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Het Coronavirus raakt inmiddels meer dan alleen onze gezondheid. Het stelt
jou en onze medewerkers bloot aan nieuwe uitdagingen en dilemma’s. Wij
blijven ons tot het uiterste inspannen om jou als klant te helpen.

Via de Rabo App en Online Bankieren kun je veel bankzaken 24 uur per dag
zelf regelen. Telefonisch zijn wij bereikbaar op (088) 722 66 00. Voor urgente
zaken is ons adviescentrum in Beugen volgens de reguliere openingstijden
geopend. Onze kantoren in Cuijk, Mill, Gennep en Boxmeer zijn tot nader
order gesloten.

Ga voor meer informatie en onze contactgegevens naar: rabobank.nl/lvcm

Zorg goed voor jezelf en pas goed op elkaar!

Voorwoord en inhoud
In mei hebt u ons een maandje moeten missen. Nu we geen “live” interviews konden doen en
er ook geen evenementen meer waren waar we over konden berichten, wisten we niet goed
hoe we de mei-editie zouden moeten vullen. En dat nog wel in de maand waarin we het 10-jarig
bestaan van ons dorpsblad vierden. Dat er vorige maand geen Hèjs Nèjs uitkwam gaf ons wel rustig de gelegenheid een heleboel mensen
te benaderen met de vraag of zij een bijdrage zouden willen leveren aan deze uitgave. Want we kunnen er niet omheen: De coronacrisis
hakt er behoorlijk in in ons leven. Aan de andere kant zijn er zijn ook veel positieve zaken te benoemen. Dingen en ervaringen die we
meemaakten, die anders misschien nooit zouden zijn gebeurd. Zo zijn we ons bijvoorbeeld ineens veel meer bewust van onze leefomgeving.
Daarom zijn we ook zo blij met de bijdragen van onze lezers, niet alleen van dichtbij, maar ook van verder weg. Uit Zuid-Korea ontvingen
wij namelijk een bericht van de familie van Versendaal. Ook burgemeester van Beek, onze fotograaf Suzanne, dierenarts Roos Storms,
Juf Gwenda van basisschool De Heggerank en Mariël Hopmans stuurden ons mooie teksten en foto’s. Hartelijk dank hiervoor. Een ander
lichtpuntje in deze tijd was de Koninklijke onderscheiding, die “onze” Jan Teerling mocht ontvangen. “Deze zag ik echt niet aankomen”, zei
hij; dan is het nog mooier natuurlijk. We maakten een verslag van deze speciale dag. Helaas vonden er ook minder prettige gebeurtenissen
plaats. Zo moesten we plotseling afscheid nemen van onze dorpsgenoot en “duizendpoot op vele terreinen”, Theo Lamers. Fanfare EMM
stuurde een mooie In Memoriam. Zijn uitvaart was indrukwekkend. Ook namen we afscheid van Theo Voss.
In de rubriek Hèjje Natuurlijk Mojjer maken we verder nader kennis met de meerkoetjes, die ook in onze wateren zwemmen. De organisatoren
van de Goede Doelen Week vragen ook weer onze aandacht. En natuurlijk ontbreken de gebruikelijke rubrieken niet. Kortom, het blad staat
weer boordevol! Gelukkig maar.
Wij wensen u weer veel kijk- en leesplezier en natuurlijk een fijne vakantie.
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Opvallende zaken
Meestal is een onderwerp voor mijn column zo gevonden. Maar in de huidige coronatijd komen er niet zoveel
vermeldenswaardige zaken op mijn pad. Dagen lijken steeds meer op elkaar: opstaan, ontbijtje, wat klussen,
koffie, boodschap doen, rondje wandelen of fietsen, eten koken, paar uur TV voor de actualiteiten en een
detective, wat lezen en dat was het weer. Volgende dag ongeveer hetzelfde.
Maar niet getreurd: als je goed oplet, gebeurt er toch nog
wel wat opvallends, of zeg maar dingen die er voor de
coronatijd niet waren.
Neem de bussen, die trouw van A naar B rijden en weer
terug. Als er al 2 personen in zitten (inclusief chauffeur) dan
is dat veel. Of het economisch verantwoord is, is nog maar
de vraag. Van de andere kant: de mogelijkheid om van een
minimaal vervoersaanbod gebruik te kunnen maken zal op
basis van de overeenkomst tussen vervoersmaatschappij en
provinciale overheid wel noodzakelijk zijn. Het anderhalve
meter afstand houden in de bus zal zeker geen probleem
zijn. Als u dit leest, is er sinds dit moment van schrijven
eind april, de nodige tijd verstreken en ziet de wereld er
(hopelijk) weer een beetje anders uit.
Wat ook opvalt is de heerlijke rust op straat en in de
natuur: je hoort de vogels weer fluiten, er zijn vrijwel geen
vliegtuigstrepen in de lucht, veel minder autoverkeer. Het
kan dus wel: veel onnodige verkeersbewegingen blijven
achterwege en daarmee ook een aanzienlijk deel van de
luchtverontreiniging!
Als er problemen zijn, komen er ook oplossingen. De
mens is immers inventief. De schoolkinderen volgen thuis

onderwijs op laptops etc. met directe verbinding met hun
leerkrachten. Zakenlui vergaderen digitaal, waarbij hun
leaseauto’s op de oprit kunnen blijven staan in plaats van in
de file.
Files. Wat zijn dat eigenlijk? Iets van vroeger? Als het
keurslijf, waarin we nu noodgedwongen zitten, straks wat
losser wordt, zullen ze wel weer terugkomen, de files. Maar
misschien niet meer in de omvang van januari/februari toen
ze dagelijks langer leken te worden. Het digitaal vergaderen
spaart veel tijd uit en wellicht komt het besef, dat je niet
per se je overlegpartners hoeft te ontmoeten om tot het
beoogde resultaat te komen. Telefoneren en appen kan
vanuit het thuiskantoor en hoeft niet meer met gevaar voor
jezelf en de andere weggebruikers vanachter het autostuur.
Op dit moment (april 2020) is het nog volstrekt onduidelijk
of we weer kunnen sporten, muziek maken, een terras
bezoeken etc. We houden de moed er maar in en stellen
ons in op een andere maatschappij dan die waarbij er geen
einde leek te komen aan de mogelijkheden, ook al werkten
die de ondergang van onze prachtige aarde langzamerhand
en stukje bij beetje in de hand. En dat is toch weer positief…..
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Bericht van het bestuur

“Het Beste Idee” toch naar voorjaar 2021
In verband met het coronavirus was niet mogelijk om de feestmiddag en de finale van ‘Het
Beste Idee voor Heijen’ op 28 maart 2020 door te laten gaan. Deze festiviteiten hadden we
in principe verschoven naar 19 september, maar dat lijkt ons echter ook niet helemaal mogelijk. Het is onzeker met hoeveel
mensen we dan binnen bij elkaar mogen komen, bovendien vinden sommige mensen het ook niet fijn om dan al met een
grote groep in een ruimte samen te komen. Vandaar dat we hebben besloten om toch te wachten. We verschuiven nu de
datum naar zaterdag 27 maart 2021.
Wel willen we alvast de finalisten, fanfare E.M.M., VV Heijen, VC De Wortelpin, gemeenschapshuis d’n Toomp, De
Zonnebloem, Stg. de Dorpskamer, Nej Hejs, de Revuegroep, basisschool De Heggerank en vereniging Vrienden van Heijen
het gegarandeerde bedrag van € 200,- overmaken.

Enquête mei 2020 met betrekking tot uitbreiding Haven Heijen
Op de eerste plaats dank aan alle deelnemers!
Er zijn 851 uitnodigingen huis-aan-huis verspreid in de kern en de buitengebieden. Daarvan hebben maar liefst 410
huisgezinnen* de enquêtes ingevuld, 102 op papier en 308 digitaal. Helaas waren deze niet allemaal geldig (foute code,
meerdere keren ingevuld, te laat), maar er waren 363 geldige enquêtes. Een uitstekende respons van 42,7 %!
*N.B. dit zijn huishoudens. Het getal dient te worden vermenigvuldigd met 2,3 (gemiddeld aantal inwoners per huisgezin,
Roos
gegevens CBS en gemeente Gennep) om dit om te rekenen naar het aantal inwoners.
Hieronder volgt een verkorte weergave. De uitgebreide weergaven met opmerkingen vindt op de website.
1.

Heeft u bezwaar tegen de geplande uitbreiding van de industriehaven?

O ja

O nee

O neutraal

311 = 85,7%

33 = 9,1%

19 = 5,2%

Indien ja, wat is voor u de belangrijkste reden om tegen uitbreiding van de industriehaven in Heijen?
Heijen heeft genoeg grondgebied ingeleverd t.b.v. bedrijven

241

66,4%

De uitbreiding tast mijn woongenot aan (milieueffecten en toename verkeer)

265

73,0 %

Veiligheid: de (groeiende) verkeersstromen blijven vlak bij de kern van Heijen

224

61,7 %

Ik denk dat de industrie mijn gezondheid zal aantasten * a.u.b. toelichten beneden

121

33,3 %

Het gaat ten koste van de natuur

166

45,7 %

Het levert meer werkgelegenheid op

21

5,8 %

Het is goed voor de economie in Heijen/Gennep * a.u.b. toelichten beneden

15

4,1 %

9

2,5 %

Indien nee, Wat is voor u de belangrijkste reden voor uitbreiding van de industriehaven in Heijen?

De aanpassing ‘fantasiekruising’ en Hoofdstraat is voldoende

2.
Vindt u dat de gemeente en de initiatiefnemers uitbreiding haven (Teunesen en AVG) u voldoende hebben
geïnformeerd over de uitbreiding van de industriehaven?
O ja

O nee

38 = 10,5 %

272 =74,9 %

3.

O neutraal
53 = 14,6 %

Houdt de gemeente voldoende rekening met de belangen van de inwoners van Heijen en Gennep Zuid?

O ja

O nee

O neutraal

18= 5 %

313= 86,2%

32 =8,8 %
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4.	Houden de initiatiefnemers Teunesen en AVG voldoende rekening met de belangen van de inwoners van Heijen en
Gennep Zuid?
O ja

O nee

O neutraal

23=6,3 %

297=81,8 %

43=11,8 %

5.

Wilt u als burger meer inspraak bij de voorgenomen plannen van de uitbreiding van de industriehaven?

O ja

O nee

O neutraal

269= 74,1 %

42 =11,6 %

52= 14,3 %

6.

 e ‘fantasiekruising’ Hoofdstraat-Hoogveld en fietsstructuur van de Hoofdstraat moeten, los van de
D
havenuitbreiding, sowieso worden aangepast.

O ja

O nee

O neutraal

322=88,7 %

10=2,8 %

31= 8,5 %

Uit bovenstaande blijkt dat het overgrote deel van de 363 huisgezinnen bezwaren heeft tegen de uitbreiding, met name
op grond van aantasting grondgebied, woongenot door verkeer en belasting milieu en met betrekking tot veiligheid. De
informatie naar de inwoners en het rekening houden met het dorp, worden als onvoldoende beoordeeld. Men wil meer
inspraak en de kruising en Hoofdstraat moeten sowieso worden aangepakt.
Er zijn 217 opmerkingen geplaatst. Het beeld van de enquête wordt hiermee nog onderstreept. Belangrijk is dat er ook
mensen oplossingen aanreiken. Hieronder de meest genoemde onderwerpen.
Overlast omgeving algemeen 34 x

Relatie met gezondheid/chronische klachten

Fijnstof/
uitlaatgassen

Verkeer

uitstoot

Luchtvervuiling

Aantasting
natuur

geluid

Longaandoening

hart

Stress/
slaapproblemen

60 x

49 x

18 x

10 x

9x

31x

10x

6x

4x

Werkgelegenheid

Rol gemeente

Oplossingen

Kritiek op de enquête

6 x positief
4x onder voorwaarden

44 x neg.
2x pos.

Rotonde bij de Mouter
Rotonde bij Burgman
Weg bij Hopman afsluiten
Haven ontsluiten bij For Farmers
Bestaande haven effectiever gebruiken
Halfopen dam tussen Maas en boten

3x
1x een brief. 1x brief via
opmerkingen.
(Zijn beantwoord)

*telling met trefwoorden: hoe vaak is een item genoemd
De volledige enquêteberekeningen, overzichten in Excel- en Wordbestanden staan op www.heijen.info

Zwaardere transformator in historisch trafohuis Hoofdstraat Heijen
In verband met de uitbreiding van het aantal woningen in de kern
van Heijen was er behoefte aan een zwaardere infrastructuur voor de
stroomvoorziening in ons dorp. Op dinsdag 19 mei gingen de ramen
en deuren van het historische en beschermde transformatorhuis met de
Nijvere Bij in het logo, voor een aantal uren open. De huidige trafo werd
vervangen door een zwaardere versie. Om 07.30 uur ging de stroom eraf
voor de wijk en om 14.00 uur werd de nieuwe trafo in werking gesteld.
Voor de komende jaren kunnen we er weer even tegen.
Poppetje gezien, kastje weer dicht!
Fred Lijdsman

6

Hèjs Nèjs
Juni 2020

Verenigingsnieuws

Zonnebloem

Online lotenverkoop
Dit jaar kunnen we als Zonnebloem afdeling Heijen lastig op pad om Zonnebloem loten huis aan huis te
verkopen. Om toch mee te kunnen doen aan de nationale loterij is een persoonlijke digitale verkooppagina
aangemaakt op naam van onze secretaris, Suzan Boekholt. Via deze pagina kan onze afdeling digitaal loten
verkopen. De opbrengst gaat grotendeels naar de eigen Zonnebloemafdeling en een klein deel gaat naar de
Nationale Vereniging De Zonnebloem.
Loten kopen gaat heel gemakkelijk via de volgende link: https://www.zonnebloem.nl/loten/p/suzanboekholt-geurts
De loten kosten € 2,- per stuk. Tot en met 30 september 2020 kunnen loten worden gekocht. De trekking van de loterij vindt
plaats op maandag 12 oktober 2020. Op www.zonnebloem.nl/loterij is meer informatie te vinden over het prijzenpakket.
Er kan zoveel meer dan je denkt
De Zonnebloem verrijkt het leven van mensen met een lichamelijke beperking. Dat doet de vrijwilligersorganisatie met
huisbezoeken, dagjes uit en aangepaste vakanties. Met 1200 lokale afdelingen is de Zonnebloem actief in vrijwel elke wijk,
dorp en stad in Nederland. Als kennispartner in toegankelijkheid werkt de Zonnebloem aan het toegankelijker maken van
vrijetijdslocaties. Ook heeft de Zonnebloem rolstoelhuurauto’s, verdeeld over Nederland. De Zonnebloem zegt niet voor
niets: “Er kan zoveel meer dan je denkt.”

St. Dionysiusgilde - Donateursactie en Papierinzameling
Donateursactie:
Het is gebruikelijk dat het St. Dionysiusgilde in de week
voor de kermis rond komt voor de donateursactie. Ook dit
jaar willen wij bij u langs komen indien de maatregelen in
verband met het coronavirus dit toelaten. Bij onze rondgang
houden we uiteraard rekening met de afstandsregels etc.. Wij
stellen het zeer op prijs als u ons ook dit jaar op deze manier
steunt. Aangezien de rommelmarkt en het fietsweekend niet
door konden gaan en wij daardoor geen inkomsten van deze
evenementen hebben gehad is uw steun nu extra welkom.
De donatie voor een kaart blijft € 3,-. Alvast bedankt.

Papierinzameling:
Op www.heijen.info plaatsen wij actuele
informatie over de papierinzameling. Houdt
u de berichtgeving hierover in de gaten.
Wij wensen iedereen sterkte in deze
moeilijke tijd. Mocht u nog vragen hebben,
dan kunt u contact opnemen met de secretaris, Ineke
Roosengarten, telefoon: 06-34919267.
Groetjes, namens de Gildeleden, Ineke Roosengarten

Volleyballen in Heijen
Bij het mix-team en de damesteams van VCRH is nog plek voor enkele volleyballers/-sters.
Iedereen vanaf 18 jaar met enige volleybalervaring is welkom om een van onze teams te
komen versterken.
Er wordt getraind op: donderdagavond van 18.45 tot 20.15 uur of donderdagavond van
20.15 tot 21.30 uur.
Plaats: gymzaal te Heijen, ingang Sleedoornstraat 5.
Onze teams spelen mee in de Recreantencompetitie VRC Boxmeer.
De wedstrijden zijn ongeveer één keer per 3-4 weken, doordeweeks van maandag t/m
donderdag, en worden gespeeld in de zaal van het Merletcollege te Cuijk en Sporthal MeerCamp te Oeffelt.
Het wedstrijdprogramma is al voor het hele seizoen bekend.
Twijfel niet, maar neem de stap en train een paar keer mee
Neem contact op met :
Tinie Reijnen fam.reijnen@home.nl
Desiree Hilbrands dees.hilbrands@zonnet.nl
Carin Laracker carin.laracker@gmail.com
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OPEL CORSA-E

CORSA-E
LAUNCH EDITION

MAAKT ELEKTRISCH RIJDEN BEREIKBAAR!

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
Vanaf

€ 34.999
Opel Private Lease

€ 499/mnd

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

Ewinkel 4, Cuijk
(0485) 33 65 00 www.autojetten.nl
Gemiddeld verbruik 17 kWh/100 km. CO2 00 gr/km. Actieradius 330 km (WLTP)*
*Voorlopige gegevens, volgens WLTP testmethode. EG typegoedkeuring en Certiﬁcate of Conformity zijn nog niet beschikbaar. Voorlopige cijfers kunnen afwijken van ofﬁciële 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.

Mondzorg
Op zoek naar een tandarts?
Wij nemen nog patiënten aan!

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

Prothese reparaties klaar
terwijl u wacht.
Weekend en ‘s avonds
06 46774514.

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

Reactie van Burgemeester Willibrord van Beek van
Gennep op de perikelen rond de coronacrisis...
Wij hebben contact gezocht met Burgemeester Van Beek met de vraag hoe de gevoelens en ervaringen van onze
burgervader in deze crisistijd waren. Hieronder zijn reactie, waarvoor onze dank.
Burgemeester Van Beek:
“Als burgemeester ben ik verantwoordelijk voor de
openbare orde en veiligheid. Zo heb ik sinds de coronacrisis
veelvuldig overleg over de naleving van de maatregelen
in onze gemeente. In het coronatijdperk trekken we
gemeenschappelijk op met de Veiligheidsregio. Dit gebeurt
onder leiding van voorzitter Antoin Scholten, burgemeester
van Venlo. Tegelijkertijd ben ik ook de burgervader die
mensen wil ontmoeten bij activiteiten en bijeenkomsten,
wat in deze tijd niet kan. Met name bij de gemeentelijke
dodenherdenking op 4 mei was dat erg pijnlijk.
Ik vind het belangrijk de inwoners in deze lange periode van
onzekerheid een hart onder de riem te steken. Ik heb contact
gehad met diverse organisaties, zoals zorginstellingen,
de dorps- en wijkondersteuners, kerkgenootschappen en

de moskee. Ook heb ik de inwoners toegesproken in een
aantal videoboodschappen en een brief. Het valt me op
dat onze inwoners zich ondanks deze onzekere, spannende
tijd goed aanpassen. Mensen houden zich overwegend
aan de maatregelen en staan voor elkaar klaar. Daar heb
ik grote waardering voor. Als we dit volhouden, krijgen we
langzaamaan meer ruimte.
Daar kijken we allemaal naar uit, niet alleen de inwoners maar
ook ondernemers, zoals de horeca en sportscholen. Het zou
mooi zijn dat het actieve verenigingsleven dat nu stilligt,
weer langzaam tot bloei komt. En dat we, in aangepaste
vorm, weer evenementen mogen gaan organiseren waarbij
we elkaar kunnen ontmoeten. Dat hebben u en ik, wij
allemaal, enorm gemist.”
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ONS GELUK

Hofmans interieurbouw is
gespecialiseerd in het
vervaardigen van maatwerkinterieurs voor zowel particulieren als
bedrijven. Met veel aandacht voor detail en
kwaliteit zorgen wij
ervoor dat uw interieurwensen werkelijkheid
worden.

Kwaliteit is niet
onbetaalbaar!

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

Unieke
interieurs
op maat

GEWOON GEZELLIG

Ons geluk heijen
Hoeve de schaaf
Brem 11 heijen

Houten vloeren, parket, PVC, onderhoud
vloeren en traprenovatie
Boxmeerseweg 2a 6598 BK Heijen
www.snellenhorecaservice.nl

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

Theo was sinds 1 oktober 1954 lid van Fanfare
Eendracht Maakt Macht. Op twaalfjarige leeftijd is
Theo begonnen als slagwerker.
Gedurende zijn lidmaatschap heeft Theo verschillende
functies uitgevoerd en taken vervuld.
Zo stond de drumband de eerste 25 jaar onder zijn
leiding. Er werd deelgenomen aan verschillende
kampioenschappen en er zijn daarbij vele prijzen
behaald. Destijds heeft Theo de drumband tot de
tweede afdeling gebracht en zelf de opleiding van de
jeugdslagwerkers verzorgd.
Na zijn dienstplicht werd Theo tambour-maître van
fanfare Eendracht Maakt Macht. Hij was een zeer
gedreven tambour-maître van onze vereniging.
Theo volbracht deze taak met stijl en veel flair, wat
gezamenlijk zorgde voor een geweldige uitstraling. Hij
vervulde deze rol met militaire toewijding en discipline.
Theo was tevens jarenlang de vaste slagwerker van het
fanfareorkest. Onder leiding van Wim Linssen heeft
hij mede gezorgd voor de laatste promotie van het
fanfareorkest.
In 2000 is Theo toegetreden tot het bestuur en werd
hij benoemd tot secretaris. Theo was een harde werker,
die bovendien zeer trouw was aan de vereniging. We
hebben hem ervaren als een gedreven bestuurslid met
een scherpe blik.
Zijn streven was gericht op het verbeteren van de
financiën van de vereniging. Theo heeft verschillende
acties bedacht om de kas van de vereniging te spekken.
Deze acties hebben veel resultaat opgeleverd.
Zijn grootste taak als bestuurslid is zonder enige
twijfel de organisatie van het 100-jarig bestaan van
onze vereniging geweest. De voorbereidingen op
het jubileum verliepen niet altijd zonder problemen,
maar mede dankzij de grote inzet van Theo heeft de
vereniging een prachtig concert op een ponton op de
Maas kunnen geven. Het eeuwfeest van EMM kreeg
zelfs een koninklijk tintje met de toekenning van een
Koninklijke Erkenning, die door Theo was aangevraagd.

In Memoriam Theo Lamers
(16 maart 1942 - 5 mei 2020)
Theo hield van gezelligheid en was altijd in voor een
geintje. Ook na het aftreden als bestuurslid toonde
Theo nog steeds interesse in de vereniging en kwam
hij regelmatig kijken bij concerten, waarbij ook zijn
kleinzoons meespelen.
Voor als zijn verdiensten voor de vereniging is Theo
benoemd tot erelid van EMM.
In 2017 werd Theo benoemd tot lid in de orde
van Oranje-Nassau. Bijzonder was dat Fanfare
Eendracht Maakt Macht dat jaar de serenade aan de
gedecoreerden mocht verzorgen.
Wij zijn Theo dankbaar voor zijn grote toewijding aan
en inzet voor onze vereniging. Met inachtneming van
de coronamaatregelen namen wij op gepaste wijze,
met een laatste muzikale groet afscheid van ons Erelid
Theo Lamers.
Wij wensen Sjan, kinderen, kleinkinderen en familie
veel sterkte toe met dit grote verlies.
Bestuur en leden Fanfare Eendracht Maakt Macht

Hèjs Nèjs
Juni 2020

11

Jan Teerling, Koninklijk onderscheiden....
Een mooie lentedag, 24 april 2020. Om ons heen waart het coronavirus maar vandaag hebben we daar even geen boodschap

aan. De redactie weet het al: om 11.15 u zal “onze” Jan een telefoontje krijgen van de burgemeester van Gennep, waarin hem

zal worden verteld dat het Zijne Koninklijke Hoogheid Koning Willem Alexander behaagd heeft Jan te benoemen tot lid in de
Orde van Oranje-Nassau. Een hele eer voor Jan, maar dik verdiend, daar waren we het allemaal over eens.

Waarom kreeg Jan deze onderscheiding?
In de eerste plaats voor zijn jarenlange verdiensten voor
VV Heijen, waarbij hij onder andere de rol van voorzitter
op zich nam. Basisschool de Heggerank is maar wat
blij met Jan en zijn groenploeg die door het schooljaar
heen de tuin en het groen rondom de school tiptop in
orde houden. Verder heeft Jan zijn hele leven, tot zijn
70e, toen mocht het niet meer, bloed en bloedplasma
gedoneerd. Hoeveel mensenlevens zullen daarmee
gered zijn. Je weet het niet, maar dat dit in de tientallen
loopt is wel duidelijk. Jan was op zijn werk bij Hendrix
Voeders /Nutreco (nu ForFarmers) ook actief in de OR. En
natuurlijk Jans verdiensten voor het Hèjs Nèjs. Een van de
eersten die zich aanmeldde toen er vrijwilligers werden
gezocht voor de oprichting van ons dorpsblad was Jan.
Vanaf de eerste uitgave in 2010 tot nummer 110 nu is Jan
betrokken geweest bij het vinden van adverteerders in
ons blad. Hij verzorgt maandelijks de distributie van 950
exemplaren onder onze 23(!) bezorgers. Daarnaast fietst
hij elke keer door weer en wind een rondje van 60 km om
de bladen bij de adverteerders en abonnees af te geven.
Er is geen redactievergadering zonder Jan geweest. Met
zijn rustige inbreng wist hij geregeld ons kippenhok te
kalmeren….
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Wat gebeurde er om 11.15 uur?
Iets van tevoren waren de kinderen Jacco en Janneke
binnengekomen om “koffie te drinken”. Niks bijzonders,
dat gebeurde wel vaker. Dan gaat de telefoon. Jan blijft
rustig zitten, Elly moet hem pushen de telefoon aan
te nemen. Het is de burgemeester die hem vraagt of
hij ook kan facetimen. Jan geeft zijn mobiele nummer
door en inmiddels draaien de raderen in zijn hoofd. Hij
begint iets te vermoeden. Dan belt de burgemeester
nog eens en kunnen ze “live” met elkaar praten. De
burgemeester brengt Jan het goede nieuws. Jan is geheel
overdonderd. In dit bedrijf komen ook schoondochter
Lianne, schoonzoon Gijs en de kleinkinderen Noor,
Neele en Hanne binnendruppelen. Neele had zelfs een
heerlijke taart gebakken met een oranje kroontje erop!
De hele dag is het een komen en gaan van familie en
kennissen. Later die morgen wordt door de familie van
Jan gezongen op de stoep.
Wat gebeurde er ’s avonds?
Wij van de redactie vonden een telefoontje van de
burgemeester op zo’n heuglijke dag zonder dat de
versierselen konden worden opgespeld erg kaal en dus
bedachten we een “applausmomentje” voor hem. Eerlijk

Jan in gesprek met de burgemeester

Pierre Hendriks eert onze dorpsgenoot Jan
met een “schreeuwspeech”

afgekeken van de vele applausmomenten die we op TV
zagen voor de zorg, de brandweer, de politie, de eenzame
ouderen, wat al niet. We dachten dat de ruimte voor het
huis van Jan en Elly aan de Acaciastraat groot genoeg is
om daar, met de inachtneming van de anderhalve meter
samenleving, met een heleboel mensen te kunnen staan.
We stopten een briefje in
de
brievenbussen
aan
de
Acaciastraat met het goede
nieuws over de Koninklijke
onderscheiding voor buurman
Jan en met het verzoek om 20.00
uur naar buiten te komen om te
klappen en wat lawaai te maken.
Om tien voor acht meldden
de eersten zich al op het veld,
vooropgegaan door Mina Jansen
en Nelly Kusters, die naast
elkaar in een seniorenwoning
wonen, een uitje voor de dames!
Langzamerhand vulde het veld
zich, van alle kanten kwamen de
mensen uit de huizen. Ook leden
van de voetbalvereniging en de
redactie kwamen aangehuppeld. Hoe leuk was dat….!
Jan en Elly konden natuurlijk niet achterblijven en precies
om 20.00 uur verschenen ze. Het enige dat eraan ontbrak
was een koninklijk bordes met rododendrons, maar dat
dachten we er maar bij. In de haast was Pierre Hendriks,
voorzitter van vereniging Hèjje Mojjer, op de hoogte
gesteld en gewapend met een enorme vlag hield hij een
indrukwekkende “schreeuwspeech” waarin Jan en ook
Elly als “vrouw van een succesvol man” in het zonnetje
werden gezet. Jan, die van plan was enkele taken binnen

Ja, daar sta je dan, Jan en Elly!

de redactie wat af te ronden, kwam er ter plekke op
dat idee terug. Maar hij moest nog wel even met “de
directie” in overleg.
Nadat we Jan hadden toegezongen en geklapt ging
het bonte gezelschap weer braaf naar huis. Een
gedenkwaardige dag kwam ten einde. Onze fotograaf
maakte vele foto’s van het hele
gebeuren en die staan op deze
pagina’s.
De volgende dag…
We belden naar Jan voor de
“hamvraag”,
maar
hij
was
wandelen. “Even zijn hoofd
leegmaken,” zegt Elly. Dus
konden we even kleppen met Elly.
Er waren wel een paar leugentjes
om bestwil geuit om de boel
niet te verraden. Want Elly was
op de hoogte dat er iets stond
te gebeuren. “Wat was ’t moj,
kiend” zei ze aan de telefoon. Ze
had duidelijk genoten, maar het
was ook allemaal wel emotioneel
geweest. Op de ochtend van het telefoontje wilde Jan
ook al gaan wandelen. Met veel kunst- en vliegwerk en
een verzonnen app’je van een zus van Elly dat ze even
langskwam, kon Elly Jan thuishouden. We spraken nog
even over de activiteiten bij VV Heijen. Elly had het er
soms moeilijk mee, want daar gingen veel uren in zitten.
“Neem je bed maar mee naar het voetbalveld” heeft ze
menig keer verzucht!
Dan komt Jan thuis en kunnen we de “hamvraag” stellen:
“Wat ging er door je héén toen je het hóórde, Jan?” Even
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Bel ons
gerust

is het stil. Jan, een beetje hees: “Ik kan dit moeilijk onder woorden brengen.
Eigenlijk ging er van alles door mij heen, verbazing, ontroering, dankbaarheid.
Deze zag ik echt niet aankomen! Het had ook niet gehoeven, hoor. Het is wel
fijn als er aan je gedacht wordt. Maar zonder de steun van en het goedvinden
van Elly had ik dit allemaal niet kunnen doen, daarom is dit lintje ook voor de
helft voor haar!”
Deze Koninklijke onderscheiding, majesteit in Den Haag, is heel goed
terechtgekomen. Dank u wel, namens Jan en ons allemaal.
---PS: Om zijn koninklijke onderscheiding met ons, de redactie, te vieren bracht
Jan tijdens de “redactievergadering - op – anderhalve – meter – afstand” een
flesje oranjebitter mee. De vrolijkheid die dat opleverde zie je op de foto....

Geslaagd in coronatijd?

Daar willen we graag meer over weten.
Allereerst wensen we alle geslaagden
in Heijen van harte proficiat met het beh
alen van
het diploma. We wensen jullie heel veel
succes in de toekomst!
De laatste fase van het examenjaar
zal beslist niet zo zijn gegaan als je
je enige
maanden geleden had voorgesteld. Om
dat het hele examengebeuren dit keer
zo uniek
is verlopen zouden wij daar graag in
de editie van september een artikel aan
wijden.
Dus: ben je geslaagd, en wil je best doo
r ons geïnterviewd worden, dan hopen
we dat
je contact met ons opneemt. Dit mag ook
samen met een vriend of vriendin, wan
t dat is
nog gezelliger. Natuurlijk hoort er ook
een mooie fotoshoot bij. Stuur vóór 1
augustus
een mailtje naar dorpsblad@heijen.info
en we nemen zeker contact met je op.
Als je geslaagd bent, maar niet door ons
geïnterviewd wilt worden, nodigen we
je uit een selfie
te sturen met de vlag, je naam en waa
rvoor je geslaagd bent. Het is ook leuk
als
je
erbij vermeldt
wat je toekomstplan is. Die foto’s zette
n we dan bij het artikel van de geïnterv
iewde mensen.
De Redactie
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Juf Gwenda in coronatijd
Ook de Heggerank heeft een moeilijke tijd achter de rug en hoe

mooi is het dan te lezen over het enthousiasme van juf Gwenda

(maar zeker ook gedeeld door de andere juffen) en de kinderen.
Hieronder haar verhaal over de start van de lessen na coronatijd.
Dankjewel Juf Gwenda!

Gwenda:
21 april 2020 19:00 uur (de persconferentie!):
“Yes, de kinderen mogen weer naar school!” Halve dagen en
nog veel vragen over de invulling, maar diep van binnen voel
je zoveel blijdschap en vreugde omdat je de kanjers eindelijk
weer gaat zien. Dat je samen weer verder kunt bouwen aan dit
bijzondere schooljaar en dat je na al die weken thuisonderwijs
weer eindelijk de kinderen in het echt kunt zien.
We hebben een aangepast rooster, een blauwe emmer met
allerlei schoonmaakmiddelen en voldoende desinfecterende
middelen, nieuwe tafelindeling, 1,5 meter zone voor de juf
en duidelijke afspraken. De deuren van de school kunnen
eindelijk open. Dat is heel erg fijn want ik als juf heb de
kinderen enorm gemist. Via Teams, mail en af en toe een
raamontmoeting werd mijn baan toch echt minder leuk. Ik
miste het contact met de kinderen, kon er voor mijn gevoel
niet altijd voor ze zijn en werd belemmerd door slechte
wifi of mijn gillende kinderen op de achtergrond van mijn
instructiefilmpjes.
De dag voordat we weer mochten beginnen voelde alsof je
weer opnieuw start na de zomervakantie. In de avond nog
even alle lessen doornemen, toch nog even kijken welke
kinderen je precies hebt, of je alles wel goed hebt voorbereid
en dan toch maar gaan slapen.
De volgende ochtend rijd ik naar mijn werk en krijg ik een
appje van een ouder die mij vandaag veel plezier en succes
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wenst. Wauw, de band die ik heb opgebouwd met de ouders
deze periode is ook wel heel bijzonder en JA, wat heb ik zin
in de dag!
De eerste uren in de klas met de nieuwe maatregelen waren
bijzonder. De kinderen kwamen binnen en er was meteen een
file met handen wassen. ‘Oei, hier moet ik nog een handige
manier in vinden’, dacht ik meteen. Daarna was het stil en
de kinderen wilden vooral graag aan het werk, ik wist niet
wat me overkwam! Na een half uur ging ik als leerkracht al
de fout in om iemand die superhard aan het werk was een
schouderklopje te geven. Het blijft wennen met al deze
maatregelen.
Maar in de pauze loopt het al wat soepeler. De kinderen kunnen
weer rennen, botsen, voetballen en paardje spelen. Wat een
genot om naar te kijken. Hoe koud het op dat moment buiten
was, ik ben langer buiten gebleven om even te genieten van
de spelende kinderen op het nieuwe schoolplein.
Na de pauze kan ik gelukkig ook alweer enkele
waarschuwingen uitdelen voor het kletsen en rondlopen. De
kinderen gedragen zich langzaamaan vrijer en de juf ook. Tijd
om met elkaar te kletsen is er natuurlijk voldoende, zodat
ze hun verhaal kwijt kunnen. Tijd om samen weer te leren is
er ook zeker. Een dictee met woorden vanuit moppen, een
nieuwe camera op het digibord om bewegend te kunnen
leren, keersommenrace via de chromebooks, bewegend
tempo-lezen, spelletjes tussendoor etc. Na alle lessen die
ik zo goed heb voorbereid en bijna allemaal bestonden
uit leerkracht-gebonden lessen (lessen samen met de juf),
vragen de kinderen of ze ook een les samen mogen maken
in tweetallen. Ja natuurlijk, van tevoren helemaal niet over
nagedacht. Ik pak nog een kopje thee, leg het doel van de les
uit en geniet van de samenwerking van de kinderen. Samen
overleggen, delen, lachen, ja de kinderen hebben elkaar echt
gemist. Zelfs de twee grootste boeven uit de klas hebben
fantastisch samengewerkt, zo gaaf om te zien.
De tweede dag had ik een hele andere groep. Een werkelijke
kletsgroep, heerlijk. Elke les liep uit, overal moest over
vergaderd en gepraat worden en na iedere les kwam er een
grapje waar we allemaal om moesten lachen. Door het genot
liep mijn hele planning in de soep, maar wat een fijne dag!
Een dag waarin onze pabo-student haar laatste lessen gaf en
we deze samen hebben gegeven. We hebben regelmatig in
een deuk gelegen.
In de dagen die daarop volgden kregen we steeds meer
ritme en regelmaat in de lessen en dagen. De kinderen
hebben tijdens het thuiswerken de opdracht gekregen om
een vlog te maken over een dag thuisonderwijs. Deze had ik
natuurlijk gezien, maar die konden we nu eindelijk met elkaar
delen. Een glimlach bij ieder kind van oor tot oor en een

groot applaus na ieder filmpje. De kinderen kregen eindelijk
een stukje inzicht in hoe het er in de afgelopen tijd bij hun
klasgenootjes uit heeft gezien. Er was zelfs een kind dat riep:
“Hé, die rekenles heb ik ook gemaakt!”
Nu zijn we alweer een paar weken onderweg. Iedere week
begin ik de dag met de vraag van de kinderen: “Juf, kunnen
we nu eindelijk weer met elkaar knuffelen?” Laten we hopen
dat dit weer snel kan, maar voor nu; vooral dit bijzondere
schooljaar nog goed met elkaar afsluiten. Wat ben ik toch blij
dat ik juf ben!
Groetjes van Gwenda

Kom maar, kindjes van groep 4!

Wat zijn de kosten?
Er zijn twee mogelijkheden om gebruik te maken van het
peuteraanbod: op basis van de wet Kinderopvang of op basis
van een door de gemeente vastgestelde subsidieregeling.
In beide gevallen krijg je een tegemoetkoming in de kosten.
Meer informatie hierover vind je op
www.spring-kinderopvang.nl.
Meer informatie en inschrijven?
Vraag een rondleiding aan en/of schrijf je kind in via onze
website: www.spring-kinderopvang.nl. Of neem contact
met ons op.

Kom je spelen bij
De Zonnepitjes?
Bij peuterspeelzaal De Zonnepitjes zijn kinderen vanaf 2 jaar

van harte welkom om samen met leeftijdsgenootjes te spelen en
zich goed voor te bereiden op de basisschool. Is je kind (bijna)
2 jaar, lees dan snel verder.

Peuterspeelzaal De Zonnepitjes
Sleedoornstraat 1 Heijen, T: 088 2088 639
E-mail zonnepitjes@spring-kinderopvang.nl
Klantenservice Spring Kinderopvang
T: 088 2088 302
E-mail klantteam2@spring-kinderopvang.nl
Openingstijden: Dinsdag- donderdag- en vrijdagochtend
van 8.30 tot 12.00 uur.

Bij peuterspeelzaal De Zonnepitjes kan je kind naar hartenlust
spelen met andere peuters uit de buurt en leert het, onder
de professionele begeleiding van onze pedagogisch
medewerkers, belangrijke vaardigheden die goed van pas
komen op de basisschool. We maken hierbij gebruik van
de landelijk erkende methode Startblokken. De Zonnepitjes
heeft een fijne groepsruimte met verschillende speelhoeken,
zoals een poppenhoek, blokken- en autohoek, legotafel en
aparte knutselhoek. Daarnaast beschikt de peuterspeelzaal
over een fijne buitenspeelplaats met glijbaan, zandbak en
zand- en watertafel. De Zonnepitjes ligt naast wijkcentrum
D’n Toomp en vlakbij basisschool De Heggerank.
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ServiceVonkGroep

Bij Service Vonk Groep bent u aan het juiste adres
voor al uw (duurzame) installatiewerkzaamheden!
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!
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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:

√

Zonnepanelen

√

Houtkachels

√

Elektra

√

Zonneboilers

√

Verwarming

√

Airconditioning

√

Warmtepompen

√

Sanitair

√

Service & onderhoud

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

Alfap Administratie- en belastingadvieskantoor ondersteunt 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 ruime 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

Ondersteuning nodig
bij het huishouden?
PrivaZorg helpt u graag

Waarom PrivaZorg?

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?

• Een vaste zorgverlener
(m.u.v. vakantieperiodes)

voorop.
Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

Bel voor meer

• Zorg op een vast moment
• Kwaliteit en persoonlijke
aandacht zijn voor ons
belangrijk
• Geen wachtlijst

informatie:
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

T. 088 - 600 93 18
PrivaZorg
Maas & Waal

www.privazorgmaasenwaal.com
info@privazorgmaasenwaal.com

Heisa

De kerk is weer open!
Vanaf juni is de kerk weer open. In juni is er toegang voor maximaal 30 personen, incl. pastoor en
cantor. Indien de richtlijnen ongewijzigd blijven, mogen er vanaf 1 juli 100 mensen deelnemen aan
de viering in de kerk.
Er is elke mis een voorzanger. Helaas mogen de kerkgangers niet meezingen.
Hieronder de regels in verband met het coronavirus:.
- Er mag een maximaal aantal personen in de kerk aanwezig zijn, inclusief de pastoor, de koster en
de cantor (Zie boven)
- Heeft of ontstaan er corona-gerelateerde klachten: Blijf c.q. ga naar huis
- Eén persoon per bank.
- Ga zover mogelijk uit elkaar zitten: Uiterst links en rechts
- Twee leden van één huishouding mogen bij elkaar plaatsnemen
- Reinig uw handen bij binnenkomst.
- Er zijn geen misboekjes.
- Er mag niet mee worden gezongen.
- Er wordt niet gecollecteerd. Na de mis kunt u uw bijdrage in de mandjes deponeren.
- Pastoor vertelt hoe de communie verloopt.
- Bij het verlaten van de kerk kunt u uw handen weer desinfecteren.
Bedankt voor uw begrip en medewerking!
Het kerkbestuur

Pastoor
Er is op dit moment geen nieuws te melden over de opvolging van pastoor Reijnen. Wanneer er
een nieuwe pastoor benoemd wordt volgt berichtgeving hierover op www.Heijen.info.

In Memoriam Theo (Thei) Voss.
Theo werd geboren op 7 mei 1935 in Heijen. Hij kwam ter wereld op de boerderij op het “Heikempke”, dat is de plek waar nu de kantinegebouwen op het sportpark staan. Theo is dus een
geboren en getogen Heijenaar.
Toen hij 5 jaar was verhuisde het gezin Voss naar de boerderij op het “Langeven”.
In de oorlog is Theo geëvacueerd naar Friesland.Theo was 10 jaar toen het gezin Voss naar Heijen
terugkeerde. Toentertijd lag daar alles in puin. De boerderij werd opnieuw gebouwd en hierdoor
vond Theo de liefde voor het timmervak. Theo is na de lagere school naar de ambachtsschool
gegaan om timmerman te worden.
Nadat hij bij meerdere bedrijven had gewerkt, is Theo begin jaren 70 voor zichzelf begonnen aan
de Hoofdstraat , waar nu zoon Frans het bedrijf voortzet.
In 1962 is Theo met Nelly Peeters getrouwd. Samen kregen ze 3 kinderen en 5 kleinkinderen. Hij heeft ook nog
de geboorte van zijn achterkleinkind mee mogen maken.
Theo overleed, toch nog vrij onverwacht, op 24 april jl. op
84 jarige leeftijd aan hartfalen. In verband met het coronavirus in hij in kleine familiekring gecremeerd.
In zijn laatste maanden was Theo’s uitspraak: “De vosS
gaat naar de eeuwige jachtvelden.”
Nu is de vosS naar de eeuwige jachtvelden.

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

vieringen in

juli,augustus en
september

2020

Zondag 05 juli 09.30 uur
Eucharistieviering met cantor
Zondag 12 juli 09.30 uur
Eucharistieviering met cantor
Zondag 19 juli 09.30 uur
Eucharistieviering met cantor
Zondag 26 juli 09.30 uur
Eucharistieviering met cantor

Zondag 02 augustus 09.30 uur
Eucharistieviering met cantor
Zondag 09 augustus 09.30 uur
Eucharistieviering met cantor
Zondag 16 augustus 09.30 uur
Eucharistieviering met cantor
Zondag 23 augustus 09.30 uur
Eucharistieviering met cantor
Zondag 30 augustus 09.30 uur
Eucharistieviering met cantor
Zondag 06 september 09.30 uur
Eucharistieviering met cantor
Zondag 13 september 09.30 uur
Eucharistieviering met cantor
Zondag 20 september 09.30 uur
Eucharistieviering met cantor
Zondag 27 september 09.30 uur
Eucharistieviering met cantor

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

F
COENDERS
TWEEWIELERS
SINDS 1898

HEYEN

GAZELLE, BATAVUS,
RIH, LOCOMOTIEF,
ELECTRISCHE FIETSEN,
SPARTA, ION,
BATAVUS EASY SACHS
BROMFIETSEN: VESPA en PUCH

cijfers om op te bouwen

Zodat u zich op belangrijker zaken kunt richten

Hoofdstraat 34, 6598 AE Heijen
Tel: 0485-511597 Fax: 0485-519561
Mail: hans.coenders@hetnet.nl

T_adv_A6.indd 1

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

20-04-2010 10:25:18

Al jaren een begrip in Heijen en omstreken
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.

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

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.

Openingstijden:
22.00 uur
erdag 11.30 –
Dinsdag t/m zat
12.00 – 22.00 uur
zondag
art
Oktober t/m ma
00 uur
erdag 11.30 – 21.
Dinsdag t/m zat
12.00 – 21.00 uur
zondag
gesloten
maandag

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

Corona in Korea
We namen contact op met De Van Versendaaltjes (Karin, Martin, Mara en Tim) en

vroegen hen naar hun ervaringen in het verre Zuid-Korea in de laatste maanden van
hun verblijf daar. Karin stuurde ons de volgende reactie, bedankt Karin!

Karin:
Ons laatste halfjaar in Zuid-Korea ziet er iets anders uit dan
gepland. Zo hadden we nog wat tripjes op het programma
staan om ons Azië-avontuur mee af te kunnen sluiten. Helaas,
de Chinese Muur zal nog even op ons moeten wachten.

naar school en Mara vanaf 3 juni. Het Koreaanse schooljaar
loopt van maart tot januari, maar het schooljaar van de
Internationale scholen loopt tot 11 juni. De kinderen gingen
dus echt alleen terug om nog afscheid te kunnen nemen van
vrienden en leraren.

Vanaf het begin van de coronacrisis heeft Korea het goed
onder controle gehad door veel en snel te testen, totdat
Patiënt 31 (zoals ze hier wordt genoemd) het nodig vond
om met koorts en al naar de kerk te gaan. Geen gewone
kerk, maar een echte cult waarbij duizenden leden tijdens
een dienst samenkomen om te zingen en te knuffelen. Niet
handig tijdens een pandemie. Hierdoor steeg het aantal
besmettingen binnen enkele dagen van 1 à 2 per dag tot
909 per dag.

Ook Martin werkt vanaf eind februari thuis, dus we zijn blij
dat iedereen een eigen kamer heeft zodat we elkaar niet al
te veel in de weg zitten. Dat iedereen thuis was, was ook wel
gezellig tijdens het lunchen. We konden ook op tijd eten
aangezien Martin altijd op tijd thuis was…

Alles in het land was nog open en de grote uitbraak was op
zo’n 300 km van Seoul, dus wij merkten er eerlijk gezegd
niet zo heel veel van. Geen gehamster in winkels en lunchen
en uit eten kon ook nog gewoon. Wel was het wat stiller op
straat en droeg vrijwel 100% van de mensen een mondkapje.
Door de uitbraak in Daegu
werden mensen toch wel
wat zenuwachtiger en eind
februari werd dan ook
besloten dat de scholen
dicht zouden gaan. De
datum van weer terug naar
school gaan is meerdere
keren uitgesteld, maar Tim
mocht vanaf 27 mei weer

Ook in Zuid-Korea hou je
anderhalve meter afstand

Gelukkig liepen de besmettingen hier heel snel terug
en eind april waren er dan ook al meerdere dagen met 0
besmettingen. Begin mei is er een tweede golf geweest,
waardoor het hele land weer in rep en roer was. In het
uitgaansgebied in Seoul was iemand geweest die later
besmet bleek te zijn en aangezien hier, buiten de scholen,
niks gesloten is, waren er dus duizenden mensen in dat
gebied geweest.
Best cool om te zien dat er dus weer in enkele dagen 50.000
personen getest konden worden om zo de tweede golf in
de kiem te smoren. Er zijn in een week tijd ongeveer 152
besmettingen bijgekomen. Valt dus reuze mee, zeker omdat
de meeste van deze mensen nog niet eens ziek waren.
We hopen dat het hier nog weer wat meer terug naar
normaal gaat en we nog leuke dingen in het land en in
Seoul kunnen doen voordat we in de zomer weer terug naar
Nederland gaan.
Groetjes van de Van Versendaaltjes

Hèjs Nèjs
Juni 2020

21

De coronatijd brengt ook veel moois…
Zoveel is wel duidelijk! We vroegen in de laatste editie van het Hèjs Nèjs of er Heijenaren waren die hun positieve
ervaringen in deze bizarre tijd wilden delen en tot onze verrassing kwam er een reactie van ons eigen redactielid Suzanne.

In het dagelijkse redactieleven is zij een van onze fotografen. Zij en haar gezin haalden alle creativiteit uit de kast, afijn,
lees zelf maar dit met zo veel liefde geschreven relaas…

Suzanne:
Een kijkje in ons gezin tijdens de coronatijd….
Wie had kunnen bedenken dat de hele wereld door
het coronavirus van het ene op het andere moment
op de kop stond. Terwijl er zoveel mensen aan het
vechten waren voor hun leven vanwege het virus, de
artsen en verpleegkundigen hun uiterste best deden
om zo goed mogelijk hulp te verlenen en er helaas ook
veel familieleden moesten rouwen om hun overleden
dierbaren in deze bizarre tijd, kwam er hier in huis die
stilte, leegte. Alles wat je normaal zo bezighield viel
plotseling weg en wat er overbleef was het wezenlijke:
liefde, verbinding…
Ik probeerde het zo gezellig mogelijk te maken voor
iedereen in ons gezin. Het viel niet altijd mee om met
twee volwassenen en drie kinderen in de leeftijd van 7,
6 en 3 jaar, continu op elkaar aangewezen te zijn maar ik
voelde vooral heel veel liefde, dankbaarheid. En bovenal
voelde ik me enorm trots op ons gezin; dat we het zo
fijn hebben gehad met elkaar in de acht weken dat we
volledig thuis waren. Het weer speelde hier zeer zeker in
mee, want wat hebben de kinderen veel buiten kunnen
spelen in de tuin. Godzijdank hebben we een tuin en
zitten we niet 7-hoog in een flat!
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Ineens was ik moeder, schooljuf, medewerker
kinderopvang en werkend logopedist in één. Dit was hard
werken, veel geduld hebben, creatief en oplossingsgericht
denken, maar vooral erg leuk en zeer leerzaam om te
doen. Ik had het geluk dat ik met mijn werk toch veel
tijd kon besteden aan het lesgeven aan Maud en Fenna.
Diep respect voor alle ouders die dit geluk niet hadden.
En Daan die huppelde als een vrolijke peuter rond, met
op z’n tijd natuurlijk een echte boevenstreek als jongste
telg van het gezin.
De Juffen!
De juffen van de Heggerank hebben echt keihard gewerkt
om van het ene op het andere moment alle kinderen
van thuiswerk te voorzien. Onze meiden konden zowel
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Samen spelen op de zandberg

digitaal als via werkboeken thuis aan de slag. Maar
eerst moest er natuurlijk een schooltje ingericht
worden. Hup, het kantoor werd omgetoverd tot
een klaslokaal, voorzien van twee computers en
een schoolbord dat de kinderen bij toeval van
Sinterklaas hadden gekregen. De printer werd
tevoorschijn gehaald om het weekschema en
werkbladen uit te printen.
Creatief….
Om het leuk en gezellig te houden naast het
schoolwerk hebben Bart en ik ons van onze
creatiefste kant laten zien. Ja, ja, uit eten gaan in
ons eigen pannenkoekenrestaurant, logeren op
zolder, een poppenhuis timmeren en behangen,
kappertje spelen met krullen in het haar, hutten
bouwen in de tuin van alle dekens en kussens en
ga zo maar door. We bedachten samen met de
kinderen van alles om onszelf bezig te houden,
leuk voor zowel de kinderen als voor ons! Ook
werd de omgeving goed verkend in deze tijd; we
hebben een aantal speurtochten door het dorp
gelopen, we waren met regelmaat te vinden op
de zandberg in het bos en wat waren we blij met
het rondje Mergeldijk, zoals zoveel bewoners uit
Heijen, want je kwam altijd wel mensen tegen,
natuurlijk op afstand! We zagen de natuur
tot leven komen. Bij de oude Maas zochten
we paardenbloemen en dan de witte pluizen
wegblazen! Zie de foto van onze Daan op de
voorpagina! We plukten bloemen om kransen
van te maken voor in het haar. Ook in de tuin
zagen we de natuur tot bloei komen. We keken
naar de musjes die zich kwamen wassen in het
vogelbadje, enzovoort! Heel mooi.

Maar toch…
Naarmate de weken voorbijgingen werd het
gemis van de opa’s en oma’s en vriendjes en
vriendinnetjes steeds groter en groter. Opa Kees
lag in het ziekenhuis en kwam gelukkig weer
thuis na een pittige operatie. Af en toe mochten
we even gaan zwaaien in de tuin, dit was dan
het uitje van de dag! Maar wat is het moeilijk
om niet te mogen knuffelen met je eigen opa’s
en oma’s… Langzaam kwam er weer contact via
beeldbellen met de klas. Wat was dit fijn en leuk
na al die tijd niemand te hebben gezien! Fenna
vertelde een keer na zo’n meeting dat het heel
logisch was dat de verbinding met Mara, haar
vriendinnetje, slecht was omdat ze ook zover
weg woont, zo grappig!
Ik kijk terug op een hele bijzondere en
inspirerende tijd. Het voelt nu een beetje als
opnieuw beginnen; met de liefde voorop, ‘wij’ in
onze harten en rust in onze tred….
Lieve groetjes, Suzanne.
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U bent van harte welkom
Kwaliteit in
kunststof
en aluminium
ramen

I

deuren

I

serres

Heijen

I

veranda’s

I

horren

I

zonwering

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

Wij maken samen met u bouwplannen
Aanbouw

Aanbouw

Aanbouw

Samen toewerken naar doelgerichte
Aanbouw bouwplannen

Aanbouw

Dennenlaan 9, 6598 BZ Heijen • 06 147
030 47 • info@theunissenbouw.nl
• Heikampseweg
www.theunissenbouw.nl
Heikampseweg
71, 6598 BS Heijen • 0614703047
71, 6598 BS Heijen • 0614

info@theunissenbouw.nl • www.theunissenbouw.nl
info@theunissenbouw.nl • www.theunissen

Heikampseweg 71, 6598 BS Heijen • 0614703047
Heikampseweg 71, 6598 BS Heijen • 0614703047
Heikampseweg 71, 6598 BS Heijen • 0614703047

8 en 9 juli collecte Goede
Doelen Week
Beste inwoners van Heijen,
In de maarteditie van het Hèjs Nèjs hadden we
aangekondigd dat op 8 en 9 april de Goede Doelen Week
gehouden zou worden. De organisatie was er helemaal
klaar voor, de collecte-emmers stonden al klaar. Helaas
gooide het coronavirus roet in het ”collecteren” en vonden
we het niet verantwoord om te collecteren. We hebben de
hele organisatie toen op een laag pitje gezet.

Eind mei hebben we overleg gehad met de gemeente. Wat
hen betreft zijn er geen beperkingen om te gaan collecteren,
mits we bij het collecteren de geldende coronaregels in
acht nemen. Deze regels zijn de laatste weken versoepeld,
voor ons het sein om de collecteweek weer op te starten. In
overleg met de coördinatoren hebben we besloten om in de
eerste week van juli te gaan collecteren. Vanaf 1 juli worden
de collecte-enveloppen rondgebracht en woensdag 8 en
zo nodig donderdag 9 juli worden deze weer opgehaald.
De dan geldende coronamaatregelen zullen dan in acht
worden genomen.
Er gaat nu veel (terechte) aandacht en geld naar de
bestrijding van het coronavirus voor o.a. het ontwikkelen
van een vaccin. We vinden het echter ook belangrijk dat
onze jaarlijkse Goede Doelen Week-collecte doorgaat. Ook
de fondsen die wij vertegenwoordigen zitten verlegen om
financiële steun om hun doelen te kunnen realiseren.
Ondanks de coronaperikelen hopen en rekenen we weer op
een mooie opbrengst voor de deelnemende fondsen.
Het organisatiecomité

In de editie van april deden wij een
oproep aan onze dorpsgenoten om
positieve ervaringen met ons te
delen, ook al raast er een naar virus
door de wereld.
We kregen hierop een reactie van
Mariël Hopmans die met haar gezin
neerstreek voor een picknick aan de
Maas in Midden-Limburg.
“Je groeit als gezin in deze tijd
verder naar elkaar toe en je doet
meer dingen samen”, zo vatten we haar verhaal in één zin. Het prachtige uitzicht op de Maas,
waar de rust je tegemoet straalt, de strakblauwe lucht en de vondst van de uitbundig bloeiende
klaprozen vlakbij het viaduct inspireerden Mariël tot het maken van deze foto’s.
Ook leverde ze een foto aan van het gezin wandelend in het bos bij de tennisbaan. Hoewel dat niet
hoefde liepen ze toch op anderhalve meter afstand van elkaar, zelfs de hond… Moj toch!

Lente in coronatijd…
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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 kwaliteit 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

Alle berichten naar do

rpsblad@heijen

.info!
Het komt nogal eens vo
or dat berichten voor ve
renigingsnieuws,
het prikbord of andersz
ins naar de privé e-mail
adressen van de
redactieleden worden
gestuurd. Hoe fijn en go
ed
ook bedoeld,
u kunt zich voorstellen
dat dit soms leidt tot
verwarring.
Daarom het volgend
e verzoek: stuur (tekst
)berichten ALTIJD
naar het algemene e-m
ailadres dorpsblad@he
ijen.info.
Op deze wijze komt
alles centraal terecht
bij een van onze
redactieleden en die
zorgt er dan weer voor
dat de berichten
geplaatst worden.
Foto’s kunnen gestuurd
worden naar Stella. He
t
e-mailadres hiervoor is
stellahejsnejs@gmail.c
om.
We zien geregeld da
t foto’s in een tekstb
eri
cht,
zoals Wordbestand, zijn
opgenomen.
Dat werkt niet goed.
Foto’s moeten apart wo
rden
ingestuurd met een mi
nimumgrootte van 1 MB
Dank jullie wel voor de
De redactie.

medewerking.

Adreswijziging:
Harrie en Els Graat
Moutstraat 67
6591 HG Gennep
Telefoon: 0485-513679

Zoals je ziet opereert Roos samen met
haar collega een hond aan zijn darmen...

Dierenarts in de coronatijd
Wij vroegen Rosanne Storms een bijdrage te leveren voor
deze editie van het Hèjs Nèjs. Roos is dierenarts in een
kliniek in Uden, het centrum van de coronacrisis in de
laatste maanden. We wilden graag weten hoe het Roos is
vergaan. Bedankt Roos, voor je openhartige bijdrage!

voor corona. Vooral in het begin van de crisis was het moeilijk te
accepteren dat het personeel niet volledig zonder contact van
eigenaren kon werken, we voelden ons niet altijd veilig.

Roos:
Ook binnen de gezondheidszorg voor dieren zorgt de huidige
coronacrisis voor veel aanpassingen, en helaas ook beperkingen
in de zorg voor onze huisdieren en hun eigenaren. Naast het
feit dat er veel medisch materiaal niet beschikbaar is, omdat het
gebruikt wordt in de humane gezondheidszorg (denk hierbij
aan beschermingsmateriaal, ontsmettingsmiddelen, maar ook
narcosemiddelen en beademingsapparatuur), moeten wij nu
ook dieren behandelen terwijl de eigenaren op afstand moeten
blijven. Dit houdt in dat honden en katten niet de steun van hun
eigenaar kunnen krijgen, wanneer ze bij ons op tafels staan in een
meestal erg stressvolle situatie voor het dier. De begeleiding van
eigenaren bij de euthanasie van huisdieren moet nu helaas ook
op een manier zoals wij dat niet graag doen. Ze kunnen niet bij
elke stap aanwezig zijn, thuisvisites zijn ook niet meer mogelijk,
maar met voldoende aanpassingen kunnen we mensen toch
op een goede manier afscheid laten nemen van hun dier. Veel
mensen zijn ons hier ook dankbaar voor.
Voor ons als personeel kwam er ook veel op ons af. Ik werk in
een kliniek in Uden, wat voor lange tijd het episch centrum was

Gelukkig zijn we er zonder al te veel uitvallers door ziekte
doorheen gekomen. Ook waren mensen soms angstig om met
hun dier naar de kliniek toe te komen. Vooral ouderen hebben
we veel via de telefoon moeten begeleiden en moeten adviseren
om iemand anders met hun dier te laten komen, wanneer we
de juiste zorg niet op afstand konden bieden. Bij sommige dieren
is hierdoor de zorg voor een tijd niet optimaal geweest, ook al
probeerden we het zo goed mogelijk te doen.
Positief
Er zijn ook positieve gevolgen van de coronacrisis. Zo hoor ik van
veel mensen dat ze heel veel steun hebben aan hun hond of kat,
nu ze zo veel thuis zitten en alleen zijn. Tegelijkertijd zijn er heel
veel blije huisdieren die nu extra veel aandacht krijgen; baasjes
gaan lekker vaak wandelen met hun hond en de katten hebben
hun baasjes ’s avonds vaak thuis op de bank om te kroelen. Ook
de asielen zien een toename in adopties, omdat mensen nu de
extra tijd en aandacht die een nieuw huisdier vereist, goed op
kunnen brengen.
Wij zijn al die tijd gewoon beschikbaar geweest voor elk ziek dier,
want ook als dierenarts hebben wij een eed afgelegd om altijd
klaar te staan voor alle dieren die hulp nodig hebben.
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Welkom in Heijen, Loes!
De Hoefstraat is blij ve
rrast, want daar werd Lo
es geboren. Loes
is het tweede kindje van
Susanne Bindels en Ra
mon Welbers.
Annika werd grote zus.

Welkom in Heijen, Anouk
!
Hoera voor

de Hoofdstraat. Daar
verwelkomden ze Anou
k,
dochter van Hilde en De
nnis den Uijl. Het is he
t
de
rde
kin
dje
in
dit gezin. Anouk heeft
al een zus (Manon) en ee
n broer (Teun).

Welkom in Heijen, Julian!
De vlag

ging uit In de Eekhoorns
traat. Daar meldde zic
h baby
nummer 3 aan voor de
ze editie van het Hèjs Nè
js!
He
t is Julian,
zoon van Floris en Elly
Bruinsma-Verrijdt.
Lieve Julian, Loes en An
ouk,
Jullie werden geboren
in een bijzondere tijd.
Dat geldt in feite
voor alle kindjes die dit
jaar nog geboren worde
n.
Het is een tijd waarin jul
lie papa en mama geen
kraamvisite, maar
alleen “raamvisite” mo
chten ontvangen. Als jul
lie
later groot zijn
dan zullen zij jullie daar
vast alles over vertellen.
Ma
ar nu liggen
jullie nog lekker warm
en goed verzorgd in jul
lie wiegjes. Geen
zorgen, het komt allema
al goed!
Namens de redactie van

harte gefeliciteerd!

De tekeningen hingen

in d’n Toomp…

In de vorige editie van he
t Hèjs Nèjs stonden alle
tekeningen,
die de kinderen van ba
sisschool “De Heggera
nk” bij ons
hadden afgeleverd. Om
dat wij niet alle opa’s en
oma’s kennen
hebben wij de tekening
en opgehangen voor he
t raam bij de
ingang van d’n Toomp,
zodat iedereen ze kon ga
an bekijken
tijdens een wandelingetje
.
De tekeningen trokken
meteen bekijks. Vriende
n Owen van
Laarhoven en Raf Pouw
els kwamen kijken en we
maakten er
meteen maar een leuke
foto van.
Kinderen van de Hegg
erank: nogmaals harte
lijk bedankt
voor alle tekeningen en
lieve teksten voor onze
ouderen in
Heijen…..

Corona-initiatieven
Na de oproep om
een kaarsje te brand
en voor de
coronaslachtoffers ontston
d vanuit een aantal buurt
genoten aan
het Knabbel en Babbelv
eldje in de Eekhoornstraat
het idee om
de kaarsjes in de vorm
van een hart te zetten. Me
t behulp van
een drone was het van bo
venaf extra goed te zien.

Dank!
Willem Peters van Peters Verf en Behang in Cuijk is jarenlang
sponsor van ons blad geweest via het plaatsen van een fraaie
advertentie. Nu heeft Willem ons laten weten dat hij gestopt is
met de winkel in Cuijk. Daarom stopt hij ook met het adverteren
voor zijn bedrijf.
Wij danken Willem voor zijn jarenlange ondersteuning en wensen
hem nog vele gezonde en gelukkige jaren toe.
Redactie Hèjs Nèjs

Follow up op de foto van de Paardenclub in
de vorige editie van het Hèjs Nèjs.

Deze taak van Jan: het afleveren van de Hèjs Nèjsen
bij de bezorgers gaat Henk Kerkhoff doen.

De foto van de paardrijders, die Werkgroep Historisch Heijen in
HN april had geplaatst, heeft enkele reacties opgeleverd. Dank
hiervoor.
Sjaak Gisbers liet weten dat het een enigszins vage foto is, die dan
ook grotendeels een wat vage reactie kan opleveren.
Wat zeker is, is de naam van de politieman en oud-buurman:
Faassen.
Nr. 5 zou met enige fantasie Harry Ursulmann, zoon van Handrie,
kunnen zijn.
De auto achter de stoet lijkt de taxi van Hen Lucassen te zijn.
Nr. 4 zou Thei Deenen kunnen betreffen. Minie Deenen, en wie kan
dat beter weten, vertelde, dat de ruiter voorop haar man Theo is.
Jan Coenen dacht ook enkele personen te herkennen. Zijn reactie
zal nog volgen.
Tonnie Vullings-Sanders nam contact op en deelde mee, dat ze nog
twee oude foto’s heeft van de paardrijvereniging. We hebben ze
inmiddels gescand en gelukkig leverde dat een prima (lees: scherp)
resultaat op. Historisch Heijen is er erg blij mee.
Deze reacties vormen tot dusverre een mooi resultaat. Als er
mensen zijn met aanvullende informatie, houdt de werkgroep zich
aanbevolen. Neem gerust contact op met één van de leden.
Groet,
Henk Kerkhoff

Wijziging inzake distrib

utie Hèjs Nè

js
Tien jaar lang heeft
redactielid Jan Teerl
ing de
distributie van ons
dorpsblad verzorgd.
De
ze
taak
omvatte het verdelen
van Hèjs Nèjs onder
de
div
ers
e
bezorgers.
Alle 950 exemplaren
die maandelijks bij Ja
n werden
afgegeven gingen do
or zijn handen. Nu
heeft Jan
besloten een stapje
terug te doen en de
distributie
over te doen aan ieman
d anders.
Zonder dat wij dat wiste
n had Jan zelf al een
opvolger
geregeld. Henk Ke
rkhoff, Berkenstraat
15, gaat
met ingang van de
editie van september
zijn taak
overnemen.
Jan, hartelijk dank vo
or je inzet gedurende
110 Hèjs
Nèjsen lang!
Voor u, beste Heijena
ren, betekent dit dat,
mocht u
een extra exemplaar wi
llen van een bepaalde
editie, u
dit straks met Henk mo
et regelen.

Wat is uw
huis waard?
Gratis waardebepaling
bel 0485-820202

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

Indien noodzakelijk mag een partner/verzorger meegenomen
worden om bijv. te helpen bij het in- en uitstappen.
- Een rollator mag mee in de bus, maar moet door de cliënt zelf,
of diens begeleider, in en uit de bus gehaald worden.
-Cash-geld wordt voorlopig niet meer aangenomen. De
betaling mag later gedaan worden door de passagier. De
chauffeur van de Wensbus houdt dit bij.
-
In de bus is een doos met plastic handschoenen en
schoonmaakdoekjes die gebruikt worden door de chauffeur.

Wensbus Gennep:
we blijven doorgaan!
Ondanks de vele beperkingen die ons door de overheid in
verband met de Coronacrisis worden opgelegd, proberen we
de wensbus op de weg te houden en onze klanten van dienst
te zijn.
Behulpzaamheid staat immers hoog in het vaandel bij de
Wensbus, al is dat om gezondheidsredenen niet altijd en overal
even gemakkelijk.
We zetten hieronder op een rijtje welke (voorzorgs-)maatregelen
en voorwaarden wij noodgedwongen met betrekking tot het
persoonsvervoer hebben moeten treffen.

Samen sterk tegen Corona
De crisis waarin we verkeren, laat ook goede kanten zien.
Overal om ons heen ontstaan er mooie initiatieven, zo ook in
onze Gemeente. De Wensbus wil hier uiteraard een aandeel in
leveren. Dit heeft recent geleid tot een samenwerking van de
Wensbus met Synthese en de plaatselijke Dorpsondersteuners.
Iedere dinsdag en donderdag maken deze medewerkers
gebruik van het vervoer van de wensbus om kwetsbare inwoners
in onze kerkdorpen te bezoeken en hen een hart onder de riem
te steken. Dit is een prachtig initiatief waar wij als wensbus
graag onze medewerking aan verlenen.
Uiteraard is de wensbus ook voor “gewone” ritten op de
dinsdag en donderdag beschikbaar.
Wilt u van de Wensbus Gennep gebruik maken?

- Zoals gebruikelijk kunt u één dag van tevoren een rit afspreken
via onze coördinator (zie onderstaand). De coördinatoren
beoordelen of een cliënt al dan niet gebruik kan maken van
de Wensbus. Soms wordt er ook ‘nee’ verkocht en al is dat
niet gemakkelijk, het heeft wel een reden. Dit wordt met de
passagier besproken.
- A
 ls de rit plaatsvindt, dan met slechts één klant. Deze dient
zelfstandig te kunnen in- en uitstappen en neemt plaats achter in
de bus. Hierbij dient een minimale afstand van 1,5 meter in acht
te worden genomen vanwege eventueel besmettingsgevaar.

Voor meer informatie over reserveren, tarieven en voorwaarden
zie: https://www.wensbusgennep.nl/
Aan alles komt een einde, ook aan deze Coronacrisis. Houdt de
gedragsregels goed in acht. Hopelijk slaan we ons allen er dan
gezond doorheen.
We zien u graag in de wensbus!

ALLE BEROEPSGROEPEN HEBBEN HET NIET GEMAKKELIJK...
De kappers zitten met de handen in het haar
De tandarts trekt het niet meer
De elektricien kan de spanning niet meer aan
De exporteur voert niets uit
De brandweermannen zijn uitgeblust
De kweker zit op zwart zaad
De opticien wenst iedereen sterkte
De postbode is erg bezorgd
De treinmachinist is het spoor bijster
De aardappelboer zit in de puree
De voetballer heeft geen doel meer
De gynaecoloog bevalt het niks
De piloot zit aan de grond

De calculator rekent nergens meer op
De loodgieter staat het water aan de lippen
De cartoonist ziet geen tekenen van herstel
De audicien vindt het ongehoord
De dermatoloog krijgt het vel over de neus
De diëtist wordt aan het lijntje gehouden
De gids is de weg kwijt
De reisleider komt er niet meer uit
De zwemleraar gaat kopje onder
De mijnwerkers zien het donker in
De logopedist heeft er geen woorden voor
Bron: (facebook) Zo gezegd zo gedaan
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Hèjje Natuurlijk Mojjer - De meerkoet
Even een midweekje naar een vakantiehuisje in de buurt van zoon, schoondochter en
kleindochter, om in deze coronatijd toch even wat meer contact -op kortere afstand- te
hebben en meteen genieten van een andere omgeving.

We huurden een woonarkje aan de Kagerplassen in Rijpwetering
(Zuid-Holland). Prachtig groen rondom en weidse vergezichten,
zowel over water als over het polderlandschap. Genoten hebben
we van de rust en de ruimte en vooral veel watervogels gezien.
Daarom hebben we gekozen voor de meerkoet, een watervogel
die in heel Nederland voorkomt. Je kunt ze bewonderen in
kanalen, sloten, en plassen maar ook op vijvers in het park. Het
is een mooie bezigheid om deze vogels bezig te zien met het
maken van nesten en het voeren van hun jongen.
Meerkoet of waterhoen
De meerkoet (Fulica atra) behoort tot de familie van de rallen,
koeten en waterhoentjes (Rallidae) en het geslacht koeten (Fulica).
De meerkoet en waterhoen lijken wel wat op elkaar en worden
soms verward. Let op de snavel en je weet het meteen: de snavel
van de meerkoet is namelijk wit en die van het waterhoen is rood.
Zowel waterhoentjes als meerkoeten zoeken elkaar in de winter
op in de buurt van grote vijvers en sloten. Daar grazen ze en
zoeken waterplanten. Wilt je ze bijvoeren? Neem dan granen en
gesneden boerenkool of andijvie. Geen brood, dat is ongezond.
Leefwijze en voortplanting
De meerkoet duikt veel,met name bij het zoeken naar waterplanten.
Hij vliegt niet graag, maar hij verplaatst zich liever rennend over
het water. Ook bij het opstijgen uit het water wordt eerst een stuk
rennend afgelegd. Bij migratie (vogeltrek), die meestal ‘s nachts
plaatsvindt, kan hij echter grote afstanden afleggen. De meerkoet
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is een omnivoor, die zich hoofdzakelijk voedt met waterplanten,
weekdiertjes en waterinsecten. Ook worden zaden, gras en
bessen gegeten. De meerkoet is monogaam. Het nest wordt aan
de waterkant gebouwd van riet en waterplanten, maar ook van
drijvend afval zoals stukken papier of plastic. In een nest worden 5
tot 10 grijswitte tot zandkleurige eieren met bruinzwarte vlekjes
en puntjes uitgebroed in een tijdsbestek van 21 tot 25 dagen.
De jongen worden door beide ouders begeleid en kunnen na
ongeveer 8 weken vliegen. Overleeft van een nest slechts een
enkel jong of zelfs geen (omdat de jongen een gewilde prooi
zijn voor reigers, meeuwen en snoeken), dan doen de ouders
een volgende poging. Per broedseizoen doen de ouders 2 tot 3
pogingen een nest jongen groot te brengen. Een meerkoet wordt
gemiddeld tien jaar oud.
Uiterlijk en gedrag
De meerkoet is helemaal zwart met op het voorhoofd een
grote witte vlek. Het vrouwtje is iets groter dan het mannetje
maar de witte vlek op het voorhoofd is bij het mannetje wel
wat groter. Ze hebben rode ogen en worden ongeveer 38
centimeter lang, ze wegen 600 tot 900 gram. Ze hebben grote
poten, geen zwemvliezen maar wel een vlies aan weerszijden van
de tenen. Mannetje en vrouwtje zijn moeilijk uit elkaar te houden.
Alleen door goed te luisteren naar hun roep gaat dat lukken.
Het mannetje maakt een hoog “piep”geluid en het vrouwtje
produceert een soort “koet”geluid, een toontje lager dus. Het
jong van de meerkoet heeft een leuk uiterlijk, het lijfje is bedekt

met donzige grijsachtige veren, maar het grappigste is wel het
“kapsel” van het jong. Het lijkt op, zoals we dat tegenwoordig
noemen, een “coronakapsel”; warrig en punkie.
Gedrag
Het is prachtig om te kijken hoe de ouders de jongen lesgeven in
duiken en naar voedsel zoeken. Het duiken is niet zo gemakkelijk
te leren, want de vogels hebben heel veel lucht tussen hun veren.
Ze moeten als het ware eerst een luchtsprongetje maken om
vaart te kunnen maken. Onze jonge meerkoet had daar de eerste
dag nog niet zoveel ervaring mee, maar de tweede dag deed hij
het als de beste en haalde zelf voedsel naar boven, dat hij deelde
met pa en ma. Ook wordt de jongen geleerd hoe ze nestmateriaal
moeten zoeken en hoe ze er een nest van kunnen maken. Vanaf
onze ark hebben we dat mooi kunnen bekijken en fotograferen.
Ze bleven het maar proberen op een balk langs de ark. En de
volgende ochtend was alles weer weggespoeld. Nieuwe poging,
nieuwe kansen dan maar. En och, het is maar oefenen want het
echte nest wordt langs de rietkraag gebouwd. De meerkoet is
klein maar niet bang. Ze kunnen in de broedtijd flink vechten om
hun territorium af te bakenen. Het gaat er dan echt hard tegen
hard aan toe. Ze gaan tegenover elkaar staan, maken zich groot
en proberen elkaar met de borst omver te duwen. Ook snavels
en poten worden gebruikt.
Weetjes
We zien de meerkoet op veel plaatsen in Nederland. Iedereen
kent de strijdlustige watervogel, maar dit wist je vast nog niet:
Het duurt 8 tot 9 weken totdat de jonge meerkoet voor het
eerst gaat vliegen. Hij moet dan vaak vanaf het water starten. Aan
zijn stuntelige pogingen is duidelijk te zien dat het geen echte
vlieger is.

Jonge meerkoet
met coronakapsel

Een zwaan is 20 keer zwaarder dan de meerkoet. Desondanks
zal de meerkoet de veel grotere zwaan aanvallen als hij gestoord
wordt of zich bedreigd voelt.
De meerkoet kan 15 seconden lang onder water blijven op zoek
naar voedsel. Een eend houdt het wel 30 seconden vol.
Er leven naar schatting 500.000 broedparen in heel MiddenEuropa. Tot de landen waar meer dan 100.000 broedparen
voorkomen, behoort ook Nederland. De meerkoet wordt
daarmee niet als een bedreigde soort beschouwd.
Van de meerkoetkuikens sterft 80 % in het eerste jaar na de
geboorte. Van de jongen die het wel redden, overleeft slechts de
helft het daaropvolgende jaar.
Het nest van de meerkoet is 20 centimeter groot. Het is gemaakt
van riet, takjes en bladeren en drijft dicht bij de oever, waaraan het
met halmen vastgemaakt is. Aan de kant van het water heeft het
nest vaak een soort ‘opritje’.
Lieve mensen, geniet van elkaar en van onze mooie natuur. Fijne
zomer toegewenst.
Paul en Martha

Mooi oerhollands landschap:
water, molens, blauwe luchten met wolkjes.
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Agenda en belangrijke telefoonnummers

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 informatie-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

(Onder voorbehoud)

Agenda

In verband met het coronavirus is het
onzeker in hoeverre geplande activiteiten
en evenementen de komende maanden
plaats kunnen vinden.
Dat geldt voor nagenoeg alle
verenigingsactiviteiten, maar bijvoorbeeld
ook voor de kermis.
Verder zijn diverse activiteiten reeds
verplaatst naar een latere datum,
bijvoorbeeld de finale van het
Beste Idee voor Heijen.
Daarom zijn in deze agenda alleen
activiteiten opgenomen waarvan op dit
moment (medio juni) vaststaat dat zij de
komende tijd doorgang vinden.
Hopelijk kunnen we in de volgende
Hèjs Nèjs een vollere agenda opnemen.

Woensdag 8 juli
Donderdag 9 juli
Stichting GDW Heijen - Collecte Goede
Doelen Week

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 bijdragen in de vorm van teksten etc.
tot uiterlijk de 1e van de maand;
fotomateriaal bij voorkeur tot een
week hiervoor.

De volgende Hèjs Nèjs
verschijnt
22 september 2020.

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

Belangrijke telefoonnummers
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		
Spoed:		
Huisartsenpraktijk Ottersum
Raadhuisplein 1, 6595 AK Ottersum
Spoed:		
Buiten kantooruren:
Huisartsenpost
Maasziekenhuis Boxmeer eo		
Apotheek:
Medsen Aphotheek Gennep
Brugstraat 25, 6591 BA Gennep		

0485 - 512317
0485 - 518822
0485 - 512717
0485 - 512490
0900 - 8880

0485 - 545500

Service Apotheek Niersstad
Spoorstraat 97, 6591 GS Gennep 0485 - 231810
Gemeentehuis:
Ellen Hoffmannplein 1,
6591 CP Gennep		
Gennep zorgloket		
www.gennep.nl

0485 - 494141
0485 - 494141

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		
Water (WML)		

0800 - 9009
0800 - 0233040

Milieuklachten:
Milieuklachtentelefoon		

043 - 3617070

Thuiszorg:
Thuiszorg Pantein		

0900 - 8803

Proteion Thuiszorg		
Proteion Schoon (huishoudelijke hulp)
Proteion Thuisbegeleiding		

088 - 850 00 00
088 - 850 00 00
088 - 850 00 00

SOS telefonische hulpdienst:
Dag en nacht aandacht		

0900 - 0767

Gewonde of gevonden dieren:
Dierenambulance
Nijmegen en Omstreken		
Dierenhotel De Mère, Balgoij		
www.mere.nl

024 – 3550222
024 - 6414982

Al ruim 45 jaar hèt adres voor comfort en kwaliteit

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

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

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
Boersestraat 11, 5454NG, Sint Hubert. In St.Hubert op de rotonde richting Wanroij, dan 3e weg links, 1e rechts.

info@teunarts.nl

