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et zijn bizarre tijden.” Dit is een van de meest gehoorde zinsnede van de afgelopen weken. Het corona
virus, Covid-19, heerst en schudt ons op. Nederland zit in een ‘intelligente lockdown’ om de verdere
verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan. Desalniettemin gaat de hele wereld gebukt
onder de quarantaine maatregelen, al dan niet zelf bepaald. Velen werken of zijn thuis, de straten zijn stil,
de winkels leeg, de horeca gesloten en diverse economische sectoren merken de grote impact van het
virus. Wij mensen, sociale dieren bij uitstek, ervaren op grote schaal dat het gebrek aan contact ons op een
bepaalde manier parten speelt. We zijn collectief op zoek naar solidariteit, warmte, nieuwe vormen van
communicatie en samen zijn, een hart onder de riem en troost.
Deze crisis gaat ook ons Hékese niet voorbij. De sociale app doet nu ook dienst als middel waarin we aan
elkaar aangeven wanneer er boodschappen gedaan worden, waar ondernemers creatief met de nieuwe
situatie omgaan (en dat ook nodig hebben) en om te delen wat ons zo af en toe bezig houdt. Van mooie
filmpjes en foto’s tot gebbetjes en geintjes over de situatie.
Los van alle ellende, zijn er ook geluiden over de opleving van de natuur,
over een verschuiving van een paradigma en een andere kijk op wat
werkelijk belangrijk is, andere bezigheden, het belang van vrienden
en familie, en van die beroepen, die nu van onschatbare
waarde zijn.
De jaren 20 van de 21ste eeuw zullen de boeken in gaan als
“toen het Corona virus uitbrak”.
In deze editie van De Hékese Post komt veel van
het bovenstaande aan de orde. We wensen u
veel lees- en puzzelplezier, troost, humor en
boven alles een goede gezondheid. Pas op elkaar
en uzelf en laat het weten wanneer er hulp nodig is.
Ons dorp zit vol van goede buren!
Redactie Wendy, Laura, Carine & Mariëlle

in ons dorp

Sporen achtergelaten in Zuid-Afrika
Graag wil ik het verhaal vertellen van een schitterde wijnreis naar Zuid-Afrika, waar wij
sporen hebben achtergelaten van het corono-virus.
Van 3 maart tot en 12 maart hebben wij een prachtige wijnreis
gehad met de Wijnacademie naar de Kaap in Zuid-Afrika met
35 personen. Veel wijnhuizen bezocht met proeverijen,
picknicks, lunches en diners. Allemaal gelegen in een prachtig
wijds landschap en mooie tuinen. Tot wij vertrokken waren en
in Nederland enkele besmettingen bekend en in Zuid-Afrika
hoorde wij maar heel weinig vanuit Nederland, enkele
berichten van meerdere besmettingen, niet altijd wifi, en te
druk programma. Wij genoten van de reis, want wij waren ver
genoeg weg.
Van donderdag op vrijdag 13 maart jl. zijn wij teruggevlogen, vermoeid thuisgekomen
na een nachtvlucht en nog boodschappen kunnen doen. Weinig tijd om na te kunnen
genieten van onze reis, want op zaterdagmorgen kregen wij te horen dat één persoon in
ons gezelschap, die nog langer verbleef, wegens keelpijn en een kuch, zich die vrijdagavond had laten testen en positief was. Wij waren allemaal al thuis en meteen vanaf
die zaterdag twee weken in thuis quarantaine.
In Zuid-Afrika in Hermanus, wonen vrienden van mij die ik daar even heb ontmoet.
Zij stuurde mij op maandag 16 maart het volgende persbericht toe:
“ „n Nederlandse toeris wat positief getoets is vir die korona
virus het die Delheim wynlandgoed op 7 maart besoek. Danica van
Zyl, bemarkingsbestuurder van Delheim, het gister gesê hulle is
eers Sondag oor die persoon se uitslae ingelig.
Van Zuyl sê hulle het onmiddellik bykomende voorkomende
gesondheidsmaatreëls in werking gestel om hul gaste en personeel
teen die koronavirus te beskerm.
Volgens Van Zyl was vyf van hul personeellede met die toergroep
in kontak.
Die vyf personeellede en hul onmiddelike familie is onmiddellik
Sondag gevra om in self-isolasie te gaan. Sy het gesê dat ander
werkers wat nie met de vyf in kontak was nie nog op die plaas is.
Die toergroep was op 7 Maart van 12.00 tot 16.00 op die landgoed
vir ‟n private geleentheid.
Van Zyl sê sy weet die persoon was ook in kontak met ander
wynplase in die omgewing wat hulle oor daardie tydperk besoek
het.
Ek kan ongelukkig nie sê wie die persoon is, waar die persoon
nou is of selfs waar die persoon getoets is nie.
Die gasvryheidskomponent van die onderneming is ook vir twee
weke gesluit as voorsorgmaatreël. Die situasie sal ná 14 dae weer
geëvalueer word.”
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Daarna vernomen wij dat alle wijngoederen die wij bezocht hebben
en nog veel andere,de deuren hebben gesloten, en vanaf afgelopen
donderdag moest heel Zuid-Afrika in lock down.
Vrijdag 20 maart jl. in de Telegraaf “Kaapse wijnhuizen op slot”.
Met zaterdag 21 maart een stuk in de Gelderse krant.
Overigens is er niemand ernstig ziek geworden, alleen verschillende
met de bijbehorende symptomen, hoesten, koorts, oorpijn, enkele
hun geur en smaak kwijt.
Wij kunnen terugkijken op een prachtige wijnreis.
Ik wens iedereen veel sterke en succes in deze barre tijd,
pas goed op jezelf en houd je in de gaten. Maak er iets van.
Emmy Hendriks

Juf Mariëlle
Ik kreeg de vraag een stukje te schrijven over hoe mijn dag als leerkracht in deze tijd van Corona er
nu uitziet. Dus bij deze…. :) Normaal ben ik alleen juf op school. Nu ben ik ineens juf thuis en juf voor mijn
groep 7 op afstand.
Dat betekent een heleboel andere werkzaamheden:


Videobellen met mijn leerlingen van groep 7.



Online instructie geven aan mijn klas.



Op zoek naar een laptop thuis want ineens werken

we allemaal online de hele dag.


Veel afwisseling! De een thuis helpen met verkeer,

de ander met wiskunde en ondertussen mailen met
groep 7 over hun inloggegevens die ze niet meer
kunnen vinden……


Zeven dagen per week thuis samen lunchen wat

dan wel weer gezellig is natuurlijk!


Buiten pauze houden, extra rondje fietsen of op de

trampoline want voetballen missen ze ontzettend!
Hopelijk kan iedereen zo snel mogelijk weer naar z’n
eigen school en eigen leerkracht!
Mariëlle van de Griend

dehekesepost@hedikhuizen.nl |
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De Hékese Hellevegers doeners van de maand!
Met veel geluid in de lokale pers en volop in de kleuren paars en geel werd er in de weken voorafgaand aan
Carnaval 2020 flink de wind onder gezet! De Hekese Hellevegers waren terug! De aftrap op donderdagavond bij de sleuteloverdracht was het goede begin waar we alleen maar van durfden te dromen. Samen
met Muziekse Blaostumop vierden we een prachtig feestje en werden we uitgeroepen tot “doener van de
maand” van de gemeente Heusden door de burgemeester! Wat een mooi begin van carnaval 2020!!
Het dorp kleurde paars-geel. Carine zette vele
paars-gele violen op druppel. Vele creatievelingen
maakten zich nog mooier met paars-gele details
(Corrie van Dortmont). Pe paars-gele tulpen
express van Esther, Boet en Biecke reed door het
dorp om vele woonkamerramen van een paarsgeel tulpen boeket te voorzien. En hier en daar
werden paars-gele vlaggetjes opgehangen. Ondertussen werd in huize BenW de laatste hand gelegd
aan een geweldige levensgrote Helleveeg, die we
op carnavals zondag zouden onthullen in het
centrum van het dorp. Helaas liet het weer zich
van haar slechtste kant zien en werd er op het
laatste moment besloten om de onthulling in de
feesttent op de dam bij Bert & Joke te doen.
En dat was minstens zo leuk! Wat waren we blij met de grote opkomst van onze dorpsgenoten (oud en
nieuw), de vele kinderen, vrienden (CV Cambuur), het warme hart waarmee we werden toegesproken door
Oud Rose voorheen KanKan, ons Muziekske Blaostumop en de biermeter van fam. Bruijsters! De kinderen
konden kleuren, de drankjes en hapjes werden rondgedeeld, de muziek klonk en het was boven alles
enorm gezellig! Met de aankomst en een briljant optreden van de Dorini’s was het feest compleet.
Dank aan allen die hebben bijgedragen aan deze supergeslaagde middag en avond. De start is gemaakt!
We hebben nu al zin in volgend jaar!
De Hekese Hellevegers,
Karin, Bart, Wendy, Marjan& Mariëlle

Lief @ Leed
Wij wensen iedereen in deze bizarre tijd

Beterschap en een spoedig herstel toegewenst
Sterkte en hou vol!
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Kennismaken met nieuwe dorpsgenoten
Hoi! Wij zijn Mark Reus (32) en Eline Snels (27), de nieuwe bewoners van Kerkstraat 11. Mark is geboren in
Hoorn en Eline in Vught. Hiervoor woonden we 1,5 jaar samen in Gorinchem. We zijn hier komen wonen
omdat Mark zijn bedrijf een samenwerking aan is gegaan met Van Lanschot Chabot in Den Bosch en om
dichter bij Eline haar ouders te wonen. Zij wonen namelijk ook in Hedikhuizen, op Oude Schoolstraat 18.
Mark heeft een eigen bedrijf in het verzekeren van bijzondere
auto’s en rietgedekte woningen. Eline werkt bij Dynniq
(een installatiebedrijf in de infra) als tendermanager.
Onze gezamenlijke hobby’s zijn het sleutelen aan onze auto’s
en Latin dansen (o.a. salsa en bachata). Verder vinden we het
leuk om te klussen en zijn we graag in de tuin bezig. Eline is al
lid van de moestuin app van Hedikhuizen, maar we moeten
de moestuin nog aanleggen. We genieten tot nu toe erg van
het wonen in Hedikhuizen en kijken er naar uit om de
omgeving en onze buurtgenoten beter te leren kennen.

Wist je wat…


de oplossing van de puzzel in DHP 008: INTERBELLUM was en de winnares is Sophie!



het Jaren 60 stuk niet in deze maar in de volgende editie van De Hekese Post zal worden geplaatst



Mariëlle Bart, Hans en Esther K. het komende jaar bekend gaat maken met en in de bijenkast en
samen gaan ze het Hekese imkeren verder uitbouwen. Dus binnenkort wellicht naast de zes bijenkasten van Mariëlle, meer bijenkasten in het dorp, dus nog meer fruit aan de bomen en struiken en
meer Hékese Honing hopelijk!



de meeste moestuinen klaar staan voor een mooie veelbelovende zomer



voor de boeren de lente ook is begonnen en de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen in volle
gang zijn; de eerste paar blokken gras zijn gemaaid en er wordt weer goed gegierd



voor de plantjesmarkt wordt nog een alternatief bedacht in de moestuin app in het dorp



de Esthers samen met hun kinderen tekeningen hebben gemaakt om hier en daar dorpsgenoten een
extra hart onder de riem te steken in deze corona tijd



dat afgelopen 8 april de warmste ooit was. Halverwege de middag werd in De Bilt het oude record
van 23,4 graden overtroffen: het werd 24,5 graden. Nooit eerder was de achtste april zo warm en
ook nog nooit was het zo vroeg in het jaar zo warm. In het zuidoosten is het kwik zelfs de 25 graden
gepasseerd, waardoor er lokaal zelfs sprake was van een ’zomerse dag’.



dat in deze editie de meeste puzzels, raadsels en breinbrekers staan sinds zijn bestaan



wij als redactie super blij zijn met de vele ingezonden stukken

dehekesepost@hedikhuizen.nl |
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Kwetsbaarheid
Onze hoofdredacteur Wendy kwam op het idee dat ieder van ons redactieleden, die meestal de krant
verzorgen, een persoonlijk ervaringsstuk schrijven over de coronacrisis. Wendy vroeg mij om wat woorden
van Troost te schrijven voor de Hékese Post.
Wat wil ik delen over wat deze crisis met mij doet? Na wat mijmeringen viel bij mij het woord
KWETSBAARHEID. Durf ik mijn persoonlijk, innerlijk leven te laten zien in een krant die vele mensen in
Hedikhuizen lezen. Noch steeds twijfel ik, ben ik onzeker over wat ik ga opschrijven, en toch is er in mij een
weten dat ik nu, in deze periode, ook mijn kwetsbare kant aan anderen moet laten zien.
Daar zitten we nu met zijn allen, opgesloten in onze
huizen in quarantaine. Als we elkaar op straat tegenkomen dan maken we op anderhalve meter afstand een
praatje. “Gaat alles goed met jou en je gezin of
ouders?” We praten nergens anders over als over het
coronavirus. Opeens staat alles op zijn kop!!! Waar we
ons dagelijks druk over maakten, werk, inkomen,
vakanties, feestjes etc. lijkt niet meer relevant. Het gaat
alleen maar over het coronavirus: niet ziek worden,
anderhalve meter afstand bewaren, overvolle ziekenhuizen en IC-bedden en de angst dat we doodzieke
mensen geen IC-bed kunnen geven. Angst dat we Italiaanse toestanden gaan krijgen, waar de doktoren
mensen niet kunnen behandelen met de dood als gevolg, vooral vanwege een tekort aan IC-bedden en
ademhalingsapparatuur. Verpleeg- en verzorgingshuizen waarin ouderen en de ziekere mens in isolement
terecht komen, omdat ze geen bezoek mogen ontvangen. Maar ook al die ouderen die thuis wonen en daar
alleen zitten te zijn. Het bezoek van familie en bv. de kleinkinderen zijn de grote lichtpunten in het leven
van de oudere mens en deze warmte moeten ze nu ontberen. Veel angst en bezorgdheid over de gezondheid van onszelf en over degene die ons nabij staan. Angst over het verlies van inkomen, het verlies van je
baan en voor een economische depressie, die voor vele economische onzekerheid kan gaan betekenen.
Angst hoe zo’n klein monstervirusje ons dagelijkse leven ontwricht en onze geplande toekomst op het spel
zet. Opeens lijkt het gewone leven ‘STIL’ te staan. Alles op zijn kop! Opeens zijn onze dagelijkse maar ook
onze politieke , sociale en maatschappelijke zorgen minder belangrijk geworden ( zie cartoon).

© Pieter Geenen: Anton Dingeman
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Opeens zitten we met zijn allen thuis, ons vaak jachtige drukke leven komt tot stilstand. Opeens worden we
niet meer geleefd door dagelijkse werk, sporten en sociale leven, van het jachtige komen we meer in een
stillere stroom, een stroom van soms verveling, maar ook van creativiteit (zie cartoon).

© Pieter Geenen: Anton Dingeman

Maar de bezorgde angstige onderstroom is doorlopend voelbaar…..Waar gaat het leven over als er zoveel
ziekte en dood om je heen plaats vindt? De angst voor lijden en onze sterfelijke staat komen vanuit de
onderstroom naar de bovenstroom. Voor mijzelf wordt weer eens duidelijk dat de ‘ruis’ (de dagelijkse
bezigheden en zorgen) niet datgene is in het leven waar het voor mij écht over gaat. Het gaat mij veel meer
om hoe kwetsbaar we als mens zijn als ziekte en dood in ons leven aanwezig is. Als ik me dieper verbind
met die vergankelijkheid dan voel ik hoe klein ik ben als mens, hoe nietig. In die verbinding ben ik op zoek
naar antwoorden voor mezelf: waar gaat het leven dan over!!!! Heel mijn leven ben ik op zoek naar die
antwoorden, veel retraites gedaan, therapie gevolgd, gelezen, gedacht en gedeeld hierover, en op mijn
manier heb ik vele antwoorden gekregen. Maar hoe ouder ik word hoe meer ik besef dat elk antwoord dat
ik op deze vraag gevonden heb, geen antwoord is, maar eigenlijk een intellectuele interpretatie is van een
bepaalde gedachtestroom of ideologie of van een religieuze stroming.
‘Hoe ouder hoe wijzer’ zegt men. Voor mij gaat dat ‘verstandelijk’ zeker niet op, want ik word al heel
vergeetachtig, maar ook “hoe meer kennis ik vergaar hoe minder ik weet”.
Toch groeit in mij steeds meer een ‘andersoortig weten’ dat in die onderstroom aanwezig is en die ik als
zeer wezenlijk ervaar. En die onderstroom laat zich niet makkelijk in woorden vangen. Maar als ik deze
ervaringen simpel moet verwoorden dan kies ik voor het woord
‘LIEFDE’, maar ook met woorden als COMPASSIE, VERTROUWEN en VERBINDING……

Etty Hillesum beschrijft dit in haar dagboek als volgt:
God kan niet door woorden gevat worden,
niet door beelden, zelfs niet door ideeën,
de menselijke concepten zijn onmachtig,
alleen de genade verlicht de stilzwijgende geest.

dehekesepost@hedikhuizen.nl |
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Elke keer dat ik me tot die ‘STILTE’ keer, soms zelf gekozen door op retraite te gaan en soms zoals nu in
verplichte retraite te gaan vanwege de coronacrisis, kom ik aan in die onderstroom. Als ik niet in beslag
wordt genomen door het dagelijkse leven van werk, verplichtingen, drukke agenda, al die mailtjes en
sms'jes etc. (dit noem ik even ‘ruis’) dan kan ik in die stilte
OPNIEUW THUISKOMEN.
Thuiskomen in dat wat er altijd is en was, maar waar ik door de ‘ruis’ geen verbinding meer mee had.
Deze ervaring van thuiskomen voelt als ‘weids’ als opgaan in de eeuwigheid en ik ervaar innerlijke vrede,
dankbaarheid, rust en vertrouwen. Maar ook mededogen voor alles wat leeft.
Dit prachtige gedicht vind ik zo mooi en treffend en wil dit graag met jullie delen.

OM MEDEDOGEN
Moge mijn mededogen zacht en vriendelijk zijn als de zon in het voorjaar
Moge het schaduw geven en beschutting als een plataan in de zomer
Moge het sterk en standvastig zijn in de herfst als de wind van de vergankelijkheid waait.
Moge het in de barre winter branden als een barmhartig vuur.
Dat mijn hart te alle tijde weet heeft van het grote lijden.
Gedicht van Hein Stufkens

Nu zullen jullie wel denken dat mens denkt dat zij de wijsheid in pacht heeft! Nou, wie mij kent weet dat ik
een geboren stuntelaar ben in dit leven en vaak zit ik in de ‘ruis’ van zorgen, angsten en zwaarte en ook in
die ‘ruis’ geniet ik van feestjes, carnaval, werken in de tuin, dieren verzorgen en mij sociale contacten.
Maar ook voel ik me zo vaak niks, kwetsbaar en falend als mens. Als ik me zo voel dan doe ik voortaan maar
één ding en dat is mezelf in een liefdevolle glimlach zetten. Door compassie voor mijn eigen gestuntel te
voelen als mens en mezelf niet steeds op mijn kop te geven (door mijn
criticus in mezelf). Steeds weer te zien dat ik een nietig wezentje ben in
de eeuwigheid, maar wel mens dat een volle glimlach waard is! Dit is
misschien wel het meest heilzame wat ik in mijn leven heb ontwikkeld,
dat ik na 60 jaar mezelf in warmte en liefde kan zien.
Ik wil mijn persoonlijke inbreng via de krant doorgeven, in de hoop dat
sommige van jullie lezers iets hebben aan mijn gestuntel naar zin en
betekenis in deze crisis. Bovendien gaat de coronacrisis niet alleen over
lijden, maar ook over prachtige uitingen van compassie en liefde.
Opeens zie je dat de ene mens de ander helpt en dat er meer naar
elkaar wordt omgekeken. Zo ontstaan er vele leuke en lieve initiatieven.
Denk aan de bloemen expres van Esther, de tekeningen van Julia,
Mathijs en Boet, paaseitjes van de dorpsvereniging maar ook het
omzien naar elkaar, zeker voor de ouderen in ons Dorp , zoals kaartjes
geven, boodschappen doen, gedichten uitwisselen, een boeken en DVD
ruilbeurs opzetten etc..

Tekening van Boet
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Tekening van Mathijs

Tekening van Julia

Of de oproep van sommige mensen in ons dorp om onze lokale ondernemers te ondersteunen.
Bijvoorbeeld brood bestellen bij Bakkertje Deeg, of groente kopen bij de voormalige Spar in Heusden.
Maar ook andere producten die we lokaal in onze regio bij kleine ondernemers kunnen inslaan.
Wij helpen dan onze streekgenoten zodat zij niet omvallen tijdens en na deze crisis. Een crisis verbind
mensen en ik hoop dat we in en na deze crisis ook in ons mooie dorpje meer in vertrouwen, verbinding en
wederzijds respect en aandacht met elkaar kunnen leven.
Kwetsbaarheid
Wat ben ik toch kwetsbaar.
ben jij toch kwetsbaar
zijn wij toch kwetsbaar
is het leven toch kwetsbaar
Maar als het kwetsbare ik in liefde gedijd
kwetsbare jij in liefde gedijd
kwetsbaar wij in liefde gedijd
kwetsbare leven in liefde gedijd

Laten we naar elkaar uit en omzien, even
een praatje of een zwaai voor het raam!

Gewoon lief zijn voor elkaar!!!

Met een gedichtje wil ik afsluiten.
Carine Meulenbeld - Jansen

Dan zijn wij voor eeuwig in liefde tezamen verbonden.

dehekesepos t@hedikhuizen.nl |
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Bedrijvigheid
Melkveebedrijf van Geffen

Melkveebedrijf van Geffen is een familiebedrijf.
In het dorp aan de Oude Schoolstraat 4 zijn Jan en Toos van Geffen – Kemmeren begonnen met boeren.
Zij hebben hier tot maximaal 27 koeien gemolken.

In 1969 bouwen zij een stal aan de Bokhovenseweg 2. Zelf zijn ze in het dorp blijven wonen. In deze
Hollandse stal molken zij 50 koeien. In 1979 bouwden zij naast deze stal een ligboxenstal met plaats voor
100 melkkoeien. Zij gingen 2x 6 visgraat melken. Rudi is als klein kind altijd actief op de boerderij geweest
en na zijn schooltijd thuis aan de slag gegaan. In 1986 wordt er naast deze stallen een woonhuis gebouwd.
Rudi trouwt met Marjan en zij gaan hier wonen en werken.
In 1991 hebben Rudi en Marjan het bedrijf overgenomen en verder uitgebouwd tot wat het nu is.
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Zij krijgen drie kinderen, Rolf, Laura en Erik. In 2008 hebben zij de overstap gemaakt naar robot melken.
Eerst 1 robot en in 2012 de tweede. In 2013 zijn de grootste plannen tot werkelijkheid omgezet en nu
staat er een bedrijf met 3 melkrobots en plaats voor 200 melkkoeien en bijbehorend jongvee. Het bedrijf is
klaar voor de toekomst en met Erik als opvolger gaan we dan ook flink aan de slag.
Met het bouwen is er aan het dieren welzijn gedacht. Er is gebouwd volgens Maatlat Duurzame
Veehouderij. Een Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV)-stal is een veestal met een lagere milieubelasting,
met maatregelen voor diergezondheid en dierenwelzijn en draagt daardoor bij aan verduurzaming van de
veehouderij.
Naast het melken van de koeien, wordt er tweemaal daags alle koeien en kalveren gevoerd. De kalveren
krijgen melk en het jongvee en de koeien een uitgebalanceerde voeding van onder andere gras en maïs.
Een keer per dag wordt er vers voer bij de melkkoeien gereden en een keer per dag wordt het aangeveegd.
Het gras en maïs ligt in kuilen op de dam. Deze kuilen worden in de zomer aangelegd zodat er het hele jaar
door voer is voor de koeien.
Bijna alles doet familie van Geffen zelf. Ze rijden mest over het land en strooien kunstmest, zodat het gras
en de mais goed groeit. Ploegen en koppeggen de bouwlanden waar de maïs ingezaaid moeten worden.
Een paar keer per jaar maaien ze het gras en kuilen dit in. Het maaien van het gras vindt Rudi mooi werk.
Dit gebeurt maar een paar keer per
jaar en dan is het bijna altijd mooi
weer.
Een aantal werkzaamheden besteden
ze uit aan een loonwerker. Zo laten ze
de maïs in het voorjaar zaaien en in
het najaar hakselen en wordt ingekuild
op het bedrijf. Als er hooipakken
geperst moeten worden, kuil stoppen
met grond en sloten gemaaid moeten
worden komt de loonwerker ook langs
om dit te doen.
In de jaren 60 heeft een van de koeien
een drieling gekregen. Deze drieling
waren vaarzen. Het is zeldzaam dat
er bij een meerling de vaarskalveren
vruchtbaar zijn. Deze drieling was
vruchtbaar, kregen kalveren en gaven
ze melk!

Van links naar rechts:
Rudi, Johan, Henriette

dehekesepost@hedikhuizen.nl |
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Droedels
Droedels zijn een soort raadsels, woordspelletjes is misschien een betere benaming. Eigenlijk moet je
gewoon letterlijk lezen wat er staat bij een droedel. De eerste die je doet kan best wel eens lang duren
voordat je hem oplost. Bij de eerste staat de uitleg. Je zult merken dat het steeds makkelijker wordt om ze
op te lossen. De antwoorden kun je opvragen via de mail dehekesepost@hedikhuizen.nl

Droedel 01
Onder de ZEE staat
een R. onderzee er.
Antwoord: Onderzeeër
Droedel 02

Droedel 01

BenZ in E
Maakt Benzine

Droedel 02

Droedel 01

Droedel 02

Droedel 02

Droedel 01

Droedel 02

Droedel 02
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Activiteitenbegeleidster in Zoetermeer
Vier keer per week reis ik met de trein naar Zoetermeer waar ik werk op een activiteiten begeleidingscentrum voor mensen met niet aangeboren hersenletsel. Zoals zo velen kwam ook ik snotterend, hoestend
en vol spierpijn donderdags na de carnaval weer op m’n werk. Iedereen lachen daar in Zoetermeer, wat
halen die Brabanders toch allemaal uit met die carnavalsdagen, was toch thuis gebleven wijfie. Nee, nee ‘s
avond grote meid ‘s morgen grote meid! gaat wel weer over. Dan wordt aan Brabanders gevraagd om sociale contacten te vermijden i.v.m. het coronavirus. Ik zeg dat weekend mijn afspraken af en stap vervolgens
op maandagmorgen in een volle trein. Het valt mij op hoeveel mensen er hoesten en proesten in de coupe
of valt het me nu meer op dan op andere dagen? Eenmaal in Zoetermeer bespreek ik de maatregelen met
mijn team en wordt het zekere voor het onzekere genomen: ik ga thuiswerken. De eerste week stort ik me
op het thuiswerken maar als activiteiten begeleider is dit best lastig.
De snelheid waarmee het COVID-19 virus zich verspreidt boezemt me angst in. Als astma patiënt ben
ik voorzichtig. Ik merk dat mijn hoest blijft en dat ik veel vaker en meer benauwd ben. Gelukkig gaat het nu
weer beter. Nu ik vier weken thuis zit slaat de corona blues toe. Om dit te doorbreken heeft Bart, dank je
lieve schat, voor mij de draaischijf en oven van Corry opgehaald. Ik probeer iedere dag op tijd op te staan
en een balans te vinden tussen werk, creativiteit en dingen waar ik vrolijk van word. Het starten aan deze
editie van de krant geeft een heerlijke afleiding en ik hoop het lezen ervan voor jullie ook. De zon komt
als geroepen en ik geniet van de bloemen in huis en in de voortuin. Ik hoop dat iedereen zich er goed
doorheen slaat. Wat een bizarre tijd is dit toch en terwijl ik daaraan zit te denken komt deze heerlijk
eigenwijze kameel voorbij gewandeld, daar word ik nou echt héél vrolijk van. Warme groet Wendy Jonkers

dehekesepost@hedikhuizen.nl |
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Ontdek de vogels in je tuin en in Hedikhuizen
Welke vogels vliegen er in je tuin en hoe weet je welke vogel het is. Met open ogen en oren kom je een
heel eind. Met een vogel herkenningskaart, een vogelgids of een app leer je waar je op moet letten en leer
je hoe vogels te herkennen. Met de foto’s van de vogels hieronder leer je vogels herkennen die je in
Hedikhuizen kunt zien. Kijk eens of je een van deze vogels ziet, zoek dan de naam van die vogel op en
noteer deze op de vogelkaart op bladzijde: 32, graag ontvang ik deze retour om een inventarisatie te
maken van wat er leeft, groeit en bloeit in Hedikhuizen.

1
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Het zijn vreemde tijden als huisarts
Een paar weken geleden was er nog weinig tot niets aan de hand en dan is er 'plots' een corona-positieve
patiënt een dorp verderop. Inmiddels zijn we vier weken verder. Ik heb niet bijgehouden hoeveel nieuwsberichten er zijn verschenen; in de media, maar ook via het medische circuit: de GGD, de huisartsenpost,
de verschillende huisartsenorganisaties, de apotheken, de ziekenhuizen, via onze eigen rampenorganisatie.
Langzaam aan komt er meer gestructureerde informatie en wordt er duidelijk hoe te handelen. Maar de
richtlijnen en de praktijk komen nog niet altijd overeen. De eerste weken werden we overstelpt met vragen
over coronatesten. Testen kunnen we niet, die komen er niet en die hebben ook weinig waarde; ze beïnvloeden het beleid eigenlijk niet.
We hebben druk gehamsterd en nu een redelijke voorraad PBM; persoonlijke beschermingsmiddelen;
mondkapjes, spatbrillen, handschoenen en spatschorten. Alleen zo beschermd kunnen we onze verdachte
patiënten op de praktijk zien tijdens de speciale 'vieze' spreekuren, of met een visite thuis. De vuilniszak
met gebruikte spullen in de kofferbak van mijn auto groeit gestaag. Nee; het is inmiddels echt.
Er zijn vier collega's ziek uitgevallen en dichterbij ook twee assistentes. Gisteren heb ik de derde benauwde
patiënt van deze week naar het ziekenhuis gestuurd. Vol spanning wachten we af wat er gaat komen en
hoe lang het allemaal nog gaat duren. Houden we het allemaal vol? Wie wordt er nog ziek en wat betekent
dat dan voor de continuïteit? Kan de apotheek de benodigde medicatie nog leveren? De afgelopen week
waren de middelen van voorkeur er namelijk niet...
Anderzijds is vrijwel de gehele 'normale' zorg verdwenen; patiënten komen bijna niet meer voor hun
controles, met plekjes en kleine klachtjes. Andere spoedzorg gaat nog wel door, al zijn sportblessures
inmiddels ook zeldzaam aan het worden. Wel gaat de grotere huisartsenzorg door; we hebben meer zorg
voor patiënten met psychische klachten waar nu de angst voor het virus bij komt. De zorg voor dementerenden verandert omdat de dagopvang gesloten is, de thuiszorg terug schakelt, de kinderen niet meer
mogen komen of omdat het hele verzorgingshuis dicht is.
Bloed prikken, foto's en echo's maken kan niet zomaar meer. Aanvragen worden voorlopig niet in behandeling genomen. Wat moeten we dan doen? Improviseren in ieder geval.
Ook de zorg voor onze patiënten met andere serieuze ziekten gaat door. Een aantal kankerpatiënten heeft
onze zorg en aandacht nodig, voor sommigen nadert het einde.
We moeten kortom continu opletten; wat is 'vieze' zorg met betrekking tot het coronavirus, wat staat daar
los van maar heeft ook op korte termijn, soms zelfs met spoed zorg nodig? En wat hebben we dan in het
huisartsencircuit in de aanbieding, wat kan het ziekenhuis op dit moment leveren, of wat kan een
psycholoog of fysiotherapeut nu of op termijn voor een patiënt doen? We staan er grotendeels alleen voor.
Maar de solidariteit is groot. Binnen de groep huisartsen binnen de stad, op de huisartsenpost, ook zorg op
afstand vanuit het ziekenhuis. De thuiszorg en de verzorging in de huizen werken keihard en doen het erg
goed, mantelzorgers blijken nog beter dan ooit tevoren.
Ik denk dat we het met z'n allen erg
goed doen, en ik hoop dat we het
allemaal volhouden. En ik hoop dat dit
snel achter de rug is.
Willem van Breenen
huisarts in Waalwijk

dehekesepost@hedikhuizen.nl |
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Troostmaaltijd
Door het wereldwijde coronavirus en het zoveel mogelijk gedwongen thuisblijven, zoeken wij troost.
Wij kunnen eigenlijk niks beters bedenken. Wat troost meer dan een goed gevulde soep in deze tijd.
Overal ter wereld wordt soep gegeten, als maaltijd met wat brood en/of een salade, als voorgerecht
en tijdens de lunch. En het is een perfecte en makkelijke manier om veel groente binnen te krijgen.
Ben je verkouden en voel je, je niet fit, probeer een flinke kom verse kippensoep, het is bewezen dat
dit helpt. Warm jezelf op met maaltijdsoepen!
Als troostsoep kies ik voor de Hékese mosterdsoep, want veel van de ingrediënten
heb je wel in voorraad en hoef je niet meteen naar een winkel.
Het volgende heb je nodig voor deze Hékese mosterdsoep, per 4 personen:



2 uien,



1 teentje knoflook,



1 el boter, 800 ml water,



200 ml kookroom,



1 blokje groente of kippenbouillon,



250 gr. spekblokjes,



1 of 2 preien,



3 el grove mosterd,



1 el maïzena,



1 (meergranen)stokbrood.

Bereiding:
Pel en snipper de ui. Pel en snijd de knoflook fijn.
Verhit de boter in een soeppan en fruit de ui en knoflook ongeveer 3 minuten. Schenk het water erbij en
voeg het bouillonblokje en wat tijm toe. Breng het geheel aan de kook en laat even koken.
Verwarm een koekenpan en bak de spekblokjes krokant in ongeveer 8 minuten.
Halveer de prei in de lengte, was de prei en snijd de prei in dunne ringen.
Roer de mosterd en de prei door de soep en kook nog ongeveer 4 minuten op laag vuur mee.
Meng in een kommetje de kookroom met de maïzena en roer door de soep.
Breng de soep op smaak met zout en versgemalen peper.
(Heeft u geen kookroom in huis, meng de maïzena met wat water en voeg op het eind crème fraiche of slagroom door de soep, deze niet meer laten koken).
Snijd het stokbrood in plakken, besmeren het met gezouten roomboter.
Maak er eventueel een uitgebreide salade naar keuze bij.
Verdeel de soep en de spekblokjes over soepborden. Serveer met het stokbrood en de salade.
Smakelijk eten
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Gelukspoppetjes
Hoi even voorstellen. Ik ben Tinkene van Dijk
en woon op Kerkstraat 16. Ik ben werkzaam in
het verzorging tehuis sint Antonius in Heusden.
Bij ons in het Huis is het prettig wonen. Het is
kleinschalig en ons kent ons. Wij hebben 1 PG
afdeling en 1 somatiek afdeling. Totaal wonen er
ongeveer 38 bewoners.

In de crisis tijd van de Corona is het wel stil rondom onze
bewoners. Ze moeten helaas alleen op hun appartement
vertoeven. Wij proberen de bewoners het naar hun zin te
maken. Op dinsdag morgen gaan we eieren bakken voor degene
die lust. Wij gaan 3x per dag bij de bewoners langs met koffie en
thee met een koek,een praatje en video bellen. De koeken zijn
geschonken door Dealemans. Ook hebben de bewoners en al
het personeel heel veel kaartjes, chocolaatjes, tekeningen, fruit,
puzzelboekjes, plantjes en bloemen gehad. Er is zelf iemand die
regelmatig verse soep brengt voor het personeel.
Sommige familie leden zijn heel creatief, gaan appelflapjes
bakken in de binnentuin zodat moeder hun zien. Er zijn
ook sleutelhangers gemaakt voor het personeel met een
gelukspoppetje eraan. Met alles wat wij voor de bewoners doen
missen zij toch hun familie.

Corona,
Toen het bekend werd dat in Nederland corona heerste bleef ik
vrij nuchter en dacht dat het een gewone griep was. Hoe meer er
over gesproken werd op de radio en tv hoe duidelijker het mij
werd wat Corona eigenlijk is. Sindsdien spreek ik niet meer af
met vriendinnen. Een aantal vriendinnen werken in het ziekenhuis of in een apotheek. Met hun spreek ik veel met de WhatsApp, maar elkaar zien, doen we voorlopig niet.
Gelukkig kan ik blijven werken en heb daarin mijn ritme nog. Een
paar keer per week ga ik naar mijn paarden toe en ga er mee rijden. Op de boerderij help ik af en toe ook mee met klusjes. Daarmee kan ik mijn dagen goed doorkomen. Ik ben blij dat ik zo mijn
dagen op een relatief normale manier kan invullen en niet hele dagen thuis hoef te zitten. Mij lijkt het verschrikkelijk om de hele dag alleen thuis te moeten zitten. Als er een lock-down zou komen, wil ik bij mijn
ouders gaan wonen. Daar kan ik dan mee helpen op de boerderij en kan ik mijn paarden verzorgen en rijden, en heb ik toch nog wat te doen. Nu maar hopen dat er niemand ziek wordt want dan mag ik ook niet
meer thuis komen. Ik hoop dat we het allemaal gezond houden. Dus denk aan je gezondheid.
Laura van Geffen

dehekesepost@hedikhuizen.nl |
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Uit de moestuin
Bart en zijn spinazie
Wanneer het nieuwe jaar weer is begonnen en de
planning voor de moestuin kan beginnen dan is er
geen houden meer aan in huize van Jonkers van Cuijk.
De dagen worden dan langzaam langer en je wil aan
de gang met zaaien en opkweken van je plantjes.
Ik althans…… Wat roept iedereen;”Het is nog veel te vroeg, rustig aan”. Ik houd me rustig tot eind januari,
dan gaan toch echt de eerste tomatenzaadjes in de kweekbak op de vensterbank. Maar het duurt nog tot
de zomer eer daar wat eetbaars aan groeit. Dus….. wat kunnen we dan wel al proberen wanneer de dagen
nog koud zijn?

SPINAZIE!!!

Spinazie zaai ik in de kas al zo eind januari. Mooie tijd om de eerste miniboer
zaaidrang te bevredigen. Zorg dat je grond mooi los is, zo kan je plantje
makkelijk wortelen. Vul het zaaigeultje dat je maakt met wat wit zand. Maakt
het voor de spinazie makkelijk om door te komen en je ziet precies waar je
gezaaid hebt. Spinazie houdt niet zo van erg natte gronden, dus niet te veel
water geven.
We maken bij spinazie onderscheid tussen
scherp en rond zaad. Scherp zaad is vooral
geschikt voor de aller eerste teelt. Voor de
lente en herfst spinazie neem je rondzaad.
In de zomer is het erg moeilijk om spinazie
te telen omdat het dan zeer snel
doorschiet. Scherpzaad kiemt wat sneller
dan rondzaad, echter kan het toch wel tot een 14 dagen duren voordat de kiemblaadjes zich laten zien.
Spinazie houdt van een voedingsrijke bodem, echter wees voorzichtig met stikstof houdende meststoffen.
Veel stikstof in de bodem zorgt voor veel nitraat in de spinazie. Nitraat kan het plantje omzetten in nitriet
en dat is niet erg gezond voor een mens.
Ondanks dit “gevaar” probeer ik toch elke winter te zorgen voor
een portie spinazie. Heerlijk die eerste vitamines en mineralen
uit je eigen grond. Spinazie is rijk een vitamine A, B11 en K.
Spinazie is dus goed voor ogen, huid, weerstand, opbouw van
eiwitten, sterke botten en bloedstolling. Dan zit dit groentje ook
nog een vol met calcium en kalium, goed voor de botten en
bloeddruk.
Mijn eerste (scherpzaad) spinazie was dit jaar een maaltijd voor
de woelmuizen, die vinden het ook erg lekker. Nu dat die zijn
verjaagd gaan we het nogmaals proberen. Wellicht nu dat het
buiten weer warmer wordt zaaien we buiten de kas.
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In de eerste week van maart 2020 zijn er maar
liefst 8 huiskamersessies geweest. Alle inwoners in
Hedikhuizen zijn benaderd, via email, via de sociale
app en er is zelfs een groot aantal benaderd door
(aan) te bellen. Met ca 90 deelnemers kunnen we
stellen dat de opkomst erg groot was. In circa
2 uur tijd is een stukje verleden maar zeker ook
de huidige status toegelicht.
Tijdens deze uiteenzetting was er veel ruimte voor
vragen en discussies. Hierdoor is een goed beeld
ontstaan van wat er leeft in Hedikhuizen en welke
interesses er zijn. De kleinschalige sessies zijnde
meeste inwoners als erg positief ervaren.
Het leverde ook een aantal interessante discussies
op. Tijdens de sessies is een A-lidmaatschap aangeboden en er is een interessepeiling gedaan.

Op dit moment kunnen we melden dat er al 77
leden zijn, verdeeld over 55 woningen. Het aantal
leden loopt nog steeds op. Opvallend is de enorme
interesse in zowel zonne-energie als een warmtenet. Ruim 80% van de ondervraagde heeft interesse in een warmtenet en meer dan 70% wil
zonnepanelen afnemen via de coöperatie.

Het project “Zonnepanelen via de postcoderoos”
loopt wat vertraging op doordat er bezwaar is
ingediend voor het dak van Sloopbedrijf van Arno
van den Dungen. We zijn in conclaaf over de
mogelijkheden.
Echter, we zien dat de concurrentie voor zonne
panelen al op de loer ligt. Er dient zich al een
mogelijk alternatief aan waarbij er geen inspraak
is en de revenuen bij de projectontwikkelaar
liggen. Zie www.zonnepark-haarsteeg.nl. Dit
laat zien wat er kan gebeuren als we achteroverleunen.
Vrijwel direct na de huiskamersessies is heel
Nederland in de ban geraakt van het Corona virus.
Hierdoor zijn we allemaal geïsoleerd en hebben
we misschien zelfs wel zieken in huis, die we
moeten verzorgen. We hopen dat deze ellende
Hedikhuizen enigszins kan overslaan en dat we
allemaal gezond blijven. De vergaderingen binnen
het bestuur van Hedikhuizen Duurzaam gaan
wel door, maar ook wij worden gedwongen deze
tijdelijk virtueel (met video bellen) te houden.
Maar op deze wijze kunnen we nog steeds voortgang boeken.
Eerder is aangegeven dat we, samen met de
gemeente Heusden, per 1 april de subsidie aanvraag naar de aardgasvrije wijk zouden doen.
Doordat gemeenten zich op dit moment voornamelijk bezighouden met zaken rondom het
Corona virus lopen de inschrijvingen in veel
gemeenten vertraging op. Daarom heeft de overheid besloten om de inschrijftermijn 1 maand te
verlengen zodat gemeenten meer tijd krijgen aanvragen af te ronden en in te dienen. De gemeente
Heusden is uiteraard ook actief met onze aanvraag aan de slag gegaan. Op 31 maart heeft het
college van B&W positief besloten over het indienen van de subsidie-aanvraag aardgasvrije wijk
Hedikhuizen. Op 4 april stond een artikel in het
Brabants Dagblad over deze subsidie aanvraag.
Voor meer informatie over Hedikhuizen Duurzaam
kijk op www.hedikhuizen.nl

dehekesepost@hedikhuizen.nl |
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Corona en #metime
Het is ten tijde van het schrijven van dit stukje de vijfde week waarin ik thuiswerk. En ik durf rustig te
zeggen dat ik af en toe knettergek word van mezelf.
In principe gaat mijn werk door zoals het op kantoor ook zou zijn. Werkend bij een IT implementatie bedrijf, gaan de zaken eigenlijk niet anders dan normaal. Dus zit ik de hele dag achter mijn laptop, alleen zijn
alle vergaderingen nu online (met videobeelden dus we kunnen niet in onze pyama werken!) en proberen
we onze klanten zo goed en kwaad als het het te voorzien van de service en systeem ontwikkelingen zoals
ze dat van ons gewend zijn. Toch merken we dat veel van onze klanten het zwaar hebben. De meeste systeem-ontwikkel projecten zijn stilgezet, klanten trekken budgetten en investeringen terug als bezuiniging
en bij veel klanten zijn de externen (veelal ZZP-ers) flink in hun tijd verminderd of zelfs naar huis gestuurd.
Mijn werkgever probeert waar mogelijk flexibel met onze thuis situaties om te gaan. We mogen onze
werktijden inrichten zoals we willen, zolang we maar opleveren wat we moeten opleveren. In mijn geval
betekent dat dat ik vroeger begin met mijn werkdag, dan een vrij uitgebreide lunch break neem en
vervolgens ‘s avonds langer door werk, meestal tot een uur of tien. In de langere lunch tijd, doe ik wat
dingetjes in de tuin of ga met de honden langs de Maas wandelen.
Wat ik vooral lastig vind is het feit dat mijn hele sociale avond agenda leeg is en dat
de weekenden waarin ik doorgaans veel vrienden of familie over de vloer had in
een keer stil zijn en lang duren. De RIVM richtlijnen zijn duidelijk. Al mijn clubjes en
activiteiten waarmee ik vrijwel iedere avond vulde zijn daarmee weggevallen en dat
is meer dan logisch maar wel een klap in mijn gezicht.
Mijn eigen grootste angst is niet eens zozeer dat ik zelf ziek word, maar dat ik het
virus overbreng naar een kwetsbaar iemand, hoewel ik (even afkloppen) zelf geen
klachten heb. Desalniettemin heb ik, omdat risico zo klein mogelijk te houden,
mezelf toch in een soort selfquarantaine gezet. Zeker de eerste twee weken. En die
waren vreselijk.
Want dan is het dus stil. En is alleen maar alleen. En dan is er dus rust. En ruimte. Mijn hoofd dat doorgaans
vol zit en voortdurend in de hoogste versnelling doorgaat, knalde in die stilte uit elkaar.
Mensen zeggen dat het niet verkeerd is om in deze rust even bewust te worden van het leven dat we
levenin de vaart der volkeren. Bewust van het gesjouw en gehaast en soms ongewenste verplichtingen
waarmee veel mensen hun dagelijkse leven vullen. Bewust van kleine dingen, bloesem aan de bomen, vissen die weer wakker worden, kippen die meer eieren leggen, bijen die weer volop aan het vliegen zijn,
peultjes en tuinbonen die al gezet kunnen worden, de tijd samen met onze dierbaren in gezinnen. Bewust
van wat je hebt.
Het doet mij denken aan de periodes dat ik in het buitenland woonde, met name de negen maanden die ik
vijfentwintig jaar geleden op een heel klein eilandje (Pulau Banda) ver ver weg in het verre oosten van
Indonesiezat, om een onderzoek naar het verbouwen van nootmuskaat te doen. Daar op Banda was niets,
en daar deed men ook eigenlijk niets. Er waren geen auto’s op het eiland, geen winkels, geen restaurants,
geld werd eigenlijk niet echt gebruikt en dus ook niet verdiend. Je kunt het je bijna niet voorstellen, maar
er werd veel geruild. Vis tegen groentes, sigaretten tegen bladmuziek, boek tegen boek, en kreeft tegen
zwarte magie.
Het was elke dag hetzelfde. Een rondje lopen over het eiland, de stoep vegen als er een nieuw blaadje lag,
schaken, boeken lezen, muziek maken en zingen, vissen en bij elkaar zitten en praten. Over een bosvarken
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dat gespot zou zijn op het andere eiland, of over een plek bij een van de
koraal riffen rondom de vulkaan waar ook vandaag veel tonijn zat; over
iemand die ziek was geworden gisternacht, over de vraag of de enige
grote boot, die een keer in de twee weken kwam, wel zou komen; over
familie, en over wat er vanavond gegeten zou worden. Ik ging vaak mee
uit vissen. Op een wankel bootje stond ik dan met een klein waterflesje
waar omheen een visdraadje met een haakje en aas was
gewikkeld. Dat gooiden we langs de boot in het kristalheldere water en
Banda Eilanden (Indonesie)
je zag de vissen uit de diepte om hoog komen en happen naar het aas.
We vingen zo in korte tijdgrote hoeveelheden vis. Daarna voeren we langs een klein onbewoond eilandje
en klommen de jongens (ik niet) een kokospalm in en gooiden een stuk of tien kokosnoten naar beneden.
En als we dan weer huiswaarts gingen, dan liepen we eerst naar iemand met een tuintje en ruilden we een
paar van onze vissen en kokosnoten tegen groentes en cassave of rijst. Voila, ons avondmaal was geregeld.
Ik weet nog hoe ik mij in de eerste weken hierover verbaasde. Als student leefde ik in een grote levendige
stad en was ik in de positie om iets van mijn leven te maken met mijn studie -dacht ik-. Ik vroeg me de
eerste weken vaak af of de mensen op Banda ambities hadden of een behoefte om iets “te maken van hun
leven”. Maar als ik er naar vroeg, dan was het antwoord steevast: ik wil hier niet weg, hier hoor ik.
Ik vroeg of ze niet een auto wilden hebben (“waarom? Er zijn hier maar drie straten en geen benzine
pomp”) en of ze niet de nieuwste telefoon wilden (“waarom? We hebben hier op het eiland alleen maar
een vaste lijn voor de fax”) en of ze niet wilden reizen (“waarom? Mijn familie en vrienden wonen toch
hier”) en of ze de wereld niet beter wilden maken (“waarom? Het is hier toch goed?”) en of ze niet
iets wilden worden (dit was kennelijk veruit de meest verwarrende vraag: “wat bedoel je? Ik ben toch
Renny/ Ucok/ Nurdin”).
Ik realiseerde me al snel, dat de wereld er anders uitziet, daar op Banda. Ze draait in ieder geval een stuk
langzamer en op een of andere manier vinden de mensen dat wel prima. Ik ook, na de eerste maand.
Ik deed mijn onderzoek, ik viste en slenterde af en toe een rondje om het eiland en maakte dan een praatje
hier en daar, over het weer, over een bosvarken dat nog steeds niet was gevonden; over een pelikaan die
uit Australië was komen vliegen en over het eten. Ik zat uren op een piertje naar de zee te kijken en te
bedenken hoe mooi het er was. En ‘s avonds ging ik naar bed en dan had ik een goede dag gehad en ik
voelde mij gelukkig.
Ondanks de huidige dreiging en de bizarre impact van het corona virus om ons heen, ondanks het feit dat ik
het saai vind en mensen en roring om me heen vreselijk mis, en ondanks een schijnbaar andere wereld,
lijkt het wel dat mijn hoofd elke dag meer ruimte kreeg met de stilte en rust van de quarantaine in de
afgelopen weken. Hoewel ik via facebook, insta, whatsapp en zoom dagelijks vele fijne contacten heb, had
ik in de stilte ineens tijd voor herinneringenen gedachtes; ruimte en oog voor kleine -maar grote- dingen,
kleine gestes, kleine gebeurtenissen, maar ook tijd en ruimte om nog eens over de zelfde vragen en
antwoorden als hier boven na te denken. En ze nu eens aan mezelf te stellen.
Ik zou ze nu misschien ”Zuid-As-vragen” of “Londen-vragen” noemen, refererend naar een plek waar het
leven en levensdoelen haaks staan op dat van de Banda Eilanden. Natuurlijk is het moeilijk te vergelijken,
maar in essentie gaat het voor mij eigenlijk maar over een vraag: wat en/of wie wil ik zijn, hoe wil ik in het
leven en deze wereld staan en wat is nou werkelijk belangrijk voor mij?
De antwoorden zijn misschien wel niet in steen gehouwen, maar afhankelijk van waar we staan in het hier
en nu. En om daar bewust van te zijn, is er tijd en ruimte nodig. Ook straks als de corona-crisis is verslagen,
is het voor mij het waard om daar af en toe bij stil te staan en er naar te handelen.
Mariëlle van Egmond
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Bloemen in het voorjaar
Vroeg in het jaar komen de eerste bloemen, vooral uit bolletjes, boven de grond. Ze bloeien nu omdat
bomen en heesters nog niet in blad staan en ze profiteren zo van het aanwezige voorjaarslicht. Na de bloei
sterven ze bovengronds af. Het is belangrijk om het blad zo lang mogelijk te laten staan, daardoor krijgen
de bolletjes nieuwe voeding voor het volgende jaar. Sterker nog, dan worden elk jaar meer bloemen
gevormd!
Kijk eens welke bloemen je nu al ziet in je eigen tuin, in de bermen of op de
dijken in Hedikhuizen. Zoek dan de naam op, bijvoorbeeld bij www.
wildebloemen.info. Hieronder zie je een aantal voorbeelden van bloeiende
voorjaarsplanten en bloesem in Hedikhuizen, zowel uit de tuin als in het wild.

1

2

4

5

3

8

6

7

9

10

11

22

{ in ons dorp }

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Tips voor thuisblijvers
Schrijf alle vogels en bloemen op die je de komende weken ziet. Er zijn natuurlijk veel meer vogels en bloemen te zien dan hier genoemd. Als je ze herkent noteer die dan ook. Als het warmer wordt zul je ook
vlinders, bijen en hommels zien. Als je dat interessant vindt en je zoekt de naam op dan kun je deze ook
noteren. Met al die notities hebben we dan samen een inventarisatie gemaakt van wat er leeft, groeit en
bloeit in Hedikhuizen. Al dit leven wordt ‘biodiversiteit’ genoemd. Daarna kunnen we ook samen bekijken
wat we kunnen doen om die biodiversiteit te verbeteren. De volgende keer zullen we daar meer over
schrijven. Nu kun je al veel doen!!!
Als je een tuin hebt laat de kinderen die dan bij-vriendelijk maken. Zorg voor rommelhoekjes, bloemen en
open zandstukjes. Met een aardewerken potje kun je hommels lokken. Zet het omgekeerd met wat mos en
riet onderin en graaf het een beetje in. Het gaatje boven op blijft leeg en daar kan dan de hommel naar binnen. Maak van de zoektocht naar vogels, bloemen, vlinders een ‘beesten en bloemenbingo’ of maak er een
wedstrijdje van. Zorg voor voldoende bloeiende inheemse (vaste) planten, struiken, een dichte heg of een
simpele houtwal. Allerlei dieren kunnen daar wonen, broeden of schuilen voor gevaar. Struiken en planten
zorgen ook voor voedsel: nectar, vruchten, bessen, noten. Het liefst het hele jaar door.
Op de achterkant van deze krant staat een vogel- en bloemenkaart waar je al je bevindingen kan invullen.
Stuur alle notities naar hansmeulenbeld@gmail.com of in de brievenbus, Lambertusstraat 4.
Heel veel plezier.
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Corona, quarantaine, sociale isolatie:
wat doet dat nou met ons?
Houd 1,5 meter afstand. Blijf zoveel mogelijk thuis. Ons sociale leven lijkt gereduceerd tot niets. Elkaar in
de ogen kijken, een knuffel of een handdruk. Het is er niet meer bij.
Het is de eerste keer sinds de Tweede Wereldoorlog dat mensen zo massaal binnenblijven en op zichzelf
zijn teruggeworpen. Tot een paar weken terug had bijna niemand ervaring met zelfquarantaine. Ons afzonderen van anderen is het beste wat we nu voor elkaar kunnen doen, maar het druist regelrecht in tegen
onze behoeftes. We kunnen wel af en toe bellen met vrienden. 's Ochtends facetimen, hangouten, whatsappen of zoomen met collega’s. In het weekend op raamvisite bij je kleinkind of je opa en oma.
De meest medemenselijke daad is nu: boodschappen achterlaten voor de deur van de buurvrouw die
slecht ter been is. Of facetimen met grootvader. Voor de rest is het ieder voor zich. Patiënt Nederland,
zoals premier Rutte het land omschreef, is gebaat bij het collectief uit elkaars buurt blijven. Wat doet die
sociale isolatie met de mens?
Wij mensen zijn sociale dieren bij uitstek. We ervaren op grote schaal dat het gebrek aan contact ons op
een bepaalde manier parten speelt. We zijn collectief op zoek naar solidariteit, warmte, nieuwe vormen
van communicatie en samen zijn, een hart onder de riem en troost.
Menselijk contact is bijna net zo essentieel als water of voedsel. Vooral in tijden van onzekerheid, angst en
stress is de interactie met mensen onontbeerlijk. Andere mensen vormen een buffer tegen de werkelijkheid, we voelen ons veilig in een groep. Daarnaast is interactie ook belangrijk voor de hersenen. Tijdens
gesprekken word je geprikkeld, uitgedaagd, je doet je best om een redenering af te maken. Dat is gezond.
Zonder die activatie wordt de kans groter dat mensen zich lusteloos en minder fit gaan voelen.
Mensen gaan contact missen die ze als vanzelfsprekend beschouwden. Bv het knuffelen van je ouders, het
in een deuk liggen met je vrienden; even een kopje koffie ergens doen, die momenten zijn ineens veel
spaarzamer. Het leven wordt anders ingedeeld. Van het veel thuis zitten kan je dag er monotoon uitzien.
Je hersenen gaan in een winterslaapmodus, waardoor je passiever wordt. Grote kans dat je vervolgens
minder lekker in je vel zit.
Maar sommige wetenschappers denken dat de gevolgen van deze tijdelijke zelfquarantaine voor ons
mentale welzijn meevallen. Ja, de meeste mensen in de maatschappij hebben even minder sociale
contacten, maar dat gevoel van gemis valt online te compenseren, via (video)bellen. Mensen uiten online
evenveel emoties en zijn net zo persoonlijk als face-to-face, blijkt uit onderzoek. Vroeger zat je tijdens een
oorlog of pandemie thuis en had je weinig contact met de buitenwereld. Nu kun je online contact
onderhouden. Het is in het bedrijfsleven ook zichtbaar. Er worden “sociale momenten” georganiseerd.
Het is een online compenseren voor de gemiste momenten bij het koffiezetapparaat.
Bovendien is plots er wat meer tijd, voor onthaasting wellicht, bezinning. Sommige mensen ervaren dit als
rust waarin ze merken hoe druk ze het eigenlijk hadden. Deze mensen worden nu teruggeworpen op
zichzelf en denken: hoe wil ik mijn leven nou eigenlijk écht inrichten? Of wat of wie is nou echt belangrijk
voor mij?
Iedereen lijkt stuk voor stuk een nieuwe balans te moeten vinden in de huidige situatie. Dat zal de meesten
ongetwijfeld wel lukken, maar is niet eenvoudig. Daarom -sociale dieren die we zijn- houden we elkaar extra in de gaten, we sturen een bloemetje of een kaartje, we bellen een keertje meer, of lopen we langs,
met gepaste afstand van 1.5 meter. Dat dan weer wel!
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Tips:
Het is goed dat je sociale momenten in je dag blijft passen, door bijvoorbeeld te bellen of te videobellen.
Het ritme in de dag houden is goed voor de mentale gezondheid.
Zorg voor blokken waarin je andere dingen dan werk doet. Even relaxen of een klusje
Maak voor je begint te werken even een wandeling, zodat je je mentaal kunt voorbereiden.
Blijf bewegen (niet massaal de Drunense Duinen inlopen, maar iets in de tuin of een blokje)
Als het werk klaar is, leg je laptop dan uit het zicht. Want je woonkamer moet geen kantoor worden.
En blijf jezelf doelen stellen, waar je nu misschien wel meer tijd voor hebt. Of maak (droom-) plannen, voor
een reis, de moestuin of het anders inrichten van een kamer. Dat activeert.
Bronnen: De Volkskrant—www.nemokennislink.nl—Catrin Finkenauer, hoogleraar interdisciplinaire sociale
wetenschap en jeugdstudies aan de Universiteit Utrecht—Paul van Lange, hoogleraar sociale psychologie
aan de VU Amsterdam—Berber van den Berg van psychologenpraktijk Mentaal Sterk
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Hersenkrakers, breinbrekers en raadsels
Succes met deze puzzels. De antwoorden kun je opvragen via de mail: dehekesepost@hedikhuizen.nl

Dit gaat je lukken...

Hersenkraker
01

Hersenkraker
02

Breinbrekers
03

Raadsel
05

Breinbrekers
06

Welke code zoeken we?Elke kleur komt maximaal 1x voor
Wit zit er in, niet op de juiste plek
Zwart zit er in en op de juiste plek

Hersenkraker
04
Als 75% van een schoolklas de eerste vraag van een
test goed beantwoord heeft en 55% de tweede vraag
goed beantwoord heeft en 20% beide vragen fout
heeft beantwoord.
Welk percentage heeft dan beide antwoord goed
beantwoord?
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Welke van deze getallen
Staat hier verkeerd?

Welke letter komt op de plek van het vraagteken?

breinbreker
08

Breinbrekers
09

10%
20%
30%
50%
65%
80%

Raadsel
07
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

De ......... wint
Baat het niet, het ......... ook niet
Een goed begin is het ....... werk
Wie wat....... , die heeft wat
In het land der blinden is ............. koning
Wat de ...... niet kent, dat eet hij niet.
De ........ valt niet ver van de boom.
Boompje groot, ........... dood.
De een zijn dood is een ander zijn ..........
Boter ......... bij de vis.
Zelfs de beste........... laat weleens een steekje vallen.
Beter ten halve ........ dan ten hele gedwaald.
De eerste klap is een .............. waard.
Beter een ..... ei, dan een lege dop.
Zonder ..........vaart niemand wel.
Al draagt een ..... een gouden ring, het is en
blijft een lelijk ding.
Het ...... is nader dan de rok

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Met onwillige .......... is het kwaad hazen vangen.
Men vangt meer ........met honing dan met azijn
Men moet het ........ smeden als het is.
Het eerste gewin is ...................
Hij heeft de klok wel horen luiden, maar weet
niet waar de ........hangt.
Een .......... kraai vangt altijd wat.
Lekker is maar één ........ lang.
Al is de......... nog zo snel, de waarheid achterhaalt ze wel.
De ............. heeft goud in de mond.
Dat is .......... na de maaltijd.
......... vergaat niet.
Veel varkens maken de .......... dun.
wat van ver komt, is.........
Dat klopt als een .......... vinger.
De weg naar de hel is geplaveid met goede.......
Zoals de ........ is, vertrouwt hij zijn gasten.
Krakende ......... lopen het langst.
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Zoals in de flyer al te lezen was zijn, i.v.m. de coronamaatregelen, komende activiteiten
afgelast. Sommige activiteiten zoals het jaarlijkse paaseieren zoeken in de speeltuin
werd omgedacht en zo belande de paaseieren bij iedereen in de brievenbus. Op de
Hedikhuizen sociaal-app kwamen daarop leuke reacties en werden vervolgens vrolijke
paas wensen verstuurd. Wil je ook in de Hedikhuizen sociaal-app neem dan contact op
met Bert van Dinter, hij kan je toevoegen.
In samenwerking met de mensen van de moestuin-app denken we nog na over of en
hoe we de plantjesruildag veilig kunnen organiseren. Voor mensen die zich bij deze
moestuin-app willen aansluiten, neem contact op met Sandra of Mariëlle zij kunnen je
aan deze app toevoegen. Samen kunnen dan alle moestuin vragen worden beantwoord.
Wie zij al die mensen, ik heb geen telefoonnummer...je kan ook een mail sturen naar
dehekesepost@hedikhuizen.nl de redactie zal je dan verder in contact brengen.
Het overmaken van de contributie is opgang gekomen, volgend jaar gaan we weer langs
de deur, maar voor nu is overmaken het enige alternatief.
De contributie bedraagt €10,00 voor alleengaande en €20,00 per gezin per jaar.
Rekeningnummer: NL56RABO0121707857
t.a.v. dorpsvereniging Hedikhuizen
o.v.v. naam, straat en huisnummer
Vragen? neem contact op met Bert van Dinter of dorpsvereniging@hedikhuizen.nl
Heel erg bedankt.
Op zondag 30 augustus staat het dorpsfeest gepland. Wij hopen, misschien tegen
beter weten in, dat dit door kan gaan. Maar in het nieuwe normaal, met de 1,5 meter
samenleving zal dit een hele uitdaging worden. Vooralsnog houden we alle nieuwe
maatregelen in de gaten en laten op tijd weten of het doorgaat.

www.creachick.nl/printables/kleurplaten

dorpsvereniging
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Oprichting Vereniging BuurtBestuurt.
Op donderdag 30 januari werd in de leerfabriek de oprichtingsbijeenkomst gehouden
van de Vereniging BuurtBestuurt Hedikhuizen. Er waren 45 mensen aanwezig. In een
heel prettige en optimistische sfeer werd die avond door de leden een nieuw bestuur
gekozen. Inmiddels hebben 75 mensen zich opgegeven als lid van de vereniging. Als je
dit leest en je wil ook zeggenschap over het wel en wee van ons dorp dan kun je alsnog
lid worden. Geef dan even een mailtje of telefoontje aan Dop Joren.
Na een roerig jaar in en om BuurtBestuurt leek het de bewoners wenselijk om BuurtBestuurt een formelere werkzame context te geven. Het is een Vereniging geworden
waarbij een keer per jaar de leden bij elkaar worden geroepen, de Algemene Ledenvergadering genoemd, zodat er gestemd kan worden over het te volgen beleid en samen
wordt gekeken wat de wensen zijn voor het komende jaar. Iedere stem telt als 1 en in
meerderheid worden beslissingen genomen.
Het is onze intentie om minimaal driemaal per jaar een ledenbijeenkomst te houden,
zodat elk lid kan inzien en horen waar BuurtBestuurt mee bezig is. Maar vooral bedoeld
om te horen en te luisteren wat de dorpsleden voor ideeën en wensen hebben voor ons
mooie dorp. Naast de leden zijn natuurlijk ook de niet leden uit het dorp welkom, ze
hebben alleen geen stemrecht.
Deze avond hebben wij geen inhoudelijke zaken besproken, deze zouden in de eerste
geplande ledenbijeenkomst van april aan bod komen. Daarin zou het bestuur uitleg
geven over het Plan de Campagne en hoe de werkgroepen daar vorm aan proberen
te geven. Daarnaast zou de financiële huishouding worden gepresenteerd. En alle
suggesties, ideeën of wensen die onze leden hebben zouden wij als bestuur meenemen.
Door de Coronacrisis is deze bijeenkomst verschoven naar een later tijdstip. De leden
hebben gekozen voor een bestuur met zeven leden. In deze oprichtingsvergadering
hebben zich 4 bestuursleden opnieuw verkiesbaar gesteld namelijk
Olaf van Vonno, Dop Jooren, Eugêne Kuis en Peter van Vleuten. Zij zijn door
algemene stemmen herkozen. De nieuwe leden zijn allemaal vrouw: Mirjam Valckx,
Hanneke Heydenrijk en Carine Meulenbeld-Jansen. Langs deze weg willen wij de
oud-bestuursleden Hans Meulenbeld, Gabriëlle Mennen en Frans Verkaart hartelijk
bedanken voor hun inzet. dat hij zich 2 jaar als voorzitter van BuurtBestuurt heeft
ingezet. We zullen hen missen!
Als bestuur hebben wij voordat we op slot gingen nog 3 keer vergadert. Wij hebben Olaf
van Vonno tot voorzitter, Dop Jooren als penningmeester en Mirjam Valckx als
secretaris gekozen van Buurt Bestuurt. De anderen leden zijn ‘gewoon’ lid.
Na veel inlezen, zoeken naar de nieuwe verhoudingen binnen het bestuur, waren we
bezig om een nieuwe ledenbijeenkomst te organiseren, maar helaas Coronacrisis.
Wij hopen dat iedereen met leuke, goede ideeën onze gezamelijke BuurtBestuurt
Vereniging komt ondersteunen. Wij gaan ervoor om SAMEN onze dorpsbelangen te
behartigen.
Wij hopen jullie weer snel echt te kunnen ontmoeten, en laten we nu vooral naar elkaar
omzien!!!!
Vereniging BuurtBestuurt
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Vogel en bloemenkaart
Vogels

Bloemen
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C O LO F O N …
…
Redactie
Carine~Laura …
Mariëlle~Wendy …

21
…
…
…

Bijen & Hommels & vlinders & diversiteit
dehekesepost
@
hedikhuizen.nl
De redactie behoudt
zich het recht voor
artikelen, berichten
of foto’s in te korten
of niet te plaatsen Graag mailen naar hansmeulenbeld@gmail.com of afgeven op Lambertusstraat 4, alvast bedankt
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