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Ruud en Joselien Roelofs
en de woonark
De Taalmaatjes
en meer….
Het Heisafeest
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Dag en nacht
jouw bankzaken
beheren

Veilig en snel
via internet

Samen aanpakken. Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen.
www.rabobank.nl/lvcm

Voorwoord en Inhoud

Hèjs Nèjs van maart kwam pas in april in uw brievenbus en was ook nog eens
niet helemaal compleet: 4 pagina’s waren bij de drukker blijven liggen. In deze Hèjs
Nèjs is het ontbrekende artikel over de avontuurlijke tocht van Amsterdam naar
Dakar alsnog opgenomen. Spijtig dat het zo gelopen is, maar het was een geval van
overmacht. En dat kun je niet zien aankomen of sturen. Het relaas van de familie Roelofs, getroffen door de lage
waterstand van de Maas, maakte het nodige los bij ons.Vooral ook de bereidheid van velen om te helpen bij het lenigen
van de nood geeft aan wat het waard is om in een samenleving als de onze te leven. Ook de hulp die de Taalmaatjes
bieden bij het integreren van onze nieuwe Heijenaren past hierbij. Door de medewerkers van de onlangs gestarte
kringloopwinkel werden we heel hartelijk ontvangen. Lees onze bevindingen in het artikel hierover. Ook verder is er
nog veel interessants te lezen en te bekijken in deze goedgevulde Hèjs Nèjs. Wij wensen u zoals gebruikelijk weer veel
lees- en kijkplezier.
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Column
Een klap van
de molenwiek
Een klap met de molenwiek gehad? Daar lijkt het wel op.
Het is toch te gek voor woorden, dat verenigingen 293
vuilniszakken tot de rand toe kunnen vullen met troep
die anderen hebben weggegooid, alleen al langs de oevers van een stukje Maas. Begrijp me goed: die klap geldt
natuurlijk degenen die de troep veroorzaken. De achteloosheid, waarmee troep wordt weggegooid! En het is
een kwaal die ongeneeslijk lijkt. Daar is geen kruid tegen
gewassen. Zelfs als de afvalbak binnen handbereik is, ligt
de troep verspreid over het gras, zoals ik onlangs op een
zonnige dag in Breda zag in het grote park tussen treinstation en binnenstad. Velen verpoosden begin van de
middag in groepjes op het toen nog maagdelijke gras. Op
de terugweg, aan het einde van de dag waren de picknickers, lezers, zonaanbidders, gesprekgroepjes en wat dies
meer zij, vertrokken. Van de groene mat was niet veel
meer te zien: het afval camoufleerde op bekwame wijze
het groen. Ergerlijk en blijk gevend van een totaal gebrek
aan fatsoen en respect.

Over molens gesproken. Is het u opgevallen, dat molenwieken tegen de klok in draaien? Let er maar eens op.
Natuurlijk….als je het geluk hebt om in de molen te
staan en je kijkt naar buiten, dan zie je de wieken rechtsom draaien. Dit is al sinds jaar en dag het geval. En dat
kun je niet veranderen, tenzij je tevens de molenstenen
helemaal anders slijpt. Het gemalen graan gaat door de
vorm van de molenstenen van binnen naar buiten en
kun je dan verzamelen in de vorm van meel om er vervolgens een heerlijk brood van te bakken.
Molens spreken zelf trouwens ook. Dat doen ze door de
stand van de wieken. In de plus-stand is het werk even
onderbroken, in de x-stand is de molen langere tijd buiten werking, bij overlijden van de molenaar wordt de
onderste wiek vanuit de x-stand iets doorgedraaid. Bij
vreugde wordt de onderste wiek vanuit de plus-stand iets
doorgedraaid richting de x. Vroeger had het veel zin om
deze molentaal te gebruiken. Iedere streek had ook zijn
eigen taal. Zo kon een sein gegeven worden aan de molenmaker wanneer er een gebrek was aan de molen en
zijn komst dringend gewenst was. Tegenwoordig is het
gemakkelijker om de telefoon te gebruiken…... (Bron:
Wat zegt de stand van de molenwieken).
Als deze Hèjs Nèjs verschijnt, staat de nationale Molenen Gemalendag 2017 voor de deur. Iedere tweede zaterdag in mei (dit jaar op de 13e) is het Nationale Molendag.
Een jaarlijkse dag sinds 1972. Loop eens binnen bij ‘onze’
Gerardamolen en verbaas je over de techniek, geniet van
de uitleg van de molenaar en snuif een fraai stukje, nog
steeds werkende historie op.

The Art of Percussion
Op zondag 18 juni vindt het concertThe Art of Percussion plaats in Gemeenschapshuis
d’n Toomp, georganiseerd door de slagwerkgroep van fanfare EMM.
Aan dit unieke concert zullen behalve de slagwerkgroep van EMM ook jazzaccordeonist
Rik Cornelissen, Slagwerkgroep Caecilia Doornenburg in samenwerking met de
rockband RBF, saxofonist Hans Cornelissen en een strijkerkwartet deelnemen. In
de editie van mei meer over dit concert. Hou ook www.heijen.info en Facebook in
de gaten.
Aanvang 15.00 uur, einde 17.00 uur.
Toegang gratis.
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Verenigings- en ander nieuws

Inschrijven voor 2e Editie Noordlimburgs
Fietsweekend: 8 en 9 juli 2017
Na het succes van vorig jaar heeft het Sint Dionysiusgilde
besloten een permanent vervolg te geven aan de organisatie
van het Noordlimburgs Fietsweekend. Dit jaar kunt u weer
genieten van vier volledig nieuwe fietsroutes op zaterdag 8
en zondag 9 juli 2017. Aan het succesvolle concept is niets
gewijzigd: u kiest zelf welke dag(en) u wilt fietsen in eigen tempo
waarbij u kunt kiezen uit 30 of 60 km fietsroutes. De organisatie
is er ook dit jaar weer in geslaagd om die fietsroutes uit te
zetten over verkeersluwe wegen en recreatieve fietspaden. De
fietsroutes worden door middel van routepijlen aangegeven.
Uiteraard staan er op de drukke verkeersknooppunten weer
onze vertrouwde verkeersregelaars die een veilige oversteek
voor alle deelnemers mogelijk maken. Dit jaar krijgt u bij de
start een herkenningsteken mee dat u aan uw fiets moet
bevestigen zodat verkeersregelaars en controleurs op de
stempelposten u kunnen herkennen als deelnemer.
De online inschrijving op www.noordlimburgsfietsweekend.nl
is gestart op 1 maart jl. Bij de online voorinschrijving kost
deelname voor beide dagen € 7,50 p.p. en € 5,= p.p. voor
één dag. Inschrijven op start- en finishlocatie voor beide
dagen kost € 10,= p.p. en € 5,= p.p. voor één dag. Wees op
tijd met inschrijven, want vol is vol! Uiteraard is er voor die
fietsers die beide dagen succesvol een fietsroute voltooien
weer een mooie herinnering. De organisatie gaat proberen
om bij de start een hartelijke ontvangst te geven aan alle
deelnemers door een gastspeaker in te huren. Daarnaast

zult bij terugkeer in gemeenschapshuis d’n Toomp op
zondagmiddag met goede stemmingsmuziek worden
ontvangen zodat u met andere deelnemers kunt nagenieten
van een succesvol fietsweekend.
De fietsroutes gaan dit jaar beide dagen door NoordLimburg en Oost-Brabant. Oversteken van de Maas per
veerpont is bij de inschrijfkosten inbegrepen. U zult genieten
van lommerrijke bossen, mooie maasheggen en prachtige
waterplassen. Onderweg zijn er voldoende stempelposten
waar u kunt uitrusten en een hapje en drankje kunt nuttigen.
De 60 km fietsers kunnen starten van 9:00 tot 12:00 uur
en de 30 km fietsers kunnen starten van 10:00 tot 12:00
uur. De finishlocatie sluit haar deuren elke dag om 17:00
uur. Kortom, ruimschoots voldoende tijd om te genieten
van al het moois wat Noord-Limburg en Oost-Brabant u
te bieden hebben. Het is een recreatieve fietstocht en geen
wedstrijd! De organisatie hoopt niet dat het nodig is, maar op
de stempelposten is EHBO aanwezig en bij pech onderweg
kunt u onze bekende fietsenmaker bellen.
De organisatie rekent op veel enthousiaste en sportieve
fietsers. Doet u dit jaar ook weer mee? Of hebt u spijt dat u
vorig jaar niet hebt meegefietst? Het Sint Dionysiusgilde ziet
u graag op 8 en/of 9 juli op de fiets! Wij zorgen voor een
perfecte organisatie als u zorgt voor mooi zonnig weer.

Steun Heijense clubs bij
Rabobank Clubkas Campagne
De Rabobank Clubkas Campagne gaat binnenkort
weer van start. In tegenstelling tot voorgaande jaren
vindt deze actie dit keer in het voorjaar plaats. Diverse
Heijense verenigingen hebben zich voor deze actie
van de Rabobank aangemeld. Bij aanmelding heeft
iedere club een specifiek doel opgegeven, waaraan de
opbrengst zal worden besteed. De actie (stemperiode)
loopt van 2 tot en met 22 mei. Alleen leden van de

Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen kunnen
stemmen. Zij ontvangen per post een unieke stemcode
en brengen hun stem uit via de stemsite, waarbij ze
aan meerdere verenigingen een stem kunnen verlenen.
Geef uw stemmen straks aan de Heijense verenigingen.
Immers, iedere stem levert geld op. U houdt hiermee
het verenigingsleven in het dorp mede in stand.
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Spit Natuursteen
&
GRAFMONUMENTEN

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

Kwaliteit is niet
onbetaalbaar!

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

Unieke
interieurs
op maat

RESTAURATIE

Maakt
de herinnering
tastbaar...

Heijen

T: 0485-512367 • info@spitnatuursteen.nl

Venlo

T: 077-3200088 • venlo@spitnatuursteen.nl

WWW.SPITNATUURSTEEN.NL By Frank
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Alfap Administratie- en belastingadvieskantoor ondersteunt ondernemers in het MKB en ZZP-ers op
het gebied van Accountancy, Lonen, Fiscaal Advies
en Personele zaken.
Wij kunnen uw complete administratie verzorgen,
van het verwerken van de financiële gegevens, het
verzorgen van de loonadministratie in de meest
ruime zin, tot het samenstellen van de jaarrekening.
Daarnaast kunnen wij alle fiscale aangiften ter hand
nemen.
Professionaliteit en betrokkenheid kenmerken onze
organisatie. Zakelijk en privé kunt u erop rekenen
dat uw zaken uitstekend worden afgewikkeld. Een
persoonlijke no-nonsense benadering staat hierbij
voorop.
Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

Alfap

Wim Jacobs, Eelco Schoofs,
Maarten Jacobs en Herman Kamps

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

Verenigings- en ander nieuws

Koningsdag 2017

Op donderdag 27 april vieren we weer
Koningsdag in Heijen bij d’n Toomp.
Het programma is als volgt:
13:30 Optocht door Heijen met thuis versierde
fietsen. Verzamelen om 13:15 bij d’n Toomp
14:00-17:00 Spelletjesmiddag en een gezellige
kinderrommelmarkt bij d’n Toomp (buiten of
binnen afhankelijk van het weer)

Met een strippenkaart die je ter plaatse kunt kopen voor € 2,- kun je o.a. de volgende
spelletjes doen:
• Zaklopen, Waterspel, Kegelbaan, Blikgooien, Spekhappen, Plankjes lopen, Spiraal,
Krijten, Skelterbaan, kikkermeppen, Spijkerbroek hangen en er zijn natuurlijk diverse
traktaties.
Voor meer informatie over de rommelmarkt kun je contact opnemen met Sidney Laracker
(tel. 519796) of Eelco Basten (tel. 802721)
Tot dan!
Groetjes het Oranje Comité
Zie ook

http://www.oranjecomiteheijen.nl
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EEN COMPLEET ASSORTIMENT
BIJ DECO HOME PETERS
Bij Deco Home Peters vindt u een compleet assortiment verf, behang, raamdecoratie, gordijnen,
shutters en glas. Wij geven u vrijblijvend advies en helpen u desgewenst met het maken van uw
keuze. Kom langs in onze winkel en laat u inspireren!

Verf

Behang

Raamdecoratie

Gordijnen

Shutters

Glas

ForFarmers, producent en leverancier van diervoeders. Een no-nonsense
organisatie met gedreven medewerkers en dealers dichtbij het boerenbedrijf.
Met een compleet pakket aan producten en diensten, werken we samen aan
optimale resultaten. Want onze ambitie is een tevreden klant.

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

Al jaren een begrip in Heijen en omstreken
Wij hebben een uitgebreid assortiment aan schotels, broodjes, snacks
en diverse specialiteiten uit eigen keuken zoals:
Heijse kip • Heijs boutje • Broodje van het huis • Jachtfriet • enz.

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

Kwaliteit, service, hygiëne en persoonlijke
benadering staan bij ons hoog in het vaandel.
Bent u in de buurt , kom dan even
binnen en proef de echte dorpssfeer
en geniet van als onze lekkernijen.
Tot ziens, Ellen en Friso Cornelissen

Openingstijden:30 - 22.30 uur
Di. t/m za. 11. 00 - 22.30 uur
13.
Zo.
gesloten
Ma
art
Oktober t/m ma30 - 22.30 uur
11.
Di. t/m vr.
30 - 21.00 uur
11.
Za.
15.00 - 21.00 uur
Zo.
gesloten
Ma.

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

Berichten van het Bestuur

Berichten van het Bestuur
Dank!!
Dankzij de inzet van veel mensen en de komst van ook veel
Heijenaren is de opening van het pastoor Jaspersplein op 1
april met ruim 400 bezoekers een succes geworden! Een
opsteker voor Heijen!!
De opening was georganiseerd door Hèjje Mojjer i.s.m. de
Promotiegroep, Zij Actief, De Zonnebloem, de buurt, het
kerkbestuur en de voormalige Stichting Volkdansfeesten.
Met vrolijk vlagvertoon aan de lantaarnpalen, de nieuwe
bankjes, de stands met koffie en taart, fris en drank, houtwerk,
stoommachines, schmink, historisch Heijen, de kinderspellen, de
muziek van de fanfare en slagwerkgroep, dans, de bijzondere
en prachtige kunst van eigen bodem en de onthulling van de
gedenksteen van de Volksdansfeesten was het hele fijne en
feestelijke middag.
Dank aan alle vrijwilligers van de Promotiegroep, Joop

voor de schapen, bestuur en leden van EMM, dansgroep
Kansemble, De Zonnebloem, Zij-Actief, het ‘ Kunstcollectief’ ,
de schminkgroep, werkgroep Historisch Heijen, Corry voor de
muziek,Ton, Nico en André voor hun stands, het kerkbestuur,
de buurt, (oud-) bestuursleden van stichting Volksdansfeesten,
en Sjef IJzendoorn (koelkar fa. SVG).
Ook een extra dankwoord voor Jos te Wierik van onze
Troefmarkt. Hij liet bij het afrekenen van de drank weten alles
te sponsoren!
Haven
Er zijn vergevorderde plannen om de haven van Heijen te gaan
uit breiden. Mede om het wordingsproces te controleren en
de ingebrachte pijnpunten te bespreken is een klankbordgroep
geformeerd. Deze is maandag 10 april voor het eerst bij elkaar
geweest.

Foto’s Piet Manders

Bewonersavond: Gaat het goed met Heijen of kan en
moet het nog beter?
Woensdag 24 mei: 19.30 u. jaarvergadering en tevens
bewonersavond voor Heijen in Café Zalen Jan.
Het bestuur van Hèjje Mojjer wil de jaarvergadering van
de vereniging koppelen aan een bewonersavond i.v.m. het
voorzieningenplan Heijen. De bedoeling is dat zo veel mogelijk
Heijenaren, samen met besturen van de verenigingen, clubs en
een afvaardiging van school zich o.l.v. van synthese en Hèjje Mojjer
buigen over de toekomst van ons dorp. Hoe ziet de bevolking er

over 10 jaar uit? Wat heeft Heijen dan nodig? Welke voorzieningen
zijn er dan nog mogelijk? Welke clubs en verenigingen zijn er dan
zeker nog en welke accommodaties zijn er dan nodig?
Alle Heijenaren die zich bekommeren om Heijen zijn uiteraard
welkom!
De verenigingen en clubs, school en leden van Hèjje Mojjer zelf
worden bovendien nog middels een brief en/of mail uitgenodigd.
Een en ander zal op onze website en in de lokale krant verder
worden bekend gemaakt.
Het bestuur van Hèjje Mojjer.
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Avonturenspeeltuin ‘Reis om de wereld in 80 dagen’
Maak een reis om de wereld in de mooiste binnenspeeltuin van Zuid-Oost
Nederland. Papa en mama zitten relaxed met een kopje koffie op het
treinstation. Ze genieten van het uitzicht op de grote vulkaan. En jij? Jij kijkt
vanaf 8 meter hoogte op hen neer vanaf de grote machinetoren. Of…verlies
je jezelf in het gevecht om de Taj? Hoe dan ook; de ‘Reis om de Wereld’ is één
groot avontuur!
Kinderen van 2 t/m 12 jaar én hun ouders beleven een fantastische dag. Kijk voor het laatste
nieuws, toegangsprijzen en arrangementen op www.debergen.nl

Interview

Meer dan een Taalmaatje….
Een tijdje geleden stond er in het Hèjs Nèjs een oproep van Anke Sonnemans van Vluchtelingenzorg
Gennep waarin ze vroeg om Taalmaatjes. Mensen die in staat waren vluchtelingen met verblijfsstatus te
helpen bij de Nederlandse taal. De oproep viel ongeveer samen met de spanningen rond de opvang van
honderdvijftig asielzoekers in Heijen. Tot genoegen van Anke reageerden er diverse mensen uit Heijen
op deze oproep. En nu ze een kleine twee jaar verder zijn is dit voor ons aanleiding een aantal van deze
Taalmaatjes bij elkaar te verzamelen en ze hun ervaringen met de vluchtelingen met ons te laten delen. En
zoveel is zeker. Denk niet bij Taalmaatje dat je de vluchtelingen alleen maar hoeft te helpen de Nederlandse
taal te leren. Er gaat meer dan een wereld voor je open….
Yvonne Willems
Yvonne is 32 jaar en heeft de PABO gedaan. Als leerkracht in
Stevensbeek raakte ze geboeid door vluchtelingen doordat ze
kinderen in de klas kreeg van het AZC. Bij de Dorpen Derby
heeft ze een lied gezongen, dat ze had geschreven samen
met vluchtelingen. Een lied vol verdriet van de oorlog en vol
dankbaarheid voor het welkom in Nederland. Haar schoonzusje
was al Taalmaatje en na het lezen van de oproep in het Hèjs
Nèjs dacht ze: dat ga ik ook doen. Ze werd gekoppeld aan de
familie Alwattar, een Syrische familie die met vier, inmiddels vijf
kinderen (op 3 april werd dochter Mimar geboren) aan de
Vogelkersstraat woont. Deze familie heeft een verblijfsstatus van
vijf jaar en is uit Syrië gevlucht wegens het geweld. Met dit gezin
hebben we de afspraak dat wij hen later in dit jaar persoonlijk
gaan interviewen.Yvonne heeft pas een zoontje gekregen, Boaz.
Tot hilariteit van de familie Alwattar en tot verbazing van Yvonne
blijkt de letterlijke vertaling van Boaz “potloodvulling” te zijn.
Behalve hulp bij de taal biedt zij ook praktische hulp. Yvonne
werkt met taalboekjes die ze heeft gekregen. De kinderen
spreken de taal al redelijk goed, maar voor vader en moeder
valt het niet mee. Behalve de taallessen en het invullen van
formulieren is er ook sprake van enorme gezelligheid. De familie
is meer dan gastvrij. Als je komt, zo zegt Yvonne, wordt alles uit
de kast gehaald om je te verwennen. Lekkere hapjes en thee.
Bij feestjes wordt muziek opgezet en de vrouwen dansen dan
samen door de kamer. Yvonnes zonen Milan en Boaz mogen
ook mee en genieten volop. Yvonne gaat in principe een maal
per week anderhalf uur naar de familie toe.“Het is heel dankbaar
werk” zegt ze. Zo ontdekte ze dat de familie geen folders in de
bus kreeg. De postbode steeds om de folders vragen bleek
minder effectief dan de “nee/nee” sticker op de brievenbus eraf
halen. Kom er maar op!
Kirsten Basten
Kirsten is 44 jaar en psychotherapeut. Zij heeft ‘van oudsher”

al veel belangstelling voor buitenlandse culturen. Ze heeft
jarenlang bij Iduna gedanst. Zij vindt het fijn om op kleine schaal
te kunnen helpen. Zij is Taalmaatje voor Elham Alkhadi die uit
Damascus Syrië is gevlucht met haar twee kinderen en nu in
de Esdoornstraat woont. Haar appartement in Damascus kan
niet meer bewoond worden na bomaanslagen. Ook zij heeft
een verblijfsstatus van vijf jaar. Kirsten ontmoette Elham op het
voetbalveld waar Elhams zoontje volop meetraint. Met behulp
van Anke werd ze aan deze intelligente dame gekoppeld. Elham
is erg leergierig en spreekt al heel goed Nederlands. Kirsten
voelt zich meer dan welkom bij dit gezin. Moeder Elham doet
inpakwerkzaamheden bij INTOS en volgt ook daar drie keer
per week taallessen.
Iwan Klein
Iwan (42) en zijn vrouw Heidy zijn onze gastheer en -vrouw
van vanavond. De hele invasie zat bij hen om de tafel. Geen
probleem voor dit aardige stel. Iwan werkt ook in de psychiatrie
en werd getriggerd door de negatieve reacties op de eventuele
komst van asielzoekers naar Heijen. Hij gaf zich na de oproep in
het Hèjs Nèjs op als Taalmaatje en werd gekoppeld aan Robel,
een jongen van 24 jaar uit Eritrea. Robel woont in Gennep. Hij
woont er alleen. Na een verblijf in een AZC kwam hij in Gennep
terecht. Hij vluchtte voor het geweld in zijn land.Via Soedan en
Ethiopië kwam hij uiteindelijk met een wankel bootje in Europa
aan. Robel heeft door al het geweld in zijn land weinig onderwijs
genoten. Sprak amper een paar woorden Engels. Iwan begeleidt
deze jongeman nu met taaloefeningen en uiteraard, want dat
doen alle Taalmaatjes, helpt hij bij het invullen van formulieren
en het vinden van zijn weg door de jungle van de Nederlandse
samenleving. Een helse bureaucratie is het soms. Gelukkig heeft
Robel contact met andere vluchtelingen uit Eritrea. Onlangs
sprak hij via Skype voor het eerst sinds jaren met zijn moeder.
vervolg op blz 12
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: Robel
Iwan samen met zijn taalmaatje

Moeder stond versteld hoe hij was veranderd.Toen hij vluchtte
was hij nog een tiener, nu een man met baardgroei! Het was
vreselijk lastig voor Robel in het begin. De taal is ontzettend
moeilijk maar Robel wil het zo graag leren! Hij krijgt veel
huiswerk en Iwan begeleidt hem een keer per week daarbij.
Hij is fanatiek en zou heel graag gaan volleyballen om meer
te kunnen integreren, maar dan wacht de financiële kwestie.
Alleen voor kinderen onder de 18 zijn er voorzieningen zodat
ze kunnen gaan sporten. In zijn land raakte Robel gewond aan
zijn trommelvlies door agressie van de militairen. Hier wordt
hij binnenkort aan geopereerd. Iwan ging met hem naar het
ziekenhuis voor het verrichten van alle formaliteiten. Via een
tolkentelefoon werd de communicatie gelukkig vergemakkelijkt.
Marita Wit
Marita (36) zit niet alleen aan tafel als Taalmaatje maar sinds een
maand is zij ook toegetreden tot de redactie.Wij leerden Marita
kennen tijdens de babyfotoshoot van 2016 toen zij trots haar
dochtertje Marlou kwam voorstellen. Tijdens het interview gaf
ze aan best bij de redactie te willen komen. En zo geschiedde. De
mannen in de redactie krijgen het nu wel een beetje benauwd!
Zo langzamerhand raken ze aardig in de minderheid… Marita
verzorgde de aantekeningen maar praatte ook mee over haar
ervaringen als Taalmaatje. Marita: “Ik ben via Stella Roodbeen
aan Esraa Alwattar gekoppeld om extra taallessen te geven. Eerst
thuis tweeëneenhalf uur ongeveer en nu op school anderhalf
uur per week. We gaan vooraf al in op de lessen die ze in de
klas krijgt (aardrijkskunde, nieuwsbegrip) maar ik bied ook hulp
bij begrijpend lezen, spelling enzovoort. Kortom alles wat met
de Nederlandse taal te maken heeft, zodat we Esraa zo goed
mogelijk klaar kunnen stomen voor haar middelbare schooltijd
straks. Ze is 13 en heeft nu al te kampen met volwassen
problemen. Weggerukt uit haar vertrouwde omgeving, in een
klas geplant met allemaal vreemde gezichten en daarnaast ook
nog een taalbarrière waar je niet op zit te wachten. Het is een
enorm vrolijk, leergierig grietje met een open blik dat heel erg
haar best doet om zich door alles heen te worstelen. Niets is
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atje
Kirsten samen met haar taalma

zo belangrijkals erbij horen en niet op te vallen of het gevoel
te hebben anders te zijn. Door middel van deze lessen hoop ik
een steentje bij te kunnen dragen zodat ze zich snel veilig en op
haar gemak voelt en zich kan vinden in ons ontwikkelde doch
ingewikkelde landje! Heel dankbaar werk.
Het is een lief en enorm vrolijk. leergierig meisje met een open
blik en een groot hart.”
Stella Roodbeen
Stella (46) is fotograaf bij de redactie en kwam louter toevallig in
aanraking met de familie Alwattar die zowat haar overburen zijn.
Zij is niet zo zeer Taalmaatje, maar wel praktisch hulpverlener bij
dit gezin. Deze familie kwam in Nederland aan met een bruin
koffertje met daarin slechts vier foto’s. Stella’s boeiende verhalen
over haar avonturen met dit gezin bewaren voor het interview
later dit jaar.
Martien Janssen
Martien woont in Gennep en werkt als directiesecretaris
bij AVG. Martien is de “spin in het web” van de Gennepse
vluchtelingenzorg. Na een telefoontje van Stella schoof ook
hij aan bij dit interview. En wat een passie heeft die man voor
zijn vrijwilligerswerk! Rustig maar indringend vertelt hij wat hij
allemaal meemaakt. Daar zouden we met gemak een Hèjs
Nèjs mee kunnen vullen. In de gemeente Gennep wonen
naar schatting honderd gezinnen met een verblijfsstatus en
zijn er vierenvijftig vrijwilligers in touw om het in goede banen
te leiden. Ga maar na: behalve Taalmaatjes zijn ook mensen
actief bij de goederenbank. Men helpt bij het inrichten van
huizen voor vluchtelingen. Een aantal mensen is actief bij de
kringloopwinkel, kledingbank en in contacten met de gemeente,
de woningstichting en de Papierbrigade. Martien levert aan
alle kanten praktische hulp. Hij is naar eigen zeggen “geen
avond meer thuis”. Met zijn eigen auto haalt hij alle overbodig
geworden spullen bij mensen op. “Van washandje tot kleerkast”,
alles is bruikbaar. En wat niet bruikbaar is wordt verkocht en van
dat geld worden weer computers aangeschaft. Onvermoeibaar

Marita en “taalmaatje: Esraa

Martien

biedt hij praktische hulp bij vervoer van en naar doktoren
voor gezondheidsklachten en inentingen en naar ziekenhuizen
voor specialistische hulp. Hij haalt mensen op bij Schiphol voor
gezinshereniging. Helpt bij het invullen van belastingpapieren,
het regelen van een zorgverzekering en simpele dingen als
busvervoer. Te veel om op te noemen. Wat irriteert is dat de
vluchtelingen alleen maar, weliswaar politiek correct, brieven in
het Nederlands krijgen.Voor mensen die pas in Nederlands zijn
aangekomen een onoverbrugbare barrière. De bureaucratie
maakt het allemaal veel te ingewikkeld. Bijvoorbeeld: voor
reizen voor taallessen naar Venray of Venlo krijg je wel een
reiskostenvergoeding, maar voor vervoer naar Nijmegen, dat
veel dichterbij ligt en dus goedkoper is weer niet. Dat komt
omdat Nijmegen niet in Limburg ligt.Tja…
Enige tijd geleden overleed een kindje van een vluchteling die in
Ottersum woont in een kamp in Soedan. Dan gaat Martien met
een tolk naar de man toe om het slechte nieuws te brengen.
Dat brengt een hele stoet rouwenden uit het hele land op
gang. De rouwverwerking gaat gepaard met heftige taferelen
en rituelen die drie dagen duren. Martien: “ik heb briefjes in de
bus van de buren gedaan om te laten weten wat er gebeurd is
zodat ze begrip hebben voor de toestroom. Vreemd is dat na
drie dagen het rouwen voorbij is en men weer overgaat tot de
orde van de dag.”
En verder…
Allemaal zijn ze het er over eens dat het ook heel leuk is met
deze gezinnen te werken. Je wordt echt betrokken bij hun leven,
zo menen ze. De mensen zijn super hartelijk. Er wordt altijd
eten en drinken aangeboden. De hapjes bevatten de meest
exotische ingrediënten. Je wordt uitgenodigd voor (doop- en
verlovings-)feesten, kraamvisites. Stella: “Toen ik laatst in het
ziekenhuis had gelegen kwam het gezin Alwattar bij mij thuis op
ziekenbezoek en ze brachten zelfs bloemen mee. Ze hadden

Yvonne

al geleerd dat dit heel normaal is in Nederland. In Syrië brengt
men alleen bloemen mee als iemand overleden is.”
Haast te veel om op te noemen passeert de revue. Bijvoorbeeld:
leg een Syrische familie maar eens uit hoe het allemaal werkt
in Nederland! Wat wij heel normaal vinden moet deze mensen
allemaal uitgelegd en aangeleerd worden. Denk maar eens aan
iets simpels als de verwerking van afval. De betekenis van de
kleuren van de kliko’s, kranten, glas en plastic afval. Hoe wij dat
allemaal gescheiden inleveren, daar heeft een doorsnee Syriër
geen kaas van gegeten. Dat wil niet zeggen dat ze het niet willen
leren. Graag juist!
Wij merken op dat het toch wel knap is dat we dit in Nederland
allemaal doen. Maar daar is de tafel het niet helemaal mee eens.

Iwan: “Het zou heel normaal
moeten zijn deze mensen te
helpen. Zou jij in zo’n situatie
terecht willen komen?”
Onbekend maakt onbemind luidt het spreekwoord en het
is goed dat al die cijfers nu eens een naam krijgen waardoor
de vele negatieve geluiden over vluchtelingen wat meer
genuanceerd dan wel weggenomen worden. Daar gaan ze vol
voor, deze bevlogen Taalmaatjes en nog veel meer….
Oproep
Wil je ook Taalmaatje worden of anderszins hulpverlener/
vrijwilliger bij de Stichting Vluchtelingenzorg Gennep? Meld je
aan bij Martien Janssen, telefoonnummer 06 20628039. Ook
voor het ophalen van overbodig geworden huisraad kun je je
bij hem melden.
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Expeditieweg 8-11 - 6657 KL Boven Leeuwen
T. 0487 - 501 469
De Flammert 1016A - 5854 NA Bergen
T. 0485 - 531 201
info@vonk-service.nl - www.vonk-service.nl

ServiceVonkGroep

De duurzame totaalinstallateur uit uw regio!
Service Vonk Groep is de totaalinstallateur uit uw regio. Wij kunnen u adviseren over de juiste
oplossingen in uw situatie. Profiteer van onze vele aantrekkelijke acties op bijvoorbeeld CV-ketels
en zonnepanelen. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie en de scherpe prijzen!
Wij kunnen u, naast de reguliere installatietechniek, adviseren en informeren over de meest
uiteenlopende installaties op het gebied van energie besparen. Hierbij kunt u denken aan:

√

Zonnepanelen

√

Houtkachels

√

Elektra

√

Zonneboilers

√

Verwarming

√

Airconditioning

√

Warmtepompen

√

Sanitair

√

Service & onderhoud

Per 1 januari 2015 hebben wij Frans Arts Installaties uit Afferden overgenomen!

Welkom in Heijen!

nieuwe Syrisch Neder landse
Lieve kleine Mimar Alwattar, ons
jij
Vogelker sstraat. Hopelijk ga
dorpsbewoonstertje aan de
oorlog en geweld.
opgroeien in een wereld zonder
ud Alwattar en Fadwa Karoush
Mimar is het dochtertje van Ab
aa en Sham…..
en zusje van Bayan, Hussam, Esr

Hèjje Mojjer?
Bericht van het

Van har te gefeliciteerd

Niers Kunstco

llectief
Op 13 en 14
mei vindt de Ku
nstroute plaats
de Kunstkolonie
van
Plasmolen. Een
van deze leden
onze inwoner A
is
ndre Frentz. Bij
hem zullen dan
gastkunstenaar de
als
elnemen enkele
leden van het Nie
Kunstcollectief, t.w
rs
.: Wilma Bertram
s, Tilly Mulders, Jo
Schleedoorn, Bern
s
edien Wouters en
onze plaatsgenote
Liesbet Willems.
De expositie vind
t plaats van 11.00
uur tot 17.00 uu
Adres: Langeven 17
r.

pasenoptocht
lm
a
p
e
d
n
a
v
ie
“Impress
Piet Manders ©
’s
to
o
F
”
7
1
0
2
9 april

Hejje Natuurlijk Mojjer
De IJsvogel (Alcedo atthis)

Een van de mooiste vogels in Nederland is wel de ijsvogel. Met zijn prachtige kleuren lijkt hij wel
een tropische schoonheid, Maar het is een vogeltje dat gewoon in Nederland voorkomt en hier ook
overwintert. Anders dan je zou vermoeden vindt de ijsvogel strenge winters helemaal niet zo fijn.
Hij is namelijk voor zijn voedsel aangewezen op o.a. kleine vissen en waterinsecten die hij natuurlijk
niet kan vangen als er een dikke laag ijs op het water zit. Onze ijsvogel werd gevonden in Heijen in
de Beukenlaan bij de familie Vloet. Hij was daar tegen het raam gevlogen.
Kenmerken:
De ijsvogel is een kleine vogel (± 16cm) met een
korte staart en pootjes, een korte nek, korte,
afgeronde vleugels, een grote kop met grote ogen
en een lange, dolkvormige snavel, geschikt om vissen
mee te vangen en vast te houden. De ijsvogel heeft
een overwegend blauwe kleur, waarbij de veren van
de kop en vleugels iriserend blauwgroen zijn maar
op het midden van de rug lichter tot kobaltblauw.
Hij wordt ook wel de vliegende edelsteen genoemd
omdat de lichte rugstreep tijdens de vlucht erg opvalt.
De staartveren zijn wat donkerder en de veren aan
de borst en buikzijde zijn warm oranje gekleurd en
steken hiermee duidelijk af. Op de wang vanaf de
snavel tot achter het oog is een oranje streep die
overgaat in een helder witte streep. De keel is wit.
De poten van volwassen vogels zijn oranje tot rood
gekleurd. De boven- en ondersnavel van het mannetje
is zwart. Het vrouwtje heeft een oranje ondersnavel.
Dit is het enige verschil tussen mannetje en vrouwtje.
Juveniele (jonge) vogels onderscheiden zich van
volwassen exemplaren door het valere verenkleed
met donkergrijs gerande borstveren, gevlekte kruin,
lichtere snavelpunt en donkerbruine poten.
Het geluid van de ijsvogel is divers: van kwetterende,
schelle tot fluitende geluiden toe.Vooral het mannetje
laat tijdens de vlucht vaak een hoge fluitende toon
horen. Hiermee probeert hij een vrouwtje te lokken.
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Leefwijze
De ijsvogel kan snelheden bereiken van 80 km per uur. In een
snelle rechte vlucht vliegt hij vlak langs het wateroppervlak.
Door zijn snelheid is er van een ijsvogel in vlucht vaak niet
meer te zien dan een blauwe flits.
Het is een schone vogel die zijn prachtige verenpak tot
wel zes keer per dag oppoetst. Elke poetsbeurt kan tot
20 minuten duren. Tijdens die poetsbeurt wrijft hij met de
binnenkant van zijn vleugel over zijn kruin; zijn veren worden
als het ware “gekamd”. Ook gaat de ijsvogel geregeld in bad.
Dat is vooral nodig aan het eind van de periode waarin
de jongen gevoerd worden. De nestkamer ligt dan vol
braakballen, die niet zo fris ruiken. De ijsvogel duikt om
te baden onder water, blijft enkele seconden onder water,
komt weer boven en duikt meteen weer het water in. Dit
wordt soms wel twintig keer herhaald.
Voedsel
De ijsvogel is piscivoor (eet voornamelijk vis).
Hij jaagt voornamelijk op kleine vissen maar ook
garnalen, kleine kreeftachtigen en insecten als libellen
en kevers staan op het menu. De prooidieren zijn
meestal 3 tot 5 cm lang. Ongeveer 78% van zijn
eten bestaat uit vis.
De ijsvogel is vaak te vinden op een vaste uitkijkpost
nabij het water vanwaar hij zijn prooidieren
gadeslaat. Hij zit meestal onbeweeglijk stil op zijn
uitkijkplaats, vaak met de vleugels gespreid en de

De gevonden dode ijsvogel

snavel half open. De uitkijkplaats bevindt zich zo’n één
tot drie meter boven het water. Een uitstekende tak
is hiervoor erg geschikt. Met zijn scherpe ogen kan hij
de prooi precies waarnemen. Hij duikt met zijn snavel
naar voren het water in om zo zijn visje te vangen. Bij
voldoende snelheid kan hij wel tot een meter diepte
duiken. Tijdens het duiken gebruikt de vogel zijn
“knipvlies”, een extra ooglid dat doorzichtig is en als
een duikbril over zijn oog schuift. Dit “knipvlies” wordt
ook gesloten als hij zich poetst om zo beschadiging
door de klauwen te voorkomen. Als het visje gevangen
is verlaat hij het water en vliegt naar een zitplaats, waar
hij het visje doodslaat. De prooi wordt in zijn geheel
doorgeslikt met de kop als eerst. Zo kunnen eventuele
stekels zich niet vastzetten in de keel, waardoor de vogel
zou kunnen stikken. Kan de prooi niet met de snavel
gedraaid worden dan wordt deze eerst in de lucht
gegooid en vervolgens opgevangen. Onverteerbare
delen als graatjes en schubben worden in een kleine
braakbal uitgebraakt.
Naamgeving
De wetenschappelijke naam van de ijsvogel is Alcedo
atthis, dit betekent letterlijk: Halcyon uit Attica. Halcyon
was de naam voor een vogel die broedde op de toppen
van de golven, voor deze vogel zouden de goden de
wind en zee kalmeren, Attica staat voor landschap. De

Leefgebied van de ijsvogel

Nederlandse naam ijsvogel heeft waarschijnlijk niets te
maken met een voorkeur of een relatie met ijs maar is
een verbastering van de Germaanse naam Eisenvogel wat
‘ijzervogel’ betekent. Deze naam slaat op de metaalachtige
glans van het blauwe verenkleed. Een andere verklaring
voor de naam is dat de ijsvogel ‘s winters bij het ijs werd
gezien om uit een wak vissen te vangen.
De Engelsen hebben hem een mooiere en meer
toepasselijke naam gegeven; Kingfisher, wat letterlijk
koningsvisser betekent. De manier waarop hij zijn visjes
vangt is ook werkelijk prachtig om te zien, hij doet zijn
Engelse naam dan ook zeker eer aan.
Binnen Nederland komen we ook nog een aantal dialecten
tegen, zo wordt een ijsvogel ook wel sluuswachter,
waterspecht, visserke en ijspiet genoemd.
In Frankrijk wordt hij Martin Pêcheur genoemd wat Sint
Maartensvisser betekent vernoemd naar de heilige Sint
Maarten.
Helaas overleed onze ijsvogel in de tuin bij de familie Vloet,
waar hij werd opgehaald en later opgezet. Wij zien hem
liever vliegend en vissend maar zo is het wel een mooi en
leerzaam object. En bovendien laat hij zich zo heel goed
fotograferen.
Een mooie lente toegewenst.
Paul en Martha

wild
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Interview dorpsbewoner

Amsterdam-Dakar Challenge,

een droom die uitkwam…

We werden getipt door de buren: “Jullie moeten eens gaan praten met
Pascal Philipsen, die rijdt met een maat de Amsterdam-Dakar Challenge,
dat is een autorally voor een goed doel.” Altijd fijn, zulke tips.
We legden contact met Pascal (43), die
met vrouw Cynthia en dochter Mercy in de
Sleedoornstraat woont. Pascal is monteur en
werkt bij AVG. Hij onderhoudt en repareert
het wagenpark en de rijdende werktuigen
zoals shovels. Ook zijn vriend en reisgenoot
Patrick Moest (39) uit Broekhuizen schoof
aan. We vreesden van tevoren dat dit een
gesprek zou worden over “aandrijfriemen en
krukassen” (om maar met wat autotechnische
termen te zwaaien) maar dat viel reuze mee.
We hadden een zeer interessant interview
met deze twee bevlogen rallyrijders.
Hoe kennen jullie elkaar, vragen wij?
Ze kennen elkaar via de vriendengroep. Pascal
zat in de klas bij de zus van Patrick. Deze
vriendschap is tot op de dag van vandaag
blijven bestaan. Hun gezamenlijke interesse is
de autosport. Ze kennen alle onderdelen die
een auto bevat op hun duimpje en als er iets
defect is, nou dan kun je erop vertrouwen
dat ze het mankement binnen de kortste tijd
gevonden hebben.

Pascal nam jaren geleden al een drastische
beslissing. In 2006 verkocht hij zijn huis, huisraad en
auto en vertrok naar Afrika. Een continent dat hem
nog steeds na aan het hart ligt. De bedoeling was
er ontwikkelingswerk te gaan doen. Bijvoorbeeld
lesgeven in techniek aan de plaatselijke bevolking.
Na enige omzwervingen kwam hij terecht in
Ghana. Daar vond hij de invulling die hij zocht.
Wat hem alleen stoorde was dat de andere
ontwikkelingswerkers alleen maar ”pizza en pasta”
wilden eten. “Dan had ik net zo goed naar Italië
kunnen verhuizen”, aldus Pascal. Iemand gaf hem
een tip. Als je die en die dame wat geld geeft
dan gaat ze naar de markt, koopt daar lokale
etenswaren en die maakt ze dan ook nog voor je
klaar. De vrouw in kwestie was Cynthia. Je snapt
het al: de rest is geschiedenis! Het stel vestigde zich
na terugkomst in Nederland in 2008 met Cynthia’s
dochter in Heijen, waar Pascal weer terugkwam bij
AVG.
Stichting Amsterdam-Dakar Challenge
Voorgeschiedenis: Pascal kende iemand in Gennep
die deze rally al eens gereden had. Vroeger keken
Pascal en Patrick altijd naar de Parijs-Dakar race en
droomden er meer dan vijfentwintig jaar geleden al
van om deze rally samen ook eens mee te mogen
maken. Het bleef een droom, want deelname
daaraan was veel te duur. Bovendien bestaat de
race als zodanig niet meer.
Via de kennis van Pascal kwam de AmsterdamDakar Challenge in beeld. Het houdt het volgende
in: je koopt een barrel van maximaal € 500,00, past
die aan aan de omstandigheden die je onderweg
vervolg op blz 20
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Pascal en Patrick kunnen geanimeerd vertellen over hun avontuur

tegen kunt komen en daarmee rij je van Amsterdam
naar Dakar in Senegal. Je krijgt een routeboek mee en
dan is het de bedoeling dat je op een bepaalde dag in
Dakar aankomt. Je mag gerust van de route afwijken,
het is geen wedstrijd. Alleen de oversteek van Spanje
naar Marokko en de doortocht door Mauritanië
moeten gezamenlijk plaatsvinden. Na aankomst in
Dakar wordt er nog doorgereden naar Gambia, waar
met toestemming van het Ministerie van Buitenlandse
Zaken van Gambia de auto’s per opbod worden
verkocht. De opbrengst is voor een goed doel.
De rally begon met 23 auto’s en 2 motoren op zaterdag
5 november 2016 in Amsterdam en eindigde 19 dagen
later. Twee auto’s hebben de eindstreep, ondanks alle
inspanningen van de hele groep, niet gehaald.
De aanloop naar de rally
De auto, (voor de kenners: een Subaru Impreza) werd
door Pascal op de kop getikt in Venray. Er zat al geen
APK keuring meer op en er was van alles mis mee.”Een
lelijk hok”, zo kwalificeert Patrick deze ontdekking.
Patrick en Pascal, gesteund door diverse sponsoren
als Hopmans Banden, Rutten Transport en werkgever
AVG, namen het geval grondig onder handen. Veel
steun kregen ze ook van René van Velthoven die
onderdelen sponsorde. En voor onderweg werden ook
nog de nodige onderdelen los meegenomen. Achteraf
veel te veel, zeggen ze, maar ze hebben er ook andere
rallyrijders mee kunnen helpen.
Er moest dus heel wat worden gesleuteld. Ook werd

20

Hèjs Nèjs
April 2017

de auto met de roller gifgroen gemaakt. Het team had
niet voor niets de naam The Mean Green Machine
uitgezocht! Daarna werd de auto grondig gekeurd en
goed bevonden bij Rutten Transport.

Het team had niet voor niets de
naam The Mean Green Machine
uitgezocht!
De rally zelf
Na te zijn uitgezwaaid door veel vrienden en familie
ging de bonte stoet op 5 november van start naar het
zuiden van Spanje. Onderweg werd flink afgeweken van
de route. Ze kozen ervoor om door de Pyreneeën en
Noord-Spanje te rijden. Er waren drie dagen uitgetrokken
voor dit deel van de etappe. In de Spaanse havenplaats
Algeciras kwamen ze weer samen en maakten de
overtocht naar Marokko. In Spanje bleven ze de sneeuw
net voor, maar het Atlasgebergte in Marokko was al
behoorlijk besneeuwd. Onderweg werd overnacht in
kleine hotelletjes en in tentjes die ze gewoon midden
in de woestijn bij hun auto opzetten. Soms kwamen ze
ook andere rallyrijders tegen en dan stonden de tentjes
broederlijk naast elkaar onder de sterrenhemel. Over
douchen en zo maakten ze zich maar niet zo druk…
Na Marokko volgde de grensovergang naar Mauritanië,
een gevaarlijk deel van de Sahara. Hier geldt een
negatief reisadvies (code rood), dus oppassen. Aan
de grens een heel gedoe voor ze erover mochten. Ze
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vertellen: “Het grenskantoor, als je het zo wilt noemen vonden
wij maar een smerig stinkend en aftands hok, maar toen we naar
achteren moesten voor de eigenlijke paspoortcontrole stond
er een enorm geavanceerd apparaat dat vingerafdrukken en
irisscans maakte. We kregen een speciaal visum in de pas zelfs
met onze pasfoto erop.” Het leger begeleidde de stoet door
de woestijn. “Al hebben we ze soms honderden kilometers
geen leger gezien” volgens de heren. In de woestijn wisselden
ze elkaar af bij het rijden, zodat ze allebei konden genieten van
het uitzicht en foto’s maken. Een beetje jammer was wel dat
ze weinig contact konden maken met de plaatselijke bevolking.
Inmiddels hadden ze een groepje gevormd met twee
Limburgers en twee Brabanders. De Brabanders hadden
pech met hun Jeep. Deze kon alle inspanningen ten spijt niet
meer gerepareerd worden en ze moesten noodgedwongen
wachten op reserveonderdelen. Pascal: “We vonden het heel
moeilijk om die twee daar in de woestijn achter te laten. We
hadden er de halve nacht aan zitten sleutelen en konden het
niet oplossen! We zaten ver van de bewoonde wereld en het
was nog maar de vraag of de onderdelen gebracht zouden
worden.” Gelukkig liep het goed af en dook de auto een paar
dagen later weer op in de stoet.
Inkopen werden onderweg bij tankstations gedaan. Dat liep
een keer nog bijna mis toen Pascal en Patrick bedachten de
inkopen wel in het dorpje te kunnen doen, terwijl het eigenlijk
de bedoeling was dat deze bij het tankstation zouden worden
ingeslagen. Verder hebben ze qua proviand altijd redelijk rond
kunnen komen. Onderweg sleutelden de heren nogal eens aan
de diverse auto’s van de andere rallygangers. Ze hielpen elkaar.
Zo spraken Patrick en Pascal weinig Frans, maar er waren
anderen in de groep die dat wel konden. En weer anderen
kookten eten voor hen, terwijl hun auto in orde werd gemaakt
door de twee vrienden. Moj toch!
Bij de grens met Senegal werden ze opgevangen door de
organisatie. Er moest toen nog driehonderd kilometer worden
gereden over het strand. Een van de auto’s kreeg op het
strand een klapband waardoor de auto een scherpe bocht

a
Dure stempels en vis

in de paspoorten

naar rechts maakte en zo de zee in reed. De
gids, die niet kon zwemmen, klauterde op het
dak en bleef daar stokstijf zitten totdat de auto
uit zee getrokken was. Na aankomst in Dakar
kregen Pascal en Patrick voor hun verdiensten
onderweg een mooie oorkonde en een
dankwoord van de plaatselijke autoriteiten. En
nog was er geen douche in zicht, dus werd er
na 8000 kilometer rallyrijden gebadderd in de
Atlantische Oceaan…

En nog was er geen
douche in zicht, dus werd
er na 8000 kilometer
rallyrijden gebadderd in de
Atlantische Oceaan…
Gambia
Het hopje naar Gambia werd snel genomen.
De auto werd opgepoetst en in orde gemaakt
voor de verkoop. En daar op een centrale
locatie in Banjul (hoofdstad) werden alle
vervolg op blz 23
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Boxmeerseweg 2a 6598 BK Heijen
www.snellenhorecaservice.nl
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5975 DJ Sevenum
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op werkdagen
Leef Vrij
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5975 DJ Sevenum
T 077 467 8150
mogelijk op afspraak. 5975 DJ Sevenum
T 077 467 8150
E info@leefvrij.nu
E info@leefvrij.nu
I www.leefvrij.nu
I www.leefvrij.nu
Leef Vrij

www.leefvrij.nu

12Pim
EdPastoor Vullinghsplein
Janneke
5975 DJ Sevenum
T 077 467 8150
E info@leefvrij.nu
I www.leefvrij.nu

Theo

Mariet

Richard

Jolanda

Erik

Koen

Petra

auto’s geveild. Het leverde maar liefst € 42.000,= op. De
auto van Pascal en Patrick ging voor ruim € 1600,= over
naar een Nederlands meisje dat al jaren met haar ouders
en Gambiaanse man in Gambia woont. Er waren voor
deze rally vijf goede doelen geselecteerd. Patrick en Pascal
hadden gekozen voor een weeshuis in Gambia. Ze hebben
dit project ook met eigen ogen bekeken en gesproken met
de Nederlander die er werkte. Hij kwam betrouwbaar over.
Dat geld komt goed terecht, menen ze.
Afloop
Na drie dagen Gambia waar ze ook het pannenkoekenrestaurant
hebben gezien van de Nederlanders die met “Ik Vertrek” hadden
meegedaan was het tijd voor Patrick terug te vliegen naar huis.
Pascal vloog naar Ghana en wachtte daar op Cynthia en Mercy
om er de kerstvakantie samen met de familie door te brengen.
Begin januari kwam het stel terug in Nederland en begon het
dagelijkse leven weer.
We hoeven het eigenlijk niet te vragen, maar waar zijn
jullie trots op?
De standaardvraag in onze interviews. We kunnen het
eigenlijk wel raden en toch brengen ze het samen nog mooi
onder woorden: “Dat we onderweg zo veel mensen hebben
kunnen helpen met hun defecte auto’s, het dankwoord
dat we aan het eind kregen, de saamhorigheid tussen de
deelnemers. We hebben vrienden gemaakt. En we zijn trots
op onze sponsoren die ons in staat hebben gesteld dit
avontuur aan te gaan.“
Hebben jullie het thuisfront ernstig gemist?
Ze moeten toegeven dat dit wel meeviel. Je bent onderweg
zo druk met rijden, sleutelen, slapen, Facebook bijhouden en
nog veel meer. De tijd vloog gewoon, zo zeggen de vrienden.
Af en toe werd er gebeld en geappt . De vier weken die
Pascal voorafgaande aan de komst van Cynthia en Mercy
in Ghana vond Pascal wel lang duren, al heeft hij de tijd
goed benut met het uitvoeren van diverse klussen bij de
schoonfamilie.
Gaan jullie dit nog een keer doen, vragen wij?
Ze zouden het best wel willen geven ze aan, maar dan “op

Gestrand in zee

over het
achine freewheelend
The Mean Green M
strand van Senegal

twee wielen” per motor dus. Je moet de
kosten ook niet onderschatten zeggen ze
en dat geloven we direct. Maar het gevoel
dat ze dit avontuur tot een goed einde
hebben gebracht en dat ze een mooi bedrag
hebben kunnen doneren aan een weeshuis
in Gambia overheerst bij de twee vrienden.
Een hele oude droom die waarheid werd.
Dit punt kan van de bucketlist af, lachen ze.
www.amsterdamdakar.com

Hèjs Nèjs
April 2017

23

Heisa

Onbezorgd om gisteren en morgen

H. Dionysius Heijen,
Jaargang 36
Pastoor H.Reijnen,
Hoefstraat 39,
6598 AM Heijen
T: 0485 511533
M: 06 10087938

Kerkberichten:
zie 1Gennep, en
via www.heijen.info
Wijziging in
informatie:
www.heijen.info

vieringen in

Mei

2017

Zaterdag 06 mei
geen dienst
Zondag 07 mei 09.30 uur
Eucharistieviering met
het Gregoriaans koor
Zaterdag 13 mei
geen dienst
Zondag 14 mei 09.30 uur
Eucharistieviering
Zaterdag 20 mei
geen dienst
Zondag 21 mei 09.30 uur
Eucharistieviering met volkszang
Donderdag 25 mei 09.30 uur
Hemelvaart, Eucharistieviering met
het Gregoriaans koor
Zaterdag 27 mei 19.00 uur
Gebedsdienst met het Gezinskoor
Zondag 28 mei 11.00 uur
1e Heilige Communie,
familie-eucharistieviering
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In zijn Blijde Boodschap leert Jezus ons een levenswijsheid: het intens beleven van
het huidige ogenblik. We lezen in het Evangelie: ”Maak u niet bezorgd voor de dag
van morgen, want de dag van morgen zorgt voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg
aan zijn eigen leed!” (Mt. 6,34). In het Onze Vader wordt de beleving van het
huidige ogenblik in het volle licht gesteld: ”Geef ons heden ons dagelijks brood”.
Iedere dag opnieuw zullen we om brood vragen en dan nog slechts om brood
voor de dag van vandaag alleen. En in het “Weesgegroet” zeggen wij: ”Bid voor ons
zondaars, nú en in het uur van onze dood”. De gedachte van het huidige ogenblik
wordt hier twee keer onderstreept: bid voor ons, nú d.w.z. op dit ogenblik dat wij
thans beleven; maar ook dan wanneer de lichamelijke dood voor mij werkelijk een
“nu” zal zijn. Wie zich intens inleeft in het huidige moment denkt niet onnodig aan
het verleden. Waarom inderdaad nog langer bekommerd zijn om dat verleden?
Was het verleden goed, dank God dan.Was het verleden minder schitterend: God
vergeeft én vergeet! Waarom dan nog oude koeien uit de sloot halen?Vooral als we
weten dat dit verleden voor God niet eens meer bestaat! Wie het huidige ogenblik
ten volle beleeft, denkt ook weinig aan de toekomst want de toekomst behoort
ons niet eens toe. Wie immers zal door zijn tobben, zijn leven met één seconde
verlengen? Iedereen die het huidige ogenblik, ons enig zéker bezit, intens weet te
beleven, zonder angst voor de toekomst en zonder neerdrukkende herinneringen
aan het verleden, zal uit het ogenblik zelf al de blijdschap weten te halen die er in
verborgen ligt. De kracht, de vrede en de vreugde zijn gelegen in de aandachtige en
belangstellende houding die wij aannemen tegenover ieder stukje echt leven dat
ons ieder ogenblik ten deel valt.Wij zijn te zwak om meer te omvatten dan dit ene
ogenblik waarvan wij ons bewust zijn. Onze geesteskracht is door God gemaakt
op de maat van slechts één enkel ogenblik tegelijk. Wij zijn geroepen om intens op
te gaan in ieder moment. We kunnen er hoe langer hoe meer moed uit putten en
er diepe vrede in vinden, door ons van ogenblik tot ogenblik te laten drijven op
de concrete stroom van het goddelijk welbehagen. Daardoor verjaagt men iedere
nutteloze bezorgdheid en is men in staat de taak van het ogenblik, die dan ook
minder zwaar is geworden, in vrede te aanvaarden. Onze alledaagse, kleine wereld
zit vol eenvoudige vreugden. We zullen ze heel vlug ontdekken als we onze eigen
beperktheid en ieder huidig moment weten vast te leggen in de grote hand van
onze goede Vader.
Pastoor H. Reijnen

Winnend lotnummer paaskaars
Na de mis op eerste paasdag is uit de verkochte lootjes het winnende
lotnummer voor de paaskaars getrokken. Dit is geworden nummer 810
Hebt u dit lootje dan kunt u de kaars afhalen bij pastoor Reijnen op de
pastorie. Wij wensen de winnaar veel plezier en licht toe met deze kaars.

Heisa

Op de foto ziet u de kinderen die zondag 28 mei om 11.00 uur hun communie
doen.
De twee meiden op de achterste rij zijn: Eva van Grunsven en Megan Stoffele
Op de middelste rij zitten: Stef Lukassen, Rick Spanjers en Roan van Dalen
De voorste jongens zijn: Thijs Jans en Keano van Hees

Kerkplein

Beste mensen!
De opening van het Pastoor Jaspersplein is een groot succes geworden.
Naar schatting 400 Heijenaren hebben de “metamorfose” op enthousiaste
wijze gevierd. De boom, de bankjes met inscriptie, het monument voor de
volksdansfeesten; ze maken er samen een mooi en sfeervol plein van. Naast
wethouder Jan Welles, mevrouw Derks en de heer Reijnen van de gemeente
Gennep willen we hierbij natuurlijk ook de vereniging Hejje Mojjer danken
voor hun inzet. Maar ook de fanfare, de standhouders, de kunstenaars, de
dansgroep en iedereen die op welke wijze dan ook heeft bijgedragen: het was
prachtig. Heijen is wéér een stuk “mojjer” geworden.
Veel dank aan iedereen!

Het kerkbestuur
Opbrengst Vastenactie van De Heggerank
Alle kinderen van onze Heijense basisschool De Heggerank
hebben ook dit jaar weer hun best gedaan om zo veel
mogelijk geld bij elkaar te krijgen voor de Vastenactie.
Nadat de gehele school delen vanuit een lesprogramma
van de Vastenactie heeft gevolgd om de kinderen bewust
te laten worden van het feit dat niet alles gelijk verdeeld is
in de wereld, gingen de kinderen aan de slag:
- Groep 1 t/m 6 heeft tijdens de lessen handvaardigheid
van een melkpak een eigen vastendoosje/spaarpot
geknutseld. Zij hebben thuis en bij familie/vrienden kleine
taakjes gedaan en dit geld in hun spaarpotje verzameld.
- Groep 7 en 8 zijn met Heitje voor Karweitje in Heijen
langs de deuren gekomen om taakjes te doen en op deze
manier geld in te zamelen.
Het geld dat op deze manier bij elkaar is gebracht is
direct geteld. Dit heeft het mooie bedrag van € 711,20
opgeleverd. Bedankt allemaal!

In memoriam: Jan Vreede
Jan werd geboren op 30 januari 1929. Het boerenleven
betekende al van jongs af aan alles voor hem. Hij had
een grote interesse in en liefde voor het vee en de
boerderij. Jan begon na de oorlog op zeer bescheiden
niveau: een koe en een kalf. Typerend voor Jan is hoe
hij vervolgens van dat kleine begin iets groots wist te
maken. Samen met vrouw en kinderen natuurlijk. Zijn
grote inzet voor het werk bracht hij ook op hen over.
Bij de pakken neerzitten, was niet aan de orde. Jans
gevleugelde woorden waren: “Een tandje erbij zetten!”.
Behalve een grote inzet toonde Jan ook te beschikken
over visie en doorzettingsvermogen. Langzamerhand
ontstond een mooi bedrijf dat op een gunstig moment
kon worden verkocht. Na het harde werken op het
bedrijf kregen Jan en Dora nu eindelijk de tijd voor
het maken van mooie reizen. Ze hebben samen heel
wat van de wereld gezien en daar zeer van genoten.
Ze hadden het intussen buitengewoon naar de zin
in hun mooie “Vreedeshofje”. In de tuin had Jan een
groentekas waar hij vaak was te vinden. Daarnaast
had hij veel op met zijn landbouwmachines: hij kon er
maar moeilijk afstand van doen. Biljarten en een kaartje
leggen op zijn tijd hoorden er ook bij. Jan was een
man die genoot van belangstelling. Hij had altijd wel
een mooi verhaal paraat waarmee hij de lachers op
zijn hand kreeg. Nu is Jan uitgewerkt en uitgepraat. Hij
overleed op 8 februari 2017. We mogen terugkijken op
een lang en zeer welbesteed leven.
Dat je moge rusten in vrede, Jan.
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Gisteravond om half 11 stond ik nog
poppenkleertjes te strijken….
Als je dan geen bevlogen iemand bent, dan weten wij het ook niet meer. Tweeëneenhalve maand geleden openden op Industrieterrein de Groote Heeze de
deuren van Kringloop MaGe (dit rijmt op Page). De enthousiaste spin in het
web is de Siebengewaldse Sandra Peters (54). Zij runt samen met wel vijftien
vrijwilligers deze Kringloop. Wij gingen op een regenachtige zaterdagmorgen
bij haar op bezoek en waren onder de indruk van alles wat Sandra en haar team
op zo’n korte termijn hebben opgezet.
Sandra Peters
Sandra werkte al op 17-jarige leeftijd bij woningstichting
Cosmas en Damianas. Later omgedoopt tot Destion.
Na een van de vele reorganisaties besloot Sandra een
andere weg in te slaan.Tijd voor verandering! Door haar
werk bij Destion had ze al contacten met de Stichting
Actief in Boxmeer die daar ook een Kringloop heeft
en haar droom was iets dergelijks ook “aan de andere
kant van de Maas” op te zetten. Zo kwam ze terecht bij
Stichting MaGe. MaGe staat voor Maatschappelijke Hulp
Gennep, ontstaan uit de Papierbrigade en bekend van
onder andere de zwemlessen voor kinderen en het dit
jaar op te starten computerproject voor de kinderen
van de minima. De minima in de gemeente Gennep
vormen dus de doelgroep waarvoor de Stichting werkt.
Sandra’s idee was een Kringloop te beginnen waarbij
de opbrengsten zouden worden gebruikt voor de
financiering van verschillende projecten voor de
doelgroep. Tweeëneenhalf jaar lang werd gezocht naar
een geschikt pand, maar steeds liep het op niets uit. Bijna
werd besloten de pogingen maar te staken, totdat een
deel van het pand van Wijnco Vloertechniek beschikbaar
kwam. Het had de juiste bestemming en ook de ligging
was prima. Want bij een Kringloop heb je ook veel afval,
dat moet worden verwerkt en in een woonwijk is dit
nu eenmaal niet handig. Bij de verhuurder werd één hal
gehuurd. Sandra: “Er kwam alleen een slang uit de muur,
dat was de wateraansluiting.We hebben met z’n allen de
hele hal ingericht met een heel laag budget.”

Martien Janssen
Ook in dit verhaal komt Martien Janssen van AVG in beeld. Hij
had enorm veel spullen in voorraad en was blij deze kwijt te
kunnen bij Kringloop MaGe. Er is een goede werkovereenkomst
tot stand gekomen tussen het bestuur van Stichting MaGe en
Stichting Vluchtelingenzorg Gennep. Ze gaan samen in overleg
met de gemeente proberen een inzamelvergunning te krijgen,
zodat de kosten en voordelen op de juiste plaats terechtkomen.
De bedoeling is dat er een pasjessysteem komt waardoor
personen met een minimaal inkomen er op gepaste tijden
met korting spullen kunnen kopen. De doelgroep moet nog
in kaart worden gebracht in samenwerking met de gemeente.
Niet alleen Martien maar ook andere particulieren brengen
goederen bij de Kringloop. Sandra: “Alles is welkom: kleding,
speelgoed, meubels, serviesgoed, elektrische apparaten. De
spullen moeten wel werkend, heel en compleet zijn, anders is
het onverkoopbaar. We screenen wat binnenkomt zorgvuldig
en alleen het allerbeste wordt aangenomen. Gelukkig gaat de
kwaliteit van de goederen steeds verder omhoog.”
De rondleiding
Zoals jullie weten het meest favoriete onderdeel
van de redactie! Ik moet wat bekennen: ik ben ook
wel eens in een kringloopwinkel geweest en schrok
toen van de ouwe meuk die daar werd aangeboden.
Hoe anders is het bij Kringloop MaGe.
De bovenverdieping is ingericht met kleding en daar hangen
vervolg op blz 29
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Heikampseweg 71
6598 BS Heijen
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theunissenbouw@gmail.com
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toch leuke spullen tussen! Kijk er niet raar van op als je hier echte
designer kleding kunt scoren voor een zeer lage prijs. In de twee
hallen op de begane grond vind je geweldige spullen. Speelgoed,
meubelen, huisraad, serviesgoed, spelletjes, boeken, te veel om
op te noemen. Aan de achterkant van het pand bevindt zich
behalve het parkeerterrein ook een deur waar goederen kunnen
worden afgegeven. Kleding wordt gereinigd en eventueel versteld.
Meubels worden desnoods met een mooi stofje opnieuw bekleed.
Serviesgoed wordt afgewassen en zorgvuldig bekeken. Ja, lieve
mannen, in zo’n omgeving is het voor meisjes bijna onmogelijk niet
enorm hebberig te worden. Kennelijk heeft Sandra hier en daar
zelfs sterke magneten in de spullen gestopt, want er bleven diverse
artikelen aan onze vingers kleven. Onweerstaanbaar! Zo scoorde
Erica een leuk setje moderne borrelglaasjes, fotograaf Marita kwam
de deur niet uit zonder een tweetal zwartgelakte keukenstoelen en
jullie verslaggever zag een rieten stoeltje! Een snoepje € 7,50. Geen
geld. Want dat is ook nog leuk om te vermelden: de spullen worden
voor heel aangename prijsjes te koop aangeboden.

In zo’n omgeving is het voor
meisjes bijna onmogelijk niet
enorm hebberig te worden.

er is koffie en thee voorhanden. Want, zo benadrukt Sandra, het is
ook een sociale ontmoetingsplaats.
Bevlogen
Zoals bovenaan al opgemerkt; Sandra is een bevlogen vrouw
met het hart voor de zwakkeren / minder bedeelden in onze
samenleving op de juiste plaats. Ze weet alles van organiseren en
heeft oog voor details. Zij zegt: “De meeste voldoening krijg ik van
het doen van dingen voor de mensen, hun leven te verbeteren of
iets fijns eraan toe te voegen. Daar krijg ik enorm veel energie van.
Gisteravond stond ik om half 11 nog poppenkleertjes te strijken….”
Wat moet je daar nog aan toevoegen! Nou bijvoorbeeld: heb je
dingen in je huis die overbodig zijn geworden breng ze dan gerust
bij deze Kringloop. En loop vervolgens eens door de hallen.

Tien tegen een loop je na het
brengen van spullen weer met iets
leuks voor jezelf de Kringloop
weer uit…..
Kringloop MaGe, Sandra Peters
info@kringloopmage.nl; www.kringloopmage.nl
Groote Heeze 34, 6598 AV Heijen;Telefoon 06 3131 9121

Vrijwilligers
Sandra geeft het grif toe: ze is erg blij met de hulp van de vrijwilligers.
Vijf personen met een vluchtelingenstatus zijn in haar buurt. Zo is er
bijvoorbeeld Mohammed, een vluchteling uit Syrië. Hij is bijzonder
handig als klusjesman, maar hij kan ook met een naaimachine
overweg. De overige vrijwilligers, een stuk of tien, komen een aantal
dagdelen helpen bij de aanname van de goederen, het inrichten van
de showrooms, kassawerk en het doen van klusjes. De vluchtelingen
komen via Intos en de overigen melden zich spontaan aan als ze
komen shoppen. Sandra stuurt met gemak de hele boel aan. Ze
is nog op zoek naar een aantal vrijwilligers. Ben je bijvoorbeeld
technisch handig of heb je “iets” met kleding en styling, vind je
speelgoed wel leuk en ben je daarnaast minimaal een dagdeel per
week beschikbaar? Kom dan even langs voor een gesprekje.
In het midden van de voorste showroom staan tafels en stoelen en

ffel of een sjaaltje?
Zoek je een piano, een knu
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Het Heisafeest komt er weer aan!
Van vrijdag 2 juni tot en met zondag 4 juni.
Pinksteren = Heisafeest, vaste prik in
Heijen al acht jaar lang.
Uiteraard gaan we een avondje buurten
bij de organisatie om te horen wat er dit
jaar op het programma staat. We spraken
met een afvaardiging van het HeisaTeam:
Erica Reintjes, Nicole Scheffer, Elly van
Uden en Erwin Jansen. Deze laatste neemt
het evenement op de zondagmiddag
voor zijn rekening. De enthousiaste
club is allang begonnen met de nodige
voorbereidingen. De tent is besteld en
het tapgebeuren ook…. Dan heb je de
belangrijkste ingrediënten al in de pocket.

Het programma
We hebben eigenlijk maar één vraag. Wat
gaat er gebeuren? En ze vertellen. Eigenlijk
zijn de meeste programmaonderdelen
hetzelfde als vorige jaren. De Jeugddisco
op vrijdagavond 2 juni met als thema
“Blacklight”. Deze avond is bestemd
voor de jeugd van groep 7 en 8 en de
brugklassers. Het begint om 20.00 uur
en eindigt om 22.00 uur. De muziek is in
handen van SBS Sounds. Als vanouds gaan
de deuren tijdens de disco niet open.
Zaterdagmiddag 3 juni. Seniorenmiddag.
De organisatie heeft speciale aandacht
geschonken aan een volmaakte dansvloer
voor de jong gebleven senioren in ons
dorp. Want zo is de ervaring: tijdens
deze middag wordt er volop gedanst.
Het live orkest is wederom Alderöm. De
dansmiddag duurt van 14.00 tot 17.00uur.
Zaterdagavond 3 juni. Ruim baan voor Dé
Feestband van dit moment: De Heinoos.
Deze band werd vorig jaar gesignaleerd
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op de Zwarte Cross in Lichtenvoorde en nu dus in
Heijen. Komt dat zien, komt dat beleven. Tent open om
20.30 uur.
Zondag 4 juni, 1e Pinksterdag. Traditioneel luistert de
fanfare de Pinkstermis op. Deze mis geeft altijd een
bijzondere sfeer in de tent. Heel moj om mee te maken,
niet alleen voor pastoor en de muzikanten. De H. Mis
begint om 11.00 uur.
Bakken voor het Goede Doel.
Aansluitend aan de H.Mis: Heel Heijen Bakt. Vorig jaar
zijn ze daarmee begonnen en het was een groot succes.
Deze keer worden de Heijenaren opnieuw uitgedaagd
een smakelijk baksel in te leveren bij de organisatie. Er
is echter geen wedstrijd aan verbonden. Wat dan wel?
De stukken taart (graag thuis alvast voorsnijden, lieve
bakkers!) zullen worden verkocht voor het goede doel.
Welk goed doel? En nu komt Erwin Jansen van ESP in
beeld.

“Nihil Volentibus Arduum” ->
Niets is onmogelijk voor hen die
willen.
MYSA (spreek uit Maisa) staat voor Matara Youth
Sports Association. Deze organisatie komt op voor de
belangen van kansarme jongeren in de sloppenwijken
van Nairobi, Kenia. Het project van ESP Centrum
geeft deze jongeren een betere kans in de toekomst.
Erwin Jansen, samen met vriend en collega Harald Bant
hebben deze organisatie in de armen gesloten. In de
afgelopen jaren hebben zij met heel veel inspanningen
ervoor gezorgd dat een 17-tal jonge mensen uit deze
wijken zijn opgeleid tot fysiotherapeut. De vier besten
zijn nu in opleiding voor docent fysiotherapie.Want ook
nu zijn er weer twintig jongeren bezig met de opleiding
die aangestuurd wordt door Erwin en Harald. Daar is
echter heel veel geld voor nodig en de opbrengst van
de acties van deze zondagmiddag zal dan ook worden
ingezet voor dit project. Het geld zal in natura worden
uitgegeven. Denk bijvoorbeeld aan de inrichting van

Interview

een fysiotherapiepraktijk en het opleidingsinstituut.
Met de paasdagen waren Erwin en Harald weer in Nairobi om
het project verder aan te sturen.
Erwin heeft enorm veel filmmateriaal, dus als de koffie met de
Heijense Koek bij iedereen in de tent op het tafeltje staat zal
hij een film vertonen en daarbij zelf commentaar geven. Dan
wordt het tijd voor het buitengebeuren. Er staat een Zeskamp
in Afrikaanse stijl op het programma die geschikt is voor jong
en oud. Een van de bekendste nomadenstammen in Kenia
is de Masai. Deze krijgers in hun traditionele rode gewaden
kunnen enorm hoog springen! Kunnen wij dat ook in Heijen? En
speerwerpen? En Afrikaans voetbal? We zijn benieuwd…
Erwin en Harald hebben tijdens hun laatste reis bakken vol
inspiratie voor spellen opgedaan, dus dat belooft wat. De
film die door de organisatie tijdens de Zeskamp ongetwijfeld
gemaakt wordt gaat mee in de bagage van de volgende reis
naar Kenia. De Kenianen moeten kunnen zien hoe atletisch wij
hier zijn! Heb je een team van minimaal 6 personen dan kun je
je (liefst voor 1 mei) per e-mail opgeven bij dorpsfeest.heisa@
gmail.com. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
Een ander thema van de zondagmiddag is:

Hèjje blieft moj en gezônd
Deze middag zal ook de innerlijke en de uiterlijke mens centraal
gezet worden. Naast de sportieve zeskamp in Afrikaanse stijl
wil de organisatie ons kennis laten maken met alle bedrijven
en mensen uit en rondom Heijen die zich bezighouden
met gezondheid, welzijn en welbevinden in de meest ruime
zin van het woord. Het doel is om een markt te creëren
waarbij in de kraampjes deze bedrijven en personen zich
kunnen laten zien. Denk aan gezonde voeding, fitnesscentra,

gymverenigingen, sportverenigingen, yoga,
kappers, schoonheidsspecialisten, nagelstylisten,
pedicures,
mondhygiënisten,
bootcamp,
fysiotherapie, kinderfysiotherapie, diëtetiek,
massagepraktijken en nog veel meer. Dat
belooft dus een interessante gezondheidsmarkt
te worden! En dat allemaal rondom de tent op
het Heisaterrein aan de Hoofdstraat.
De Afterparty
Vanaf 16.00 uur speelt Strike 2, een geweldige
afsluiter van dit mooie weekend.
Het Heisafeest 2, 3 en 4 juni – mis het niet.
De organisatie zou graag nog wat vrijwilligers
willen vinden voor opruimwerkzaamheden
op maandag. Heb je tijd en zin, meld je dan
aan. Alvast dank.
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COENDERS
TWEEWIELERS
SINDS 1898

HEYEN

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

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

10
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Groente en fruit, gewoon vers!
Probeer ook eens onze verse
maaltijdsalades, stamppotten en
kant-en-klaar maaltijden.

De Poel 8
6591 BV Gennep
T. (0485) 51 42 44
elemansfrans@hotmail.com

Openingstijden:
Di. - do.
08.00 - 18.00
Vr.
08.00 - 20.00
Za.
08.00 - 16.00

Goede doelen week

GOEDE DOELEN WEEK HEIJEN 2017
“Ondanks het feit dat wij van mening zijn dat
de Goede Doelen Week in Heijen al redelijk
is ingeburgerd, willen wij u toch nog even
bijpraten en uw geheugen wat opfrissen”:
dit waren de inleidende woorden van het
artikeltje over de vooraankondiging van de
Goede Doelen Week in de maart-editie
van het Hèjs Nèjs. Helaas kwam het Hèjs
Nèjs een week later dan normaal op onze
deurmat terecht. Ook in 1Gennep werd
ons artikeltje niet geplaatst. Gelukkig was
de redactie van www.heijen.info bereid om
de vooraankondiging op de site te zetten.
(Dankjewel). Desondanks gingen woensdag 5
en donderdag 6 april (tussen 18.00 en 20.00
uur) de collectanten van de gezamenlijke
fondsen goed voorbereid op stap om de een
week eerder verspreide collecte-enveloppen
weer op te halen.Na het rondje langs de
adressen in de hun toegewezen wijk, kwamen
de collectanten twee aan twee het in Plan B
ingerichte “crisiscentrum” binnendruppelen
om hun collecte-emmers in te leveren. Ze
werden hier ontvangen met een kopje koffie
of thee en een plakje cake.Samen met een
fondscoördinator werden de enveloppen
geopend, de inhoud geteld en gecontroleerd
met de ingevulde bedragen op de collectebrief.
Daarna werden de “inkloppers” aan het werk
gezet om de bedragen op de collectebrieven
per wijk en per fonds in een ( weer meer
geperfectioneerd ) computerbestand in te
voeren. Zo kon men meteen zien wat de
donatie voor de 9 fondsen in die wijk was.
Intussen werd het muntgeld en het papiergeld

gesorteerd en geteld en het eindbedrag vergeleken
met de ingevoerde bedragen in de computer.
Het muntgeld werd vrijdagmorgen bij Jos van de
Troefmarkt ingeruild voor papiergeld. Daarna snel
naar de Regio Bank om daar het reeds opgehaalde
bedrag af te storten. Ondanks de problematiek
van de vooraankondiging van de Goede Doelen
Week blijkt deze in Heijen goed te leven. Dat laat
wel de voorlopige opbrengst van ruim €7300,zien. Dit is nog niet het eindbedrag, want bij het
schrijven van dit artikeltje is de collecte nog niet
afgesloten. De opbrengst is in elk geval al €500
hoger dan vorig jaar. In de mei-editie van het Hèjs
Nèjs zullen we het definitieve bedrag bekend
maken en de verdeling over de 9 deelnemende
fondsen.
Het mag wel duidelijk zijn, dat het organisatiecomité
zeer tevreden is met de GDW 2017. Ook van de
collectanten hebben we alleen maar positieve
reacties vernomen, of toch: De “ondeugende”
reactie van 2 collectanten die als laatste binnen
kwamen, was heel bijzonder; “we moesten
overal zoveel praten, want het was al weer een
jaar geleden dat we ons rondje langs de deuren
hadden gemaakt. Dat komt ervan als er maar één
collecte is!”.
Van de Heijense bevolking hebben we nu nog
geen reacties vernomen.
Heijense mensen; in ieder geval nu al bedankt voor
uw geldelijke steun aan de fondsen.
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Zo scheef lag de ark!

Wij zijn Winnaars!!
Zonder De Koning geen drijvende woning…. Wie de carnavalsstoet van eind februari gezien heeft herinnert zich waarschijnlijk nog wel deze praalwagen. En we weten
ook nog wel waar dat op sloeg. Op donderdag 29 december ramde een schipper met
zijn binnenschip de stuw bij Grave die een kettingreactie aan gebeurtenissen veroorzaakte over het hele deel van de Maas tussen Sambeek en Grave. De Maas liep leeg!
En dat had niet alleen gevolgen voor de scheepvaart en de industrie. Ook de Paesplas
waar zeventien woonarken hun thuishaven hebben liep langzaam maar zeker leeg.
Joselien en Ruud Roelofs
Wij praten over deze ingrijpende gebeurtenissen
na met Joselien (46) en Ruud Roelofs (48) die
slachtoffer werden van het zakkende waterpeil.
Als wij eind maart komen voor dit interview
ziet de plas er meer dan vredig uit. De woonark
Allegria ligt kaarsrecht zoetjes te soezen in
de ondergaande lentezon. Wat een uitzicht
heb je hier! De snoezige hondjes Snoopy en
Snowy mogen ook best samen met Ruud
en Joselien op de foto. Niets wijst nog op de
gebeurtenissen die hier nog maar amper drie
maanden geleden zijn voorgevallen. Ook de
andere zestien woonarken zien er weer tiptop
uit. Joselien en Ruud wonen nu ongeveer 1,5
jaar op dit schitterende plekje.

De woonark Allegria
ligt kaarsrecht zoetjes te
soezen in de ondergaande
lentezon.
Het ongeluk bij de stuw van Grave
Het ongeluk bij de stuw van Grave gebeurde
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op die donderdag rond half 8 ’s avonds en al een uur later,
rond half 9 ontdekten Joselien en zoon Tim (17) dat er iets aan
de hand was. De woonark begon aan de achterkant (gezien
vanaf de wal) langzaam maar zeker naar beneden te zakken,
waardoor hij scheef in het water kwam te liggen. Al snel was
het duidelijk dat het waterpeil dramatisch aan het zakken was
waardoor de voorkant van de ark, ook gezien vanaf de wal
droger en droger kwam te liggen. Joselien belde gelijk naar
Ruud, die een etentje had van zijn werk. Daarna begon ze te
bellen naar Rijkswaterstaat (RWS), maar daar was niemand
bereikbaar. Toen de sluiswachter in Sambeek gebeld. Die zag
al wel dat er iets aan de hand was maar kon nog niet vertellen
wat er gebeurd was.
Sambeek verwees Joselien door naar Grave en daar kreeg
Joselien meer informatie. Ze kreeg het advies de ark van de
meerpalen los te gooien en te proberen de ark naar het
midden van de plas te verplaatsen. Maar dat lukte helaas al niet
meer. Eén binnenschip lag in de haven bij For Farmers en die
sneakte er nog snel tussenuit voordat het te laat was. Intussen
raakten ook alle andere woonarkbewoners gealarmeerd. Wat
gaat er gebeuren? De Brandweer kwam ter plekke en al snel
kwam er een heel circus op gang. Alle bewoners werd gevraagd
hun kostbare bezittingen van boord te halen. Joselien pakte vlug
een koffer in met de belangrijkste spullen en bracht deze en
zoon Tim naar haar vader in Gennep. Zelf ging het echtpaar

Ruud en Joselien

met alle andere woonarkbewoners naar de Gemeentewerf
waar ze meer dan hartelijk werden opgevangen door de in
allerijl opgeroepen brandweerlieden en andere hulpverleners.
Waar het zo snel vandaan kwam weten ze niet, maar er waren
al meteen volop broodjes en koffie. Rond half 1 ‘s nachts werd
men op de hoogte gesteld door RWS over wat er eerder die
avond gebeurd was en de gevolgen hiervan.
Gaande de nacht kreeg men het bericht door dat het
onfortuinlijke schip dat de stuw bij Grave geramd had niet
helemaal vol geladen was en daardoor kon men ongeveer
berekenen hoe ver de Maas zou zakken. De brandweer richtte
meteen een commandopost in en op een whiteboard werd
geïnventariseerd wat er per ark aan de hand was. Een grote
saamhorigheid maakte zich van de groep slachtoffers en
hulpverleners meester. Je hebt elkaar dan meer dan nodig. Om
zichzelf en de hulpverleners op te peppen riepen ze geregeld
tegen elkaar: …Wij zijn Winnààrs…. Waarbij beide armen
rechtop in de lucht gestoken werden. Dat hielp!
Vrijdag 30 december
Die dag kon men al een beeld krijgen van de omvang van
de ramp. Van de zeventien woonarken waren er al vijftien
vastgelopen op de wal. De woonark van de familie Roelofs lag
zelfs met één punt dieper naar beneden dan met het andere
punt, wat een groter gevaar voor doorbreken inhield. RWS
adviseerde de bewoners alvast contact op te nemen met hun
verzekering en de schade-experts kwamen al snel naar de
Heijense Paesplas om poolshoogte te nemen. Ruud wil graag
dat wij hier noteren dat de verzekeringsmaatschappijen heel
goed hun verantwoording hebben genomen en dat alle schade
die in de loop van die avond en de dagen erna is ontstaan naar
tevredenheid is afgehandeld.
Centerparcs werd ingeschakeld voor onderdak. Daar bemoeide
ook de burgemeester, Peter de Koning, zich persoonlijk mee.
Dat was best lastig want het was midden in de kerstvakantie
en de huisjes zaten nagenoeg vol. Maar de medewerkers van
Centerparcs dachten volop mee en zorgden ervoor dat diverse
families terecht konden op het park. Niet iedereen maakte
gebruik van de huisjes. Men ging ook naar familie en vrienden.
Na een paar dagen Centerparcs huurde de familie Roelofs

De woontark ligt weer vlak

een camper, zetten die op de dijk en daar verbleven ze tot de
problemen waren opgelost.
De ark moest zo veel mogelijk leeggeruimd en meubilair
moest verplaatst worden. Eén app’je naar de vrienden van
Joselien en Ruud was genoeg. Binnen no time was de complete
vriendengroep ter plekke en bracht de inboedel in veiligheid.
De meubels van de woonkamer werden zoveel mogelijk naar
de voorkant van de ark gebracht om zo weinig mogelijk gewicht
aan de achterkant te hebben, waardoor de ark niet verder zou
zakken. Inmiddels stond het water al bijna bij het raam aan de
zijkant. Het terras aan de achterkant lag al helemaal onder water.
Zie foto.

In de loop van vrijdag werden de
zaken steeds nijpender.
Zaterdag 31 december, oudejaarsdag.
Een bergingsbedrijf werd ingezet. Duikers waren al een hele
nacht en een dag bezig geweest om zoveel mogelijk zand en
grind onder de woonarken weg te scheppen. Rond 4 uur
‘s middags moesten ze de werkzaamheden staken. De duikers
waren uitgeput en het schoot voor geen meter op. De buurman
(Roy Goossens) kwam met een helder idee: “We moeten een
hijskraan hebben.” Daarop volgde een wanhoopstelefoontje
naar Ramon Janssen, directeur van AVG. Nu moet je weten
dat AVG graag de activiteiten in de haven zou willen uitbreiden
en de woonarkbewoners hier op zijn zachts gezegd wel enige
bezwaren tegen hebben. Het belette echter Ramon niet om
meteen zijn materieel aan te bieden.“Die kraan komt eraan,” zei
hij. Hij had alleen zo snel geen kraanmachinist beschikbaar, maar
Roy en Ruud kenden er wel een en die kwam meteen. In een
mum van tijd stond die kraan er. Heel voorzichtig werd het zand
en grind onder de woonark weggeschept en tot opluchting van
alles en iedereen die op de dijk de werkzaamheden volgden
kwam de woonark weer iets rechter te liggen en zag je duidelijk
dat het water steeds verder van de ramen af kwam te staan.

vervolg op blz 23
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Wat later die oudejaarsavond kwam Friso van het Heijs Hepke
de dijk opgehuppeld met twee zakken oliebollen “want die
zullen jullie vandaag nog wel niet gehad hebben”. Zie je de
film voor je? En hij was niet de enige. Ruud en Joselien kunnen
er nog steeds niet over uit wat voor een warme hulp ze van
alle kanten mochten ontvangen. Niet alleen van RWS, de
brandweer, de hulpverleners en burgemeester De Koning die
elke dag langskwam om de stand van zaken op te nemen, maar
ook van de vaak onbekende burgers zelf. Aan alle kanten werd
medewerking aangeboden. Niet te geloven.
Uitdaging
Toen was de ellende nog niet voorbij. De knappe koppen van de
ingenieurs van RWS werden uitgedaagd een oplossing te vinden
voor alle problemen die zich voordeden op het stukje Maas
tussen Sambeek en Grave.Vele binnenschepen waren gestrand
en moesten op een of andere manier verder. Men bedacht het
plan om het waterpeil van het Maas-Waalkanaal op te hogen
zodat de binnenvaartschepen weg konden. Dat bracht de
woonarkbewoners ook op een idee. De Paesplas moest worden
afgeschermd van de Maas en vol water worden gepompt. Dit
plan werd aan burgemeester De Koning voorgelegd. “Wacht
maar,” zei hij. “Ik heb wel wat telefoonnummers van mensen
in Den Haag” en hij belde zonder omhaal premier Mark Rutte
in zijn torentje. De volgende dag had hij al goed nieuws. Het
zou dezelfde dag nog in de Tweede Kamer behandeld worden.
En weer een dag later kwam het bericht van verantwoordelijk
minister Melanie Schultz zelf. RWS kreeg de opdracht het
waterpeil in de Paesplas zo snel mogelijk verhogen, koste
wat kost. Op de gemeentewerf kregen de gemeente en de
bewoners de arme ingenieur van RWS op bezoek die de klus
moest gaan klaren. Moedeloos zat hij op een stoel. Hoofd en
schouders naar beneden. Hoe moest hij dat nou aanpakken?
Maar dan blijkt eens te meer waarom Nederland zo’n grote
reputatie heeft op het gebied van watermanagement. De
hulpvraag ging als een razende rond bij de algemeen bekende
bergingsbedrijven. En binnen twee dagen ging het hoofd van
de ingenieur van RWS langzaam weer omhoog, want zinnige
suggesties vlogen binnen. Het bedrijf Mammoet, bekend van
het ophengelen van de Koersk, de Russische onderzeeër die bij
Moermansk was gezonken, had zelfs een oplossing. De Paesplas
werd met behulp van een enorme flexibele slang gevuld met
water van de Maas afgesloten. We hebben dat oranje gevaarte
denk ik allemaal wel in het water zien drijven, want het was goed
zichtbaar vanaf de weg. Er werden pompen aangesloten en het
water werd overgepompt van de ene naar de andere kant van
de slang. Ja, dat is gemakkelijk opgeschreven, maar die pompen
moesten wel even van Friesland komen en het sneeuwde en
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ijzelde als de pieten die dag.Toch kwamen ze tijdig aan in Heijen
en deden hun reddende werk. Langzaam maar zeker vulde de
Paesplas weer met water en begonnen alle woonarken weer
te doen wat ze moesten doen, namelijk zoetjes drijven op
een van de mooiste plekjes van Heijen. Het leed was na drie
weken ellende eindelijk geleden voor de woonarkbewoners.
De gehuurde campers konden weer terug en men nam zijn
intrek weer. De schade werd opgenomen. Bij de woonark van
Ruud en Joselien was een gat ontstaan in de zijwand waar
de moeren van de meerpaaltouwen aan vastzitten. Door de
enorme krachten hielden de moeren het niet meer en ontstond
het genoemde gat. Hierdoor was toch nog aardig wat water
door naar binnen gesijpeld. Toen Ruud en Joselien ons na het
interview de onderverdieping lieten zien kregen we enigszins
een beeld van de omvang van de schade die het naar binnen
gelekte water had veroorzaakt. Gelukkig was de badkamer
onbeschadigd gebleven en het eerste dat Ruud deed toen hij
eindelijk weer op zijn ark mocht was een uitgebreid bad nemen.
De media en de immense belangstelling
Over media-aandacht heeft men in het geheel niet te klagen
gehad. Alle bekende TV stations en kranten zijn langs geweest en
maakten sfeerreportages die de omvang van de ramp goed in
beeld brachten. Ook de minister Schultz maakte haar opwachting
en nam de operatie in ogenschouw. Namens de arkbewoners
waren Ruud en buurvrouw Jolanda de woordvoerders in de
media. Een rol die hen goed af ging. En zo zagen we allemaal
Ruud op het NOS Journaal met een dikke berenmuts op zijn
hoofd. Het was dan ook stervenskoud die dag! Soms werd
de aandacht van de belangstellenden wel erg groot. Er was
zelfs sprake van enig ramptoerisme. Burgemeester De Koning
kwam meteen in actie en vaardigde een noodverordening
uit. De toegang tot de dijk werd ontzegd aan iedereen die er
niets te zoeken had. Toch kunnen Ruud en Joselien wel begrip
opbrengen voor de aandacht.
Emoties
Ruud en Joselien willen best weten dat er op de dijk in die
donkere dagen menig traantje van angst, verdriet en uitputting is
gevloeid, ook bij hen. Ook tijdens ons gesprek lopen de emoties
een paar keer hoog op, alleen nu geen tranen van verdriet
of angst maar van dankbaarheid en ontroering. Vooral als ze
vertellen over alle hulp en steun die ze mochten ondervinden
van hun buren, vrienden, hulpverleners en van zo ontzettend
veel geheel onbekende mensen houden ze het
niet droog. Er was er een bij, zo vertellen ze, die
met een riek probeerde steentjes weg te steken
onder de ark. Elk steentje is er eentje, zo vond hij.

de pompen worden aangeslote
n

Het was echt heel goed bedoeld, maar het hielp niet. Toch zijn
ze ook deze man dankbaar. “We hoefden maar te kikken” zo
zeggen ze en het was er.“O, jullie hebben een stekker, schakelaar,
whatever nodig? Haal ik even.”

“O, jullie hebben een stekker,
schakelaar, whatever nodig?
Haal ik even.”
Frank van den Berg van TLight zorgde ervoor dat het hele
terrein dag en nacht met enorme ledlampen verlicht werd. Er
werd eten en drinken gebracht. Niet te geloven allemaal. Het
vervult hen met trots en grote dankbaarheid. En dat geldt niet
alleen voor hen. Ook de bewoners van de overige zestien arken
hebben geleden onder alle misère en wij willen hen zeker niet
te kort doen. Wij hopen van harte dat zij in dit verhaal ook hun
zorgen, ervaringen en gevoelens verwoord zien worden.
Vorige maand schreef de hele groep een prachtige brief
aan Burgemeester De Koning die ook in 1Gennep werd
gepubliceerd. Hierin uitten de bewoners hun bewondering en
dankbaarheid richting onze doortastende burgemeester en
iedereen die hen de helpende hand heeft toegestoken. Wat
leven wij toch in een prachtig land, beste mensen…. Zie je nou
wel dat het kan? Weg met die negativiteit!

Dijkwacht Heijen en
Gennep in actie…
Ook de leden van de Dijkwacht werden ingezet tijdens het
laagwater en wel van zondag ochtend 15 januari tot en met
woensdagmiddag 18 januari. Let wel, dit betrof zowel dag als
nacht shifts van ongeveer twee uur per keer. En dat tijdens
deze koude, mistige winterdagen! Hoewel ze aangeven dat ze
deze hulp als iets vanzelfsprekends zien, vonden wij het van de
redactie toch het vermelden waard.
Toen wij de dijkwachten naar hun ervaringen vroegen werd er
door een aantal enthousiast gereageerd.
Donker
Het begon al met het vervoer heen en terug wat een aparte
ervaring te noemen was volgens Dijkwacht Dinie Pas, vooral

Hard aan het werk

in het donker in de jeep over de landweggetjes. Eentje achter
in de achterbak en eentje naast de chauffeur. “Het gaf het idee
alsof we op crimineel pad gingen terwijl we juist zo’n goed werk
gingen doen!”
Dijkgraaf Heijen, Wim Elbers, had loopschema´s gemaakt
en vond naar eigen zeggen de animo onder de dijkwachten
voortreffelijk te noemen!
Vermeldenswaardig is verder nog volgens Wim, dat de pompen
die hier ingezet waren dezelfde pompen zijn als die in 2005 naar
de VS (New Orleans) zijn verscheept om daar het overtollige
water weg te pompen veroorzaakt door de orkaan Katrina.
Blauwe plek
Wat dijkwacht Marita Lambregts het meest is bijgebleven
is dat ze (als vrouw) toch in een beetje een mannenwereld
‘piping’ ontdekten, een echte dijkwachtterm. “We waren wat
twijfelachtig om het te melden maar toen we het gedaan
hadden werd het ook als zodanig gezien door deskundigen,”
lacht Marita.
Verder veroorzaakte een val nog een flinke blauwe plek maar
gelukkig niets gebroken! Fijn dat dan iemand in de volgende shift
een beroep in de gezondheidszorg heeft! Verder zegt Marita
nog: “Ik spreek natuurlijk voor mezelf maar ik denk dat we als
buurt dit klusje ook met hulp van de Gennepse dijkwachten
maar weer mooi geklaard hebben. Deze ervaring heeft ons veel
voldoening gegeven.”
Ook dijkwacht Antoinette Kerkhoff vond het een leuke ervaring
en zou het zo weer doen!
Respect
Er werd aangegeven veel respect te hebben voor de mannen
die de buizen aan hebben gelegd. “Toen wij voor de tweede
keer terug kwamen waren zij nog steeds bezig. Sommigen
hadden meer dan 24 uur gewerkt,” aldus Dinie.
Verder zeggen de dames bewondering te hebben voor de
organisatie. Als je baan bestaat uit altijd binnen werken, droog
en bij de verwarming krijg je ook meer respect voor mensen die
bij weer en wind buiten aan het werk zijn om onze samenleving
veilig en begaanbaar te houden!
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18.000 vel papier per uur,
dubbelzijdig, formaat 70 × 100 cm
in full colour voorzien van persvernis.
Te bedienen door slechts één man/
vrouw die alle tien de drukplaten
binnen één minuut kan wisselen.
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Onze 10-kleurenpers staat
hier garant voor. 7 dagen per week,
24 uur per dag.
Dit is slecht één machine uit ons
machinepark De rest van ons
machinepark doet er niet voor onder.
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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.

Agenda

Het maandblad is een informatiebron voor alle bewoners en bedrijven van Heijen. Het wordt huisaan-huis verspreid.

Donderdag 27 april
13.30 uur D’n Toomp
Oranjecomité - Koningsdag

Abonnement Hèjs Nèjs aan
vragen: bij voorkeur per e-mail:
henk.kerkhoff@heijen.info Eventueel per telefoon 0485-513506.
Kosten per jaar: € 25,- exclusief
verzendkosten; inclusief verzending in Nederland€ 60,-.

Zondag 30 april
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”
V.V. Heijen 1 - SVS 1

Belangrijke telefoonnummers
Algemeen alarmnummer:
(ambulance, brandweer, politie)		

112

Politie:				
Europaplein 5, 6591 AV Gennep		
0900 - 8844

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

Zondag 7 mei
Schietterrein De Maasarm
Sint Dionysiusgilde - Koningschieten

Huisartsen:			
Huisartsenpraktijk Gennep
Europaplein 5, 6591 AV Gennep		
Spoed:
Huisartsenpraktijk Ottersum
Raadhuisplein 1, 6595 AK Ottersum
Spoed:
Buiten kantooruren:
Huisartsenpost
Maasziekenhuis Boxmeer eo		

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

Zondag 14 mei
14.30 uurSportpark “de Heikamp”
V.V. Heijen 1 - De Zwaluw 1

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

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

Zaterdag 20 mei
20.00 uur D’n Toomp
Fanfare E.M.M. - Concert “Brass Meets Strings”

Gemeentehuis:			
Ellen Hoffmannplein 1,
6591 CP Gennep		
0485 - 494141
Gennep zorgloket		
0485 - 494141
www.gennep.nl
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De volgende Hèjs Nèjs
verschijnt
23 mei 2017

Donderdag 4 mei
13.30 uur D’n Toomp
KBO afd. Heijen - Kienen

Zondag 21 mei
Zij Aktief - Dauwtrappen en ontbijt
Woensdag 31 mei
KBO afd. Heijen - Fietstocht
Donderdag 1 juni
13.30 uur D’n Toomp
KBO afd. Heijen - Kienen
Vrijdag 2 juni t/m Zondag 4 juni
Evenemententerrein
Heisa Hejje Mojjer - Heisafeest!
Zaterdag 10 juni
14.00 Sportpark “de Heikamp”
V.V. Heijen - Bedrijventoernooi
Zaterdag 17 juni
Sint Dionysiusgilde - Inhalen en receptie Koningspaar
Zondag 18 juni
15.00 - 17.00 uur D’n Toomp
Slagwerkgroep EMM
The Art of Percussion
Zondag 22 juni
Zij Aktief - Fietstocht met excursie
Zaterdag 8 en zondag 9 juli
St. Dionysiusgilde
Noordlimburgs Fietsweekend

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

www.heijen.info

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

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

0485 - 512053

Ziekenhuis:
Maasziekenhuis Pantein
Dokter Kopstraat 1,
5835 DV Beugen		

0485 - 845000

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

024 - 3550222

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

0485 - 511533

Thuiszorg:
Thuiszorg Pantein		

0900 - 8803

Sensoor
Proteion Thuiszorg		
Proteion Schoon		

088 - 850 00 00
088 - 850 00 00

SOS telefonische hulpdienst:
Dag en nacht aandacht		

0900 - 0767

Gewonde of gevonden dieren:
Dierenambulance:		024-3550222
Dierentehuis De Mere:		024-6414982
www.mere.nl
Dierenbescherming Nijmegen:		
088-8113550

Al ruim 40 jaar hèt adres voor comfort en kwaliteit

Handmatig verstelbare relaxfauteuils
Meer dan 180 modellen
In stof vanaf € 875,- in leder vanaf € 965,-

Meer dan 50 modellen banken & bankstellen eventueel mét relaxfunctie

Relaxfauteuils met sta- op hulp
Meer dan 90 modellen
In stof en leder al vanaf € 995,(veelal uit voorraad)

De beste banken
Nederlands fabrikaat

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

info@teunarts.nl

* Niet van toepassing op aktiemodellen, aanbiedingen en overige acties.

