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Trots bieden wij aan

De Hékèse Post

H

oera De Hékèse Post bestaat 1 jaar!!
Wij zijn trots op onze krant en we willen onze lezers bedanken voor hun positieve inbreng en reacties. Via de
sociale media circuleert onze krant binnen het gemeentelijk apparaat en ook de burgemeester had hier kennis
van genomen. Hedikhuizen, zoals zij zei, is het meest genoemde dorp aan de vergadertafels. Jullie zijn echt een
weerbaar en weerbarstig dorp. Daaruit blijkt ook hoe betrokken en actief ons dorp is en De Hékèse Post heeft
daaraan bijgedragen. De krant voor en door ons allemaal!
Vorig jaar maart viel de eerste Hékèse Post op de mat. Een spannend moment voor ons, maar al snel hoorden we
alleen maar positieve reacties. Vol enthousiasme gingen we aan de slag met de volgende editie. Interviews met
dorpsgenoten, activiteiten verslaan en foto's verzamelen maakte dat de tweede en de derde krant snel gevuld
werden. Steeds meer vaste rubrieken ontstonden en daarnaast werden we door steeds mensen getipt over verhalen
die we wel en niet mochten opschrijven ;) De kersteditie, een moment van bezinning maakte het jaar rond.
In ons tweede jaar willen we graag met meerdere schrijvers gaan werken. Sommige dorpsgenoten hebben te kennen
gegeven een stuk te willen schrijven. Hier zijn wij ontzettend blij mee want zó wordt de krant echt van ons allemaal.
Wij zijn dus op zoek naar dorpsgenoten die éénmalig verslag willen leggen, of een serie verhalen willen schrijven,
foto’s willen maken van de natuur en/of andere zaken willen vastleggen.
Wie weet woont er wel een geweldige striptekenaar in ons dorp? Wie zal het zeggen…..
Dus neem contact met ons op!
Redactie
Carine Laura Mariëlle Wendy
dehekesepost@hedikhuizen.nl

in ons dorp

Hé hallo, Kerkstraat 11
welkom in Hedikhuizen
 Wie zijn jullie, hoe oud zijn jullie, en waar

zijn jullie geboren? Muriel 43 jaar geboren
in Naarden, Margot 43 jaar geboren
in Oss, Charlotte 2 jaar geboren in
's-Hertogenbosch, Ollie, de hond,
 Waar komen jullie vandaan? Vught
 Hoe zijn jullie in Hekese terecht gekomen? We kenden Hedikhuizen al via Chantal

(Verhoeven). Chantal en Muriel hebben namelijk samengewerkt en zijn zelfs gestart vanuit
het bijgebouw bij de woning van Bas en Chantal.
 Wat zijn jullie dagelijkse bezigheden? Muriel, eigenaar en oprichter van communicatie – en

eventbureau Ster. Margot, mede-eigenaar en oprichter van juridisch advieskantoor eerlijk
met recht en advocatenkantoor EMR advocaten. Charlotte: Thuis spelen met de mama's of
met oma en opa of oppas Emma en Ollie ontwijken. Ollie: zoveel mogelijk spelen met Charlotte en buiten rennen.
 Wat zijn jullie grootste passies/hobby? Muriel: Ik ben dol op samenzijn met mijn gezin,

lekker thuis genieten van elkaar, lekker eten en een wijntje. Daarnaast houd ik erg van strand
en boswandelingen maken met onze hond Ollie. Margot: Ik houd van quality time met ons
gezin, lekkere wijn, stedentrips en cultuurschoppen en Bourgondisch genieten. Charlotte:
Buiten spelen en helpen in de keuken. Ollie: eten en overal in bijten…
 Waar mogen we jullie ’s nachts voor wakker maken?

Muriel: Aangezien wij sinds de komst van dochter
Charlotte en nu hondje Ollie weinig slapen, liever
voor niks. Ik hoop dat wij vanaf onze komst in
Hedikhuizen vooral van heel veel (nacht)rust gaan
genieten. Margot: slaap liever door, maar mag me
wakker maken voor een heerlijke bisque of king
crab :) Charlotte: liever niet ;) want dan slapen de
mama's ook door. Ollie: een inbreker...?!
 Waar kijk je het liefst naar? wat vind je het lekkerste

eten, wat is je favoriete muziek en wat is je favoriete
vakantieland? Muriel, series als revenge/the bridge/
americans, lekkerste eten Italiaans of sushi (moeilijk
een keuze in te maken), favoriete muziek Adele, en
favoriete vakantieland Italië. Margot: kijkt het liefst
naar een goede film, lekkerste eten: zie hierboven,
fruit de mer en de Italiaanse keuken is wel aan mij
besteed. Favoriete vakantieland(en): Zuid Afrika en
Italie. Lievelingsmuziek: Pink, Adele en dansmuziek
uit de 90's : )
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Bedrijvigheid
Fort Hedikhuizen

Waar zwaluwen zijn, is geluk
“Onze Lieve Heer die heeft mij hier neergezet. Dat is een bestemming”
Ze is een zondagskind. Een onderneemster pur sang. Handel is haar ding en ze heeft een aantal godgegeven gaves.
Ze heeft oog voor mooie dingen en plekken, ze kan vooruitdenken, en nieuwe mogelijkheden zien, ze weet van een
duppie een euro te maken, ze onderhoudt een invloedrijk netwerk, ze lacht graag en ze doet vooral haar eigen ding.
De combinatie van dit alles heeft haar gebracht waar ze nu is: Fort Hedikhuizen. Het enige fort in Nederland dat in
particuliere handen is, staat in ons dorp. We praten met eigenaresse Ien (Ineke) Van der Stelt.

O

ns dorp had oorspronkelijk drie forten, allen gebouwd tussen 1860 en 1863. Fort Hedikhuizen (1862), officieel
‘Werk achter den Hoogen Maasdijk’ genaamd, is het enige overgebleven verdedigingswerk. Op de plek waar
Fort Hedikhuizen nu staat, werd in 1505 al een versterking gemaakt. Een nieuwe verschansing verrees in 1593
en ook in 1755. In 1774 werd een gat in de dijk gegraven, een coupure, voor de inundatie van de omgeving van
vestingstad Heusden. In 1862 is men begonnen met de bouw van een inundatiesluis en een klein verdedigingsfort.
Het is een onderdeel van de Zuider Waterlinie.

>>>>>
dehekesepos t@hedikhuizen.nl |
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Het fort bestaat uit versterkte gebouwen, een aarden wal en een natte gracht. Het was uitgerust met een groot
aantal kanonnen, die in tijden van nood in speciale vuuropstellingen op de wallen werden gereden. Zo kon de nabijgelegen sluis worden bewaakt. Deze inundatiesluis in de Hoge Maasdijk kon worden ingezet om het land rondom
de Heusden onder water te zettendoor op een gecontroleerde manier water vanuit de Maas binnendijks te laten
stromen, met het doel aanvallende legers tot stilstand te dwingen.
Onze Hekese forten zijn nooit daadwerkelijk ingezet bij een inundatie. Nieuwe
uitvindingen en toepassingen maakten forten als deze overbodig. Fort Hedikhuizen
heeft dienst gedaan als verdedigingswerk tot 1886. Het werd daarna tot 1952 door
defensie gebruikt en is nu nog in vrijwel originele staat. In 1952 werden fort en sluis
bij Koninklijk Besluit als vestingwerk opgeheven.
In 1993 belandde de sluis op de lijst van beschermde Rijksmonumenten. De sluis
werd in 2002 voor een symbolisch bedrag verkocht aan waterschap Aa en Maas. De
sluis is in 2002-2003 gerestaureerd en fungeert nu als ‘stapsteen’ in de lokale
ecologische verbindingszone.
Tot 1970 woonde ze overal en nergens. Ze was op de plek waar ze haar projecten
deed, in Frankrijk, Spanje, Italië, en op de Duitse wadden. Ze renoveerde kastelen,
paleizen en ze ontwierp en realiseerde bijzondere huizen voor bijzondere mensen.
Maar als ze terug kwam naar Holland, ging ze naar haar plekje verborgen in de
natuur bij Fort Altena. Als gevolg van de plannen voor de verdere aanleg van de A27 en de daarbij behorende
landonteigening werd ze eind jaren 60 uitgekocht. Zo ging ze op zoek, naar een nieuw plek, aan het water, met veel
groene ruimte en zonder buren!
In de krant las ze over het voornemen van de gemeente om fort Hedikhuizen te slopen. Ze sprak erover met diverse
mensen in de gemeente en uiteindelijk met de inspecteur in Den Bosch. Uiteindelijk, na een jarenlang proces, kreeg
ze het aanbod om het fort in erfpacht te krijgen. Na het doorrekenen van de jaarlijkse kosten voor het onderhoud,
en wetende dat het een blok aan het been van de gemeente was, besloot Ien een eenmalig bod uit te brengen om
het daarmee af te kopen, op voorwaarde dat er dezelfde avond afstand van het fort gedaan moest worden.
En zo is het gebeurd.
Mevrouw Van der Stelt werd eigenaar van een fort, in zwaar vervallen staat. Het was niks. Geen weg, water, licht,
telefoon, rioleringen verwarming. Er stond zelfs prikkeldraad om het fort heen en de brug was niet meer dan een
plank. Maar het was ook een oord van geluk.
Ze zette een tentje op de binnenplaats van het fort met een kacheltje er in om de winter door te komen. Water om
af te wassen haalde ze met een emmer aan een touwtje uit de gracht. Zo is ze samen met een paar bevriende maten,
waaronder de vader van Adriaan, die nu nog haar steun en toeverlaat is, begonnen aan de renovatie van het fort tot
wat het nu is. Geheel met eigen geld, maar vooral met vrienden, bloed, zweet en tranen, en haar creatieve
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“...er nestelden veel zwaluwen en ergens waar zwaluwen zitten, zit geluk.
En er waren uiltes en vogeltjes... en ik dacht: ja, hier is het een oord van geluk.
En dat is het ook. Alles klopt hier. Het is hier zo bijzonder.”
goedlachse en vooruitziende blik. Het voegwerk hebben ze uitbesteed. Het hele fort is opnieuw gevoegd. Op de
begane grond is alles intact gebleven. Zo ligt de garderobe nu in de opslagruimte van de munitie. En de bar zit in de
voormalige gevangeniscellen. De katrollen van de uitschuifbrug zitten nog bij de ingang tegen de muren.
Diep midden in het fort weggewerkt, leidt een oude ijzeren wenteltrap van Johnny Hoes naar een verrassende oase
van rust en ruimte op de eerste verdieping waarin scheppingskracht en verzamelwoede samen komen. Patiotuintjes,
zitjes, boeken, serviezen en hekwerk uit de vele franse kastelen, kacheltjes en design. Hier, onder de twee schuine
daken van het fort, waar tussen een lichtkoepel is gemaakt zodat er veel lichtinval is, kan een mens zich terugtrekken
en de wereld even laten doordraaien zonder er deel van uit te maken. Deze verdieping is echter niet voor gasten
toegankelijk.

Oorspronkelijk lag er alleen een berg zand op deze verdieping. Deze is met de hand leeggeschept en naar beneden
gegooid. Later is dit zand over de wallen van het fort uitgestrooid. Het hele dak is helemaal onder handen genomen
en vernieuwd. Toen het dak open lag, is er een klein vijvertje naar binnen getild en in een van de patiotuintjes
aangelegd. Hierbij is ook een groot zitgedeelte gemaakt met een enorme openhaard. Naast deze ruimte is er een
opslagruimte. Er is zelfs een woongedeelte met een keuken, slaapkamers, badkamers en een sauna.
Er moet altijd nog wat geklust of opgeknapt worden en samen met Adriaan zal ze zich er tot haar laatste snik voor
inzetten. Daarna zal een stichting er voor zorgen dat Fort Hedikhuizen in haar geest voort zal blijven bestaan.
Op dit moment is het fort in gebruik als feest en evenementen locatie. Bedrijven en gezelschappen kunnen er een
evenement houden. Net als we ieder jaar tijdens onze eigen dorpsvereniging Nieuwjaarsborrel kunnen ervaren krijgt
een feestje er een extra vleugje karakter. De zwaluwen wisten het al: Fort Hedikhuizen een bijzondere plek,
in een bijzonder dorp, met een bijzonder verhaal.

dehekesepos t@hedikhuizen.nl |
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Hékèse bijen komen de winter door
Dit jaar was het op 16 februari. Het jaarlijks terugkerende
moment van verwondering en opgetogenheid.
Van blijdschap ook. En een beetje spanning die hoort bij
de start van een nieuw jaar.
Op 16 februari? Ja, op 16 februari 2019.
In de op het zuiden en van de wind af geplaatste bijenstal
achterin onze tuin stonden alle vier de bijenkasten in het
eerste voorjaarszonnetje. Het was nagenoeg windstil.
Ik liep mijn rondje door de tuin. De aarde was duidelijk aan
het opwarmen. De bloeiende toverhazelaar en wat
sneeuwklokjes vielen op in de grauwe winter kleuren.
Hier en daar leek het leven voorzichtig uit de kale
takken te breken. En ineens hoorde ik het.
Winterbijen.
Voor een imker is er bijna geen aangenamer geluid dan het gezoem van druk vliegende volkjes voor de kasten in
de bijenstal. Als de dagen gaan lengen, voor ons midden in de winter, begint voor honingbijen het nieuwe jaar.
Een volkje is dan maar klein. Ca 10.000 bijen per kast. Dit zijn winterbijen, die in augustus en september geboren
worden. Het zijn alleen maar vrouwtjes bijen, de werksters en de koningin. Deze bijen leven ongeveer 6 maanden en
brengen het grootste gedeelte van hun leven door in de kast. Hier zitten ze meestal op de middelste paar raten op
een tros en houden elkaar warm, door steeds van binnenuit naar de buitenkant van de tros te bewegen. Eenmaal
aan de buitenkant voeden ze zich zelf met de in de zomer verzamelde honing of suikerwater. Het suikerwater (ca 12
liter per kast) wordt door de imker aan de bijen gevoerd in september nadat de honing is geoogst.
Zodra de temperatuur boven de 16*C komt, zullen de bijen naar buiten kruipen, op zoek naar nectar, stuifmeel
en water om het jonge broed te voeden, maar in de eerste instantie om zich te ontlasten. Want gedurende de hele
winter eten ze wel, maar vervuilen de kast niet. Op de eerste lentedag na de winter trekken ze massaal de kast uit
om hun darmen te legen. Dit jaar gebeurde dat op 16 februari. Een explosie aan gezoem voor de kasten!
Winter overleefd?
Los van het gezoem, dat de start van een nieuw imkerseizoen betekent, is
het vooral ook een moment waarop de imker kan vaststellen of de volken de
winter hebben overleefd. Een kast zonder beweging of geluid op de eerste
warme lentedag, heeft bijna zeker de winter niet overleefd. In Nederland
verliezen de imkers ieder jaar in de winter gemiddeld 20% van hun volken.
Dit zijn vaak kleine of zwakke volken, of er is niet voldoende voer geweest.
Het kan ook dat een volk is aangetast door mijten.
Zomer bijen worden geboren
Vanaf eind december begint de koningin weer met eitjes leggen en daarmee
zet ze werksters aan het werk. Ze moeten de raten schoonpoetsen, de larven voeden en verzorgen. Precies drie
weken nadat een eitje is gelegd, worden de nieuwe bijen geboren. Dit zijn de zomerbijen, die maar 6 weken leven.
Ze hebben een heel nauwkeurig schema van werkzaamheden. De eerste twee weken moeten ze poetsen en larven
verzorgen. In de twee weken erna mogen ze nectar, stuifmeel en water aannemen van de vliegbijen, en deze in de
kast opslaan. En pas de laatste 2 weken van hun leven mogen ze de kast uit, om nectar, stuifmeel en water te halen.
Dit doen ze in een straal van 3,5 kilometer rond om de kast. Dat is een heel eind onze gemeente in!
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Bijenvolken groeien hard
Richting eind April legt de koningin ca 2000 eitjes per dag. Het bijenvolk groeit
dan enorm hard. In elke kast leven rond Mei ongeveer 100.000 bijen. De imker
checkt nu elke 10 dagen de kasten, om de groei in de gaten te houden. Soms
groeit een volk zo hard, dat de kast te klein wordt. Er is dan simpelweg niet
voldoende ruimte. Dan wordt er een nieuwe koningin gemaakt door een larfje
speciale voeding te geven. Enkele dagen voordat deze jonge koningin geboren
wordt, maakt ze vanuit haar pop een soort piepgeluid. Dit is een teken voor de
oude koningin om zich klaar te maken om samen met een groot deel van het volk
te vertrekken. Dit wordt zwermen genoemd, en is dus eigenlijk niets anders dan
een natuurlijke groei van het volk door splitsing.
Een zwerm bijen is niet gevaarlijk!
Eind mei, begin Juni breekt een drukke tijd aan voor de imker. Behalve dat dan
meestal de eerste honing van fruitbloesem en lentebloemen (hier in de polder
veelal koolzaad) geoogst kan worden, is het scheppen van zwermen een bijna
wekelijkse bezigheid.
Vlak voordat de jonge koningin wordt geboren, verzamelen zich enkele honderden bijen zich voor de uitgang en vliegen weg uit de kast. Dit zijn de verkenners.
Ze gaan in de nabije omgeving van de bijenkast op zoek naar een tijdelijke
verzamelplek. Dit gaat gepaard met een eigenaardig hoog gezoem, dat je van
verre hoort. Zodra ze een plekje hebben gevonden (meestal aan een uitstekende
tak of aan een paal), gaan er een paar terug naar de kast om de rest te
waarschuwen. Deze bijen hebben zich inmiddels volgezogen met honing, om dat
ze er vanuit gaan dat ze ca. 3 dagen zonder voedsel moeten kunnen overleven.
Het interessante is, dat de bijenmaag zich achter de gifblaas bevindt, waardoor
zwermende bijen niet meer in staat zijn om echt te steken. Bovendien zijn
zwermende bijen per definitie niet steekgraag; ze hebben niets te verdedigen.
Op een bepaald moment stijgt daadwerkelijk het halve volk (dus ongeveer 40-50 duizend
bijen) samen met de oude koningin op uit de kast. Dit is een enorm indrukwekkend
moment want de lucht ziet dan letterlijk zwart van de bijen en het gezoem is
oorverdovend. Ze zwermen langzaam naar de tijdelijke verzamelplek, waar de koningin
gaat zitten en alle andere bijen komen om haar heen zitten. Ze klampen zich aan elkaar
vast. Deze tros zal zo ongeveer twee uur blijven hangen en dat is het moment waarop je als
imker de hele tros kunt opvangen en in een nieuwe kast doen. Dan heb je er een heel
nieuw volk bij. Na een uur of twee trekt de zwerm echt de wijde wereld in, op zoek naar
een nieuw onderkomen. Dan vliegen ze soms wel 5 km ver.
Zomerhoning
Als de rust is weergekeerd, gaat alles weer over tot de orde van de dag in de kasten. In Juni & Juli verzamelen de
bijen zomerhoning. Hier in het dorp hebben we veelprachtige lindes en acacia’s, die voor heerlijke gouden honing
zorgen. Deze wordt vaak eind juli geoogst. De koningin gaat dan minder eitjes
leggen, en veel van de zomerbijen sterven. Vanaf eind juli zal het volk zich klaar
maken voor de winter. De winterbijen worden geboren, en ze maken de kast en de
raten schoon voor maximale opslag van honing of suikerwater.
In september checkt de imker voor de laatste keer de kast. Daarna blijft de kast
dicht. Het imker seizoen is dan voorbij. Het wachten is dan weer op die eerste
mooie lentedag. Dit jaar was dat op 16 februari!

>>>>>
dehekesepos t@hedikhuizen.nl |
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Nog even dit
Sinds 1950 daalt het aantal honingbijen in de hele wereld, maar sinds 1980 zijn er zo veel bijen doodgegaan dat
wetenschappers zich zorgen beginnen te maken over het uitsterven van de honingbij. Bijen produceren niet alleen
honing, maar bestuiven ook een grootdeel van de gewassen die wij eten. Volgens berekeningen bestuiven honingbijen 70% van de plantensoorten die 90 procent van de wereldbevolking voeden.
Onkruid bestrijden met gif lijkt één van de oorzaken van de bijensterfte te zijn. Dus hierbij een tip: Als u spuit, dan
kunt u helpen bijensterfte te voorkomen door niet te spuiten als bloemen open staan (overdag). Met name in het
voorjaar, als die (vreselijke) paardenbloem bloeit, weet dan, dat die paardenbloemen samen met de wilgen voor
bijen de eerste grote voedselvoorziening na de winter is. Ze vliegen er massaal op. Wanneer er dan net gespoten is,
dan nemen ze het gif mee de kast in. Als bijen zijn vergiftigd, dan sterven ze allemaal met hun tongetjes ver uit hun
mond. Helaas heb ik een keer meegemaakt, dat binnen een dag een heel bijenvolk vergiftigd en dood onder in de
kast lag. Dat is een vreselijke aanblik.
Meekijken?
U bent van harte welkom om een keer op een mooie
warme dag in het weekend mee te kijken in de kast of om
de honing te oogsten. Dit is voor kinderen ook heel leuk
om te doen! In 2018 hebben we ca 25 liter honing geoogst
van onze vier kasten. Sommige dorpsgenoten hebben de
weg naar de Hékèse honing al gevonden.
Heerlijk en supergezond!
Tot ziens op Lambertusstraat 2A

Sprokkels uit de geschiedenis van Hedikhuizen
De wieg van Truus Pelders -Van Haren stond in 1949 op het Heleind. Daar waar nu het schrikhek staat, naast
Dop Jooren. Het huis, dat vroeger de varkensschuur was van haar opoe en opa, staat er niet meer en Truus woont al
geruime tijd niet meer in Hedikhuizen, maar de herinneringen zijn nog levendig en de verhalen rondom de
herinneringen zouden moeten worden bewaard. De vele foto’s die bij de verhalen horen zijn een nalatenschap van
haar vader en als deze door haar handen gaan dan hoort ze zijn stem weer klinken. Zelf is ze ook een enthousiaste
vertelster en een avond bij haar aan de tafel is een warm bad van historische energie.
In 1967 is ze begonnen met haar verzameling verhalen, foto’s, nieuwsberichten en archiefstukken over Hedikhuizen.
Ze wilde er wat mee doen, als eerbetoon aan haar ouders, en haar oom Jan en tante Kaat van Haren. Maar ze was
zich ook bewust van het feit dat met generaties verhalen en geschiedenissen kunnen verdwijnen of op zijn minst terecht komen in het hoekje van de vergetelheid. En dat terwijl, juist in een dorp als het onze, zoiets als “institutional
memory” (een collectieve vorm van kennis en ervaringen in een groep mensen) een laag van gemeenschapszin en
saamhorigheid vormt.
Het totaal van de verzameling “sprokkels” staat aan de basis van een boek dat Truus ervan maakte in samenwerking
met de Heemkundekring. Ze heeft de herinneringen opgedeeld in een viertal thematische hoofdstukken die elk
chronologisch verhalen van ons Hekese vertellen: Geschiedenis, Kerk en Parochie, Maas & water, Mensen in
Hedikhuizen. Elk hoofdstuk staat vol met mooie oude foto’s en prenten. Het is een mooie verzameling lokale
geschiedenis geworden voor hen die wij als nieuwkomers in het dorp verwelkomen en een feest van herkenning voor
hen die als telg van de vele Hekese families de wortels in onze klei hebben zitten. Zoals altijd met herinneringen zit er
hier en daar een eigen interpretatie van de geschiedenis in. En dat is niet erg, want dat is dan weer een goede reden
om die rijke Hekese historie weer eens op te rakelen en er over te vertellen en zo weer door te geven aan de nieuwe
generaties dorpsgenoten tijdens een van onze gezellige kwartaalborrels of dorpsfeestjes!
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Fiika en De Leerfabriek – een theetuin onder de bomen
Nee, niet het vervolg op Sjakie en de chocoladefabriek….
maar het begin van de theetuin op de parkeerplaats van de Leerfabriek.

De afgelopen jaren hebben we mogen ervaren hoe divers de voormalige
kerk en de centrale parkeerplaats gebruikt kunnen worden. Of het nu een
concert was, een Buurt Bestuurt vergadering, een Duurzaam bijeenkomst,
het Dorpscafé, de beachvolley bbq of de zomerborrel met muziek, het blijft
bijzonder dat er zoveel saamhorigheid in het dorp is. Ook hebben we
gemerkt dat Hedikhuizen goed op de fietsroute ligt en vaak zien we fietsers
ons dorp passeren. Soms stoppen ze even en rusten uit in de speeltuin.
Zeker gezinnen met kinderen weten het mooie plekje te vinden.

We hebben een plan bedacht om in de “fietsmaanden” op iedere eerste
zondag van de maand voor de dorpsbewoners en de bezoekers een
eenvoudige theetuin op de parkeerplaats in te richten. We gaan lekkere
thee, koffie en wat (alcohol vrije) drankjes aanbieden met wat lekkers
erbij van de ambachtelijke bakkers uit de omgeving. We verwachten
geen grote aantallen mensen en zullen voor de fietsen een stalling
maken op eigen terrein. Reclame gaan we niet maken, want we willen
graag de rust behouden.

Om het voor de spelende kinderen (en hun ouders)
wat makkelijker en vooral veiliger te maken, hebben
we de parochie gevraagd of ze in willen stemmen met
het plaatsen van een poort in het hek tussen de
parkeerplaats en de speeltuin; zij hebben het plan
ondertussen al goedgekeurd!
Het opstarten van de theetuin, past bij het plan om De
Leerfabriek meer in te gaan zetten voor commerciële
en sociale/ maatschappelijke bijeenkomsten. Naast de
huidige trainingen is het de bedoeling om de
ruimtes te verhuren voor vergaderingen, workshops,
kleinschalige culturele voorstellingen, exposities en
atelieractiviteiten. We zullen hiervoor de verwarming,
verlichting en inrichting in stappen gaan aanpassen.
Het terras willen we een andere naam geven:Fiika(of Fika) is het Zweedse woord voor koffie(thee)pauze. In Zweden
vinden ze het belang van ontmoeten en ontspannen zó belangrijk, dat ze er een cultuur van gemaakt hebben.
Het principe is gebaseerd op gastvrijheid en vertrouwen, tijd voor elkaar en genieten van het leven.
Wij vonden het een passend uitgangspunt voor een theetuin in het mooie Hedikhuizen.
We hopen dat jullie het plan zien zitten en een keer op de thee (of koffie) komen!
Hanneke &Mark

dehekesepos t@hedikhuizen.nl |
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Uit de moestuin
Bart en zijn tomaten
De zon schijnt, het is weer langer licht, de temperatuur zit in een stijgende
lijn, het is voorjaar!!! De tijd is weer daar om nieuwe plantjes te zaaien en
de moestuin voor te bereiden op het nieuwe seizoen.
Wat staat ons allemaal te wachten? Zelf moest ik nog behoorlijk wat voorbereiden, maar alles is gespit, compost erop en we kunnen beginnen.
Waar begin je dan mee? Bij ons is één van de eerste plantjes de: Tomaat ofwel Solanum lycopersicum
De zaadjes van de tomaat laten zich makkelijk zaaien doordat ze gemakkelijk kiemen, zeker binnenshuis. Elk zaadje
van de tomaat levert doorgaans een plantje op, vaak hebben wij er dan ook te veel van. Ze beginnen hun leven hier
altijd in een zaaikasje in de vensterbank. Na de kiemblaadjes wanneer de eerste echte blaadjes tevoorschijn komen
worden ze verspeend. Één plantje in één potje van acht tot tien cm doorsnee .
Wanneer ze dan in hun eigen potje staan geef ik ze één keer een mooie scheut water en ze verhuizen naar de bijkeuken waar het wat koeler is. Daarna stel ik het water geven zo lang mogelijk uit. Zo ontwikkelt zich het grootste wortelgestel onder je kleine plantje. De tomaat laat duidelijk zien wanneer het water nodig heeft, dan laat het de blaadjes slap hangen. Wanneer er teveel water gegeven wordt dan krullen de blaadjes op. Wanneer het weer het dan toelaat kunnen ze uitgeplant worden in de volle grond, natuurlijk wel na ijsheiligen.
Eenmaal buiten kan je de plant geleiden langs een stok of aan een touwtje in de
kas. De tomaat is een zelf bestuivers. In de kas, bij gebrek aan wind, tik je tegen
de plant zodat hij zijn stuifmeel loslaat. Haal de jonge blaadjes in de bladoksel
weg, dit noemen ze dieven. Een tomaat groei zolang hij de kans krijg. Je stop dit
door de plant te ‘toppen’. Je snijd de stengel af op twee bladeren boven de laatste tomaten. Laat mogelijk één dief zitten om de sapstroom op gang te houden
maar wordt deze te groot dan knip je die ook af. Door te dieven en te toppen
gaat de energie naar de tomaten.
Het is leuk om te weten hoe je tomaten teelt, maar dan moet je eerst een keuze
uit de honderdduizend verschillende soorten tomaten. Gewone tomaten, kerstomaat, pomodori tomaat, vlees tomaat. Tegenwoordig heb je ook allerlei kleuren
en vormen om uit te kiezen. Zelf maak ik er graag een tomaten pruttel van die
zover ingekookt is dat hij nog twee kanten op kan. Beetje water erbij en het
wordt soep of verder inkoken en het wordt saus. Zo heb ik voor de hele winter
tomatensoep en/of pizzasaus. Hiervoor gebruik ik pomodori en vleestomaten,
die combinatie vind ik lekker. De hele zomer is misschien wat overdreven maar
10 porties voor twee personen lukt me toch. Dit gemaakt van 10 planten, dus
dat rekent lekker makkelijk.
Wat het ook wordt, allemaal een fijn tuinseizoen gewenst!
Moge de oogst overvloedig zijn, dan kun je ook nog eens wat weggeven.
Kom naar de plantje ruilmarkt op zaterdag 18 mei van 13.00-15.00uur (oude schoolstraat 4)
Op deze middag kun je al je overtollige stekjes/plantjes, zaden doorgeven. Maar ook vaste planten of kruiden
die je te veel hebt in je tuin, graaf ze uit of maak een foto, wie weet maak je er een ander blij mee.
Ook start dan voor het 2de jaar de reuzenpompoen wedstrijd weer, kom je plantje halen en doe mee!
Dit allemaal met gesloten beurs of je nu iets te ruilen hebt of niet.
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ZAAIKALENDER
Zaaien onder glas
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Basilicum
Bieslook
Bladpeterselie
Dille
Dragon
Kamille
Kervel
Koriander
Lavendel
Maggi
Mosterd
Oregano
Rozemarijn
Salie
Tijm

Andijvie
Aubergine
Bieten
Bloemkool
Broccoli
Boerenkool
Bleekselderie
Courgette
Erwten/Peulen
Komkommer
Kropsla
Meloen
Maïs
Paprika/Peper
Pompoen
Prei
Pluksla
Radijs
Rode/Witte Kool
Snijbiet
Spinazie
Sperziebonen
Snijbonen
Spruiten
Tomaten
Tuinbonen
Winterwortel
Zomerwortel

Aardappelen

Zaaien in volle grond/uitplanten
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Vroege
Half vroege
Late
Poten

Oogsten
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Afrikaan
Begonia
Chrysant
Duizendschoon
Gipskruid
Goudsbloem
Hanekam
Korenbloem
Leeuwenbekje
Lupine
Madelief
Oost-Indischekers
Papaver
Primula
Ridderspoor
Salvia
Vergeet-me-niet
Viooltje
Vlijtig Liesje
Zonnebloem
dehekesepos t@hedikhuizen.nl |
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Interview met Willemijn van Hees
Burgemeester van Heusden
Wij van de Hékèse Post vonden het leuk om een interview te
doen met onze nieuwe burgemeester Willemijn van Hees.
We namen contact op en het werd meteen geregeld!

Wie is Willemijn van Hees?
Burgemeester Willemijn van Hees is 41 jaar, geboren
in Zundert als de jongste van 3 kinderen. Ze heeft
goede herinneringen aan haar jeugd,onder andere
omdat hun huis altijd open stond voor alle kinderen
en volwassenen. Ze was o.a actief in het kinderbloemencorso en bloemencorso.
Haar moeder werkte full time als leerkracht en
decaan, terwijl haar vader was thuis was bij de
kinderen. Het gezin woonde naast opa en oma en
samen met haar familie heeft de burgemeester
gezorgd voor opa toen hij dementerend werd. Ze ging
naar het Atheneum in Breda. Daarna ging ze met een
hele zwik vriendinnen studeren in Amsterdam.
Overdag studeerde ze Engels en in de avonduren
Nederlands recht. Ze is echt iemand die graag
studeert en ze noemt zichzelf een boekenwurm.
Al met al was de verhuizing naar Amsterdam een
cultuurschok voor haar. Zo was ze bijvoorbeeld
gewend om de sleutels op auto en huisdeur te laten
zitten en dat kon niet meer in de Amsterdamse wijk
Bos en Lommer. Maar ze merkte ook dat de sociale
samenstelling in de wijk persoonlijke onveiligheid kon
veroorzaken. Zelf werd ze het slachtoffer van scheldpartijen, intimidaties en bedreigingen, waardoor het
bijna onhoudbaar werd om daar rustig te wonen.
Daarom had haar vriend geregeld dat zij ’s avonds een
taxi nam van de rechtenfaculteit naar huis en dit
betaalde haar vriend. Dit heeft zij toen aangekaart bij
de Stadsdeelraad. Deze namen haar klachten serieus
en hebben een project opgestart: het Buurtvaderproject. ’s Avonds gingen de vaders de straat op om
de jongeren te corrigeren. Dit project bestaat nog
steeds en de burgemeester zegt dat dit beter werkt
dan alleen ‘blauw’ op straat. Dit was voor haar als
19-jarige een belangrijk signaal: met politiek kun je
veel bereiken.

Een paar jaar later studeerde ze af en is ze terug naar
Zundert gegaan waar ze ging samenwonen. Hier
ontpopte ze zich echt als een duizendpoot (ze noemt
zichzelf een volle Duracelbatterij), deed ze van alles in
allerlei geledingen van de maatschappij, begon ze een
nieuwe studie bedrijfscommunicatie en digitale
media , startte ze een goed lopend vertaalbureau en
raakte steeds meer politiek geïnteresseerd. Ze sloot
zich aan bij de VVD fractie, omdat zij deze club
mensen het gezelligst vond en daarnaast hun
politieke programma het meest bij haar paste.
Overigens is er volgens haar geen enkele partij die
voor de volle 100% aan je eisen voldoet.
Ze werd in 2008 wethouder in Zundert en kreeg haar
eerste baby in de vakantie! Dit heeft ze zo proberen
te plannen omdat in 2008 een wethouder geen
zwangerschapsverlof kreeg. Twee weken na de bevalling ging ze weer aan het werk en zo ook bij het
tweede kind in 2009. Over deze rare ouderwetse
regeling rondom zwangerschapsverlof heeft ze Tweede Kamer brieven geschreven en mede naar aanleiding hiervan is vanaf 2011 de wet aangepast met
betrekking tot zwangerschapsverlof voor raadsleden.
Hoe werd ze Burgemeester, eerst in Geertruidenberg
en nu in Heusden?
Ze vertelt dat rond 2007 toenmalige Commissaris der
Koningin Hanja Maij-Weggen een oproep deed voor
meer vrouwelijke burgemeesters. Na enige aarzeling,
wat onzeker en zichzelf afvragend of ze het wel zou
kunnen, werd ze in 2009 getriggerd door commissaris
van de Koningin in Brabant, Wim van de Donk) die zei:
“Van Hees, waar blijf jij nou?”. Daarop heeft ze de
stap gezet. In Geertruidenberg kwam de vacature burgemeester vrij. Ze heeft zich toen eerst verdiept in
gemeenteproblematiek en vervolgens heeft ze samen
met haar man een kroeg bezocht om een beeld te
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krijgen van wat er lokaal nou speelde en of ze zich in
deze gemeente thuis zou kunnen voelen. Dat bleek
het geval. Niet lang daarna is ze aangesteld en werd
ze de jongste vrouwelijke burgemeester van
Nederland. Ze verhuisde na vijf maanden naar
Raamsdonksveer, gemeente Geertruidenberg, waar
ze nu nog woont. Inmiddels is ze alweer enkele maanden burgemeester in Heusden. Ook in Heusden heeft
ze een bezoek aan een café (café Kareltje in Heusden
en de Drie Linden in Giersbergen) gebracht, om de
nieuwe omgeving te proeven. Het huis in
Raamsdonksveer staat te koop en als het verkocht is,
dan gaat ze pas verhuizen naar de gemeente
Heusden. Uiteraard hebben we de burgemeester erop
geattendeerd dat er nog wat leuke huizen in Hékèse
te koop staan!

Wat trekt haar in het ambt van Burgemeester?
Spontaan zegt ze MENSEN, mensen helpen. Als
Burgemeester heeft ze drie hoofdtaken: Voorzitter
van het college van burgemeester en wethouders,
voorzitter van de Gemeenteraad en opperbevelhebber in tijden van crisis. Haar andere belangrijke rol
is die van burgermoeder, het bekende bankje als
iemand 100 jaar wordt, maar ook mensen bijstaan die
een enorme tegenslag te verwerken krijgen. Dat kan
van alles zijn en daar komt erg veel bij kijken.
Daarnaast heeft ze een veelzijdige handhavingstaak,
variërend van drugspanden ontzetten tot bemiddeling van ruzies tussen buren over een tuinhek. Ook
heeft ze veel vergaderingen en regionale overleggen.
Een veelzijdige baan die lange werkdagen vraagt,
maar zij vindt het heerlijk!

Wat kan de burgemeester betekenen voor Hedikhuizen?
Er is wel eens sprake van geweest dat Hedikhuizen het gevoel had “aan de achterste mem te zitten”. Dat wij als
kleine kern niet of nauwelijks in beeld kwamen, vergeleken bij Heusden, Drunen en Vlijmen..
De burgemeester reageert hierop als volgt: “Juist jullie naam (Hedikhuizen) hoor ik regelmatig aan de
vergadertafel van het College, eigenlijk elke week wel en altijd in positieve zin. Jullie zijn een dorp dat heel veel
initiatieven neemt en vaak worden jullie als voorbeeld gezien en genoemd.”
De slogan ‘Weerbaar en Weerbarstig’ wordt genoemd en ook de vergelijking met Asterix en Obelix en hun
dorpje. De burgemeester vindt beide toepasselijk en glimlacht hierom. De gemeente wordt weleens
geconfronteerd met onze weerbaarheid en weerbarstigheid, waardoor ook binnen de gemeente wel eens
vastgeroeste patronen doorbroken moeten worden. Dat is soms lastig, maar niet verkeerd. Over wat ze als
burgemeester voor Hedikhuizen kan betekenen zegt ze dat ze via de gemeente onze initiatieven kan
ondersteunen, zodat wij er de energie in kunnen houden. Ze is van mening dat verandering van onderop veel
beter werkt dan van bovenaf en dat zal ze waar mogelijk altijd steunen.
De burgemeester is onder de indruk van de vele initiatieven die hier in
het dorp worden ondernomen. Ze looft de activiteiten die de Dorpsvereniging organiseert, de activiteiten waar Buurt Bestuurt voor staat en de
grote groep mensen die voor Hedikhuizen Duurzaam is gaan staan. Mart
van Lieshout voegt hieraan toe dat hij het knap vindt, dat wij onder elkaar harde woorden kunnen uitspreken, maar dat er ook altijd weer een
dialoog op gang komt omdat men doordrongen is van het feit dat we
het samen moeten doen. Ons krantje De Hékèse Post komt aan de
orde. Onder andere alleen al door de naam maakt ze de link naar The
Washington Post (‘maar dan beter). We krijgen te horen dat elke editie van de krant digitaal naar alle
ambtenaren in de gemeente wordt verstuurd als voorbeeld hoe het kan en dat het doorgaans veel lof ontvangt.
We overhandigen de Burgemeester de vier voorgaande exemplaren van de krant in hardcopy.
Tot slot vraagt de burgemeester zich af waarom ze niet de carnavalsnaam van Hedikhuizen heeft doorgekregen
voor de carnaval sleuteloverdracht die ’s avonds na dit interview zal plaatsvinden en of zo’n actief dorp geen
carnavalsvereniging heeft. We hebben de geschiedenis van Hellevegersland verteld.

dehekesepos t@hedikhuizen.nl |
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We hebben de burgemeester uitgenodigd om in de zomer nog eens terug te komen om ons prachtige dorpje en
haar inwoners beter te leren kennen, bijvoorbeeld bij een dorpsbijeenkomst/feest. Dit aanbod neemt ze graag
aan en ze stelt voor dat wij tegen die tijd maar een eigen inheems brouwseltje moeten maken, net als in de
Astrix & Obelix en dat zij dat graag zou willen proberen!
Bij dit interview waren aanwezig: De burgemeester Willemijn van Hees, haar communicatie coördinator Bas
Schel, Mart van Lieshout (contactpersoon tussen Hedikhuizen en de gemeente), Hans Meulenbeld (namens Buurt
Bestuurt), Mariëlle van Egmond (namens de Hékèse Post en de Dorpsvereniging) en Carine Meulenbeld-Jansen
(namens de Hékèse Post)
Wij hopen dat jullie een leuk beeld hebben gekregen van onze Burgemeester Willemijn van Hees. Wij hebben erg
van haar genoten, van haar lach, scherpte en openheid. Met haar hebben we echt een menselijke burgermoeder
gekregen die zeer toegankelijk is en wel van een feestje houdt maar ook een scherpte en slimheid heeft om in
een veelal mannenwereld haar ‘mannetje’ te kunnen staan.
Tot ziens op ons Dorpsfeest!

Carnaval 2019
Wat was het een ontzettend leuk weekend! Het weer zat niet altijd even goed mee, maar dat mocht de pret niet
drukken. Op vrijdag avond werd er in Den Braai een leuke Componistenbal georganiseerd. Dit is een gezellige avond
georganiseerd door de carnavalsgroep De Componisten. Deze avond wordt ook wel eens de bouwersbal genoemd,
maar daar heeft het niets mee te maken. Voor veel groepen uit de omgeving wordt op zaterdag de laatste dingen
aan de wagen gedaan. Waaronder bij ons, bij 'CV De Slurpers. De wagen werd buiten gereden zodat we daar alles
konden testen. De muziek, draaiende delen en het rookkanon werden getest. 's Avonds gingen we met een
gedeeldte van de groep naar café 'De Braai'. Hier werd weer een mooi feestje gemaakt. Zondag was het tijd voor de
optocht in Vlijmen. Het weer was niet helemaal optimaal. Tot net voor de optocht heeft het geregend. Maar dat
mocht de pret niet drukken. Eenmaal geschminkt en opgesteld kon de optocht net na 2 uur van start gaan. Er waren
genoeg mensen op de been die naar de optocht kwamen kijken. Het was een geslaagde optocht! Na de optocht ben
ik naar De Steeg geweest daar zat de sfeer er goed in, een zeer geslaagde avond!
Maandag. De dag van het koekslaan in Haorendam. Maar voordat dat begon was de
optocht in Maoskesdam. Dat was een kleine maar mooie optocht om te kijken. Vervolgens
het koekslaan. Na 2 jaar het koekkeizerin geworden te zijn, zou het toch leuk zijn om dit
jaar ook weer koekkeizerin te worden. En de wisselbeker te mogen houden. Helaas is het
me dit jaar niet gelukt om weer koekkeizerin te worden. Ondanks dit is het nog een leuke
dag/avond geworden. Er was ook nog een playback show georganiseerd voor de kinderen
en voor de volwassenen. Het waren allemaal leuke stukken die ze gedaan hebben. Dan is
het weer dinsdag. De laatste dag van de carnaval. En wat voor dag. De regionale optocht
trok door Haorendam. Deze dag was droog en zonnig. En langs de kant stonden genoeg
mensen om naar de optocht te kijken. Het was wederom een mooie optocht om te lopen.
Als afsluiter zijn we met onze groep 'De Slurpers' wezen eten bij Ribs en Dips. Daar hebben we een goede bodem
gelegd om nog wat pilsjes, of wat anders, te drinken.
Zaterdags na carnaval was het prijsuitreiking in Knotwilgendam. Daar zijn De Componisten eerste geworden bij de
praalwagens en hebben de publieksprijs gewonnen, De Slurpers zijn vierde geworden bij de loopgroepen.
De zaterdag daarna was het slotbal in Hoarendam ook daar zijn De Componisten eerste geworden bij de praalwagens
en hebben de publieksprijs gewonnen, en ook de De Slurpers zijn vierde geworden bij de loopgroepen.
Dit jaar was het voor 1 persoon wel een heel bijzonder jaar. Voor Marielle van Egmond. Zij is dit jaar voor het eerst
gaan carnavallen. Marielle is van vrijdag t/m dinsdag gaan carnavallen. Zij heeft het reuze naar haar zin gehad en
wacht op deel twee van haar inburgeringdiploma. Kortom het is weer een mooi carnavalsweekend geweest.
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Oplossing puzzel vierde editie
Deze foto is gemaakt op het Helseind als je vanuit de oude
schoolstraat omhoog loopt naar de maas aan de linkerkant.
Helaas heeft niemand het goede antwoord in gestuurd.

De Heilige Mis binnen
Fort Hedikhuizen
Fort Hedikhuizen, MEER dan zomaar een Fort.
Er worden allerlei feesten gegeven en sinds kort is
er ook de mogelijkheid dat er uitvaarten kunnen
worden gehouden. Daarbovenuit heeft de
eigenaresse van Fort Hedikhuizen en Adriaan, de
mogelijkheid geopend om op de eerste zondag
van de maand, een Hoogmis te vieren.
Iedereen is van harte welkom.
zondag 7 april 10.30 uur
zondag 5 mei 10.30 uur
andere data ’s volgen
Hartelijke groet
Emeritus pastoor Van Dommelen

„Bollen planten 2018‟
Lange tijd geleden dat ik persoonlijk op zondag de wekker
heb gezet, maar voor het bollen planten op zondag 21
oktober 2018 er toch eens vroeg uit. Leuk om te zien dat
er een hoop dorpsgenoten met hark en schep klaar
stonden om kuilen te graven en bollen te planten.
Dank aan Buurt Bestuurt de sponsor van de bloembollen,
het waren er veel!
Gedurende de start van de ingeplande route van dit jaar
(deze waren vorig jaar niet aan bod gekomen) begonnen
we aan de Lambertusstraat, om verder door te gaan in de
Kerkstraat. Inmiddels rees de vraag ook of de bloembollen
mooi gaan opkomen, (tegen de tijd dat deze uitgave weer
in de bus ligt bij u thuis) of dat ze toch echt netjes rechtop
gezet hadden moeten worden…
Ach, we hebben kilometers gemaakt, hard gewerkt, het zal
vast lukken, nog even wat graszaad erachteraan, straks
niks meer van te zien behalve een bloeiende berm in de
lente. Na een paar uur flink doorwerken zijn we met z’n
allen gezellig geëindigd bij de Hoge Maasdijk met een
warme kop koffie of thee en een zelfgemaakte cupcake.
Een gezellige, geslaagde ochtend, en als straks in het dorp
de berm ook weer mooi in de bloei staat kunnen we
nagenieten van het harde werk!

dehekesepos t@hedikhuizen.nl |
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Nieuwjaarsreceptie 2019
Op 6 januari hadden we ons jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in het Fort. Dit gebeurde allemaal
onder het genot van een drankje en heerlijke worstenbroodjes. Een groot gedeelte van
Hedikhuizen was naar het Fort gekomen om elkaar een gelukkig en een gezond nieuwjaar te
wensen. Anders dan andere jaren was de ruimte, leuk om eens dit stukje van het Fort te zien.

Algemene ledenvergadering dorpsvereniging
Dinsdagavond 19 maart was de algemene ledenvergadering van de dorpsvereniging. Hierbij
waren 15 mensen aanwezig en dat is weinig aangezien er toch zeker 70 huishoudens lid zijn.
Na ruim dertig jaar namen John de Wilt en Jos klaren afscheid als bestuursleden. Wij bedanken
hen voor de jarenlange inzet. Naast alle hand en spant diensten was Jos secretaris en
organiseerde jaren de mannenavond. John bracht de flyers en bracht ze in weer en wind rond.
Zij kregen van de voorzitter als aandenken een kopie van de notulen van hun eerste
vergadering . De twee nieuwe bestuursleden die toegetreden zijn Sophie de Cocq van Delwijnen
en Marjan van Geffen. De andere bestuursleden zijn aangebleven.

Van links naar rechts:
John de Wilt
Jos Klaren
Coby Zwijgers
Ria Kimenai
Bert van Dinter
Theo Beijnen
Vorig jaar toegetreden
maar nog niet op de foto
Mariëlle van Egmond
Wendy Jonkers

De activiteiten van afgelopen jaar zijn doorgelopen. Een opsomming van wat er besproken is:
het kwartaalcafé is een succes, zeker die keer dat het buiten plaats vond onder de tent die er
nog stond. Er is besloten om een bijdrage te vragen bij binnenkomst en hier stemde iedereen
mee in. Het idee is geopperd om ook dit jaar voor een langere tijd een tent te laten staan, hier
wordt samen met Buurt Bestuurt verder over gesproken. Het druk bezochte dorpsfeest was ook
in 2018 met prachtig weer een groot succes. De kerstboom en het aansteken van de lampjes is
als nieuwe activiteit positief ontvangen. De ladies eve was een enorm succes. Bijna een té groot
succes doordat 40 dames zich hadden ingeschreven voor de kookavond slokte dit een derde van
het budget op. De jeugdcommissie is van start gegaan als onderdeel van de dorpsvereniging en
gaan kinderactiviteiten organiseren. Om de extra activiteiten te bekostigen is een beroep
gedaan op Buurt Bestuurt en zij hebben toegezegd om de dorpsvereniging net als afgelopen
jaar financieel te ondersteunen.
De penningmeester verklaarde de uitgaven en er blijkt een gezonde cash flow binnen de
vereniging te zijn.
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{ dorpsvereniging }

Schaatsmiddag Hékèse jeugd
Op een regenachtige zondag in februari stond er een leuke activiteit gepland voor de Hékèse jeugd; we zijn gaan
schaatsen! In het Sportiom in Den Bosch merkten we niks van de regen buiten en waande we ons allemaal even een
schaatsheld. Voor sommige was het de eerste keer op de schaatsen en voor anderen was het in ieder geval een tijd
geleden dat er voor het laatst werd geschaatst. De schaatsbaan in Den Bosch is echt een aanrader. Veel ruimte voor
wie van snelheid houdt maar ook een spannend parcours
door grotten voor de avonturiers.
Terwijl de jeugd het ijs onveilig maakte waren er een aantal
ouders die ook de ijzers onder bonden. De anderen kozen
ervoor om vanaf de zijkant toe te kijken en de kans te benutten even gezellig bij te praten. Na een goed uur op de
schaatsen was het tijd voor de wat lekkers in de après-ski
bar. Met de hele groep vulden we toch zeker de helft van
alle tafels, waar een klein dorp groot in kan zijn! Het was
echt leuk om te zien hoe de kinderen van alle leeftijden een
gezellige middag met elkaar hadden en elkaar weer wat
beter leerden kennen. Met grote schalen friet op tafel had
je letterlijk geen kind aan ze!
Iedereen was het er wel over eens dat het voor de kinderen
in het dorp echt wel heel leuk is om samen wat te ondernemen. Dank aan de organisatie voor de tijd en moeite die
erin is gestoken om er een leuke middag van te maken en
we kijken uit naar de volgende activiteit!

De volgende kinderactiviteit is rond Pasen. (red.)

dehekesepos t@hedikhuizen.nl |
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{ buurt bestuurt }

buurt bestuurt

Toeristische kaart in informatiebord geplaatst
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{ Hedikhuizen DUURZAAM }

Een geslaagde
bijeenkomst
Op 18 Februari hebben we met 52 bewoners(!)
een dynamische avond achter de rug, waarbij
Frank Cooler alle sprekers door de volle agenda
heeft
geleid.
Doel was om de
stand van zaken
over te brengen
en de inbreng
van bewoners
op de eerste
plaats te zetten.
Tijdens de bijeenkomst zijn er veel vragen ingestuurd.
Enkele voorbeelden:
Wat is het minimaal aantal leden dat benodigd is om de
plannen die er nu liggen uit te voeren en over welke
investering hebben we het dan per huishouden?
- Op dit moment gaan we uit van tenminste 50%
deelname om te kunnen starten. We richten ons op
uiteindelijk tenminste 70% deelname, maar hopelijk
doet het hele dorp mee. Mbt de investering worden de
berekeningen nog verder gedetailleerd.
Krijgen inwoners inspraak over de locatie en zo ja hoe?
- De bewoners krijgen inspraak over de veldlocaties.
Het is een samenspel van locatieaanbod, visie van
bewoners en wet en regelgeving. Van meet af aan
hanteren we de werkwijze voor, door en met het dorp.
Het dorp krijgt via de leden van de coöperatie een stem
in de voorkeur voor locaties.
Niet alle vragen konden gedurende de avond binnen de
beschikbare tijd worden beantwoord; dat is later
alsnog gedaan en alle gestelde vragen staan op de site
vermeld.
Energiecoaches gezocht!
De komende maanden willen we alle huishoudens die
dat wensen bezoeken om hen een advies te geven over
besparingen die je nu kunt halen en besparingen waarvoor je je huis misschien moet aanpassen. Het advies
gaat uit van de mogelijkheden die jij als bewoner zelf
hebt en wat jouw wensen zijn.

dens bezoeken. Er is een informatie - inloop -uur op
vrijdag 5 April 2019 om 19.00 uur in De Leerfabriek,
voorafgaand aan het Kwartaalcafé.
Leden werkgroep Zon gezocht!
Een van de projecten van Hedikhuizen Duurzaam is
samen zonnepanelen plaatsen. Dat kan op de bodem,
maar zeker ook op grote daken. De afgelopen tijd is er
een inventarisatie gemaakt van de mogelijkheden van
zonnepanelen op grote daken en velden. Ook is
geïnventariseerd welke eigenaar samen met inwoners
uit het dorp de zonnepanelen wil realiseren.
Om tot een advies te komen wat de beste oplossing
voor het dorp is, willen we een Werkgroep Zon
oprichten. Deze werkgroep gaat een advies uitbrengen
aan de coöperatie Hedikhuizen Duurzaam. De
eigenaars hebben zich inmiddels verenigd en een
afvaardiging aangewezen die met de bewoners van
het dorp in gesprek kunnen.
We nodigen inwoners van het dorp die interesse
hebben om zitting te nemen in de Werkgroep Zon uit
voor een eerste bijeenkomst op donderdag 28 maart
2019 om 20.00 uur in De Leerfabriek. Deze
bijeenkomst willen we met elkaar afspraken maken
hoe we een en ander gaan aanpakken.
Heb je interesse voor
Meld je dan aan op:

coach

of

werkgroep?

info@hedikhuizenduurzaam.nl
Ga voor meer info naar www.hedikhuizen.nl;
daar vind je onder “Duurzaam” meer informatie
over de training. Verder kun je voor de training ook bij
Bert van Dinter of Bert Kipping terecht of voor de
werkgroep bij Vincent Snels.
A-Lidmaatschap
In april wordt het mogelijk om een A-lidmaatschap
aan te gaan. Alle inwoners kunnen dan lid worden.
Hier zijn geen kosten aan verbonden maar we vragen
wel om hiervoor een formulier in te vullen. Vanaf dat
moment hebben ook alle A-leden een stem.
Nadere informatie volgt.
Nieuwe nieuwsbrief

We zijn op zoek naar vrijwilligers die deze
‘keukentafelgesprekken’ gaan voeren. Daarvoor krijg je
een training aangeboden.

Eind April zal een uitgebreide nieuwsbrief
wederom huis aan huis verspreid worden, aangezien
niet iedereen digitaal bereikbaar is.

We schatten in dat we ongeveer 7 vrijwilligers nodig
hebben. Zij gaan ieder 10 huishoudens bezoeken. Zo
kunnen we in ruim een half jaar de meeste huishou-

Wij willen iedereen hartelijk danken voor de
aanwezigheid en inbreng!

dehekesepos t@hedikhuizen.nl |
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@ hedikhuizen

{ @Hedikhuizen }

Puzzel
Horizontaal
4. Koudeversnapering
6. Bloembol
9. Voor sommige periode van bezinning
12. Gele veel voorkomende bloem
14. Feest van de zotheid
19. Hemelwater
21. Tuin om uit te eten
23. Eetbare vruchten
27. Kleurrijk insect
29. Versierd ei

Verticaal
1. Maand
2. Bloemen van bomen
3. Landschaprond Hedikhuizen
8. Insect met zoete opbrengst
15. Rode schijnvrucht
16. Voorjaar
17. Zeer sterke luchtbeweging
26. Zitplek in de tuin
28. Lentefeest

Stuur het antwoord naar dehekesepost@hedikhuizen.nl

DORPS AGENDA

C O LO FO N

Redactie
Carine~Laura
Mariëlle~Wendy
dehekesepost
@
hedikhuizen.nl
De redactie behoudt
zich het recht voor
artikelen, berichten
of foto’s in te korten
of niet te plaatsen

Datum Activiteit

Meer informatie

5 april
5 april
13 april
21 april
23 april
18 mei
21 mei
10 juni
18 juni

dorpsvereniging
info@hedikhuizenduurzaam.nl
bruysters@home.nl
dorpsvereniging
hansmeulenbeld@gmail.com
wendy@hedikhuizen.nl
hansmeulenbeld@gmail.com

Kwartaalcafé
Hedikhuizen duurzaam
Knutselen van Paasmandjes
Paaseieren zoeken
Openbare Buurt Bestuurt vergadering
Plantjes ruilmarkt
Openbare Buurt Bestuurt vergadering
Roofvogelshow

bruysters@home.nl wendy@hedikhuizen.nl

Openbare Buurt Bestuurt vergadering hansmeulenbeld@gmail.com

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