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Voorwoord en Inhoud

Voor u ligt de nieuwste Hèjs Nèjs. De eerste verscheen ook in mei en wel in
2010. Mede dankzij spontane bijdragen uit het Heijense kunnen we voorlopig
nog menig Hèjs Nèjs vullen met interessante wetenswaardigheden over ons
dorp. Hartelijk dank daarvoor. In deze Hèjs Nèjs een impressie van een fraaie
reis van geboren en getogen Heijenaar Bas Koenen. In de column komt De Brem voorbij. De communicantjes
laten weten hoe zij de bijzondere dag van hun 1e communie hebben ervaren. Lies Hendriks-Broenen en
Nelly Kusters worden in het zonnetje gezet. Ook is er een verhaal over de ziekte van Lyme. Doe er uw
voordeel mee! De vier foto’s in de header op de voorpagina laten de drie Heijense gedecoreerden zien en de
plaquette behorend bij de koningslinde in het parkje aan de Acaciastraat. Heijen mag hier gerust trots op zijn!
Verenigingsnieuws en prikbord komen aan bod. Wij wensen u weer veel lees- en kijkplezier.
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Collecte Nederlandse
Hartstichting

Column
Rondje Heijen (3)
Dit keer voert mijn route via de Sleen, waar de her en der geparkeerde
auto’s zorgen voor de handhaving van maximum snelheid van 30 km.
Zou deze trouwens ook gelden voor de fiets, vraag ik me af. Maar goed,
mijn tempo ligt op ongeveer tweederde van dit maximum. Geen probleem dus. Na het verlaten van de dorpskern ligt het viaduct over de
rondweg voor me en dan na een paar honderd meter draai ik rechtsaf, dit
keer onder het viaduct van de A77 door. Voor me ligt een twintigtal hectaren te wachten op een nieuwe ontwikkeling. Ze hebben de landelijke
pers al gehaald! Een oneindig aantal collectoren gaat hier de zonnestralen omzetten in elektriciteit, voldoende om zo’n beetje de hele gemeente
van stroom te voorzien. De spanning stijgt. Het lijkt eigenlijk te mooi om
waar te zijn. En volgens mij is dat ook een beetje zo. Hier zitten nog zoveel
haken en ogen aan, bedwingen van hindernissen, zoeken naar oplossingen en ga zo nog maar door. Herinner me nog uit een wat verder verleden, dat een stad wijkverwarming invoerde: de afnemers hebben het geweten. De centraal voor de hele wijk opgewekte warmte was er wel, maar
kwam niet op de plaats van bestemming, of juist wel en dan werd het te
warm, verlies van warmte onderweg door lekkende isolatie enzovoorts.
Het is nu wel 2013 en de techniek is weer een heel eind verder. Technisch zal het wel allemaal kunnen nu, maar hoe lang gaat het allemaal
mee? Langer dan de tijd die voor afschrijving nodig is? Zijn er voldoende
deelnemers om de enorme kosten te financieren? Daarom beste lezer:
waarom niet kiezen voor een proefboring, nee niet naar olie, aardgas of
erger schaliegas, maar naar zand en grint en laat een prachtige waterplas ontstaan, een soort tweede Reindersmeer (dus zonder huisjes). Een
plaatselijke ontgronder heeft hier wellicht oren naar. Of toch iets in de
agrarische sfeer: een glazen stad en productie van verse groenten en fruit.
Het zou goed zijn voor het voeden van de groeiende wereldbevolking,
hoewel ik me ervan bewust ben dat het dan in deze omvang om niet
meer dan een druppel gaat.
Maar goed, ik vervolg mijn weg richting het Langeven, de oude Maasarm. Prachtig gebied en via De Brem weer terug richting het dorp. Mooi
rondje, dat ongewild mijn hersenen aan het werk heeft gezet. En over
spanning gesproken: wellicht wordt het elektrische spanning uit Heijen
en anders toch zeker spannend voor de gemeentefinanciën.
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In de week van 14 tot en met 20 april
werd weer de jaarlijkse collecte voor de
Nederlandse Hartstichting gehouden.
Samen brachten onze collectanten
in deze week het mooie bedrag van
€ 885,05 bijeen.
Namens de Hartstichting voor alle gevers
en onze trouwe collectanten,
dankjewel!
Annie de Rijck.

Schoolverlaters
buiten de Heggerank
Ga je naar het voortgezet onderwijs en
ben je tussen de 12 en 16 jaar lees dan
even dit. In Heijen hebben we een jeugdsoos, de SJR (Stichting JeugdRaad Heijen),
voor de jeugd die naar het voortgezet
onderwijs gaat. Op de Heggerank worden informatiebrieven uitgedeeld in
groep 8. Maar degenen die niet in Heijen
naar de basisschool gaan kunnen ook lid
worden.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Johan Linders door een mailtje te sturen naar lind3840@planet.nl .
Op 21 juni kun je tussen 19.00 en 20.00
uur komen kijken in het lokaal in D’n
Toomp waar wij op vrijdag soosavonden
hebben.                  
Hopelijk tot dan,
Bestuur SJR

Verenigings- en ander nieuws

In memoriam Henk Fleuren
Maandagavond 6 mei
jongstleden bereikte ons
het droevige bericht dat
Henk Fleuren was overleden. Hoewel we wisten
dat Henk de strijd tegen
de slopende ziekte die
van hem bezit had genomen niet kon winnen
kwam zijn heengaan toch
nog onverwachts.
Henk en Toos waren (en zijn) echte liefhebbers van
onze muziek. Als het maar enigszins mogelijk was bezochten ze al onze optredens. Op bijna al onze buitenlandse reizen waren ze van de partij en niet alleen
voor het plezier, want als de bus soms mankementen
vertoonde of er moesten muziekinstrumenten gesjouwd worden dan was Henk nooit te beroerd om
een handje te helpen. Onmisbaar op deze uitstapjes
was zijn vertrouwde fototoestel. Alles werd op de gevoelige plaat vastgelegd. Samen hebben we op al die
vakanties veel gelachen en heel wat gezellige uurtjes
doorgebracht. Als trouw lid en fan van Die Original
Maastaler zullen we Henk bij onze optredens zeer
gaan missen.
Bestuur, dirigent en leden van Die Original Maastaler
wensen Toos, kinderen en kleinkinderen en verdere familie heel veel sterkte bij het verwerken van dit enorme verlies.
Henk, bedankt voor alles.
Bestuur en leden Die Original Maastaler

1 juni: bedrijventoernooi
en muzikale avond bij
V.V. Heijen
Op zaterdag 1 juni wordt voor de 7e maal het bedrijven
toernooi van V.V. Heijen gehouden. Vanaf 14.00 uur
strijden12 teams om de sportieve eer. Aansluitend aan
het voetbaltoernooi is er vanaf 20.00 uur een muzikale
avond met een live-optreden van de band “Venzelf ”.
Beidefestiviteiten vinden plaats op sportpark “de
Heikamp” en zijn gratis toegankelijk.

Bedrijventoernooi
en feestavond met
livemuziek van
“VENZELF”
Datum: Zaterdag 1 Juni
Aanvang toernooi: 14.00 uur
Aanvang feestavond: 20.00 uur
Plaats: sportpark de heikamp
Entree: gratis
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Zittingsavonden 2013

Heijense talenten in beeld

Luuster es efkes – naor elkaor
Wij horen je denken: “Hè…..?? Zittingsavonden, die hebben we toch net achter
de rug? Hebben ze nu alweer wat te melden?” Het antwoord is: JA. Het gezegde
nastrevend “goed werk heeft tijd nodig”,
willen wij ook in 2013 weer met een kwaliteitsprogramma voor de dag komen.
Noteer in elk geval alvast de data in de
agenda. Die zijn namelijk niet zoals je gewend was in december maar staan dit
jaar gepland op vrijdag 22 en zaterdag
23 november 2013.

In de Week van Zij-Actief werd op 21 maart jongstleden de avond
ingevuld door twee Heijense talenten, te weten Christel Theunissen en
Dahlia van den Burg-Ziv. Christel is kunsthistorica en werkt bij de afdeling Kunstgeschiedenis van de Radboud Universiteit. Zij beschikt over
een koorbankendatabase met ongeveer 5000 foto’s van houtsnijwerk
van religieuze en wereldlijke afbeeldingen in middeleeuwse koorbanken.
Koorbanken waren de zitplaatsen voor koren, monniken en nonnen. Zij
hadden een vaste plaats in de kerk. Een groot deel van de dag verbleven
ze daar om te bidden en te zingen. Het onderwerp deze avond was:
”De vrouw in de Middeleeuwen en de strijd om de broek”. Hierbij
maakte ze gebruik van een PowerPoint presentatie die inzicht gaf in
die tijd. Vele mooie plaatjes van houtsnijwerk gemaakt in koorbanken
van eikenhout werden getoond. Er waren afbeeldingen van dieren, zeemeerminnen, narren en erotische plaatjes. Deze afbeeldingen werden
in die tijd gemaakt door schrijnwerkers. Dit waren mannen die kerkelijk
meubilair maakten. Na de pauze was er de presentatie van Dahlia die
hier goed op aansloot. Dahlia is beeldend kunstenaar, woont en werkt in
de oude school op de Kasteelstraat. Haar potten, reliëfs en schilderijen
zijn meditatieve werken waarin de vrouw centraal staat. Als je naar het
werk van Dahlia kijkt, zou je de volgende vragen kunnen stellen over:

Vervolgens een oproep aan onze bekende artiesten, aan nieuwe lokale artiesten en artiesten die overwegen om
in de toekomst eens de bühne te betreden. Wij nodigen jullie van harte uit op
zondag 9 juni om 11.00u bij café Zalen
Schuttershof voor een informeel samenzijn. We zien graag dat het artiestenvirus
zich verspreidt of dat het op z’n minst,
wordt gedeeld. Deze bijeenkomst biedt
gelegenheid om elkaar te inspireren, te
enthousiasmeren en te ondersteunen.
Wissel gedachten uit en deel je plannen
en ideeën. Misschien heb je suggesties
voor een collega. Een niet onbelangrijke
bijkomstige factor is dat de kans op verbroedering groot zal zijn en daarmee
komen we dan ook meteen tegemoet
aan de wens van onze Prins Marcel I.
We stellen het op prijs wanneer je tevoren even laat weten dat we je mogen
verwachten. Dat kan via e-mail; wilco.
en.ryanne@home.nl of informeer een
van de andere commissieleden.
De Zittingsavondcommissie:
Theo Driessen, Ad
van Zitteren. Marion
Peeters, Dirk Ronnes,
Ryanne Hermsen

Vorm:
POT als Driehoek: POT was de Sumerische godin, die volgens prehistorische mythen, de eerste levende wezens uit klei creëerde, de oeroude
aarde, die alles schenkt wat leeft. Driehoek is het symbool van scheppende vrouwelijke energie, al in prehistorische tijden vereerd als het
“Heilig Teken” in rituelen rond de mystiek van leven en dood.

Materiaal:
Porselein en steengoed klei, aangevuld met bladgoud, bladkoper, bladzilver edelstenen en neonlicht.

Kleuren:
De kleuren van het leven zijn rood en groen en blauw.

Symbolen:
Het Ei als universeel teken van vruchtbaarheid.Yoni: Is de oervorm van
vrouw en het symbolische van vrouwelijkheid. Spiraal: Het eeuwige
symbool van wedergeboorte.

Inspiratie:
Dahlia heeft haar eigen beeldtaal ontwikkeld aan de hand van het onderzoeken van universele vrouwelijke symboliek, het bestuderen van verborgen betekenissen en vrouwelijke interpretatie in teksten van het Oude
Testament en het lezen van mythen en legenden van oude beschavingen.
We hebben deze avond genoten van twee heel interessante presentaties.
Bestuur Zij-Actief Heijen
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Communicantjes
Op 14 apr il jongstled
aantal kinderen van gro en deed een
ep 4 de eer ste
Communie. We hebben
gevraagd een paar reg de kinderen
ven over hun feestdag. eltjes te schrijbloemlezing. De foto vanHieronder een
bij de huifkar is gemaak alle kinderen
t door Foto Ben
Gennep.
Sela:
Ik vond mijn communie
maar toen ik in de ker k kleren heel mooi
kwam was ik erg
zenuwachtig, maar na een
tijdje was het
over.
Lucia:
De huifkar was leuk, maar
het brood was erg
lekker
Lynn:
Thuis gingen we toen de
kleren aan en toen gingenharen doen, toen de
en zijn allen wachten en we naar d’n Toomp
toen kwam er een
koets.
Simon:
In het begin mochten we
foto maken.Toen kwamenin de huifkar maar we moesten daarvoor nog een
we aan bij de ker k en toe
n begon de communie .
Kay:
Vooral de huifkar vond ik
en Rubin ging de hele tijd erg leuk want we zongen de hele tijd een lied
je
achter de huifkar aan ren
grappig.
nen en dat was super
Sophie:
Ik vond het echt super leu
k. Omdat er super veel me
nsen waren.
Mir re:
Het was heel leuk want
lijk een ver rassing, maarin de huifkar was super leuk. Want dat was natuur
de pastoor had er heel
ging ook wel goed.
veel zin in en het lezen
Rubin:
Ik ben Rubin en ik vond
de ker k
mooi ver sierd. Ik had een
dag en het was mooi we leuke
er.
Pleun:
Ik vond de liedjes heel
ik vond de huifkar heel leuk en
de mensen die in de kerleuk. En
hoop ik dat die het ook zaten
hadden. En de ballonnen k leuk
loslaten
was super.
Anika:
Ik heb een leuke commu
had. Maar jammer dat mij nie geoma niet kwamen. En ik n opa en
heel leuk dat we met devond het
naar de ker k gingen. En huifkar
er veel mensen kwamen. leuk dat
Claudia:
We kwamen met de hui
de ker k maar eer st nog fkar naar
rondjes rijden. Iedere een paar
en kreeg
mooie cadeaus.

Doordenkertjes
Paul Rongen

over dansen

Voeren tapdansers vaak twistgesprekken aan de bar?
Waren de poppen aan het dansen, toen het marionettenspel geen doorgang kon vinden?
Katten hebben het op muizen gemunt, maar die weten vaak de dans te ontspringen
en dansen dan op tafel.
Voerde een achttal volksdansers na allerlei vijven en zessen een zevensprong uit?
Moet de balletdanseres op haar tenen blijven lopen om zich te kunnen handhaven?
Is iemand die niet gauw op buikdanseressen is uitgekeken, een navelstaarder?
Heeft de gevierde ballerina jubeltenen?
Pakte de koorddanser na een ziekteperiode de draad weer op?
Was het einde verhaal, toen de vrouw er achter kwam dat haar man tijdens het
boekenbal op een collega verliefd was geworden?
De vrolijk ogende straatorgeldraaier danst niet altijd naar iemands pijpen.
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Burgemeester de Koning onthulde
op 30 april de Kroningslinde

Interview

“Stieve riest met bruune suuker

en Canadees witbrood…”

In de meimaand staan we traditiegetrouw weer even stil bij oorlog en
vrede. Als er iemand uit eigen ervaring met veel verve over kan spreken
dan is het wel Lies Hendriks-Broenen uit de Esdoornstraat. De jongere
generatie die dit leest zal misschien wel denken: “alwéér de oorlog, alwéér
de evacuatie”, maar lees maar eens door en laat vooral de moraal van dit
verhaal op je inwerken…
Wie is Lies Hendriks-Broenen?
Lies is geboren in Heijen op 18 juli 1931 aan de Veerweg nummer 24, nu Boxmeerseweg. Lies was de jongste dochter van de 16 kinderen dat het aannemersgezin
Broenen kende. Lies vertelt: mijn vader heette Gerardus
Wilhelmus Broenen, ze noemden hem Wim en mijn
moeder heette Mina Roovers. Ze zijn in 1915 getrouwd
en ieder jaar werd er weer een kindje geboren. Na elke
bevalling kreeg moeder een geklutst ei met suiker en een
flinke scheut cognac om op te knappen.” Na Lies werd
nog Piet geboren, hij kwam op 21-jarige leeftijd om het

leven door een tragisch ongeval. De vader
van Lies heeft heel wat Heijense huizen gebouwd. Het bedrijf is later door een broer
van Lies voortgezet.
In mei 1940 brak de oorlog uit en moest
Lies van school, omdat deze gesloten werd.
Zij heeft in totaal maar drie klassen basisonderwijs gevolgd. Na de oorlog is ze meteen begonnen met werken. In september
1944 werd de situatie in Heijen penibel.

Oma Broenen-Roovers werd 80 en ging met alle nog levende kinderen op de foto.
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werd overgestoken kwamen ze bij ’s-Heerenberg weer
op Nederlandse bodem. Lies en haar familie werd on-

Bij het lopen gebruikte
moeder vaak de paraplu als
wandelstok met als resultaat
dat deze helemaal krom stond.

De trouwfoto van Theo en Lies.

Inmiddelswaren acht van de zestien kinderen Broenen
getrouwd en het huis uit. Op het moment dat de evacuatie werd afgekondigd was de oudste zus van Lies met
man en kinderen in Heijen op bezoek. Zij woonden in
Arnhem maar konden niet meer terug.
Op 18 september, vaders verjaardag, moest het huis leeg
zijn. Moeder gaf al haar kinderen een sloop, daarin moesten ze maar indoen wat ze dachten nodig te hebben. Lies:
“ik heb er alle gesteven witte boorden van vader in gedaan!” Ook de fiets, met daarop een dik kussen omdat
het zadel ontbrak, ging mee. Ze waren de eerste familie
die moest evacueren. Eerst vond de hele familie onderdak bij de familie Terpstra in Heijen, daarna bij de familie
Theunissen aan de Looi. De koster en zijn familie waren
daar ook en de vrouw van de koster sliep de hele nacht
met haar strooien hoed op, bang als ze was deze kwijt
te raken. Toen moest iedereen naar Siebengewald waar
de familie onderdak vond bij Albert van Ooijen, wiens
vrouw juist die dag begraven was. Ze was van de keldertrap gevallen. Begin november kwam het slechte bericht:
ook Siebengewald moest evacueren.
De uittocht naar het noorden begon. Te voet, per fiets,
met kruiwagens, kinderwagens en platte karren.Via Goch,
Kalkar, Rees en Emmerich waar de Rijn met een pontje

dergebracht op een hooizolder. In de avond vielen de
bommen rondom hen neer en er was grote paniek. Lies
herinnert zich nog levendig dat haar moeder toen heel
hard en langdurig moest huilen. Het besef van een verloren bedrijf, het achterlaten van haar woonhuis en de angst
voor de toekomst moeten haar zo wanhopig hebben gemaakt. Iemand gaf moeder een cognacje en zo heeft ze
de slaap kunnen vatten. Bij het lopen gebruikte moeder
vaak de paraplu als wandelstok met als resultaat dat deze
helemaal krom stond.
In ’s-Heerenberg kregen ze van iemand een warme jas.
Een van de zussen maakte er vliegensvlug een jas voor
Lies van. De familie kreeg geen dag rust, de volgende dag
werd er weer verder noordwaarts getrokken. Bij de boer
die onderdak bood moesten ze bij de koeien in het hooi
slapen. De volgende ochtend bleek dat ze op de kale
vloer lagen, de koeien hadden al het hooi opgevreten!
In Varsseveld werden ze getrakteerd op een maaltijd uit
de gaarkeuken en konden ze zich opfrissen. Er werd een
piepklein stukje zeep aan iedereen uitgedeeld: het was eigenlijk een stuk soda waar ze zich mee moesten wassen.
Lies heeft na de oorlog altijd zeep op voorraad gehouden,
nu nog liggen twee dozen zeep op zolder. Dat ze zich niet
kon verzorgen was voor Lies het allerergste!

Groningen en Zuidwolde
De familie kwam eerst terecht in de stad Groningen. Ze
werden ondergebracht in De Harmonie, een concertzaal.
Lies herinnert zich dat de WC’s er verstopt waren, het
was een vreselijke smeerboel. Ze sliepen in de grote zaal
op stapelbedden. De laatste etappe ging naar Zuidwolde,
waar ze werden ondergebracht bij een kinderloos echtpaar, een heerboer en zijn gierige vrouw. Wat de familie
niet wist, was dat de gemeente geld betaalde aan de boeren als ze evacués opnamen.
Wordt vervolgd op blz 13
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Interview

links de boerderij van de heerboer waar vader en moeder Broenen zaten, rechts het huisje van de huishoudelijke hulp en
haar gezin, die onderdak bood aan Lies en Piet, in het huis midden achter verbleef de rest van de kinderen.

En hoewel het huis riant was met vele kamers moesten
vader en moeder in de schuur slapen, samen met Lies
en de jongste broer. Gelukkig bracht de huishoudelijke
hulp van de heerboer uitkomst. Zij nam Lies en broer
Piet mee naar haar warme gezin aan de overkant van
de straat. De andere kinderen waren ook vlak in de
buurt ondergebracht, bij de familie Schuringa.

het was die winter
stervenskoud…
De familie Broenen was niet meer bij elkaar maar gelukkig ook niet veraf. Als de heerboer en zijn vrouw
naar de kerk waren stookte moeder de kachel in de
keuken goed op om haar kinderen een uurtje warmte
te gunnen, want het was die winter stervenskoud. Als
de kerk weer uit was zette ze snel de ramen open
om het huis weer af te laten koelen. De boer en zijn
vrouw mochten hier niets van merken! Zelf moesten
ze natuurlijk ook naar de kerk. Lies had geen schoenen
meer en liep dus op blote voeten. Dat was een drama.
Een van de dorpsvrouwen kon het niet aanzien. Ze
riep Lies naar binnen en gaf haar een paar rijglaarsjes
dat haar precies paste. Zo had ze dus én een warme jas
én een paar goede schoenen. Lies kon even haar geluk
niet op. Moeder heeft de hele winter doorgebracht
met het breien van sokken.

Oorlogsgeweld
Ook hier was de familie niet gevrijwaard van oorlogsgeweld. Integendeel. Hoewel Zuid-Nederland bevrijd
was, woedde hier nog steeds de oorlog. Vader had op

het erf van de heerboer een schuilkelder gegraven.
De geallieerden probeerden de Duitsers met vlammenwerpers te verjagen. Bij iedere granaat die werd
afgevuurd hadden ze tien tellen de tijd om te vluchten
voordat de granaat tot ontploffing kwam. Het granaatvuur was hevig en niet te vergelijken met wat ze thuis al
hadden meegemaakt. Vader had nog hoog de stropakken opgestapeld. Achteraf natuurlijk niet zo slim, als
een granaat in een van de stropakken terechtgekomen
was, was de vuurzee natuurlijk helemaal niet meer te
overzien geweest. Eindelijk kwamen de Tommies (de
Engelsen) en ze zongen luidkeels “Lang zullen ze leven”
voor hen.

Terug naar huis
Broer Wim ging als eerste terug naar Heijen en een
paar dagen later kwam het goede bericht: een vrachtwagen van de firma Haukes uit Kekerdom kwam het
gezin ophalen. Ook de familie Robben uit Heijen werd
op de (open) vrachtwagen geladen. Alle vergaarde fietsen lagen er ook op. De lieve vrouw waar Lies was ondergebracht had de hele nacht pannenkoeken gebakken voor onderweg. Ook een fles stroop hoorde bij
de proviand. Ze reden door de stad Groningen. Boven
de wegen hingen spandoeken: “Heel Limburg lijdt aan
schurft!” Verschrikkelijk vond ze dat.

En wie tilde Lies in Heijen van
de wagen? Theo Hendriks, de
man waar ze later mee zou
trouwen.
Wordt vervolgd op blz 15
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Binnen een dag waren ze terug in Heijen. De barre tocht
was over. Het was op de verjaardag van een van haar
zusjes. En wie tilde Lies in Heijen van de wagen? Theo
Hendriks, de man waar ze later mee zou trouwen. Tante
Truus van café Broenen had gezorgd voor de maaltijd:
Stieve riest mit bruune suuker en grote broden Canadees
wittebrood. Wat een traktatie!
Het ouderlijk huis was totaal vernield. De kinderen werden ondergebracht bij familie. Zo verbleef Lies een jaar bij
een tante in Helmond en ging uit werken. Toen het huis
in Heijen weer klaar was kon de familie herenigd worden.
Ze heeft al die jaren contact gehouden met de familie
Oosterbeek, waar zij en Piet waren ondergebracht en de
familie Schuringa waar de andere kinderen Broenen zaten.
Met de heerboer en zijn vrouw hebben ze nooit meer
contact gehad. Lies voelt nog steeds een diepe dankbaarheid als ze aan de twee families terugdenkt en wil graag
dat we dit opschrijven.

hij gezegd te hebben. En zo begon het. Lies voelde zelfs
vlinders in de buik! De omgeving leefde mee en stuurde
haar voor haar verjaardag allemaal kaarten met vlinders
erop….Al veertien jaar hebben ze een vaste vriendschap
samen, al woont Lies in Heijen en de zes jaar jongere
Theo in een verzorgingshuis in Groesbeek. Ze delen lief
en leed. Theo heeft twee kinderen en ook twee kleinkinderen en voor deze twee is ze een echte oma….

De moraal van dit verhaal
Lies kan er kort over zijn: “laat het alsjeblieft nóóit meer
oorlog worden, want dat is verschrikkelijk….” Hier hoeven we geen letter meer aan toe te voegen.

Laat het alsjeblieft nóóit meer
oorlog worden, want dat is
verschrikkelijk….”
Lies nu
Lies is zoals gezegd getrouwd met Theo Hendriks, het huwelijk bleef kinderloos. Achtentwintig jaar geleden trokken
ze in de nieuwgebouwde woning aan de Esdoornstraat.
Theo overleed in 1997. Lies is een levenslustige vrouw die
graag onder de mensen is. Ze ging na de dood van Theo
af en toe een keer dansen in Milsbeek met een paar vriendinnen. Op een goede dag kwam ook weduwnaar Theo
Kersten uit Groesbeek en zijn oom naar het dansen. En
zoals dat gaat: de heren keken met een kritische blik naar
het aanwezige vrouwvolk. De oom van Theo wees naar
Lies: “die klien motte hebbe, want da’s de beste” schijnt
Een recente foto van Lies
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Nelly Kusters (79) collecteerde 35 jaar

voor de Nederlandse Hartstichting…

Reden genoeg om deze dappere dame te gaan interviewen. Nelly heeft bovendien besloten dat het zo ook wel genoeg is geweest. “In mijn hoofd wil ik het nog wel” zegt ze,
“maar mijn benen willen niet meer.” Ze wordt dit jaar 80 en dat is een mooie mijlpaal.
Ook vriendin en collecteorganisator Annie de Rijck schuift gezellig aan en samen halen ze veel herinneringen op.
Hoe lang wordt er in Heijen al voor de Hartstichting gecollecteerd, vragen wij ons af.
Dat blijkt te zijn begonnen in 1976. De collectanten (12
dames) waren allemaal lid van de L.V.B. (Limburgse Vrouwenbeweging, nu Zij-Actief). Contactpersoon in de eerste jaren was Riek Welbers, daarna nam Annie de Rijck
het van haar over. Het eerste jaar werd door de collectanten een bedrag van 596,00 gulden opgehaald. Een bedrag
dat gestaag opliep naar € 885,05 dit jaar, ondanks de crisis.

Waarom ben jij begonnen met collecteren, Nelly?
Daar blijkt geen speciale reden voor te zijn, ze werd
gevraagd en zei ja. Haar route was Hoofdstraat, Diekendaal, Hezeland en de woonboten, dus best veel
buitengebied. “Ze trotseerde weer en wind”, aldus
Annie, “en ging gerust een paar keer terug als de

mensen niet thuis waren en ze wist dat het gulle gevers waren.”
Nelly: “de woonboten waren leuk om te doen, maar
wel vermoeiend als je niet gewend bent over loopplanken te lopen. Ze veren zo!

Normaal durfde niemand door
te lopen als ze de hond zagen...
Ik lette altijd wel goed op hoe ik er overheen liep.
Voor honden ben ik helemaal niet bang. Ik heb een
keer meegemaakt dat ik aanbelde bij een boot en de
hond zat halverwege de loopplank. De eigenaar van
de boot was zeer verbaasd dat ik er voorbij gekomen
was. Normaal durfde niemand door te lopen als ze
de hond zagen. Maar ik liep er gewoon langs!”

Zo meldde Nelly zich aan menige voordeur.

Is er veel veranderd bij het collecteren in vergelijking met de beginjaren?
Nelly meent dat dit wel meevalt, al moet je niet meer
aanbellen na het donker. Dan doen de mensen de deur
niet meer open. Het was vroeger misschien wat gemoedelijker. De mensen zeggen nu:“we maken wel wat over”
en dat geloven ze ook wel, “maar ja,” zegt Nelly, “ik kan
moeilijk zeggen, ik heb liever het geld in de collectebus!
Dat moeten de mensen natuurlijk helemaal zelf beslissen. We doen ons best, meer kun je niet doen.”
In de tijd dat er ophef was over het salaris van de
directeur van de Nederlandse Hartstichting was het
collecteren ook niet zo leuk. De overgang van de
gulden naar de euro bleek redelijk lucratief. Gaven de
mensen bijvoorbeeld eerst vijf gulden, daarna werd
het gewoon vijf euro.

Collecteerde je alleen voor de Hartstichting?
Dat blijkt niet het geval. Ze collecteerde ook voor de
Brandwondenstichting en het Prinses Beatrixfonds.
Dat leverde in de loop van de jaren heel wat mooie
oorkondes op. Ze brengt ook de enveloppen voor de
Kerkbijdrage rond in de Heesweg en haalt ze daarna
weer op. En ze is een van onze trouwe bezorgers van
het Hèjs Nèjs. Ze fietst graag met echtgenoot Thei
en samen gaan ze geregeld op vakantie in eigen land.
Annie vertelt:
“we hebben een hele gezellige groep collectanten. We
komen aan het begin van de collecteweek bij elkaar
en dan deel ik de collectebussen en collectemateriaal uit onder het genot van een lekker kopje koffie.
Wordt vervolgd op blz 19
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We nemen de wijken nog even door of alles nog
hetzelfde is gebleven als het afgelopen jaar. Iedere
avond kunnen de collectebussen worden ingeleverd.
Dan tellen we samen de opbrengst en de collectanten vertellen over de belevenissen onderweg. Na afloop van de actie krijgen alle collectanten namens de
Hartstichting een mooie bedankkaart. Daarop wordt
ook altijd het eindbedrag vermeld. Dat de opbrengt
in Heijen voor de Hartstichting nog steeds stijgende
is danken we aan onze spontane collectanten. Van
Nelly konden we altijd op aan en we vinden het
jammer, maar begrijpelijk dat ze stopt. Om haar te
bedanken voor haar diensten komt er een vertegenwoordiger van de Hartstichting uit Den Haag speciaal hiervoor naar Heijen. Nu Nelly even de kamer
uit is met de fotograaf voor een foto kan ik dit wel
vertellen want zelf weet hier nog niets van! We gaan
het morgen (11 april – red.) samen met de andere
collectanten beleven. Het is helemaal terecht.”
Natuurlijk was onze fotograaf graag bereid om een
mooi plaatje van deze unieke gebeurtenis te maken. We belden Nelly de volgende dag om te vragen hoe het geweest was. Het bleek dat ze het toch
heel leuk vond, hoewel “dat niet zo hoeft voor mij.”
Nelly kreeg van de vertegenwoordigster José van
de Coolwijk van de Nederlandse Hartstichting veel
dankwoorden, een mooie oorkonde en een prachtige bos bloemen. Helemaal verdiend. Ook de collega-

collectanten lieten zich niet onbetuigd. Allemaal hadden ze een kleine attentie voor Nelly meegebracht
in de vorm van een mooie kaart, een leuke bloem of
een doosje lekkere bonbons. Je moet dan toch wel
van beton zijn als je hier niet ontroerd van raakt! Dat
lukt niemand, dus ook Nelly niet.

Al met al was het een
hartverwarmende bijeenkomst.
Ook aan Annie, al 33 jaar collectecoördinator, werd
lof toegezwaaid door José. Ze ontving een mooie
rode paraplu van de Hartstichting, een toepasselijk
cadeau als je moet collecteren! Al met al was het een
hartverwarmende bijeenkomst.

Oproep
Mensen als Nelly zijn onmisbaar en moeilijk vervangbaar. Maar mocht je je aangesproken voelen en wil je
je ook inzetten als collectant voor de Hartstichting,
neem dan contact op met Annie de Rijck, telefoon
513193. Het kost je twee uurtjes…. per jáár!

Nelly neemt de complimenten van de Hartstichting in ontvangst
van José van Coolwijk.
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Heisa

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

vieringen in

juni

2013

Zaterdag 01 juni
geen dienst
Zondag 02 juni 09.30 uur
Eucharistieviering met volkszang
Zaterdag 08 juni 19.00 uur
Gebedsdienst met volkszang
Zondag 09 juni 09.30 uur
Eucharistieviering met volkszang
Zaterdag 15 juni
geen dienst
Zondag 16 juni 09.30 uur
Eucharistieviering met het Gregoriaans Koor
Zaterdag 22 juni 19.00 uur
Gebedsdienst met het Gezinskoor, er
is tevens kindernevendienst
Zondag 23 juni 09.30 uur
Eucharistieviering met volkszang
Zaterdag 29 juni
geen dienst
Zondag 30 juni 09.30 uur
Eucharistieviering met volkszang
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Vertrouwen,
over de dood heen
Jezus heeft ons bevrijd van de dood, van de vergankelijkheid. De Bijbel
mijmert over het leven, over de dagen die wij hier doorbrengen op het
ondermaanse. En “het meeste daarvan is droefheid”. Dat klinkt misschien
wel wat somber, maar wat is de zin van alles?
Indien alle moeite en last, al ons verdriet en al onze teleurstellingen zouden
uitmonden in het grote Niets – ja, dan vraagt men zich af waarvoor men
zich aftobt. Om aan zijn kinderen een bestaan te verzekeren? Komaan,
indien het leven zinloos is, dan is het al helemaal zinloos die zinloosheid
verder voort te zetten. Als alles tenslotte in rook opgaat, waarvoor doen
we het dan allemaal? Op die manier kan men zeggen dat het leven uitloopt
op...niets! Wie zich dan troosten wil met de gedachte dat er vooruitgang
is en dat het eens beter zal zijn, maakt zich illusies. Wanneer ‘dood’ alleen
maar ‘dood’ betekent, ja, dan moet men wel heel naïef zijn om te geloven
dat de kinderen van onze kinderen opeens enorm gelukkig zullen zijn.
Daartegenover staat de blijde boodschap: de opstanding van Jezus heeft
het bewijs geleverd dat er leven is na dit leven, dat de dood overwonnen
is, voor eens en altijd. Hoe precies? Dat is onzeker en niet zo belangrijk.
Maar het feit ligt er.
Verder groeien naar het betere leven, dát is onze bestemming. Als het dat
niet is, waarom houden we er dan niet mee op? Neen, wij blijven voortleven op aarde omdat de dood slechts een doorgang is om in de volgende
fase te komen. In afwachting daarvan geeft de gelovige man Job zich in
Gods hand. Het leven gisteren, het leven nu en het leven morgen: het heeft
zin. Daarom is het leven vol hoop en verwachting.
Pastoor H. Reijnen

Heisa

Uitslag verloting paaskaars
Tweede pinksterdag na de mis is het winnende lotnummer getrokken voor de paaskaars. De persoon met het
lotnummer 974 heeft de kaars gewonnen. Hij/zij kan de paaskaars ophalen bij pastoor Reijnen tijdens een
spreekuur.

Onderhoud kerk
In het Hèjs Nèjs van vorige maand hebben wij u gemeld dat er groot onderhoud binnen de kerk plaats moet vinden.
Dit houdt in dat in de toren nodig is: nieuwe luidmotoren voor alle vier de klokken, nieuwe elektronische besturingskast, nieuwe kettingen en geheel nieuwe bekabeling met relaiskast. Ook het orgel heeft groot onderhoud nodig: alle
orgelpijpen worden eraf gehaald, schoongemaakt en voorzien van nieuwe vilten pakkingen. Dit is een zeer arbeidsintensief karwei. Verder zal alles gereinigd en gecontroleerd worden en als laatste is een generale stemming van het
orgel nodig. Het totale bedrag hiervoor is begroot op € 26.920,-.
Zoals de vorige keer al is vermeld hebben we subsidie aangevraagd bij het bisdom. Het bisdom steunt ons met
€ 2.700,-. Er blijft dus ruim € 24.000,- over die we als kerk/parochie zelf moeten bekostigen, een flink bedrag voor
onze parochie.
Wie wil ons hierbij financieel steunen zodat onze klokken en orgel geen toontje lager hoeven te klinken??
Als u wilt bijdragen, kunt u dit doen door te storten op bankrekeningnummer 1221 00670 o.v.v. ‘klokken’
of een envelop bij pastoor in de brievenbus te doen.
Uw bijdrage is van harte welkom en wordt heel erg gewaardeerd.
Het kerkbestuur

Gedoopt
Maud van den Corput, Heikampseweg 10 heeft op 20 april jl. het heilig doopsel ontvangen. Wij wensen Maud een
gelukkig en gezond leven samen met haar ouders en verdere familieleden.

Bezoek pastoor
Wilt u graag thuis, vanwege ziekte of om een andere reden, bezoek van pastoor Reijnen
ontvangen? U kunt dit altijd doorgeven bij de pastorie tel. (0485) 511533. De pastoor komt
graag bij u thuis.
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Bas Koenen

in de ban van India en Nepal…

Onze dorpsgenoot Bas Koenen trok afgelopen winter drie maanden door
India en Nepal en zette in die tijd vaak mooie foto’s op zijn Facebook
pagina. Veel mensen hebben Bas gevolgd op zijn reis en er kennis van
kunnen nemen. De vele reacties op Facebook waren hartverwarmend en
lieten Bas niet onberoerd.
De foto’s en zijn verhalen waren zo spectaculair dat wij dachten, zou Bas die willen delen met de rest van
Heijen? Gelukkig zei hij ja en gingen we op een avond naar zijn knusse huis aan de Eekhoornstraat. Op
zijn laptop stonden, niet schrikken, achttienhonderd foto’s van de reis! Maar speciaal voor ons had hij al
een voorselectie gemaakt.Toch duurde het uren voordat we er samen uit waren welke foto’s en verhalen
het mooiste waren. Hù? Is het al zo laat? Geen seconde verveeld.
Onderstaande routekaartjes laten de route zien die Bas gevolgd heeft. Eerst de omgeving van New Delhi,
daarna het zuiden van India, ten slotte Nepal.

Landkaart, bron: Google Maps

Wordt vervolgd op blz 25
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1

Foto 1: Na
een korte tussenstop in het
imposante Amman, hoofdstad
van
Jordanië
kwam Bas midden in de nacht aan op het vliegveld van New Delhi.
Dat vliegveld ziet er westers uit, hoe anders was het toen
hij met de taxi het krankzinnige verkeer van de stad indook!
De eerste indruk viel een beetje tegen, het was vies en ook
de eerste overnachtingen in een achteraf pensionnetje in
een nog verder achteraf steegje vielen in eerste instantie
niet mee. Bas zat na aankomst op een dun matrasje en
dacht: “is dit nu wat ik wilde?” Het leek een slechte voorbode te zijn op zijn totale verblijf in India. Gelukkig verdween
de cultuurshock snel en kon Bas gaan genieten van zijn reis.
Op de foto het Redfort, een enorm paleis uit de 17e eeuw,
muren zo ver je kon kijken. Binnenin een compleet dorp. Bas
bezocht het fort met twee Milsbekers.

Foto 2: Dit is
een tempel
complex in
Jaipur, de
stad waar
Bas met de
trein naar
toe reisde. Er wonen
in India een miljard mensen, het krioelt ervan.
Bas had even behoefte aan rust en vroeg de taxichauffeur
hem naar een plek te brengen waar hij een beetje bij kon
komen. Hij kwam terecht bij dit tempelcomplex, gelegen
even buiten de stad omringd door bergen. Enorm groot,
geen mens te zien. Hier heeft Bas een aantal uren gezeten
en kon hij zijn hoofd leegmaken van alle verpletterende indrukken die het land India hem tot dan toe gegeven had.

2

Foto 3a en 3b: De beroemdste bezienswaardigheid van
India ligt in
Agra, de Taj Mahal. Het
enorme complex is

geheel opgetrokken uit wit marmer en tot in de puntjes
synchroon.Van buiten indrukwekkend, van binnen een tikje
saai. Het is een mauso- leum. Op deze foto’s kwamen
veel reacties van de
Facebook vrienden.

Foto 4a en 4b: Bas
bezocht het Natio4a
nale Park Ranthambore en maakte met
een groep Indiërs
een jeepsafari. In dit
park zou je zelfs tijgers kunnen spotten!
Dus verschenen de
toeristen met enorme
4b
telelenzen. Die dag tevergeefs, want de tijgers
lieten zich mooi niet zien.
Wel krokodillen,
rendieren en schitterende vogels. Omdat het een nationaal
park is werd de deelnemers verzocht geen rotzooi overboord te gooien.Toch gooiden zelfs in dit park de Indiërs
hun afval gewoon uit de jeep. Bas kan er nog niet bij dat
de lieve zachtaardige Indiërs zulke smeerlappen kunnen
zijn. Bas: “als je al het zwerfvuil in India bij elkaar harkt en
uitstort over Nederland, ligt heel Nederland minstens 10
meter onder het huisvuil. Maar het park was verder heel
mooi. Zie de prachtige zonsondergang.

Foto 5: crematietaferelen in
Varasani, aan de
oever van de rivier de Ganges.
Ook in deze stad
deed Bas indrukwekkende ervaringen op. Hij vertelt:
“wat Rome is voor de
Christenen is Varasani voor de Hindoes. Mensen willen het
liefst daar aan de oever van de rivier de Ganges gecremeerd
worden. Dat levert onbeschrijfelijke taferelen op.

5
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Het cremeren gaat dag en nacht door. Als je de foto goed
bekijkt zie je de rook van de verbranding van de lijken.
Bij deze ceremonie mogen geen vrouwen aanwezig zijn.
Sowiesois India een beetje een vrouwonvriendelijk land.”
Met afgrijzen zag Bas hoe een vader met zijn dode kind in
doeken gewikkeld een bootje huurde en de rivier op voer.
In het midden werd het kinderlijkje met stenen verzwaard
en afgezonken naar de bodem van de Ganges. Daar had
Bas het even heel moeilijk met zijn emoties. Een eindje verderop staan de mensen zich rustig te wassen in de rivier.
Het is een kakofonie van muziek, geuren, geschreeuw van
mensen. Niet te beschrijven.

6

Foto 6: Vrijwilligerswerk in Calcutta in een door
Moeder Theresa
opgezet opvanghuis (Prem Dan)
voor geestelijk
gehandicapten.
De trein bracht Bas in Kolkata (voorheen Calcutta) waar hij twee dagen werkte in bovengenoemd
tehuis. Daar mag binnen niet gefotografeerd worden.
Bas schrobde er vloeren en werd gevraagd de gehandicapte mannen te scheren. Weer een hele ervaring. Wat
grote indruk maakte waren de vriendelijkheid en de
toewijding van iedereen die er hielp.

Foto 7a en 7b: Na Calcutta vloog Bas naar
het zuiden van India. In
de omgeving van Ooty
zag hij eindeloze theeplantages en ontmoette
de plaatselijke bevolking. De kleding die de
vrouw draagt lijkt traditioneel, maar zo gaan
veel vrouwen gekleed,
dus deze kledij is
gewoon de Indiase
mode.

7a

7b
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Foto 8: Bas bezocht
Palani,dit is een heilige
berg, hier is geen westerling te bekennen.
De
hindoepelgrims
beklimmen deze berg
die zeshonderd treden telt op blote
voeten. Ertussen liep
ene Bas uit Heijen.
Je moet ook weer
zeshonderd treden
naar beneden, dat is
mogelijk nog zwaarder.

8

Foto 9: Na
Palani volgde
een trektocht
van drie dagen
in de bergen.
Bas trok op
met een groep
Israëli’s. Na een
dag kwamen
ze terecht bij een bergstam die echt leefde van de natuur.
Ze liepen op blote voeten uit respect voor de aarde. Ook
de toeristen werden geacht hun voorbeeld te volgen.
Weer een regelrechte cultuurshock: hier besefte Bas hoe
rijk hij eigenlijk is met zijn veilige thuishaven en het goede
leven in Nederland. Waarom
zitten we altijd zo te klagen!
Bas mocht best even met
oma op de foto.

9

Foto 10: Het werd tijd voor
wat luxe. In de Backwaters,
een soort moerasdelta bezaaid met waterlelies, ging
Bas aan boord van een
houten schip. Er waren
twee koks aan boord die
spectaculair konden koken.
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13

11
Foto 11: Na alle ervaringen in het zuiden van India vloog Bas
door naar de hoofdstad van Nepal, Kathmandu. Hier had hij
een belangrijke afspraak! Een mooie foto van Bas met op de
achtergrond de Himalaya. Let op de traditionele Nepalese
muts en de gouden ochtendzon op zijn gezicht. Bas volgde
gedurende een week een meditatiecursus.Tijdens deze cursus was er geen contact met de buitenwereld.
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Foto
13:
Stopover
in
Dubai. Alvast
wennen aan de
luxe van thuis.
Hoewel? De
luxe in Dubai
is zo overweldigend, zo erg is het in Nederland nog niet.
Bas beklom de Burj Khalifa, op dit moment het hoogste gebouw ter wereld en keek neer op de stad die nog steeds in
aanbouw is. Zo is de overdekte skihal wel klaar en kon Bas
een baantje skiën. Helaas geen foto hiervan, maar wel een
uitzicht vanaf de Burj Khalifa.

Foto 12: De belangrijke afspraak
had Bas met zijn
ouders Anneke en
Joep, die hem er
bezochten. Wat
hadden ze elkaar
gemist! De man
met de leesbril
en buideltasje om
zijn nek is Joep. Samen bezochten ze de steden
Kathmandu en Pokhara.

14
Foto 14 Weer thuis. Een warm welkom door de
familie op Schiphol. Een paar dagen later benaderden wij
Bas voor dit interview. Zijn lijf was terug, zei hij, maar zijn
hoofd nog niet.We kunnen er ons alles bij voorstellen.
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Hoe is het toch met

Hejje - Natuurlijk - Mojjer
Sociale wespen ( Vespidae)
Sociale wespen bestaan uit een volk met een koningin en
een aantal werksters. Een volk leeft maar één jaar en sterft
aan het begin van de winter zodra het gaat vriezen. Alleen
de koninginnen blijven leven. Ze overwinteren in scheuren,
vermolmd hout, onder de schors van een boom, onder
mos of op andere beschutte plaatsen, zoals in schuren,
muurholten, spouwmuren of onder een dak. De koningin
kan in haar winterslaap probleemloos bevriezen en ontwaakt pas als zij boven een bepaalde temperatuur komt die
pas in het voorjaar wordt bereikt. In het voorjaar bouwt de
jonge koningin een nieuw nest. De tamelijk grote wespen
(20 mm) die in het vroege voorjaar te zien zijn, zijn dus altijd
de jonge koninginnen.

Voedsel
De eiwitten, die de wespen nodig hebben voor behoud
van hun eigen lichaam, maar vooral voor de voeding van
de larven, worden verkregen door het vangen en opeten
van andere insecten.Wespen zijn dus niet alleen maar lastig
maar zijn ook belangrijke insectenbestrijders. Uit onderzoek
is gebleken dat wespen vooral kamervliegen, vleesvliegen,
stalvliegen, maar ook muggen en langpootmuggen naar hun
nest brengen. Ook vlees uit prullenbakken en zelfs hondenen kattenvoer wordt naar het nest gebracht. Als het eiwitrijke voedsel minder wordt gaan de wespen op zoek naar

vervangend voedsel en jammer genoeg is dat dan vaak te
vinden op onze eettafel of het terras waar ze gretig gebruik
maken van het aanbod van limonade, bier, stroop, jam etc.

Franse Veldwesp (Polistes dominulus)
Een ondersoort van de sociale wespen zijn de papierwespen, die hun naam danken aan de nesten die van houtvezels
worden gemaakt. Omdat de wespen de vezels fijnkauwen
en in dunne laagjes aanbrengen, lijkt het nest van papier te
zijn gemaakt.
Deze veldwesp is van andere papierwespen te onderscheiden door het iets afgeplatte, slankere lichaam, oranje voelsprieten en een overwegend zwarte kleur met gele dwarsstrepen. Op de foto zie je een vrouwtje dat afgelopen
zomer bij ons water kwam drinken uit de vijver. Helemaal
niet agressief toen er een foto werd gemaakt. Ze bleef rustig zitten tot ze genoeg vocht binnen had en vloog daarna
richting Esdoornstraat weg.
Van oorsprong komt deze wesp uit het zuidelijke deel van
Europa en was in Nederland alleen in het zuiden waar te
nemen, maar er komen steeds meer meldingen van waarnemingen in heel Nederland. Op 28 april van dit jaar werd
er een waarneming van deze soort doorgegeven vanuit
Zuidbroek in Groningen.
Wordt vervolgd op blz 31
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Bijzonder nest

Steken

De Franse veldwesp maakt het nest op beschutte plaatsen.
Het nest heeft geen papieren omhulsel maar is open en lijkt
wel wat op een parapluutje (zie de afbeelding –afkomstig
uit Thieme’s nieuwe insektengids). De wesp jaagt voornamelijk op insecten en is niet geïnteresseerd in zoetigheid,
waardoor zelden een confrontatie met mensen plaatsvindt.
De nesten zijn te vinden op de vreemdste plaatsen. Zo zijn
er zelfs nesten in auto’s en onder de handgreep van een
kliko aangetroffen, maar meestal hangen ze hun nest onder
een overstekend stuk hout of muur.

Wespen kunnen gemeen steken en sommige mensen zijn
allergisch voor het gif. Een wesp kan, in tegenstelling tot een
bij, meerdere malen steken. De angel is namelijk glad en kan
na een steek weer teruggetrokken worden. Een bij heeft
weerhaken aan de angel, die na het steken dan ook achterblijft in het getroffen lichaamsdeel, waarna de bij zelf sterft.
Een goede raad, maar dat weet iedereen natuurlijk al lang,
laat de wespen met rust, ze gaan meestal vanzelf weer weg.
Slaan maakt ze alleen maar agressiever.
Een bijzondere zomer toegewenst
Martha en Paul

De Beatrixboom
Na de geboorte van Prinses Beatrix in 1938 is in Heijen de Beatrixboom geplant. Deze eik dreigde bij de bouw van het Heijderbos te
sneuvelen. Gelukkig kon dit voorkomen worden door de inzet van
twee, inmiddels overleden Heijenaren Wiel Schonenberg en Gerrit
Vinck. Toen de boom en ook Beatrix 50 jaar oud waren in 1988 werd er bij de boom
een plaquette onthuld. Gerrit’s dochter Riek CillessenVinck bewaarde het krantenknipsel en de foto van Wiel
en Gerrit en gaf deze aan de
redactie naar aanleiding van de
onthulling van de kroningslinde
aan de Acaciastraat. Zo wordt
de geschiedenis ineens weer
springlevend.
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Ziekte van Lyme

Pak ‘m beet

die teek!

IVN Maas en Niers is een actieve vereniging in ons dorp en de omliggende
dorpen. Zij geven geregeld het blad “Manie” uit waarin allerlei interessante
wetenswaardigheden te lezen zijn over de prachtige natuur die ons omringt. In
Manie 111 stond een interessant artikel over de Ziekte van Lyme.
Deze ziekte ontstaat na op zich onschuldige tekenbeten
maar de boosdoeners zijn de bacteriën die deze teken
bij zich dragen.Teken komen niet alleen in de natuur voor
maar bevinden zich ook in je tuin en in de bermen langs
de weg. Het leek ons een goed idee dit artikel ook eens
in het Hèjs Nèjs te plaatsen. Wij danken de redactie van
Manie voor het ter beschikking stellen van de tekst.
Informatie over de ziekte van Lyme als gevolg van een tekenbeet. Handige info om te kennen omdat we toch allemaal
regelmatig in het veld lopen. Dit stukje is niet om paniek te
zaaien maar om de aandoening weer een keer onder de
aandacht te brengen. Laat je niet beetnemen door de teek!
Teken zijn er het hele jaar door maar zijn actief als de temperatuur boven de 5 tot 10 graden Celsius komt. In Nederland worden mensen het meest gebeten van maart
tot en met oktober. Niet alleen mensen die professioneel
in aanraking komen met de natuur, ook de mensen die
in het groen wandelen en kamperen of op andere wijze
zich recreëren, lopen een risico op een tekenbeet en de
ziekte van Lyme. Overal waar veel struikgewas en hoog
gras groeien kunnen veel teken voorkomen.
Minder in contact komen met teken vermindert natuurlijk
de kans op tekenbeten. Men kan teken ‘ontlopen’ door
bijvoorbeeld midden op een wandelpad te lopen in plaats
van vlak langs de vegetatie en men kan beten voorkomen
door de broek in de sokken te stoppen en tekenwerende
middelen (zoals DEET) en kleding te gebruiken.
Een tekenbeet zelf is onschuldig. Het zijn de bacteriën die
een teek bij zich kan dragen die ons ziek maken. Contro-

leer jezelf en je kinderen op teken als je in
de natuur bent geweest. De teken kunnen
overal op het lichaam voorkomen, maar bij
voorkeur rond warme en vochtige plekken zoals oksels, liezen, knieholtes en de
bilspleet. Bij kinderen zitten ze vaak ook op
het hoofd, achter de haargrens en achter
de oren.
Als je een teek ziet, verwijder hem dan zo
snel mogelijk met een scherp pincet of een
speciale tekentang of desnoods met de nagels. Desinfecteer na het verwijderen van
de teek het bijtwondje met 70 procent alcohol of jodium. Hoe langer de teek blijft
zitten, hoe groter de kans is dat de Borreliabacterie en daarmee de ziekte van Lyme
wordt overgedragen. Uit onderzoek blijkt
dat de kans op lymeziekte na een tekenbeet klein is als de teek binnen 24 uur is
verwijderd. Overigens zijn niet alle teken
geïnfecteerd met Borrelia, in Nederland is
dat gemiddeld een kwart van de teken.
Na een tekenbeet ontstaat een rood vlekje,
zoals bij de meeste insectenbeten. Als er
geen besmetting met de Borrelia-bacterie
heeft plaatsgevonden, wordt het vlekje niet
groter dan 1 tot 2 centimeter en verdwijnt
het binnen twee weken.
Het ontstaan van een rode kring of een
vlek op de huid kan wijzen op de ziekte van

Ziekte van Lyme

Lyme. Het is in elk geval belangrijk contact met de huisarts
op te nemen als na een tekenbeet een rode of blauwrode vlek op de huid ontstaat die steeds groter wordt,
zeker als dit gepaard gaat met griepachtige klachten zoals
koorts, hoofdpijn of spierpijn. Blijf opletten en controleren
dan kunt u met veel plezier in de natuur blijven komen.
Bovenstaande informatie is gehaald uit de folder:
Ziekte van Lyme Nasleep van een tekenbeet Biowetenschappen en maatschappij kwartaal 1
Het cahier is een uitgave van Stichting Biowetenschappen
en Maatschappij (BWM) en verschijnt vier maal per jaar.
Elk nummer is geheel gewijd aan een thema uit de levenswetenschappen, speciaal met het oog op de maatschappelijke gevolgen ervan.
Stichting BWM is ondergebracht bij de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

kort hun hoofd laten zien. Er is een veilige, gemakkelijke
manier ontdekt om teken te verwijderen bij jezelf, je kinderen of je huisdieren. Deze methode werkt ook op die plaatsen waar het soms moeilijk is om te komen met een pincet:
tussen de tenen, in het midden van een hoofd vol donker
haar, etc. Deze techniek heeft zichzelf bewezen en is niet
schadelijk (tenzij iemand allergisch is voor zeep). Lees dit,
probeer het eens en geef het door als het bij jou ook werkt,
het zou je kunnen redden van een aantal grote problemen.
Breng een klodder vloeibare zeep aan op een prop watten. Bedek de teek met de met zeep doordrenkte prop
watten en dep het een paar seconden (15-20), de teek
zal zich spontaan losmaken en zichzelf vasthouden aan de
watten wanneer je de prop wegneemt. Geef dit door aan
iedereen die behoefte heeft aan deze handige tip.
Met dank aan Ad Goossens voor het doorsturen

Van Germa Vloet van IVN kregen we nog de volgende tip,
die wij je niet willen onthouden:
De lente is weer in aantocht en de teken zullen binnen-

Goed van van Goethem
Kwaliteit in kunststof en aluminium
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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 informatiebron voor alle bewoners en bedrijven van Heijen. Het wordt huisaan-huis verspreid.
Abonnement Hèjs Nèjs aanvragen: bij voorkeur per e-mail: henk.
kerkhoff@heijen.info
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per telefoon 0485-513506. Kosten
per jaar: € 25,- exclusief verzendkosten; inclusief verzending in
Nederland € 50,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?
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heijen.info of bel naar 06 3989 7697
Zie voor meer informatie en
wetenswaardigheden over Heijen
de site van Hèjje Mojjer:
www.heijen.info
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Agenda 2013
Vrijdag 31 mei
20.15 uur D’n Toomp
Kunst Na Arbeid
Vrijdag 31 mei/Zaterdag 1 juni
V.V. Heijen - Jeugdkamp
Zaterdag 1 juni
V.V. Heijen - Bedrijventoernooi en feestavond
Zaterdag 1 juni
19.00 uur Zaal Schuttershof
Sint Dionysiusgilde - Inhalen Koningspaar en
Koningsreceptie
Donderdag 6 juni
14.00 – 16.30 uur D’n Toomp
KBO - Kienen
Zondag 9 juni
9.30 uur Zaal Schuttershof
Vogeltjesmarkt
Donderdag 20 juni
Zij Aktief - Fietstocht met excursie
Zaterdag 22 juni
20.00 uur Zaal Schuttershof
Heijen Open Air
Zaterdag 29 juni
Zaal Schuttershof
Afterparty Veni Vidi Vici Fietsie
Donderdag 22 augustus
Zij Aktief Fietstocht naar Wijngaard Sint Agatha
Zondag 1 september
12.00 uur D’n Toomp
Die Original Maastaler - Kermisfrühshoppen
Zondag 8 september
9.30 uur Zaal Schuttershof
Vogeltjesmarkt
Donderdag 19 september
19.30 uur Zaal Schuttershof
Zij Aktief Informatie-avond TBS kliniek De Rooijse Wissel

Meer info over Heijen:
Naast de informatie in Hèjs Nèjs
kunt u voor meer nieuws over onze
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
Huisartsen:			
Huisartsenpraktijk Gennep
Europaplein 5, 6591 AV Gennep
0485 - 512317
Spoed:
0485 - 518822
Huisartsenpraktijk Ottersum
Raadhuisplein 1, 6595 AK Ottersum 0485 - 512717
Spoed:
0485 - 512490
Buiten kantooruren:
Huisartsenpost
Maasziekenhuis Boxmeer eo		
0900 - 8880
Apotheek:			
Medsen Aphotheek Gennep
Brugstraat 25, 6591 BA Gennep
0485 - 545500
Gemeentehuis:			
Ellen Hoffmannplein 1,
6591 CP Gennep		
0485 - 494141
Bibliotheek op school 		
voor kinderen van 0 – 12 jaar
Iedere dinsdag van 8.30 - 10.00 uur
(m.u.v. schoolvakanties)
Basisschool De Heggerank		
0485 - 512053
Ziekenhuis:
Maasziekenhuis Pantein
Dokter Kopstraat 1,
5835 DV Beugen		

0485 - 845000

Storingen:			
Gas en elektriciteit		
0800 - 9009
Water (WML)		
0800 - 0233040
Milieuklachten:			
Milieuklachentelefoon		
043 - 3617070
Dierenambulance:
Dierenambulance
Nijmegen e.o. (DAN)		

024 - 3550222

Kerk:
Parochie H. Dionysius Heijen
Pastoor: H. Reijnen, Hoefnagel 39,
6598 AM Heijen		

0485 - 511533

Thuiszorg:
Thuiszorg Pantein		

0900 - 8803

Sensoor
Proteion Thuiszorg		
Proteion Schoon		

088 - 850 00 00
088 - 850 00 00

SOS telefonische hulpdienst:
Dag en nacht aandacht		

0900 - 0767

De volgende Hèjs Nèjs verschijnt
op 27 juni 2013

