicijnen, verse buitenlucht, leven op stro 
en 100% natuurlijk voedsel. (www.pqa.be)

Rundvlees: vrouwelijk Nederlandse runderen, afkomstig 
van de gebr. Roos uit Oploo en Veulen

Kip: Gildehoen Nederlandse kip, beter leven 
(www.gildehoen.nl)

vleeswaren uit eigen keuken
NEDERLANDS KAMPIOEN RAUWE VLEESWAREN

Een lekker stukje verantwoord vlees 
voor elke gelegenheid



Doejemee met Sjors 
van start in Gemeentes 
Gennep, Mook&Middelaar 

Naschoolse activiteiten voor alle kinderen 

van 4-13 jaar

Gennep, Mook&Middelaar, 24 oktober 2013 – In de week van 30 okto-

ber a.s. gaat in de gemeentes Gennep en Mook&Middelaar het sport- en 

cultuurstimuleringsproject ‘Doejemee met Sjors’ van start. Via dit project 

kunnen basisschoolkinderen op een laagdrempelige en nieuwe manier 

kennismaken met een grote verscheidenheid aan sporten en creatieve 

activiteiten, zonder meteen lid te hoeven worden. Hiermee waren de 

kinderen in Gennep, Mook&Middelaar al bekend, maar het aanbod is nu 

in een geheel nieuw jasje gestoken en uitgebreid.

Het ‘Doejemee met Sjors’-boekje bevat meer dan 75 sportieve en cul-

turele activiteiten zoals Taekwondo, Dansen, Badminton, Atletiek, Fitness 

& Volleybal. Culturele cursussen als Dansen, Muziek maken, Schilderen, 

Cupcakes maken, een Boek maken, Kinderyoga en nog veel meer. Eind 

oktober ontvangt ieder kind uit groep 1 t/m 8 van alle basisscholen in 

de gemeente een kleurrijk exemplaar. 

Inschrijven via internet

Vanaf woensdag 30 oktober 2013 13.00 uur kunnen kinderen zich in-

schrijven op www.sjorssportief.nl.

Speerpunt
Het verbinden van kinderen aan sport- en/of cultuurverenigingen is één 

van de speerpunten uit het gemeentelijk sport- en cultuurbeleid. Doe-

jemee met Sjors  is één van de instrumenten die de gemeentes Gennep 

en Mook&Middelaar inzetten om haar beleidsdoelen te behalen.  

Samenwerking
Doejemee met Sjors is een concept van Sportstimulering Nederland in 

samenwerking met Stichting Doejemee. Het is een succesvolle metho-

de om kinderen van de basisschoolleeftijd enthousiast te maken voor 

deelname aan sportieve en culturele activiteiten. Meer informatie is te 

vinden op de website www.sjorssportief.nl of www.doejemee.nu. Of 

stuur een e-mail naar ellen@doejemee.nu.

Nationale Zonnebloem loterij:

Zon in de schoorsteen

Eind mei 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 820 loten mogen verkopen in 
Heijen. Wij danken u hiervoor hartelijk.Op 28 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 wan-
neer u een lot heeft met de eindcijfers 46740 of 74248 of 99157. U 
ontvangt € 50,00 wanneer u een lot heeft met de eindcijfers 3850 of 
0154 of 4538. U ontvangt € 15,00 wanneer u een lot heeft met de 
eindcijfers 656 of 301 of 530. Verder zijn er nog grotere prijzen. 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. Zon-
nebloemloterij, Postbus 1279, 5004 BG Tilburg.

De Zonnebloem levert een positieve bijdrage aan het leven van 
mensen met een fysieke beperking door ziekte, handicap of ge-
vorderde leeftijd. Door middel van huisbezoek, activiteiten en aan-
gepaste vakanties geven we kleur aan hun leven en helpen onze 
18 Heijense Zonnebloemvrijwilligers gevoelens van eenzaamheid te 
verminderen. 
Een jaarlijks terugkerende activiteit is de Sinterklaasmiddag. Op 
woensdag 4 december  organiseren we weer een Sinterklaasmiddag 
voor de zieken, invaliden en ouderen van Heijen. U kunt deze middag financieel ondersteunen door uw, zeer wel-
kome, vrijwillige bijdrage af te geven bij Lizet Roelofs Kasteelstraat 
10a of Mariek 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

Prikbord

Math. Coenen 103 jaar! 
De oudste Heijenaar, Math. Coenen, 
vierde op 9 november zijn 103e ver-
jaardag in verzorgingshuis Norbertus te 
Gennep, samen met familie en vele be-
kenden. Ook loco-burgemeester Ingrid 
Voncken was present. 
Woensdag 7 november bracht Die 
Orginal Maastaler een muzikale hulde 
aan de jarige. Het werd een feest van 
herkenning. Math is al fan van dit orkest 
vanaf de oprichting, begin jaren 70.

Hans en Suzan Boekholt 

“echtpaar van het jaar” 

Op 16 november jongstleden zijn ons redactielid 

Hans Boekholt en zijn vrouw Suzan verkozen tot 

“Echtpaar van het jaar” wegens hun grote verdien-

sten voor de Heijense gemeenschap.

Hans onder andere voor de Carnavalsvereniging 

en VV Heijen en Suzan voor de Zonnebloem.

Hans en Suzan, namens de overige leden van de 

redactie van het Hèjs Nèjs van harte gefeliciteerd.

Erica - Harrie - Henk - Jan - Margriet - Marjo - 

Ricky.



Hèjs Nèjs
november 201310

In onze rubriek “hoe is het toch met” benaderen we Heijenaren die hun geluk buiten de Heijen-
se grenzen hebben gezocht.
Deze keer hadden wij een leuk gesprek met Caspar Kessels, zoon van Wiel en Anny Kessels. De 
44-jarige Caspar is 26 jaar geleden uit Heijen weggetrokken, maar draagt ons dorp nog steeds 
een warm hart toe. Zus Mariëtte en broer Marcel wonen nog steeds in Heijen.
In een vorige editie heb je kunnen lezen over het wel en wee van de Gerardamolen en dat is pre-
cies de plek waar Caspar op 1 februari 1969 ter wereld kwam en tot ongeveer zijn 18e woonde. 
Vader Wiel was molenaar (d’n mulder) en pluimveehouder, hij had 60.000 kippen. Bovendien 
leverde hij kunstmest en veevoer (zakgoed, in het jargon) bij de boeren in de omgeving. 

Caspar, vertel eens over je Heijense 
jaren!
En Caspar vertelt over het gezin waarin 
hij als nakomertje opgroeide met zijn 
zussen Anja en Mariëtte en broer Marcel. 
Over zijn vader Wiel die al op 51-jarige 
leeftijd overleed, Caspar was toen 16. 
Over zijn peetoom, Dries Kessels. Over 
zijn vriend Pierre Hendriks, tegenwoordig 
restauranthouder in Franschhoek, Zuid-
Afrika, die wij als redactie ook al eens 
mochten interviewen. Pierre kent hij al 
uit de zandbak op de kleuterschool. Op 
deze pagina staat een jeugdfoto van de 
twee, kamperend bij de oma van Pierre. 
Ze zitten hun zelfgekookte eten op te 
eten. Koken zat er dus al heel vroeg in 
bij allebei. Let op de TV die ze in de tent 
hadden!

De lagere schooljaren op de Mariaschool 
en hoe hij tussen de middag zijn 
boterhammetje opat bij Jurgen Sanders 
in de Meidoornstraat. De jaren dat hij 

Hoe is het toch met.....

voetbalde bij V.V. Heijen. Hij was de joker van het elftal. 
Als het allemaal tegenzat zette de trainer Caspar in 
en vaak scoorde hij dan ook nog even in het laatste 
kwartier van de wedstrijd. Caspar grijnst nog bij de 
herinnering.
Verder de grote vriendengroep (P.I.G.) waar hij 
jarenlang deel van heeft uitgemaakt. De katholieke 
sfeer in het gezin Kessels en het misdienaarschap 
samen met Richard Bindels, alle kattenkwaad dat hij 
heeft uitgehaald, maar daarover verderop meer. En zijn 
keuze om een koksopleiding te gaan volgen. Zijn eerste 
vriendinnetje was ook een Heijens meisje. We zullen 
de naam niet noemen, want misschien weet ze dat 
helemaal niet meer!

Caspar: “ik wist al op mijn twaalfde dat ik in de horeca 
wilde gaan werken, het liefst als kok. Dus het lag voor de 

Interview

Caspar van d’n mulder?

Hij was de joker 
van het elftal.

Beide vrienden op kamp: links Caspar, rechts Pierre
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Na de militaire dienstplicht kwam ik 
terecht bij sterrenrestaurant Hostellerie 
Du Chateau / Hostellerie van Gaalen in 
Heeze, waar ik in totaal elf jaar gewerkt 
heb als Chef de Rang, oberkelner 
en bedrijfsleider. Toen begon het te 
kriebelen: ik wilde graag een eigen 
restaurant. In het jaar 2000, ik was rond 
de 30, vond ik Taverne De Koetsier 
in Nederweert. Ik heb toen de stap 
genomen en ben voor mijzelf begonnen. 
Het pand aan de Zuid-Willemsvaart 
werd opgeknapt en we noemden het 
Kesselshof. Het pand dateert uit 1870 
en zoals de vroegere naam al zegt, hier 
rustten de koetsiers van de paarden 
uit, die de trekschuiten door de Zuid-
Willemsvaart trokken. Kesselshof was 
echt een klassiek restaurant. Het was 
een chique zaak, zoals ik gewend was bij 
Du Chateau. Na acht jaar dit restaurant 
bestierd te hebben ging het wat slechter 
met de zaak. Ik ben in die tijd gescheiden 
en de crisis brak uit. Samen met een 
compagnon John Beyes die al bij mij 
in loondienst werkte en mijn nieuwe 
partner Kitty heb ik het aangedurfd het 

hand dat ik meteen na de lagere school naar De Hamert in Wellerlooi 
ging voor de opleiding voor Consumptieve Beroepen. Een jaar later 
voegde zich ook vriend Pierre Hendriks bij deze opleiding. Na vier jaar 
ging de vervolgopleiding door op de Klokkenberg in Nijmegen. Deze 
opleiding sloot veel beter aan bij mijn karakter, men ging er op een 
veel volwassener manier met de leerlingen om. Het was allemaal wat 
minder strak geregeld dan bij De Hamert. Het viel overigens nog niet 
mee om op deze opleiding toegelaten te worden, gelukkig kwam ik via 
een oom van mij in contact met een van de leraren van deze opleiding, 
Hans Swaghoven, die heeft ervoor gezorgd dat ik toch kon beginnen. 
In die jaren heb ik op verschillende plaatsen stage gelopen, onder 
andere bij Lunchroom Paullin in Gennep en de Riethorst in Plasmolen. 
Hierna ben ik begonnen in de bediening bij de Plasmolense Hof, als 
kok kon ik niet direct werk vinden. Daar heb ik een jaar gewerkt, 
daarna kon ik naar Restaurant de Hamert en vervolgens in 1987 naar 
de Karpendonkse Hoeve in Eindhoven.

In februari 1990 moest ik in militaire dienst in Den Bosch. Het toeval 
wilde dat ik precies gelijk met Pierre in dienst moest, de eerste vier 
weken waren we zelfs kamergenoten.  Na de opleiding bracht ik de 
rest van de diensttijd door als hofmeester (bediening in het leger) in 
Ede. In no time stond ik ook achter de bar in de officiersmess en in 
de weekenden werkte ik bij Restaurant Figi in Zeist, daar heb ik mijn 
(inmiddels ex-)vrouw leren kennen. Wordt vervolgd op blz 13

Interview

Caspar Kessels in zijn element

Ik heb het aangedurfd het roer 
helemaal om te gooien.

Het restaurant heet nu Diverso.
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roer helemaal om te gooien. Het restaurant heet nu Diverso. Het is, 
wat ik noem, een mediterraan restaurant, veel zuidelijke invloeden dus. 
Je kunt bijvoorbeeld een “Toscaans Tafeltje Vol” bestellen, dan komen 
er schalen vol lekkere hapjes op tafel waar je met zijn allen gezellig 
omheen kunt gaan zitten eten. Je kunt er snel een broodje eten, maar 
ook uitgebreid tafelen. 

Na deze omslag is het een stuk drukker geworden. John bestiert de 
keuken en ik neem de bediening voor mijn rekening. Kitty, die behalve 
een full time leidinggevende baan in het facilitair management heeft, 
neemt een dag per week het kantoorwerk op zich. Zij zorgt er ook 
voor dat de menukaarten tiptop in orde zijn. We werken veel met 
streekproducten zoals Nederweerter peelham en asperges natuurlijk.
Uit mijn eerste huwelijk heb ik twee zonen, Lars en Sven, 12 en 15 
jaar oud. Lars zit op de middelbare school en Sven het laatste jaar op 
de basisschool, ze doen het goed. Ik zie hen twee maal per week. Dat 
is heel fijn.”

Inmiddels heeft Caspar, als een echte gastheer, ervoor gezorgd dat de 
redactie niets tekort komt. We worden verwend met koffie en thee 
met een superlekkere zachte bonbon (net een zalfje), een drankje, 
hapjes die haast te mooi zijn om op te eten. De eigengemaakte 
limoncello, waar onze chauffeur eigenlijk alleen maar aan mag ruiken…, 
nou vooruit nippen mag ook. Alles pico bello in orde, om het maar op 
zijn Italiaans te zeggen. 
Caspar, zo kun je gerust stellen, heeft na een moeilijke periode, zijn 
draai helemaal gevonden en dat straalt hij ook aan alle kanten uit.

Hoe zit dat nu met dat kattenkwaad?
Caspar lacht. Inmiddels zijn de streken 
wel verjaard meent hij en vertelt met 
smaak dat hij en mede-misdienaar 
Richard eens tijdens de H. Mis in 
de gaten kregen dat er een vogel 
rondvloog in de kerk. Die vogel streek 
neer op het  kruisbeeld en liet daar ook 
wat op achter. Richard en hij lagen in 
een deuk! En de rest van de kerk ook. 
“Behalve een” zo vertelt Caspar: “Mijn 
moeder. Ik kreeg een vreselijke straf: ik 
mocht geen misdienaar meer zijn. Nog 
nooit zo’n fijne straf gehad!”
Ook hebben we na het stappen tijdens 
Carnaval eens een band laten leeglopen 
van een busje dat geparkeerd stond bij 
De Klomp. 
We dachten dat het busje leeg was, 
maar ineens ging er binnenin een lampje 
branden. Wij er als een speer vandoor, 
maar ’s ochtends werd ik opgebeld 
door mijn zwager Ron Wabeke die bij 
de politie werkte. Toen wist ik wel hoe 
laat het was. Toch betrapt! 
Katholiek als het gezin was moest 
Caspar elke week mee naar de kerk. 
Toen hij een keer oversloeg en liever 
naar het vissen in de Maas ging kijken, 
vroeg moeder wie er gezongen had in 
de kerk. Caspar: “gewoon, de mensen 
in de kerk.”  Maar er bleek een speciaal 
koor te hebben gezongen. Toen wist 
moeder genoeg. Een week lang iedere 
morgen naar de Mis! Aj.

Heb je verder nog hobby’s?
Caspar blijkt een fervent golfer te 
zijn. En een grote wijnliefhebber. Hij 
is lid van een wijnclub die een maal 
per drie maanden bij elkaar komt. De 
gastheer moet voor het diner zorgen 
en de anderen brengen de wijn mee. 
Van die bijeenkomsten worden zelfs 
notulen gemaakt en soms worden 
die gepubliceerd in gerenommeerde 



Hèjs Nèjs
november 2013 13

Hier mocht de redactie van snoepen!

wijnmagazines. Ook heeft hij mooie reizen gemaakt, is al twee keer in 
Zuid-Afrika geweest om zijn jeugdvriend Pierre Hendriks op te zoeken. 
Als Pierre in Nederland is komt hij ook altijd een vorkje prikken bij 
Caspar. Die twee zijn elkaar nooit uit het oog verloren. Das toch moj.

Hoewel Caspar nog geregeld in Heijen op familiebezoek komt is hij 
voor zijn gevoel toch een heel eind uit Heijen weg. Zelfs zijn Heijense 
accent is verdwenen. Maar, zo betoogt hij: “Heijen is het dorp waar ik 
ben opgegroeid en gevormd, dat zal ik niet vergeten.”

Restaurant Diverso
Brugstraat 44
6031 EG Nederweert
T: 0495 625 000
E: info@restaurantdiverso.nl
www.restaurant.diverso.nl

Met dank aan Jo Hendriks, moeder van Pierre, die ons de jeugdfoto ter 
beschikking stelde.

Ik mocht geen misdienaar meer zijn.
Nog nooit zo’n fijne straf gehad!

Interview

Heijen is het dorp waar ik ben 
opgegroeid en gevormd, 
dat zal ik niet vergeten.

	 Sint	Janstraat	14		I		Ottersum
Tel.	(0485)	51	22	06		I		www.vangoethem.nu
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Menig verenigingsbestuur, evenementencommissie of organi-
satiecomité zal zich in deze kwalificatie kunnen vinden. Het is 
wijd en zijd bekend dat coöperatieve vereniging de Rabobank een 
deel van haar winst afroomt voor maatschappelijke doelen. En 
dat gaat om serieuze bedragen. Ook ons dorpsblad, het Hèjs Nèjs 
profiteert hiervan. Iedere maand levert de Rabobank een paginagrote advertentie af, dat 
schiet lekker op.

We zijn op bezoek geweest bij mevrouw 
Maartje van de Kerkhof (42), adjunct-
directeur Particulieren van de Rabobank 
Land van Cuijk en Maasduinen. Met haar 
spreken we over de rol van de Rabobank 
voor hun klanten in onze regio en in het 
bijzonder over hun betrokkenheid bij de 
leefbaarheid in de diverse dorpskernen.
Dit laatste maakt de Rabobank bijzonder 
zichtbaar in het werkgebied en dat is 
precies de bedoeling.

De Ledenraad
De vraag aan Maartje van de Kerkhof is 
dan ook hoe dit alles in zijn werk gaat. 
Een belangrijke schakel tussen de bank 
en de sponsoraanvragers is, zo vertelt 
Maartje, de Rayonmanager. Als bestuur, 
commissie of comité kun je een verzoek 
om sponsoring van je vereniging of 
evenement indienen. 

Een bekend fonds dat de Ledenraad 
beheert is het Fonds Maatschappelijke 
Betrokkenheid. Tijdens de jaarlijkse 
ledenvergadering kan een aantal (vooraf 
genomineerde) maatschappelijke 
initiatieven worden toegelicht en de 
aanwezige leden stemmen dan over deze 
plannen. 
Dit verzoek wordt vooraf bekeken en 

gewogen door de Ledenraad. De Ledenraad bestaat 
uit een afvaardiging van leden van de Rabobank 
die democratisch gekozen worden in de jaarlijkse 
ledenvergaderingen. Ieder lid van de Rabobank kan zich 
voor een plaats in de Ledenraad kandidaat stellen. Dat 
de Rabobank een Ledenraad heeft is logisch, omdat 
het een coöperatieve vereniging is. Klanten kunnen lid 
worden en de leden zijn dus een stukje eigenaar van de 
bank. Dit is een unieke situatie, die geen enkele andere 
bank kent. Maar wij zijn er natuurlijk blij mee.

Zo verwierf bijvoorbeeld ons Gemeenschapshuis D’n 
Toomp dit jaar een bedrag van meer dan € 3.000,00 
waarmee een deel van de toekomstige verbouwing kan 
worden betaald. De Ledenraad bepaalt de nominaties, 
niet de bank, zo benadrukt Maartje.
Maar de Rabobank doet meer. Zo zijn zij onder andere 
betrokken bij diverse projecten die de KBO’s in de 
regio organiseren voor ouderen met betrekking tot 
computergebruik en internet bankieren. 
In deze bijeenkomsten wordt uitgelegd aan ouderen 
hoe om te gaan met bijvoorbeeld telebankieren en 
om andere bankzaken te verhelderen. Tevens wordt 
aandacht besteed aan het voorkomen van misbruik 
van pasjes. Allemaal om de leefbaarheid van mensen en 

Interview

Allemaal om de 
leefbaarheid van mensen 
en hun woonomgeving te 

ondersteunen.

Rabobank, de motor
achter ons maatschappelijk leven...

Maartje van de Kerkhof
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hun woonomgeving te ondersteunen. Vol gens Maartje is de belang-
stelling voor dit soort bijeen komsten heel groot. De 65+’ers staan 
naar hun gebleken is, midden in het leven en willen nog van alles 
leren. Ze willen bijblijven, al is het maar voor het contact met hun 
kleinkinderen! Maar, zo betoogt Maartje, iedereen is altijd welkom bij 
de diverse filialen van de bank, waar je in de bankhal vriendelijk en 
correct wordt geholpen bij alle bankzaken. Klanten kunnen iedere dag 
van 8.00 tot 20.00 uur telefonisch contact opnemen voor bijvoorbeeld 
het aanvragen van pasjes, buitenlands geld enzovoort. Ook kun je in 
de bankhal onder begeleiding van medewerkers van de bank leren 
hoe je je bankzaken thuis op orde kunt houden. 

Vernieuwers
Een ander deel van de koek, als je het zo oneerbiedig wilt noemen, gaat 
naar vernieuwende projecten die bedacht zijn door ondernemers. 
Stel, je hebt een briljant idee, maar geen geld om het te testen of uit 
te voeren. Dan komt de Rabobank in actie. Als zij in je idee geloven 
is er geld beschikbaar om je op weg te helpen. Zo zijn er al diverse 
initiatieven in de regio omgezet in daden. Wie de Floriade heeft 
bezocht heeft dit met eigen ogen kunnen aanschouwen. Het paviljoen 
van de Rabobank stond er vol mee.

Het nieuwe bankgebouw in Boxmeer
Maartje noemt dit gebouw “ons bestuurlijk centrum”. Men zat eerst 
gehuurd in een pand in Cuijk, maar al snel bleek dat huren een veel 
duurdere optie is dan zelf een bankgebouw in eigendom te hebben. 
Het gloednieuwe pand met uitzicht op de A77 staat nu nog een 
beetje verloren in een grote wei waar schaapjes grazen. De bedoeling 
is natuurlijk dat hier nog het een en ander omheen gebouwd gaat 
worden. Maartje is laaiend enthousiast over het gebouw. Het is 
transparant en super duurzaam gebouwd. Deze duurzaamheid komt 
bijvoorbeeld tot uiting in de LED verlichting, het sedumdak, de Breeam 
certificering, koude-warmte opslag, zonnepanelen en nog veel meer.

Ook dit gebouw is natuurlijk een beetje van ons, de leden. En 
daarom is het de bedoeling om van het bestuurlijk centrum een 
ontmoetingsplaats te maken. Niet alleen kunnen zakelijke relaties van 
de Rabobank elkaar hier ontmoeten maar ook op maatschappelijk 
vlak zal het een rol van betekenis gaan vervullen, is het idee. Denk aan 

ledenvergaderingen van verenigingen, 
bijeenkomsten van allerlei aard, 
organisatiecomités. 
Uit veel dorpskernen zijn uit 
kostenoverwegingen en de opkomst 
van het internet de filialen van de 
Rabobank verdwenen. Maar, zo 
herinnert Maartje ons eraan, de filialen 
zijn misschien weg, maar in elk dorp is 
in ieder geval wel een geldautomaat 
aanwezig. In totaal kent de regio Land 
van Cuijk en Maasduinen acht filialen. 
Men kan altijd in deze kantoren terecht 
voor een afspraak.

Naamsbekendheid
Voor de naamsbekendheid van de 
Rabobank hoeft men dit alles niet te 
doen. De Rabobank zit in deze regio 
in ieders genen. De naamsbekendheid, 
zo durft Maartje te stellen, is 100%. De 
Rabobank is er voor alle klanten, van de 
beginnende zzp’er tot de multinational 
en voor alle mensen van de wieg tot 
het graf.
Een zakelijke instelling als een bank 
die zo veel betrokkenheid toont met 
het wel en wee in onze dorpen is 
uniek en laten we hopen dat dit zo 
blijft. Let er maar eens op, je kunt bijna 
geen evenement tegenkomen, of de 
Rabobank heeft er een steentje aan 
bijgedragen. En dat is toch moj. 

www.rabobank.nl 

De Rabobank in Gennep
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Familie Jansen

Gerrit en Mina Jansen-Jonkers
vullen elkaar al 50 jaar aan… 

Een mijlpaal, dat is een gouden bruiloft altijd en gelukkig zijn er in ons mooie dorp veel echtparen die 
deze mijlpaal mogen beleven. In oktober waren Mina en Gerrit Jansen uit de Acaciastraat het stralende 
middelpunt. Schoondochter Anja benaderde ons voor een interview en dan gaan wij er altijd graag 
op af. Want zoals altijd hebben mensen die vijftig jaar leef en leed samen hebben gedeeld heel wat te 
vertellen. Zo ook Gerrit en Mina. 

Gerrit (85) is geboren en getogen op het 
Nieuw Erf. Hij kwam uit een gezin van drie. 
Gerrit heeft een broer en een zus. Zijn 
vader Bertus had er een gemengd bedrijf, 
landbouw en veeteelt. Gerrit vertelt met 
trots over de enorme beuk die nog steeds 
aan het eind van het Nieuw Erf staat. Hij 
heeft deze boom op 14-jarige leeftijd in 
1943 eigenhandig geplant. En dat is nu 
een enorme boom geworden! Bekijk hem 
maar eens als je er langs fietst.
De oudste broer van Gerrit ging bij de 
Spoorwegen werken en Gerrit nam de 
boerderij (Lambertushof) over. In 1960 
overleed Gerrits moeder en na drie jaar 
vond vader dat er maar eens vrollie over 
de vloer moesten komen. 

En dus toog Gerrit de Maas over en haalde daar zijn bruid naar Heijen. 
Ze heette Mina Jonkers uit Westerbeek, een dorpje in Brabant aan de 
rand van de Peel. Mina kwam uit een gezin van elf kinderen, zij was de 
oudste van de zes meisjes. Het was voor Gerrit een hele drukte met 
al die vrollie, dat was hij niet gewend, maar het was wel gezellig! De 
verkering begon in april 1963 en in oktober werd er al getrouwd. Niet 
dat er haast bij was, zo verzekert Mina (83) ons, want zoon Lambert 
werd pas vijf jaar later geboren, maar ze waren beiden in de dertig en 
dan heb je niet meer zo lang verkering. Op 18 oktober 1963 was het 
dus zover. Gerrit kwam in zijn Volkswagen naar Westerbeek, nadat hij 
thuis natuurlijk eerst de koeien had gemolken. Het was heel mistig ’s 
morgens en Mina stond al op de uitkijk. Het feest werd gehouden in 
een zaal in Westerbeek. 

Het was voor Gerrit een hele drukte 
met al die vrollie, dat was hij niet 

gewend..
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Interview

Mina trok in op de Lambertushof en samen bestierden ze de boerderij. 
Opa bleef nog ruim twaalf jaar bij hen wonen, maar daarna ging hij 
naar het bejaardenhuis waar hij op 90-jarige leeftijd overleed. In 1968 
werd zoals gemeld zoon Lambert geboren, hij bleef enig kind. Gerrit 
en Mina waren zielsgelukkig met hem.

Tractoren
Jarenlang werkten ze samen hard op de boerderij, maar rond 1987 
werd het allemaal wat minder en ze besloten het vee te verkopen. Dat 
was het moment dat Gerrit een nieuwe hobby ontdekte. Hij kocht in 
de omgeving oude tractoren op en sleutelde net zo lang totdat hij ze 
weer aan de praat had. De eerste tractor kocht hij in Overloon, vele 
volgden. De ontbrekende onderdelen vond hij vaak op ruilbeurzen 
die regelmatig gehouden werden. Die tractoren werden zijn lust en 
zijn leven. Ze stonden geparkeerd in de oude koestal. Hoewel Mina 
wel eens mopperde op “het oude roest” moet ze toch toegeven dat 
het ook wel een leuke hobby was. Ze is best blij dat haar man zulke 
gouden handen heeft. 

Want, dat komt er ook nog bij: alles wat kapot is kan Gerrit maken, 
oude klokken, oud gereedschap, je kunt het zo gek niet bedenken. Zijn 
motto is dan ook: “weggooien kan altijd nog”. Ook Mina kreeg meer 
vrije tijd en legde zich toe op fotograferen. Alle tractoren zijn door 
Mina op de foto gezet. Maar dat niet alleen, ook de kleinkinderen, 

feesten, vakanties, overal zag Mina 
mogelijkheden om te fotograferen. Als 
ze tenminste een rolletje in het toestel 
had gedaan, want het is wel eens 
voorgekomen, dat ze dat vergeten was. 
Oei…

Lambert en Anja
In Lambert vloeide geen boerenbloed. 
Hoewel hij op de Lambertushof is 
blijven wonen, werkt hij in de beveiliging 
bij NXP in Nijmegen. Hij trouwde met 
de Gennepse Anja en samen kregen 
ze twee dotjes van meiden. Maudy en 
Evy, nu 10 en 9 jaar oud. Zij zijn opa’s 
en oma’s grootste trots. Mina vertelt 
lachend: “toen Maudy geboren werd 
was net de bovenverdieping van de 
boerderij verbouwd en we waren er 
nog aan het poetsen toen de bevalling 
zich aandiende. Na de geboorte van 
Maudy wilden we natuurlijk snel naar 
het ziekenhuis, maar eerst moesten de 
krulspelden nog in mijn haar!” 
Vooral Maudy vindt dat een prachtig 
verhaal.

Gerrit tussen de tractoren. De foto is door Mina gemaakt

Zijn motto is dan ook: “weggooien 
kan altijd nog”.

Wordt vervolgd op blz 19
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Unieke 
interieurs 
op maat
Hofmans interieurbouw is 
gespecialiseerd in het 
vervaardigen van maat-
werkinterieurs voor zo-
wel particulieren als 
bedrijven. Met veel aan-
dacht voor detail en 
kwaliteit zorgen wij 
ervoor dat uw interieur-
wensen werkelijkheid 
worden.
 
Kwaliteit is niet
onbetaalbaar!

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

Boxmeerseweg 2a  6598 BK Heijen
www.snellenhorecaservice.nl

 

 

   durf jij de
uitdaging aan? 

Avonturenspeeltuin ‘Reis om de wereld in 80 dagen’

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

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

 Indoorspeeltuin  het leukste uitje voor het hele gezin!
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Canada
Vijfentwintig jaar geleden, toen ze dus hun zilveren bruiloft vierden, zijn 
ze samen naar Canada geweest waar een nichtje van Mina woonde. 
Ze hadden het met Lambert besproken en die vond het helemaal niet 
erg als er geen feest kwam, maar dat ze hun geld spendeerden aan 
een mooie reis. Het was een lang gekoesterde wens. Ze bezochten 
onder andere de Niagara Watervallen waarvan twee mooie door 
Mina gemaakte en uitvergrote foto’s nog steeds aan de muur hangen. 
Ook de enorme afstanden in het land maakten indruk: Gerrit: “ Je 
moest een uur rijden om bij de kerk te komen!” 

Hobby’s
Gerrit is dus een echte knutselaar en repareert alles wat los en vast 
zit. Toen een van de kleindochters eens een sneetje in haar vingertje 
had rende ze naar opa: “opa, maken” riep ze. Behalve fotograferen 
heeft Mina al heel wat keren toneelgespeeld en op bruiloften en 
partijen leuke acts opgevoerd. We mogen best even in de vele 
fotoalbums kijken en zo zien we Mina uitgedost als Tina Turner, pastoor, 
huwelijksmakelaar, jager, gevangenisboef, Pippi Langkous, Corrie van 
Gorp, Urbanus. Je kunt het zo gek niet bedenken. Ze vond het altijd 
prachtig om op te treden en weer een leuk typetje te bedenken. Nu 
is kaarten haar lust en haar leven.

De gouden bruiloft
Die werd dus gevierd op 18 oktober, exact vijftig jaar na de bruiloftsdatum. 
Het huis aan de Acaciastraat werd versierd door de buren en de 
vriendinnen. De dag begon met een H.Mis in de Dionysiuskerk, waarna 
het gezelschap zich verplaatste naar Café Zalen Schuttershof voor een 
lekker diner. De avonduren werden doorgebracht met familie, vrienden 
en kennissen en een gezellig stukje muziek.

Het enige dompertje op deze prachtige dag kwam na afloop. Toen 
Gerrit en Mina hun huis binnen wilden, konden ze er niet in. Ze 
hadden de deur achter zich dichtgetrokken en de sleutel zat nog aan 
de binnenkant! Wat nu? Lambert en Anja wisten raad. Ze namen vader 
en moeder mee naar het Nieuw Erf, leenden hun een pyjama en lieten 
hen in hun bed slapen. Net als vijftig jaar geleden sliepen ze samen 
in “hun oude nest”, aldus Mina. Er was echter één groot verschil: ze 
hoefden er de volgende dag niet, zoals vijftig jaar geleden, voor dag en 
dauw uit om de koeien te melken….
En ze hadden meteen een mooi verhaal voor het Hèjs Nèjs, dat dan 
weer wel!

Mina: “Dat was het einde, dat deed 
letterlijk en figuurlijk de deur dicht! 
Maar we hebben lekker geslapen en 
Anja zorgde de volgende dag voor 
een heerlijke lunch, we hebben er zelf 
hartelijk om gelachen.”

Felicitatie
Uiteraard willen wij als redactie Gerrit 
en Mina van harte feliciteren met hun 
gouden bruiloft. Ze zien er nog gezond 
en kwiek uit en we hopen dan ook dat 
ze nog jarenlang in ons midden zullen 
verblijven. We hebben moeten beloven 
over tien jaar terug te komen… Ze hadden de deur achter zich 

dichtgetrokken en de sleutel zat nog 
aan de binnenkant!

Oproep
Dit verhaal konden wij optekenen, omdat 
schoondochter Anja contact zocht met 
de redactie met de vraag of we haar 
schoonouders wilden interviewen. We 
hopen dat we ook in de toekomst tips 
zullen blijven ontvangen van (familie en/
of vrienden van) gouden huwelijksparen. 
Laat het ons weten! We komen graag 
langs voor een interview. Dat is niet 
alleen leuk om nu te lezen maar ook 
later, voor klein- en zelfs achter- en 
achterachterkleinkinderen waardevol om 
terug te lezen.

Het bruidspaar in 1963
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WOONBOULEVARD NIJMEGEN

VAN HARTE WELKOM

IN ONZE WINKELS VINDT U VOLOP AANBIEDINGEN!

WIJCHENSEWEG (TEGENOVER W.C. DUKENBURG, NABIJ NS-STATION DUKENBURG EN A73) WWW.WOONBOULEVARDNIJMEGEN.NL



Hallo Baby’s van 2013!        Welkom in Heijen! 

Jullie weten het niet, maar vorig jaar heeft de redactie van het Hèjs Nèjs alle baby’s die in 

2012 zijn geboren gefotografeerd en voorgesteld aan Heijen. Dat willen we dit jaar graag 

weer doen, want het was een groot succes.

Dus, lieve Lana, Owen, Youri, Hugo, Jessie, Jelle, Sal, Fleur, Romy, Sterre, Sofie, Mees en ??: 

Laat je papa en mama vóór 8 december 2013 een mailtje sturen aan: 

marjo.boekhorst@heijen.info als ze mee willen doen aan de fotoshoot. Niet vergeten, hoor! 

De fotoshoot wordt gehouden op zaterdag 28 december van 10.30 tot 12.30 uur in 

Gemeenschapshuis  D’n Toomp en je mag best je papa, mama, broertjes, zusjes, opa’s en 

oma’s meebrengen. Wordt het weer een gezellige boel!

Als je verhinderd bent, horen we dat ook graag, dan maken we een afspraak voor het ma-

ken van een foto op een ander tijdstip. Want we willen het stelletje wel compleet hebben!

We hopen dat het net zo’n succes wordt als vorig jaar!

Groetjes van
Erica – Hans – Harrie – Henk – Jan – Margriet – Marjo – Ricky

KBO Vereniging voor 

Senioren Heijen.

Voor het assisteren bij en organiseren van 

activiteiten voor onze leden hebben we hulp 

van vrijwilligers nodig.

Heb jij tijd en ben jij gemotiveerd ons te 

helpen? 

Neem dan contact op met het KBO 

secretariaat

Tel: 513170

Welkom bij onze meest trouwe 

Vrijwilligersclub.

Vriendelijke groet

het Bestuur KBO Heijen.

Persbericht 17-12-2013

Optreden ‘Cheers’ in de Toomp te 

Gennep op dinsdag 17 december

Zangvereniging ‘Cheers’ uit Gennep, geeft onder leiding van 

dirigent Steven Gerrits een kerstconcert in de Toomp. 

Wij zingen voor u bekende liedjes zoals  ‘Stille nacht’ en ‘Win-

ter wonderland’. Daarnaast brengen wij ook een aantal nieu-

were kerstnummers als ‘Christmas in Killarney’ en ‘Santa Claus 

is comin’ to town’ ten gehore. Onze enthousiaste koorleden, 

dirigent en combo willen u van harte uitnodigen om bij dit 

concert aanwezig te zijn. 

De aanvangstijd is 20.00 uur en de toegang is gratis.    

Eervolle vermelding!In de vorige Hèjs Nèjs heb je kunnen lezen over 

de deelname van Teun Hendriks aan de Wiskunde 

Olympiade. Boven dit ar tikel stond een som en laat 

nu iemand in Heijen de uitdaging aangegaan zijn 

deze griezelsom op te lossen! We hebben het over 

Joost ter Laak. Na “dagen” rekenen wist hij het: het 

getal 5 komt 4022 maal voor in de uitkomst van de 

som. 
En dat was helemaal goed. Als je alle vijven wilt noteren kunnen ze net op één 

A4’tje! Mocht je geïnteresseerd zijn in de uitwerking 

van de som stuur dan een mail naar de redactie.
Een pluim voor Joost! 

Vooraankondiging - Boeren in Heijen 
Zoals wellicht bekend schrijft oud-Heijenaar Jacques Urselmann een boek over boeren in Heijen. Het boek heeft de voor de hand liggende titel: ‘Boeren in Heijen’. De ondertitel van het boek zal zijn: het boerenbestaan, de boeren, de gezinnen en de families in Heijen in de 20e eeuw. Het boek is bijna af. De presentatie van het boek  zal plaatsvinden op vrijdag 28 maart 2014 om 19.00 uur  in Gemeenschapshuis D’n Toomp. Iedereen is welkom bij deze presentatie. U hoeft u hiervoor niet aan te melden.

Jacques Urselmann beschrijft in het boek alle boeren en alle boerenbe-drijven in Heijen vanaf  het jaar 1900. Dat zijn er in totaal bijna 300. Tevens vertelt hij iets over de gezinnen van de boeren en over hun familie. Verder schrijft Urselmann over families die ‘verweven’ waren met de boeren in Heijen, zoals de families van de molenaar, de loonwerker, de smid etc.. Tenslotte wordt in hoofdlijnen op de ontwikkelingen in de landbouw in Nederland in de 20e eeuw in het algemeen en de landbouw in Heijen in het bijzonder ingegaan. Kortom, in het boek ‘Boeren in Heijen’ is veel te lezen over de geschiedenis van het Heijense boerenbestaan en aanver-wante onderwerpen.

U kunt het boek, dat 450 pagina’s telt, kopen voor  € 45,--. U kunt niet intekenen op het boek. In het februari-nummer van Hejs Nejs worden nadere mededelingen gedaan over het programma op 28 maart. Tevens wordt dan aangegeven hoe u in het bezit kunt komen van het boek.
Informatie, die u nog opgenomen wilt zien, kunt u tot 10 december 2013 doorgeven aan de auteur,
Jacques Urselmann, telefoon 0348-563075, email jj.urselmann@planet.nl. Gegevens van personen, bijvoorbeeld data van overlijden etc., kunt u eveneens nog tot 30 december a.s. doorgeven.

WOONBOULEVARD NIJMEGEN

VAN HARTE WELKOM

IN ONZE WINKELS VINDT U VOLOP AANBIEDINGEN!
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Heisa

God, als machtig
in zijn trouw (1)

Een christen gelooft dat Gods macht en grootheid geen grenzen 
heeft. Maar de almacht van God is van een andere soort dan wan-
neer mensen in stoutmoedige dromen macht voor zichzelf beden-
ken. De macht van God is voor een mens niet neerdrukkend. Zij laat 
zich ervaren als God “met sterke hand” zijn volk bijstaat.

De Bijbel heeft voor dit toewenden van God een eigen woord namelijk 
het verbond dat God met de mens sluit. Hij wendt zijn kracht aan om een 
mens trouw te blijven. Deze vertrouwt op de almachtige Vader. Hij houdt de 
mensen vast en trekt met hen mee.
De Bijbel spreekt van Gods handelen, vol macht. Dit toont zich in de 
geschiedenis en komt tot uitdrukking in zijn scheppend bezig zijn. De sterke 
God helpt de zijnen; zij kunnen van Hem op aan omdat zijn macht geen 
willekeur is. Zij kunnen zich dan ook aan Hem toevertrouwen. Zijn wijsheid 
overstijgt alles wat mensen plannen en vooruitzien op een oneindige manier. 
In alle tijden hebben theologen zich moeite getroost om iets waardevols 
te zeggen over God. Maar juist de groten onder hen wisten en weten dat 
hun gedachten slechts stukwerk zijn vergeleken met Gods grootheid en 
heerlijkheid.
Mensen die een levend geloof in God hebben, proberen dit geloof uit te 
spreken en Hem in gebed en zang te loven. Terwijl ze dat doen, getuigen ze 
ervan dat Gods grootheid, heerlijkheid en glorie hen steeds helderder voor 
ogen komt te staan.
Gelovige mensen verlaten er zich op dat God zich ooit ten volle laat kennen, 
zoals Hij in werkelijkheid is. De bevrijde schepping zal haar God bejubelen 
en vereren als geen ander, in bewondering en dank.
In dit verband spreekt men vaak over de eeuwigheid van God. Dit betekent 
evenwel meer dan “zonder begin en zonder einde”. Tijd en tijdsduur worden 
door God overschreden. Hij is groter dan alles wat door tijd begrensd wordt. 
In Hem is dus de volheid van alles aanwezig.
Christenen zijn ervan overtuigd dat de Maker van het heelal en alles wat 
zich daarin bevindt, zich in zijn wereld te kennen geeft, ook wanneer zijn 
sporen vaak verborgen zijn. Zij weten: God laat zich niet aanwijzen zoals je 
dat wel kunt bij iets dat je bijvoorbeeld op een tafel legt. Hij is anders dan 
de wereld en de mensen. “Ik geloof in God, de Schepper”, betekent ook dat 
God ook nu de wereld, alle mensen in zijn hand houdt. Daarom is er geen 
sprake van een terugvallen in het niets. Als Schepper staat Hij niet alleen aan 
het begin maar Hij leidt ook de wereld en voert haar naar het einddoel. Aan 
Hem kunnen en willen christenen zich toevertrouwen. (wordt vervolgd)

Pastoor H. Reijnen

H. Dionysius Heijen, Jaargang 32 
email: kerkheijen@tiscali.nl
Pastoor H.Reijnen, 
Hoefstraat 39, 
6598 AM Heijen
T: 0485 511533 
M:06 10087938
Kerkberichten: zie Maas- en 
Niersbode, en via www. heijen.
info Wijziging in algemene infor-
matie:   www.heijen.info

Zondag 01 december 09.30 uur 
Eucharistieviering met volkszang

Zaterdag 07 december 
geen dienst

Zondag 08 december 09.30 uur 
Eucharistieviering met het Gregoriaans Koor

Zaterdag 14 december 19.00 uur 
Gebedsdienst met volkszang

Zondag 15 december 09.30 uur 
Eucharistieviering met volkszang

Zaterdag 21 december 19.00 uur 
Kerstconcert in D’n Toomp m.m.v. diverse 
Heijense muziekgezelschappen

Zondag 22 december 09.30 uur 
Eucharistieviering met volkszang

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

DINSDAG 24 december 22.00 uur 
Nachtmis, Eucharistieviering met het Grego-
riaans Koor

WOENSDAG 25 december 09.30 uur 
Eucharistieviering met het Gezinskoor

DONDERDAG 26 december 09.30 uur 
Gebedsdienst met volkszang

Zaterdag 28 december 19.00 uur 
Gebedsdienst met volkszang

Zondag 29 december 09.30 uur 
Eucharistieviering met volkszang

DINSDAG 31 december 19.00 uur 
Eucharistieviering met volkszang

December
2013

vieringen in
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Hebt u uw kerkbijdrage voor 2013 nog niet overgemaakt? Deze 
ontvangen wij graag nog in 2013. U kunt de bijdrage overmaken naar 
het (IBAN) bankrekeningnummer NL85 RABO 01221 00670 t.n.v. 
Parochie H. Dionysius o.v.v. kerkbijdrage 2013. Wij danken u hartelijk 
voor uw bijdrage. Het kerkbestuur

Kerkbijdrage 2013

Zeker in deze donkere dagen voor Kerst 
waarin wij elkaar nog meer nodig hebben, kan 
het eenzaam zijn. Wilt u thuis steun ontvangen 
van pastoor Reijnen, dan kunt u dit altijd bij de 
pastorie (tel. 511533) doorgeven. De pastoor 
komt dan graag op huisbezoek.

Bezoek 
pastoor

1 Wanneer is het kerstconcert? 
Op zaterdagavond 21 december 2013
2  Waar is het kerstconcert?
In D’n Toomp, het Heijense gemeenschapshuis
3 Hoe laat begint het kerstconcert?
Om 19.00 uur
4 Hoe laat is het kerstconcert afgelopen? 
Tussen 20.15 en 20.30 uur
5 Wat kost een toegangskaartje? 
De entree is helemaal gratis
6  Wie doen er mee aan het kerstconcert? 
Fanfare Eendracht maakt Macht, Gregoriaans koor, 
Gezinskoor, (deel van) Die Original Maastaler, blok-
fluitertjes, mannenkoortje
7 Zijn er nog verrassende optredens te 
verwachten? 
Ja, de Heijense jeugd op blokfluit, een samengesteld 
mannenkoor en Die Original Maastaler heeft ook 
nog nooit deelgenomen aan het concert
8 Waarom zouden we er naar toe moe-
ten gaan? 
Het is leuk om de Kerst goed te beginnen, geza-
menlijk en te laten zien dat Heijen een geweldig 
muzikaal  dorp is

9 Staat er na afloop ook nog wat op het 
programma?
Er staat koffie / thee / limonade klaar met iets lek-
kers erbij
10 Wat wil je/kun je nog meer zeggen 
over het kerstconcert?
Kom! Al een aantal jaar is het een gezellig, sfeervol, 
gevarieerd concert van Heijenaren voor Heijenaren 
(en omstreken)

10 vragen over 
het kerstconcert
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Het is alweer 48 Jaar geleden dat ik in 
Heijen geboren ben, op kermiszondag. 
Sinds 2005 werk ik als zelfstandig gevestigd 
diëtist in Gennep.
Het toeval treft dat ik op dit moment een 
rasechte Heijense dèn aan het opleiden 
ben. 
Graag wil ik u een kijkje geven in de 
huidige wereld van de diëtetiek:

Hoe haalt Neder-
land het beste uit 
zijn voeding?
Welke gezondheidswinst is er met 
voeding de komende 10 jaar te behalen 
als iedereen in Nederland de volgende 
adviezen zou opvolgen? 

•  Door minder dan 10 energieprocent 
verzadigd vet te gebruiken, kunnen 
± 50.000 gevallen van hart- en vaat-
ziekten worden voorkomen.

•  Door 200 gram groente per dag te eten, 
kunnen ± 75.000 gevallen van hart- en 
vaatziekten worden voorkomen.

•  Door 200 gram fruit per dag te eten, 
kunnen ± 80.000 gevallen van hart- 
vaatziekten worden voorkomen.

•  Door 2 x per week vis te eten, waarvan 
1 x vette vis, kunnen ± 100.000 gevallen 
van hart- en vaatziekten worden 
voorkomen.

De diëtist: dame in plooirok
met opgestoken wijsvinger……?

•  Door gezonde voeding en voldoende beweging 
kunnen 25 % van de gevallen van kanker worden 
voorkomen.

•  Door gezonde voeding en minder zout kan de 
bloeddruk vaak net zoveel dalen als met tabletten.  
(bron: RIVM en WCRF)

Maar……
Hoe kom je aan 200 gram groente als je geen tijd hebt 
om te koken?
Hoe kom je aan de gezondheidsvoordelen van vis als 
je geen vis lust?
Hoe weet je of je voeding niet meer dan 10 
energieprocent verzadigd vet bevat?
Hoe kun je lekker eten met minder zout?

En…… 
Weten is nog geen eten. Veranderingen in voeding zijn 
vaak moeilijk vol te houden. Voeding speelt een rol 
bij alle facetten van het leven,  zowel op lichamelijk, 
emotioneel, als sociaal vlak.

Als diëtist is het mijn taak om wetenschappelijke 
adviezen naar de praktijk van alle dag te vertalen.
Dagelijks zie ik een diversiteit aan mensen, wensen, 
klachten en vragen.
Vrijwel altijd op medische indicatie na doorverwijzing 
van een (huis-)arts. De meest voorkomende indicaties 
zijn: gewichtsproblematiek, eetstoornissen, diabetes, 
maag-darmklachten, voedselovergevoeligheid, hoge 
bloeddruk en een verhoogde cholesterolwaarde in het 
bloed.

Kant en klare oplossingen bestaan er wat mij betreft niet. 
Tijdens een eerste consult wordt uitgebreid ingegaan 

Interview

Soms vragen we een gastschrijver een bijdrage te leveren aan ons blad. Deze keer heb-
ben we hiervoor de geboren en getogen Heijense Karin Marinussen-Miggiels bereid 
gevonden. 
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op bestaande klachten en wordt gezamenlijk een begeleidingstraject 
opgesteld. Hierbij wordt onder andere rekening gehouden met 
iemands (medische) voorgeschiedenis, medicatiegebruik, eet- en 
leefgewoontes  en wensen.

Inzicht is de eerste stap op weg naar ander gedrag……..
Ga maar naar een verjaardagfeestje, en de kans is groot dat het gesprek 
op eten uitdraait.  Het gaat  dan vaak niet over het uitwisselen van 
recepten, maar over de moeilijkheden  die mensen ervaren om hun 
eetgedrag in toom te houden.  
De grote veranderingen die de voedselomgeving in de afgelopen 
decennia heeft ondergaan stelt nog al wat uitdagingen aan het 
vermogen om verleidingen te laten voor wat ze zijn en te investeren 
in gedrag dat op termijn verstandig is. Dit maakt het tevens een 
interessant onderwerp binnen de wereld van de psychologie.  
Soms volstaat een begeleidingstraject met puur het uitwisselen van 
kennis op het gebied van voeding. Maar in de meeste gevallen ligt de 
nadruk op gedragsverandering; op verandering van leefstijl. 

Succes begint met het stellen van een realistisch doel……..
Samen met de patiënt/cliënt (net hoe je hem of haar noemen wilt), 
ga ik in eerste instantie op zoek naar realiseerbare doelen.  Daarna 
gaan we kijken wat daarvoor nodig is. Wat bij de één werkt, werkt bij 
de ander nog niet. Vervolgens gaan we aan de slag met als uiteindelijk 

doel: vorming van nieuwe gewoontes 
die de rest van je leven vol te houden 
zijn.

Succes bereik je door vallen en weer 
opstaan………
Niets is zo moeilijk als het doorbreken 
van oude, vertrouwde gewoontes.  
Het blijft voor mij dan ook altijd weer 
een uitdaging om iemand hierin te 
begeleiden. 
Het geeft ontzettend veel voldoening 
als ik bij voorbeeld  zie dat iemand 
na jaren intensief insuline spuiten, 
uiteindelijk het knopje om heeft, is 
gaan sporten, bewust is gaan eten, en 
vervolgens alleen met een tabletje zijn 
diabetes onder controle heeft. 
Of iemand die haar emoties altijd heeft 
weggegeten, niet meer naar een terras 
durfde, bang om daar klem te blijven 
zitten in de stoel, heeft geleerd om 

Brenda Kempen, stagiaire en Karin Marinussen-Miggiels, diëtist 
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Boeren met ambitie

www.forfarmershendrix.nl

ForFarmers Hendrix, producent en leverancier van diervoeders.  

Een no-nonsense organisatie met gedreven medewerkers dichtbij het 

boerenbedrijf. Met een compleet pakket aan producten en diensten, 

werken we samen aan optimale resultaten. Want onze ambitie is een 

tevreden klant.

Boeren met ambitie

EEN COMPLEET ASSORTIMENT
BIJ DECO HOME PETERS

Bij Deco Home Peters vindt u een compleet assortiment verf, behang, raamdecoratie, gordijnen, 
shutters en glas. Wij geven u vrijblijvend advies en helpen u desgewenst met het maken van uw 

keuze. Kom langs in onze winkel en laat u inspireren!

Molenstraat 53, 5431 BW  Cuijk, Tel.: 0485 - 32 17 87
www.peters-decohome.nl

Molenstraat 53, 5431 BW Cuijk, Tel.: 0485 - 32 17 87, 
www.peters-decohome.nl

Verf Behang Raamdecoratie

Gordijnen Shutters Glas

Het adres voor het laten reinigen van 
matrassen, tapijten en meubelen. 
Exclusive reiniging komt aan huis uw matras 
reinigen zodat u weer kunt genieten van 
een gezonde nachtrust zonder huisstofmijt, 
bacteriën en schimmels. 
Tegelijkertijd is het mogelijk uw stoffen 
meubilair een opknapbeurt te geven tegen 
een aantrekkelijke prijs.  
Kijkt u eens op de website: 
www.exclusivereiniging.nl en laat u 
verrassen door de mogelijkheden. 
Geïnteresseerd? Stuur dan een mail naar: 
info@exclusivereiniging.nl
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Brenda en Karin  houden hun vakliteratuur bij

Interview

anders met emoties om te gaan, en vervolgens 20 kg lichter weer met 
haar dochter in de achtbaan gaat. 
Om een begeleidingstraject zo succesvol mogelijk te laten verlopen 
werk ik ook regelmatig samen met bijvoorbeeld fysiotherapeuten, 
psychologen en is de lijn naar de verwijzers erg kort.

Ik had beter voor mezelf gezorgd als ik vooraf geweten had dat ik 
zó oud zou worden…….
Deze spreuk heb ik in mijn wachtruimte hangen en levert altijd weer 
gespreksstof op. Zo vertrokken mijn stagiaire en ik een paar weken 
geleden,  gewapend met deze ‘wijze woorden’ naar de seniorenbeurs 
in Gennep. Wat daar ook weer opviel is dat mensen vaak veel weten, 
maar dat het in de praktijk toch lastig is om het uit te voeren. Daarnaast 
bestaan er nog heel veel fabels omtrent voeding. 

Even voorstellen………
Ik ben Brenda Kempen, 21 jaar en woon nog thuis bij mijn ouders in 
Heijen. 
Ik ben in september 2009 begonnen aan de opleiding Voeding en 
Diëtetiek op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Ik heb voor 
deze opleiding gekozen, omdat ik het erg interessant vind wat voeding 
zowel met ziekte als gezondheid van mensen kan doen. Voeding speelt 
een grote rol in ons leven. Ik vind het leuk om mensen te helpen hun 
gezondheid te verbeteren. 
Ik loop vanaf september tot half januari stage bij Karin. Ik vind het erg 
leuk, en zie een grote diversiteit aan mensen met ieder hun eigen 
gezondheidsproblemen, klachten, wensen en vragen. Ik vind het een 
uitdaging om voor mensen een advies op maat te maken dat op lange 
termijn vol te houden is. Als ik deze stage succesvol afrond, mag ik in 
februari/maart mijn HBO-diploma in ontvangst nemen. Ik hoop dan 

ergens ervaring op te kunnen doen als 
diëtist en scholingen te volgen om me 
verder te specialiseren en vervolgens 
in de toekomst een eigen praktijk te 
starten. 

Wij wensen u alle goeds en gezondheid 
toe.

Karin Marinussen-Miggiels, diëtiste en 
Brenda Kempen, stagiaire 
www.dietistenpraktijk-gennep.nl
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Theo Walk Aandrijftechniek bv.
P.O Box 31, 6590 AA Gennep
De Groote Heeze 37, 6598 AV Heijen
Tel : +31 (0)485 - 513293
Fax : +31 (0)485 - 514165
E-mail : walk@walk.nl

www.walk.nl

cafe-zalen

Heijen

Achter de gevel van  
een dorpscafé  

kan meer dan U denkt.

Voor al uw gelegenheden
Hoofdstraat 15, 6598 AA Heijen

Tel: 0485-511659
Fax: 0485-800129 

 
www.schuttershofheijen.nl

HD_adv.A_V2.indd   1 06-05-2010   10:02:12

Service Vonk Groep 

Expeditieweg 8-11 - 6657 KL Boven Leeuwen - T. 0487 - 501469

De Flammert 1016A - 5854 NA Bergen - T. 077 - 3981807 

F. 0487 - 502028 - E. info@vonk-service.nl - W. www.vonk-service.nl

De duurzame totaalinstallateur uit uw regio!

Wij zijn specialisten op het gebied van:

-    Sanitair
-    Verwarming
-    Service en onderhoud
-    Loodgieterswerk 

Maar ook specialisten op het gebied van duurzame installaties:

-    Zonnepanelen
-    Zonneboilers
-    Warmtepompen
-    Zonnekoeling

Wilt u meer informatie over een (duurzame) installatie? Neem dan 
vrijblijvend contact met ons op! 

Vakinstallateur

Adv. Vonk A5 algemeen.indd   1 30-01-2012   10:18:05



Hèjs Nèjs
november 2013 29

Paddenstoelen zie je in diverse vormen en kleuren. 
Zo ontdekten we deze mooi gekleurde grote oranje 
bekerzwam tijdens een wandeling naar Hommersum en 
terug. 
Langs de weg op een braakliggend stuk kleigrond 
stonden er zeker een stuk of twintig bij elkaar, allemaal 
anders gevormd maar de mooiste zie je natuurlijk op 
de foto.

Voorkomen en uiterlijk
Van augustus tot november kun je deze paddenstoel, die 
hoort tot de familie van de bekerzwammen, aantreffen 
in groepen op vrijwel kale kleibodem maar ook in leem 
of zand en zeker in loof- en gemengde bossen. Het is in 
ons land vooral in het oosten en zuiden een algemene 
soort.
Ze zijn prachtig oranje aan de bovenzijde en lijken wel 
van was en zijn zeer breekbaar. De onderzijde lijkt wat 
wollig door de wittige korreltjes en is daardoor ook 
lichter van kleur. 
Deze oranjekleurige zwam kan allerlei vormen 
aannemen, die op de foto lijkt wel wat op een roos,  en 
kan een doorsnede krijgen van 2-10 cm.
De zwam is een saprofyt wat betekent dat hij een 
recycler is van dood organisch materiaal. Hij maakt als 
het ware van organisch materiaal bruikbare stof voor 
zichzelf.

Verspreiding van de sporen (zaden)
Bijzonder is, dat de zwam vanuit sporendoosjes (asci) 
op de binnenkant sporen afgeeft wanneer er iets warms 

langskomt. Wanneer je je adem laat gaan over de beker 
kun je een wolkje sporen waarnemen, dit gebeurt 
overigens ook als je zachtjes tegen de zwam aantikt.

Eetbaar of niet?
Deze paddenstoel is eetbaar maar het is toch zonde 
om zo’n mooie kleurige paddenstoel mee naar huis 
te nemen terwijl anderen ook van deze kleurenpracht 
kunnen genieten als wij hem laten staan. Bovendien is 
het een belangrijk onderdeel in de cyclus van de natuur. 

Bijzonderheden
Deze zwam bezit een speciaal eiwit dat de specifieke 
koolhydraatstructuren in kankercellen kan opsporen. 
Wil je hier meer over lezen dan adviseer ik om te 
googelen naar “Lectine”. Voor dit blad vind ik dat te 
wetenschappelijk, we moeten het wel leesbaar houden.

Een kleurrijke herfst toegewenst
Martha en Paul

Rectificatie: in oktober stond niet de juiste foto bij het artikel. 
Hierbij alsnog de foto van de waterleliekever.

Hèjje - Natuurlijk - Mojjer
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www.goemansuitvaartzorg.nl
info@goemansuitvaartzorg.nl

Uitvaartzorg en Uitvaartcentra

Samen met u op weg naar een persoonlijk afscheid

Venray
0478 588 889

Boxmeer
0485 523 043

Gennep
0485 523 043

 HEYEN
SINDS 1898

COENDERS
TWEEWIELERS

F

GAZELLE, BATAVUS, 
RIH, LOCOMOTIEF, 

ELECTRISCHE FIETSEN, 
SPARTA, ION, 

BATAVUS EASY SACHS
BROMFIETSEN: VESPA en PUCH

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

Mail: hans.coenders@hetnet.nl

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

Problemen met uw kunstgebit?

Gebitsreparaties klaar terwijl u wacht!

- Nieuwe gebitsprothese
- Implanteren (klikgebit)
- Gratis intake en advies

www.tppdeenen.nl
info@tppdeenen.nl

www.tppdeenen.nl
info@tppdeenen.nl
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Naam Larissa Kremers

Geboortedatum en plaats  18-07-1997 Boxmeer

Waar woon je in Heijen Boommarterstraat 39

Op welke school/opleiding zit je Gildeopleiding Venray, Verpleegkundige

En in welke klas/jaar 1e jaar

Wat zijn je hobby’s Afspreken met vriendinnen, uitgaan 

Heb je een huisdier en zo ja, welk Een konijn (Huppel)

Verdien je een zakcentje bij en zo ja, 
waar of waarmee Ja, ik heb een krantenwijk en ga regelmatig oppassen

Wat houd je op dit moment erg bezig
en waarom                                    Het behouden van contacten, omdat mijn
(denk aan sport, politiek, het nieuws,  vriendinnen nu op een andere school zitten,
een persoon of toestand) en ik ze dus niet meer zo vaak zie.   

Wat is je favoriete TV programma Once upon a time

Wat is je favoriete sport om te doen Ik beoefen geen sport

Wat is je favoriete sport om naar te kijken Ik kijk geen sport op tv

Wat is je favoriete muziek Top 40 

Wat is je beste eigenschap Behulpzaam

En wat je slechtste Kan heel druk zijn

Waar heb je een hekel aan Regen en rijst

Wat vind je wel leuk Goede films en chocolade

Wat hoop je voor jezelf in de toekomst Ik hoop later een leuke baan in het ziekenhuis te krijgen

Wat hoop je voor Heijen in de toekomst  Ik hoop dat Heijen in de toekomst nog net zo’n 
 gezellig dorp is als het nu is

Heb je nog tips voor Hèjje Mojjer? Het zou leuk zijn als er in Heijen ook een Q-music 
 feest georganiseerd kan worden

Wie komt er in de volgende Meet & Greet? Tim van Bree

Meet & Greet
Larissa Kremers!

We hebben een nieuwe rubriek bedacht, namelijk Meet & Greet… In deze rubriek zal 
steeds een jongere tussen de 12 en 18 jaar uit Heijen zichzelf voorstellen aan de hand van 
een vragenlijstje. Degene het vragenlijstje invult bedenkt en vraagt ook de volgende die 
het lijstje zal invullen. We hebben Larissa Kremers bereid gevonden het spits af te bijten 
en zij heeft Tim van Bree voorgesteld de volgende te zijn. We zullen deze rubriek 5 tot 6 
keer per jaar in het Hèjs Nèjs opnemen. 

Meet & Greet



Openingstijden
Dinsdag t/m Zaterdag:
11.30 uur tot 22.30 uur

Zondag: 13.00 tot 22.30 uur

Maandag gesloten

zit 
weer 
in de 
maand

de

De R van Reclame! Het gehele jaar staan wij voor u klaar en streven 
we samen naar het beste resultaat. Wij kennen de kracht van 
identiteit en de mogelijkheden van reclame. Kom eens langs voor 
een sterke dosis creatieve vitaminen in onze tramhalte. 
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CREATIEVE DENKERS, CONCRETE MAKERS

    

De Groote Heeze 56
6598 AV  Heijen
Tel. (0485) 51 70 93
Fax: (0485) 51 48 79
www.ves-autoschade.nl

    

De Groote Heeze 56
6598 AV  Heijen
Tel. (0485) 51 70 93
Fax: (0485) 51 48 79
www.ves-autoschade.nl

    

De Groote Heeze 56
6598 AV  Heijen
Tel. (0485) 51 70 93
Fax: (0485) 51 48 79
www.ves-autoschade.nl

    

De Groote Heeze 56
6598 AV  Heijen

Tel. (0485) 51 70 93
Fax: (0485) 51 48 79

www.ves-autoschade.nl
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Na de positieve reacties van vorig jaar zal er weer een grote verlichte kerstboom 
worden geplaatst op het veld aan de Hoofdstraat.                                                                                                                              
Dit jaar willen we dit aanvullen met een kleine activiteit.

De kinderen van groep 1 en 2 mogen op school of thuis een transparante kerstbal, 
die uit twee helften bestaat, van binnen of van buiten versieren en van een wens 
voorzien.
Deze door hun zelf gemaakte kerstballen kunnen ze samen met hun ouders (of  
opa en oma) ophangen in de boom op ZONDAG 8 DECEMBER om 1600 uur
Daarna worden de lichtjes in de boom ontstoken en kan er onder het genot van 
o.a. warme chocomel nog even gezellig nagepraat worden.
Ouders , opa’s oma’s en andere belangstellenden zijn van harte welkom.
         
Promotiegroep HM

Zwartepieten

• Is er onder de knechten van Sinterklaas ook een hoge piet?

• Zwarte piet trok wit weg, toen hij een slecht bericht hoorde.

• Alleen als knecht van Sinterklaas wil hij zwart gemaakt worden.

• Geeft zwarte piet op kinderen af als ze hem aanraken?

• Kan iemand nog wel knecht van Sinterklaas worden als hij anderen de zwarte piet toespeelt?

• De goedheilig man speelt niet voor Sinterklaas bij wie de zwarte piet krijgt.

• Is een zwartboek een autobiografie van een trouwe knecht van de Sint?

• Wordt iemand die zich als knecht van Sinterklaas aandient, een zeurpiet als hij de stoomboot mist?

Doordenkertjes
door Paul Rongen

Kerstboom in 
Heijen
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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. 

Abonnement Hèjs Nèjs aanvra-
gen: bij voorkeur per e-mail: henk.
kerkhoff@heijen.info Eventueel 
per telefoon 0485-513506. Kosten 
per jaar: € 25,- exclusief verzend-
kosten; inclusief verzending in 
Nederland € 50,-

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.

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

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

Redactie:
Hans Boekholt 
Marjo Boekhorst 
Henk Kerkhoff
Erica Reintjes 
Ricky Reintjes

Advertenties en verspreiding:
Jan Teerling, 06-50805738 

Fotografie:
Margriet Arts
Harrie Janssen
Jos van der Venn

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:
900 stuks

Verschijning:
11 keer per jaar

Inlevering kopij:
dorpsblad@heijen.info

Deadline voor aanleveren van bij-
dragen in de vorm van teksten etc. 
tot uiterlijk de 1e van de maand; 
fotomateriaal bij voorkeur tot een 
week hiervoor.

Agenda en belangrijke telefoonnummers

Donderdag 28 november
19.30 uur Zaal Schuttershof

Zij Aktief - Creatieve avond Dekopage

Zondag 8 december
09.30 uur Zaal Schuttershof

Vogeltjesmarkt

Zondag 8 december
14.30 uur Sportpark ‘‘de Heikamp’’

V.V. Heijen 1 - De Zwaluw 1
 

Donderdag 12 december
13.30 uur D’n Toomp

K.B.O. - Kienen

Dinsdag 17 december
20.00 uur D’n Toomp

Cheers - Eigen optreden

Donderdag 19 december
19.30 uur Zaal Schuttershof
Zij Aktief - Avondprogramma 

met mandoline orkest

Zaterdag 21 december
19.00 uur D’n Toomp

Diverse verenigingen - Kerstconcert

Woensdag 1 januari 2014 (Nieuwjaarsdag)
13.30 uur Sportpark ‘‘de Heikamp’’

V.V. Heijen - Nieuwjaarsreceptie

Donderdag 2 januari 2014
13.30 uur D’n Toomp

K.B.O. - Kienen

Zondag 5 januari 2014
12.00 uur D’n Toomp

Die Original Maastaler - Nieuwjaarsconcert

Zaterdag 18 januari 2014
20.30 uur Zaal Schuttershof

C.V. De Wortelpin - Prinsenbal

Zondag 2 februari 2014
11.11 uur Zaal Schuttershof

C.V. De Wortelpin - S.J.C. De Wortelpin
Prinsenreceptie

Donderdag 6 februari 2014
13.30 uur D’n Toomp

K.B.O. - Kienen

Zondag 9 februari 2014
14.30 uur Sportpark ‘‘de Heikamp’’

V.V. Heijen 1 - Maaskantse Boys 1
 

Zaterdag 15 februari 2014
20.30 uur Zaal Schuttershof

C.V. De Wortelpin - Boerenverlovingsbal
 

Zondag 23 februari 2014
14.30 uur Sportpark ‘‘de Heikamp’’

V.V. Heijen 1 – Siol 1 
 

1 tot en met 4 maart 2014
CarnavalDe volgende Hèjs Nèjs 

verschijnt op:
19 december 2013.

Agenda 2013 - 2014 Belangrijke telefoonnummers

Meer info over Heijen:
Naast de informatie in Hèjs Nèjs 

kunt u voor meer nieuws over ons 
mooie dorp terecht op de site: 

www.heijen.info

Algemeen alarmnummer: 
(ambulance, brandweer, politie)  112

Politie:    
Europaplein 5, 6591 AV Gennep  0900 - 8844

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

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

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

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

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

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

Milieuklachten:   
Milieuklachtentelefoon  043 - 3617070

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

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

Thuiszorg:
Thuiszorg Pantein  0900 - 8803

Sensoor
Proteion Thuiszorg  088 - 850 00 00
Proteion Schoon  088 - 850 00 00

SOS telefonische hulpdienst: 
Dag en nacht aandacht  0900 - 0767



Woonboulevard novium - WijchenseWeg 150 nijmegen - Tel. (024) 344 44 66
dorpsTraaT 17 geffen - WWW.vanderheijdenmeubelen.nl

1001
mogelijkheden!

dus wat u ook zoekt,
wij hebben een

oplossing op maat

graTis haal- & brengservice

de grooTsTe collecTie relaX-
fauTeuils van nijmegen e.o.!


