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H

et einde van het jaar 2018!
Voor u ligt een speciale editie van de Hekese Post uitgebracht rond kerst en oud & nieuw. Veel van de
bekende rubrieken zult u in deze versie niet vinden. Die komen in de volgende editie in Maart 2019 weer terug.

Nu wilden we toch even met en voor u stilstaan.
Deze periode van het jaar wordt door iedereen anders beleefd. Naast het feestgedruis wordt er ook vaak even rust
gezocht en terug gekeken over het afgelopen jaar. Wat ging goed, wat kon beter, wat was leuk, en wat was
verdrietig, we denken aan hen die ons dit jaar zijn ontvallen of met wie het leven is verrijkt. Het zijn donkere dagen
voor kerst, maar het gaat ook over licht en nieuwe kansen in het nieuwe jaar.
Met deze editie willen we u wat te overdenken meegeven, maar boven alles wensen we u allen ontzettend
fijne feestdagen en dat uw wensen in het nieuwe jaar mogen uitkomen!
Redactie De Hékèse Post
Carine, Laura, Mariëlle en Wendy

in ons dorp

Midwinterzonnewende
Zo lang de mens zich kan herinneren word de periode tussen 22 december tot 1 januari in veel
culturen als bijzonder ervaren: De geboorte van het licht. Dit is een unieke periode die ongeveer
een dag of tien duurt en die een hoogtepunt kent rond 22 of 23 december. Dit wordt de
Midwinter zonnewende genoemd. De Winterzonnewende gebeurt op de kortste dag en de
langste nacht van het jaar, als de zon het laagst aan de hemel staat. Het Engelse woord voor
zonnewende (Solstice) betekent letterlijk ‘de zon staat stil’, want tijdens deze zonnewende lijkt
de zon daadwerkelijk ongeveer drie dagen even stil te staan tijdens zijn reis door de hemel.
Hij komt op en gaat onder op dezelfde plaats aan de horizon. In de dagen er voor en erna
beweegt de zon nauwelijks. Het is eigenlijk een magisch moment in de tijd. Een moment om stil
te staan. Stilte is nodig om tot jezelf te komen, om de vele gedachten en de rush van het leven
even achter je te laten. Ieder mens heeft wel eens stilte nodig.
De Winter Zonnewende is tweeledig: het is het donkerste punt in het jaar en toch is het ook het
moment waarop het licht opnieuw geboren wordt en we onze reis beginnen, weg van de lange
duisternis en richting de geleidelijk terugkeer van het licht. Heerlijk!
Vele oude culturen hebben dit feest van de
geboorte van het licht gevierd. Daarom ging
het feest rond de winterzonnewende veelal
gepaard met het maken van veel licht en vuur.
Soms werd een brandend wiel of rad gebruikt,
dat de zon symboliseerde. Het midwinters
lichtfeest stond onder meer bekend
als yule of joelfeest. In Zweden, Noorwegen,
Denemarken, Finland en IJsland wordt nog
altijd het Luciafeest (een lichtfeest) gevierd. In
Nederland kent Beek een jaarlijks Luciafeest.
In het stenentijdperk zijn over de hele wereld tempels gebouwd met de ingang gericht op het
zuidoosten. Stonehenge in Engeland is een van de bekendste tempels in Europa, waar je dit nog
kunt zien en beleven. Stonehenge bestaat al meer dan 5000 jaar. De stenen staan in een grote
cirkel en zijn gegraveerd met spiralen -het symbool van het doorgaande leven- en cirkels. En op
de ochtend van 22 december worden de eerste zonnestralen gevangen door openingen tussen
de stenen.
Warmte en licht bereiken dan de koude aarde. Ze raken het zaad en de bollen aan die
verborgen in de grond wachten om tot leven te worden gewekt. Het is een bijzondere samenwerking van de warmte en licht van de ZON en de grond en water van de AARDE.
Het is een cyclische continuïteit die geen einde kent, en waar we alleen een begin kennen;
“En toen was er licht”. Het is het ontluikende groen in de lente of een Christuskind dat geboren
wordt. Het nieuwe wordt mogelijk gemaakt door het oude.
Hier met Midwinterzonnewende vieren we het afscheid van het oude en het begin van het
nieuwe. We vieren het leven dat niet ophoudt, dat het steeds wordt doorgegeven. Een goed
voorbeeld is de Bijenkoningin: zij herkent blijkbaar het moment van de zonnewende aan de
verandering van de elektromagnetische energie van de zon. De bijenkorven komen rond
22 december weer tot leven; de bijenkoningin zet de werksters aan het werk, om de
temperatuur in de korf weer te verhogen, zodat de cyclus weer kan beginnen
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De datum voor het christelijke feest van Kerstmis - 25 december - gaat wellicht terug naar de datum van de
winterzonnewende in de oude Romeinse kalender. Sinds de vierde eeuw na Chr. werd op 25 december het feest
van Sol Invictus, de Onoverwinnelijke Zon, gevierd. Het christendom heeft die datum vermoedelijk overgenomen
omdat Christus met de zon werd geassocieerd maar wellicht ook door Constantijn de Grote (ca.280-337):
de eerste Romeinse christelijke keizer. Hij stond het christendom toe in het Romeinse Rijk en zelf bekeerde hij
zich op zijn sterfbed. Hij heeft bepaald dat de geboorte van Christus op 25 december in zijn hele rijk werd gevierd.

dehekesepost@hedikhuizen.nl |
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Even stil staan
De stille dagen komen eraan
tijd om even stil te staan
overdenken en bezinnen
afsluiten of opnieuw beginnen
wat te doen met wensen en dromen
dingen die jou zijn overkomen
laat ze zijn en laat ze achter
de ergste worden zachter
de mooiste krijgen een plaats in je hart
maak ieder jaar een nieuwe start
begin aan je oude of nieuwe dromen
laat het leven op je af komen
onthaast, beleef en geniet
meer dan dit leven heb je niet!
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De beleving
Ingezonden
Misschien kennen jullie het ook, als de zomer glijdt in de herfst en het wordt steeds donkerder en natter dan
word ik meestal WEEMOEDIG, vooral in de maanden november en december. Ik ervaar alles ‘zwaarder’, slaap meer
(ik ben aan mijn winterslaap begonnen), kortom ik zak in de melancholie. Ik daal steeds meer af in mijn
binnenwereld en bezin me meer (ook gewoon tobben hoor). Zoals de tuin eruit ziet, grijzig, grauw teruggetrokken,
zo voel ik me dan ook. Denk aan de mensen die dit jaar ziek zijn geworden of die ons verlaten hebben…..
Kortom wat is de zin van het leven, Waartoe en Waarvoor. Ik voel me als een bloembol in de koude grond,
die als het ware kracht zit op te doen om straks in de lente weer volop te kunnen bloeien.
En dan komen de feestdagen eraan. Feest van lichtjes en van knallen……..
Er is een verwachtingsvoller gevoel van binnen….. Lichtjes en kaarsen overal: zo gezellig, zo vrolijk, zo samen
(als je dat geluk hebt). Eerst de Kerst en het eeuwige gedoe met wie je het samen gaat vieren, waar en wanneer,
kerstavond,of toch 1ste of 2de kerstdag. Al die boodschappen die je moet doen, want er moet veel en goed gegeten
en gedronken worden, toch?.

Inspirerend

verh aal

uit:

De

kleren

van

de

yo gi

Er was eens een eenzame monnik die op een dag bezoek kreeg van enkele mensen.
Nieuwsgierig vroegen ze hem wat voor nut het leven in stilte en meditatie had.
De monnik, die net met een emmer water haalde uit een diepe bron, stopte zijn
werkzaamheden en zei: Kijk eens in de bron. Wat zien jullie?
De mensen tuurden naar het water en zeiden: We zien helemaal niets.
Enige tijd later herhaalde de monnik zijn vraag: Kijk weer in de bron. Wat zien jullie nu?
De mensen keken weer en zeiden opgetogen: We kunnen in de weerspiegeling onszelf zien!
Dit is de kracht van stilte, legde de monnik uit. Ik was water aan het putten en daarom was
het water onrustig. Nu is het rustig en kunnen jullie jezelf zien.
De stilte van meditatie zorgt ervoor dat je jezelf kunt zien. Maar blijf nog even wachten’
Enige tijd later zei de monnik weer: Kijk nu nog een keertje in de bron. Wat zien jullie nu?
De bezoekers tuurden naar de bron en riepen uit: Nu zien we de stenen op de bodem van de
bron! Juist, beaamde de monnik, als je maar lang genoeg wacht en opgaat in stilte en
meditatie, kun je de grond van alles aanschouwen.

dehekesepost@hedikhuizen.nl |
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STEEK EEN KAARSJE AAN
Steek een kaarsje aan voor JEZELF………….
Vul je hart met liefde en licht………….
Wees maar even stil
Steek een kaarsje aan voor een ANDER………….
Stuur het licht en liefde naar de mensen van wie je houdt
of die het nodig hebben.
Wees maar even stil
Steek een kaarsje aan voor een plek op de WERELD………….
Stuur licht en liefde naar die plek en
Wees maar even stil
In ons dorp hebben wij op onze eigen wijze de geboorte van het licht gevierd, door op 22 december samen
te komen bij de verlichte Kerstboom in de speeltuin. Die avond vierden we KERST met elkaar en gelukkig
waren er ook veel kinderen. Met chocolademelk of Glühwein in de ene hand en een lekkere vette oliebol
in de andere hand, hebben wij de geboorte van het licht heerlijk SAMEN gevierd.
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Na het kerstfeest gevierd te hebben, gezellig samen met familie of vrienden, voel ik me in de week voor Nieuwjaar
altijd een beetje stil…. Wachtend……. Je weet dat het knallende feest van het nieuwe jaar gaat losbarsten, maar toch:
je kijkt terug naar het afgelopen jaar, was het een goed of een wat moeilijker jaar, welke dingen zijn op mijn pad
gekomen en wat niet…..? Een tijd van bijna feitelijk terugkijken en de daarbij horende gevoelens. Maar ook hoopvol
wat gaat er komen, wat wil ik, wat zijn mijn voornemens, en mijn verlangens? En dan wordt het de avond van oud en
nieuw. Vroeger moest ik altijd huilen als het laatste uur aanbrak van het oude jaar!
Nu niet meer, want nu ik ouder ben geworden denk ik ‘shit wat gaat de tijd snel’ weer een jaar voorbij, maar nu kan
ik glimlachen om mijn melancholische gemoed. Nu voel ik me hoopvoller en meer vrij in mezelf. En dan wordt het
12 uur en de CHAMPAGNE knalt, vliegen we elkaar om de nek en wensen we elkaar al het goede toe.
Dan naar buiten VUURWERK kijken!!!! Vooral de familie Koolen maakt er een knallend festijn van. Je hoort ahhhh en
oooohhhh, je ontmoet de buren en de mensen in de straat…….. in ONS DORP. Heerlijk om zo geknuffeld te worden
door dorpsgenoten en elkaar feestelijk NIEUWJAAR te wensen.
Het is 1 januari 2019, moe en een kater!
Maar we moeten nog verder met de traditionele nieuwjaarswensen met de familie.
De feestdagen zijn voorbij. Het licht in ons is geboren en we zijn vol goede moed aan het nieuwe jaar begonnen,
eigenlijk voelt het binnen in mij al een beetje als LENTE: vrolijke kleuren, fris groen, vol goede moed, maar helaas
daar moeten we waarschijnlijk nog 2 maanden op wachten. Hopelijk krijgen we daarvoor nog een goede winter met
heel veel sneeuw en schaatspret.
Op 6 januari sluiten we deze periode echt af door met elkaar een Nieuwjaarsborrel te drinken en de overbekende
en overheerlijke worstenbroodjes te eten in Fort Hedikhuizen. Een traditie die al jaren bestaat en waarvoor we
de dorpsvereniging heel dankbaar zijn.

dehekesepost@hedikhuizen.nl |
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De wijzen uit het oosten
De drie koningen worden soms de drie wijzen genoemd.
In voorchristelijke tijden waren de leiders van een volk vaak
ook koningen en ingewijde priesters; wijze mensen dus.
Ze wisten veel en begrepen zaken die voor anderen maar
moeilijk te snappen waren, bijvoorbeeld over de natuur,
kruiden, schrijven, wiskunde of het heelal en de sterren.
Op een nacht zagen enkele Wijzen een ster waaruit ze hadden gelezen dat de langverwachte, ware "koning
der Joden", de Messias, zojuist was geboren.
Op dat moment heerste Koning Herodus de Grote over Judea. Herodus was zo bang om de macht kwijt te
raken, dat hij zijn eigen zoons al ter dood had laten brengen uit vrees dat ze hem van de troon zouden
stoten. De geboorte van een andere koning was dus slecht nieuws voor hem.
Toen hij dat hoorde, riep hij de schriftgeleerden en priesters aan zijn hof om te weten te komen
waar de Messias geboren was. Volgens de voorspellingen was dat in Bethlehem. Daarna ontbood hij de
Wijzen en gaf hen de opdracht om de pasgeboren Messias in Bethlehem te gaan opzoeken. Hij speldde de
Wijzen op de mouw dat hij wilde weten waar het kind was, zodat hij hem zelf ook hulde kon gaan bewijzen.
In werkelijkheid wilde hij een rivaal uit de weg ruimen. De Wijzen gingen op pad om de Messias te vinden.
Eenmaal in Jeruzalem aangekomen, zagen de Wijzen, weer die opvallende ster aan de hemel. De ster ging
voor hen uit en bleef staan boven de plaats waar het kind zou zijn. Daar vonden de wijzen inderdaad Maria
en de pasgeboren Jezus. Ze vielen op hun knieën en boden het kind kado’s aan. Elk gaf een kado dat bij
hem paste.
Koning Melchior die het goud offerde had een rode mantel. Hij vertegenwoordigt het denken, de macht en
de wijsheid. Koning Balthasar, die wierook bracht, had een blauwe mantel. Hij representeert het voelen,
het liefdevolle hart. Koning Casper, de Moor, die mirre aanbood had een groene mantel. Hij staat voor het
willen, het oneindige en overwinnen van de dood.
De offergaven van de drie koningen kunnen ook als symbolische gaven worden gezien. Zo wordt het goud
verbonden met een inzicht in de goddelijke geestelijke wereld, wierook met de menselijke deugd en
vermogen om te offeren en de mirre voor de verbinding van de mensenziel met het onsterfelijke.
Die avond droomden alle drie de wijzen dat God hen waarschuwde om niet naar Herodes terug te gaan.
Ze keerden wel terug naar hun land, maar langs een andere route.
Jozef werd door God gewaarschuwd om met Maria en Jezus te vluchten naar Egypte. Wat hij natuurlijk
deed, en dat was maar goed ook, want toen Herodes ontdekte dat hij bedrogen was door de Wijzen,
liet hij alle jongetjes in Bethlehem tot de leeftijd van twee jaar vermoorden om er zeker van te zijn dat
de pasgeboren voorspelde koning der Joden, Jezus, er bij zou zijn. Maar Jezus was toen al lang in veiligheid.
Driekoningen is een belangrijk feest. Het staat symbool voor een moment van waaruit mensen zelf weer
op weg gaan met de nieuw geschonken kracht of het licht dat we met Kerstmis vonden en waar we in de
dagen vanaf kerst ideeën, inspiratie en kracht voor hebben opgedaan. De tijd van werken en uitvoeren
komt er (bijna) aan, de lente en de zomer.
Behalve de dag van Driekoningen is 6 januari ook de dag waarop er herdacht wordt dat Jezus dertig jaar na
zijn geboorte door Johannes de Doper in de Jordaan gedoopt werd. Nadat Hij deze doop door onderdompeling had ontvangen, daalde er een witte duif uit de hemel op hem neer. De duif staat voor vrede, maar
meer nog voor de geestelijke kracht. Niet toevallig begon hierna Christus pas echt aan zijn werk op aarde.
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Ladie’s Eve
Dit jaar gingen we met de vrouwenavond koken in het 'Stuurhuis'
in Nieuwkuijk. Omdat de opkomst groot was werden er op twee
avonden gekookt. Ik was er op de 2e avond op 16 november bij.
We werden verwelkomd door Jo van Tuijl en kregen een korte
uitleg. We gingen drie gangen maken. Per gang maakten twee
groepjes van ongeveer drie personen een gerecht klaar.
Onder het genot van een drankje ging iedereen naar een
aanrecht toe om vervolgens te gaan koken.
Als voorgerecht hadden we focaccia pizza en gebraden kip
op broodcrouton. Het hoofdgerecht was orrechiette met
kastanjechampignons en een Italiaanse salade. Als afsluiter
het dessert dat bestond uit tiramisumousse en zagbaglione
Nadat alles was voorbereid gingen we het 3 gangenmenu
lekker eten. Per gerecht werd er kort uitgelegd wat ze
hadden klaargemaakt. Iedereen heeft lekker gekookt!
En het was een gezellige avond.

Halloween
De Halloween speurtocht door ons dorp is super
verlopen. De heks miste drie ingrediënten om haar
soep te kunnen bereiden en vroeg de kinderen die
voor haar verzamelen. Op verschillende adressen
moesten zij een opdracht uitvoeren om een
ingrediënt te bemachtigen. Dorpsgenoten hadden
de speurtocht route aangekleed met pompoenen
en lichtjes. De verborgen snoepjes onder de
pompoen, Trick or treat in de Leerfabriek, bedankt
super leuk! Het kopje warme chocolademelk in de
speeltuin ging er op deze koude avond goed in.

Sinterklaasviering
Ook dit jaar wist de goed heilig man ons dorpje weer te vinden.
Op deze muzikale middag zongen de Hékèse kinderen uit volle borst de liedjes mee en kregen
van zwarte piet een kadootje. Dank je wel sinterkaas tot volgend jaar maar weer……..
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Kerstconcert 2018
Op 15 december stroomden velen uit het dorp samen
om, in wederom een prachtig versierde Leerfabriek, de
kerstdagen in te luiden met het kerstconcert. Onder
het vaandel van Hedikhuizen en met klassiekers als
The little drummer boy en Mac Arthur Park, met daarin
een prachtige trompet solo van onze eigen Karin van
Tilborg, liet Harmonie “De Eendracht” zien hoe een
avondvullend programma professioneel vol geblazen
kan worden. Maar ook het Engels Kadekoor met onder
andere Bert van Dinter en onze vier jongedames gaven
het geheel een eigen gevoel met liedjes vanuit alle
windstreken. Als toegift werd het Hékèse volkslied aan
alle aanwezigen uitgedeeld en gezamenlijk gezongen.
Waarna er weer een bijzonder gezellige en goede
borrel gedronken werd. Toen de deuren naar buiten
opengingen, bleek dat er een flink pak sneeuw was
gevallen dat een prachtig plaatje van ons dorp maakte.
De Kerst kan beginnen!

Hedikhuizen steekt gezamenlijk de kerstboomlampjes aan
Op zaterdag 22 december werden rond zeven uur de lampjes in de kerstboom van Hedikhuizen feestelijk aangezet.
De avond stond onder muzikale leiding van Muziekske Bloastumop en De Dorini’s oftewel ‘Karin en friends’.
Schuilend voor de regen, lekker warm bij elkaar én de schapen verdween de regen net zo snel als hij gekomen was.
Met het samen aanzetten van de lampjes vierden we de kortste dag van het jaar en wensten we iedereen fijne en
gezellige kerstdagen toe.
Iedereen bedankt voor het komen
Dorien van de De Dorini’s, leden
van Bloastumop, Dorpsvereniging
en iedereen die geholpen heeft
K E I
b e d a n k t !
Waar een klein dorp groot in kan zijn

www.blaostumop.tk

We zien elkaar weer op 6 januari
bij de Nieuwjaarsborrel in ‘t Fort.

www.dedorinis.nl
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buurt bestuurt

Een korte terugblik wat BuurtBestuurt in 2018 gedaan heeft en een beetje vooruit kijken……..
Duurzame energie
Het afgelopen jaar is intensief en inspirerend
gewerkt aan de duurzame energievoorziening.
Er is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd
en afgerond. Het resultaat is een visie hoe
Hedikhuizen het energiegebruik kan verduurzamen. De visie is weergegeven in een korte
video, zie hiervoor www.hedikhuizen.nl. Op
basis van haalbaarheidsonderzoek en de visie
is een realisatieplan opgesteld waarin de
concrete acties staan: eerst zonnepanelen op
daken en in een zonnepark, daarna benutten
restwarmte van de steenfabriek via een
warmtenet. De bewoners zijn geïnformeerd in
een druk bezochte informatiebijeenkomst.
In november is officieel de Coöperatie Hedikhuizen Duurzaam opgericht. De Coöperatie is
vanaf nu verantwoordelijk voor de realisatie
van de duurzame energievoorziening.
Dorpshuis Hedikhuizen
De enquête die door BuurtBestuurt Hedikhuizen is gehouden gaf twee jaar geleden alle
duidelijkheid over het ontbreken van een
gemeenschappelijke ruimte in de dorpsgemeenschap: dit werd beoordeeld als de
belangrijkste ontbrekende voorziening.
Een paar jaarlijks terugkerende evenementen
hebben een vaste locatie gevonden: de
Nieuwjaarsborrel in het Fort, een kerstconcert
en andere uitvoeringen in de Leerfabriek,
ofwel de voormalige kerk. Er worden daar
zelfs exposities gehouden. Prachtig dat deze
voorzieningen beschikbaar worden gesteld
door de eigenaren. Dat willen we ook graag zo
houden. Voor het organiseren van kleinere
bijeenkomsten in het dorp zijn er echter geen
geschikte voorzieningen voorhanden. Denk
dan aan de sinterklaasviering met de jongste
kinderen, openbare vergaderingen waarbij
dorpsgenoten welkom zijn, maar ook aan nog
te ontplooien activiteiten voor doelgroepen,
zoals kinderen, ouderen, verenigingen, clubs,
etc. Sinds het idee van een dorpshuisje rondwaart zijn er al veel ideeën naar boven komen
borrelen, en er is ook een actieve jongere
generatie aangetreden die van alles wil
organiseren. Er is beslist behoefte aan een
ruimte, formaat grote woonkamer, waarover
iedereen in het dorp kan beschikken om de
saamhorigheid te vergroten. Saamhorigheid
ofwel sociale samenhang, ook al zo’n duidelijk
uitgesproken behoefte uit die enquête.

Vroeger was er het ‘zaaltje achter in de kerk’.
Als dat nog bestond, zou het de afgelopen 3, 4
jaar veel intensiever gebruikt zijn, maar het
bestaat niet meer. BuurtBestuurt heeft het
initiatief genomen om daarvoor in de plaats
iets nieuws op te zetten. Er is goede wil, er is
geld, we kunnen rekenen op welwillende
medewerking van de Gemeente, maarrr…..
er is geen geschikte locatie voorhanden.
Gezocht grond voor een dorpshuis
Wat we zoeken is een stukje grond vlak bij de
openbare weg. Daarop zou een tijdelijk
gebouw van ongeveer 80 vierkante meter
geplaatst worden. Als daaromheen nog ruim
100 meter ligt voor een terrasje, fietsenrek en
wat struiken, dan zijn we er. Kan U ons helpen
Laat maar weten als u die 200 meter wilt
verhuren. Het maakt niet uit aan wie u het
laat weten, de dorpstamtam is sneller dan een
telegram.
Informatie bord
In het informatiebord bij de speeltuin is een
toeristische kaart opgenomen van Hedikhuizen en de omgeving. Ook zijn foto’s van ‘vijf
pareltjes in Hedikhuizen’ opgenomen.
De activiteiten in 2019
Voor volgend jaar staan de volgende activiteiten op de agenda: herinrichting van de straten
en verkeersveiligheid, beheer en verbeteren
groen en landschapselementen, omgekeerd
inzamelen en nieuwe wandelroutes.
We hebben een goed gesprek gevoerd met
wethouder Kees van Bokhoven. Daar zijn
afspraken gemaakt over onder meer herinrichting, beheer en onderhoud groen en
openbare ruimt. We zullen in 2019nvaker een
wethouder uitnodigen om met ons van
gedachten te wisselen over het wel en wee
in ons dorp.
Uitnodiging voor 2019
BuurtBestuurt nodigt u uit om deel te nemen
aan één van de werkgroepen. Ook kunt u
vrijblijvend altijd de vergaderingen van Buurt
Bestuurt bijwonen. Wilt u voortaan de agenda
en het verslag van de bijeenkomsten van
BuurtBestuurt ontvangen, geef dan uw e-mail
adres door aan dop.jooren@ hedikhuizen.nl
(secr.)

dehekesepost@hedikhuizen.nl |
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Raadsel :

De oplossing van de vorige puzzel 003 is: in oktober gaan we met zijn allen weer bollen planten
in hekese. De redactie feliciteert Joke Kipping! We komen snel je prijs brengen.

Hedikhuizen

W



Redactie
Carine~Laura
Mariëlle~Wendy

dehekesepost
@hedikhuizen.nl

vergeet hier even
druk te leven
wees eens waarlijk stil
hoor de ganzen
de takken dansen
de Maas loopt ginds
al eeuwen sinds
ons mens’ geheugen gaat
het polderzicht
het waterlicht
de wind brengt u
het hier en nu;
de Wellse toren slaat

ist-U-Dat…

 kindje Jezus pas op 25 december in de kerststal wordt gelegd en tot die tijd in de kast of


C O LO F O N






achter de bank ligt
de drie koningen daar dan nog niet staan. Deze staan ergens anders in de kamer en worden
dagelijks verplaatst totdat ze op 6 januari bij de kerststal aankomen
de invoering van de kerststal wordt toegeschreven aan Franciscus van Assisi, die in het jaar
1223 in Greccio (Italië) een 'levende' kerststal liet maken
de bouwers van de kerststal in de Sint-Jan zijn geadviseerd door de Efteling. Een stal waar je
je ogen uitkijkt en waarvan je als het ware zelf onderdeel wordt als je er doorheen loopt
Jingle Bells eigenlijk geschreven is voor Thanksgiving en helemaal niet voor Kerst
tweede Kerstdag is ontstaan omdat het dienstpersoneel op Eerste Kerstdag moest werken.
De volgende dag waren ze vrij en kregen ze eten mee voor de familie. Uit die traditie is het
kerstpakket ontstaan
de afgelopen honderd jaar nog maar acht keer een officiële witte kerst is geweest. Dat
betekent: een laag sneeuw op beide kerstdagen. Dat was zo in 1906, 1983, 1940, 1950, 1964,
1981, 2009 en 2010.

DORPS AGENDA

Adres
Oude Schoolstraat 4

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

?

Waar in Hedikhuizen is de onderste foto op pagina 3 genomen
Stuur het antwoord naar dehekesepost@hedikhuizen.nl.

Datum

Activiteit

6 jan Nieuwjaarsborrel 11.00-13.00 in ‘t Fort

Meer informatie
dorpsvereniging

10 feb Kinderactiviteit

app groep of bruysters@home.nl

12 feb Nieuwe inleverdatum De Hékèse Post

dehekesepost@hedikhuizen.nl

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