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en er gebeurde nog veel meer!

Trots bieden wij aan

De Hékèse Post

E

r gebeurt veel in Hékèse. Zowel zichtbaar als onzichtbaar houden velen zich bezig met ontwikkelingen en
activiteiten ten behoeve van ons dorp. Dit komt tot uiting in deze editie van de Hékèse Post! Nog even met z’n
allen knallen, bijvoorbeeld op de aankomende openbare vergadering van Buurt Bestuurt of letterlijk op de
mannen avond. Daarna is het zomervakantie.
Het duurt niet lang meer voordat velen onder ons het dorp verruilen voor een tijdelijk verblijf op andere mooie
en fijne plekken. Op zaterdag 6 juli wordt het begin van de zomervakantie ingeluid met zoveel mogelijk dorpsgenoten op het zomerfeest.
De volgende editie komt half oktober uit, deze zal in het kader staan van 75 jaar bevrijding.
Graag gerelateerde stukken insturen voor 8 september.
De redactie wenst iedereen veel lees plezier en een heerlijke zomer toe!

Redactie
Carine Laura Mariëlle Wendy
dehekesepost@hedikhuizen.nl

in ons dorp

Grenspaal
op de Hoge Maasdijk
Nabij de driesprong van de fietspaden op
de hoge Maasdijk net buiten de kern van
Hedikhuizen staat een heel bijzondere
grenspaal. Deze paal is vervaardigd
en geplaatst door Rijkswaterstaat in
de tweede helft van de negentiende
bron: Rijksdienst Cultureel Erfgoed
eeuw in Ambachtelijk - Traditionele stijl.
De nummerpaal is een zeldzaam relict uit de situatie van voor de kanalisatie van de Bergse
Maas (1888-1904).De nummerpaal bevindt zich aan de binnendijkse kant (westzijde) van de
Hoge Maasdijk in de noordoostelijke punt van het gemeentegebied.
De hardstenen nummerpaal heeft een gebeitelde inscriptie "Waterstaat No. 362". Vierkante
grondslag met afgeschuinde hoeken, uitkragend gedeelte met inscriptie en met afgeronde top.
De nummerpaal steekt circa 80 centimeter boven het maaiveld uit. De nummerpaal is van
algemeen belang wegens de cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van de
geografische en landschappelijke ontwikkelingen waaraan dit gebied heeft blootgestaan door
met name de kanalisatie van de Bergse Maas. De nummerpaal is van belang vanwege de
zeldzaamheid van dergelijk straatmeubilair. Kleine sporen uit een ververleden toch nog heel
dichtbij huis, let er eens op als u met de fiets langs komt.

Lief @ Leed
Gefeliciteerd
Kees & Cella van Sluisveld uit de Groenstraat met jullie huwelijk

Tot ziens
Familie van Halder en familie van Besselaar uit de Kerkstraat

Welkom
nieuwe bewoners in de Lambertusstraat en Oude Schoolstraat

Beterschap en veel goeds
Lenna Verhoeven uit de Groenstraat

Joost van Alphen uit de Zeggelaarseweg

Mevrouw van Bommel uit de Oude Schoolstraat

Max Ruijgrok uit de Kerkstraat

Joke Kipping uit de Kerkstraat

Mevrouw de Laat uit de Kerkstraat

Mevrouw Winkel uit de Kerkstraat

Meneer Pijpers uit de Groenstraat

Mevrouw Brandenburg uit de Lambertusstraat
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Huizen en Plekken met Geschiedenis
Vier bijna identieke huisjes in Hedikhuizen
De vier huisjes op de foto’s staan aan de Lambertusstraat 4, 8 en 10 en aan de Kerkstraat 9. De huizen zijn in de
vijftiger jaren van de vorige eeuw gebouwd en zijn ontworpen door de bekende architect Huub Baayens uit Heusden.
Huub Baayens was, zoals veel tijdgenoten, geïnspireerd door de stroming van de ‘Bossche school’. Zo ook te zien aan
de voormalige Lambertuskerk (nu de Leerfabriek), die hij in de zestiger jaren heeft ontworpen.

Ik, Carine Meulenbeld-Jansen woon zelf in zo’n huisje
en ik heb me altijd verwonderd afgevraagd “hoe kun je
in zo een klein huisjes met een groot gezin wonen?”
Met die vraag ben ik naar mijn buurvrouw Corrie
Dortmont van der Hart gegaan, omdat zij met haar
ouders en nog 10 zussen en broers in dit huisje heeft
gewoond. Haar vader was geboren en getogen in
Hedikhuizen en is samen met zijn vrouw in 1954 weer
in Hedikhuizen gaan wonen. Zij kregen 13 kinderen,
waarvan er twee heel jong zijn gestorven. Haar vader
was groenteboer en had een forse groentetuin achter
het huis en nog een perceel waar nu de familie van
Vleuten woont. Al deze groenten moesten worden
opgeslagen en dat gebeurde in de vele bijgebouwen
achter het huisje. In de winter werd de voorraad
groenten zo dicht mogelijk bij en tegen de muur van de
verwarmde keuken opgeslagen.

De indeling van het huis is:
Huiskamer, de goede kamer: 16m2
Keuken, waar werd geleefd: 30m2
Boven:
Slaapkamer rechts voor met 2 tweepersoonsbedden
voor 4 meisjes: 13m2
Slaapkamer rechts achter, de ouder slaapkamer: 13m2
Slaapkamer links, 1 persoonbed, meestal de jongste: 7m2
Slaapkamer links achter met 2 tweepersoonsbedden
voor de 4 jongens: 10m2
Zolder te bereiken met een vlizotrap, daar sliep er soms
ook eentje.
En wat dacht u van de badkamer….. een gigantische
ruimte van 1 m2, waar een lavet in stond.

Als ik me voorstel dat in dit huis 13 personen hebben gewoond,
dan krijg ik het spaans benauwd. Geen enkele privacy, altijd
lawaai om je heen, zelfs in bed geen moment van kunnen terugtrekken. Maar als ik Corrie daarnaar vraag, blijkt dat zij er niet
zoveel last van heeft gehad. Ze benoemt deze tijd als lekker
vrijgevochten, heel veel buiten zijn en veel ruimte om te spelen.
En als ik naar deze oude foto kijk was het toch ook wel heel
gezellig. Op deze foto heeft de vader van Corrie van de houten
lantarenpalen voor het huis (die later zijn vervangen door stalen)
een turnparadijs gebouwd voor zijn kinderen en de buurt.

dehekesepost@hedikhuizen.nl |
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Het verdwenen Kasteel van Hedikhuizen
Ingezonden: Ad Hartjes
Het verhaal gaat dat Hekese ooit een kasteel had.
Het Kasteel van Hedikhuizen? Jazeker. Wel veel dichter bij
Haarsteeg dan bij Hedikhuizen, maar toch wel degelijk het
Kasteel van Hedikhuizen. Een eeuwenoude pentekening laat
zien, hoe het kasteel er vroeger heeft uitgezien. Of misschien
toch niet helemaal zo? Het kasteel heeft vermoedelijk gestaan
aan het Vergereind aan de Hedikhuizense Maas ter hoogte
van Haarsteeg. De heemkundekring Onsenoort heeft hier
uitgebreid onderzoek naar gedaan. Of het resultaat van dat
onderzoek de legende bevestigt is aan u.
De heren van Heusden, een oud adellijk geslacht in de middeleeuwen (ca 1050-1350) bezaten in Hedikhuizen oude
rechten en bouwden op hun landgoed tussen Heusden en Altena stenen huizen. In 1328 beschikte Jan IV van
Heusden over tienden te Hedikhuizen. Een tiende is een vorm van opbrengstbelasting, waarbij men een tiende deel
van de opbrengst moest betalen aan de landheer. Er wordt aangenomen dat in Hedikhuizen ook een groot stenen
adellijk huis -een kasteel- door hen is gebouwd.
Uit de oude boeken
Het Tableau der Polders in Noord- Brabant, daterend uit 1843, vermeldt dat er in 1335 aan het Vergereind een
adellijk huis heeft gestaan, dat vermoedelijk reeds omstreeks 1200 door Willem van Edichuizen bewoond werd.
Deze Willem van Edichuizen (of van Hedikhuizen) was de zoon van Robert V, heer van Heusden (gestorven in 1202)
en Philippa van Diest. Misschien heeft deze Willem het kasteel laten bouwen. Er zijn echter geen andere bronnen die
hier iets over zeggen.
In de daarop volgende 14e eeuw vernemen we nergens iets over kasteel Hedikhuizen. Alleen komen we in Heusden
diverse schepenen (een soort wethouders) tegen met de naam van Hedikhuizen. De laatste van die naam komt voor
in 1407.
Op een ets uit 1602 is de ruïne van het kasteel weergegeven. Deze prent is gemaakt door Jacob Matham. Het
origineel bevindt zich in het Louvre in Parijs. Het Prentenkabinet van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en
Wetenschappen bezit een reproductie naar het origineel.
In 1612 wordt de familienaam Van Hedikhuisen weer genoemd in het boek “Beschrijving det Stadt en Lande van
Heusden" van Dominee Th. Groen. Hij schrijft: “Een zekere rank van de Huijsen en Heeren van Heusden plag eertijds
de bijnaam en titel te voeren van Hedikhuisen.” Ook Ds. Groen maakt er melding van dat de Van Hedikhuizens een
adelijk huis gehad hebben “omtrent het Veringereijnd".
Jacob van Oudenhoven vermeldt in zijn in 1651 verschenen boek “Beschryvinghe van het Landt van Heusden":
“Op het Vereger-eyndt heeft eertijdts een Slot ofte Adelijck Huys ghestaen, dat het Edel Gheslacht van de Dulsen
heeft toebehoort. Een Ranck van den Huysen van Heusden heeft eertijts den naemghevoert van Hedickhuysen”.
Waar?
Uit de bronnen komen twee zaken naar voren:
Op de eerste plaats dat er in Hedikhuizen 'n adelijk slot heeft gestaan en op de tweede plaats dat dit slot eigendom
was van de van Hedikhuizens en later van leden van het geslacht Duls(ch). Volgens de beschrijvingen was het kasteel
in 1602 blijkbaar totaal vervallen. Een grote vraag is en blijft: waar heeft het kasteel dan gestaan?
De amateur archeologen van Heemkundekring Onsenoort werden enthousiast van deze vraag. Het liefst gingen ze
meteen het veld in met spaden, grondboren en wat er allemaal nog meer bij nodig is. Maar meteen het veld in?
Welk veld dan? Weet je dan al waar je moet gaan zoeken?
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Alle bronnen spreken over het Vergereind en Dominee Groen voegt daaraan toe “alwaer den Hogen Maasdijk zig
kromt na Vlijmen". Om nu te reconstrueren waar deze kromming heeft gelegen moeten we terug gaan naar de
periode vóór 1799. In dat jaar brak namelijk de Hoge Maasdijk op diverse plaatsen door, waarna in datzelfde jaar nog
de Inlaagdijk werd aangelegd.
Oorspronkelijk liep de huidige Voordijk (Hoge Maasdijk) in Vlijmen verder noordwaarts door over de plaats waar
nu de Kooiwiel, Eendenkooi en de Komwiel liggen, tot aan de z.g. Hedikhuizense Maas om dan zuid-westwaarts
weer af te buigen in de richting van de Haarsteeg. Het is deze kromming in de dijk die Dominee Groen lijkt te
bedoelen en daar moet dus het kasteel van Hedikhuizen gestaan hebben. Waar de hoogspanningsleiding over de
Vergereindseweg loopt, precies daar naar rechts kijken en je ziet zo’n honderd meter ‘landinwaarts’ de Komwiel
liggen. De Komwiel is net als alle andere wielen in de omgeving ontstaan als gevolg van een dijkdoorbraak en ligt aan
de weg vanuit Haarsteeg naar Bokhoven. Zou het kasteel van Hedikhuizen zijn verloren gegaan tijdens de
dijkdoorbraak van 1799?
Zoektocht
Er waren duikers nodig om die vermoedens te kunnen bevestigen. Tussen 1973 tot en met 1978 zijn duikers van een
duikvereniging uit Den Bosch in de polder op zoek geweest naar de resten van dit kasteel in samenwerking met de
heemkundekring en de Provinciaal Archeoloog. De duikers zochten in de modderige bodem en vonden vele scherven
van gebruiksvoorwerpen uit de middeleeuwen, maar het kasteel werd niet gevonden.
Nog meer vragen
Geen kasteel, maar wel de vondst van de vele scherven! Dit bracht ook een andere vraag op: hoe zijn er zoveel
scherven in de wiel terecht gekomen? Het zou kunnen zijn dat het kasteel van Hedikhuizen omgeven was door een
gracht. Toen in 1799 de Hoge Maasdijk op diverse plaatsen doorbrak, zou door de kracht van het instromende water
de gracht zijn uitgespoeld, waardoor de huidige Komwiel is ontstaan. Alle overblijfselen die al in de gracht zouden
liggen zijn daarmee naar de diepte van de wiel verdwenen.
Deze verklaring is aannemelijk, maar het raadsel rondom het verdwijnen van het kasteel was daarmee nog niet
opgelost. Dominee Groen vermeldt nog: “Int jaer 1570 heeft daergewoont zekere Jonker genaamd Philippus Duls,
de welke binnen de Stad Heusden het Weeshuijs gefondeert heeft".
Hieruit zou men kunnen aannemen dat in 1570 het kasteel nog bewoond was. De familie Duls worden in de
archieven tussen 1407 tot 1570 regelmatig leden genoemd als schepenen te Heusden. Na 1570 komt naam Duls in
Heusden niet meer voor in een schepen- of ander ambt. Zijn zij rond die tijd – de 80-jarige oorlog- uit het land van
Heusden weggetrokken? Misschien tengevolge van de politieke situatie van die tijd? En is misschien toen ook in die
oorlogsjaren het kasteel van Hedikhuizen in een ruïne veranderd? Dit laatste is bijna zeker het geval als we
aannemen dat in 1570 het kasteel nog bewoond was maar in 1602, zoals we op de reeds eerder genoemde ets
kunnen zien, was het al in een ruïne veranderd.
In 2006 is er een tweede duik- en wichelroede onderzoek gestart. Daarbij schijnt de slotgracht te zijn gevonden,
resten van het kasteel en tevens een kleine kerk of kapel met een bijbehorend kerkhof. Ook werden enkele
waterputten gelokaliseerd, echter niet op de plek waar men dacht te moeten zoeken. De meningen over deze
bevindingen lijken verdeeld te zijn en tot op de dag van vandaag is het niet zeker waar het verdwenen kasteel van
Hedikhuizen heeft gestaan.

dehekesepost@hedikhuizen.nl |
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Is er in Hedikhuizen leven mogelijk zonder Dorpshuis?
Ingezonden: Adriaan van Spanje
Sinds enige weken heb ik mij – door de omstandigheden daartoe gedwongen – intensief bezig gehouden met het
onderwerp ‘Dorpshuis’. En aangezien BuurtBestuurt (BB) binnenkort een Informatie-avond organiseert waarop dit
onderwerp aan de orde komt, heb ik besloten om één en ander wat mij duidelijk is geworden – of juist niet duidelijk
– aan papier toe te vertrouwen.
In 2016 is door BB de enquête ‘Stip op de Horizon’ gehouden. De uitkomst is vervolgens in 2017 gepresenteerd in
een ‘Plan de Campagne, 2017-2025’. Met betrekking tot het onderwerp ‘Dorpshuis’ wordt er in de daarop volgend
stukken (zie het archief van BuurtBestuurt en de Hékèse Post op Hedikhuizen.nl) steeds verwezen naar de uitkomst
van deze enquête, als zijnde de wil van de dorpsbewoners. In eerste instantie wordt er nog groots gesproken over
een ‘Multifunctionele ruimte’, waarin allerlei functies ondergebracht zouden moeten/kunnen worden. Genoemd
worden: Kiosk, afhaalpunt pakketten, bibliotheek, zorg, cursussen, feesten, ontmoeten, culturele activiteiten, klussen
en kleinschalige hulp, terras met koffie, invalidentoilet. Later wordt dit vooral beperkt tot de functie van een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte. Het krijgt de naam ‘Dorpshuis’ en nog weer later zelfs ‘Dorpshuisje’ of een
‘grote woonkamer’. Aan zo’n Dorpshuis (welke variant is niet altijd duidelijk) zou ‘grote behoefte’ bestaan en het
wordt ‘cruciaal’ genoemd voor de gemeenschapszin genoemd.
Als ik echter terugblader naar de uitkomst van de genoemde enquête, dan zie ik dat er van de 75 respondenten 6
laten weten een dorpshuis te willen en 4 zouden graag een plaats zien waar je samen kunt komen. Vanuit die magere
cijfermatige uitkomst kan ik niet direct die dringende wenselijkheid van een dorpshuis afleiden, die bovengenoemde
formuleringen suggereren. Niettemin kan ik mij voorstellen dat er in het daarop volgende proces van mondelinge
uitwisselingen en bijeenkomsten gebleken is dat de behoefte toch wat groter is dan de genoemde cijfers aangeven.
Zo is er tijdens een Informatiebijeenkomst van begin 2018, waarop het onderwerp ‘Dorpshuis’ uitgebreid aan de orde geweest is, bij een peiling gebleken dat een ruime meerderheid van de toen aanwezigen vond dat BB met dit onderwerp verder aan de slag moest gaan.
In alle eerlijkheid, toen ik daarop geattendeerd werd, herinnerde ik mij weer dat ik zelf ook bij die bijeenkomst geweest ben. En hoewel het mij niet meer scherp voor de geest staat, vermoed ik dat tijdens die peiling ook ik mijn
hand opgestoken heb. Achteraf, nu ik daar wat langer en concreter bij stil gestaan heb, wil ik daar toch wat nuances
bij aanbrengen.
Het is vrij gemakkelijk om vrijblijvend wensen te uiten – Sinterklaas weet daar alles van. Zo steek je ook nogal gemakkelijk in de sfeer van een bijeenkomst je hand op om je steun te betuigen. Maar die gesuggereerde ‘wenselijkheid’
betekent nog niet onmiddellijk dat er ook echt een behoefte is. Daarvoor is meer onderzoek nodig. En er is, voor zover ik kan zien, geen echt onderzoek geweest naar de reële behoefte aan een dorpshuis: welke groepen bewoners
zouden gebruik willen maken van zo’n dorpshuis, hoe groot zijn die groeperingen, in welke frequentie willen zij samen komen, in welke seizoenen? En natuurlijk: zijn er bestaande locaties waar aan deze behoeftes al kan worden
voldaan?
Er vindt in Hedikhuizen al van alles plaats, wat al zijn plek gevonden heeft: de Nieuwjaarsborrel en kerkdiensten in
het Fort, informatie-bijeenkomsten van BuurtBestuurt en Hedikhuizen Duurzaam in de grote ruimte van de Leerfabriek, Kwartaalborrels in een kleinere ruimte binnen de Leerfabriek, de zomeractiviteit van de Dorpsvereniging in de
buitenlucht of in een tent, kaartavonden, BB-vergaderingen, vergaderingen van de Dorpsvereniging en Redactievergaderingen van de Hékèse Post bij mensen thuis, en ook Sinterklaasvieringen en pannekoekmaaltijden voor de kinderen bij mensen thuis. En er zijn vast dingen die zich aan mijn waarneming onttrekken. Ook blijkt niet alles in Hedikhuizen te moeten plaatsvinden: voor de mannenavond gaan we naar Haarsteeg en voor Ladies Eve naar Nieuwkuijk.
Misschien is het niet allemaal even optimaal, maar het gebeurt wel en het geeft de levendigheid weer van het dorpsleven. Er zijn beslist jaren geweest dat dit dorpsleven ‘doodser’ was dan in de afgelopen twee jaar.
Is er daarnaast – of in plaats daarvan – behoefte aan een dorpshuis? Ik ben zelf in mijn gesprekken de afgelopen weken niemand tegengekomen - buiten de kring van BuurtBestuurt– die echt met enthousiasme vond dat er een dorpshuis moest komen. En ik meen de volgende observaties te kunnen doen. Binnen de kring van de ‘oude garde’ (in
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woonduur) is er ruime mate van scepsis (“Beginnen ze daar nou al weer over”; “Wat moeten ze toch met een dorpshuis, iedereen weet toch dat Hekese daar te klein voor is”). En onder de relatieve nieuwkomers lijkt er een behoorlijk
aantal te zijn dat in Hedikhuizen woont voor de rust en ruimte, dat z’n professionele en sociale leven buiten Hedikhuizen heeft, en dat aan een Dorpshuis geen boodschap heeft. Persoonlijk vraag ik mij ook af, moet alles wel per se
in Hedikhuizen plaatsvinden? Waarom kan er geen gebruik gemaakt worden van gelegenheden die ‘om de hoek’ liggen: het Dorpshuis en café de Ploeg in Herpt, of De Steeg (v/h De Hut) in Haarsteeg?
Een en ander laat onverlet dat er bij een aantal bewoners (inclusief BuurtBestuurt) wel degelijk het idee bestaat van
de wenselijkheid van een dorpshuis. Maar om daar op in te gaan en er uitwerking aan te geven, zouden er toch eerst
een paar dingen duidelijk(er) moeten zijn.
--Om welk soort activiteiten gaat het precies, hoeveel, hoe groot, hoe frequent?
--Is die behoefte groot genoeg om de uitgave van € 40.000 (het bedrag dat beschikbaar zou zijn voor een dorpshuis)
te rechtvaardigen?
--Kunnen die activiteiten niet plaatsvinden in de al aanwezige locaties (in Hedikhuizen dan wel vlakbij).
Ik denk bij dat laatste in de eerste plaats aan de voormalige kerk – thans de Leerfabriek. Wie had er een aantal jaren
geleden, toen de kerk nog midden in ons dorp donker en leeg stond te wezen, kunnen bedenken dat we nog zo’n
gelegenheid binnen het dorp zouden hebben? We hebben de afgelopen jaren een beetje kunnen ervaren welke mogelijkheden de Leerfabriek biedt. Er kunnen zowel grotere bijeenkomsten gehouden worden als dat er kleinere groepen (b.v. Kwartaalcafé) kunnen samenkomen. Mij is verteld dat de Leerfabriek buiten de twee dagen dat hij nodig is
voor de daar bedoelde bedrijfsactiviteiten in principe 5 dagen per week beschikbaar is. Dat komt mij voor als een
tamelijk ruimhartig aanbod, en….. een luxe: geen noodzaak om veel geld te investeren, geen verantwoordelijkheid
voor het beheer.
Laat ik duidelijk zijn. Persoonlijk, ben ik niet tegen een dorpshuis. Ik vind ook € 40.000, hoewel een boel geld, niet
teveel geld als daarmee een faciliteit gecreëerd wordt die voor de komende jaren een aanwijsbaar bevorderend effect kan hebben op de gemeenschapszin en sociale cohesie in ons dorp. Want om dat laatste ging het toch vooral
ook in de bovengenoemde enquête?
Maar dan lijkt het me dat er meer duidelijkheidmoet zijn, dan er nu is.

Mini-onderzoek
Daartoe zou ik zelf m’n steentje bij willen dragen. Ik nodig iedereen uit die ideeën heeft of die een initiatief zou willen ontplooien duidelijk te maken:
Welke activiteit (hoeveel mensen, hoe vaak) had je het afgelopen jaar willen ontplooien of zou je de komende tijd
willen ontplooien, die niet binnen de bestaande mogelijkheden in (of vlakbij) Hedikhuizen gerealiseerd kon/kan
worden – en waarom niet?
Schrijf dat duidelijk en bondig op en deponeer dat bij mij in de brievenbus (Kerkstraat 12) of stuur het per email: avspanje@tiscali.nl. Doe dat (binnen 14 dagen), en ik bundel het en zorg dat het bij BuurtBestuurt terecht komt.
Tot slot: maak je mening kenbaar - en niet slechts in het ‘klep-circuit’.
Kom naar de Informatie-bijeenkomst die BuurtBestuurt binnenkort organiseert en laat je mening horen.

Adriaan van Spanje
Kerkstraat 12
avspanje@tiscali.nl

dehekesepost@hedikhuizen.nl |
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Uit de moestuin
Bart en zijn pompoenen (Cucurbita)
De plantenmarkt was dit jaar weer geslaagd en erg gezellig. Prachtige plantjes mogen ontvangen en geven.
Nu alles laten groeien voor een mooie oogst. Zoals vorig jaar hebben we ook nu pompoen-planten verdeeld
voor een wedstrijd om de grootste vrucht te kweken. Succes allemaal en misschien helpt dit stukje met de
kweek van een eigen reuzen pompoen.
De pompoenplant lijkt op die van de courgette (ze is daar ook zeer
nauw familie van) maar in tegenstelling tot de courgette is een
pompoenplant altijd rankend; de planten kruipen maar kunnen ook
klimmen (aan een gaasachtig rek, ze kan niet klimmen langs stokken!).
Op die manier neemt ze uiteraard aanzienlijk minder ruimte in beslag,
en het is ook nog een vrolijk gezicht.
Pompoen is een zeer gulzige plant. Zorg daarom voor flink vruchtbare
grond. Ruim compost en mest vermengen op de standplaats. Dan in
het groeiseizoen flink water geven, als je plantje ook nog mooi beschut
en in de zon staat dan is dat succes verzekerd. Met een grote en gezonde plant moet je natuurlijk wel zorgen voor een mooie vrucht.
Wereldrecord met 766.12 kg
De pompoen-plant geeft vrouwelijke en mannelijke bloemen.
De vrouwelijk bloemen herken je aan het vruchtbeginsel onderaan
de bloem. Voor een gezonde pompoen is wel bevruchting nodig
van een vrouwelijke bloem. Hiervoor hebben we natuurlijk
bijen en hommels, maar je kunt het ook zelf doen. Pluk een
mannelijke bloem en wrijf de meeldraden over de stamper
van een vrouwelijke bloem.

Links mannelijke, rechts een vrouwelijke bloem.

Wanneer het gelukt is om een vrucht te laten groeien dan zou
je de groei uit je plant kunnen halen door de groeitop(pen) eruit
te knippen. Zo kan alle energie naar die ene vrucht en niet meer
naar de rest van de plant. Wetend dat de netto opbrengst per
plant gelijk blijft, krijg je dus de grootste vrucht als je er maar
1 hebt. Bij reguliere soorten zoals kalebas en eetpompoenen is dit
natuurlijk niet van toepassing.

Er zijn zeer veel verschillende soorten pompoen, voor alle verschillende toepassingen is er wel een pompoen te
bedenken. Mooie pompoenen voor soep, pompoen voor ovenschotels of voor zoete bereidingen. Zo kregen we vorig
jaar de Pink Banana waar Wendy een heerlijke jam van heeft gemaakt.
Veel pompoenen zijn overigens uitstekend geschikt om lang te kunnen bewaren. Oogst nooit te vroeg, dit gaat ten
koste van de bewaarbaarheid. Zo kunnen we tot ver in de winter genieten van deze prachtige vruchten.
Zo rond half oktober zal het tijd worden om de pompoenen te oogsten. Voor de wedstrijd zullen we dan ook rond
deze tijd gaan kijken wie de grootste pompoen van Hedikhuizen heeft kunnen kweken.
Succes met kweken.
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{ in ons dorp }

Cijferpuzzel
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Vervang de cijfers door letters en vorm woorden. Maak met de letters uit de gele vakjes
twee woorden en mail deze naar dehekesepost@hedikhuizen.nl
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{ in ons dorp }

Vakantie kleurplaat + zoek de 10 verschillen

10

{ in ons dorp }

Vakantie kleurplaat + verbindt de cijfers van 1 tot 65
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{ in ons dorp }

Hékèse tomatensoep
De Hekese Post vroeg mij een stukje te schrijven over mijn Hekese tomatensoep.
Als kwekerij Pijpers in de Groenstraat weer tomaten heeft krijg ik een appje van Jan, er zijn weer tomaten!
Dat is dan weer smullen in huize van Geffen op de Bokhovenseweg.

Ik maak de soep in 2 varianten.
Als ik het druk heb zeef ik de soep niet maar zet de staafmixer erin.
Je proeft dan wel een enkel pitje, maar de tomaten hebben zo weinig pit dat wij dat
niet als hinderlijk ervaren.
Snij de tomaten in partjes en doe ze in een pan met een klein beetje
water. Je kookt de tomaten kapot zodat er een lekkere puree ontstaat.
Ik maak de puree dunner met een bouillon. Het lekkerste is
natuurlijk zelfgemaakte bouillon, maar tegenwoordig heb
je ook bouillonblokjes die heel handig zijn.
Een uitje fruiten en erbij, afwerken met fijn gesneden
bieslook en peterselie (meestal uit eigen tuin).
Nu proeven hoe het smaakt. Ja en dan komt het is het
te flauw dan pak ik een kruidenpotje en maak de soep
wat pittiger, welke kruiden dat is verschillend, soms
chilikruiden, dan provinciaalse of maple pepper.
Wat ook lekker is soepballetjes maken en deze erbij
Als de pan op tafel staat strooien we er zelf op ons
bord knapperbolletjes/croutons en gemalen kaas op.
Je ziet wel je kunt de soep zo makkelijk en moeilijk maken als jezelf wil.
Wat ook makkelijk is. De puree invriezen zo heb je altijd
een basis voor de soep of pastasaus.

De tomaten zoals ze bij kwekerij Pijpers in de kas hangen
Mocht je na het lezen van dit stukje ook zin in tomaten
hebben bel gerust Jan Pijpers 06 83651298

12

dorpsvereniging

{ dorpsvereniging }

Nieuwe secretaris dorpsverening
Sohpie de Cocq van Delwijnen heeft de rol van secretaris van het bestuur van de dorpsvereniging
op zich genomen. Voor contact gebruik het mailadres dorpsvereniging@hedikhuizen.nl.

Gelukkig ook dit
jaar zijn weer
alle paaseieren
gevonden!
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{ dorpsvereniging }

Hedikhuizen bij Topvogelshow Diessen
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{ dorpsvereniging }
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buurt bestuurt

{ buurt bestuurt }

Plannen voor een dorpshuis in Hedikhuizen
Waarom een dorpshuis?
Wij willen samen met alle bewoners er voor zorgen dat Hedikhuizen en omgeving leefbaar,
vitaal, duurzaam, veilig, sociaal en toekomstbestendig is. Daarvoor zullen we de openbare ruimte en de voorzieningen moeten verbeteren en de sociale cohesie en de gemeenschapszin bevorderen. Bewoners hebben aangegeven dat een centrale ontmoetingsruimte of dorpshuis een
belangrijk facet is. Een werkgroep uit Buurt Bestuurt is aan de slag gegaan om dit te realiseren.
Wat hebben we tot nu toe gedaan
Voor het verwerkelijken van een dorpshuis zijn twee aspecten van essentieel belang: de locatie
en het gebouw. We hebben eerst uitgangspunten vastgesteld: de ruimte is vooralsnog tijdelijk,
geschikt voor maximaal 40 personen en helemaal duurzaam. Het dient een multifunctionele
ruimte te worden waar ook voorzieningen komen met het oog op de toekomst. Immers wij willen graag dat ook de oudere bewoners veel langer in Hedikhuizen kunnen blijven wonen. Het
dorpshuis dient een (kleinschalige) aanvulling zijn op de bestaande mogelijkheden en voorzieningen. Voor grotere evenementen willen we gebruik blijven maken van het Fort, de Leerfabriek
en de speeltuin.
Wij hebben diverse mogelijkheden nader uitgezocht, zoals het huren van een bestaande ruimte,
samenwerken met al aanwezige voorzieningen en het plaatsen van een eigen tijdelijke voorziening zoals porta cabins. In januari 2018, alweer een jaar geleden, hebben wij u daar uitgebreid
over geïnformeerd. Vooral het vinden van een geschikte locatie is tot voor kort niet gelukt. We
hebben veel plekken bekeken en uiteindelijk zelfs een oproep gedaan in deze krant, de Hékèse
Post. En regelmatig hebben we technische en juridische aspecten van een locatie gesondeerd bij
de gemeente: bestemmingsplan, (tijdelijke) vergunning, de procedures e.d..
En niet onbelangrijk, wij hebben helaas lang moeten wachten om met nieuwe informatie naar
buiten te komen, om de bewoners te informeren. De belangrijkste reden hiervoor is dat er geen
zekerheid was over de locatie, alle oriënterende gesprekken en onderzochte locaties waren onzeker. En wij zijn van mening dat we niet over onzekere zaken naar buiten toe moeten treden.
Een multifunctionele ruimte klaar voor de toekomst
Met de afbeeldingen krijgt u een indruk van
het dorpshuis. Het wordt het een zo duurzaam mogelijk gebouw, volledig en goed
geïsoleerd, drievoudig glas en voorzien van
zon-PV panelen. We gebruiken geen
aardgas, maar alle voorzieningen zijn op
elektriciteit. Uiteraard voorzien van keuken
en toiletten, ook geschikt voor rolstoel
gebruikers. De ruimte kan worden gebruikt
voor bijeenkomsten en als clubruimte
(kaarten, hobbies, koffie, kletsen), maar ook
voor themabijeenkomsten en (kinder)activiteiten. We kunnen samen eten en een
verzorgingspunt voor ouderen of zieken
inrichten. Als cursus- of lesruimte, steunpunt maatschappelijke organisaties en
afgiftepunt pakketten.
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{ buurt bestuurt }
Wat kost dat?
De gemeente Heusden heeft voor uitvoering van het Plan de Campagne een subsidie toegezegd van € 20.000 per jaar
voor vier jaren (2018 t/m 2022). Deze subsidie kunnen wij voor een aanzienlijk deel aanwenden voor aanschaf en
exploitatie van het dorpshuis. We willen/moeten echter ook budget beschikbaar houden voor andere projecten in
ons dorp. De globale begroting staat in de onderstaande tabel.
Aanschaf houten chalet

€

18.000

Extra isolatie

€

2.000

Toilet, keuken, apparatuur, glasvezel

€

2.000

Aansluiting water, elektra, riolering

€

5.000

Groenvoorziening en verharding

€

1.500

Zonnepanelen

€

5.000

Bouwrijp maken

€

1.000

Plaatsen

€

3.000

Onvoorzien

€

1.000

Totaal

€

38.150

Op welke plek moet het komen
Dit is een bijzonder lastig en gevoelige aspect. Het blijkt dat het vinden van een goede locatie bijna niet mogelijk
is in ons dorp. Enerzijds vanwege financiële aspecten en anderzijds door persoonlijke bezwaren. De enige optie
die nog overblijft is een perceel aan de westzijde van de Kerkstraat, achter de woningen nr 12, 14 en 16, om niets
aangeboden door een bewoner. Echter recent zijn voor deze plek bezwaren bij Buurt Bestuurt binnengekomen.
Men vreest overlast van geluid, verkeer en parkeren. Van deze plek zullen wij dan ook af moeten zien, met als gevolg
dat er op dit moment geen goede plek meer beschikbaar is.
Waarom dit artikel
De spoeling begint dun te worden, maar we geven de moed nog niet op. Daarom doen we nogmaals een dringend
beroep op alle bewoners om met ons mee te denken en vooral samen met ons te zoeken naar een geschikte plek.
We hopen dat de sociale cohesie en de aandacht voor de nabije toekomst van ons dorp iedereen aanpreekt.
Wij willen daarom graag dat er een gesprek op gang komt in het dorp en wat ons betreft een positief en opbouwend
gesprek. Op de informatieavond kunt u van alles en nog wat over het dorpshuis kwijt.

Voorstel herinrichting straten en (verkeers)veiligheid
Leefbaarheid en (verkeers)veiligheid zijn belangrijke thema’s in het Plan de Campagne van Buurt Bestuurt. De werkgroep openbare ruimte en groen heeft deze thema’s inmiddels verder uitgewerkt. Meer specifiek gaat het over het
opnieuw inrichten van straten en bermen in de kern. De redenen zijn onder meer het achterstallige onderhoud, de
onveilige situaties en het steeds maar toenemende (zware) verkeer en fietsers. Het tweede deel gaat over de situatie
Groenstraat en de twee kruispunten.
Wij hebben een voorstel uitgewerkt hoe we de straten in de kern kunnen herinrichten. Op de bijgaande schets is ons
voorstel voor de herinrichting schematisch weergegeven. Centraal staat het idee van een karrenspoor, zichtbare
lijnen en een visueel afwijkend kruispunt. Wij hopen dat door de visuele effecten de verkeersveiligheid zal
toenemen. Wij gaan uit van twee soorten bestrating: gebakken klinkers, dikformaat, voor de straten en stroeve
klinkers voor het kruispunt en lijnen in afwijkende kleuren. Wij kiezen bewust voor eenvoudig en overzichtelijk,
‘geen toeters en bellen’. De verkeersveiligheid wordt met name bereikt door visuele effecten en door stroeve
materialen en niet door drempels. De ‘druppel’ en het stuk voor het huis op de hoek willen we ook meenemen.

dehekesepost@hedikhuizen.nl |
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{ buurt bestuurt }
Bij de herinrichting zullen wij en uiteraard de gemeente
rekening moeten gaan houden met de aanleg en/of
verbetering van nutsvoorzieningen, die de komende
jaren naar alle waarschijnlijkheid uitgevoerd zullen
worden. Wij willen ook dat bermen en sloten waar
nodig worden hersteld en ingezaaid met een inheems
bloemrijke mengsels. Dit voorstel is een eerste gedachtevorming en een praatstuk. Aan de hand van dit stuk
willen graag met onze bewoners het gesprek aangaan,
de voorstellen samen bespreken en beoordelen. En
uiteindelijk tot een gezamenlijk standpunt te komen
over de herinrichting en verbetering van de verkeersveiligheid.
Wij hebben Veilig Verkeer Nederland (VVN), afdeling
Heusden gevraagd de verkeers(on-)veiligheid van de
Groenstraat en de twee kruisingen Lambertusstraat
met de Groenstraat en de Rietveldenweg en Zeggelaarseweg met de Groenstraat te beoordelen en een advies
te geven. Bewoners hebben vooral geklaagd over een
onveilig gevoel bij het oversteken van de Groenstraat.
De conclusies van VVN zijn:

Volgens de gemeten gegevens wordt op de Groenstraat wel redelijk hard gereden. Uit de gegevens blijkt
19,7% van het aantal motorvoertuigen harder te rijden dan 90 km per uur, 6,7 % harder dan 100 km/u en
2,2% rijdt zelfs harder dan 120 km per uur terwijl daar slechts 80 km. is toegestaan.

Beide kruispunten vanaf de Groenstraat gezien redelijk overzichtelijk en vanaf de zijwegen tot goed te zien.

Op beide kruisingen zijn de verkeersborden en de markeringen correct aangebracht.

Bij een nadere beschouwing vallen wel enkele zaken op die naar mening van VVN een verbetering in het
veiligheidsgevoel zouden kunnen opleveren.
Dit project wordt de komende weken verder uitgewerkt.
Wij organiseren op dinsdag 25 juni 2019 een informatieavond. Op die avond willen wij graag u in gesprek en wij
vragen u hierbij met ons mee te denken. Immers wat wij doen is voor ons dorp en voor u, de bewoners van
Hedikhuizen. Via deze krant lichten wij alvast twee projecten toe, zodat u zich goed kunt voorbereiden. Zoals u
wellicht weet is er een behoorlijk budget beschikbaar voor het dorp, namelijk een wijkbudget van € 15.000 per jaar
en een projectsubsidie van € 80.000 voor 2018 t/m 2022 voor realisatie van het Plan de Campagne. Wij stellen voor
deze middelen voor 2019 en 2020 als volgt te verdelen. Uiteraard kunt u zelf ook projectideeën of activiteiten bij ons
inbrengen.
Jaar
Totaal inkomsten uit wijkbudget en projectsubsidie:
Regulier geraamde uitgaven
Buurt Bestuurt, vergaderingen, informatie- en themabijeenkomsten
Speeltuin, bankjes, plantenbakken, bloembollen, groen
Exploitatie dorpshuis
Dorpsvereniging (frietkot, kroketten, etc.)
Kinder evenementen
Hékèse post
Kerstverlichting
dorpshuis
Nieuwe plannen en activiteiten
Totaal uitgaven 1:

2019
€ 15.000,00 € 40.000,00
€ 1.700,00
€ 4.450,00
€ 1.500,00
€ 1.000,00
€ 1.250,00
€ 1.250,00
€ 3.850,00

€ 15.000,00

€ 1.000,00

€ 30.000,00
€ 9.000,00
€ 40.000,00

2020
€ 15.000,00 € 20.000,00
€ 1.700,00
€ 2.350,00
€ 6.000,00
€ 1.250,00
€ 1.000,00
€ 1.250,00

€ 1.450,00
€ 15.000,00

€ 10.000,00
€ 10.000,00
€ 20.000,00

Opmerking: projectbudget 2019 is inclusief overheveling van € 20.000 uit 2018
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{ Hedikhuizen DUURZAAM }

Organisatie Hedikhuizen Duurzaam
De organisatie Hedikhuizen Duurzaam is inmiddels een
aantal maanden actief. In juni wordt de raad van
toezicht geïnstalleerd. De taak van deze raad van toezicht is het controleren van het bestuur.
In de afgelopen maanden is de gehele opzet, inclusief
warmtenet, doorgerekend. Betrouwbare cijfers zijn
nodig om energieneutraal te kunnen worden.
De partij die de berekeningen heeft gemaakt is, tot op
heden, onvoldoende in staat gebleken om een goed
onderbouwde berekening met betrekking tot het
warmtenet te overleggen.
Om die reden maakt het bestuur van Hedikhuizen
Duurzaam een pas op de plaats: we willen en kunnen
nog niet verder met het warmtenet als berekeningen
hierover niet sluitend en betrouwbaar zijn.
Op dit moment hebben we een nieuwe partij gevraagd
die voor Hedikhuizen de plannen verder gaat doorrekenen. Zodra er meer duidelijkheid is, wordt hierover
gecommuniceerd.
Heel Heusden isoleert
De afgelopen weken heeft u meerdere brieven ontvangen over het isoleren van uw woning. Zoals bijvoorbeeld “Heel Nederland isoleert” en “Heel Heusden
isoleert”. Dit zijn mooie initiatieven en als je meedoet,
maakt het uiteindelijk niet zoveel uit welk initiatief
je kiest. Redenen om te isoleren kunnen zijn: verhogen
wooncomfort, een goed rendement op je investering
of het verhogen van de waarde van de woning.
Maar misschien doe je het gewoon vanuit het
milieuoogpunt! Met betrekking tot rendement is het
een rekensommetje. Je kunt een offerte laten opmaken
of je kunt zelf naar de bouwmarkt gaan, de prijzen van
de verschillende materialen bekijken en berekenen wat
het je uiteindelijk kost. De waarde of terugverdientijd
van je investering is sterk afhankelijk van je huis en de
maatregelen die je kiest. Ook de prijsstijging van gas
heeft invloed op de terugverdientijd.
Op www.hedikhuizen.nl
staat onder het menu
“Duurzaam – Links”
informatie over
rendement van isoleren

Het isoleren van woningen is één van de acties die we
aanbevelen om een duurzaam Hedikhuizen te krijgen.
Hedikhuizen Duurzaam heeft met Energiek Heusden
een overleg gehad en beide partijen vinden het
onnodig dat twee verschillende lokale partijen
dezelfde acties aanbieden.
Energiek Heusden heeft in overleg met de gemeente
Heusden een plan opgesteld en als Hedikhuizen Duurzaam hebben we besloten dit plan te ondersteunen.
Hedikhuizen Duurzaam is verder niet betrokken bij de
gesprekken en adviezen.

Pilot zonnepanelen
Er zijn plannen om nog deze zomer voor de inwoners
van Hedikhuizen met een pilot “project zonnepanelen”
te starten. Hierbij willen we ca. 650 zonnepanelen
plaatsen op het dak van de familie Bruysters
(Lambertusstraat 9). Er is gekozen voor dit dak omdat
het een groot dak is met de gunstigste terugverdientijd.
De familie Bruysters heeft ook aangegeven dat ze met
hun dak graag mee willen doen in een pilot project.
Dit pilot project zal naar verwachting als volgt verlopen:


Er worden berekeningen gemaakt, zodat het voor
zowel dakeigenaar als de inwoners van Hedikhuizen
duidelijk wordt wat de kosten en opbrengsten zijn
per zonnepaneel;



Er worden reglementen opgesteld;



Er komt een informatieavond;



Er komt gelegenheid tot inschrijven op de zonnepanelen;



Bij voldoende belangstelling worden de inschrijvingen definitief gemaakt en worden de zonnepanelen
op het dak van de familie Bruysters geplaatst.
In juli verschijnt er weer een nieuwsbrief .
Tussentijdse informatie wordt ook vermeld
op de website www.hedikhuizen.nl

dehekesepost@hedikhuizen.nl |
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@ hedikhuizen

{ @Hedikhuizen }

Wist u dat....
 Alle bewoners van de Lambertusstraat een mooi boeket bloemen hebben gekregen voor de






overlast van de steenwagens in de periode dat de bokhovenseweg was afgesloten
Er sinds 12 mei op een tweede locatie in Hedikhuizen een bijenkast geplaatst is? De dames
staan achter op het weiland van Eugene Kuis aan de slootrand.
Er een relatie blijkt te zijn tussen lege WC rolletjes en zaad? Het was maar een van de
interessante gesprekken op het kwartaalcafé van 5 april jl. Wees er de volgende keer bij!
Koeien erg ziek kunnen worden van uitwerpselen van honden in de wei? Bij drachtige koeien
kunnen hierdoor zelfs miskramen ontstaan.
De dorpsvereniging flyers niet meer bij iedereen tegelijkertijd in de bus valt maar verdeelt
over het weekend.
Er zeker zeventien reuzenpompoenen groeien in ons dorpje

Oproepjes
 Wie heeft er zin om met een aantal mensen een improvisatiegroepje te starten?

Denk aan ‘de vloer op’ theatersport, de Lama’s. Interesse mail naar jansencarine@gmail.com
 De volgende editie van De Hekese Post zal ter gelegenheid van de viering 75 jaar bevrijding
Heusden in het licht staan van de bevrijding na WO2. Heeft u verhalen of anekdotes te delen,
neem dan contact met ons op via dehekesepost@hedikhuizen.nl
 Wie meldt zich aan voor de rubriek Hé hallo? Of heeft een lekker recept met een verhaal
graag een mailtje naar dehekesepost@hedikhuizen.nl

Oplossing puzzel
Het antwoord van de vorige puzzel is Lentekriebels. De winnaar is Esther bruysters, gefeliciteerd

DORPS AGENDA

C O LO F O 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

21 juni
25 juni
5 juli
6 juli
27 aug
1 sept
8 sept

Kwartaalcafé
Openbare BuurtBestuurt vergadering
Mannenavond
Zomerfeest met american bbq
Bijeenkomst BuurtBestuurt
Dorpsfeest
Ontspanning, klankschaal meditatie

dorpsvereniging@hedikhuizen.nl
hansmeulenbeld@gmail.com
dorpsvereniging@hedikhuizen.nl
bruysters@home.nl
hansmeulenbeld@gmail.com
dorpsvereniging@hedikhuizen.nl
jansencarine@gmail.com

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