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INTRODUCTIE

Onze fotograaf Harrie is naar de Floriade geweest: en dat is te zien op de cover van dit meinummer. Zoals bekend
is onze gemeente (en dus ook Heijen) betrokken bij de organisatie van dit 10-jaarlijkse natuur- en cultuurspektakel.
Bijna oud-burgemeester Marlies de Loo heeft op ons verzoek een bijdrage voor Hèjs Nèjs geleverd in verband met
haar afscheid als burgemeester van onze gemeente. Wij vragen speciale aandacht voor de beschrijving van het Hè.js
Ru.ndje. Nieuwsgierig geworden? Wij zijn zeer benieuwd naar uw reactie.
Natuurlijk zijn er ook deze keer weer meerdere interviews, met de directeur van de basisschool, het jubilerende
Iduna en Hofmans Interieurbouw. Vereniging Hèjje Mojjer is met diverse zaken bezig, daarover kunt waarschijnlijk in
juni meer lezen. Wel is naar aanleiding van de vraag van een inwoner van Heijen het adres van de vereniging vermeld:
hejjemojjer@heijen.info Wij wensen u weer veel lees- en kijkplezier.
De gebruikelijke foto van de redactieleden ontbreekt dit keer. Eén van onze leden, Gonda van den Heuvel, is gestopt
als redactielid. Zij gaat zich waarschijnlijk op een andere manier inzetten voor een mojjer Hèjje. Gonda, hartelijk dank
voor jouw bijdragen in de vorm van meedenken en meeschrijven aan Hèjs Nèjs. Volgende maand hebben we als redactie nog een fietstochtje gepland in de periferie van Heijen, dan zullen we Gonda nog even in het zonnetje zetten.

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.
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COLUMN EN VERENIGINGS- EN ANDER NIEUWS

Automobielen
in Heijen
Het moet eind jaren vijftig geweest zijn: een stralende voorjaarsdag. De
Lijsterbesstraat heette nog Dionisiusstraat en was nog
niet verhard. Het oude huis van familie Cornelissen
stond er nog. We hadden een fles gevonden en in een
fles kun je water doen. Wat vinden kinderen van een
jaar of vijf mooier dan water, zand en modder. Zand
was er genoeg, water kon getapt worden bij de buitenkraan bij het huis waar vriendje Hans woonde. In galop
er op af, maar ja de straat was niet zo egaal en jawel
ik ging languit en de fles veranderde in een oneindig
tal scherven en splinters. Eén van die scherven legde
twee vingers over een afstand van vijf centimeter open.
En bloeden dat het deed! Bezorgde moeders kwamen
op het gehuil af en snel werd er een theedoek gehaald
om het bloeden te stelpen. Het absorptievermogen van
de theedoek bleek niet oneindig en hij kleurde aan de
buitenkant fraai rood. Auto’s waren er nog nauwelijks
in Heijen, maar Sjang en Frida Lintzen, die toen in hun
boerderij vlakbij de kerk woonden, hadden er een. Was
het een Vauxhall? Wie het weet mag het zeggen. In volle
vaart reed Frida de ongelukkige naar dokter Bremer in
Gennep. Een spuit in de arm en vervolgens moesten
de gespreide stukken vel weer tot een geheel gesmeed
worden. Enkele krammen werden geplaatst en het uitschreeuwen van de pijn was niet van de lucht. Een litteken is een blijvende herinnering aan deze onfortuinlijke
gebeurtenis.Inmiddels is de autodichtheid in Heijen,
zoals overal, enorm toegenomen. Daarop is ingespeeld
door de diverse overheden: nu is er een rondweg en zijn
er snelwegen rond Heijen. Daarvóór moest het verkeer
zich jarenlang een weg banen over de Hoofdstraat. Met
de nodige aanrijdingen tot gevolg. De schoolkinderen
moesten deze weg vier keer per dag oversteken. In de
beruchte bochten aan de zuidkant van Heijen wilde
nog wel eens een vrachtauto rechtdoor rijden. Eén keer
vonden de omwonenden dat niet zo erg: dat was toen
een vrachtauto zijn kostbare lading verloor, bestaande
uit repen en plakken chocola. In menig huis verdween
toen dit luxe snoepgoed. De ochtend op school kon niet
snel genoeg voorbij gaan, want de schoolkinderen die
van dit buitenkansje hadden gehoord, wilden hun slag
slaan. Helaas bleek tussen de middag alle chocola al met
gezwinde spoed opgeruimd. Ook na dit geluk bij een
ongeluk knalde het nog menig keer: was het geen boom
die het moest ontgelden, dan was er wel een halve gevel
platgereden. Nu hebben we gelukkig een 30-km Hoofdstraat. Laten we hopen dat oude tijden niet herleven nu
de drempels verlaagd zijn.

Zonnebloemloterij
2012 van start in
Heijen
Vrijwilligers van Zonnebloemafdeling
Heijen maken zich op voor de
Nationale Zonnebloemloterij 2012.
Van 24 juni tot 1 juli 2012 gaan zij met loten à 2,euro langs deuren in Heijen. Met de opbrengst
organiseert de Zonnebloem activiteiten die het
sociaal isolement van mensen met een fysieke
beperking, zieken en hulpbehoevende ouderen
drastisch helpen verminderen.
De opbrengst van de loterij komt ten goede aan
de aangepaste vakanties en dagactiviteiten die de
Zonnebloem landelijk organiseert. Een belangrijk
deel is echter ook bestemd voor de activiteiten
die in en rond Heijen worden georganiseerd.
Door mee te spelen met de loterij, draagt u dus
lokaal een belangrijk steentje bij aan de vermindering van eenzaamheid onder een kwetsbare
doelgroep. In Heijen helpt de loterij bijvoorbeeld
om plaatselijke bezoekjes af te leggen, met de
Nationale Ziekendag iets extra’s te doen voor
de zieken of een dagje uit te organiseren voor
onze gasten. Gezelschap en persoonlijk contact
staan bij de ontmoetingen centraal. Voor meer
informatie over het plaatselijke Zonnebloemwerk in Heijen kan men contact opnemen met
Lizet Roelofs, via telefoonnummer 0485-516568.
De trekking van de Zonnebloemloterij vindt
plaats op 22 oktober 2012. In de prijzenpot zitten 5.020 geldprijzen, waaronder de hoofdprijs
van 15.000 euro. Zonnebloemloten à 2 euro zijn
te koop via vrijwilligers aan de deur of te bestellen op www.zonnebloem.nl.
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Ledenwerfactie Fanfare EMM
Wil jij ook komen blazen of trommelen bij de fanfare of slagwerkgroep van EMM? Op donderdagavond 31 mei van 18.30 - 19.30 uur in D'n Toomp kun je komen luisteren en zelf instrumenten
uitproberen! Ook zal er informatie gegeven worden over de muziekopleiding en fanfare EMM.
Lijkt het je leuk, maar kun je die avond niet? Neem dan even contact op via fanfare-emm@live.nl
Tot dan! Fanfare EMM Heijen

Collecte Hartstichting
In de week van 15 tot 21 april gingen onze collectanten weer op pad om te collecteren voor de
Hartstichting. Ze trotseerden weer en wind om zoveel mogelijk geld op te halen.
Samen brachten ze een bedrag van € 1.049,= bij elkaar. Namens de Hartstichting:
alle gevers en collectanten enorm bedankt voor jullie giften en inzet.
Annie de Rijck

Bedrijventoernooi
VV Heijen 2012
Het bedrijventoernooi van VV Heijen zal dit
jaar plaatsvinden op zaterdag 2 juni a.s. Na
het succes van de afgelopen 4 jaar is het de
organisatie ook dit jaar weer gelukt om een
goed bezet toernooi te organiseren , waarbij
gezelligheid en sportiviteit voorop staan. Om
14.00 uur zullen de eerste poulewedstrijden
beginnen, waarna er later via een kruisfinale
en een finale bekend gaat worden wie dit jaar
met de eer en een mooie beker huiswaarts
zullen keren. Na het laatste fluitsignaal zal er
omstreeks 20.00 uur weer een gezellig feest
losbarsten met medewerking van de Heijense
band “The Music Company Jam “ met Ted
Reintjes , Casper Traa en vele anderen.
De entree is natuurlijk gratis.
Mochten er nog teams interesse hebben in
deelname, neem dan alsjeblieft contact op met
Bert Kerkhoff 515966 (er zijn nog plaatsen vrij).

hejjemojjer@heijen.info
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AFSCHEID BURGEMEESTER

Van burgemeester
naar burger onder de burgers
In het eerste jaar van
het bestaan van dit blad
konden de inwoners van
Heijen al uitgebreid kennismaken met dorpsbewoonster Marlies de Loo,
die ook nog eens burgemeester van de gemeente
is. Inmiddels zijn we een
heel eind verder in de
tijd. Op 1 juni aanstaande
legt Marlies de Loo haar
functie als burgemeester
van de gemeente Gennep neer. Tijd om te kijken
hoe het nu met haar is en
samen een beetje terugén vooruit te blikken.
Marlies op werkbezoek in Nicaragua, even uitblazen na een lange dag

U bent bijna vijftien jaar burgemeester van

burgemeester heeft voor mij twee kanten: de bestuur-

Gennep geweest. Hoe kijkt u daarop terug?

lijke én de menselijke. De eerste is misschien het meest

Voor mij was het een hele fijne, gelukkige tijd. Ik heb

zichtbaar voor de buitenwereld. Maar de menselijke

veel mét en voor de mensen kunnen doen. Daar kijk

kant vind ik zeker zo belangrijk! Ik heb geprobeerd

ik met plezier en dankbaarheid op terug. Het vak van

een goede relatie op te bouwen met de inwoners van

AFSCHEID BURGEMEESTER

7

Gennep. Ik wilde er voor ze zijn
als dat nodig was. Dan denk ik aan
vreugdevolle momenten, zoals het
uitreiken van de lintjes. Een inwoner die zich vanuit eigen gedrevenheid inzet voor de samenleving, zo
iemand in het zonnetje zetten, daar
geniet ik van! Maar ook bij moeilijke, trieste gebeur tenissen, heb ik
er voor de mensen willen zijn. Dat
zijn ook de momenten die mij het
meeste hebben geraakt in die vijftien jaar.
Het
geen

burgemeesterschap
negen

tot

is

vijf-baan.

Gaat u het nu rustig aan doen?

Met zo’n mooi huis in zo’n fijne omgeving heb ik voor-

Als burgemeester ben je inderdaad zeven dagen in de

alsnog geen behoefte om weg te gaan. Nee, ik blijf lek-

week in touw. Het is een fijn vooruitzicht dat ik binnen-

ker in Heijen wonen. Ik voel me hier thuis en verheug

kor t wat meer tijd krijg voor zaken waar ik nu te weinig

me erop meer tijd te krijgen om in mijn tuin te werken.

aan toekom. Maar ik ga zeker niet stilzitten! Daarvoor

Dat is een van mijn grote hobby’s, naast boeken lezen,

ben ik te graag onder de mensen. Ik hoop me de ko-

koken en natuurlijk tijd doorbrengen met mijn kinderen

mende jaren zeker nog nuttig te maken. Dat kan zijn op

en kleinkinderen! Voor mijn kleinzonen ben ik de oma

bestuurlijk vlak. Het lijkt me erg leuk om jonge mensen

van het lezen, samen naar de schouwburg of de speel-

op weg te helpen in een politiek-bestuurlijke omge-

tuin gaan. Ik hoop nog veel leuke activiteiten met ze te

ving. Misschien ga ik nog een periode waarnemen als

ondernemen én van ze te leren. Want ja, op het gebied

bestuurder. Ik probeer er wel voor te waken dat ik niet

van computers zijn die jongens mij al de baas.

te veel hooi meer op mijn vork neem. De verhouding
werk en privé moet in balans zijn, dat wordt de uitda-

De inwoners van Heijen zullen Marlies de Loo in de

ging voor mij.

toekomst dus zeker nog wel tegenkomen. Niet meer
als burgemeester, maar als burger onder de burgers.

U bent voor uw werk naar Heijen verhuisd. In

De redactie van Hèjs Nèjs wenst haar in deze nieuwe

het vorige interview gaf u aan dat u graag hier

‘rol’ veel geluk toe!

wilde blijven wonen. Is dat nog steeds zo?
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INTERVIEW

Angèl Chen op haar vertrouwde werkplek, het kantoor van de Heggerank

"Samen groeien, samen bloeien….”
…Dat is het motto van Basisschool De Heggerank, waar Angèl Chen-Straten (55) sinds maart 2005 directeur is. Ze woont in Molenhoek en is 32 jaar getrouwd met Hidde Chen. Ze heeft twee zonen Christophe
(25) en Damiaan (22). Als hobby’s noemt ze tennissen, zingen in een koor en toneel, hoewel ze voor de
laatste twee op dit moment maar weinig tijd heeft. Een mooi
gesprek was het, waarin we heel veel informatie kregen over
de school en haar persoonlijke motivatie.
Hoe ben je in Heijen terecht gekomen?

had. Ieder gebouw had zijn eigen sfeer, maar de onderlinge

Angèl: “ik heb dertig jaar les gegeven in het basisonderwijs in

samenwerking was prima. Ik heb twee kinderen gekregen en

onder-, midden- en bovenbouw in Millingen aan de Rijn. Het

altijd doorgewerkt, maar toen die wat groter waren begon het

was destijds een van de twaalf grootste scholen van Neder-

toch te kriebelen. Ik wilde graag een nieuwe uitdaging in mijn

land met vijfentwintig klassen en veertig collega’s. Er zaten ruim

vak, meer leidinggevend en beleidsmatig bezig zijn. Ik heb de

zeshonderd leerlingen op. De school was verdeeld over meer-

managementopleiding en de schoolleiderstudie afgerond. Toen

dere gebouwen en als je dan een andere leeftijdsgroep kreeg

kwam de baan in Heijen voorbij. Ik heb gesolliciteerd en ben

in een ander gebouw, dan leek dat net of je een nieuwe baan

aangenomen. De combinatie van studie met werk was wel

“Ik vond de Heggerank meteen heel
speciaal, het voelde als een warm bad…”

zwaar, maar ook heel leerzaam. Na het vertrek van meester
Willems en meester Koppes is er lange tijd gezocht naar een
opvolger. De lopende zaken zijn toen waargenomen door de

INTERVIEW
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heer Fransen van de Ratel. Ik vond de Heggerank meteen heel

Naast het aansturen van het onderwijsproces, de beleidsont-

speciaal, het voelde als een warm bad. Er was veel werk aan

wikkeling en kwaliteitsbewaking, onderhoud ik contacten met

de winkel, maar ik ben er enthousiast ingegaan en heb nieuwe

de medezeggenschapsraad, de gemeente, begeleidingsdienst,

ontwikkelingen in het onderwijs opgepakt.”

de zorg en verenigingen in de omgeving. Er is tussenschoolse en
naschoolse opvang en samenwerking met de peuterspeelzaal

Kun je wat vertellen over de manier van lesgeven

en het voortgezet onderwijs. Er zijn het hele jaar door activitei-

op de Heggerank?

ten die georganiseerd moeten worden, maar dat verdelen we

Angel: “we werken op de Heggerank met combinatieklassen,

in het team in samenwerking met de ouders. Ik noem de Kin-

dat wil zeggen dat in één klas bijvoorbeeld groep 6 en 7 zitten.

derboekenweek, schoolontbijt, Sinterklaas, kerstviering, carnaval,

We hebben zelfs een combinatieklas 2 en 3. Dat is vrij uniek

techniek, sportdag noem maar op. Ook draag ik zorg voor huis-

en vraagt om een strakke organisatie. We starten een les klas-

vesting, financiën en personele kwesties. Kortom, het is een heel

sikaal met uitleg en daarna gaan de leerlingen aan het werk op

boeiend en breed beroep.”

een van de drie niveaus. Dat heet gedifferentieerd lesgeven. De
leerlingen krijgen of wat extra uitleg of opdrachten met wat

Je hebt het over activiteiten, vertel daar eens wat

meer uitdaging. Wij noemen het de “wandel- fiets- en vliegrou-

meer over?

te”. Het kan dus zijn dat een kind bij één rekenonderdeel in de

Angèl: “een van de leukste activiteiten is de jaarlijkse musical en

“wandelroute” zit en een andere keer bij rekenen in de “fiets-

het uitzwaaien (letterlijk) van de achtste klassers. In de week

route”. Wij sluiten wel weer gezamenlijk de les af en blikken

vóór de “Slotweek” wordt de musical uitgevoerd. Alle kinderen

terug op wat ze geleerd hebben. Op de donderdagochtend

van groep 8 hebben hier een rol in. Vorig jaar had er zelfs een

hebben we het “lessencircuit” met taal, handenarbeid, rekenen

oud-collega Bernadet een musical geschreven speciaal voor

en bewegingsonderwijs en geven de docenten les op een vak-

Juf Berna die afscheid nam. En er komen natuurlijk altijd weer

gebied aan de groepen 4 tot en met 8. Op deze manier leren

nieuwe dingen bij, zoals dit jaar de Floriade. Alle scholen in de

de kinderen alle docenten kennen en omgedraaid de docenten

regio waren aangeschreven op initiatief van de Rabobank. De

de leerlingen van verschillende leeftijdsgroepen. Bij overleg is

kinderen mochten een filmpje en een liedje maken dat be-

dit heel waardevol en bij de overgang naar de volgende groep

trekking moest hebben op de Floriade. De vijftien scholen die

voelt het voor de kinderen vertrouwd. Hiermee maken de

het mooiste project hadden ingeleverd mochten een bezoek

leerlingen van de Heggerank, op speelse wijze, kennis met het

brengen aan de Floriade. De Heggerank kinderen hebben twee

systeem in het voortgezet onderwijs. Er zitten momenteel circa

prachtige filmpjes gemaakt, die op YouTube te zien zijn. Open

honderdzeventig kinderen op school. Dat aantal daalt wel iets,

youtube.com. Tik de Heggenrank Floriade en je kunt de twee

maar nog niet zorgwekkend.”

filmpjes starten. Er waren zesendertig scholen in de regio die
iets hadden opgestuurd. De directeur van de Rabobank kon

Geef je zelf nog les?
Angèl: “nee, ik geef zelf geen les meer, daar is mijn functie te

Wordt vervolgd op blz. 11

veelomvattend voor. Dat wil niet zeggen dat ik nooit in de klassen kom! Ik maak regelmatig een rondje langs alle klassen en
dan hoor en ervaar ik waar de kinderen mee bezig zijn. Met
de twee bouwcoördinatoren Mayke en Nelly vormen wij het
Managementteam en hebben we op woensdag overleg over
de stand van zaken in de school. Bovenschools heb ik zitting in
het Directeurenberaad, dat elke vier weken plaatsvindt en waarbij
de tien scholen van Stichting Katholiek Onderwijs Maas en Niers
vertegenwoordigd zijn en wij het beleid en de koers uitzetten.
Samen aan het paasontbijt

INTERVIEW
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derdag een optreden van alle leerlingen voor groep 8 en de
ouders ter afsluiting. Aansluitend volgt het “uitzwaaimoment”
van de schoolverlaters. Letterlijk, want het Gilde staat voor
de deur met de vendels om ze uit te zwaaien. Voor elk kind
wordt in een paar woordjes een gedichtje of liedje gemaakt.
De achterblijvende kinderen vormen een erehaag vanaf de
schooldeur tot de straat en aan het eind staan de ouders om
De Floriadewinnaars dankzij het initiatief van de Rabobank

geen keuze maken welke vijftien nu de beste waren. Hij kwam

de kinderen op te vangen. Een uniek gebeuren, ieder jaar weer.
De kinderen voelen gewoon, dat er nu een nieuwe fase in hun
leven gaat beginnen.

met een geniale oplossing: alle zesendertig scholen mogen nu
naar de Floriade.” Angèl zit helemaal te stralen als ze dit vertelt.

Samen ervoor gaan
Dat is het persoonlijke streven van Angèl. Samen er voor gaan

Omdat De Heggerank een katholieke school is wordt er ook

tot de klus geklaard is. Uiteindelijk willen ze de leerlingen qua

tijd besteed aan de voorbereiding voor de 1 Heilige Commu-

leerprestaties naar een hoger niveau tillen en eruit halen wat

nie en het Vormsel. De voorbereiding heeft een algemeen vor-

erin zit. Daarvoor moeten de neuzen dezelfde kant op. Ze

mend, maatschappelijk karakter en betreft een project geschikt

roemt de samenwerking met de Ouderraad, de MR, de ouders

voor alle kinderen. Met dit verschil dat een aantal kinderen het

en oud-collega’s die hand- en spandiensten op school verrich-

daadwerkelijk afsluit met de communieviering. Angèl vindt het

ten en haar prettige team van 16 medewerkers. Ze steunen

prachtig te zien hoe bijvoorbeeld in dit opzicht de cultuur in het

elkaar. Om de samenwerking in het team te bevorderen wordt

dorp Heijen zich manifesteert. Het Gilde en de Fanfare staan

elke dag van half 4 tot kwart voor 4 de dag afgesloten met een

na afloop van de Communiemis buiten om de kinderen ook

kopje thee of koffie, daarna is er tijd voor de lesvoorbereiding

namens het dorp te feliciteren. Fantastisch vindt ze dat.

of een vergadering.

e

“Op donderdag volgt het “uitzwaaimoment” van de schoolverlaters. Letterlijk,
want het Gilde staat voor de deur met
de vendels om ze uit te zwaaien.”
De Slotweek
Angèl beleeft hier elk jaar weer enorm plezier aan.
Het is de laatste week voor de zomervakantie. De kinderen
gaan op maandag allemaal op schoolreisje. De afgelopen twee
jaar was dat naar De Bergen in Wanroy.Waar het reisje dit jaar

Angèl begroet de leden het gemeentebestuur. Tim en Sophie van
de leerlingenraad leidden hen daarna rond in de school.

naar toe gaat beslist de schoolreiscommissie met de ouderraad

Aan alles kun je merken dat Angèl een gedreven en ge-

en de leerlingenraad. Verder gaan de achtste klassers traditie-

motiveerd schoolhoofd is. Ze staat open voor suggesties,

getrouw drie dagen op kamp in Sint Anthonis. Vanaf dinsdag

zoekt oplossingen voor alle problemen die zich voordoen.

zijn alle activiteiten rondom een bepaald thema opgebouwd.

Er is nog zo veel te vertellen over de Heggerank, dat we

Op dinsdag werken en knutselen ze in gemengde groepen en

afgesproken hebben dat dit gesprek een vervolg moet krij-

bezichtigen elkaars werkstukken.Voor klein en groot een bele-

gen. Dus zul je nog regelmatig over basisschool De Heg-

venis. Woensdag les rond het thema in de eigen klas. Op don-

gerank lezen in het Hèjs Nèjs.

12

Koninginnedag

Kinderen en ouders
vermaakten zich opperbest bij
het zonnige Oranjefeest.

Koninginnedag
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Geestelijke rijkdom
Iemand die zich veel met de Bijbel heeft beziggehouden, zei eens: “Je moet de
verhalen van de Bijbel lezen als de verhalen waarmee een schooljongen tegen
zijn vriendjes opschept over zijn vader”. Het klinkt misschien een beetje gek, wat
oneerbiedig, maar we moeten dat goed verstaan. Het gaat in de Bijbel immers
over God, wiens goedheid voor ons zonder beperkingen is. Opscheppen over
mensen, daar moet je voorzichtig mee zijn. Daar is de Bijbel ook voorzichtig mee.
Mensen, ook ‘grote’ en verdienstelijke, die vallen soms verschrikkelijk tegen. Als
we de Bijbelse verhalen zo eens benaderen, kan dat ons helpen om beter te zien
waar het in ons geloof nu eigenlijk om gaat. Jezus wordt genoemd: “de Weg, de
Waarheid en het Leven”. Dat is inderdaad geen bescheiden uitspraak. Zelfs deze
woorden kunnen nog maar heel gedeeltelijk uitdrukken wat God kan betekenen
voor mensen die in Hem geloven. Bijbelse verhalen werden zo mooi mogelijk
opgeschreven, maar de werkelijkheid is nog veel mooier. De Bijbel noemt Jezus
de uitverkoren en kostbare hoeksteen. De hoeksteen is het punt waar alles op
steunt, waar alles aan vast zit. Indien je de hoeksteen zou weghalen, dan stort
het hele gebouw als een puinhoop in elkaar. Als mensen de hoeksteen uit hun
leven weg doen dan zouden ze zich lelijk stoten: ze hebben dan geen fundament
meer, ze hebben dan geen grond meer onder hun voeten, ze zijn ontworteld
en hebben geen houvast meer. Ze hebben dan geen punt meer om zich naar te
oriënteren, ze leven zonder blijvend doel. Zich aan God mogen toevertrouwen,
dat is iets waar wij terecht trots op mogen zijn. Diezelfde Bijbel noemt ons
dan ook: “een uitverkoren geslacht, een heilige natie, Gods eigen volk”. Dat is
H. Dionysius Heijen, Jaargang 31
email: kerkheijen@tiscali.nl
Pastoor H.Reijnen, Hoefstraat 39,
6598 AM Heijen
Telefoon: 0485 511533
of 06 10087938
Kerkberichten: zie Maas- en Niersbode, en via www. heijen.info
Wijziging in algemene informatie:
www.heijen.info

inderdaad niet mis. Daar kan geen enkele menselijke titel of onderscheiding
(waar mensen zich wel eens op laten voorstaan) tegenop. Onze echte pretentie
kan alleen die maar zijn van ons geloof. Deze immers gaat ver uit boven wat de
meest brutale, menselijke pretentie kan verzinnen. De pretenties van ons geloof
(de Bijbel noemt dat zo mooi wonderen, de grote daden van God) zijn zo
veelvuldig, zo overweldigend, zo rijk en overvloedig dat wij ze in de verste verte
niet kunnen bevatten. Een eindeloze rijkdom waaruit wij naar hartelust kunnen
putten, ieder naar haar of zijn aard. Het is dan ook niet verwonderlijk dat wij,
verschillende mensen als wij zijn, op verschillende manieren geloven. De Bijbel
zegt dan ook dat in het huis van God, die ten volle hart voor ons heeft, veel
woningen zijn. Hierin is voor ieder van ons zijn eigen plaatsje.
Pastoor H. Reijnen

HEISA
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Vastenactie 2012
Basisschool “De Heggerank”

verdeeld over verschillende doelen: het project van

Zoals u weet hebben we ons tijdens de vastentijd ingezet

ontvangen allen een bijdrage om met hun goede

voor het project van de landelijke vastenactie “Ethiopië”. De

werk door te kunnen gaan. Wij bedanken iedereen

leerlingen uit groep 1 t/m 6 hebben middels het spaarpotje

voor de deelname aan de Vastenactie.

een heleboel geld ingezameld. Daarnaast hebben de leerlin-

Het kerkbestuur

het bisdom, Ethiopië, Pater Gruyters en Jan Laarakkers

gen uit groep 7 en 8 zich ook van hun beste kant laten zien,
met ‘Heitje voor karweitje’ hebben ze in en rondom Heijen

Vieringenschema

allerlei klusjes gedaan om geld in te zamelen voor het

Het vieringenschema voor september 2012 tot en

goede doel! We zijn dan ook ontzettend tevreden met de

met januari 2013 wordt binnenkor t weer samenge-

prachtige opbrengst van € 916.41! Een geweldig resultaat

steld. De diverse Heijense (muziek)verenigingen die

waar we als school heel erg trots op mogen zijn!

op hun tijd een bijdrage leveren aan de mis of dienst
ontvangen weer een oproep om aan te geven wan-

Het centrale campagneproject, ook van het bisdom, van dit jaar

neer zij deelnemen.

ligt in Ethiopië. Hier zet de congregatie “Daughters of Charity”
zich in voor de sloppenwijkbewoners van Addis Abeba. Met

Dank

scholing, een vakopleiding of een lening krijgen de allerarmsten

Het vormsel en de communie kunnen niet plaatsvin-

de kans een zelfstandig bestaan op te bouwen.

den zonder de onmisbare hulp van de diverse juffen
van de basisschool. Maar ook de ouders en alle leden

Parochie

van de verschillende werkgroepen hebben veel werk

Ook de parochie heeft volop meegedaan tijdens de

verricht om beide missen uitstekend te laten verlo-

Vastenactie en heeft nog een mooi bedrag bij elkaar

pen. Iedereen die zich, eenmalig of al jaren, inzet voor

gebracht: € 301,64. De bijdrage wordt, samen met

deze twee bijzondere diensten bedanken wij voor

de heel erg mooie opbrengst van de basisschool,

hun bijdrage en hulp.

Vieringen in de maand juni 2012
Zaterdag 02 juni

geen dienst

Zondag 03 juni 09.30 uur

Eucharistieviering met volkszang

Zaterdag 09 juni 19.00 uur

Gebedsdienst met volkszang

Zondag 10 juni 09.30 uur

Eucharistieviering met volkszang

Zaterdag 16 juni

geen dienst

Zondag 17 juni 09.30 uur

Eucharistieviering, 50-jarige jubileumviering Iduna

Zaterdag 23 juni 19.00 uur

Gebedsdienst met het Gezinskoor, er is tevens kindernevendienst

Zondag 24 juni 09.30 uur

Eucharistieviering met het Gregoriaans Koor

Zaterdag 30 juni

geen dienst

SPELEN MET TAAL
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Gouwe ouwe
In tientallen jaargangen van de Maas- en Niersbode verschenen bijdragen van
Gennepenaar Grad van Dijck, in het Gennepse dialect. In 1984 is de door Wiel
van Dinter gemaakte bloemlezing uitgegeven door de Noord Limburgse Boekhandel (Elies Schafrat). Ons oog viel op bladzijde 107 van het boekje met de
fraaie titel ‘Wor mot ta hin’ omdat daar het verhaal staat van de gouden bruiloft
van het echtpaar Grevers-Sevriens uit Heijen. Wiel van Dinter gaf desgevraagd
aan dat hij geen bezwaar heeft met een afdruk van het verhaal in Hèjs Nèjs.
Onze dank daarvoor.Hiermee komt een stukje geschiedenis weer tot leven!

Golde brulleft ien Heije (1969)
Der was éfkes gén snei, règen of hagel en de kaans um meteen nor Heije te toere um ‘t echtpaar Grevers-Sevriens ónder haande te
neme vör hun golde feest. Veuróp kunnen we wel zégge, ze zitte dor mòj en ‘t zien alle twee krek jonge meense. Moeke keumt van Echt
in Limburg en is 72 jaor en dor was ‘t Betje van de graaf en ien Heije is ‘t nie aanders as vrouw van Sjaak de post. Ze keumt uut èn gezin
van 8 kiender en mós net as da ien dén tied ging óp ör 12e jaor ien betrékking. Al vroeg had ze ‘t thuus geleerd um de eindjes én mekaor
te knöppe en ze hét ‘t ien die 50 jaor goe-oed gedaon met de 5 kiender worvan der een jeunske ien begin 1940 veróngelukt is. Ze kiekt
nor de foto én de muur en ik zie de traone ien der oge en ik was ter ok nie bèter én. De koffie en sigare ware prima en Sjaak de post
geboren ien Well is 76 jaor en dén mos éfkes ónder ‘t mes over aalt Heije.We lèèfde éfkes trug tusse de dinnebus, de struuk, bergskes en
ziepkes, tusse de streupers en vissers, trug ien de uutgestrektheid die Sjaak as post dagelijks mós afsjouwe. Sjaak leerde Betje kénne ien
1918 en dan um de 6 wèke zage ze mekaor is éfkes. 2 Februari 1918 kwam ie as landstormer ien dienst, hij brocht ‘t tot sergeant en
zwaaide oktober 1918 af. 1 Februari 1919 wiert ie bestseller bij de PTT ien Heije tot 19 november 1956. Mit zienne tied bij ‘t leger hét
ie der 46 jaor ien rijksdienst opzitte.
In 1925 is Betje stationshouder geworre en gebleve tot 1961, dat zien 36 jaor. ‘t Is vör iedereen te begriepe dat dees twee meense Heije
kénne en dor van haalde en dat Moeder Betje ‘t brood nie ien ledigheid gegéte hét. Werk op kantoor, ien huus, de kiender, mar ze is der
dame bij gebleve, ge meugt ze zie-ien, en bij ‘t neme van de foto’s mós ze zich toch nog éfkes óp gòn knappe wat eigelijk nie nodig was, ‘t
is nog krek èn jong meidje en ok Sjaak dén vermoedelijk ien den hof én ‘t vrute was gewèèst, mos ‘t boordje um gòn doen. Mar ok Sjaak
wét wat tobbe is, ien 1910 was ie al hulpbesteller ien Well, mos de post gòn haole ien Tienròj en dan bestelle ien Well vör 75 cent per dag.
Van 1910 tot 1966 was Sjaak correspondent van de Gennepse kraant ok vör de incasso en tot óp den dag van vandaag kriegt ie dan ok
de kraant vör niks. Ien 1944 mósse ze as alle wèg en te voe-oet nor Leek ien Groninge. Pinkstere 1945 wér trug en ze hadde niks mér
as gelukkig nog ien lève. Sjaak knutselt gér, en tuiniere, en visse óp bressem en nimt op tied zien dröpke. Hij is vörzitter van de bejaordenvereniging, ere-vörzitter van de Kruutwis en verzörgt mit de bejaorde ‘t plantsoen bij de kérk. Nòw óp maondag 4 mei is dan ‘t grote feest,
den dag dat ze 50 jaor gelijje trouwde ien Well Lb. Dan zulle hun vier getrouwde kiender mit hun kiender, klein- en achterkleinkiender ien
Heije zien, wor de H. Mis um 11 uur is en vie-ier geslachte van Sjaak en Betje present zulle zien. De receptie is van 14.30 tot 16.00 uur
ien zaol Hermsen. Heel Heije zulle dees twee sympathieke meense nog is wille zie-ien, hun is ien de bloeme zètte as beloning en daank
vur alles wat ze ien Heije vör de meense gedaon hébbe en wat ze nog duun. Nie aaltied brocht Sjaak per brie-ief of kaort vreugde nor èn
huus, nie aaltied nam Betje per telefoon goed nijs én vör de meense, mar ze lèèfde ien vreugd of leed mit. Sjaak en Betje, ge ziet allebei
nog ze fit en vlug als twee jónge meense, duut ‘t kalm én, en nog veul jaor ien goeje gezoondheid ien ów mòjje dörp Heije, wat ollie ze
nao én ‘t hart lit. Enne prettigen dag vör allemaol en de bèèste wense ok van oons van de Gennepse kraant. Bedaankt vör de prettige
middag, over 10 jaor kómme we wér trug.
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Welkom in Heijen

Deze maand
mogen wij drie
jonge Heijenaren
verwelkomen.
Ouders, van harte
gefeliciteerd.

De Nieuwwijkstraat begroet
Emma, dochter van Rob en Mariska Bisschops.

Ook de Boommarterstraat is
alweer een bewoonster rijker:
Emily, dochter van Anja en
Frank Rentier.

In de Eekhoornstraat is geboren Raf, zoon van Jan Pouwels
en Louise Tebarts .
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BEDRIJFSINTERVIEW

Harry Hofmans
maakt werk van je interieur...

Harry toont een voorbeeld van zijn werk

Als we het bij deze beginzin zouden laten, zouden we Harry ernstig tekort doen. Deze maand gingen
wij op bezoek bij een duizendpoot als het gaat om het op maat maken van de meest prachtige
interieurs, zowel bij u thuis als in uw bedrijf. Wij stellen aan u voor: Hofmans Interieurbouw.
De oprichting van het bedrijf

zou moeten duren. Maar aangezien Harry al zo veel praktische

Harry Hofmans (32) is geboren in Overasselt maar ver-

ervaring opdeed in de leerbedrijven en van thuis uit al veel had

huisde op 15-jarige leeftijd naar Ottersum. Zijn vader, die van

meegekregen, merkte hij dat deze opleiding vaak niet aansloot

oorsprong timmerman was, begon twintig jaar geleden een

met de praktijk. Harry deed ervaring op bij de firma De Vier in

wormenkwekerij. Harry vond het timmerwerk van zijn vader

Cuijk. Een heel mooi leerbedrijf volgens hem. Hij leerde daar

echter zo mooi dat hij al op hele jonge leeftijd tegen zijn moe-

in no time hoe je een balie voor bijvoorbeeld de Rabobank

der zei: “ik wil later ook gaan timmeren”, maar voegde hij er

moest maken. Op de opleiding was hij dan nog steeds met

dan altijd aan toe “meer het fijne werk”. En hij voelde dat hij

scharniertjes en plankjes bezig. De opleiding liep dus als het

ondernemersbloed had dus wilde hij ook heel graag een eigen

ware steeds achter de feiten aan en duurde daardoor veel te

bedrijf beginnen. Hij heeft zijn droom dus waar kunnen maken!

lang. Na anderhalf jaar hield hij de opleiding dan ook voor gezien; de praktijk had de opleiding ingehaald. Harry was op zijn

Harry’s opleiding begon op het Hezeland College in Gennep

20e al begonnen met zijn eigen bedrijf. Een interieurbouwbe-

waar hij de VBO Opleiding timmeren volgde. Daarna ging hij in

drijf voor het op maat maken van interieurs voor particulieren

Nijmegen naar het ROC voor de vervolgopleiding, die vier jaar

en bedrijven. Ook het betimmeren van jachten behoort tot zijn

BEDRIJFSINTERVIEW
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vaardigheden. Harry is dus een erkend meubelmaker met uit-

iedere vrouw wel in haar huis! Maar ook voor het op maat

breide constructie- en materiaalkennis. Hij weet als geen ander

vervaardigen van keukens, bijkeukens, bureau- en werkbladen,

de wensen van zijn klanten te verwezenlijken. Harry: “op het

bedombouwen, TV meubels of garderobekasten ben je bij

moment dat een klant met een vraag of wens bij me komt is

Harry aan het goede adres. Alle houtsoorten tot perenhout

het het leukste dat ik dit kan vertalen in mooi meubel of interi-

toe zijn mogelijk. Harry heeft het allemaal in huis.

eur en dat met een tevreden klant als resultaat” .

“Ja, zo’n droom van een inloopkast wil
iedere vrouw wel in haar huis!”

Heb je geen last van de crisis?
Nee, in het geheel niet, lacht Harry. Integendeel, hij krijgt het elk
jaar drukker. Claudia heeft inmiddels al een groot deel van de
administratie overgenomen. Traditionele meubelmakers heb-

Harry woonde en werkte in de beginjaren in een loods op

ben het momenteel erg slecht, ze zijn te veel gefocust op één

het terrein van zijn ouders. Na zeven jaar wilde hij graag een

product en dus niet echt flexibel. Harry kan door de samen-

eigen huis met een bedrijfsruimte erbij. Harry is rond die tijd

werking met de andere bedrijven en veelheid van stijlen en ma-

getrouwd met Claudia van Oijen uit Ven-Zelderheide. In ok-

terialen een zeer grote diversiteit bieden en de klanten waar-

tober 2007 kochten ze het huis met bedrijfsruimte van Mariet

deren dat. Zijn klanten zijn vaak ondernemende mensen die

Hendriks aan het Hoogveld nummer 5. Een deel van de loods

vakmanschap en kwaliteit goed weten te waarderen. Er komt

was nog verhuurd, maar sinds een jaar heeft Harry de loods he-

steeds meer vraag naar een totaaloplossing en kwaliteit. Men-

lemaal voor zichzelf en heeft deze ingericht met de modernste

sen hebben een wens en vragen om een voorstel. En als ze dan

machines die op zijn terrein voorhanden zijn.
Wat maak je zoal?
Harry lacht: “wat maak ik niet…” Je kunt bij Harry terecht als
je een speciale wens hebt op het gebied van je interieur. Dat
zijn vaak particulieren, maar Harry is ook heel bedreven in het
inrichten van showrooms, kantoren, winkels of bedrijfspanden.
Noem maar op.
Hij doet het niet altijd alleen, hij werkt samen met een groot
aantal andere collega zzp’ers die allemaal hun eigen talenten
en vaardigheden hebben. Als er een grote klus gedaan moet
worden bekijkt Harry in deze kring wie hem er bij zou kunnen
helpen. Om een voorbeeld te noemen: in de kring bevindt zich
een montagebedrijf dat ook over een vrachtwagen beschikt.
Heeft Harry in zijn bedrijf het werk volledig voltooid schakelt hij
dit bedrijf in om hem te helpen bij het vervoer en de montage.
Andersom werkt het ook. Bedrijven roepen ook Harry’s hulp
in. De gunfactor is hoog. Ze hebben respect voor elkaars klanten, maaien niet het gras voor de voeten van hun collega weg.
Voor particulieren maakt hij vaak kasten op maat. Op dit moment is hij bezig een prachtige inloopkast te creëren. Hij laat
ons de tekeningen zien. Ja, zo’n droom van een inloopkast wil
Door Harry op maat gemaakte en zo te zien intensief
gebruikte boekenkast
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Een kijkje in de bedrijfshal

het verschil zien tussen de spullen die je koopt in een woon-

grenzen. Harry houdt van uitdagingen, zo veel is wel duidelijk.

warenhuis of het maatwerk dat Harry levert zijn ze eigenlijk al

Hij gaat graag motorrijden, diepzeeduiken en bergbeklimmen.

verkocht. Harry heeft een computerprogramma waarop hij de

Dat bergbeklimmen doet hij vaak in de Ardennen. Eerst het

ontwerptekeningen kan vertalen in een foto hoe het eindresul-

hele eind naar boven klauteren en dan lekker abseilen. Tussen-

taat zal worden. Deze tekeningen maakt hij ook door samen te

door oefent hij in de klimhal in Nijmegen. Zo ontspant hij zich

werken met een binnenshuisarchitect. Je ziet dus meteen op het

en vindt hij de energie die hij nodig heeft de vele opdrachten

scherm hoe het er straks uit gaat zien.

tot een goed einde te brengen en 200% tevreden klanten te
krijgen en te houden.

Ook in Heijen, weet hij, zijn er veel mensen die kwaliteit en
duurzaamheid hoog in het vaandel hebben en dus potentiële

Mocht je nu na dit verhaal te hebben gelezen denken, ik zoek

klanten zouden kunnen worden. Adverteren doet Harry wei-

nog een oplossing voor mijn interieurprobleem neem dan eens

nig. Hij moet en wil het echt hebben van referenties en van

contact op met Harry Hofmans Interieurbouw. Hoogveld 5,

mond tot mond reclame. Via dit interview hoopt hij ook echt

6598 BL Heijen.Telefoon 0485 541870, mobiel 06 29022761.

de Heijenaren te bereiken die hem nog niet kennen.

Verdere informatie vind je op www.hofmansinterieurbouw.nl

“Als je elke dag met zoveel liefde en
passie met je beroep bezig bent stop je
daar vaak wel tachtig uur per week in”

Heb je verder nog hobby’s?
“Als je elke dag met zoveel liefde en passie met je beroep bezig
bent stop je daar vaak wel tachtig uur per week in” zegt Harry,
maar als hij nog tijd heeft gaat hij graag op zoek naar zijn uiterste
Voorbeeld van een TV- en audiomeubel
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Heisafeest: 26 en 27 Mei
Ook dit jaar zijn de vrijwilligers van de werkgroep
dorpsfeest weer druk (geweest) met de organisatie
van HEISA 2012! Deze keer met als thema: Heisa
Vol Talent!
Dit jaar zal HEISA op 26 en 27 mei gaan plaatsvinden, net als voorgaande jaren op het terrein aan de
Hoofdstraat in Heijen.
Op zaterdag 26 mei beginnen we met MAINSTREET DANCE EVENT! Dit is een DJ avond in
de grote tent op het terrein. Deze avond is speciaal
georganiseerd voor de jeugd vanaf 16 jaar. Entree is
€ 7,= per persoon.
BRUNCH
De zondag beginnen we dit jaar met een heuse
DORPSBRUNCH (waar al ruim 400 kaarten voor
verkocht zijn) onder het genot van het Seniorenorkest waar we mee Frühshoppen.
HEIJEN'S GOT TALENT
Na de brunch en het Frühshoppen zal er plaats
gemaakt worden voor Heijen’s Got Talent, een
heuse talentenjacht waarin iedereen zijn of haar talent kan tentoonstellen aan het dorp en daarmee
leuke prijzen in de wacht kan slepen: hoofdprijs
€125,00 tweede prijs €75,00 en de derde prijs
€50,00. Deze zijn ter beschikking gesteld door onze
hoofdsponsoren.
Indien je je nog niet opgegeven hebt voor Heijen’s
Got Talent is heisa@gmail.com het adres om je te
aan te melden. Van zang, dans, cabaret, acrobatiek,
goochelen, kunstjes met je huisdier, sport etc etc,
iedereen mag meedoen.
Buiten de tent op het terrein zal er een tuin/versmarkt plaatsvinden en zullen er diverse activiteiten
zijn voor de kinderen. Na de uitslag van Heijen’s
Got talent zal de band New Leaf er een te gekke
finale van maken met een stukje goede muziek.
Ook dit jaar hebben wij dit feest kunnen realiseren
door de gulle bijdragen van onze vele sponsoren en
natuurlijk door een groot aantal vrijwilligers. Onze
hartelijke dank hiervoor!
Wij zien jullie graag op 26 en 27 mei tijdens Heisa
Vol Talent!
De HEISA-werkgroep
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Hoe het was om de wandelvierdaagse van 30 maart t/m 3 april jl. in Portugal
te lopen…………
Door de schitterende en ongerepte Portugese omgeving, georganiseerd door Charlot, Theo en Ron Pouwels van
camping Chave Grande in Casfreires. Dit leek ons een mooi initiatief, wandelen en cultuur snuiven, wij voelden
ons gelijk aangesproken, Boekten een retourtje Weeze-Porto, huurden een autootje in Porto, en een caravan op
de camping en zo keken we uit naar eind maart.
Woensdag 28 maart werden wij verwelkomd door Charlot, Theo en Ron.
Zonnetje hoog aan de hemel, Portugal aan onze voeten, wat
wilden we nog meer... De caravan wachtte ons op, op een
ruime camping waar ondertussen meerdere internationale
wandelliefhebbers arriveerden. Op vrijdag, de eerste wandeldag verzamelt zich ’s morgens de groep bij de receptie.
De thermometer wijst 23 graden aan, en onze gids Theo met
hoed en stok gaat voorop. Een tocht met vele bezienswaardigheden en tussen de middag een verrassend lekkere lunch
op een wel heel bijzondere picknickplaats achter het kerkje.
Verzorgd door Charlot. De lunch wordt door Ron per auto
gebracht. Hier proeven wij de verschillende gerookte ham en
worst en diverse kaasjes met het Portugese brood. Allemaal uit
eigen streek. En dit alles natuurlijk met heerlijke wijn en andere
verfrissingen
en verhollandste koffie na. Qua afstand en hoogteverschillen is
het echt een tocht om deze
4daagse mee te beginnen. Op sommige momenten dan lijkt het
wel of de Moren ons net voor zijn geweest en de Romeinen ons achterna komen of andersom. Wij lopen over
paden, zo oud, misschien nog wel van voor de jaartelling. Als zo’n pad in Nederland zou liggen, hadden we er hier
waarschijnlijk al een heel attractiepark om heen gebouwd, en entree voor gevraagd. Maar daar in Portugal loop
je zomaar over die oude weggetjes. En je hoeft alleen maar te genieten! ’s Middags bij terugkomst op de camping
staat de Portugese cerveja (bier) koel, met yoghurt-taart á la Lot.
Zaterdag:
Bijna alle wandelaars staan alweer vol ongeduld te trappelen, als bij de Familie Elders de gebakken eitjes nog
in de pan liggen pruttelen. De tocht begint vandaag met
een stevige klim. Wat is het hier groen en drassig. Soms
zelfs nat. Unieke Romeinse bouwwerken links en rechts.
We lopen zelfs over een geasfalteerde Romeinse brug
en een ander bruggetje wat volgens ons nog gebouwd is
door de voorvaderen van onze hunebedbouwers. In Nederland zijn hunebedden een attractie maar hier zijn deze
oude (voetgangers)bruggen nog steeds volledig in gebruik.
Ja ja, de gids laat ons vele fantastische plekjes zien… De
lunch bestaat vanmiddag uit heerlijke Portugese pizza’s, ja
daar kunnen de Italianen nog wel een puntje aan zuigen!
Voortreffelijk! De middag brengt ons weer over paadjes,
landweggetjes, dorpjes, bospaadjes waar een oude oma van
83 jaar grote denneappels raapt en in zakken doet. “Ze zorgt
alweer voor
de komende winter”, zegt ze. “Om de kachel mee aan te maken”.
Rond de klok van 15.00 uur zijn
we weer terug in Casfreires op de camping waar we ons goed doen aan een heerlijk biertje!
Zondag:
Vandaag geen officiele tocht, echter met een aantal andere liefhebbers hebben we nog eens een stevige wandeling gemaakt door de bergen. De laatste afdaling ging voor sommigen wat vlotter, voor de ander wat minder vlot,
omdat die achteruit de berg afliep. Ja, als je op tijd wilt zijn op de camping om de opening van het kampeerseizoen mee te maken, (1 april) dan moet je wat verzinnen als je last begint te krijgen van je scheenbeen. En op
Wordt vervolgd op blz. 27
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deze manier voel je de pijn minder, dus achteruit met die schoenen. Gelukkig
op tijd voor de opening, de vlaggen werden gehesen, het Heijense volkslied
uit volle borst gezongen, bier en wijn vloeide rijkelijk, wat een gezellig feest
met al die mensen op de camping.
Maandag
De ochtend begint met een lekkere klim, via paden over de “Nederlandse
berg” zoals Theo deze noemt. Deze helling heeft zijn naam te danken
aan de verschillende Nederlanders die hier een huis hebben. Wat een
contrasten! Af en toe is het opletten geblazen, ook de koeien kruisen
van tijd tot tijd je pad. De Portugese lunch is vandaag Piri-piri kip. Om je
vingers bij af te kluiven….
Na de middag komen we terecht in een stevige regen- en hagelbui,
het dondert en bliksemt, ja ook hier kan je nat worden. De bui zijn
we zo weer vergeten als we aankomen in een klein gehucht waar een
paar vervallen historische huisjes staan, waar ook riolering is aangelegd en
zelfs openbare verlichting. Met toch weer een gevoel alsof de kruisvaarders vlak voor ons
hier zijn geweest. En dan blijkt na grondig onderzoek dat er ook nog nieuwbouw huizen staan achter die
monumenten. Door en door nat arriveren we weer op Chave Grande. Eerst een warme douche en daarna een
verwarmende opkikker.
Dinsdag.
De dag der “gladiolen”. Wij genieten en genieten van de mooie omgeving en telkens ontdekken we weer wat
nieuws. Van het uitzicht op een berg, door een straatje van een winkeltje, er is zoveel te zien en te beleven. Vriendelijke Portugezen die je begroeten met “bom dia”. Geiten meenemen aan het touw, een stilleven van laarzen in
het landschap, brood bakken in de oven op het binnenerf, hier heeft de tijd stil gestaan. Tussen de middag eten
we bij Isabel, in het lokale dorpsrestaurantje. Ook zoon Ron schuift aan met nog meer gezelschap uit Heijen. Och
ja, je kunt elkaar maar ergens tegenkomen. De laatste kilometers lopen wat zwaarder met al die dikke buiken.
Nog een paar laatste klimmen en afdalingen en dan arriveren we op de Rua de Gladiola in Casfreires. A nossa
saude, a nossa saude, we hebben het gehaald………!!! We zijn er!!
We kijken terug op een voortreffelijke Portugese, culturele, sportieve, internationale wandelvierdaagse.
Familie Pouwels, alvast veel succes met de wandelvierdaagse in mei, met hopelijk weer zo’n stel liefhebbers. In
ieder geval voor ons een mooie ervaring die we niet hebben willen missen.
Op deze bladzijden zie je al een aantal sfeerfoto’s van de Wandelvierdaagse in Portugal. Mocht je geinteresserd zijn in foto’s, kijk dan
nog eens op de onderstaande website;
http://www.portugalportal.nl/vierdaagse-in-portugal/#more-4527
Ton en Ans E.
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Iduna: vijftig jaar volksdansplezier

in Heijen….
De aanstaande viering van het vijftigjarig bestaan van Volksdansgroep Iduna was voor de redactie een goede aanleiding eens nader kennis te maken met deze van oorsprong echt Heijense
vereniging. We spraken met Thea Geurts (59) voorzitter en Kitty van Gils (63) bestuurslid. Niet
alleen zijn zij enthousiaste bestuursleden, maar zij dansen ook nog volop mee met de recreantengroep. Allebei al bijna dertig jaar….

Een opname uit de beginjaren van Iduna

Eerst maar eens de historie

orkest Iduna als begeleidingsorkest van de dansgroep. Een

Deze vinden we op de website van Iduna (www.iduna.net)

voor die tijd vrijwel onbekend fenomeen.

“Volksdansgroep Iduna is in 1962 opgericht door leden van

Iduna heeft in het recente verleden eigen festivals georga-

de Katholieke Jonge Boeren en Tuinders Bond en de Jongeren

niseerd en ook festivals bijgewoond in landen zoals Hon-

Gemeenschap. Wat eerst bedoeld was als een eenmalig

garije, Polen, Turkije, Duitsland, Rusland, België, Italië, Slo-

optreden beviel zo goed dat hier snel vervolg aan gegeven

wakije en Frankrijk. Tot een paar jaar geleden heeft Iduna

werd. In eerste instantie werd alleen geoefend in stijldan-

festivals georganiseerd met volksdansgroepen uit Kroatië,

sen, zoals de losse polka, veleta en tango. Al snel werden

Bulgarije, Polen en Servië.”

echter ook Franse hofdansen en andere volksdansen aan
het repertoire toegevoegd. Uiteindelijk is dit uitgegroeid tot

En de tegenwoordige tijd…

de huidige vereniging waarin volksdansen uit vrijwel alle

Op dit moment kent Iduna vijf groepen, te weten twee kin-

delen van de wereld beoefend worden. Naast het uitoefe-

dergroepen van elk circa tien kinderen. Het is leuk om te zien

nen van de danskunst wordt er bij Iduna sinds 1976 ook

hoe gemakkelijk de jeugd de pasjes leert en onthoudt. De ene

gemusiceerd. Rond deze tijd ontstond het folkloristische

jeugdgroep wordt begeleid door Petra Gerrits, de andere door
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Josta Velthuis. Josta neemt ook de dansleiding van de recreantengroep (de volwassenen) voor haar rekening. De leeftijden
van deze groep variëren tussen 21 en 63 jaar. Ook zijn er twee
gehandicaptengroepen. Deze staan onder leiding van Ans Derks
en Katharina Peeters. Eenmaal per jaar komen alle vijf groepen
een middag samen in D’n Toomp en laten ze aan elkaar zien wat
ze het afgelopen jaar aan dansen geleerd hebben. De kinderen
gaan ook eenmaal per jaar op kamp. Behalve dat ze daar wat
dansen leren is er ook volop tijd voor spelletjes, speurtocht en
andere gezellige bezigheden. In vroeger jaren kende men ook de
demonstratiegroep. Deze groep is door vergrijzing, verhuizing en
andere levensverplichtingen helaas uit elkaar gevallen.
Het Iduna Orkest bestaat nog wel en telt acht leden. Zij repeteren tegenwoordig in Nijmegen, maar ongeveer eenmaal per
maand komen ze toch nog naar Heijen en maken dan muziek
terwijl de recreantengroep daarop danst.
Thea en Kitty spreken met respect over de mensen die in het
verleden veel voor de vereniging hebben betekend, ze noemen
in het bijzonder Chris Nellen. Hij is jarenlang de stille kracht achter
de vereniging geweest. Ook Marga Franssen en Kitty’s echtgenoot
Anton van Gils worden genoemd. Beide zijn overleden maar leven nog steeds voort in de harten van de Idunaleden. Lief en
leed wordt samen gedeeld. Zo gaat dat in een vereniging. De ver-

Het Noordlimburgs kostuum

kostuum en levert het na afloop van een voorstelling weer keurig
bij de leiding in.
Hoe ziet een volksdansles eruit?
Het streven is om dansen te leren uit alle delen van de wereld.
Josta leert de nieuwe dansen tijdens workshops en brengt het
geleerde over op de groep.

“Dansen is goed voor je evenwicht, daar
heb je plezier van bij het vorderen van
de leeftijd. Dansen kun je volhouden tot
boven je tachtigste!”

eniging kent twee ereleden, Jac. Gisbers en Leonie Schonenberg.
Hoogtepunten hebben Thea en Kitty beleefd bij de buitenlandse

Ook zorgt zij voor de muziek. Tijdens een les worden diverse

reizen en de volksdansfestivals in het verleden.

dansen geoefend. Thea: “dansen is goed voor je evenwicht, daar
heb je plezier van bij het vorderen van je leeftijd. Dansen kun je

Kostuums en toebehoren

volhouden tot boven je tachtigste!”

De vereniging is in het bezit van een groot aantal authentieke
klederdrachten. Ze hebben originele kostuums uit Marken,Volen-

Het jubileumprogramma

dam, maar ook uit de Balkanlanden.Verder hebben ze een enor-

Een vijftigjarig jubileum mag natuurlijk niet onopgemerkt

me hoeveelheid attributen die bij de dansen gebruikt worden.

voorbijgaan. Dus heeft het bestuur ervoor gezorgd dat er

Denk aan tasjes, emmers, jukken, vlaggen. Het is passen en meten

voor elk wat wils is.

in de voorraadkasten van D’n Toomp! Ze zouden ook graag wat
meer kastruimte hebben. Er wordt zeer zuinig met de spullen

Voor de gehandicaptengroep is er een feestavond in Gennep op

omgegaan. Al op jonge leeftijd wordt de kinderen op dit terrein

donderdag 7 juni. Op vrijdag 8 juni komen de beide kindergroe-

de nodige discipline bijgebracht. De kostuums zijn duur en on-

pen bij elkaar in D’n Toomp voor een speciaal voor hen georgani-

vervangbaar. Iedereen past dan ook met veel zorg op zijn of haar

seerd jubileumfeest.
wordt vervolgd op blz. 31
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maar wat het resultaat zal zijn weten Thea en Kitty ook niet.
Het is nog een verrassing waar zij mee zullen komen. Na afloop van de voorstelling is het bal. Het bal wordt opgeluisterd door het orkest van Holland Express. De toegang tot de
workshop kost € 7,50 en de toegang tot de avond ook.Wil je
beide evenementen bezoeken betaal je €12,50.
Zondag 17 juni begint met een H. Mis om 9.30 uur, die door het
Iduna orkest zal worden opgeluisterd. Om 11.00 uur is er een
Spakenburgs kostuum

receptie in D’n Toomp, waar iedereen welkom is.

Op zaterdagmiddag 16 juni is er een workshop van 13.00 u t/m

Lid worden?

16.30 uur met lessen door de voormalige dansleiding van Iduna:

Ondanks alle veranderingen in de samenleving in de laatste

Clairy Schouten, Guus van Kan en Mariska Schönberger. Zij ko-

decennia is het Volksdansgroep Iduna gelukt overeind te blijven

men speciaal hiervoor naar Heijen. Ook het orkest van Iduna
geeft een muzikale workshop die middag. Deze workshop staat
onder leiding van voormalig orkestleider Gerwil Kusters. Iedereen is welkom.
De zaterdagavond wordt een culturele avond, die om 19.30
uur begint. Er is een optreden van Volksdansgroep Phoenix uit
Apeldoorn onder leiding van Mark Bout en een optreden van
Holland Express van Guus van Kan.

“ Ook de Heijense Revuegroep heeft
haar medewerking toegezegd.
Het is nog een verrassing waar
zij mee zullen komen ”

De jeugd van Iduna op kamp in Orvelte

en plezier te beleven in het dansen op aansprekende muziek. Maar om als vereniging voort te kunnen bestaan is wel
nieuwe aanwas nodig. Bevlogenheid is nodig om een ver-

Oud-leden zullen een demonstratiedans doen en het orkest

eniging goed te laten functioneren. Mocht je denken, ik wil

van Iduna zorgt voor sfeermuziek. Ook de Heijense Revue-

dit ook wel eens proberen, dan kan dat. Kom in de maand

groep heeft haar medewerking toegezegd. Samen met het

juni gerust eens kijken en doe gratis mee. Kindergroep 1 (4

bestuur van Iduna hebben ze een avondje gebrainstormd,

t/m 6 jaar), danst op vrijdagavond van 17.30 – 18.30 uur en
kindergroep 2 (7 t/m 12 jaar) van 18.45 – 19.45 uur. De
recreantengroep danst van 20.00 tot 21.30 uur. Kijk ook
op www.iduna.net voor nadere informatie. Toegangskaarten bestellen in de voorverkoop kan bij Helmi Jans, telefoon
0485-517129. Ze liggen dan klaar bij de kassa.
De redactie van het Hèjs Nèjs feliciteert Volksdansgroep Iduna
van harte met deze mijlpaal en wenst hen voor de toekomst
nog heel veel dansplezier toe.

Samen zwieren tijdens de repetitie
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HEJJE - NATUURLIJK - MOJJER

Hè.js Ru.ndje
In juni 2010 kwam de vraag van het bestuur van de vereniging Hejje Mojjer of wij interesse hadden om een wandelroute te realiseren rondom Heijen. Wij hebben daar graag aan meegewerkt
en staan nu zo’n twee jaar later op het punt om de laatste puntjes op de “I” te zetten.
Als alles loopt zoals we het gepland

“Pastoor Jaspersplein”. Met de rug

hebben kunnen we het ommetje, dat

naar de ingang van de kerk lopen we

we “Hè.js Ru.ndje” genoemd hebben,

de tegenoverliggende “Hoefstraat” in.

eind juni officieel openen. Hieronder

1e weg links “Vogelkersstraat”, 1e weg

volgt alvast een korte beschrijving van

links “Heesweg”. Let Op: Kruising voor-

de route met hier en daar wat mooie

zichtig oversteken. “Boxmeerseweg”

plaatjes. De route wordt bewegwijzerd

volgen tot boven op de dijk. Linksaf

met een rode sticker met witte pijl.

“Mergeldijk”.

Deze bevinden zich zoveel mogelijk

Kasteel Huys Heijen in de winter

op bestaande objecten. Waar dat niet
mogelijk is hebben wordt een paaltje

Voor Cafetaria Heijes Hepke linksaf

geplaatst met daarop de rode sticker.

de “Kasteelstraat” in. In de bocht
het pad links omhoog aanhouden.

Lengte van de route is ± 10 km. Er

Linksaf richting Kasteel.Voor de poort

is een afkorting (± 5 km) mogelijk;

naar de binnenplaats linksaf, daarna

deze loopt langs het voetbalveld. Het

rechtsaf de parkeerplaats over, linksaf

is aan te raden goed schoeisel te dra-

Zicht vanaf de Mergeldijk op oude maas

gen. Bij de kerk zal een informatiebord

langs het witte huisje en rechtsaf langs
de heg tot bij de grote ijzeren poort.

geplaatst worden en er wordt ook

Bij de Kleefsebeek linksaf langs het

Rechtsaf over het fietspad. 1e weg links

nog een routebeschrijving met kaartje

Schuttersterrein “De Maasarm”. We

“Hoofdstraat” gaat over in Kranenveld”.

opgemaakt. Dit zal geplaatst worden

volgen deze beek aan de linkerkant tot

2e weg links “Hommersumseweg”.

op de website “Liefde voor Limburg”.

aan de trap. Trap op en linksaf langs

Op T-splitsing

Alternatieven voor diegenen die slecht

de Tramhalte richting Kasteel “Huys

Sleen kiezen voor de afkorting van 5

ter been zijn en de afkorting zijn opge-

Heijen”(In plaats van langs de beek de

km (rechtdoor en dan meteen rechts

nomen in blauw

Mergeldijk vervolgen tot aan de Hoofd-

langs het bosje; meteen links het bos-

straat. En dan linksaf richting Tramhalte).

pad door het bosje volgen; rechtsaf het

Dorpsommetje He.js Rundje –

Na ongeveer 50 meter weg overste-

pad volgen langs het sportpark tot aan

Hejje Mojjer

ken. LET OP! Linksaf verder over het

het einde. Daarna de verharde weg op

Start en einde vanaf de Kerk op het

trottoir.

“Heikampseweg”. Op het einde rechts-

Hommersumseweg/
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af en daarna linksaf “Nieuwwijkstraat”. Deze weg volgen tot
aan het eindpunt bij de kerk) of de lange route van 10 km.
U gaat dan rechtsaf “Hommersumseweg” het viaduct over;
1e weg links. Doorlopen tot in het bos.T-splitsing rechts; weg
vervolgen met scherpe bocht naar links en scherpe bocht
naar rechts. Aan de rechterkant ziet u de bungalows van
bungalowpark Het Heijderbos. U loopt nu over de “Kempkenweg”. Op t-splitsing van grindpaden linksaf de “Blackzijweg”. Aan de rechterkant ziet u een akker met daarvoor
een hakhoutwal. Let eens op de leuke doorkijkjes.
We volgen deze weg tot voorbij de camping. Hier gaat u
rechtsaf de gemarkeerde lange afstand wandeling geelrood

Drie vijvers met het nieuwe pad

over de stuifduinen van op. (of ± 50m rechtdoor)

aangekomen gaan we schuin naar rechts het bospad in

U bevindt zich op het stuifduinengebied de Bloksberg. Boven-

en vervolgen dit pad over het stuifduin. Aan het einde

aan gaat u links het bospad naar beneden in. Op een splitsing

van dit bospad gaan we links en meteen rechts langs de

van bospaden rechts aanhouden en u komt weer op het pad.

Drie Vijvers, een oude Maasarm die door vrijwilligers
weer in ere hersteld is.
We volgen het pad langs het water tot aan een bospad,
daar gaan we links tot op de kruising, hier rechtsaf en
het eerste bospad links. Let hier op de vele tamme kastanjebomen. Bij de kruising van bospaden gaan we links
iets omhoog en bij de verharde weg rechts en meteen
weer links “Boslaan”. Einde weg rechts “Beukenlaan”.
Op de splitsing 1e weg links “Dionisiusstraat”. Doorlopen tot aan de kerk. U bent aan het eindpunt van de

Mooi doorkijkje vanaf de Blackzijweg

Bij het grindpad rechtsaf, voorbij de slagboom tot aan vijfsprong. 1e weg links. We volgen nu de Pieterpadroute. Na
ongeveer 500 meter gaan we rechtsaf het bos in en volgen
de Pieterpadroute tot bovenaan. (Bent u slecht ter been dan
rechtdoor het pad volgen tot het kruispunt. Hier rechtsaf en
net voor het viaduct komt u weer op de route; wij adviseren
om dan rechtdoor te lopen tot aan het eindpunt omdat het
laatste stuk moeilijk begaanbaar is.)
Vervolg route. Boven aangekomen bij de verharde weg gaan
we rechts, over het viaduct het zandpaadje rechtsaf. Beneden

wandeling.
Rest ons nog om iedereen die meegewerkt heeft om dit
ommetje te realiseren hartelijk te danken. Via de website van Hejje Mojjer houden we jullie op de hoogte.
Ook kunt u ons bereiken via mail paulenmartha@home.
nl of telefoon 0485517122; mobiel 0636181524. Op en
aanmerkingen zijn van harte welkom.
Veel wandelplezier toegewenst.
Martha en Paul
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AGENDA 2012

Zaterdag 26 mei:
Zondag 27 mei:

Zondag 27 mei (1e Pinksterdag)
Fanfare E.M.M.
Pinksterconcert
9.30 uur
Kerk

Donderdag 21 juni
Zij Aktief	Fietstocht met bezoek tuin “In het
volle leven”
Zaterdag 30 juni
Fanfare E.M.M.
Midzomeravondconcert
20.00 uur D’n Toomp

Donderdag 31 mei
Fanfare E.M.M.
18.30 uur

Woensdag 15 augustus
Zij-Aktief	Bezoek Zorgboerderij “De Flammert”, Bergen.

Heisa: Mainstreet Dance Event
Heisa: Dorpsfeest met brunch

Ledenwerfactie Fanfare
D’n Toomp

Vrijdag 1 juni			
V.V. Heijen
Jeugdkamp
Zaterdag 2 juni		
V.V. Heijen
Bedrijventoernooi
14.00 uur
Sportpark de Heikamp
Zondag 3 juni
V.V. Heijen/Dichterbij/SCA Zeskamp
11.00 uur
Sportpark de Heikamp
Zaterdag 16 Juni
Zondag 17 juni
Volksdansgroep Iduna	50-jarig jubileum
D’n Toomp

Zaterdag 25 augustus
Sint Dionysiusgilde
15.00 uur
Zondag 2 september
Die Original Maastaler
D’n Toomp

Gemeentelijk Koningschieten
Schietterrein “de Maasarm”

Kermis Frühshoppen

Donderdag 20 september
Zij-Aktief
Rondleiding en High Tea Elsendael
Boxmeer.

De volgende Hejs Nejs verschijnt op 28 juni 2012.

