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WAT ER ZOAL GEBEURDE
boterkoek maken met je HHBFF’s pag.3, de drie Lambertus kerken pag.5,
uitslag pompoenwedstrijd pag.6, oproep kinderen Hedikhuizen pag.9,
Hedikhuizen duurzaam pag.14-15, puzzel pag.16,
En er gebeurde nog veel meer!
Trots bieden wij aan

De Hékèse Post

D

e zomer voorbij
Met nog een laatste stuip in de week voor het uitkomen van deze editie van De Hekese Post, waarin de thermometer toch weer even richting de 25°C ging, nemen we afscheid van de lange, warme en droge zomer 2018.
Hoewel het grondwater nog lang niet overal weer op peil is en de meeste agrariërs de ongekende droogte van dit
jaar nog te boven moeten zien te komen, hebben velen van ons toch wel genoten van de lange warme
zomeravonden en het veelal prachtige weer.
Sinds het begin van de historische metingen in 1706 is de gemiddelde temperatuur in de zomer niet zo hoog geweest
als dit jaar. Opvallend is dat het 60 dagen op rij overdag boven de 20 graden was. Dit was tussen 25 juni en 24 augustus. En verder was het natuurlijk kurkdroog. Landelijk is er gemiddeld 105 millimeter regen gevallen. Ter vergelijking:
het langjarig gemiddelde in de zomer is 225 millimeter. Juli spande de kroon: het was de droogste hooimaand sinds
het begin van de metingen met slechts 11 millimeter regen als landelijk gemiddelde, gewoonlijk is dat 78 millimeter.
Inmiddels is er weer wat regen gevallen en zijn her en der de haardjes en
houtkachels al aan geweest. De herfst en de winter worden aangekondigd
door mistige ochtenden en langere avonden. Binnenkort zullen de
voorbereidingen voor gezellige festiviteiten als Halloween, Sinterklaas en
Kerst van start gaan.
Voor nu bieden we jullie weer met trots onze Hekese Post aan. Ook deze
keer dik genoeg om een avondje lekker op de bank te liggen lezen over alles
wat er in ons mooie dorp gebeurt. Veel leesplezier!
Redactie van De Hékèse Post
Jullie ideeën, verhalen en foto’s zijn van harte welkom voor de volgende
editie. Dit kunt u mailen naar dehekesepost@hedikhuizen.nl of geef het
persoonlijk aan ons af voor 13 januari 2019, wij streven om begin februari
de volgende Hékèse post uit te brengen.

in ons dorp

Bloemige akkerranden

W

e zien het steeds meer. Ook in Hedikhuizen.
Kleurrijke bloemige akkerranden die zijn ingezaaid met speciaal samengestelde mengsels
van bloemen,grassen, en kruiden van inheemse soorten zoals bijvoorbeeld duizendblad,
margriet, rolklaver, rode klaver, witte klaver en koopkruid. Deze eco-akkerranden geven een
impuls aan de ontwikkeling van de natuur in onze polder en biodiversiteit,de afwisseling in de
natuur. Biodiversiteit zorgt voor schoon water, vruchtbare grond en een stabiel klimaat.

Maar hoe dan?
Waar de Maas en haar oevers een natuurlijk grensgebied zijn in ons dorp, doen de akkerranden
en houtwalletjes dienst als natuursnelwegen of bruggen in een gebied waar ook grootschalige
landbouw en veeteelt plaatsvindt. De verschillende bloemen trekken veel insecten en bijen aan.
De hogere grassen bieden voedsel en bescherming voor klein wild en gevogelte. In de keten van
de natuur speelt dit een belangrijke rol in het aantrekken van andere inheemse vogels, reptielen
en wild. Dit kan ook interessant en nuttig zijn voor de teelt van landbouwgewassen, denk
bijvoorbeeld aan wormen die de bodemstructuur verbeteren, bijen en hommels die gewassen
bestuiven en sluipwespen die bladluizen bestrijden.
Los van de functionele voordelen van bloemen akkers, is het effect van de eco-akkerranden ook
voor natuurliefhebbers interessant. Zo is er in onze polder de afgelopen jaren weer melding
gedaan van dieren die hier niet veel meer voor kwamen, zoals verschillende soorten
salamanders, de patrijs, groene specht, torenvalk, watersnip en wulp, maar ook reeën, hazen,
en vossen komen steeds meer voor. Dit laatste kan weer voor andere problemen zorgen
(denkende aan het lot van de kippen van Bart & Wendy en familie van Vleuten).
Uiteindelijk gaat het om het vinden van een goede balans,en een opbouwende dialoog tussen
agrariërs en dorpsgenoten
Voor het inzaaien van akkerranden kunnen boeren maar ook particulieren subsidie
aanvragen bij de provincie. In het dorp kunnen familie Winkel en Van De Griend je er ook meer
over vertellen.
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Boterkoek maken met je HHBFF’s
Nora Boelen, Charlot Korsten en Liedewij van den Brand

Het boterkoek recept is al drie
generaties oud vertelt Nora Boelen
225gr bloem
200gr (room)boter
150gr basterdsuiker
Zakje vanillesuiker
Melk of ei

Wat een heerlijke woensdagmiddag om samen met je
HedikHuizenBestFriendsForever boterkoeken te maken
maar het opeten is toch wel het aller leukst!
De drie vriendinnen wegen samen zorgvuldig alle ingrediënten af
en daarna kneden maar.. Wat voelt bloem lekker zacht hè en hoe
plakkerig is boter eigenlijk. Aaah alles blijft aan je vingers plakken
maar uiteindelijk wordt het één grote bol, net een dino ei !
Die luchtig in de vorm aanduwen, melk erover en de oven in.
Tijd om te spelen. Na twintig minuten nog even laten afkoelen
en dan proeven maar...LEKKER !

Bereidingswijze:
 Doe de boem suiker, boter en vanillesuiker in een kom
 Met je handen tot een grote bol kneden
 Boterkoekvorm invetten, druk daarna zachtjes het deeg





gelijkmatig aan tot 1 cm onder de rand
Lichtjes met melk of ei insmeren(overtollig afgieten)
Zet in de oven voor 15 min op 200 graden
Daarna nog 5 min met aluminiumfolie erop
Ongeveer 10 min aflaten koelen daarna onderkant
losmaken, eventueel herhalen

dehekesepost@hedikhuizen.nl |

3

{ in ons dorp }

Uitslag pompoenwedstrijd

D

e acht reuzen pompoenstekjes die afgelopen plantjesdag door hun nieuwe eigenaren werden uitgekozen zijn
allemaal uitgegroeid tot bijzondere creaties. Groot, klein, griezelig, glad, ze zijn allemaal anders ondanks dat ze
uit één en hetzelfde zakje zijn gekomen. Bart bedankt voor het organiseren en iedereen bedankt voor het
meedoen. Volgend jaar wordt er weer een wedstrijd georganiseerd. Kom jij ook een pompoenstekje halen? OP=OP

 Sophie: haar pompoen is 56cm
geworden. Hij stond in een pot en is af en
toe vergeten. Hij is de benjamin van het
geheel geworden. Volgende keer beter!

 Corry: haar pompoen is 65cm
geworden. We denken dat hij halfzijdig is
bevrucht omdat maar één kant ontwikkeld
is. Wel meteen klaar voor Halloween.

 Hanneke: haar pompoen is 86cm
geworden. Hij is groot geworden tussen
soortgenoten. Misschien net te weinig
licht gehad? Revanche volgend jaar!

 Helene: haar pompoen is 99cm
geworden. Wat een vreemde eend in de
bijt deze mooie groene, op een watermeloen lijkende pompoen. Oranje verven?

 Sandra: haar pompoen is 110cm
geworden. Als beginnende moestuinster
heeft zij haar stekje liefdevolle verzorgd en
haar pompoen vertroeteld als haar kindje

 Carine: haar pompoen is 124cm
geworden. Deze prachtig glimmende pompoen, die gelukkig de slakken invasie heeft
overleefd, verdient de schoonheidsprijs.

 Dineke: haar pompoen is 153cm
geworden. Hij overleefde een val van de
appelboom en twee verhuizingen. Niet
slecht voor deze peervormige grootheid

 Mirjam: haar pompoen is 165cm
geworden. Drie keer nagemeten maar hij
kwam hij net 7 cm te kort maar dit pracht
exemplaar mag er zeker zijn!!

 Wendy: haar pompoen is 172cm geworden. Er bleef één stekje over na de plantjesdag. Deze heb ik toen maar in
onze eigen tuin gezet. Zie foto op de voorpagina, maar je kan hem ook op onze dam zien liggen, niet te missen!
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Huizen en Plekken met Geschiedenis
Drie Sint Lambertus kerken

D

e geschiedenis van de katholieke parochie verloopt in een aantal perioden waarbij oorlogen, het water, en het
weer een directe of indirecte rol hebben gespeeld. De parochie-geschiedenis begint in de 10de eeuw met de
stichting van het dorp. Over deze periode is weinig bekend. Zeker is dat rond 1140 het eerste kerkje is
gebouwd, dat nu het ’Protestantse‘ kerkje wordt genoemd en staat aan de Hoge Maasdijk
In 1285 verwerft de abt van de abdij van Bern (gelegen tegenover
Hedikhuizen) het patronaat over Hedikhuizen, Bokhoven, Luttelherpt en
Haarsteeg. Hoewel de abdij tot het bisdom Utrecht behoorde,viel onze
parochie onder Luik tot 1559 en daarna onder Den Bosch.
Eind 16de eeuw werd de parochie en het kerkje het doelwit van de
godsdienst twisten, tijdens de tachtig jarige oorlog. Verwoesting van
kerken en hun interieur, de beruchte beeldenstorm zorgt dat de
katholieken het kerkje kwijt raken aan de protestanten. De katholieken
zijn veruit in de meerderheid, maar worden gedwongen ondergronds te
gaan in schuren en de zogenaamde schuilkerken.
Toen in 1796 een definitieve scheiding toe stand kwam tussen kerk en
staat herkregen de katholieken weer het recht om hun erediensten te
houden.

Helaas de katholieken van Hedikhuizen werden pas
wakker toen het al te laat was, in 1801 werd de
regeling weer ingetrokken. Alle reele kansen om hun
eigen kerkje weer terug te krijgen waren verkeken.
Toen zat er niets anders op voor de 300 katholieken in
Hedikhuizen om zelf hun kerk te gaan bekostigen. Dit
betekende een zware, nauwelijks te dragen financiele
last. Bedelacties werden opgezet en het was weer een
uniek bouwproject omdat de kerk en pastorie in een soort boerderijstijl onder één dak werden gebouwd.
Voor de Hekese kerken kwam de definitieve nekslag aan het einde van de tweede wereldoorlog.
Beide kerken werden door hun ligging en hoogte uitstekende observatieposten bij de frontlinie langs de rivier. Zij werden opgeblazen en weer
moesten de gelovigen zich behelpen met een noodkerkje in het voormalig
café van Jan van Dal aan de Groenstraat.
Deze toestand duurde tot 1963 dankzij gelden uit de oorlogsherstel
betalings-fonds en de bewoner van Hekese kon er weer een nieuwe kerk
worden gebouwd. De kerk werd ontworpen door architectuur van de
Bossche school. Door de terugloop van het aantal kerkgangers en de hoge
financiele lasten werd de kerk op 13 november 2011 gesloten.

dehekesepost@hedikhuizen.nl |
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Uit de moestuin
Bart en zijn slakken of gastropoda (buikpotige)

W

at hebben we een prachtige zomer gehad dit jaar.
Zeven maanden zonneschijn en zelfs de meest tropische gewassen redden het dit jaar in onze Nederlandse
moestuinen. Maar het lijkt wel alsof slakken ook houden van een zonnetje. Met of zonder huisje, elke soort

is in overvloed aanwezig dit jaar. Ze eten aan alles wat ook maar een beetje op een groen, jong blaadje lijkt.
Persoonlijk had ik zelfs slakkenvraat aan de stengels van de uien. Nou eten wij die stengels niet zelf dus mogen daar
de slakken best van snoepen. Maar ze maken ook grote gaten in de aardbeien en dat vind ik wel erg.
Wil je slakken bestrijden dan zijn daarvoor legio mogelijkheden. Je kunt vallen maken met bier, korreltjes strooien
(wel bio graag, niet schadelijk voor de rest van de natuur) of natuurlijke vijanden zoals vogels en egels lokken naar je
tuin. Wil je de slakken nou niet dood maken dan kun je tegen de schemer in je tuin gaan zitten, de beestjes verzamelen en dan ergens uitzetten waar ze je tuin geen kwaad doen (graag niet in de buurt van Oude schoolstraat 4 ;-)).
Je kunt ook een meloenschil als koepel in je tuin leggen. Daar kruipen slakken in om zich overdag te verstoppen.
Ik twijfel echter of je het afgelopen jaar genoeg meloen had kunnen eten om al die slijmers te vangen.
Een leuke slakkenbestrijder die ook nog leuk gezelschap bied is de loopeend. Deze vriendelijk en vrolijk ogende
kwakers zijn dol op slakken. Dit zeer oude eendenras
vindt zijn origine in Indonesië. Met dat ze je tuin
slakkenvrij houden leggen ook zo’n 175 eieren per jaar
welke uitstekend geschikt zijn voor consumptie. Een
groep eenden zal de hele dag in de tuin op zoek zijn
naar onder andere slakken, kevers en wormen. Ze zullen
het gazon afgrazen en met hun bek wroeten onder
stenen, aarde en modder. Als je goed oplet zul je ze
zelfs kunnen betrappen op het vangen van vliegen!
De loopeenden kunnen, indien met de hand grootgebracht, zeer tam worden en zullen je niet zelden op
de voet volgen om contact te zoeken.
Mocht je nou van je slakken houden maar ook van je moestuin, dan is er ook nog de mogelijkheid om tussen je
peultjes, sla en andere moestuinvulling afrikaantjes te planten. Slakken zijn dol op deze plantjes en zullen eerst de
afrikaantjes opeten voordat ze beginnen aan de rest van je moestuin.
Al met al mogelijkheden genoeg voor een ieder die zijn moestuin wil beschermen. Op dit moment zijn slakken zich
aan het klaarmaken voor de winter. Huisjes worden afgedicht en de naakte variant kruipt onder de grond om
volgend jaar terug te komen. Ik zeg; “Tot volgend jaar, maar hopelijk zijn jullie dan niet met zo velen!?!”
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Omgekeerd inzamelen een te groot succes?
Ingezonden brief

V

orig jaar zaten wij bij de gesprekken over het plaatsen van de ondergrondse afvalcontainer. Daarin bleek dat
wij volgens de richtlijnen meerdere containers zouden krijgen. Dat werd er één, Oké je kunt niet alles
hebben. In deze gesprekken werd duidelijk gemaakt dat de kosten van het omgekeerd inzamelen nauwelijks
duurder zouden worden. We waren bezig voor een schoner milieu!!!!! Nu daar gaan we voor!

Wat blijkt nu:
Dit omgekeerd inzamelen waarbij wij alleen nog zouden gaan betalen per
ingeworpen afvalzak met restafval in de ondergrondse afvalcontainer aan de
Lambertusstraat is tot op heden een groot succes voor de gemeente Heusden.
Minder aangeboden restafval betekent namelijk een grote winst voor het milieu.
Ook in Hedikhuizen wordt het afval sinds de invoering ervan beter gescheiden en
wordt glas, papier, groenafval en het zogenaamde PMD (Plastic, Metaal en Drinkkartons) apart gehouden voor verder hergebruik.
De gemeente Heusden had bij de invoering van dit systeem ook nagedacht over de
kosten en opbrengsten hiervan. Het zou geld gaan opleveren voor de gemeente en
de burger. Maar dat pakte echter even anders uit: de rekensom klopte toch niet en
inmiddels zit de gemeente al met een strop van 800.000 euro en deze loopt steeds
verder op.
Vanuit de gemeente bereiken ons berichten dat dit zo niet verder kan en dat de kosten eerlijker verdeeld moeten
worden tussen de gemeente en de burgers. Plannen om de kosten per inworp in de ondergrondse restcontainer te
verdubbelen, het vastrecht verder te verhogen en zelfs weer kosten te gaan berekenen voor afval in de grijze en
groene containers zijn mogelijk aanstaande.
Goed gedrag van de burger wordt dus, zo lijkt het, keihard afgestraft mocht de gemeenteraad besluiten genoemde
maatregelen door te voeren. Dit is niet omgekeerd inzamelen, maar de omgekeerde wereld. De portemonnee van de
gemeente is blijkbaar toch belangrijker dan de gemeentelijke milieuwinst.
Burgers doen hun best (want ja het levert besparingen op) maar de gemeente heeft een financieel probleem dus wat
is makkelijker dan deze rekening bij de burgers neer te leggen. Goed en milieubewust handelen wordt in onze
gemeente afgestraft.
Hoe is het mogelijk! Dit schaadt het vertrouwen van de burgers in de politiek. Toen wij op 26 september via het NOS
journaal onze wethouder zagen vertellen dat het omgekeerd inzamelen een milieu succes is in Heusden vertelde hij
daar niet bij dat wij door hun foute financiële inschatting de aankomende tijd veel meer moeten gaan betalen voor
ons afval. Mooie schijn maken, maar niet het hele verhaal vertellen!!!!
Wij zijn twee leden van Buurt Bestuurt Hedikhuizen en buurt Bestuurt heeft medio september een brief gestuurd aan
de gemeenteraad, waarin wij deze ontwikkeling ten zeerste afkeuren en ons verzetten tegen de voorgenomen
plannen. Wij vragen de gemeenteraad om tegen de nieuwe maatregelen te stemmen. Het resultaat is ten tijde van
dit schrijven nog niet bekend. We houden u op de hoogte.
Laten we hopen dat de gemeente tot inkeer komt en niet haar eigen portemonnee belangrijker vindt dan het milieu
en de milieubewuste burger!
Arthur Kruijtzer
Carine Jansen

dehekesepost@hedikhuizen.nl |
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Bedrijvigheid
Nelly Snels, Directeur Expertisecentrum Kind en Scheiding
Bedrijfsnaam, waarom is voor deze naam gekozen? Mijn werk gaat over het bieden van hulp
en begeleiding aan kinderen bij scheiding. Ik ontwikkelde daarvoor het academisch onderzochte
en effectief bewezen programma KIES (Kinderen In Een Scheiding). Het doel van KIES is kinderen
een stem te geven in situatie van scheiding. Daar om de naam KIES voor het kind. We hebben de
website naam www.kiesvoorhetkind.nl en de naam van de organisatie: Expertisecentrum Kind
en Scheiding;. KIES coaches, die door mij en/of door trainers van mijn team zijn opgeleid te
werken met KIES. De KIES professionals zijn orthopedagogen, psychologen, speltherapeuten,
pedagogen, jeugdverpleegkundigen en bijvoorbeeld maatschappelijk werkers die zich hebben gespecialiseerd met de
KIES training. Met elkaar vormen deze professionals een platform van expertise m.b.t. kinderen en scheiding.
Sinds wanneer heb je dit bedrijf? In 2002 is KIES in de praktijk ontwikkeld en getoetst. Tot 2004 zijn er pilots
gedraaid om de interventie zelf te evalueren. Vanaf 2005 ben ik andere professionals gaan opleiden tot KIES coach.
Wie zijn je klanten? Mijn klanten zijn professionals in onderwijs voor hulpverlening en zorg die willen werken met
KIES en daarvoor een training of nascholing volgen.
Het bedrijf in één zin? Mijn missie is kinderen bij scheiding een plek te bieden voor vragen, zorgen en hun verhaal en
ze een stem te geven in wat ze ervaren door de scheiding van hun ouders
Hoe breng je dat naar je klanten? Door het bieden van trainingen en middels de website zichtbaar maken van KIES
coaches, het verbinden van KIES coaches en informeren van ouders, scholen en anderen creëer ik de mogelijkheid
dat KIES coaches mijn missie kunnen waarmaken en mee uitdragen.
Vijf bijvoeglijke naamwoorden die bij het bedrijf passen: Verbindend, vernieuwend, betrokken, effectief,
maatschappelijk verantwoord
Wat voor type projecten hoop je over vijf jaar te hebben/doen? Van het werken in de praktijk heb ik de stappen
van ontwikkelaar, trainer en nu directeur doorlopen. De projecten die ik nu ontwikkel zie ik over vijf jaar als onderdeel van de nascholingen voor KIES professionals en een aanbod om de hulp voor kinderen en ouders d.m.v. deze
projecten nog beter te kunnen ondersteunen.
Maak de zin af: ik ben pas echt tevreden als…… elk kind dat de scheiding van ouders meemaakt op school de
mogelijkheid heeft om deel te kunnen nemen aan KIES en zijn/haar verhaal kwijt kan. Waardoor er minder
problemen ontstaan en kunnen stapelen. Door KIES preventief in te zetten blijven kinderen en ouders beter en op
gezonde wijze met elkaar in contact. Ook ouders worden sneller bereikt en dit kan veel narigheid en het verzeild
raken in een scheiding met conflicten voorkomen.

W

ist-U-Dat…

 Met dank aan Bart de oude marmeren plaat van ,,Jezus onze koning" er weer prachtig uitziet.
 Boetje en Johan Bruijsters deze zomer eigenhandig een echte honingraat uit een bomvolle

hekese bijenkast hebben gehaald
Op het dorpsfeest nog is gedanst op Brandend Zand als ode aan de op deze dag overleden Anneke Grönloh
Er hard gewerkt wordt aan het dorpshuis
Er een grote (luchtballon) laars over ons dorp is gevlogen.
Een vos deze zomer kippen in Hedikhuizen heeft verslonden. Zorg dat je goed afsluitbare nachthokken hebt!
Er een kolibrievlinder in de tuin van Esther en Johan Bruysters gesignaleerd is. Dit is bijzonder omdat het een trekvlinders is, die overwinteren in Zuid-Europa en Noord-Afrika.
 Bij Sandra en Tom een familie woelmuizen doorgeslagen zijn
 De Van Bommel kroketten heerlijk smaakten op de door familie Van Vleuten georganiseerde dorpsmiddag
 Er zaterdagmiddag door de kinderen iets lekkers wordt gemaakt voor de bollen planters, zie dorpsagenda pag.16
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Kijken naar Iconen
Zondag 28 Oktober en 4 November
van 11.00 tot 17.00 in de Leerfabriek
Lambertusstraat 5, Hedikhuizen

Oproep
Kinderen Hedikhuizen
Zaterdag 15 december 2018 organiseren
Harmonie “De Eendracht “en Het Engelens Kadekoor
een kerstconcert in de Leerfabriek
Harmonie “De Eendracht”, zou het leuk vinden als er
kinderen uit Hedikhuizen mee willen zingen
Het gaat om een stukje in het lied, SilentNight en
Jingle Bells uit een bewerking van Micael Bublé
Na afloop van het concert is er een gezellig samenzijn
dat door dorpsvereniging Hedikhuizen wordt verzorgd
Heb je ideeën voor een andere invulling dan zijn die
natuurlijk ook altijd welkom
Hebben jullie interesse neem dan contact op met :
Esther Bruysters, bruysters@home.nl
Marjan van Geffen, Marjanvangeffen@hedikhuizen.nl

Op twee zondagen kunt u een twintigtal iconen
bekijken en kennismaken met deze rustgevende,
meditatieve manier van schilderen.
Iconen komen voort uit een langdurige oosterschristelijke traditie. Een icoon wordt geschilderd met
ei-tempera op houten paneel volgens een overgeleverde werkwijze. De afbeeldingen zijn gebaseerd op
aanwijsbaar christelijk bronmateriaal. Ondanks dat er
geschilderd wordt naar vaste voorbeelden is er genoeg vrijheid voor een eigen weergave van het oerbeeld. Marijke van der Linden zal zelf aanwezig zijn
en uitleg geven over het proces.
Emailleren op goud is
een ander ambacht
waar vakmanschap en
traditie samen komen.
Naast de iconen, zal
een collectie kruizen
aanwezig zijn; de moderne
vormgeving,
oude symboliek en de schoonheid van transparante
kleuren vormen een meesterlijke combinatie.

JIJ KOMT TOCH OOK?
Zondag 21 oktober
Bollenplantdag
we zoeken nog
mensen die willen
helpen met het
planten van de bollen
zet het in je agenda
en kom helpen!!
we verzamelen om 9.30 uur
in de speeltuin
dehekesepost@hedikhuizen.nl |
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Mannenavond
Zoals al jaren gebruikelijk houden de mannen van ons
dorp hun jaarlijkse mannenavond. Vrouwen zijn dan
voor een keer niet welkom. De laatste jaren treffen we
elkaar bij ijsbaan De Oude Haven aan de dijk in
Haarsteeg. Hier wordt beslist wie van ons dorp de felbegeerde titel “beste schutter van Hekese” verwerft.
Er wordt geschoten op de “vogel” op de hoge schietpaal buiten en binnen met de luchtbuks op een puntenkaart. Dit jaar mag Wim Mommersteeg als meesterschutter van Hékèse door het leven gaan terwijl Rolf van
Geffen voor de tweede keer in successie koning luchtbuksschutter is geworden. Toen alle kruitdampen waren
vervlogen is er nog een lekkere snack genuttigd die met
een stevig biertje werd weggespoeld. In de kleine uurtjes is eenieder, soms slingerend, via het fietspad op de
dijk weer huiswaarts gekeerd.
Tot volgend jaar !!

Kwartaal café
Vrijdagavond 6 juli 2018, het beloofde een zwoele avond te worden.
Wat een goed idee om de zomer editie van het kwartaalcafé buiten
in de speeltuin te organiseren. De partytent gaf een feestelijk zomerse
sfeer en de pingpongtafel werd in gebruik genomen als bar.
Door het niet kwalificeren van het Nederlands elftal bij het WK in Rusland
hadden veel Nederlanders een warm hart voor de rode duivels gekregen.
Zij speelde die avond tegen het grote Brazilië. Op een haperende laptop
werd de wedstrijd zo goed als het kon gevolgd. De Belgen wonnen met
2-1 van Brazilië en het bleef tot in de late uurtjes gezellig.

Dorpsvereniging blij met cheque
Ria van de Pol overhandigde namens de Rabobank een mooie cheque aan de dorpsvereniging.
De 83 stemmen die uitgebracht zijn bij de Rabobank clubkas campagne zorgde voor een mooi
sponsor bedrag. Rabobank en iedereen die gestemd heeft hartelijk bedankt!
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Nieuwe activiteiten voor de jeugd in Hedikhuizen
Zoals bekend organiseert de dorpsvereniging van
Hedikhuizen al vele jaren leuke activiteiten voor
de kinderen van Hedikhuizen.
De afgelopen jaren waren er wat minder jonge
gezinnen in ons dorp, maar gelukkig zijn er weer
nieuwe bewoners waardoor ook het aantal
kinderen weer toeneemt!
Reden voor ons, Esther Bruijsters, Esther Klerx en
Esther Korsten om in samenwerking met de
dorpsvereniging een nieuw jeugd programma op
te zetten met een aantal leuke activiteiten per
seizoen.
Wij zijn blij dat de dorpsvereniging dit initiatief aanmoedigt en een budget ter beschikking stelt.
Naast de dorpsvereniging heeft ook “Buurtbestuurt” enthousiast gereageerd en zij hebben aangegeven per activiteit
een financiële bijdrage te willen leveren.
Wij zijn dus enthousiast gestart met het organiseren van Halloween op vrijdag 2 november aanstaande!
Om alle kids (en hun ouders) te kunnen bereiken willen wij een kinderactiviteiten groepsapp aanmaken.
Daarom aan ouders de vraag om bij enthousiasme voor deze plannen een 06-nummer door te mailen aan
bruysters@home.nl. Wij kunnen jullie dan bij activiteiten direct informeren.
Wij gaan dus aan de slag met een activiteitenplan voor onze kids.
Mochten jullie opmerkingen / suggesties hebben neem dan gerust contact op!
Esther, Esther & Esther (tel. 06-41136405)

Happy Halloween
Vrijdag 2 november
18.30 uur
Neem je zelfgemaakte pompoen of lampion mee
Voor de mooiste, griezeligste en grappigste
is er een presentje
Meer info en aanmeldingen bruysters@home.nl

Kom allemaal !!
Lambertusstraat 9, Hedikhuizen

dehekesepost@hedikhuizen.nl |
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Geweldige opkomst dorpsfeest Hedikhuizen

De Laatbloeiers
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Fotograaf: Hans van Beurden

dehekesepost@hedikhuizen.nl |
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buurt bestuurt

Hedikhuizen Duurzaam
De term duurzaamheid hoor je tegenwoordig vaak: duurzame energie, duurzaam bouwen,
duurzaam eten, duurzame kleding, duurzaam ondernemen enzovoort. Maar wat is dat nou
eigenlijk duurzaamheid, wat betekent het en wat kun je ermee in je dagelijks leven.
Wat is duurzaamheid eigenlijk?
Iets wat duurzaam is, gaat lang mee. Het wordt gemaakt of gedaan op een manier die rekening
houdt met toekomstige generaties.
De Verenigde Naties hebben vrij vertaald het volgende gezegd:
de aarde zo gebruiken dat de toekomstige generaties er ook nog plezier van kunnen hebben. Bij
duurzaamheid kan de aarde ook op langere
termijn het totaal van onze consumptie
dragen. Veelal wordt de term duurzaamheid omschreven aan de hand van een
theorie: de drie P’s: People (mensen),
Profit (welvaart) en Planet (aarde). Die drie
P’s moeten in balans zijn. Als ze dat niet
zijn, lijden de elementen hieronder. Als
winst bijvoorbeeld te veel prioriteit heeft,
worden mens en milieu hiervan de dupe.
Denk bijvoorbeeld aan kleding. Winkels
verkopen vaak hele goedkope kleding,
maar dat betekent helaas ook dat de
mensen die die kleding maken onder
erbarmelijke omstandigheden werken en weinig betaald krijgen. Naast het feit dat we geld
willen verdienen en van de welvaart willen genieten is het ook onze taak om goed voor de
mensen (de sociale kant) en het milieu te zorgen. Wij hebben nu een verantwoordelijkheid voor
de toekomstige generaties die zullen komen.
Hoe kan je ervoor zorgen dat je duurzaam leeft?
Enkele voorbeelden om duurzamer te leven. Bijvoorbeeld afval scheiden, apparaten niet op
stand-by laten staan, letten op wat en waar spullen worden gekocht, douchetijd inkorten,
groene energie gebruiken, de lichten
uitdoen in de ruimte die niet wordt
gebruikt. Kijk of hergebruik mogelijk
is als iets niet meer gebruikt
wordt. Glas, papier, chemisch afval,
plastic, kleding en schoenen naar
inzamelpunten. Bij de aanschaf
van producten op keurmerken letten.
Deze
geven informatie over de
productiewijze en duurzaamheid.
Is het biologisch of fair trade? Is er
gebruik gemaakt van gerecyclede
materialen en komt bijvoorbeeld
hout uit goed beheerde bossen?
Wat doet Buurt Bestuurt
Leidraad voor het werk van Buurt Bestuurt is het Plan de Campagne, je zou dat ook een duurzaamheidspan kunnen noemen. Want dat plan gaat over leefbaarheid, de openbare ruimte,
de sociale cohesie, (verkeers) veiligheid, het milieu en ons groen. Met alle bewoners, voor
elkaar en vooral ook samen werken aan een duurzamer Hedikhuizen. Een van die gezamenlijke
projecten is al een eind op dreef: Duurzame energie. Daarover gaat het volgende stukje.
De volgende keer meer.
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Hedikhuizen Duurzame energie
Duurzame energie maakt geen gebruik van fossiele grondstoffen aardolie en aardgas. Fossiele brandstoffen zijn
niet duurzaam, ze raken uitgeput en zorgen voor veel lucht-, water- en bodemvervuiling.
Hedikhuizen Duurzaam heeft als doel om de energievoorziening voor het hele dorp te verduurzamen. Dit gebeurt
door op lokaal niveau duurzame elektriciteit en warmte op te wekken, dit zo nodig op te slaan en te transporteren en
te distribueren naar de woningen en bedrijven. Daarmee willen we het gebruik van aardgas en grijze stroom op
termijn helemaal vervangen. We willen dit in eigen beheer gaan doen.
We hebben een energieplan opgesteld, waarmee we het ons
dorp op het terrein van energie stap voor stap zelfvoorzienend
willen maken. We hebben verschillende opties verkend. Om ons
dorp van stroom te voorzien stellen we voor dat we gebruik
maken van zonpanelen, die komen dan op grote daken en in
een zonnepark. In totaal denken we circa 2,5 ha nodig te
hebben. Voor verwarming van onze huizen willen we gebruik
maken van de restwarmte uit de steenfabriek. Met die warmte
wordt water verwarmd en dat gaat via een ringleiding naar de
huizen en naar een buffervat. Ook de tuinbouwkas kan die
warmte gebruiken waardoor minder aardgas nodig is voor de
kas. Wij vinden het ook belangrijk om energie te besparen.
Immers wat je niet nodig hebt, hoef je ook niet te maken.
Daarom gaan we aan de slag om het energieverbruik voor elektra, ruimteverwarming en mobiliteit te verminderen,
onder andere door het isoleren van woningen en gebouwen en het toepassen van energiezuinige apparatuur.
Wij verwachten dat onze eigen energievoorziening ook geld gaat opleveren. De opbrengt zullen we gebruiken voor
het verbeteren van de leefbaarheid en sociale cohesie voor alle inwoners van Hedikhuizen.
Onze energievoorziening moet betrouwbaar, betaalbaar en realiseerbaar zijn. We willen ook geen financiële risico’s
lopen. Energie is immers van essentieel belang voor ons aller welzijn. Daarom zorgen we voor achtervang en
eventueel opslag. De energievoorziening is voor alle particulieren en bedrijven in Hedikhuizen, iedere bewoner kan
op elk moment meedoen. Iedereen kan en mag meedenken en meepraten. We organiseren informatiebijeenkomsten (zie hierna) en binnenkort lezingen en inloopavonden en we gaan de komende maanden met iedere bewoner
aan tafel zitten om te horen wat de wensen en verwachtingen zijn. Volg ons op www.hedikhuizen.nl.
Impressie Informatiebijeenkomst Hedikhuizen Duurzaam
Op zaterdag 22 september heeft Hedikhuizen Duurzaam een informatiebijeenkomst georganiseerd over de
duurzame energieplannen. Er waren diverse deskundigen en er was er een kleine energiemarkt met voorbeelden.
Tijdens de bijeenkomst was de primeur van een videofilmpje hoe Hedikhuizen haar energie kan verduurzamen.
Deze video werd zeer goed ontvangen. Ruim 70 mensen hebben de informatiebijeenkomst bezocht. Er ontstonden
levendige discussies, de sfeer was erg goed en de aanwezigen hebben op een hele praktische en te begrijpen wijze
een goede indruk gekregen van de plannen. Tevens is een eenvoudige enquête uitgezet. De video, de presentaties en
de enquête zijn terug te vinden op www.hedikhuizen.nl. De enquête kunt u daar nog steeds invullen.

dehekesepost@hedikhuizen.nl |
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Kleurrijk Bloeiend Hekese

Alliums
Blauwedruifjes
Camassia
Chionodoxa
Crocussen
Cyclaam
Eremurus
Fritillaria
Hyacinten
Ipheion
Iris
Kivietsbloemen
Lenteklokje
Leucojum
Lilium
Ornithogalum
Parkiettulpen
Puschkini
Sneeuwklokjes
Sterhyacintjes
Trompetnarcissen
Tulpen
Winterakoniet

Zoek de namen van de bollen en maak van de overgebleven letters een zin

Het antwoord mag naar dehekesepost@hedikhuizen.nl
Uit alle goede oplossingen van de vorige puzzel hebben we een winnaar getrokken.
De redactie feliciteert Gabrielle met haar prijs.

DORPS AGENDA

C O LO F O N
Datum
Redactie
20 okt
Carine~Laura
21 okt
Mariëlle~Wendy
28okt 4nov

2 nov
dehekesepost
@hedikhuizen.nl 9+16 nov

Adres
Oude Schoolstraat 4

Hedikhuizen
De redactie behoudt
zich het recht voor
artikelen, berichten
of foto’s in te korten
of niet te plaatsen

20 nov
24 nov
15 dec
18 dec
jan

Activiteit

Meer informatie

Kinderactiviteit

bruysters@home.nl

Bloembollen planten

bollenplantdag@gmail.com

Ikonen bekijken

Leerfabriek

Halloween

bruysters@home.nl

Ladies eve

wendy@hedikhuizen.nl

Buurtbestuurt vergadering

hansmeulenbeld@gmail.com

Sinterklaasviering

dorpsvereniging

Kerstconcert

Leerfabriek

Buurtbestuurt vergadering

hansmeulenbeld@gmail.com

Nieuwjaarsborrel

dorpsvereniging

ook een dorpsgerichte activiteit in de agenda? mail naar: dehekesepost@hedikhuizen.nl
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