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Voorwoord en inhoud

Voor u ligt de 109e editie van het Hèjs Nèjs. Het dorpsblad heeft deze 
maand niet bepaald de inhoud, zoals wij die ons aan het begin van 
2020 hadden voorgesteld. Dit moest het Bevrijdingsnummer worden. 

Helaas zat dat er vanwege het coronavirus niet in. In Even Bijpraten op het prikbord leest u over onze 
bedoelingen en inspanningen.
Gelukkig hebben we toch een mooie uitgave samen kunnen stellen. Grote dank zijn wij verschuldigd 
aan de kinderen van basisschool “de Heggerank”, die mooie tekeningen en tekstjes maakten voor de 
ouderen in ons dorp. 
Verder stelt Wilma Kroon zich per e-mail voor. Wilma is vanaf 1 april onze dorpsondersteuner. 
U treft bijdragen aan van onze gastschrijvers. Kids & Co. is gerelateerd aan het virus. Maar steeds komt 
terug dat live interviews niet mogelijk waren.
De gebruikelijke rubrieken ontbreken niet, al zijn deze een stuk korter dan normaal. Al met al hebben we 
het blad vol kunnen krijgen met 36 pagina’s.
Of de editie van mei uitkomt weten we nu nog niet. We houden u hierover op de hoogte.
We wensen u, behalve veel lees- en kijkplezier, zeker ook heel veel gezondheid toe. Blijf thuis, hou 
afstand en hou vol!

Verder in dit nummer: 4 column | 5 berichten van het bestuur | 7 verenigingsnieuws | 
9 Dorpsondersteuner Wilma Kroon | 17 The expatwife momlife | 19 Heisa |  
25+29+31 prikbord | 35 agenda en belangrijke telefoonnummers
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En toch is het heel bijzonder en ook goed om af en 
toe te beseffen in wat voor geweldig land we leven. Je 
hoeft de krant maar open te slaan of naar een journaal te 
kijken en tot je laten doordringen hoe het op heel veel 
plaatsen op de wereld vele malen slechter is gesteld. Is 
er geen dictator die zijn volk zijn wrede wil oplegt, dan 
is het wel een terroristisch ingestelde groep die de macht 
wil pakken. En mocht dat onverhoopt lukken, dan zijn er 
weer vele onschuldige burgers omgekomen en geldt dat 
de overgebleven burgers onder het juk van de nieuwe 
machthebbers zijn gekomen. Van de regen in de drup!
Natuurlijk is er altijd wel iets te verbeteren, ook in 
Nederland. En is iets voor de ene groep prettig geregeld, 
dan heeft de andere daar weer last van. De bestuurders 
moeten vaak moeilijke keuzes maken, soms uit twee 
kwaden en er dan de minst slechte uit kiezen en elke keuze 
heeft weer consequenties.
Zij die de oorlog hebben meegemaakt weten wat het is 
om in hun vrijheid te worden beknot. Wat het betekent als 
je hele leven overhoop wordt gehaald door een bezetter, 
je leven in gevaar is, er honger wordt geleden, je je huis 

uit moet en dit vernield terugvindt na een evacuatie naar 
een vreemde omgeving. Een klein beetje van wat een oorlog 
doet hebben we kunnen ervaren door de maatregelen rond 
het Coronavirus: een deel van je vrijheid werd beperkt, zij het 
volgens mij onvergelijkbaar met WO-II. Een overeenkomst is 
dat een ontwikkeling van buiten onze normale samenleving 
de aanleiding was voor de ellende: de machtswellust van 
een Oostenrijker respectievelijk een hardnekkig nieuw virus.
Ook al gaat nooit alles 100% goed in ieders ogen, ook in 
Nederland niet en is er bij velen al dan niet terecht een 
gevoel van ongenoegen of achterstellen, over het algemeen 
leven we in optimale omstandigheden (zo goed mogelijk 
in de gegeven omstandigheden). Laten we dit koesteren. 
Met een beetje goede wil, inleving in de problemen van de 
mensen in je omgeving en vertrouwen in onze democratie 
kunnen we van onze vrijheid tot in lengte van jaren blijven 
genieten. Laat het zo zijn dat onze kinderen en kleinkinderen 
ook van de zwaarbevochten vrijheid kunnen blijven genieten.

Henk Kerkhoff

Lang leve onze vrijheid!
Wie van ons staat er dagelijks bij stil? Het is zo gewoon in Nederland om te kunnen gaan en staan waar je wil 
en kunnen zeggen wat je wil (uiteraard wel binnen zekere grenzen van beschaafdheid en overmachtsituaties 
als het coronavirus daargelaten).

Hèjs Nèjs
April 20204



Heijen heeft een Dorpsondersteuner! Welkom Wilma!

Finale “Het Beste Idee” 

De nieuwe datum voor Het Beste Idee van Heijen is 19 september 2020, 19.30 uur in D’n Toomp:  
presentatie door de finalisten….stemming….uitreiking prijzen…feestavond met livemuziek….!
E.e.a. is wel afhankelijk van eventuele richtlijnen vanuit mogelijk het ‘nieuwe normaal’ en de ‘1,5 m. samenleving’. 

Haven 

Hebt u deze spandoeken al gezien? Dit was de boodschap 
van de mensen in de zaal op 19 februari!
Ja, de cijfers zeggen ook al genoeg: de kern van Heijen 
beslaat 70 ha., maar de bestaande bedrijventerreinen 
omvatten 107 ha., nog zelfs zonder Center Parcs (84 ha.) 
en het zonnepark (10 ha.). De geplande uitbreiding van de 
haven is nog eens 38 ha.! En dat terwijl daar maar maximaal 
30 directe arbeidsplaatsen tegenover staan.
Het is lastig in deze Coronatijd, maar we hopen zo snel 
mogelijk een extra infoavond voor Heijen te kunnen 

organiseren. Houd de website en de mail over een maand 
goed in de gaten!

Ja, het heeft even wat voeten 
in de aarde gehad, maar per 
1 april jl.  is Wilma Kroon aan 

de slag gegaan in Heijen als 
Dorpsondersteuner!
Wilma is breed geschoold in 

het ondersteunen en begeleiden 
en heeft ruime ervaring als 

thuiscoach. Maar bovendien kent 
ze ook alle hulporganisaties en hulplijnen van binnen uit.
Nog even voor de duidelijkheid, een dorpsondersteuner 
heeft niet dezelfde taken als een verpleegkundige 
of zorgverlener. Daar zijn instanties voor zoals de 
thuiszorg (wijkverpleegkundige) en Team Toegang. Een 
verpleegkundige heeft onder andere zorgtaken en verricht 
verpleegtechnische handelingen. Team Toegang  is voor 
vragen over zorg, werk en inkomen, opgroeien en opvoeden. 
De dorpsondersteuner is de verbindende schakel tussen 
inwoners, diverse (zorg)professionals en hulpinstanties 
(o.a. wijkverpleegkundige, of Team Toegang), 
vrijwilligersorganisaties en zelfs ondernemers. Maar ze zoekt 
ook oplossingen bij hulpvragen bij/met de mensen in het 
dorp zelf en zet deze vooral in hun eigen kracht! 

 ‘Accent op ieders Talent’
De bedoeling is dat Wilma gaat werken met het programma 
‘Accent op ieders Talent’. In de opstartfase gaat ze zich deze 

werkwijze eigen maken, 
samen met Roos van 
Otterdijk. Roos kent deze manier van werken al langer. 
Het is vanuit ‘Accent op ieders Talent’ de bedoeling dat er 
niet alleen gekeken wordt naar wat mensen nodig hebben, 
maar zeker ook naar waar ze goed in zijn. Daar kan een 
‘talentenbank’ uit groeien. Vandaaruit worden mensen (en 
lokale ondernemers) met elkaar in contact gebracht die iets 
voor elkaar willen en kunnen betekenen. 
Natuurlijk wil Wilma graag in gesprek gaan met de Heijenaren 
thuis, maar gezien 
de maatregelen 
rond het Corona-
virus is dat nu nog 
niet mogelijk.

Wat kan nu al wel?
Wilma neemt nu de 
coördinatie op zich 
van de algemene 
hulpvragen en de hulp die Heijenaren aanbieden n.a.v. de 
oproep Hèjje Helpt via dorpsondersteuner@heijen.info
Maar ook persoonlijke vragen kunnen aan haar gericht 
worden via bovenstaand mailadres of per telefoon 06-
57486685. 

In deze editie van Hèjs Nèjs zal Wilma zich verder voorstellen.

Wilma

Roos

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

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

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

op voor meer informatie en de scherpe prijzen!

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

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

Hierbij kunt u denken aan:

√    Houtkachels

√    Verwarming

√    Sanitair

√    Elektra

√    Airconditioning

√    Service & onderhoud

√    Zonnepanelen

√    Zonneboilers

√    Warmtepompen

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

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

Bij Service Vonk Groep bent u aan het juiste adres 

voor al uw (duurzame) installatiewerkzaamheden!GGSS
ServiceVonkGroep

Download ook onze app!

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

Alfap Administratie- en belastingadvieskantoor on-

dersteunt ondernemers in het MKB en ZZP-ers op 

het gebied van Accountancy, Lonen, Fiscaal Advies 

en Personele zaken.

Wij kunnen uw complete administratie verzorgen, 

van het verwerken van de financiële gegevens, het 

verzorgen van de loonadministratie in de meest rui-

me zin, tot het samenstellen van de jaarrekening. 

Daarnaast kunnen wij alle fiscale aangiften ter hand 

nemen.

Professionaliteit en betrokkenheid kenmerken onze 

organisatie. Zakelijk en privé kunt u erop rekenen 

dat uw zaken uitstekend worden afgewikkeld. Een 

persoonlijke no-nonsense benadering staat hierbij 

voorop. 

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

Alfap Wim Jacobs, Eelco Schoofs, 
 Maarten Jacobs en Herman Kamps

Nierstraat 13 - 6591 CB  Gennep
T 0485 - 51 15 15 • F 0485 - 51 96 82
E administratie@alfap.nl
I www.alfap.nl



Op het moment van dit schrijven is de zomertijd net 
ingegaan. Alhoewel, zomertijd ….. Buiten is het koud en 
guur. Je zou zeggen: een goede reden om binnen te blijven.  
Dat doen we dan ook met z’n allen, maar helaas wel om 
andere redenen. 
Om nog even terug te komen op het begrip zomertijd. 
Het verzetten van de klok is vaak de start van een nieuwe 
periode, zeg maar een nieuw seizoen. Om in de context 
van het voetbal te blijven: De duistere maanden van de 
winterstop en de afgelastingen zijn achter de rug, een tijd 
met meer licht en ruimte om het seizoen uit te spelen is 
aangebroken. Iedereen staat te trappelen om het sportpark 
te betreden, gezamenlijk je hobby uit te oefenen, te strijden 
voor de punten, je team te behoeden voor eventuele 
degradatie of het kampioenschap binnen te slepen met een 
feest als beloning.

Op deze laatste zondag van maart is er tijd om deze tekst te 
schrijven. Normaal gesproken hadden we enkele weken terug 
de winterstop al achter ons gelaten en was de gelegenheid 
om te schrijven er niet geweest. Waarschijnlijk hadden we 
ook over andere voetbalonderwerpen geschreven dan nu 
het geval is. 
Aan de andere kant: Feit is dat de diverse voetbalcompetities 
tot begin maart niet al te vlot verliepen. Door de vele 
regenval zijn er talloze duels afgelast en is er een achterstand 
in het competitieschema ontstaan. Deze achterstand had via 
de nodige (doordeweekse) duels ingehaald moeten worden. 
Niet leuk en ook niet voor de eerste keer aan de orde, maar 
wel te overzien en dus te doen.
Ondanks dit vooruitzicht lijkt het er sterk op dat het seizoen 
voor alle amateurvoetballers er nu al op zit. Derhalve kunnen 
ook de spelers en speelsters van V.V. Heijen tot nadere 
bericht hun voetbalschoenen in de tas laten zitten. 
Ik wil het in dit verhaal toch even over het echte voetbal 

hebben, waarbij ik me beperk tot het eerste elftal: Het team 
kende een uitstekende competitiestart, stond een aantal 
weken aan kop en had de eerste periodetitel voor het 
grijpen.  Toen dat niet lukte trad er enig verval in en zakte 
men een aantal plaatsen op de ranglijst. Een kampioenschap 
zat er dit jaar al niet meer in, voor degradatie hoefde men 
nooit bang te zijn, kortom: een wat kleurloos einde dreigde. 
Echter: een einde zoals dat nu in de lucht hangt is helemaal 
niet wat we hadden voorzien.

Tenslotte: V.V. Heijen is opgericht op 1 april 1930. Derhalve 
bestaat de vereniging nu 90 jaar. In het weekend van 13 en 
14 juni staan er (nog) activiteiten gepland om dit jubileum 
te vieren.  Onderdeel van het jubileumweekend is een 
voetbaltoernooi ter gelegenheid van 50 jaar G-voetbal in 
de Gemeente Gennep. Mochten deze activiteiten geen 
doorgang kunnen vinden, dan is dat volkomen te begrijpen. 
Bovendien: er komen weer nieuwe seizoenen aan en V.V. 
Heijen maakt ook de 91 jaar vol.  

Eens te meer blijkt in de praktijk wat al vaker is gezegd: 
Voetbal is één van de belangrijkste bijzaken van het leven.

                             Nagekomen bericht:

Intussen is vast komen te staan dat de competitie voor de 
amateurvoetballers er inderdaad op zit. 
Tevens heeft het bestuur van V.V. Heijen besloten de viering 
van het jubileum geen doorgang te laten vinden. Naar 
verwachting vindt het jubileumweekend volgend jaar alsnog 
plaats. 
Nu het voetbalseizoen is beëindigd en de evenementen zijn 
afgelast blijft het sportpark tot nader order gesloten.

SEIZOEN V.V. HEIJEN TEN EINDE ??

Verenigingsnieuws

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

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

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

CORSA-E 
LAUNCH EDITION

Vanaf

€ 34.999
Opel Private Lease

€ 499/mnd

OPEL CORSA-E

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

MAAKT ELEKTRISCH RIJDEN BEREIKBAAR!

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

Mondzorg
Op zoek naar een tandarts?

Wij nemen nog patiënten aan!

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

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

Prothese reparaties klaar 
terwijl u wacht.

Weekend en ‘s avonds 
06 46774514.



Van: Marjo Boekhorst <marjohejsnejs@gmail.com>
Date: vr 20 mrt. 2020 om 09:11
Subject: Digitaal interview Hèjs Nèjs
To: <wilmakroon8@ziggo.nl>

Van: Wilma Kroon dorpsondersteuner <dorpsondersteuner@heijen.info>
Date: wo 1 apr. 2020 om 10:31
Subject: interview Wilma Kroon
To: <marjohejsnejs@gmail.com>

Beste Wilma,
Van Pierre Hendriks hoorden wij dat jij per 1 april onze 
dorpsondersteuner bent geworden. We wensen je heel veel 
succes in deze mooie baan! Ons dorp kent een dorpsblad, 
het Hèjs Nèjs, je zult er misschien al van gehoord hebben. 
Wij (de redactie) zijn er normaal gesproken als de kippen bij 
iemand als jij te interviewen, maar gezien de crisis waarin we 
nu zitten zullen we de kennismaking op een andere manier 
moeten doen, namelijk per e-mail. 
Ons idee is om je nu een paar vraagjes te stellen waarvan we 
hopen dat je die zult beantwoorden. Als de situatie (ooit weer) 
normaal is komen we langs en kunnen we de kennismaking 
en je ervaringen in Heijen wat verder uitdiepen.

We ontvangen je antwoord graag vóór 8 april. Alvast 
bedankt voor je medewerking.

Met vriendelijke groet,
Marjo Boekhorst
Redactie Hèjs Nèjs

Onze vragen zijn:
Wilma, misschien is het handig dat je je eerst even kort 
voorstelt, waar woon je, gezinssituatie, opleiding, ervaring?
Waarom heb je juist op deze functie gesolliciteerd en wat 
zullen je belangrijkste taken zijn?
Hoe maken wij contact met je?

Mag ik mij aan jullie voorstellen: 

Mijn naam is Wilma Kroon, woon in Ottersum, ben getrouwd 
en heb 2 kinderen. Ik heb 35 jaar ervaring in de zorg, het 
grootste gedeelte in de ambulante zorg als thuiscoaches.  
Als thuiscoaches begeleidde ik mensen met psychische en 
sociale problemen van 0 tot 100 jaar in de thuissituatie. 
Dit hield ook in dat ik veel met andere hulpverleners en 
gemeente-afdelingen te doen had.
Ik zeg had, want deze functie hield enkele jaren terug op 
en ik ben toen meer vrijwilligerswerk gaan doen, zoals lid 
worden van de ASD-raad ( voorheen WMO-raad) en ik zit 
in het armoedeplatform van Gennep. Tevens ben ik sinds 
een paar jaar druk met de nationale vrouwendag, het zijn 
een soort hobby’s geworden maar ik heb ook echte hobby’s 
natuurlijk, ik wandel en fiets graag en probeer twee maal in 
de week te sporten, ook hou ik van koken en bakken.
Op dit moment ben ik zorgcentralist, dit houdt in dat ik veel 
met zorgbemiddeling bezig ben, denken aan allerlei zorg 
zoals crisisplaatsing. Tevens is er veel contact op afstand via 
de Ipad voor medische controle en/of hoe de dag verlopen 
is bij de cliënten. Het is een leuke baan maar alles op afstand, 
ik mis het ambulante werk, de interactie met de mensen en 
het out-of-de-box denken voor mensen.
Toen zag ik de vacature voor dorpsondersteuner, ik dacht 
meteen: Dit kan een zeer goede invulling worden voor 
mijn gemis van het ambulante werk.’ Ik ben iemand die van 

verbinden houdt en 
ben er goed in om 
mensen in hun eigen 
kracht te zetten. 
Met mijn ervaring 
in de zorg is dit een 
goede mix voor een 
dorpsondersteuner 
denk ik.
Maar om iets op te 
zetten heb we elkaar 
nodig, daarom 
wil ik met jullie 
ontdekken waar de talenten zitten en deze  bundelen zodat 
we elkaar kunnen versterken. Dit betekent: wat kan ik voor 
jullie in Heijen betekenen en wat kunnen jullie voor Heijen 
betekenen. Graag kom ik meteen naar jullie toe, maar het 
coronavirus staat hier in de weg. Dit houdt in dat ik er nu 
graag voor jullie wil zijn op afstand, dus bel en/of mail me, ik 
neem zeker contact met jou op. 
Ik hoop dat we elkaar snel kunnen ontmoeten, ik heb er zin 
in.
 
Groetjes, Wilma Kroon 
 
Jullie dorpsondersteuner 
Telefoonnummer 06-57486685.

Welkom in Heijen, Wilma Kroon!

Hèjs Nèjs
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Hartverwarmende tekeningen en tekstjes van de leerlingen 
van de Heggerank.
Blij en verrast waren wij bij de redactie dat na een oproep van onze kant naar de 
juffen er wel 30 tekeningen, tekstjes en kaartjes werden bezorgd bij Stella. Zij heeft 
ze allemaal ingescand en het resultaat zien jullie op deze bladzijden. De brief van Len 
Kropman aan zijn oma heeft de voorpagina gehaald. Daar smelt je toch van!
Maar wat doen we nu met al die mooie tekeningen, kaarten en tekstjes…? Wij kennen 
ook niet alle opa’s en oma’s voor wie ze bestemd zijn! Dus bedachten we het volgende:
We zien heel veel mensen even een ommetje maken in het kader van wat we zelf maar 
noemen “Heijen Beweegt In Coronatijd”.  Ook veel ouderen zien we lopen, al dan 
niet met een rollator! Heel goed, dat mag van Mark Rutte en daar zijn we allemaal blij 
mee. Toen zijn we op het idee gekomen om de tekeningen etc. op te hangen achter 
de ramen naast de voordeur van ons Gemeenschapshuis D’n Toomp. 
Dus als je eens gaat wandelen is onze tip:  maak dan een stop bij deze deur en 
bewonder de mooie inzendingen die ook zo geweldig ons Hèjs Nèjs opvrolijken. Maar 
hou wel afstand hè!
Creatieve toppertjes zijn het, onze kinderen! Dank jullie wel en hopelijk mogen jullie 
snel weer naar school….

Anne v/d Anker

Hèjs Nèjs
April 202010
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Dorpsstraat 78a
5851 AL  Afferden
0485 - 531 577

Past. Vullinghsplein 10 - 12
5975 DJ  Sevenum
077 - 467 8150 

Wij staan voor u klaar 
op werkdagen 
van 09.00 tot 17.00 uur.
Buiten kantoortijd ook 
mogelijk op afspraak.

• Bancair  
• Alle verzekeringen  
• Administratie  
• Alle hypotheken  
• Belasting

www.leefvrij.nuwww.leefvrij.nu  

Uw bank dichtbij

Het coronavirus 
             raakt ons allemaal!  

Het is belangrijk dat u weet dat wij 
voor u klaar staan. Juist nu.
Echter vriendelijk verzoek om eerst 
via e-mail of telefoon contact met 
ons op te nemen.
Het is niet fi jn om te moeten vragen, 
maar we hopen op ieders begrip.
Dit om u en onze medewerkers te 
beschermen!

Namens ons gehele team wensen wij u heel veel sterkte waar nodig!

 Ed                   Janneke        Marloes         Mariet           Richard                Jolanda         Erik               Laura              Petra              Peter

Koen

Jill

Pim

Jorien

Yannick

Theo



In gedachte door de lucht….

Hee kleine meid, met je paardenstaart
Begrijp je wel waarom het nu zo anders gaat?
Hee lief meisje heb jij ineens verdriet?
Omdat je door Corona nu je oma niet meer ziet?

Het zijn nu rare tijden en je snapt er niks meer van
Dat je zelfs een ander niet meer even aanraken kan...

Ik wil jou wat leren doe je ogen maar eens toe
Ik ken een heel mooi trucje
Ik zal je vertellen hoe..

Neem eerst een hap adem en dan een diepe zucht
Dan stuur je in gedachte het liefste kusje door de lucht!
Eerst een hap adem en dan een diepe zucht
Dan stuur je in gedachte de dikste knuffel door de lucht. 

Hey stoere jongen heb jij geen gel meer in je haar?
Ben je soms boos zonder reden, dat is echt niet eens zo raar!
Hey lieve jongen heb jij ineens verdriet?
Omdat je door corona nu je lieve vriendjes niet meer ziet?
Want je zou het liefst, al was het maar heel even, weer spelen 
met je team
En de meester van de school en de zwemjuf weer eens zien
Maar helaas dat gaat niet dus doe je ogen maar eens toe
Ik ken een heel fijn trucje
Ik zal je leren hoe:

Neem eerst een hap adem
En dan een diepe zucht
Dan stuur je in gedachte een high five door de lucht! 
Eerst een hap adem en dan een diepe zucht
Dan stuur je in gedachte
De dikste knuffel door de lucht! 

Hey lieve pap en mama, ben jij nu ook ineens de juf?
Je rent, je helpt  en je regelt je vast suf!
Jullie zijn de spil die alle ballen hoog weten te houden
Maar wat zou je graag gewoon weer eens je eigen ouders, 
vrienden, buren willen vasthouden...

Neem een hap adem en dan een diepe zucht
Dan stuur je in gedachte die omhelzing door de lucht
Neem een hap adem en dan een diepe zucht 
Dan stuur je in gedachte dat schouderklopje door de lucht

We doen het nog een keertje samen
Jullie weten vast wat we bedoelen
Zodat we die gedachtes straks ook in het ‘echie’ kunnen 
voelen! 

Neem eerst een hap adem en dan een diepe zucht
Dan stuur je in gedachte het liefste kusje door de lucht!
Eerst een hap adem en dan een diepe zucht
Dan stuur je in gedachte de dikste knuffel door de lucht…

Liefs,
Marita 

Lieve kinderen en mensen uit Heijen 

Dit keer geen column van mijn hand, maar een 
liedgedichtje over die aanrakingen die wij nu zo 
moeten missen en die we nu alleen nog maar in 

gedachten naar elkaar kunnen sturen….
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Het team van de Heggerank is vanaf week één al in opperste 
paraatheid en verzorgt geweldige lespakketten vol met 
afstandsonderwijs! Ook stuurde het team al hun leerlingen 
een hartverwarmend filmpje met de nodige opstekers 
en lieve woorden.  Zie het filmpje in de volgende link:  
https://youtu.be/j1P-uNq-fqgg, 
Kortom, op de Heggerank zitten Top leerkrachten!

Petje af ook voor al die papa’s en mama’s die met veel kunst en 
vliegwerk hun kroost helpen bij alle reken- en taalopdrachten. 
Om daarnaast ook nog je eigen werk te stroomlijnen, terwijl 
je thuis zit met je kinderen om je heen is een hele uitdaging!
En dan de vaders en moeders die in de zorg werken….
Alleen maar Hulde en Respect! 

Het is een ontzettende spannende en onwerkelijke tijd, 
maar gelukkig is het niet alleen maar kommer en kwel. De 
meeste gezinnen maken er echt wat van en genieten ook van 
de gezellige, knusse momenten samen. Het is een tijd van 
bezinning en het stilstaan bij de mooie simpele dingen, je des 
te meer realiseren waar het nu echt om gaat in het leven, lief 
zijn voor elkaar…

Het is ook voor al onze kinderen in Heijen een bizarre, 
bijzondere en spannende tijd.
Er zijn veel vragen over hen: Hoe komen zij hun dagen door? 

Wat doen zij zoal? Hoe gaat dit “Thuisonderwijs” nu eigenlijk? 
We willen deze vragen graag beantwoorden door de 
fotocollage en uitspraken van onze Hejse jeugd hieronder….

Heijse Kids & Co/in Corona tijd….
Een periode waarin afstand houden nog nooit voor zoveel verbintenis heeft gezorgd……

Wat is dat nu Het Corona virus?

M van 7 jaar zegt daarop; dat is “een Luchtjes 

ziekte, het kan zomaar van de een naar de 

andere vliegen.”

Twee moeders spreken met elkaar af om 

‘s avonds op gepaste afstand een rondje oude 

Maas te lopen. Veel plezier mama, maar denk 

erom hè, wel afstand houden!! Aldus hun 

kinderen. 

Veel van de kinderen uit Heijen beantwoorden 

de vraag, hoe vind je het nu dat je niet naar 

school kan? met: 

Best fijn thuis zijn en even niet naar school….

Maar ik mis mijn vriendjes en de juffen wel heel 

erg hoor…..

Heijse kids aan het woord: 

Liv (groep 2 de Heggerank) is thuis druk bezig met haar werk voor school. 
“Weliswaar een gebroken pols, maar niet stuk te krijgen!”! aldus haar papa Frank. 

Een frisse neus halen langs de 
oude Maas hoort er ook bij. Dan 

boffen Teun en Mees maar met zo’n 
prachtige omgeving als Heijen! 

Hèjs Nèjs
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Isa en Storm deden mee met Levend Ganzenbord, een spel dat ook in Heijen is 
uitgezet!

Wil je ook meedoen?
Dit heb je hier voor nodig: 
 - Een dobbelsteen 
- Papa of mama of een oudere zus of broer  
- Telefoon met QR-scanner.
 
Startpunt: Heesweg 37 
Alles op de Heesweg vind je aan de rechterkant. Loop naar de Hoofdstraat.
Op de Hoofdstraat volg je de route aan de linkerkant. Loop tot aan de Heikampseweg.
Op de Heikampseweg neem je de rechterkant tot aan het voetbalveld. Hier steek je 
over naar de linkerkant van de straat. Loop door tot aan de Berkenstraat.
In de Berkenstraat hangen de opgaves aan de rechterkant. Aan het eind steek je 
over naar de Acaciastraat.
In de Acaciastraat hangen in het begin van de straat aan de linkerkant enkele opgaves. Loop door totdat je rechtsaf de 
Lijsterbesstraat in kunt slaan.
Op de Lijsterbesstraat hangen ze aan de rechterkant. Aan het eind steek je de weg over naar de Dionisiusstraat.
Op de Dionisiusstraat volg je de linkerkant. Aan het eind van de straat ben je bij nummer 37 op de Heesweg aan de finish.

Vergeet niet om 1.5 meter afstand te houden als je iemand tegenkomt.
Heel veel plezier!            

Met dank aan Kapster Kim   
 
                                                                        
Eva en Fleur maakten een prachtig hart op een wit T-shirt en hingen hem voor het 
raam om de mensen in de zorg een hart onder de riem te steken! Lief! Er hangen 
er nog meer in Heijen. Hebben jullie ze al gezien? 

 

Maud, Fenna en Daan gingen op 
Berenjacht door Heijen en verdienden 
daarmee een heus Berenjacht diploma! Lijkt het je ook 
leuk om op Berenjacht te gaan? Loop dan gerust een 
rondje door het dorp en kijk maar eens of je ze achter 
de ramen van de huizen kunt vinden! 

De bofkontjes van de familie Wit krijgen soms een ijsje van buurvrouw Gerda, netjes met een 
stok op 1.5 meter afstand over het hek. Jammie! 

Een aantal leerlingen van groep 1 t/m 4 van de Heggerank maakte voor de afwisseling een WC-
rol Boogie filmpje dat je via de volgende link kunt bekijken (gebruik VLC om het af te spelen): 
http://sampieter.com/heggerank.mp4  
Zet je geluid maar lekker hard aan!

Levend Ganzenbord Heijen
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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

 

OONNSS  GGEELLUUKK  

GGEEWWOOOONN  GGEEZZEELLLLIIGG    
 

Ons geluk heijen 
Hoeve de schaaf 
Brem 11 heijen 

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

Houten vloeren, parket, PVC, onderhoud 
vloeren en traprenovatie



Dus, hierbij de verkorte versie: 6 maanden in het stapcentrum van Lissabon gewoond, verhuisd naar 
een pracht appartement aan zee, een baan als weddingplanner, zon-zee-wijn-surf-port-meer wijn-
sangria. Oftewel, een heerlijk leven en elke dag vakantie. 

Waarom dan weer terug in Nederland? (Vragen wij ons ook regelmatig af). Hormonen.
Mijn hemel, als razende malloten zonder rem gierden ze door mijn lijf; ‘WIJ WILLEN NAAR HUIS’. 
Daar was met de beste wil van de wereld geen speld tussen te krijgen. Daarom ging ons goed 
doordachte plan hoe we een kind gingen opvoeden in Portugal de prullenbak in en in de plaats 
daarvan zochten we nieuwe banen, een nieuw huis en verhuisden we weer naar een nieuwe (oude) 
stad. 
Om de chaos compleet te maken besloot Otje 4 weken te vroeg dat het tijd was zich te mengen in 
dit alles en braken op de eerste werkdag van Auke mijn vliezen. Doei welverdiend zwangerschapsverlof, hoi beebs.

En nu ben ik moeder. Eindelijk hoor ik bij de exclusieve club van vrouwen die iets hebben meegemaakt waar je pas van weet wat het 
betekent als je er middenin zit. Nu kan ik meepraten (ik praat over niets anders meer, stomvervelend) en me inleven in dat gevoel, 
die ervaring, die kracht en het wonder wat daaruit voortkomt; Jakob Otje Roks, ons wonder en de mooiste baby op aarde (totaal 
objectief en echt waar).
De bevalling was puur en prachtig. Ook heus wel pittig, maar wat ontzettend mooi om mee te maken. Na 5 dagen onder controle 
geweest te zijn mocht Ot, en wij dus ook, naar huis en toen begon de nacht die we ons voor altijd zullen herinneren. 

Een 0,1 graad te koude baby - het grootste drama natuurlijk, 3 keer droge kleding nodig 
die we midden in de nacht moesten zoeken omdat we zelf de kinderkamer niet hebben 
ingericht en ingeruimd (grote dank aan onze familie die alles last minute gefikst hebben, 
omdat ik dacht dat ik nog 4 weken had en het overdreven vond alles eerder klaar te 
hebben) en we konden op dit precaire moment natuurlijk de handleiding van deze baby 
niet vinden. 

Uiteindelijk bleek dat we het toch gingen overleven en ondertussen zijn we een paar 
weken verder en wijzer, op een enkele keer na dat ik vergeet dat een luier wisselen 
ook wel handig is, doen we het volgens mij best wel aardig. Welkom in ons beste leven 
Jakob Otje Roks, prachtkind.

Tari Lambregts

The expatwife momlife #7 Baby
Ik was van plan om nog een leuk overgangs-blog te schrijven over hoe we uiteindelijk in Portugal 
zijn beland, alle avonturen die we daar hebben beleefd en om daarin ook gelijk te vertellen dat we 
weer terug zijn in Nimma. Maar er kwam iets tussen..
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Wij hebben een uitgebreid assortiment aan schotels, broodjes, snacks 
en diverse specialiteiten uit eigen keuken zoals:

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

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

Bent u in de buurt, kom dan even 
binnen en proef de echte dorpssfeer 
en geniet van al onze lekkernijen.

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

Al jaren een begrip in Heijen en omstreken

Openingstijden: 
Dinsdag t/m zaterdag  11.30 – 22.00 uur

zondag  12.00 – 22.00 uur

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

zondag  12.00 – 21.00 uur

maandag  gesloten

Wij beschikken over 
een uitgebreid 
zitgedeelte, een ruim 
terras (60 plaatsen) en 
een speelgelegenheid 
voor de kinderen.

 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



De kerk heeft alle publieke eucharistievieringen tot 1 juni afgelast. Het is wel mogelijk om via inter-
net missen te volgen. Zoals ook in de Maas en Niersbode staat vermeld worden in Gennep diverse 
missen vanuit de Sint-Martinuskerk op televisie uitgezonden.
Op de website van het bisdom kunt u lezen waar u verschillende eucharistievieringen kunt volgen 
of terugkijken.
https://www.bisdom-roermond.nl/Eucharistievieringen-op-internet-volgen

Pastoor Geudens
Het kerkbestuur meldt dat pastoor Geudens herstellende is. Wellicht komt hij in mei weer naar 
Heijen.

Actuele informatie en nieuws van de parochie kunt u lezen op de Heijense website: www.Heijen.
info.

Er vinden in mei in de kerk in Heijen 
helaas geen vieringen plaats.

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

Heisa



 

 

   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!

Elke dag verse   Asperges   
Witte en groene. 

 
Ook geschild - vacuümverpakt - diepvries klaar 

Diverse sorteringen 
Ook verkopen wij:   sausjes – ham – eieren en aardappelen. 
 
Elke dag open van 8.00 uur tot 18.30 uur. 

 

Fam.  Ingenbleek 
Augustinusweg  6a 
5853EC  Siebengewald 
Tel.  0485 441718 
 
 



Naast politie ter Haar die pilotenhelper was heeft er nog een 
pilotenhelper in Heijen gewoond wat bij veel inwoners niet 
bekend is en dat is pastoor Pijpers.
Tiny Maas heeft deze documenten gered uit de oud 
papierdoos toen pastoor Pijpers overleden was en deze aan 
mij gegeven om dit een keer de Heijense bevolking te laten 
weten.
Nu 75 jaar na de bevrijding lijkt me dit een goed moment.

Verzet in rayon Maasniel
In Maasniel trad mejuffrouw W.E.M. van de Voort op als 
duikhoofd van de plaatselijke L.O., die intensief samenwerkte 
met de L.O.-Roermond. Gemeenteambtenaar J.H.H. van 
Melick, J. Engelen, G. Gorris, J.W. Engelbarts, J. Reinders en 
Th. Haagmans en de kapelaans S.H.A. Spee, C.F.J. Janssen 
en M.P. Pijpers hielpen haar. Als onderwijzeres en actief 
deelneemster aan het verenigingsleven kende Van de Voort 
veel plaatsgenoten. Het was niet moeilijk duikadressen te 
vinden. Honderden onderduikers, afkomstig uit Limburg, de 
Achterhoek en het westen van het land, vonden onderdak 
in Maasniel. Het dorp deed dienst als “afzetgebied” voor 
Roermond. Dankzij de uitstekende samenwerking met de 
bisschopsstad en de medewerking van de bevolking kende 
de L.O.-Maasniel geen problemen bij het verkrijgen van 
distributiebonnen, valse papieren en financiële middelen.

In 1944 nam de druk op de organisatie toe. Eind april 
moest Van Melick onderduiken, omdat zijn administratieve 
malversaties aan het licht dreigden te komen. In de zomer 
doken kapelaan Pijpers en mejuffrouw Van de Voort onder. 
Een inwoner van Maasniel, die zich had aangemeld bij de 
Nederlandsche S.S., had hun namen genoemd en dreigde 
nog meer onheil te stichten. Na overleg met secretaris 

Moonen werd de 
jongeman geliquideerd. 
Hetzelfde overkwam 
een N.S.B.’er die was 
binnengedrongen in een 
groep onderduikers in de 
bossen bij het gehucht 
Asenray. Pijpers en Van 
de Voort vertrokken 
naar Amsterdam. Medio 
september keerden ze 
naar Limburg terug. Kort 
daarop werden ze in 
Weert bevrijd.

Bron: http://www.maasniel.nl/Geschiedenis/wo2/verzet/Ver-
zet%20in%20rayon%20Maasniel.htm

Twee bemanningsleden van de B-17G 42-31373 die Kapelaan 
Pijpers hielp ontsnappen, waren de twee Amerikanen 2e 
Luitenant Alan R Willis uit Binghamton, New York, de co-
piloot en Henry H Gladys, de bommenrichter uit Monessen, 
Pennsylvania.

Het toestel werd op 6 maart 1944 neergeschoten in De 
Leijen bij Staphorst door Duitse jachtvliegtuigen, het was op 
de terugweg naar Engeland van een bombardementsvlucht 
naar Klein Machnow bij Berlijn.

Gerrie Franken 
Ons idee was om Gerrie Franken te interviewen voor ons Bevrijdingsnummer. Als er iemand daarvan alles weet in 
Heijen dan is het Gerrie wel. Maar ja, het liep anders en Gerrie was zo vriendelijk om in plaats van het interview ons 
een verzetsverhaal te sturen over Kapelaan Pijpers, later onze pastoor. Bedankt Gerrie!

Pastoor Pijpers 
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Foto van de B-17G 42-31373, 10 minuten voordat het 
neergeschoten werd, deze foto is genomen uit een ander 
toestel van de 452 Bomb Group.
Bron: Boek Losses of the US 8th and 9th Air Forces Volume 2

Van de bemanning sneuvelden 5 personen , 4 konden 
ontsnappen naar Engeland en 1 werd krijgsgevangen 
gemaakt.

Het EE-1677 is het Escape and Evasion Report van 2e 
Luitenant Henry Gladys. Dit is het ontsnappingsrapport van 
Gladys. Een EE Report werd geschreven als een militair weer 
teruggekeerd was in Engeland. Het rapport had 8 pagina’s, 
hieronder twee delen uit het rapport van Gladys.
In het onderste gedeelte vertelt Gladys over Father Pipers uit 
Maashiel, dat is kapelaan Pijpers uit Maasniel.

 

 

Bron: https://catalog.archives.gov 

Hieronder enkele potloodtekeningen gemaakt door Alan 
Willis, die hij aan kapelaan Pijpers gaf. 
Door deze tekeningen konden we de bemanning vinden die 
kapelaan Pijpers hielp ontsnappen.

De bemanning van B-17G 42-31373 ‘Flak Stop’ van de 452 
Bomb Group, 731 Bomb Squadron. 

Knielend Alan Willis 2e van links en staand Henry Gladys 2e 
van links.
Bron: http://www.americanairmuseum.com/
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Kapelaan Pijpers kreeg diverse onderscheidingen voor zijn pilotenhulp.



Zodat u zich op belangrijker zaken kunt richten

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

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

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

en voor uw Loonadministratie

 



Even bijpraten… 
Het zal u niet ontgaan zijn dat wij op dit moment in onzekere tijden leven. Een akelig virus heeft ons wereldwijd 
in de ban en zoals het er nu naar uitziet zijn we er nog wel even mee bezig. Dat is heel erg voor mensen die hun 
baan verliezen, niet naar school kunnen of in het ergste geval ernstig ziek worden. Dan is het wel of niet uitkomen 
van ons dorpsblad eigenlijk maar bijzaak. 

We hadden mooie plannen voor het aprilnummer van Hèjs Nèjs. Omdat we op 5 mei dit jaar 75 jaar bevrijding 
vieren hadden we bedacht er een Bevrijdingsnummer van te maken. Er stonden diverse afspraken voor interviews 
gepland. We zouden langsgaan bij Gerrie Franken, onze dorpshistoricus als het om de oorlog gaat. Tevens zouden 
we spreken met een tweetal oudere dames, die de evacuatie en de bevrijding als jong meisje hebben meegemaakt. 
Daarbij wilden wij ook een kleinkind van de dames uitnodigen waaraan zij hun verhaal zouden vertellen. Wij 
zouden er op de achtergrond bijzitten en het verhaal noteren. Verder hadden leden van de familie Koenen zich 
bereid verklaard hun verhaal over evacuatie en bevrijding met ons te delen. Met de schrijvers van Lijden en 
Bevrijden bespraken wij het plan de teksten van de voorstelling, die op 5 april in de kerk zou plaatsvinden, om te 
zetten in een pakkend verhaal. Roger Guelen was uitgenodigd om te komen vertellen over het Bevrijdingsfestival 
in Gennep waaraan fanfare EMM en de Heijse Revuegroep deel zouden nemen.U ziet, van al die plannen kwam niets terecht. We konden onder deze omstandigheden echt niet live gaan 
interviewen. Er zijn immers, zoals ik hierboven al aangaf, veel ernstiger zaken waar onze aandacht nu naar uitgaat.
We bekijken of we later dit jaar misschien nog een Bevrijdingsnummer kunnen maken, want de verhalen zijn 
ongetwijfeld te indrukwekkend om ze te laten verdwijnen. 

Voor de maand april hebben we in eendrachtige samenwerking toch een aangepaste Hèjs Nèjs kunnen maken. 
Daar zijn we best een heel klein beetje trots op. Onze gastschrijvers toonden zich bereid ons te helpen met extra 
bijdragen. Ook Gerrie Franken en werkgroep Historisch Heijen stuurden teksten en foto’s. De kinderen van Heijen 
hebben hartverwarmende tekstjes en tekeningen gemaakt voor onze ouderen. Heel hartelijk dank hiervoor!Op het moment van schrijven zijn we er nog niet helemaal uit of we in mei een Hèjs Nèjs  uit kunnen en zullen brengen. Hierover nemen wij eind april een beslissing. We laten u ons besluit weten via www.heijen.info en Facebook. 

De Heijenaren kennende zal men het beslist jammer vinden als we een maandje overslaan, het zou  ook precies 10 jaar na het uitbrengen van de eerste uitgave zijn, maar we denken dat u er ook vast begrip voor hebt als we dit (zouden) besluiten.

Redactie Hèjs Nèjs



Arjan Theunissen
Heikampseweg 71

6598 BS Heijen
06 - 147 03 047

theunissenbouw@gmail.com
www.theunissenbouw.nl

Aanbouw
Verbouw
Timmerwerk
Onderhoud
Stuckwerk

Kwaliteit in  
kunststof  
en aluminium

U bent van harte welkom

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

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

Heijen



Tijdens onze dagelijkse wandeling met onze hond ontdekten we 
al vroeg in maart het mooie goudgele bloemetje van het klein 
hoefblad, dat met haar stralende, zonnige uiterlijk de bijen naar 
zich toe lokt om zo een begin te maken van een nieuwe jaarlijkse 
cyclus van “bloemetje – bijtje”.
Er bestaat ook een “Groot Hoefblad” dat er heel anders uitziet, 
zoals je kunt zien op de foto. 

Klein hoefblad - Tussilago farfara
Nog tijdens de winter ontluiken de goudgele bloemhoofdjes 
van klein hoefblad, Tussilago farfara. Deze hoofdjes komen 
tevoorschijn nog voordat er bladeren van de plant te zien zijn. 
De bloemknoppen zijn in de oksels van de bladeren gevormd 
in de voorafgaande zomer en uit die knoppen ontwikkelen 
de bloeistengels zich, waardoor deze al in de winter zichtbaar 
worden en in bloei komen. Het zijn, met speenkruid, de eerste 
geel bloeiende planten die na de jaarwisseling tevoorschijn komen.  
Omdat er beperkt insectenbezoek optreedt, de bloeitijd zó vroeg, 
is klein hoefblad ook afhankelijk van de wind. Doordat ze krachtig 
heen en weer kunnen worden bewogen, kan er stuifmeel van 
de mannelijk bloeiende bloemen naar de vrouwelijk bloeiende 
bloemen van een ander hoofdje waaien. Het is een eenhuizige 
soort, maar met gescheiden mannelijk bloeiende en vrouwelijke 
bloemetjes in hetzelfde bloemhoofdje. Het is een overblijvende 
soort uit de composietenfamilie (net als de paardenbloem). Ze 

ontwikkelen lange wortelstokken met soms wel meterslange 
uitlopers, waaruit vaak nog in de winter, de bloemstelen met 
eironde schubben in de kleuren groen, rood of bruin tevoorschijn 
komen. De bladeren komen pas na de bloei. Ze zijn rond, 10-
20 cm breed en lijken op een paardenhoef. Daar is ook de 
Nederlandse naam “hoefblad” van afgeleid. De onderkant van de 
bladeren is viltig wit, de bovenkant is spinnenwebachtig behaard.

Voorkomen
Klein hoefblad is een echte pionierssoort. Je vindt klein hoefblad 
op vochtige, zeer voedselrijke grond die omgewerkt is, meestal 
kalkhoudend en soms tegen het brakke aan. Je vindt de soort dan 
ook op zandige oevers van rivieren, langs bermen, akkerranden 
en dergelijke, op lichte klei en lemige bodems, bijvoorbeeld 
ook langs bouwplaatsen. In de duinen komt het alleen voor in 
infiltratiegebieden, dus daar waar redelijk voedselrijk water wordt 
ingelaten. Tref je klein hoefblad aan in zandgebieden, dan kun je 
ervan uitgaan dat ter plaatse de bodem lemig is, bijvoorbeeld 
doordat er andere grond gestort is. De plant is ook weinig 
gevoelig voor metalen en verontreinigingen en je vindt de soort 
dan ook wel op vervuilde terreinen.
De foto’s van ons zijn gemaakt bij de zandafgraving “De Banen” van 
Teunissen Zand en Grind. Ze staan daar massaal op braakliggende 
grond en komen ieder jaar terug.  Het plantje komt voor in het 
grootste deel van Europa, West- en Midden-Azië, Noordwest-

Hèjje Natuurlijk Mojjer - Klein Hoefblad 
De natuur gaat haar eigen gang en laat zich niet stoppen door het virus waar wij allemaal mee te maken hebben. Laten 
we vooral genieten van alle mooie waarnemingen en wijs elkaar op de mooie dingen in het leven. Dat kan ook best vanaf 
een kleine afstand of via dit mooie dorpsblad. 
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Afrika en Noord-Amerika.
De bloemen bereiken een hoogte van tussen de 7 en 25 cm.

Voortplanting
De bloemhoofdjes vallen direct op. Ze zijn een van de eerste 
bloeiers in het jaar. Het bloemhoofdje bestaat uit een groot 
aantal (enige honderden) vrouwelijke lintbloemen, die voorzien 
zijn van een vruchtbeginsel met stijl en twee stempels. Het 
midden van het hoofdje bestaat uit enkele tientallen buisbloemen, 
die zich mannelijk gedragen, waarbij de buis uitloopt in een 
vijfpuntig sterretje. Deze buisbloemen hebben nectar waarmee 
ze insecten lokken. De vrouwelijke straalbloemen missen dat. 
Deze straalbloemen zijn ontvankelijk voor bestuiving voordat de 
buisbloemen rijp zijn. Dit waarborgt kruisbestuiving.
Op de overgang van de vergroeide kroonbladeren naar het 
vruchtbeginsel vinden we Pappus, dat als een gereduceerde kelk 
beschouwd kan worden. Na de bloei groeien de vruchtjes uit 
tot een ongeveer 1 cm lang nootje. De hoofdjes knikken dan 
naar beneden. Na rijping van de nootjes, richt het hoofdje zich 
weer op, het omwindsel slaat terug en een bolronde pluizenbol 
ontvouwt zich. Tijdens de vruchtzetting groeit het in meerdere 
kransen staande zijdeachtig Pappus uit, waaraan het dunne, 
cilindervormig nootje verspreid wordt. Ze kunnen over grote 
afstanden door de wind meegenomen worden en kunnen ook 
drijven. De kiemkracht is beperkt tot zo’n twee maanden.
Het gescheiden tevoorschijn komen van bloeiwijzen en bladeren 
heeft klein hoefblad gemeenschappelijk met groot hoefblad 
en herfsttijloos. De soort speelt een grote rol als gastheer 
voor roestzwammen en wordt als voedselplant gebruikt door 
een aantal insectensoorten als bladluizen en rupsen uit de 
bladrollerfamilie en vedermotten.

Groot hoefblad
Hoefblad (Petasites) is een geslacht met ruim 10 soorten. De 
naam is afgeleid van het Griekse woord petasos dat herdershoed 
betekent. De planten zijn robuust met grote bladeren, echter 
de bladeren verschijnen pas nadat de bloemen verschijnen. In 
Nederland kennen we alleen het groot hoefblad (Petasites 
hybrides). Ondanks wat de naam doet vermoeden, is het klein 
hoefblad (Tussilago farfara) niet verwant. De planten groeien 
langs oevers.  De bladeren verschillen van afmeting per soort, 
maar de bladeren van het inheemse groot hoefblad kunnen wel 
1 meter worden. De stengel met roze bloemen komt eerst op in 
april tot mei, daarna de bladeren.
De bladeren werden in bepaalde landen in Europa wel als 
hoofdbedekking gebruikt. Het is een plant die niet lekker ruikt. 
Vroeger dacht men dan ook dat de vieze geur van etherische 
oliën sommige ziekten kon verdrijven. Door de wortelstokken 
wordt de plant gezien als een lastig onkruid.

Lieve mensen van Heijen wij wensen jullie allemaal een fijne lente 
een hopen dat we elkaar binnenkort ook weer dichtbij mogen 
begroeten.

Martha en Paul
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 Dajo wielers 
 
• Fiets poetsen    
 Kinder fiets € 2,50  volwassen fiets  € 3,50.

• Auto wassen 
  van buiten wassen €7,50
 Van Binnen schoon maken €10
  Buiten binnen €15.

Kranenveld 36 Heijen 

06-42386083
06-38506460 

Sportvideo’s online! 
Blijf in beweging 
 
21 Maart 2020  
In  moeilijke tijden fit en vitaal blijven! 
Dat wordt voor veel mensen een hele uitdaging nu alle sportlessen komen te vervallen. Online zijn veel video’s te vinden, maar ze passen lang niet allemaal bij onze doelgroepen. 
Daarom hebben wij afgelopen week met de eigen sportdocenten een aantal video’s gemaakt. Deze worden geplaatst op de Facebook pagina’s van Gennep Vitaal, Fit & Fun Heumen, Kwiek Actieve Leefstijl Berg en Dal en het Beweegcollectief Mook en Middelaar. Tevens zijn ze te vinden op YouTube. De linkjes hiervoor staan op onze websites. Wij realiseren ons, dat vooral de ouderen onder ons, niet allemaal gebruik maken van deze middelen. Wellicht zijn er kinderen of andere naasten, die dan samen wat oefeningen willen doen. Met minimaal 1,5 meter afstand van elkaar kun je op deze manier iets betekenen voor de medemens. 

Ook zijn er buiten een aantal beweegroutes opgezet. Je kunt dan alleen of met z’n tweeën de route lopen en onderweg oefeningen doen ter verbetering van de spierkracht, balans en lenigheid. Deze routes zijn te vinden op de websites. 
Bewegen is belangrijk. Blijf en fit en gezond! Kijk voor meer info op www.gennepvitaal.nl,  www.oldsocks.nl, www.kwiekgroesbeek.nl, www.beweegcollectiefmookenmiddelaar.nl 

Welkom in Heijen, Fien! 
Leuk nieuws voor de Lijsterbesstraat. Daar werd Fien geboren. Fien is de dochter van Petra en Bjorn van Uijtert-Gerrits. Ze heeft ook al een trotse grote broer en zus, te weten Noud en Evi.

Namens de redactie: Van harte gefeliciteerd!



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

www.forfarmers.nl

Wat is uw
huis waard?

Gratis waardebepaling
bel 0485-820202



Oproep aan actieve Heijenaren 
Wij zijn op zoek naar mensen die rond Heijen en omgeving leuke fiets- en wandelroutes hebben ontdekt of zelf hebben samengesteld.  
Deze oproep doen wij nadat we vorig jaar een interview hadden met Mariël Hopmans, die alle 100 exemplaren van het Hèjs Nèjs had bewaard en daarvoor een prijs in ontvangst mochten nemen. Zij gaf ons als tip mee eens contact te zoeken met de sportievelingen, die de hele regio wandelend en fietsend op hun duimpje kennen. Om precies te zijn waren dit haar tips: 

-Zet af en toe een keer een fiets- of wandelroute in Hèjs Nèjs. Verder zijn er misschien mensen die soms leuke tochtjes maken en die ze best willen delen met de Heijense mensen. -Zet een keer de oude Maasarm voor het voetlicht om dit mooie plekje onder de aandacht te brengen bij diegenen die het nog niet kennen. 
 
Dit vinden wij goede tips en we hopen op jullie hulp om hier een mooi onderwerp van te maken in één van de volgende uitgaves van Hèjs Nèjs.  
Stuur een berichtje naar dorpsblad@heijen.info en we komen graag een keertje langs. 
 
We zijn benieuwd. 
 
Redactie  
Hèjs Nèjs 

Hallo Frans & Heidi, 

Zaterdag 21 maart was de laatste dag dat jullie naar 
heerlijk fruit en groente ruikende en sfeervol ingerichte 
winkel geopend was. Veertig jaar lang zorgden jullie 
voor een constante aanvoer van verse producten, die 
gretig aftrek vonden bij jullie klanten. Een bonus bij 
ieder bezoek vormden de mooie verhalen en grappen, 
die voortdurend door de winkel vlogen.

In Hèjs Nèjs hebben jullie vanaf editie 1 tot en met editie 
108 onafgebroken geadverteerd. Dat betekent dat jullie 
een unieke sponsor zijn geweest voor ons blad. 
Wij willen jullie dan ook heel hartelijk danken voor deze 
ondersteuning. 

Uiteraard wensen wij jullie alle goeds toe. Samen met 
jullie kinderen en kleinkinderen en natuurlijk ook met 
ons, de Heijense gemeenschap, mogen jullie gaan 
genieten van een wat rustiger bestaan. We hopen dat 
dit nog een hele tijd in beslag zal nemen….

Nogmaals dank.

Redactie Hèjs Nèjs
Angeline – Erica - Hans – Jan – Marita – Marjo – Sjannie 
– Stella - Suzanne

Paardenclub 
Van Werkgroep Historisch Heijen ontvingen wij een 

foto met daarop een aantal mensen te paard. Wie 

zijn deze personen? Herken je iemand? Ook al weet 

je er maar één geef het door aan de leden van de 

werkgroep. Het e-mailadres is info@heijen.info. Je 

kunt ook rechtstreeks contact opnemen met leden 

van de werkgroep: Henk Kerkhoff, Hans Wientjens, 

Harry Teeuwen, Gerrie Franken, Petra Kandelaars-

Franken, José Kusters-Derks, Els Koenen-Reintjes en 

Peter Verhoeven. Alvast bedankt!
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Tijd dus voor de Dijkwacht om in actie te komen om de nodige 
inspectierondes te gaan lopen. Vanaf 8 maart inspecteerden zij bijna 
iedere dag in groepjes van twee de dijken van Heijen. En op 14 maart 
werd het laatste rondje gelopen en begon het water weer langzaam 
te zakken. Gelukkig werden er geen grote bijzonderheden ontdekt en 
bleven de dijken keurig overeind! Hoewel, op 14 maart ergens in de 
namiddag, toen het zonnetje scheen en de intelligente lockdown nog 
niet van kracht was, speelde zich wel een heel bijzonder tafereel af op 
de weitjes van de Smele…..
Vrolijke kindersnoetjes in dobberende opblaasbootjes tussen de 
schrikdraadpaaltjes door, met buren en vrienden uit de buurt als 
toeschouwers.
Nog even genieten van het onbezorgd zijn, niet wetend wat ons allemaal 
nog te wachten zou staan…….

Hoogwater in Heijen
Eind februari en begin maart viel er flink wat regen in Heijen en omstreken, zoveel zelfs dat de Maas weer buiten haar 
oevers trad. De weilanden van o.a. Stal Deenen en rondom het kasteel stroomde vol en dit keer hielden de weilanden 
van de Smele het ook niet droog. 
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webshop.controlmedia.eu
dé producent van online drukwerk!

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

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

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

PrivaZorg helpt u graag

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

Waarom PrivaZorg?

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

aandacht zijn voor ons 
belangrijk

• Geen wachtlijst

Ondersteuning nodig 
bij het huishouden?

Bel voor meer 

informatie:

T. 088 - 600 93 18

www.privazorgmaasenwaal.com 

info@privazorgmaasenwaal.com 
PrivaZorg 
Maas & Waal



Colofon

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

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

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

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

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

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

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

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

Fotografie:
Suzanne van den Corput-Koenen
Stella Roodbeen

Ontwerp en Realisatie:
RoverMedia-Group
Runstraat 15 Schaijk
www.rovermedia.nl

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

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

Oplage:
950 stuks

Verschijning:
10 keer per jaar

Inlevering kopij:
dorpsblad@heijen.info

Banknummer Vereniging Hèjje Mojjer:
NL65  RABO  0101803974

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

Agenda

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

www.heijen.info

Algemeen alarmnummer:
(ambulance, brandweer, politie)  112

Politie:
Europaplein 5, 6591 AV Gennep  0900 - 8844

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

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

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

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

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

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

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

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

Milieuklachten:
Milieuklachtentelefoon  043 - 3617070

Thuiszorg:
Thuiszorg Pantein  0900 - 8803

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

SOS telefonische hulpdienst:
Dag en nacht aandacht  0900 - 0767

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

Belangrijke telefoonnummers

In verband met het coronavirus zijn in 
de agenda alleen activiteiten na 1 juni 

opgenomen, die, voor zover bekend, op dit 
moment nog doorgang vinden.

Donderdag 4 juni  
13.30 uur D’n Toomp     

KBO afd. Heijen - Kienen

Donderdag 4 juni   
20.00 uur D’n Toomp

Diverse verenigingen - Verenigingsoverleg

Zaterdag 13 juni
20.00 uur D’n Toomp

Gilde Sint Dionysius - Receptie Koningspaar

Woensdag 17 juni
ZijActief - Fietstocht/Middagactiviteit

Zaterdag 4 juli
20.00 uur D’n Toomp

Fanfare E.M.M. - Beachconcert

Zaterdag 11 juli
Gilde Sint Dionysius - Noordlimburgs 

Fietsweekend

Woensdag 26 augustus
ZijActief - Bezoek Schloss Moyland/

Middagactiviteit

Zaterdag 29 augustus
Schietterrein De Maasarm

Gilde Sint Dionysius - Gemeentelijk 
Koningsschieten

Week 36 
Gilde Sint Dionysius - Donateursactie

Zaterdag 5 september
Zondag 6 september

Maandag 7 september
Dinsdag 8 september

Dorpsplein - Kermis

Zondag 6 september
12.00 uur D’n Toomp

Die Original Maastaler - Kermis 
Frühschoppenconcert

Maandag 7 september
14.00 uur D’n Toomp

KBO afd. Heijen - Kermis-Dansmiddag

Zaterdag 19 september  
19.30 uur D’n Toomp     

Heije Mojjer - Het beste idee voor Heijen

Indien er een Hèjs Nèjs 
in mei wordt uitgebracht 
is de verschijningsdatum 

26 mei 2020.

(Onder voorbehoud)

Agenda en belangrijke telefoonnummers



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

Al ruim 45 jaar hèt adres voor comfort en kwaliteit 
 

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

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


