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oera 2020! Een nieuw decennium is aangebroken.
Allereerst wenst de redactie u allen een fantastisch, gezond en gelukkig nieuw jaar!

Na een rustig verlopen oudejaarsnacht in Hékese waarin we weer hebben mogen genieten van ons eigen
dorpse vuurwerkshow op de druppel in het centrum is alles langzaam weer overgegaan tot de orde van de
dag. De eerste gezamenlijke dorpsactiviteit -de traditionele Nieuwjaarsborrel met worstenbroodjes van
Vermeulen in het fort- heeft al weer plaatsgevonden.
De redactie heeft het aanbreken van het nieuwe decennium aangegrepen om een jaarthema voor de
Hékese Post te benoemen. In elke editie dit jaar zal het leven tijdens een bepaald decennium aan bod
komen. In deze editie vind u een verhaal over Hékese in de jaren vijftig van de vorige eeuw. In de volgende
editie zullen de jaren zestig aan bod komen en zo verder.
Heeft u nog anekdotes of interessante wetenswaardigheden uit bepaalde periodes en vooral foto’s, neem
dan contact op met Carine, Lambertusstraat 4, 0641164983
Verder doen we natuurlijk weer verslag van de vele activiteiten in ons dorp in de afgelopen maanden en
vindt u ook weer een prijspuzzel.
We wensen u veel leesplezier!
Redactie
Carine Laura Mariëlle Wendy
dehekesepost@hedikhuizen.nl

in ons dorp

Hedikhuizen en Nederland in de jaren 50
Nederland heeft in de jaren vijftig van de 20ste eeuw een bijzondere periode beleefd.
Na de Tweede Wereldoorlog kwam eerst een periode van herstel. Het land moest weer
worden opgebouwd, hetgeen lukte met hulp uit onder andere de Verenigde Staten in
de vorm van het Marshallplan. De mensen die ongeschonden dan wel geschonden uit
de oorlog gekomen waren, begonnen de toekomst weer met optimisme tegemoet te
zien. Dit uitte zich onder andere in een geboortegolf.
Aanleiding en verandering
Nederland had altijd op twee steunpilaren vertrouwd te midden van de grotere landen
van Europa: neutraliteit en een koloniaal rijk (vooral Indonesië). Hitler en Soekarno
hadden in de jaren veertig daar voorgoed een streep door gezet. Nederland was arm en
wanhopig. Men geloofde nog vast aan "Indië verloren, rampspoed geboren". Er waren
wat ideeën over een 'Verenigd Europa', maar dat zou toch nooit werken, zo was de algemene teneur. Nederland was overbevolkt met 12 miljoen mensen en dus subsidieerde de regering iedereen die wilde emigreren naar Canada, Australië of Zuid-Afrika.
Met de moed der wanhoop
stortte men zich op hard
werken, zuinig zijn en toch
maar proberen of de Europese
grenzen niet wat verder open
konden voor de handel.
Nederland werd in 1958 lid van
de EGKS (de Europese Gemeenschap van Kolen en Staal) en
daarna van de EEG (Europese
Economische Gemeenschap) en
nog later de EU (Europese
Unie). Tot ieders verbazing
werkte deze politiek. Aan het
einde van de jaren vijftig was
Nederland hard op weg een rijk
land te worden en vroegen veel
mensen zich af hoe dat ook
alweer zat met die rampspoed.
Koloniën
Dat betekende dat de houding ten opzichte van het kolonialisme volledig omsloeg.
Er waren nog wat stukjes koloniaal rijk over: Suriname, de Nederlandse Antillen en
Nederlands Nieuw-Guinea (West-Papoea). In 1954 kregen Suriname en de Antillen een
Statuut met zelfbestuur, in voorbereiding op onafhankelijkheid. Ook de Papoea's werd
onafhankelijkheid beloofd en die kregen zij ook. Echter was toen al duidelijk dat de
Papoea's niet veel goeds te verwachten hadden van Indonesië. De laatste Nederlander
werd in 1958 uit Indonesië gegooid.
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Binnenland
Wat betreft het binnenland stond deze periode in het teken van Willem Drees, die
met zijn vier kabinetten een stempel drukte op de samenleving. Vooral de sociale
wetgeving van ‘vadertje Drees’ maakte veel los en verschafte vooral de ouderen veel
meer vrijheid en onafhankelijkheid. De emancipatie die voor de oorlog was begonnen in progressieve kringen van arbeiders, waarbinnen ook het socialisme opkwam,
kreeg een sterke impuls in de jaren vijftig en zestig. Ook stond de Watersnoodramp
van 1953 centraal, die niet alleen zorgde voor een groot verlies aan mensenlevens,
maar ook voor veel schade aan de veestapels, gebouwen en infrastructuur.
Terug in de tijd, nostalgie op zijn best
De jaren 50 waren de jaren van hinkelen, elastieken, hoelahoepen, petticoats en rock ’n roll en van Berini’s
en buikschuivers. De tijd van gezellig samen zijn bij de kolenkachel en luisteren naar Snip en Snap op de
radio, pinda’s pellen op een krant en spelletjes doen. Het was een knusse tijd, maar ook een spannende en
dynamische tijd, waar veel veranderingen werden ingezet. De opkomst van de elektrische apparaten zoals
de telefoon, de wasmachine en zelfs de koelkast en de tv. En van de Daf, de eerste Nederlandse automaat.
De verdergaande industrialisatie, de opkomst van allerlei sociale belangengroepen en de verdergaande
politieke verzuiling.

Maar er waren ook problemen. De woningnood, vooral in de steden, en er was veel armoede en
achterstand, vooral op het platteland. In Noord-Brabant werden hele gebieden door de regering uitgeroepen als ‘Armoedegebied’. Zij kregen subsidie om de ommezwaai te maken van kleinschalige gemengde
boerenbedrijfjes naar grotere bedrijven. Ook in Hedikhuizen waren veel kleinschalige gemengde boeren
bedrijfjes. Vaak konden ze nog wel in hun eigen voedselonderhoud voorzien, maar ook niet veel meer,
want er was veel armoede vooral omdat de gezinnen
in die tijd erg groot waren. Zeker bij de katholieke
gezinnen omdat zij werden aangespoord door meneer
Pastoor om veel kinderen te krijgen. Naast de zeer
kleine boerenbedrijfjes woonden op de Hoge Maasdijk veel mandenmakers, maar ook hier was het vaak
armoe troef. Door de armoede werden de meeste
boeren uit Hedikhuizen gedwongen om werk te
zoeken buitenshuis. Zo vonden veel mensen werk op
de scheepswerf van Verolme of bij de fabriek van
Jonker Fris, beide in Heusden. Ook gingen veel boeren
werken als knecht op de grotere boerderijen in Herpt. Moeder de vrouw zorgde dan voor de kinderen en
het huishouden en voor het kleine boerenbedrijfje. Daarnaast werd door de regering gestimuleerd dat de
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boeren hun heil in andere landen moesten gaan zoeken, met als gevolg de grote emigratiegolf naar
Australië, Canada en Zuid-Afrika. Maar voor zover ik weet heeft geen enkele Hékese familie daar gebruik
van gemaakt.
De jaren 50 in Hedikhuizen, een impressie van de sfeer
Volgens de mensen met wie ik heb gesproken was de algehele sfeer van Hedikhuizen toch van
achtergebleven gebied. Zo vertelde Mary van Bommel van haar eerste reis naar Hedikhuizen eind jaren 40.
Destijds vertrok er nog geen bus naar
Hedikhuizen maar wel een verbouwde
vrachtwagen met bankjes erin. Zo kwam
ze bij de handwijzer aan. Ze liep dan over
een zeer smalle weg, de Kipsteeg, die
kronkelde naar het centrum van
Hedikhuizen. Ze herinnert zich hoe mooi
ze de lindebomen vond. Dan liep ze de
Oude Schoolstraat in en moest dan bij
het eerst huis zijn na de mesthoop. Daar
woonde haar toekomstige man Jan van
Bommel en zijn familie (zie foto).
Op de foto is voor het huis al een gazon te zien, wat in die tijd supermodern en luxe was, want dit was
verspilling van akker- of weidegrond. Op de foto is helemaal rechts ook nog de mestplaat te zien voor de
boerderij waar toen de gebroeders Josh en Peerke de Kort woonden (nu het huis van Diny en Theo van
Bijnen). Over deze gebroeders de Kort is ook de volgende aardige anekdote bekend: elke woensdag ging de
gebroeders naar de veemarkt in Den Bosch. Als ze dan terugkwamen op de boerderij hoorden de buren,
de Van Bommels, zelfs binnen in hun huis, dat er tegels in de deel werden opgetild, want daar verstopten
de gebroeders dan de winst van de veemarkt. Het geldtransport was ook een bijzondere gebeurtenis in die
tijd. Zo werd de AOW door de postbode op de fiets bij de mensen thuis afgeleverd in een envelop. Al het
geld werd in die tijd in enveloppen met de fiets vervoert. Zo werd bijvoorbeeld ook de dagopbrengst van
een winkel in Heusden op deze manier meegenomen naar huis.
Voor veel mensen in Hedikhuizen was dit een tijd
van heel hard werken om het hoofd boven water
te houden. Moeder deed het huishouden voor
een gezin met vaak veel kinderen en vader
werkte hard, meestal buitenshuis als arbeider.
In de jaren 50 trouwden er niet veel kinderen
binnen het boerengezin, meestal omdat men de
grond die men had bij elkaar wilde houden. En als
de kinderen zouden trouwen dan moest de grond
gesplitst worden.
Zo zie je op de foto hiernaast vier ongetrouwde
zussen staan met de kappen op die men in
de jaren vijftig ook in Hedikhuizen droeg.
Hoe groter de kap betekende hoe rijker men was. Ze staan voor hun ouderlijk huis in de Kerkstraat, dat
door de brand in 1943 in Hedikhuizen is verwoest. Er staat een kleine jongen op de foto, die later in Utrecht
promoveerde tot scheikundige, waarvan men in het dorp zei: hij heeft de atoombom uitgevonden.
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Hier zie je de beide kanten van de Oude Schoolstraat eind jaren 50. Links de ons aller bekende
prachtige knotwilgen en rechts een rij hoge
populieren, die als windscherm dienden voor
de boomgaard aan de rechterzijde van de straat.
Maar Hedikhuizen in de sneeuw zie je voortaan
niet meer zo vaak. Op de foto is een stalen
lantaarnpaal te zien, die toen de houten paal
heeft vervangen.

Tijd van veranderingen
De auto
In de jaren 50 vonden er grote technische veranderingen plaats waar vooral eerst de ‘rijkere mensen’
gebruik van maakten en die pas later, vooral in de jaren 60, voor vele anderen gemeengoed zou worden.
Denk eens aan de personenauto. In de jaren 50 waren er maar een paar auto’s in het dorp en deze hoorde
je van grote afstand starten en rijden. Degene die een rijbewijs hadden huurden soms een auto, maar dat
was een grote luxe.
De telefoon
In de jaren 50 hadden maar een paar mensen telefoon thuis. Mary van Bommel
vertelde het volgende verhaal: in die tijd lagen de telefoondraden nog bovengronds op houten palen. Als het regende, maar vooral als het wat harder waaide,
dan hoorde je de telefoon heel hard tikken zodat er geen gesprek mogelijk was.
Dan moest Jan van Bommel naar buiten om de telefoondraden met een stok van
elkaar te scheiden en dan kon je weer telefoneren. Omdat er maar op een paar
adressen in het dorp gebeld kon worden, in het begin nog maar drie, maakten veel andere Hékese
bewoners daarvan dankbaar gebruik en deed de zogenaamde telefoonklok zijn intrede. Daarmee kon je
zien hoe lang er gebeld was en dat werd dan afgerekend.
De teil
Een keer per week kreeg iedereen een grote wasbeurt. De teil werd uit de schuur gehaald en er werd warm
water ingedaan. Dat water kwam veelal in de vroege jaren 50 uit de pomp en later uit de kraan (de waterleiding was ook zo’n innovatie). Dan ging het oudste kind eerst in de teil en daarna volgende de andere
kinderen. Je moet maar het geluk hebben gehad dat je het laatst kwam, dan zat je echt in vuil water van
anderen. Later in de jaren 50 kreeg men een lavet in huis, vooral in de vele nieuwbouwwoningen die
werden gebouwd in de steden. En voor de rijkeren onder ons was eind jaren 50 de tijd dat een badkamer
met douche en/of bad werd aangelegd.
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Koken
Er werd gekookt op een houtkachel die in de keuken stond. Heel
de dag stond daar een ketel op het vuur die altijd voor warm
water zorgde. ’S-ochtends werd er koffie gezet met de bekende
percolator, die ook de hele dag op de kachel stond. Later kwam
het eerste gasfornuis in de steden en nog veel later ook op
het platteland. Ook was de houtkachel een warmte plek waar
je samen gezellig bij kon zitten. Op het platteland werd de houtkachel in de jaren 50 vervangen door de kolenkachel. De
kolenboer kwam dan regelmatig een paar mud (1 mud kolen is
100 liter of circa 70 kg) steenkool brengen, later antraciet
(nootjes 1, 2, 3 of 4) of de goedkopere eierkolen, maar die
branden niet zo lang en met veel meer stof dan antraciet.
De steenkool werd opgeslagen in het kolenhok, met ongeveer 30 mud kon men de hele winter doen.
Wie kent niet de nostalgische plaatjes van de hele familie rond de kolenkachel. Moeder breiend en vader
met de pijp in zijn mond, samen met de kinderen zittend op de grond en luisterend naar de radio.
En wie moest de kolen halen, door weer en wind???
De radio was natuurlijk al lang uitgevonden, maar in de oorlog mocht men van de Duitsers geen radio
bezitten. In de vijftiger jaren werd er veel samen geluisterd naar de radio: muziek, wereldnieuws, kinderprogramma’s en hoorspelen. De besloten wereld van een dorp werd opener door de radio. De TV was ook
een uitvinding in deze tijd, maar in Hedikhuizen brak die pas door in de jaren 60.
De wasmachine
De was, was voor moeder de vrouw een hele klus.
In de jaren 50 maakte het wassen van kleding een
grote verandering door; het wassen met teil en
wasbord veranderde in wassen met een echte
wasmachine. De wringer was de voorloper van de
centrifuge. In de eerste machines moest je nog
warm of heet water gieten, de moderne machines
later in die tijd verwarmden het water zelf.
Je zou kunnen zeggen dat de komst van de waterleiding, de gasleiding en het elektriciteitsnet een
heleboel veranderingen gaven in het dagelijkse
leven en in het huishouden. In de steden en grote dorpen verliep dat proces
veel sneller dan op het platteland en de hele kleine kernen, zodat in
Hedikhuizen veel van die voorzieningen pas later zijn gekomen.
Voor het slapen gaan bidden we
Twee geloven op een kussen, daar slaapt de duivel tussen. Daarmee is de verhouding tussen katholieken
en protestanten in die tijd wel zo n beetje geschetst. Ook in het interieur komt het verschil mooi tot uiting.
Het rijke roomse leven uitte zich in het katholieke interieur in vele vormen en varianten. Waar harmonium
en Statenbijbel of een kruis zonder beeld de meest markante ankerpunten van de protestantse huiskamer
vormden, waren dat bij de katholieken een kruis met Jezus, wijwaterbakjes, schilderijtjes met heiligen of
een beeld van Maria met kind of de Heiland zelf, die met bloedend hart op het gezin neerkijkt. En sparen
voor de missie, want er was altijd wel een familielid die ergens in een vreemd land in dienst van de kerk
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zegenrijk werk verrichtte. Maar allemaal hadden we het over
dezelfde God en allemaal baden we voor het slapen gaan.
Dit zou het laatste decennium zijn waarin de kerk een grote invloed had op het dagelijkse leven. Het was in die tijd gebruikelijk
dat een van de kinderen van het gezin de kerk diende. Er werd
gekeken wie ook de intellectuele vermogens had om te gaan
studeren op het seminarie of het klooster in kon. Een Hékese
vertelde mij een schrijnend verhaal: uit een groot gezin werd
een dochter aangewezen die het klooster in moest gaan,
terwijl zij al jaren verkering had. Zij moest daarom de verkering uitmaken. Dat was omdat zij slimmer was
dan de andere kinderen, terwijl die nog geen verkering hadden, vreselijk toch!
De watersnoodramp van 1953
Een zware storm met springtij zorgt ervoor dat op zondagochtend tussen 4 en 6 uur op veel plaatsen in
Zeeland en West-Brabant de dijken doorbreken. Het water stroomt de polders in en binnen een uur staat
het water 2 à 3 meter hoog. Veel families vluchten naar de zolder, hangen aan dakgoten of worden door
het water gegrepen en verdrinken. Op zondagmiddag volgt een tweede vloedgolf waardoor veel huizen
alsnog werden overstroomt. In deze dagen vallen 1.835 slachtoffers, waarvan 247 in Brabant. Heel veel
vee verdrinkt en 165.000 hectare land loopt onder. Ook in Hedikhuizen heeft het water schrikbarend hoog
gestaan en heeft men dagen in spanning gezeten of ons dorp moest evacueren. Na de ramp werden
100.000 mensen geëvacueerd want ze hadden huis en haard verloren. De meeste mensen werden
ondergebracht in de steden. Ook in Heusden en in Hedikhuizen werden mensen geplaatst in een gastgezin.
Sjaak van Dortmont kwam uit Dussen en vertelt zijn verhaal. Het verhaal van Sjaak over de evacuatie van
zijn familie van Dussen naar Hedikhuizen is aangrijpend. Sjaak vertelde dat hij op zondag 1 februari 1953
met zijn familie in het donker naar de mis van 7.30 uur ging. Ze wisten toen nog niet wat voor ramp zich
aan het voltrekken was, maar het was wel vreemd dat de pastoor niet voor het altaar stond maar op de
preekstoel. De pastoor zei dat iedereen moest gaan helpen om andere mensen en vee te redden.
De mis was zo afgelopen en Sjaak, 10 jaar oud,
snapte niet wat er aan de hand was. Thuisgekomen zorgde de vader van Sjaak ervoor dat de
hele familie ( zie foto eind jaren 50) naar het huis
van twee tantes, die op de dijk woonden,
vertrokken. Daar waren ook opa en oma
en verdere familie. Het was inmiddels licht
geworden en Sjaak keek uit over een polder die
geheel onder water stond. Overal dreven koeien
en andere dingen en militairen waren mensen
aan het redden. Vanwege de tweede vloedgolf
werd besloten dat iedereen in Dussen
geëvacueerd moest worden. Om 11.00 uur
werden de bewoners en ook de familie van Sjaak met 20 personen in militaire wagens gezet en vervoerd,
eerst naar Herpt en toen door naar Hedikhuizen. Het plaatsen van de evacués ging als volgt: de militairen
belden bij ieder huis in Hedikhuizen aan en vroegen of er plaats was voor evacués. Zo werden alle 20
familieleden in Hedikhuizen ondergebracht. Als Sjaak het beschrijft lijkt het net een busreisje ‘bij Thomas
Buis en Arnoud van Dal werden mensen geplaatst, dan doorrijden naar de familie Bruysters waar een
persoon werd geplaatst en verder naar de oude school, waar twee mensen werden afgezet. In het café van
de Verkuils werden vier mensen onder gebracht. Aan de Kerkstraat stond een houten huis waar een tante
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en de zus van Sjaak werden geplaatst. In de auto zaten alleen nog
vader, moeder en vier kinderen van Dortmont. Op het einde van
Kerkstraat ging plotseling een raam open en de boer schreeuwde
“iedereen die in de auto zit, breng ze allemaal maar hier”. Zo kwam
Sjaak met zijn familie uiteindelijk zes weken bij de familie van Jo
de Winkel aan de Kerkstraat te wonen. Die eerste nacht werden
ze allemaal op een open zolder ondergebracht en sliepen ze op
geïmproviseerde bedden. Later kregen ze hulp van de gemeente,
zodat iedereen goede matrassen, dekens en verdere hulpmiddelen
kreeg. Sjaak vond het een heerlijke tijd. Hij maakte snel vrienden,
kon heerlijk ravotten in het hooi en ging mee om boeren te helpen
met allerlei klussen. Ook toen wilde hij al niet stil zitten en lekker
de handen uit de mouwen steken. Sjaak wilde helemaal niet meer
weg uit Hedikhuizen. Toch werd zes weken later de omgekeerde
route gereden en de hele familie, inclusief Sjaak, werd weer
ingeladen, terug naar Dussen. Hun huis stond er gelukkig nog,
maar het had 60 centimeter onder water gestaan, dus alles zat vol
drab, was vies en nat. Men heeft veel tijd moeten besteden om het
huis weer bewoonbaar te maken. Sjaak zag een dorp waar huizen
onbewoonbaar waren geworden en waar veel noeste arbeid nodig
was om van deze ramp te herstellen. Sjaak heeft uit deze evacuatie
periode twee vrienden voor het leven gekregen. Hij heeft tijdens
het gesprek verschillende keren aangegeven hoe vriendelijk en
gastvrij de Hedikhuizenaren waren en nog steeds wil hij zijn
dankbaarheid uiten voor de geweldige opvang in die toch barre
tijd. Hiernaast vind je een dankbetuiging die de Dussenaren
hebben geschreven. De redactie heeft de vrijheid genomen om waar Heusden stond, Hedikhuizen in te vullen.

Hulde aan de inwoners van Hedikhuizen
Op de eerste Februari
Werden wij laat in de nacht
Met een aantal autobussen
In de haast naar Hedikhuizen gebracht
Wat was daarvan dan toch de oorzaak
Dat men het ons streng gebood?
De dijken waren doorgebroken,
In Dussen was een watersnood
Wij werden toen heel zwaar getroffen
Maar allen weldra veel verlicht,
In Hedikhuizen werden wij ontvangen
Zeer liefdevol met blij gezicht
Warme koffie, heerlijk eten
Iedereen was in de weer.
Een betere plaats om te evacueren
Vindt men beslist niet meer
Wij zullen Hedikhuizen dankbaar blijven
Voor wat men ons spontaan toen bood
Moge God zijn zegen schenken
Voor uw hulp in onze nood

Wist je dat…


de dorpsvereniging dit jaar 40 jaar bestaat



Dineke de grootste pompoen van Hedikhuizen had in 2019! Veel wedstrijdpompoenen hebben de finish op de druppel niet gehaald. Niet alleen door
het slechte weer, maar ook andere natuurlijke vijanden. Zo is er een
pompoen door een mol omgebracht; zijn er pompoenen in één nacht door
een invasie slakken vernietigd en zijn er pompoenen geheel opgegeten
door loopeendjes (die eigenlijk slakken behoren te eten). Hierdoor er een
courgette vermomd als pompoen werd meegebracht, maar die werd
meteen ontdekt en uitgepakt.



de Hékese stop op de bevrijdingsroute van de Heemkundekring was een
succes. Behalve de burgemeester en de Schotse militairen, zijn er veel
mensen langs geweest die dag.



Karin op oudejaarsdag 350 oliebollen heeft gebakken. Met name de zalm,
kaas en spek, dame blanche en rum-rozijnen bollen waren dit jaar favoriet!
Iedereen die het Hékese volkslied kent, mocht er eentje komen proeven.

De evacués uit Dussen
27 februari 1953
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Hellevegerslaand weer op de kaart
Vorig jaar bij de sleuteloverdracht in Vlijmen vroeg onze burgemeester, Willemijn van Hees, wat de naam
van Hedikhuizen is tijdens de carnaval. Waarom hebben jullie geen komborden? Dat vroegen wij ons ook al
een poos af. Zijn wij de enige kern zonder? Daar moest wat aan gebeuren en dat hebben wij gedaan.
In de eerste editie van de Hekese post hebben we al eens een oproep gedaan om te achterhalen of er nog
carnavalsborden zouden zijn. Hierop zijn we een zoektocht gestart maar er kwamen enkel meer vragen bij.
Geen foto’s, geen borden, geen kleuren. Het enige wat veelvuldig terug kwam is dat er een heks in voor
kwam. Met de heks als uitgangspunt zijn we opnieuw gaan ontwerpen.
Inmiddels is carnavalsvereniging Hekese Hellevegers opgericht!!
HELLEVEGERSLAAND is terug en dat gaan we vieren.
Zondagmiddag 23 februari organiseren wij voor alle
carnavalsvierders een groots feest. Om 16.11 uur
zal de Helleveeg onthuld worden op de druppel.
Muziekske Bloastemop zal de onthulling feestelijk
begeleiden met vrolijke noten. Waarna we het feest
voort zetten in de feesttent. Bij de entree is eten en
drinken inbegrepen. Er zijn tal van activiteiten voor
jong en oud. Om de avond compleet te maken
hebben we De Dorini’s gevraagd om haar nieuwe
singel Café ’t Happy End te komen zingen maar haar
carnavalskrakers De Nonnen uit het zuiden, Los en
Solonaise zullen ook niet ontbreken deze avond.
Zorg dat je erbij bent!!!
Wij hebben er zin in!
Alaaf, Karin, Bart, Marjan, Wendy, Mariëlle en Rudi
Lid worden? Makkelijk zat, stuur een mail naar: hekesehellevegers@hedikhuizen.nl
Of je trekt 1 van ons gewoon aan z’n paars/gele jas. Wij regelen de rest.

Lief @ Leed
Nieuwe bewoners in de Kerkstraat en Oude Schoolstraat

Welkom

En omdat wij niet weten of onze administratie volledig is en niemand willen vergeten, voor iedereen die
het nodig heeft

Beterschap en een spoedig herstel toegewenst
dehekesepos t@hedikhuizen.nl |
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Bedrijvigheid
Loonbedrijf Ad Buys
Door Laura van Geffen
Voor dit stukje bedrijvigheid ben ik naar Loonbedrijf Ad Buys geweest
en heb een interview gehad met zijn zoon John.
Hoe is het allemaal begonnen?
John is in 1991 met zijn hobby begonnen in Herpt met een tweewielige
frees. Dit is uitgegroeid tot zijn werk.
Naarmate de jaren verstreken, groeide het bedrijf en kon hij uitbreiden.
Dit kon op de locatie in Herpt niet en daarom verhuisden ze in 1994
naar de Rietveldenweg in Hedikhuizen, waar het bedrijf tot op de dag
van vandaag nog zit. Er kwam steeds meer werk en materiaal bij.
In 1996 is vader Ad volledig thuis gaan werken. Een jaar later hadden ze
hun 1ste werknemer in dienst. Inmiddels hebben ze vijf werknemers en
zijn dus met John en Ad erbij met z'n zevenen.
Het is een echt familiebedrijf, Moeder Clazien en zus Jolanda werken op
kantoor. Ook broer Marcel werkt mee in het bedrijf.
In 2016 heeft het loonbedrijf het 25-jarig bestaan gevierd.
Het bedrijf is niet stil blijven zitten. Zo ontwikkelen ze continue op de
nieuwste technologische technieken. GPS zaaien, schoffelen, ploegen
en planten hoort daar ook bij.
Waaruit bestaan jullie werkzaamheden?
Grond bewerken en zaaien is de voornaamste tak in het bedrijf. Grondbewerking wil zeggen dat je de
grond ploegt en cultiveert, de grond wordt zo zaai-klaar gemaakt. Bijvoorbeeld voor tarwe en mais.
Ook wordt er door het loonbedrijf biologische mais en tarwe gezaaid en bijgehouden. Zo spuiten ze geen
gewasbeschermers over de teelt. Als er onkruid groeit wordt dit machinaal geschoffeld. Ze hebben ook een
cultuurtechnisch tak in het bedrijf, er wordt gewerkt voor gemeente en particulieren. Zo doen ze bijvoorbeeld voetbalvelden en golfbanen aanleggen en onderhouden. Voor particulieren hebben ze kleiner
materiaal zodat de grasmat in de tuin heel makkelijk door hun vervangen kan worden. Ze hebben
kleine machines om te freesen en te zaaien.
De specialiteit van Ad is ploegen. Van zijn werk heeft hij zijn hobby gemaakt.
Hij doet mee aan ploegwedstrijden en is al verschillende keren Nederlands
kampioen geweest. In 2019 is het Ad weer gelukt Nederlands kampioen te
worden. Ook aan internationale wedstrijden doet hij mee, en zijn naam is in
binnen- en buitenland erg bekend onder de ploegers.
Kortom, Loonbedrijf Ad Buijs is er voor boeren, landbouwers, gemeente en
zelfs particulieren.
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Halloween
Het is alweer lang geleden dat we op een koude
woensdag Halloween vierden. De themaspelletjes
pompoenenwerpen, het labyrint en heksenwratten
plakken werden onder begeleiding van de figuranten
vol overtuiging gespeeld. Het griezelverhaal, vertelt
door een heks met een raaf op haar schouder, was
eventjes spannend toen ze vroeg wie er in de potten
wilde voelen of daar echte botten en ogen in zaten.
Maar al snel wilde iedere kind voelen en zaten ze helemaal in het verhaal. Na de frietjes was het donker
geworden en werd de dag afgesloten met een pinata
en marshmallows. Iedereen bedankt voor de gezellige
middag.

dehekesepos t@hedikhuizen.nl |
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Hoog bezoek

Lichtjesavond 2019

Wat een spannende tijd is het toch weer ieder jaar.
In afwachting van het hoog bezoek, dit jaar bij
Helène, Olaf en Louise, werd er zingend uitgekeken
naar zijn komst, maar ook vol opluchting werd sinterklaas weer uitgezwaaid, dag sinterklaasje daag,
daag zwarte piet! Veel dank voor de gastvrijheid.

Samen met bijna alle kinderen uit ons dorp
hebben jeugdburgemeester Isis van de Water en
burgemeester Willemijn van Hees op 16 december
de kerstlichtjes in het dorp ontstoken. Het dorp is
in de donkere maanden prachtig verlicht!

Muziek in Hékese
Harmonie De Eendracht (Heusden) o.l.v. Ad van Beek
heeft de afgelopen maanden tot twee keer toe van
zich laten horen in ons dorp. Allereerst tijdens het
najaarsconcert ter gelegenheid van de 75-jaar
bevrijdings activiteiten in de gemeente. Dit concert
werd georganiseerd in samenwerking met harmonie
de Eendragt (Onsenoort/ Nieuwkuijk) o.l.v. Willem
Klerx. Het was een gezellig drukke middag met mooie
toepasselijke muziekstukken, waaronder Band of Brothers en Royal Jubilee.
Op 21 december werd de kerst toepasselijk ingeluid met een concert samen met zanggroep Très Jolie
o.l.v. Mirjam Fitters en pianist Maarten van den Hoven in een prachtig versierde leerfabriek. De sfeer zat er
direct in door de diverse vrolijke kerstmedleys. Maar door prachtige uitvoeringen van o.a. Highland
Cathedral en Imagine waren er ook momenten voor bezinning en stilte. Met lekkere versnaperingen en
goed gevulde glazen duurde de start van Kerst 2019 tot in de late uurtjes. Het feest was begonnen!

Escape room
Een escaperoom is een interactief spel. De bedoeling is dat
je samen puzzels en raadsels oplost, binnen 60 minuten. In
twee groepen gingen ze deze uitdaging aan, maar het was
niet gelukt om op tijd alle puzzels op te lossen. Dit deed
niets af aan de spanning en beleving, volgende keer beter.
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Vereniging BuurtBestuurt Hedikhuizen
Opgericht aan het einde van 2015 als “Buurt bestuurt Hedikhuizen” heeft deze actiegroep van enkele enthousiaste dorpelingen nooit een officiële status gehad.
Ondanks dat, heeft “Buurt bestuurt” wel degelijk aan de weg getimmerd, en werd deze
groep bijzonder serieus genomen door onze gemeente. De tijd was voorbij dat een deel
van de ambtenarij en de politiek in het gemeentehuis in Vlijmen niet wist waar ze
Hedikhuizen op de kaart moesten aanwijzen.
Omdat de gemeente onder bepaalde voorwaarden subsidie verstrekt aan dergelijke initiatiefgroepen, kwam er steeds meer de behoefte om een rechtsvorm aan te nemen.
Tot nu toe moest voor elke uitgave een declaratie met bonnetjes naar de gemeente
worden verstuurd. Op het gemeentehuis moet een ambtenaar dan de administratie
voeren, en het bedrag werd na enige tijd overgemaakt. Daar zit overbodig werk in.
Daarnaast was het budget in principe slechts een jaar geldig: als er in een jaar minder
geld werd uitgegeven dan dat de gemeente beschikbaar stelde, dan verviel de rest aan
het einde van het kalenderjaar. Daarnaast zijn er nog de toegezegde “Burgerbegrotingsgelden”, een bedrag van 20.000 euro per jaar gedurende vier jaar, exclusief toegezegd
aan Hedikhuizen.
Door een rechtsvorm aan te nemen kan “Buurt bestuurt” het totaal van de subsidie elk
jaar in zijn geheel over laten maken naar haar bankrekening. Geld dat in dat jaar niet
wordt besteed, blijft daarna op de rekening staan, en kan dienen als reserve voor later.
Er moet natuurlijk wel verantwoording worden afgelegd voor de besteding van dat geld.
Voor de “Burgerbegrotingsgelden” zijn goede afspraken gemaakt, en dat is ook
schriftelijk vastgelegd. Dat geld blijft bij de gemeente totdat een goede bestemming is
vastgesteld. Bij de gemeente zou men graag zien dat er ook in Hedikhuizen een
gemeenschapsruimte komt.
Aanvankelijk werd er door de ‘Buurtbestuurt-groep’ voor gekozen om een stichting op
te richten, en de statuten daarvoor waren al met de notaris doorgenomen en akkoord
bevonden. In de informatiebijeenkomst in juni 2019 werden door de aanwezige
dorpsgenoten echter steekhoudende argumenten aangevoerd om -in plaats van een
stichting -een vereniging op te richten. “Buurt bestuurt” was echt van plan om van die
stichting een open platform voor Hedikhuizen te maken, met mogelijkheden van
inspraak door alle dorpelingen. Toch hebben we goed geluisterd naar wat er op de
info-avond werd gezegd over dit onderwerp, en is er besloten om terug te gaan naar de
notaris. Er zijn statuten voor een vereniging opgesteld.
De belangrijkste reden voor deze ommezwaai is het feit dat een vereniging per definitie
een democratisch instituut is, waar de leden het voor het zeggen hebben. Bij een stichting valt dat ook wel te regelen, maar toch heeft daar het bestuur het laatste woord.
Op 2 november 2019 is de “Vereniging BuurtBestuurt Hedikhuizen” opgericht, en een
afschrift van de notariële akte kan op de website “Hedikhuizen.nl” worden doorgelezen.
De vereniging kon vanaf dat moment aan de slag: het oprichtingsbestuur met de leden
van de voormalige actiegroep gingen een bankrekening openen, contact opnemen met
de gemeente met het verzoek om subsidie over te maken, er moet een ledenadministratie worden opgezet en er moet een eerste ledenvergadering worden georganiseerd.

dehekesepos t@hedikhuizen.nl | 13

{ buurt bestuurt }
Er hebben zich al een aantal mensen aangemeld als lid van de vereniging. Het lidmaatschap is gratis en er is
ook geen jaarlijkse contributie. Toch worden er wel enkele eisen gesteld. Leden moeten behalve hun naam,
adres en e-mailadres ook een handtekening zetten op de ledenlijst. Ze dienen, in verband met het stemrecht, ook te tekenen bij binnenkomst van de ledenvergaderingen . Iedereen die in Hedikhuizen woont kan
lid worden, en bovendien kunnen mensen die een aantoonbare band hebben met Hedikhuizen aan het
bestuur vragen om hen als lid toe te laten.
Die eerste ledenvergadering, op 30 januari, a.s. wordt een belangrijk moment. De voorzitter zal aan het
begin van de vergadering vragen of er leden zijn die zich kandidaat willen stellen als actief bestuurslid.
Uit de kandidaten kunnen de aanwezige leden het bestuur kiezen. Dat moet een oneven aantal leden zijn,
bijvoorbeeld vijf of zeven. Het oprichtingsbestuur treedt dan af, en de gekozen leden vormen daarna
het bestuur. Dat bestuur zal in de eerstvolgende vergadering, de taken van voorzitter, secretaris en penningmeester verdelen, de overigen leden zijn ‘gewone’ bestuursleden.
In de statuten worden een aantal zaken formeel geregeld (wie moet een vergadering leiden als de
voorzitter er niet is) maar er staat ook in hoe vaak er ledenvergaderingen moeten worden gehouden, en in
welke plaats (in Hedikhuizen!). Verder staat er bijvoorbeeld in dat drie leden het recht hebben om een algemene ledenvergadering bij elkaar te roepen als ze daar een gegronde reden voor hebben.
Die statuten zijn in begrijpelijke taal geschreven, maar het is geen lectuur die je graag voor het slapengaan
nog eventjes leest. Toch is het een aanrader voor mensen die lid willen worden, en vooral iemand die
overweegt om zitting te nemen in het bestuur doet er goed aan om dit stuk aandachtig door te lezen.
De vereniging is om praktische redenen opgericht. Er is een formele rechtspersoon ontstaan. Toch blijven
de oorspronkelijke doelstellingen gelden: zorgen voor een mooi en leefbaar Hedikhuizen

Vogelnest schommel
Eind november is in de speeltuin een nieuw toestel geplaatst. BuurtBestuurt was zelf al van mening dat er
in de speeltuin best wel eens wat nieuws mocht bijkomen. Maar na vragen vanuit de jeugd uit het dorp
is dit ook via BuurtBestuurt geregeld. De keuze voor een vogelnestschommel was weloverwogen.
Deze schommel is namelijk geschikt voor heel jonge kinderen en voor gehandicapte kinderen maar ook
volwassenen kunnen er heerlijk op schommelen.
Overigens is voor veranderingen in de speeltuin de
goedkeuring nodig van het parochiebestuur. Dit is
in overleg gebeurd. De toestellen zijn in eigendom en
worden onderhouden door de gemeente, maar de
ondergrond is eigendom van de kerk.
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Nieuw: kerstverlichting in de speeltuin
Dit jaar kunnen we genieten van kerstverlichting in de speeltuin.
Dit hebben we te danken aan Joke Kipping. Zij kwam naar Buurt
Bestuurt met de vraag: “Zou het leuk zijn om aan het einde van het
jaar lantaarnpaalverlichting aan te brengen in ons dorp?” Dit idee
werd positief ontvangen en samen met Hanneke Heijdenrijk heeft zij
dit idee verder uitgewerkt. Al snel bleek dat lantaarnpaalverlichting
erg duur zou worden en daarnaast werd het daarmee ook een beetje
teveel "winkelstraat verlichting”. In gezamenlijk overleg is daarna
besloten om verlichting in de speeltuin te realiseren. BuurtBestuurt
heeft hiervoor een eenmalig budget beschikbaar gesteld. Joke en
Hanneke zijn opnieuw gaan kijken en hebben daarna enkele
voorstellen uitgewerkt. Deze zijn via de Sociale app gepresenteerd
waarna meerdere bewoners reageerden en hun voorkeur gaven
en zo heeft het dorp gekozen. Hanneke en Joke hebben hierna de
verlichting aangeschaft.
Het was nog even spannend of alles op tijd binnen en geïnstalleerd
zou zijn om het ontsteken van de verlichting samen te kunnen
laten vallen met de lichtjesavond van de dorpsvereniging. Maar de
leveringen verliepen voorspoedig waarna Bert Kipping en Geert
Schalken de verlichting op zijn plek hebben gehangen.
Op de zaterdag van de lichtjesavond werden -ondanks slechte
weersvoorspellingen- vol goede moed ‘s-middags de tenten opgezet.
De burgemeester werd verwittigt dat laarzen geen overbodige luxe
zouden zijn als zij deze avond de verlichting zou ontsteken. De pannen
glühwein en chocolademelk werden voorverwarmd voor ze boven de
vuurtjes zouden worden gehangen, toen een half uur voor aanvang, plots
de wind er met de tenten vandoor ging.
Het was duidelijk onverantwoord om het buiten door te laten gaan en
er werd een beroep gedaan op de Leerfabriek. Hanneke en Mark waren
direct bereid hun deuren te openen. Via de sociale app ging het bericht
uit dat door de storm het festijn niet in de speeltuin zou plaatsvinden.
Van alle kanten kwamen mensen helpen om de tenten op te ruimen en
de Leerfabriek gereed te maken, want Muziekske Bloastumop was
ondertussen al gearriveerd. Na een korte toespraak van Bert van Dinther
en burgemeester Willemijn van Hees waarin ze ons dorp prees op
veerkracht en saamhorigheid was het tijd om de verlichting aan te
doen. De burgemeester had de jeugdburgemeester Isis van de Water
meegenomen en aan haar was de eer om de verlichting te doen branden
met een druk op de knop.
Een welgemeend OOOOH en WAUW klonk vanuit de toeschouwers met een verdiend applaus. Binnen
werd alles sfeervol ondersteund door Bloastumop en onder het genot van een warm drankje al snel laat.

dehekesepos t@hedikhuizen.nl |
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C O LO FO N

Redactie
Carine~Laura

Puzzel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Kalenderjaar met extra dag.
Overzicht om afspraken bij te houden.
Gedeelte van een uur.
Dag waarop een gebeurtenis wordt gevierd.
Feest dat na elke periode van vijf jaar wordt gehouden.
Gerecht vooral gegeten met de jaarwisseling.
Tijdperk.
Chronologische tijdsrekening, in de Westerse wereld anders dan in China.
Almanak
Periode van 10 jaar.
Tijd die de aarde nodig is om één omwenteling te maken.

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

Mariëlle~Wendy

DORPS AGENDA


dehekesepost
@hedikhuizen.nl
Adres

De tijd zal het leren

Datum
30 jan
7 feb
23 feb

Activiteit
Ledenvergadering Buurtbestuurt
Dorpscafé
Onthulling Helleveeg

Meer informatie
hansmeulenbeld@gmail.com
dorpsvereniging@hedikhuizen.nl
hekesehellevegers@hedikhuizen.nl

Oude Schoolstraat 4

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