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En er gebeurde nog veel meer!
Trots bieden wij aan

Roerige jaren!
Met trots bieden we u aan: een hele dikke 10de editie van De Hékese Post.
Ondanks de sociale stilte door de Coronacrisis is er in ons dorp veel gebeurd. Er is veel beweging op de woningmarkt,
waardoor we met weemoed van vele oudere en lang bekende Hékese gezichten afscheid nemen. Maar we zien een
groei van het aantal kinderen, jonge gezinnen en huisdieren en verwelkomen dan ook van harte de nieuwe, jonge
gezichten in ons mooie dorp. We hopen dat iedereen gauw zijn/ haar plekje vindt en zien uit naar de eerste ontmoetingen op een van de gezellige dorpsactiviteiten.
Op dat vlak is het wel stil, de dorpsvereniging heeft alle activiteiten afgelast, al is het bestuur achter de schermen
actief in de hoop nog iets leuks te kunnen doen voor ons dorp. De roering zit hem daar in de samenstelling van het
bestuur en het opgepaste wijze afscheid nemen van het oude bestuur.
Toch zien we dat er achter de schermen veel gebeurt, daar getuigt deze krant ook weer van. Waar mogelijk zoeken
dorpsgenoten elkaar op en steunen ze elkaar, al is het op beperkte schaal. In de sociale app houden we elkaar op de
hoogte en hulp is er wanneer nodig. De brand op de dijk en in de Kerkstraat, de wolf, de zonnebloemenwedstrijd,
de tomaten-expres, de zorg voor Drommus en het lintje van Corrie, het zijn maar een paar voorbeelden van wat
er zoals, gebeurde deze zomer. Je zou het kunnen vergelijken met de jaren zestig, een decennium waarin veel
gebeurde. Daarover leest u in deze editie… en meer!
Veel leesplezier,

Redactie: Carine, Mariëlle, Laura & Wendy

in ons dorp

Kennismaken met nieuwe dorpsgenoten
Kerkstraat 15B kennismaking nieuwe inwoners.
Juli 2019, op een zaterdag wordt het idee
geboren om energieneutraal te gaan wonen op
een plek met ruimte voor een moestuin.
Diezelfde middag stappen we uit in Hedikhuizen en we waren gelijk verkocht. Wat een
prachtig dorp en wat een mooie plek om onze
droom te verwezenlijken.

Fast foreward… Op 27 juni 2020 verhuizen we
na een turbulente en drukke bouwperiode naar
ons nieuwe huis en de rust van Hedikhuizen.
De eerste periode waren we nog druk met de
opbouw van de basis rond het huis, garage tuin
enz. Maar nu steeds meer genietend van het
resultaat en in een rustiger vaarwater.
Wie zijn wij?
We zijn Robert 55, Muriel 47, Karsten 24 en hondje Pien, hiervoor wonende in Drunen.
Robert werkt als inkoopadviseur voor vier gemeentelijke organisaties. Karsten is na zijn afstuderen afgelopen zomer begonnen op het hoofdkantoor van de Sligro in Veghel. Ik heb mijn
leven getransformeerd sinds ik door multiple sclerose mijn werk als bouwkundig adviseur
monumenten niet meer kan uitvoeren. Nadat ikzelf dankzij een strikt dieet weer stapje voor
stapje mijn gezondheid verbeterde ben ik mensen gaan helpen met dit dieet.
Ik doe dit via mijn website www.MetMSenVork.nl. Gezond eten is één van de redenen om
hier neer te strijken. Nu kunnen we groenten en fruit zelf telen en weten we zeker dat deze
onbespoten ons bord bereiken.
We wonen hier nu twee maanden en zijn nog steeds lekker bezig alles aan te kleden en vorm te
geven. Het huis voelt goed en de tuin is als een mooie droom. Dat we ons inmiddels helemaal
thuis voelen op de Kerkstraat danken we ook aan de lieve medebewoners van Hékese. Dankzij
jullie voelen we ons hier echt welkom. Grootste compliment over ons huis is dat het bijna niet te
herkennen is als “nieuwbouw”. Dat was in het ontwerp ook onze opzet en als we de reacties
horen is dat gelukkig gelukt.

Even voorstellen. Ik ben Jeannette van den Hout, geboren in Diessen
en recent komen wonen in de Oude Schoolstraat 9.
Samen met mijn vriend Gijs voelden wij ons meteen welkom en thuis in
deze mooie en rustige omgeving. We genieten van het prachtige
uitzicht vanuit ons terras.
We zijn samen werkzaam in de zorg. We houden van de natuur en
reizen zo vaak als mogelijk met de motor door Europa.
In de komende tijd hopen we met meer bewoners van Hedikhuizen
nader kennis te maken.
Groeten, Jeannette en Gijs
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{ in ons dorp }
Hallo lieve dorpsgenoten van Hedikhuizen,
Wij stellen ons graag aan jullie voor. Met een aantal van jullie
hebben we reeds kennis gemaakt op het Carnavalsfeest en als
zijnde onze directe buren. Wij zijn Maurits, Marga, Merel & Tijn.
We zijn komen wonen op de Kerkstraat 2a, het huis naast de
speeltuin, verstopt achter de hoge heggen;-)
Hiervoor woonden we in de binnenstad van ’s-Hertogenbosch,
daar hebben we zo’n 15 jaar gewoond. Maar er bleef altijd een
verlangen naar meer groen en ruimte om ons heen, eigenlijk
zijn we ook meer buitenmensen. Dus nu we zijn super gelukkig
met onze boeren-villa met heerlijke tuin.
Wij, Maurits & Marga zijn dagelijks aan het werk op ons bedrijf in ’s-Hertogenbosch, een binderij waar we voor
drukkerijen de drukvellen verwerken tot eindproducten (van agenda’s, kalenders tot magazines en folders). Merel is
15 jaar, super creatief en gek op paarden. Ze zit in het laatste jaar van de Bossche vakschool (techniek). En haar plan
is om uiteindelijk zelf meubels te gaan ontwerpen en maken van diverse materialen. Ze past graag op kleine
kinderen, dus mocht er iemand nog een oppas zoeken. Tijn wordt over 2 weken 12 jaar en is net begonnen aan zijn
middelbare school op het van Maerlant in ’s-Hertogenbosch. Hij gaat de komende jaren ontdekken wat hij later wil
gaan doen. Verder houdt hij van buiten spelen en scouting.

We voelen ons erg welkom in Hedikhuizen. Het is een erg gezellige gemeenschap. En steeds als we Hedikhuizen
binnenrijden en worden begroet door andere dorpsgenoten, voelt het echt als thuiskomen. En we hopen met nog
meer van jullie kennis te maken.
Veel groetjes, Maurits, Marga, Merel & Tijn
Hoi!
Wij zijn Sebastiaan (roepnaam Bas) en Sonja
Ploeger-Lankhorst, 40 jaar en 34 jaar. Samen met
onze kinderen Faye 7 jaar, Noah 6 jaar en Cass
3 jaar en hond Luna zijn wij de nieuwe bewoners
van Kerkstraat 17 .
Bas is in Utrecht geboren en heeft in Nieuwegein
gewoond en is +/- 15 jaar geleden naar Brabant
verhuisd en Sonja is in ‘s-Hertogenbosch geboren
en heeft altijd in Vlijmen gewoond.
Wij hebben hiervoor samengewoond in Haarsteeg.
Toen we op zoek waren naar een nieuw huis werden wij op slag verliefd op deze locatie en het huis.
Bas werkt als Sales manager bij een transportbedrijf
in Den Bosch en Sonja werkt als accountmanager bij een transportbedrijf in Erp.
Wij houden ervan om lekker buiten te zijn met onze kinderen, op vakantie te gaan en leuke dingen te doen met onze
families en vrienden.
Daarnaast hebben wij er een nieuwe hobby bijgekregen en dat is “klussen” haha.
Onze kinderen zitten in Haarsteeg op de Lambertus school en hebben het daar heel erg naar hun zin, hun hobby’s
zijn dansen (Faye) en zwemmen (Noah) en de jongste is vooral de wereld aan het ontdekken.
Wij genieten volop van ons nieuwe huis en gaan er de komende jaren iets moois van maken!
En wij komen elkaar vast een keer tegen!
Groetjes Sonja Ploeger

dehekesepost@hedikhuizen.nl |
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{ in ons dorp }
Dag inwoners van Hékese,
Wij zijn Doreen, Rico en Nino Koers en wonen sinds 1 januari
2020 in de Oude Schoolstraat 12A. Een paar keer per jaar
reden wij op de fiets door deze straat vanuit onze toenmalige woonplaats Vlijmen tijdens een van onze fietstochtjes.
Altijd gaf de Oude Schoolstraat ons een speciaal gevoel,
waarschijnlijk veroorzaakt door het fenomenale uitzicht over
de landerijen en het gevoel van “rust” wat hier uitstraalt.
Toen we deze woning op Funda zagen op een maandagmiddag, zijn we meteen in de auto gesprongen om te gaan
kijken. Het toeval wil dat op het moment dat we voor de
woning stopten Dio zijn oprit opliep, ons zag en direct
aansprak. Wij werden spontaan uitgenodigd om te komen kijken en werden door Helma gastvrij ontvangen en van
een kopje koffie voorzien. Na het huis en tuin gezien te hebben zijn we er allebei voor gevallen en twee dagen later
hebben wij overeenstemming bereikt en gekocht. Wij wonen er nu ruim een half jaar en hadden niet verwacht het
zo naar ons zin te hebben. We hebben nog steeds het gevoel “op vakantie” te zijn, genieten van de rust en ruimte.
We hadden niet verwacht dat Hedikhuizen zo’n actieve gemeenschap was op vele gebieden en we voelen ons er
al helemaal thuis.
Onze vorige woning in Vlijmen, waar we met onze 4 zonen Jelle, Jaap, Joost en Nino gewoond hebben, was
inmiddels na het uitvliegen van de oudste drie, een beetje te groot geworden. We waren niet intensief op zoek
naar iets anders, maar hielden onze ogen wel open. Ineens loop je dan ergens tegenaan en val je ervoor. Dit hebben
wij eigenlijk met al onze woningen zo ervaren, en het frappante is dat wij geen van de drie woningen, die wij de
afgelopen 35 jaren in bezit gehad hebben, ooit met een makelaar bezichtigd hebben. In alle gevallen ging het
ongeveer zoals eerder beschreven, heel spontaan en direct contact met de eigenaren. De makelaar hoefde alleen
maar het administratieve deel af te handelen.
Wij hebben samen sinds 1986 een Tand prothetische Praktijk aan de Rietveldenweg 60B te ’s-Hertogenbosch.
Doreen heeft handwerken als hobby en ik mag graag muziek componeren, arrangeren en maken. Ik heb jaren als
toetsenist in een top-40 band gespeeld en heb thuis een kleine studio waar ik nu mijn eigen cd’s kan produceren.
Nino zit in het laatste jaar van de opleiding elektrotechniek aan de Avans Hogeschool in Den Bosch en heeft als
hobby gitaar spelen. Zijn vriendin Renske heeft tijdens de eerste maanden van de Corona periode bij ons ingewoond
en is nu nog steeds graag hier. Wij hopen nog lang te kunnen genieten in Hékese.
Met vriendelijke groet,
Doreen, Nino en Rico Koers

Lief @ Leed
Lieve Ria
Jaren was je samen met Coby onze steun en toeverlaat op het gebied van Lief en Leed in ons dorp.

Voor nieuwe bewoners altijd een warm welkom en bij vertrek een hand voor alle jaren lidmaatschap.
Bij iedere geboorte een mooi gebaar en de vele véle fruitmanden die je naar de zieken hebt gebracht.
Hoe gaan we dit opvangen binnen ons nieuwe bestuur. Iemand die zo gemakkelijk bij iedereen binnen
kwam gelopen, die zo veel wist van het reilen en zeilen binnen ons dorp.
We weten je bent het dorp niet uit maar we zullen je missen!
Ria bedankt voor alles
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Corrie is blij en trots met haar lintje
Vrijdag 24 april 2020 is een dag om nooit te vergeten voor Corrie de Hart. Zij werd op die dag
geridderd in de orde van Oranje Nassau. Een groepje mensen onder aanvoering van Ria van
Kimenai en dochter Ingrid hebben voor de aanvraag gezorgd dat Corrie een lintje zou krijgen.
Zoals Ria het zei “als iemand een lintje heeft verdient dan is het Corrie wel”. Corrie heeft
met haar man Sjaak nu al 25 jaar het kerkhof fantastisch bijgehouden. Daarnaast roemde
burgemeester Willemijn van Hees haar 10 jaar collecteren voor de Hart/kanker stichting,
vijf jaar schoonmaken en bloemverzorging in de voormalige kerk, het opzetten van een
kindercrèche in de pastorie van de kerk en haar tomeloze inzet om kleren te naaien voor de
carnavalsgroepen. Zoals de burgemeester het verwoorde “je hebt dit lintje zelf verdiend”.
Corrie wist niks van haar nominatie van het lintje.
Op die vrijdag kwam haar dochter en haar man met gebak
binnen en ze hadden ook worstenbroodjes meegenomen.
Op dat laatste reageerde Corrie: blijven jullie dus wat
langer vandaag! Onder de koffie ging de telefoon en daar
was de burgemeester aan de lijn die vertelde dat ze een
lintje kreeg. Corrie hield het niet droog, zo verbaasd en
blij. Toen ging de deurbel en daar stonden aan de overkant een groepje mensen, vele van de dorpsvereniging,
die haar kwamen eren. Tussen de gouden ballonnenboog
stond Corrie met haar Sjaak de oorkonde die hoort bij
het lintje in ontvangst te nemen van een gemeenteambtenaar. En weer liepen de tranen van ontroering over
haar wangen. Kleine toespraakjes volgden, er werden veel
foto’s gemaakt en de hele dag werd Corrie overladen met
bloemen. Vanwege de coronatijd konden de lintjes niet,
zoals gebruikelijk, door de burgemeester worden opgespeld bij alle genomineerde Heusdenaren , maar werd de
ceremonie verplaatst naar 3 juli.
Op de foto zie je dat het lintje wordt opgespeld door haar dochter Ingrid.
Na deze feestelijk uitreiking zijn Corrie en Sjaak heerlijk uit gaan eten, samen met
hun kinderen en kleinkinderen.

Corrie heeft zelf een stukje naar
onze krant gestuurd om iedereen te
bedanken. Daarnaast heeft ze nog een
gezellige borrelmiddag verzorgd voor alle
mensen die bij het lintje betrokken
waren. Op deze manier heeft Corrie de
feestelijk periode van het verkrijgen van
het lintje afgesloten.
Corrie denkt vaak terug aan het onverwacht krijgen van het lintje.
HET DOET ME VEEL, IK BEN BLIJ EN TROTS.

dehekesepost@hedikhuizen.nl |
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Super trots….
Wij feliciteren Maartje met haar eerste uitgegeven kinderboek ‘Saartje Mol”
Saartje werd op 08 - 08 2020 op de wereld gebracht.
De eerste druk was in no time uitverkocht en de tweede druk is al weer van de pers.
Je kan Saartje Mol volgen op Facebook of via www.saartjemol.nl en natuurlijk hier.
Hi! Ik ben Maartje Sol, de maker van Saartje Mol.
En wat ben ik trots...dat Saartje Mol, na 20 jaar met behulp van én
onder lichte druk van mijn vrienden werkelijkheid geworden is.
En wat ben ik dankbaar...dat Saartje Mol al door zoveel mensen leuk
gevonden wordt. Want er is niks leuker dan mensen blij maken!

Wat ooit begon als een grapje...
Hey Saartje Mol
Een jaar of 15 waren we. Op de middelbare school tijdens de les zie
ik mijn klasgenootjes ginnegappen. “Hey Saartje Mol”, zegt een klasgenootje, overigens nu geen klasgenootje meer maar wel nog
steeds vriendin. “De letters van je naam omgekeerd, whahaha.”

En wat doe je tijdens een les, in plaats van opletten?
Saartje Mol tekenen natuurlijk. Een schets van Saartje Mol was al snel
geboren. Op mijn zwarte map een witte tekening, uiteraard gemaakt met
een typex pen. “Daar moet je een kinderboek van maken. En als ik later
kinderen heb, kan ik ze daaruit voorlezen!”, zei mijn klasgenootje.

20 jaar later…
Vrienden komen vertellen dat ze papa en mama worden, of ik het geboortekaartje
wil maken. Met…Saartje Mol erop. En zo geschiede.
Al snel stond de tweede baby op de planning en werd in opdracht het vriendje van
Saartje Mol geboren…Vlegeltje Vogel.
Tja…en hoe mooi is het om dan maar door te pakken en als een gek te gaan schetsen, schrijven, rijmen om binnen
die 9 maanden een boekje te maken als kraamcadeau.
Een heel leuk kartonnen boek bestemd voor kleintjes en grootjes, ofwel iedereen die van (voor) lezen houdt.
In zwart-wit gedrukt, je mag het zelf inkleuren met de kleurtjes die je er gratis bij krijgt!
Duurzaamheid vinden we belangrijk!
Daarom werken we samen met Nederlandse leveranciers en
maken we gebruik van afval- en gerecyclede materialen.
Hoe leuk en duurzaam dat de verpakkingsmaterialen
van onze overburen Maurits en Marga komen,
zij hebben een binderij.
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Hékese dieren in het nieuws
In mei werd Hedikhuizen en Nederland opgeschrikt door de ravage die één wolf aanricht. De wolf doodde een aantal
nachten oprij heel veel schapen. De schapen liepen op de Maasdijk en waren van Jos Verhulst uit Ammerzoden.
Hij verloor een groot deel van zijn kudde en maakte het in de media heel duidelijk dat dít zo niet kan. Weken was
iedereen in de ban van de wolf en zo plots als hij kwam verdween hij weer, maar voor hoe lang? Wij hopen dat Jos
de gruwelijke beelden en het verlies van zijn schapen te boven komt.
In juni viel de Hékese kameel Drommus. Hij lag met zijn kont omhoog tegen de dijk. Hierdoor kon hij niet meer
zelfstandig overeind komen. De brandweer heeft hem opgetakeld en terug in zijn paddock gelegd. Er werd voor
zijn leven gevreesd. Gelukkig stond hij na drie weken liefdevolle verzorging weer op en verscheen dit bericht in
de hedikhuizen sociaal app:
And than ..... the desison...Drommus ...Lieve Drommus
Ik heb je dagelijks gemasseerd en als je op je zijn lag gaf ik je geïmproviseerde physio therapie
We gingen de derde week in. Dierenartsen belden regelmatig of “ie al stond” want niet staan betekent elke dag
kans op meer spierafbraak en dan is er geen weg meer te gaan .
Foto’s gemaakt omdat ik je lijden wilde besparen mocht je, m’n oudje, ver gevorderde artritis hebben.
Wonder boven wonder in geen van je gewrichten van je voorbenen niks van artritis te zien noch spierafbraak.
Maar je stond niet op. Weken kroop je door de paddoc. Je leek nog best te genieten van je leven dus ik liet je .
Gisteren kocht ik nog een speciaal professioneel ophijs tuig en sprak ik met de man die jou zo fantastisch over
de bomen uit je benarde positie takelde, drie weken geleden
We gingen een strijdplan maken om je drie keer per week te hijsen. Misschien was je wel bang om te vallen?
m’n grote vriend .. in z’n blote, intussen weer magere, lijfje, wat hou ik toch van jou !
Je mocht niet veel eten want we mochten geen
spijsverteringsproblemen krijgen .
Het hijstuig is vandaag aangekomen twee dagen
later dan de fabrikant vertelde .
Maar het kwam te laat ...want het is niet meer nodig
Because he rised !!
m´n grote vriend !!
Ik ben zooo trots !!
We lachen en we huilen van fijn !!
M’n ouwe mannetje m’n grote magere vriend 100 kilo
lichter maar YOU DID IT !!!
We did it !!
Iedereen bedankt !!
Alle hulpdiensten; Alle artsen; Alle mensen om ons heen;
Mn buren; Mn meiden; Mn vent, dank jullie voor het meeleven! Ook van Drommus !!
We hebben een lange weg te gaan maar hoe lang ook……we hebben hem nog !! Dank jullie wel lieve buurtjes !!
Zonder jullie lieve zorgjes was het heeel anders gelopen !!

Zo gelukkig en blij dat we waren met het nieuws van de herrijzenis van Drommus zo tragisch en verdrietig is het
nieuws dat er op de piggy-range een heftige brand is geweest waarbij zes zwangere varkentjes om het leven zijn
gekomen, sterkte Margalith en medeverzorgers.

dehekesepost@hedikhuizen.nl |
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Dieren in ons dorp
Kennismaking Pien
Onze speelse Cairn terrier Pien is 6 jaar en woont sinds twee
maanden op Kerkstraat 15-B. Ons Pientje moet nog erg wennen,
ook omdat twee weken voor de verhuizing naar Hedikhuizen haar
maatje Teun is overleden. Voor Pien is nu dus alles anders en dat
is met haar onzekere karakter best moeilijk. Gelukkig kan ze goed
overweg met Jack Russel Max aan de overkant en heeft ze ook
de nieuwe buurhond Luna geaccepteerd. Pien is dol op badderen
in de Maas en op onze tuin vooral omdat daar zo lekker met de
bal gegooid kan worden. 

Kennismaking Guusje
 Sinds 11 juni vrolijkt Guusje het gebied rond het einde van de
Lambertusstraat op. Guusje is een ontzettend lieve leergierige golden
retriever geboren op 14 maart 2020. Ze zit graag tussen de kippen en
eendjes als die gevoerd worden, is stapelgek op de rood-witte Kater
Bolle, en heel gelukkig met Sweep en Pippin. En de beestenboel en ik
zijn ook ontzettend blij met haar. Ze hoort er al helemaal bij!

Kennismaking Witje, Tring, Berta, Bert, Moortje en Houdini
Sinds een paar weken staat er een kippenpaleis in de tuin van Lambertusstraat 7.
Daarin wonen Witje, Tring, Berta, Bert, Moortje en Houdini. Elke dag gaat Finn bij ze
kijken en praat tegen ze. Tring heeft zijn hart gestolen en is duidelijk de favoriet. 
Na een drukke dag gaat er niks boven een knuffelsessie met Tring en bespreken ze
even wat er allemaal gebeurd is in hun levens. 
Sofie heeft zich ontfermd over het culturele programma voor de kippen.
Een beetje drama hoort daar ook bij! 
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Kennismaking Saar en Koosje
 Wij zullen ons even voorstellen, wij zijn twee zusjes, ik ben Koosje (wit)
en ik ben Saartje (bruin). Sinds 22 juli 2020 zijn wij medebewoners in Hedikhuizen. Wij zijn geboren op 11 mei jl., onze moeder heeft ons toen in de steek
gelaten. Andere mensen hebben ons gevonden en naar het dierenasiel in
Waalwijk gebracht. Daar hebben ze ons goed verzorgd.
Na vier weken mochten wij samen naar een pleeggezin in Drunen, tot wij 10
weken oud waren. Op 22 juli jl. werden wij opgehaald en gingen naar ons
nieuwe huis op de Hoge Maasdijk 6, bij Emmy wonen. Zij woont naast Bas,
Marieke, Frederique, Kathelijn en Liedewij van den Brand.
Wij hebben het hier samen heel erg fijn.
Kattengroet van Saar en Koosje.

Kennismaking Joep en Appie
 Dit is onze Joep en is nu 17 weken
jong en sinds half juni woont hij bij ons
aan de Oude Schoolstraat 12.
Joep is een mix van een Heidewachtel en
een Border Collie en heeft giga veel energie.
En onze Appie is alweer 9 jaar en 8 jaar bij
ons, ze moeten nog steeds even wennen
aan elkaar..... 
Deze nieuwe dieren kun je tegenkomen in ons dorp met of zonder baasje ;)
Gelukkig vonden deze dieren de weg weer terug naar hun huis met hulp van de hedikhuizensociaal app.

 Zo was Balou er thuis vandoor, blijkt
hij graag een rondje Herpt te lopen in zijn
eentje .
Weten we nu dat dit Jolly is, ze werd in de
Kerkstraat gespot en weer veilig naar huis
gebracht. 

Deze schapen waren aan de wandel
gegaan en stonden in de tuin aan
de Oude Schoolstraat. 

Als redactie van DHP ontvangen wij graag meer van deze leuke foto’s en verhaaltjes, dus stuur ze in!

dehekesepost@hedikhuizen.nl |
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Beste dorpsgenoten,
Graag vragen wij jullie aandacht voor het volgende.
We kennen mooie initiatieven in Hedikhuizen, vele dorpsgenoten zetten zich met hart en ziel in om het wonen
en leven in ons dorp samen kleur te geven. Het is goed toeven hier. Meerdere ontwikkelingen hebben ons ertoe
gebracht om bij jullie te polsen of er draagvlak is om hier nog een mogelijk nieuw initiatief aan toe te voegen.
Het begon allemaal met de vraag:
“We worden ouder. Toch willen we graag in Hedikhuizen blijven wonen. Gaat ons dat lukken?”
Verschillende ontwikkelingen hebben we de revue laten passeren, zoals….
Mensen bereiken een steeds hogere leeftijd, beperkingen nemen toe. De zorgkosten drukken zwaar op de
samenleving. De overheid voert het beleid “Ouderen blijven (zo lang mogelijk) thuis met formele en informele
zorg en ondersteuning”. Verhuizen naar een verzorgingshuis is verleden tijd. Verhuizen naar een verpleeghuis
gebeurt alleen nog in situaties, waarin iemand hoog complexe zorg nodig heeft. Om een indruk te geven: In 1995
woonde 16% van alle 75+ in een Verpleeghuis / Verzorgingshuis. In 2017 was dat nog 8%. De verwachting is dat
het in de nabije toekomst 5 / 6 % is en dat 95 % van de 75+ dan zelfstandig thuis woont (90% van de 80+) 1.
We hebben ons georiënteerd op meerdere initiatieven in dorpen en stadskernen, die er op gericht zijn om
“thuis blijven wonen” mogelijk te maken, waarbij wordt samengewerkt tussen informele en professionele
partijen, en waar nieuwe technologie zijn intrede doet ter ondersteuning van het thuis wonen.
Tot slot hebben we begrepen dat de gemeente Heusden in haar onlangs gepresenteerde Woonvisie,
in navolging van het landelijk beleid, melding maakt van een onderzoek dat in het najaar plaatsvindt naar de
(on)mogelijkheden om “levensloopbestendig te kunnen blijven wonen in de 11 kernen die de gemeente kent”.
Ook in Hedikhuizen komt een groep mensen voor de vraag te staan: Blijven we hier wonen, in een kleine kern,
dichtbij de natuur, ook op hoge leeftijd? Of verhuizen we nog naar een nieuw huis, een nieuwe plek met
meerdere, andere voorzieningen in de buurt? Wanneer stellen we onszelf die vraag? Wanneer we 60 zijn? 70? 80?
Wanneer is het juiste moment, niet te vroeg en niet te laat?
Hoe levensloopbestendig is Hedikhuizen nu? Wat moet er mogelijk nog gebeuren om het voor dorpsgenoten
mogelijk te maken hier te blijven wonen, met of zonder beperkingen?
Voordat we besluiten een dergelijk nieuw initiatief wel of niet op te gaan pakken, willen we graag met geïnteresseerden dit thema verder verkennen en uitwerken. Willen mensen hier überhaupt blijven wonen op hoge(re)
leeftijd? Hoe zien we dat dan voor ons? Welke voorbeelden zijn er al? Kunnen / willen we daar ons voordeel mee
doen? Enz.
In het najaar willen we twee thema – avonden beleggen: “Lang Leven in Hedikhuizen”. Deze avonden moeten
duidelijk maken of het wel of niet zinvol is om dit thema gestalte te gaan geven en te gaan werken aan de
mogelijkheden van Hedikhuizen om er lang te kunnen leven en genieten.
1

Bron: Programma Langer thuis, Ministerie van VWS, juni 2018
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U vindt één dezer dagen in uw postbus een formulier waarmee u zich kunt opgeven als u geïnformeerd wilt
blijven over en betrokken bij de verdere ontwikkelingen van het Platform Lang Leven in Hedikhuizen.
Dit formulier is ook te downloaden via de homepage www.Hedikhuizen.nl, Actuele Onderwerpen.
Graag inleveren vóór zaterdag 10 oktober.
Adriaan van Spanje
Hanneke Heydenrijk
Anneke Jansen

Complimenten voor de Hékese Post
Sinds een jaar of 4 woon ik in Hedikhuizen. Mijn schoonvader van 85 jaar jong, tegenwoordig woonachtig in Vlijmen,
fietste vroeger graag door de omgeving en komt tegenwoordig geregeld bij ons in de tuin struinen.
Wanneer het tijd is voor koffie vraagt hij altijd om de krant. Bij ons thuis hebben we geen
krant, we lezen alles digitaal, maar na een aantal keer dezelfde vraag gekregen te hebben,
bedacht ik mij ineens dat wij wel degelijk de krant hebben; de Hékese post.
Als mijn schoonvader langskomt, ligt er tegenwoordig de Hékese post voor hem klaar,
hij leest de krant van voor tot achter en heeft zeker affiniteit met de stukken over historie,
de verhalen van vroeger en de foto’s zijn vaak een feest der herkenning.
Hij leest de Hékese post zo graag, dat hij thuis heeft gevraagd of er ook een krantje van zijn
buurt opgezet kan worden!
Hékese post is dus niet enkel voor Hedikhuizen; complimenten aan ‘onze krant’!

BuurtBestuurt Hedikhuizen
Door de corona-maatregelen heeft BuurtBestuurt sinds maart maar weinig activiteiten kunnen ontplooien.
Desondanks zijn er actuele onderwerpen waarover het bestuur graag met de leden wil overleggen. Daarom zal er op
18 november 2020 een ledenvergadering worden gehouden. Ook niet leden (bijvoorbeeld nieuwe dorpsbewoners)
zijn daarbij overigens van harte welkom.
Omdat het coronabeleid zich kan wijzigen, is het nog niet duidelijk in welke vorm de bijeenkomst gehouden
zal gaan worden. Dit is ook afhankelijk van het aantal deelnemers. Daarom is het noodzakelijk dat u zich voor
4 november aanmeldt.
U kunt zich aanmelden via het email adres: buurtbestuurt@hedikhuizen.nl.
Leden ontvangen nog een email met het verzoek zich bijtijds aan te melden
Vereniging BuurtBestuurt

dehekesepost@hedikhuizen.nl |
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Bedrijvigheid
Bruijsters Akkerbouw en Stallingsbedrijf

In 1933 begon de opa van Johan met de bouw van
de boerderij aan de Lambertusstraat 9. Het was een
gemengd bedrijf met koeien, varkens en kippen.
De vader van Johan, Piet Bruijsters, heeft daarna de
koeien weggedaan, en het bedrijf uitgebouwd tot
een varkensbedrijf met fokzeugen en vleesvarkens.
Daarnaast werd er ook akkerbouw bedreven en
werden er diverse gewassen geteeld zoals aardappels, suikerbieten en wintertarwe.

Door de schaalvergroting kwamen er meer varkens,
en werd er een mooi bedrijf neergezet met 160 fokzeugen, 400 vleesvarkens en zo’n 20 ha akkerbouw.
Je kon met deze aantallen gewoon goed de kost verdienen.
Rond de eeuwwisseling kwamen er uitbraken van varkenspest en mond- en klauwzeer. Mede hierdoor heeft Johan
uiteindelijk doen besluiten om niet in de varkenshouderij verder te gaan en het over een andere boeg te gooien.
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Een oude kippenschuur werd afgebroken en verbouwd tot stalling voor caravans. Rond het jaar
2003 werden de laatste varkens afgeleverd en het
werd knap stil op de boerderij…..geen geknor en
gekakel meer van varkens en kippen. Dat was wel
even wennen! Geen dieren voeren en verzorgen
terwijl Johan daar wel voor geleerd had.

Johan ging, nadat hij zich ingeschreven had bij de
Kamer van Koophandel, verder als “zelfstandige
zonder personeel”, een ZZP er….Dat kwam in die
tijd erg van de grond en dat leek Johan wel wat!
Overal gaan werken waar de handjes nodig zijn
terwijl je toch eigen baas blijft!!!

Johan begon bij een loonbedrijf, daarna bij een
akkerbouwbedrijf en uiteindelijk reisde Johan
zowat heel Nederland rond als arbeidskracht in de
wegenbouw. Dat was een mooie tijd en heel iets
anders dan hij gewend was. Maar een ding blijft
toch hetzelfde: werken moet je overal en dat was
Johan wel gewend van thuis uit.

Uiteindelijk is Johan bij Kivits BV in Waalwijk terecht gekomen, waar hij nu al zo’n bijna 15 jaar werkzaam is en hij het
naar zijn zin heeft. Er worden daar elke dag meer dan 100 vrachtauto’s geladen en gelost met spullen die wij in de
supermarkt zien liggen.
Ondertussen heeft het bedrijf wel een aardige metamorfose ondergaan. Van het oude varkensbedrijf is niet zo heel
veel meer van te zien. In 2017 hebben Johan en Esther het bedrijf van de ouders van Johan overgenomen met de
belofte om er iets van te maken!
Sindsdien zijn ze niet stil gaan zitten en hebben ze de oude
stallen gesloopt, de asbest gesaneerd, nieuwe erfverharding
aangelegd en een mooie nieuwe hal gezet voor de stalling.
Het bedrijf is zowat geheel aangepakt en kan wat Johan
betreft weer aardig met de tijd mee.

dehekesepost@hedikhuizen.nl |
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De zestiger jaren
De wereldpolitiek in een notendop
De roerige jaren 60 zou je in het kort via drie pijlers kunnen bespreken: kapitalisme versus communisme (de Koude
oorlog en de oorlog in Vietnam), de Onrust & opstand tegen de naoorlogse normen en waarden en de Wetenschappelijke ontwikkeling.

Kapitalisme versus communisme
De Koude oorlog was simpel gezegd: de oorlog van het communisme (Rusland en China) tegenover het kapitalisme (West-Europa en
de Verenigde Staten). Deze twee systemen vochten om de macht in
de wereld. Een bekend voorbeeld hiervan is de ‘Varkensbaai crisis’
in Cuba, waar de twee grootmachten Rusland en de Verenigde
Staten het conflict zover lieten oplopen, dat de wereld acht dagen
huiverde voor een kernoorlog. De Vietnamoorlog, waarbij het
zuiden van Vietnam gesteund werd door de Verenigde Staten en het
Noorden door de Sovjetunie. Deze oorlog heeft heel veel doden en
geld gekost en halverwege de jaren 60 ontstond in het Westen veel Nikita Chroesjtsjov
verzet tegen deze oorlog.

John F. Kennedy

Onrust & opstand
In de Verenigde Staten waren nog steeds wetten van kracht die de
zwarte bevolking zwaar onderdrukten. Martin Luther King leidde een
burgerrechtenbeweging die opkwam voor gelijke rechten voor blank
en zwart. Ook nu nog is er in veel landen onrust en opstand vanwege
institutioneel racisme, denk aan de Black Matters Live beweging.
In de latere jaren 60 kwamen vooral de jongeren in West Europa en
de Verenigde Staten in opstand, enerzijds door te schoppen tegen
de toenmalige normen en waarden en anderzijds tegen de oorlog
in Vietnam, de rassenscheiding en ook tegen de ongelijke verdeling Maarten Luther King
in de wereld tussen arm en rijk. Veel protesten kwamen in allerlei variaties op gang, denk bijvoorbeeld aan de
opkomst van de Beatles en de Rolling Stones, maar ook aan Woodstock, de hippiecultuur en Flower Power. Daarbij
komen ook nog de felle studentenprotesten in heel veel steden in West-Europa.

Wetenschap en techniek
Wetenschap en techniek ontwikkelden zich, mede door de Koude
oorlog, in een sneltreinvaart. De Koude oorlog werd ook in de
ruimte uitgevochten. Zo werd de eerste bemande ruimtevaartreis
uitgevoerd door de Russen. In 1961 was Yoeri Gagarin de eerste
mens in de ruimte. De Amerikanen konden niet achterblijven in
deze ratrace. President Kennedy maakte veel geld vrij voor het
Amerikaanse ruimtevaartprogramma, wat uiteindelijk resulteerde in
‘de eerste mens op de maan’ in 1969. In 1968 breekt de Hongkonggriep uit, die tot 1970 aan 1 miljoen mensen het leven kost. Hiervan schrik ik in deze coronatijd echt. Door de grote
stappen in de medische wetenschap en techniek wordt de eerste harttransplantatie uitgevoerd in Kaapstad in 1968.
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Nederland in de jaren 60: Roerige jaren
Minder naar de kerk, meer naar school, minder werken en meer seks. De tijd dat de oude waarden onder druk
worden gezet door de jongeren.…

Economische situatie
In de jaren 60 komt de economie tot bloei, mede doordat de EEG–landen
geen douanerechten meer heffen bij onderlinge handel. Zij worden het erover
eens samen de voedselproductie te controleren, zodat er genoeg te eten is
voor iedereen. Maar de groei van de economie wordt vooral gestimuleerd
omdat we een enorme aardgasbel ontdekken bij Slochteren in Groningen. Dit
geeft de Staat een enorme financiële armslag. Groningen wordt een echt
wingewest voor de Nederlandse Staat (met wat we nu anno 2020 weten met
aardbevingen en heel veel persoonlijk leed en zorgen tot gevolg). De groei
van de economie leidt tot een krapte op de arbeidsmarkt en dit leidt weer
tot het opzetten van arbeidsbureaus, waar door studenten, vrouwen en gastarbeiders aan het werk komen. Al gaat het economisch goed, de woningnood
blijft nog schrijnend. Daarom worden in de jaren 60 veel woningen gebouwd
die voldoen aan de moderne eisen van die tijd. De vele noodwoningen, die na
de oorlog zijn gebouwd, worden weer afgebroken en in 1965 wordt zelfs een
hele nieuwe stad gebouwd op een ingepolderd stuk land: Lelystad. De eerste
woningen zijn gereed in 1967. De sociale bijstand wordt ingevoerd, zodat een ieder die geen werk heeft toch kan
leven. In Nederland komt een einde aan de geleide loonpolitiek en de ene loongolf volgt op de andere. Tussen 1962
en 1966 stijgt het gemiddelde loon van een fabrieksarbeider met 40%, van 113 gulden naar 140 gulden.
Nederland heeft het breed en laat het breed hangen. In 1961
heeft een kwart van de Nederlanders een televisie en in
1965 al driekwart. De introductie van de televisie veroorzaakt ook een complete verandering van het interieur in de
woonhuizen. De (eet) tafel met de lamp daarboven verdwijnt
als centrale punt van de huiskamer. Het nieuwe centrum van
de huiskamer is het bankstel, waarvan alle componenten
gericht staan op het middelpunt: het televisietoestel. Ook de
huishoudelijke vernieuwingen doen hun intree zoals de
Tomado patatsnijder, de handmixer van Philips en het draadstalen afdruiprek. Formica als materiaal doet zijn intrede als
‘hygiënisch te reinigen’. De vulpen met inktpatronen, de
ballpoint en de viltstift zorgen voor meer schrijfplezier. Zelfs de jongeren krijgen nu zelf geld (het zakgeld) om te
besteden en geven dat vooral uit aan platen (singles en LP’s), brommers, zoals de Puch en Tomos, en aan kleding.

dehekesepost@hedikhuizen.nl |
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Capriolen op de snelweg
Het aantal auto’s groeit in deze periode van een kwart
naar een half miljoen. Rijlessen werden alleen binnen de
bebouwde kom gegeven, met als gevolg dat op de drukker
wordende snelwegen levensgevaarlijke capriolen werden
uitgehaald, zoals stoppen voor lifters of keren via de
middenberm. Een aantal agenten kreeg de baan van hun
leven bij de Surveillance Dienst Autosnelwegen. In lange
witte jassen scheurden ze in hun witte Porsches over het
snel groeiende netwerk van snelwegen om blunderende
weggebruikers opvoedkundig toe te spreken.

Vrije zaterdag
In 1960 en 1961 verdwijnt de zesdaagse werkweek. In de NCRV-actualiteitenrubriek Attentie wordt aan vrouwen
op straat de vraag gesteld hoe ze het vinden dat ze hun man binnenkort op zaterdag over de vloer hebben.
Zonder uitzondering is het antwoord: ‘een heel gezellig idee’. De mannen krijgen nu meer vrije tijd en er ontstaat een
doe-het-zelf cultuur. Favoriete cadeau voor vader is de Black&Decker.

Gezin, vrouw.
Een gemiddelde vrouwenwerkdag: pakweg anderhalf
uur eten verzorgen, uurtje afwassen, tweeëneenhalf uur
schoonmaken, twee uur verstellen, naaien en strijken. En
op maandag natuurlijk de was en woensdag gehaktdag.
De keuken wordt gemoderniseerd met mixers, blenders en
vele andere elektrisch aangedreven hulpmiddelen die het
huisvrouwenbestaan verlichtten. Het zou nog een decennium duren eer dat andere handige keukenhulpje kon worden
ingezet: DE MAN. Deze kwam alleen in de keuken om te
eten, liefst warm en tussen de middag. In de eerste helft van
de jaren 60 is het beeld hierboven nog treffend weergegeven. Maar er veranderd veel medio zestigerjaren. De vrouw
wordt in het arbeidsproces betrokken, onder andere
vanwege het gebrek aan arbeidskrachten. Maar de ‘grote’
bevrijding voor de vrouw is de anticonceptiepil (1962).
Vrouwen krijgen nu veel kleinere gezinnen, zodat zij ruimte krijgen om naast het
moederschap zich zelf meer te ontwikkelen. De kreet ‘baas in eigen buik’ van de
eerste feministische golf, zet de toon dat vrouwen meer gelijkheid en gelijkwaardigheid gaan opeisen in een ‘mannenwereld’. In de gezinnen was vader de baas,
moeder de verzorgster en de opvoedster en de kinderen hadden maar te luisteren.
Zelf weet ik nog goed van de zestiger jaren dat tegen deze opvattingen werd
geageerd. De kinderen (ik ook) hadden constant strijd met de ouders over ‘moderne kleren’, lang haar, autoritair
gedrag van vader, muzieksmaak etc. De jongeren stonden echt rebels op tegen de ouderen en de maatschappij.

Jong in de jaren 60
Nozem, Dijker, Pleiner of Provo. Van suikerspin en vetkuif tot sluik met pony. Van minirok tot harembroek. Wég met
de jarretels, hoera voor de panty! Elvis of Cliff. Anneke Grönloh scoort met Brandend zand een ongekende hit in
1962. Ze krijgt politie-escorte bij haar optredens vanwege de massa hysterische fans. De Merseybeat stoomt op en
als de Beatles in 1964 Amsterdam bezoeken wordt de stad overstroomd door gillende tieners. In hetzelfde jaar
breken Rolling Stonesfans het Kurhaus in Scheveningen af.
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Midden jaren 60 waait de hippie- en flowerpowercultuur over uit Amerika. Hippies zetten zich af tegen de kapitalistische, materialistische burgermaatschappij. Ze propageerden een leven in harmonie met de natuur en stelden vaak
zelf een voorbeeld door buiten de gevestigde maatschappij in communes te leven. Het experimenteren met allerlei
hallucineerde middelen kwam in zwang.

Bloot TV
Stiefbeen en zoon, Open het dorp, Voor de vuist weg, Farce
Majeure en ’t Schaep met de vijf pooten: allemaal keurige
televisie. In 1967 wordt de kleuren-tv geïntroduceerd, maar iets
anders doet dat jaar bij veel Nederlanders de stoppen doorslaan.
Op 28 oktober verschijnt kunstenares Phil Bloom in het VPROprogramma Hoepla. Naakt! Er worden zelfs Kamervragen gesteld.

dehekesepost@hedikhuizen.nl |
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De Protestjaren
Voor het eerst is er sprake van een jongerencultuur waarbij jongeren zich op allerlei manieren afzetten tegen hun
ouders en de gevestigde orde. De oorlog in Vietnam, het besef dat de welvaart ongelijk verdeeld is en de bevoogding
van de Kerk, voedt de protestcultuur onder jongeren. Op veel plaatsen wordt gedemonstreerd voor vrede en gelijke
rechten. Uit onvrede over de maatschappelijke positie van de vrouw ontstaat de tweede feministische golf. In
Nederland loopt de actiegroep Dolle Mina voorop in de strijd. In 1969 bezetten studenten de Katholieke Hogeschool
in Tilburg. Doel: meer inspraak en beter onderwijs. Twee weken later wordt het Maagdenhuis in Amsterdam bezet.
De eisen van de studenten worden door de minister van Onderwijs uiteindelijk ingewilligd.

Mode
Terwijl de jeugd de revolutie predikte, namen de ouders
er hun gemak van. Vaders vest, pijp en pantoffels bracht
schijnbare rust in huis en na het werk bleef ook thuis de
stropdas onberispelijk gestrikt. Voor moeder werd het
wat losser en gemakkelijker, het korset werd vervangen
door een elastische step-in en de harde punt BH door
een wat soepeler en ronder exemplaar. Moeder de
vrouw was heel handvaardig dus zij naaide de nieuwste
mode vaak zelf. Nieuwigheden zijn de maillot en de panty. De rokken worden nauwer en korter: de minirok doet
haar intrede. Vrouwen steken nog steeds het haar op en
gebruiken haarlak, maar bij de hippiescene worden wijde
Indiase jurken gedragen en het haar los of gevlochten
met bloemetjes erin. De provo’s lopen in het wit.
De mannen dragen spijkerbroeken, spijkerpakken of
broeken met wijde pijpen. Het haar in een vetkuif als je
nozem bent en lang haar als je een hippie of provo bent.

Godsdienst
Paus Johannes XXIII roept het tweede Vaticaans concilie
bijeen dat van 1963—1965 voor vele nieuwe hervormingen zorgt in de Katholieke kerk, zoals de missen niet
meer in het Latijns, maar in het Nederlands te doen.
Eind zestiger jaren is de beatmis heel modern in de
kerk. In 1963 zijn nog 9.000 Nederlandse missionarissen
werkzaam in de zogenaamde ontwikkelingslanden. Dit is
20% van het totale aantal! Toch verlaten in de jaren
zestig veel priesters hun kerk, veelal om zelf te gaan
samenwonen of te trouwen.

Bisschop Bekkers
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De Jaren 60 in Hedikhuizen
De meest ingrijpende gebeurtenissen in de jaren 60 in Hedikhuizen waren ongetwijfeld de ruilverkaveling en de
vestiging van de baksteenfabriek. Het ruilverkavelingsonderwerp hebben we meer algemeen gehouden en dat volgt
hieronder. Over de baksteenfabriek zullen we in de volgende aflevering van de Hékese Post uitgebreid stilstaan.
De jaren 60 in Hedikhuizen wordt in deze krant verteld door twee, toen jeugdige dorpsbewoners: Marjo en Peter van
Bommel. Marjo heeft me een lange e-mail gestuurd, die ik bijna letterlijk heb overgenomen. Peter heb ik
geïnterviewd en hierna volgt ook zijn verhaal. Wij van de krant bedanken Marjo en Peter hartelijk voor hun
sfeervolle bijdrage. Bij de dingen die zij hebben verteld, hebben ze vaak ook namen genoemd. De juiste schrijfwijze
hiervan hebben wij helaas niet allemaal kunnen natrekken. Onze excuses voor eventuele fouten daarbij. We hebben
dus hun verhaal en beleving letterlijk opgeschreven, dus zoals het vanuit hun puber– en volwassenbrein is beleefd.
Wij hebben in ieder geval van hun sfeerverhalen genoten, ik hoop jullie ook!

De van Bommels
De van Bommels hebben al enkele
generaties in Hedikhuizen gewoond.
Opa Peter van Bommel woonde op
het Sas, de sluis naar de Maas. Daar
is zijn zoon Jan van Bommel geboren,
die later is verhuisd naar het huidige
woonhuis aan de Oude Schoolstraat
10. Daar is hij in 1952 getrouwd
met Mary. Ze hebben drie kinderen
gekregen: Marjo, Peter en Willeke. De
van Bommels hebben inmiddels drie
generaties ‘rentmeesters’ geleverd,
maar helaas zal het rentmeesterschap
niet aan de vierde generatie worden
doorgegeven.

Sluis het Sas

Een rentmeester treedt op als schakel tussen de eigenaar van de grond en de pachter. Vele hectares grond zijn in
bezit van grote bedrijven of van stichtingen, zoals het bisdom Den Bosch. Deze schakelen vaak een rentmeester in
zodra zij hun grond gaan verpachten, om alles wat
daar omheen moet gebeuren in handen te leggen
van de rentmeesters, want dan hoeven ze dat zelf
niet te doen. Dit gaat niet alleen over gronden hier
in de buurt, maar ook gronden in onder andere de
Bommelerwaard en rond Eindhoven. Rentmeesterschap is het oudste beroep van Nederland (ik dacht
altijd dat dat de prostituees waren, niet dus).
Voortaan wordt het rentmeesterschap aan grote
kantoren uitbesteed en zodanig is Peter nog een
van de weinige die dit oude ambt privaat beoefent.
Hij brengt ieder jaar de eigenaars en pachters
samen aan tafel om alle zaken verder te bespreken
en vooral dat persoonlijke contact wordt zeer op
prijs gesteld.
De rentmeester

dehekesepost@hedikhuizen.nl |

19

{ in ons dorp }
Herinneringen van Marjo van Bommel
Mijn vader beheerde ‘De omloop’ en moest zomers een
grote combine halen in Poederooyen om het koren te
maaien, en inderdaad daar mochten we bovenop, dat
was spannend hoe de zakken zich vulden en de pakken
stro uitgeworpen werden. Die werden door Toon van
Haaren en Ies van Ooyen op een kar gestoken. En voor
de grote rol uit zag je de hazen het hazenpad kiezen.
Mijn vader heeft de grote schuur aan de Buitenwaardenweg laten bouwen en bedacht dat op het dak van de
schuur door een verschillende kleur dakpannen de
letters H O, van Hoge Omloop, konden worden gelegd.
Helaas zijn deze letters nu niet meer te zien. De winters
waren voor het schoolgaan (St. Janslyceum voorheen
Marialyceum op zuid in Den Bosch) een ramp voor mij,
immers dan werd er geschaatst op natuurijs, rechtsachter de oude dijk naar de Maas, waar nu vaak schapen lopen.
Dat heette de Gandel en was een overloop gebied om het vele water kwijt te kunnen. Het werd door het gemaal op
peil gehouden. In de jeugdtijd van mijn vader was dat hele gebied tot aan Haarsteeg ondergelopen en kon mijn vader
op de schaats naar Haarsteeg, waar zijn vrienden woonden.
’S avonds kwam er licht op de ijsvlakte met elektriciteit van Kaatje en Jan
van Haaren (waar nu Dop en Anneke wonen). Het was een grote ijsvlakte,
prima ijs en ik was er hele dagen te vinden. Soms had mijn vader ook tijd,
hij heeft tot op hoge leeftijd geschaatst. Ik herinner me de saamhorigheid
van de mensen, soms werd er warme sjokomel gebracht en soms ook
eten. Ook haar broer Peter heeft mooie herinneringen aan het schaatsen
op de Gandel. Hij vertelde dat ze daar ijshockeywedstrijden speelden met
een puck, die uit een rubberen koeienmat werd gesneden. Peter weet nog
dat Toos van Ooyen een puck op haar voorhoofd kreeg en dagen bed
moest houden. In 1963 zijn we op de Haarsteegse Wiel gaan schaatsen,
omdat Rainier Paping, die de Elfstedentocht had gewonnen, daar kwam
schaatsen. Ook schaatsten we wel rond het fort en nog zie ik voor me hoe
Ko van de Griend en Joke Hoorn daar ijsdansten: ze waren toen verloofd…

Mijn polder in de jaren 60

De polder is ‘mijn polder’, het was er toen niet zo druk als nu,
geen geasfalteerde wegen, geen ‘kastelen’ en snelheidsbeperkingen. De boerderijen in de polder heb ik gebouwd zien
worden, want ik reed door de polder langs Engelen naar
school in Den Bosch. Als we geluk hadden konden Peter en ik
achter de melkbuswagen gaan hangen. De melk werd nog in
melkbussen opgehaald en dan naar Den Bosch vervoerd. Er
was een tractor voor dus die reed niet zo hard. Peter en ik
wisten als we precies om 7.32 bij Driek de Wild in de polder
zijn, dan kunnen we ons aan de melkbuswagen vasthouden,
zodat we het hele eind niet hoefden te fietsen. Maar meestal
zag je niemand en had ik het ‘Duitse Schwere Wörterboek’
op ’t stuur liggen om woordjes te leren. In de winters nam ik
af en toe de bus, dan moest ik naar de handwijzer lopen om
de bus te nemen: de ALAD. Of met Nelleke van Ooijen (die
later is getrouwd met Cor Eijkemans, de melkboer uit Herpt)
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fietsten we naar het huis van Geert van Ooyen om daar de fiets te stallen en op de bus te stappen. Nu is de weg
verlegd. Peter kon zich nog herinneren dat de bus tot in het centrum van Hedikhuizen kwam toen hij en Marjo nog
op de lagere school in Heusden zaten.
Daar keerde de bus om en reed weer
terug richting de handwijzer. Mijn opa
heeft van 1952 tot aan zijn dood in 1974
bij ons in huis gewoond. Mijn vader heeft
mijn opa opgevolgd als sluiswachter:
als het stormde dan moest mijn vader
naar de sluis, het Sas, en met kettingen
en katrollen de balken neerlaten, om de
sluis op te hogen tegen het hoge water.
Wij zaten dan thuis in grote spanning
te wachten of hij weer heelhuids thuiskwam. Bij die sluis stond ook het huis,
waar mijn vader en zijn broer en zussen
zijn opgegroeid. In de oorlog is het
gebombardeerd en verdwenen bij de Klas 4 lagere school 1964
ruilverkaveling. Toen is ook het gemaal
gebouwd evenals de steenfabriek (1964). Als we snijbonen of sperziebonen klaarmaakten om ingemaakt te worden,
hielp mijn opa altijd en vertelde de verhalen van vroeger. Wist je trouwens dat als je ongesteld was, je niet mocht
helpen inmaken! Ik heb bij de fam. Hoorn aan de Kerkstraat (de ouders van Bertus) geleerd om een aardappel in een
keer te schillen. We liepen altijd achterom, want de voordeur werd nooit gebruikt. Door de stal kwam je in de
keuken, waar het leven zich vooral afspeelde. Ik herinner me nog dat ik witte boterhammen gedoopt in spekvet
kreeg. We gingen bij familie de Laat aan de dijk televisie kijken, die we thuis niet hadden en later ook bij van Ooijen,
die woonden ook aan de Oude Schoolstraat (het huis met de dromedaris). Daar hadden ze vanillevla uit de fles,
heerlijk. Wij hadden altijd verse melk, die we haalden bij onze buren Peerke en Joske de Kort (nu het huis van Diny
en Theo). Ze hadden varkens en als de stal schoon was gemaakt, riep Peerke altijd: poppetje gezien kastje gaat dicht
en de stal werd dan een week gesloten.
Mijn lagere schooltijd was heerlijk. Henriette van Haaren
was mijn vriendin, we speelden veel buiten en bij ons op
zolder. Meteen toen ik naar de middelbare school ging was
het gedaan met die vriendschap. Veertig jaar later heeft
Henriette me verteld dat ik door de schoolkeuze (zij ging
naar de MULO) niet meer met mij om durfde te gaan,
want Marjo ging studeren, dit was nog in 1964!!!! Er was
standsverschil, zeker, maar ook mensen die van buiten
kwamen, zoals de familie Knippenberg, die in het
schoolmeesters huis gingen wonen, met háár ouders
(Indische mensen) in een kleine bungalow daarbij, werden
niet zomaar geaccepteerd. Ze deden ook rare dingen zoals
een carnavalswagen organiseren en een optocht. Kortom
ook toen werden nieuwigheden met argusogen bekeken:
er veranderde daardoor niet veel. René Knippenberg had
een trommel en we hebben met René, zijn zus Yvette en
Henriette van Haaren
Peter en ik eens fanfare gespeeld en geld opgehaald: nou
dat was helemaal mis, wat de mensen daar wel niet van zouden zeggen... en dus moesten we het geld terugbrengen.
‘Wat zullen de mensen er wel niet van zeggen’ was altijd al een thema,.… ook zoals in badpak op de fiets: verboden.
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Eén keer in de week gingen we boodschappen doen in de dorpswinkel bij Annie van Dortmund. We hadden een boekje bij ons,
waar mama de boodschappen in opschreef, die we moesten halen. Later werd pas afgerekend, meestal eenmaal per maand??
Naast de winkel (ik geloof de SPAR) was het café, dat voor mij als
meisje toch wel haast verboden gebied was.

Het stuk grond naast ons huis, de wei waar nu de
drie Limousinkoeien van Jeroen grazen, was toen
een akker waar met paard geploegd werd. Ik hoor
nu nog hoe er tegen dat beest werd gevloekt. Toen
ik naar het lyceum ging werd Hékese voor mij te
saai, nooit iets te beleven, alles was ver weg en ik
mocht vaak niet alleen weg. Dat veranderde toen
Peter en Willeke naar de middelbare school gingen:
gemengde klassen, Havo, ze gingen naar café en ze
kregen een brommer, een Vespa. Maar mijn schoolvriendinnen uit Den Bosch kwamen graag bij ons,
het was rustig, veel buiten en we speelden regelmatig in ’t fort. Bovendien was het bij ons thuis gezellig, mijn moeder was er altijd en ook mijn vader was
vaak thuis, waar mijn vriendinnen dol op waren.

Pater Henk Sarneel

Op de brug bij fort Hedikhuizen

Henk Sarneel, de pater, daar moet ik je ook nog wat over vertellen.
Toen pastoor Grundemann vertrok (de dames Luyben waren de pastoorsmeiden) werden we bediend door pastoor Roothans uit Herpt en die had
assistentie van de paters van Onsenoort. Eén daarvan was Henk Sarneel,
nog jong en heel modern. Peter, Bartje (Bertus) Hoorn en John de Wilt
waren misdienaars en na de mis mocht ook ik met hun in de sacristie
kelken schoonmaken en zo. Henk kwam vaak bij ons thuis koffie drinken,
hij kon goed met mijn vader praten. Later bleek dat hij in een geloofscrisis
zat en dat hij is uitgetreden en vertrokken naar Leiderdorp/Vlaardingen, is
daarna getrouwd en heeft twee zonen gekregen. Ik ben heel vaak bij hem
op bezoek geweest, vaak gingen we dan naar zee. De Hékese mensen
hebben hem graag gemogen en ik heb zelf geen rare verhalen gehoord

22

{ in ons dorp }
over zijn uittreden. Hij had wel een bepaald groepje mensen die hij begeleidde in verband met problemen, die hij
naderhand ook nog opzocht. Van alle echtparen wisten we meestal wel waar de vrouwen vandaan kwamen, want
afkomst was toen heel belangrijk. Het was toen toch ook wel een benepen gemeenschap, met alle voors en tegens,
overigens net als in St Andrë in Frankrijk waar ik nu woon . Bij de voormalige boerderij aan de Kerkstraat naast de
speeltuin, waar de familie de Wild woonde, Albert, Johan en ik meen Henriette, was het zowel in huis als in de stal
een echte zwijnenstal. Het stonk er ook in huis, maar je mocht daar wel spelen zonder ergens op te hoeven letten.
Mam rook altijd als ik daar was geweest. Daar is Albert nog met zijn hand in de bietensnijmachine terecht gekomen:
vinger eraf.
Zo wat uit de losse vuist mijn herinneringen aan mijn jeugd in Hedikhuizen in de jaren zestig.
Ik hoop dat jullie het leuk vinden. De foto’s van Henriette, de polder en het fort heb ik op 12 jarige leeftijd gemaakt
met mijn eerste fototoestelletje.
Met vriendelijke groet / cordialement Marjo van Bommel

Het verhaal van Peter Van Bommel
Peter is geïnterviewd over zijn belevenissen in zijn jeugd en over de ruilverkaveling. In 1964 is de ruilverkaveling
begonnen. In Hedikhuizen was de grond erg versnipperd, net als overal in Nederland en met de boeren samen is
gekeken hoe de versnipperd liggende percelen meer aaneengesloten konden worden en tevens veelal dichter bij de
boerderij kwamen te liggen. De meeste boeren waren kleine gemengde bedrijfjes en in deze tijd werd er steeds meer
gespecialiseerd, veelal tot melkveebedrijven. Als je bijvoorbeeld 30 ha grond bezat, dan wilde je zeker 30 ha terug.
Maar niet alle grond was kwalitatief even goed en de ruil kon dus niet alleen op het aantal hectares plaatsvinden.
Daarom was de ruilverkaveling gebaseerd zowel op het aantal hectares, als op de kwaliteit van de grond. Het was
soms dan ook een hele strijd en vaak met veel onvrede: want ze gaven ‘goede grond’ weg en kregen er dan veel
slechtere voor terug. De ruilverkaveling was dus een hele ingrijpende gebeurtenis, die niet alleen grote gevolgen had
voor de boeren, maar ook voor de sociale samenhang in het dorp. Toen wij onze eerste Hékese Post uitbrachten
werd ons aan alle kanten ingefluisterd niet over de ruilverkaveling schrijven hoor, want dat raakt veel oud zeer. De
ruilverkaveling bracht ook mee dat er veel nieuwe huizen gebouwd konden worden in het dorp.

In feite trokken de boeren meer het dorp uit en kwamen buiten het dorp te wonen, in het buitengebied. Hierdoor
werden de boerderijen in het dorp steeds meer tot woonhuis getransformeerd en op de open plekken in het dorp
konden nieuwe huizen worden gebouwd. Bijvoorbeeld Albert Winkel, die een boerderij aan de Kerkstraat had, kreeg

Hedikhuizen in 1960 voor de ruilverkaveling
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Hedikhuizen in 1979, komt overeen met de situatie eind jaren 60. Wel zijn er meer woningen bijgekomen
veel grond in de polder van Hedikhuizen/Bokhoven aan de Omloop. Aan de Omloop bouwde hij daarom zijn huis en
boerenbedrijf, wat nu gerund wordt door zijn zoon Hans Winkel. In de Kerkstraat is dat heel goed te zien, verbouwde
boerderijen en nieuwe bungalows (vaak later gebouwd in 70er en 80er jaren). In de Lambertusstraat werd in de jaren
60 de huidige, nieuwe kerk gebouwd, en enkele nieuwe huizen. De laatste boer in 2020 uit het dorp vertrokken
(Bertus Hoorn) en worden er in de Kerkstraat drie nieuwe woningen gebouwd.
Mijn kinderjaren in Hedikhuizen waren heerlijk. Altijd buiten spelen en in de natuur struinen. Ons kent ons en er
waren nooit spanningen. Ik was na schooltijd altijd te vinden op de boerderij van Jo Winkel in de Kerkstraat. Heerlijk
in de hooipakken spelen, waar we gangen in maakten en elkaar achterna zaten. Ook achter de dijk van zijn ouderlijk
huis aan de Oude Schoolstraat kon hij heerlijk spelen. Het landschap is tijdens de ruilverkaveling geëgaliseerd, maar
daarvoor was het glooiend met vele diepe geulen en spannend en avontuurlijk om daarin te spelen. Peter was en is
nog steeds een natuurmens. Zo heeft hij stropen geleerd van een echte stroper uit Haarsteeg, Doris Keters. Doris had
last van reuma dus hij had
een jong en sterk maatje nodig en dat werd Peter. Doris
stond dan om 4.30 op het erf
van de familie van Bommel
om met Peter fuiken voor
paling uit te zetten of binnen
te halen. Mary van Bommel
vertelt dat zijn vader dit
helemaal niet zag zitten,
want Peter moest studeren!
Maar Peter ging liever fuiken
uitzetten in de Oude Maas.
Als ze de fuiken vol paling
binnen hadden gehaald, dan
gingen ze naar de enige
klompenmakerij in het dorp:
Piet en Bertha aan de Hoge
Maasdijk (schuin tegenover
het protestantse kerkje)
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om een tas koffie te drinken. Dan vroeg Doris altijd om een ‘Rumboon’ dat was het toverwoord om een flinke flos
pruimtabak in zijn mond te stoppen. De paling werd door Doris en Peter schoongemaakt en de familie van Bommel
heeft regelmatig vers gebakken paling gegeten. Ik heb gevraagd of er in de zestiger jaren nog armoede was in het
dorp. Peter vertelde dat het voor bijna iedereen beter ging, maar voor sommige nog geen vetpot was en dat dat om
bijverdienste vroeg. Zoals de stroper Doris, maar men kende ook een mollenvanger in het dorp. Bij de boerderij van
Toontje van de Lee, die getrouwd was met Cato van Bommel, (waar nu Frank van de Leur woont) was een schuurtje
dat vol hing met mollenvelletjes. De broer van Cato had deze bijverdienste, omdat de mollenvelletjes werden
verkocht om er bontjassen van te maken. Een andere bijverdienste was het stropen op putters, ook wel distelvink
genoemd. Dit ging als volgt: er werd een klein stokje met lijm ingesmeerd en dat werd in de wei gelegd waar veel
blauwe distels bloeiden. De putters kwamen dan zaadjes eten maar bleven aan het stokje plakken. Deze werd dan
verkocht als zangvogel en men kreeg daar dan wel 15 à 20 gulden voor!!!
Peter vertelde ook dat er toen veel aan ‘carbidschieten’ werd gedaan,
meestal in melkbussen. Vooral tijdens oud en nieuw waren in het centrum
tijdens de jaarwisseling heel veel carbidknallen te horen. Ook als iemand
in ondertrouw ging werd voor het huis van het aanstaande bruidspaar
carbid in melkbussen afgeschoten. Ooit werd een heel houten hekwerk
weggeschoten, na het knallen werd men door het aanstaande bruidspaar
binnen gevraagd en werden de nodige biertjes gedronken. Kortom Peter
Putter
heeft een heerlijke jeugd gehad in de jaren 60.
Corrie vertelde mij nog dat zij in die tijd veel carnavalskostuums heeft genaaid en carnavalswagens heeft
meegebouwd. Het leuke was dat veel kinderen, ook Peter van Bommel, hier aan meewerkten. Peerke en Joske aan
de Oude Schoolstraat hadden pakken hooi te koop. Corry was zwanger en wou bij hun een pak hooi kopen voor haar
konijnen. Ze vroeg wat een pak hooi kost toen zei Peerke: neem maar mee want ik zie dat ge goed inkoopt.

Ontwikkelingen in de jaren 60
In 1964 is de baksteenfabriek in Hedikhuizen gebouwd. Deze heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de
werkgelegenheid en het verminderen van de armoede in Hedikhuizen. Hierover meer in de volgende editie in onze
rubriek bedrijvigheid. Wie heeft er nog een foto van de baksteenfabriek rond 1964? We horen graag van jullie.

Tot zo ver de jaren zestig.
Wij danken Peter en Marjo van Bommel voor hun open bijdrage. In de volgende editie staan de jaren zeventig
centraal. Heb je foto’s, verhalen of anekdotes uit die tijd in Hedikhuizen, neem contact op met ons.

Wist je dat…
 er vijf bijenkasten in het dorp zijn bij gekomen, er nu 10 staan en dat Hans

Meulenbeld en Bart van Cuijk binnenkort ook bijenzwermen kunnen scheppen
 we dit jaar geslaagde studenten in ons dorp hadden? Gefeliciteerd allen!
 Jan’s heerlijke Hékese tomaten-expres al twee keer door het dorp heeft gereden
 de sociale app tegenwoordig ook goed dienst doet als marktplaats > ik geef
 de moestuin app is geëxplodeerd en er vele tips en trucs over en weer gaan
 de ambulance en brandweer deze zomer wel erg vaak naar ons dorp komen

gereden, let op u zelf en de ander
 De Last Post dit jaar op de coupure te horen was, met dank aan Karin van Tilborg
 Kathelijn van de Brand (Hoge Maasdijk 6) en Merel Starmans (Kerkstraat 2a)

beschikbaar zijn als oppas in ons dorp
 Piet Bruijsters maar liefst 83 kaarten voor zijn 80ste verjaardag heeft gekregen
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Geef-Ruil-Krijg Moestuinplantjesdag - Zonnebloemwedstrijd
Zondag 24ste mei– Het weer was niet best deze zondag. Het regende en waaide flink maar gelukkig hield dit de
deelnemers niet tegen om hun tafel aan de weg te zetten met de stekjes, plantjes en bloemetjes. Dit jaar geen
samenkomst met koffie en lekkers maar ieder zetten een tafel aan de weg en liep alleen of in familiegroepjes door
het dorp en namen hier en daar de aangeboden plantjes mee. Zo was aan het einde van de dag toch menige tafel
leeg en was dit een bijzondere geef-ruil-krijg moestuinplantjesdag.
Na twee jaar reuzepompoenen was er nu een zonnebloem af te halen. De jonge zonnebloemen zagen er maar iel uit
met hun lange dunne stelen. Zouden dit ooit grote zonnebloemen worden? Maar iedereen ging ervoor en eenmaal
thuis aangekomen werden ze op de best mogelijk plek neergezet, extra bemest en vastgemaakt aan staken om
omwaaien te voorkomen. In de app werden de beginhoogtes d.m.v. foto’s doorgegeven. Het verschil was een paar
centimeter. De meeteinddatum werd op 1 september 2020 gezet. Laat de zomer maar komen!
Hoe warmer het werd hoe beter de zonnebloemen het gingen doen. Toen eenmaal de zon met fikse buien werd
afgewisseld schoten ze pas echt de lucht in en werden de stelen rap dikker. Het duurde nog best lang tot de eerste
bloemen erin kwamen en open gingen. De hoge planten met topzware bloemen werden serieuze windvangers.
Sommige sneuvelden of braken af maar werden liefdevol weer opgelapt en hielden het vol.

We fefeliciteren Esther met je hoogste zonnebloem en Sandra met je grootste zonnebloemkop.
Dank voor jullie deelnamen, tot volgend jaar.

Uitslagen:









Esther H 275cm bloem 34cm
Diny
H 265cm bloem 28cm
René
H 241cm bloem 21,5cm
Bart
H 240cm bloem 30cm
Sandra H 228cm bloem 37cm
Gabrielle H 226cm bloem 17cm
Hélène H 220cm bloem 19cm
Carine H 210cm bloem 29cm

Deze zonnebloemen groeiden in een pot:
 Corry
H 164cm
 Anneke H 160cm bloem 27cm
 Sabrina H 145cm bloem 19cm
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Oplossingen van de puzzels uit de vorige editie
Oplossingen Droedels van pagina: 12

Droedels 4
H2O betekent Water en dat staat Voor: zien in G.
Dus watervoorziening.
Droedels 5
De G staat rond het woord wet.
Dus G Rond Wet, maakt: Grondwet.

Droedels 12
L in G en de Z er onder.
Dus Z onder L in G, Zonderling.
Droedel 17
In de K zit een E en de P zit in de G.
Dus InKEPinG. Inkeping.
Droedel 19
De BLD zijn gespiegeld. SpiegelBeeLD.
Dus Spiegelbeeld.
Droedel 21
Pa komt na Ma. Dus Panama.
Oplossingen Hersenkrakers, Raadsels en Breinbrekers
van pagina: 26

Hersenkrakers: 01
Alle letters zijn steeds een veelvoud van 3 in het alfabet:
C is de 3e, R is de 18e. Behalve G, dat is de 7e letter.

groen, en rood allebei goed. We hebben dan dus nu:
oranje, rood en groen.
Oranje moet dus op de 3e plek.
In de eerste rij zien we rood en groen die er beide in
moeten. Dus kan blauw er niet in zitten. En dus hebben
we nu onze vier kleuren: rood, oranje, paars en groen.
Paars is in de vierde rij goed. Aangezien in de tweede rij,
oranje en paars niet op de juiste plek staan, moet rood
daar op de juiste plek staan. Dus dan wordt de volgorde:
rood, paars, oranje, groen en dat is: 3562
Raadsel: 05
Zie je een deur? Nee hè? Dat betekent dat de deur aan
de andere kant zit en dus rijdt de bus naar links.
Breinbrekers: 06
F is het juiste antwoord.
Raadsel: 07
We rekenen voor het gemak dat er 100 mensen zijn.
Van de 100 mensen hebben 20 mensen (20%) geen goed
antwoord gegeven. Oftewel 80 mensen hebben tenminste 1 goed antwoord gegeven. 75 van deze 80 mensen
hebben vraag 1 goed (75% van alle 100 hadden namelijk
vraag 1 goed). Oftewel er zijn 5 mensen die vraag 1 niet
correct hebben (maar ook niet alles fout hebben).
Er zijn (80-55=)25 mensen die vraag 2 niet goed hebben
beantwoord maar wel 1 vraag goed hebben.
Er zijn dus 80 - 5 - 25 = 50 mensen die beide vragen goed
hebben beantwoorden. Dus antwoord D is goed.

Hersenkraker: 02
Elke rij en elke kolom zijn opgeteld 15. Dat betekent dat
op de plek van het vraagteken een 8 komt te staan.

Breinbrekers: 08
Nummer 31 (het is een Bingokaart)

Breinbrekers: 03
De gekleurde vakjes verspringen steeds. De grote
gekleurde vakjes gaan rechtsom en de kleine gekleurde
vakjes gaan linksom. En dus is van het grote vierkant de
linkerhelft blauw gekleurd en van de binnenste kleine
vakjes alleen het vakje linksboven blauw gekleurd.

Breinbrekers: 09
Als je alle getallen in het blok linksboven optelt: 6 + 4 + 4
= 14. De N is de 14e letter en die staat in het blok als je
linksom gaat. De uitkomst van de getallen van het blok
waar de N ook bij staat is 21. Dat is de letter U en die
staat weer een blok verder op. De laatste uitkomst is 27
en dat is weer de A (Z = 26, dus 27 is dan weer A).

Hersenkrakers: 04
Als je de kleuren op de eerste rij vergelijkt met de
kleuren op de derde rij, dan zie je dat er één kleur anders
is, namelijk geel is dan oranje geworden.
En in plaats van 2 kleuren die goed zijn (maar niet op de
juiste plek) zijn het er opeens 3.
Dus conclusie: geel zit er niet in, oranje wel.
Op de vierde rij zijn er 2 kleuren goed. De ene is oranje
weten we. De ander is dus paars of blauw. Aangezien er
4 kleuren van de 6 gebruikt moeten worden. Zijn dus

Oplossing puzzel van pagina 27:
1.aanhouder, 2.schaadt, 3.halve, 4.bewaart, 5.eenoog,
6.boer, 7.appel, 8.plantertje, 9.brood, 10.boter,
11.breister, 12.gekeerd, 13.daalder, 14.half, 15.geluk,
16.aap, 17.hemd, 18.honden, 19.vliegen, 20.ijzer,
21.kattegespin, 22.klepel, 23.vliegende, 24.vinger,
25.leugen, 26.morgenstond, 27.mosterd, 28.onkruid,
29.spoeling, 30.lekker, 31.zwerende, 32.voornemens,
33.waard, 34.wagens
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De zomervakanties zijn weer achter de rug en
we draaien weer op volle toeren.
Er was de laatste paar maanden niet zo veel te
melden. We zitten op dit moment tussen een
aantal grotere mijlpalen in. Dit betekent overigens niet dat er niets is gebeurd. Op deze
pagina geven we een update.
Warmtenet met restwarmte
In het voorjaar van 2020 is door de gemeente
Heusden samen met Hedikhuizen Duurzaam
een subsidieaanvraag gedaan voor de realisatie van een warmtenet in samenwerking
met de steenfabriek (dus op basis van restwarmte). Dit betreft een subsidieaanvraag van
ruim € 850.000,-. Dit bedrag is gekozen om de
begroting van de realisatie van het warmtenet
sluitend te maken. Er zijn in Nederland
in totaal 71 plannen (subsidieaanvragen)
ingediend.
De Adviescommissie Aardgasvrije Wijken beoordeelt al deze plannen en brengt hierover
advies uit aan de minister van Binnenlandse
Zaken. De minister maakt rond 1 oktober
2020 bekend welke projecten subsidie gaan
krijgen.
Vanuit de provincie zijn onze plannen door de
gedeputeerde al in Den Haag besproken.
Hierbij is Hedikhuizen ook genoemd als een
unieke proeftuin waarin eigenaarschap van
bewoners voorop staat.
Sinds de zomer worden de plannen m.b.t.
het warmtenet op basis van restwarmte nog
eens kritisch door een derde beoordeeld.
Zowel op technisch als financieel vlak. Hierbij
worden ook de rekenmodellen doorgenomen
en beoordeeld op haalbaarheid.
Daar waar nodig worden de modellen ook
verbeterd. De uitkomst moet ons helpen
een voorspelbaar project te krijgen: we
willen eventuele risico’s in kaart brengen
en zekerheden inbouwen.

We hebben, als Hedikhuizen Duurzaam,
een voorstel gedaan aan de gemeente
Heusden om gloeilampen in de woningen
in Hedikhuizen te vervangen door ledlampen.
De gesprekken met de gemeente hierover
lopen inmiddels.
Project Zonnepanelen
Het plan m.b.t. zonnepanelen op bestaande
daken bij de familie Bruijsters is gestopt.
Deze locatie blijkt op dit moment financieel
niet haalbaar. De kosten voor aanpassingen
aan de dakconstructie, de jaarlijkse huurprijs
van de daken en de verzekeringen van de
inboedel van de loods duwen de prijs per
paneel omhoog waardoor er een terugverdientijd van meer dan 10 jaar wordt
berekend. Dit is onvoldoende marktconform
waardoor wij
deze optie minder geschikt
vinden.

We werken nog wel aan een project met
zonnepanelen bij sloopbedrijf Arno van den
Dungen. In de zomer is er een intentieverklaring getekend door Arno van den Dungen
en Hedikhuizen Duurzaam. Gezien de grote
belangstelling voor zonnepanelen onder
de inwoners zijn we in gesprek met het sloopbedrijf en de gemeente Heusden om, indien
mogelijk, de ontwikkelingen op deze locatie
te versnellen. We hebben samen een bureau
in de arm genomen dat voor ons alle plooien
moet gladstrijken zodat de aanvraag van het
nieuw te bouwen dak en zonnepanelen in
gang kan worden gezet. Helaas kost dit extra
geld en tijd wat natuurlijk jammer is voor
diegene die met smart op zonnepanelen zitten
te wachten.
Voor meer informatie over de Hedikhuizen
Duurzaam kijk op www.hedikhuizen.nl.

Energiebesparing
Binnenkort hopen we wat extra budget te
krijgen vanuit een andere (eerdere) subsidiebron. Via de regeling reductie energieverbruik
(RRE) heeft de gemeente geld ontvangen om
direct energiebesparende maatregelen te
kunnen doorvoeren.
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Algemene ledenvergadering
Op 16 september jl. vond de lang uitgestelde jaarlijkse
algemene ledenvergadering van de dorpsvereniging
plaats. Het was een bijzondere vergadering. Niet alleen
door de 1,5 meter afstand en mooie opkomst, maar vooral
door de agenda. De laatste drie leden van het oorspronkelijk zes koppig tellende dorpsverenigingsbestuur namen
afscheid. Na ruim veertig jaar onnavolgbare inzet voor het
dorp droegen zij het stokje over aan het nieuwe bestuur.

Voor de veertigste maal gaf voorzitter Bert van Dinter verslag
van de activiteiten over 2019 tot heden en rapporteerde
Theo van Beijnen voor de negenentwintigste keer een
fantastisch transparant en duidelijk financieel jaarverslag,
waarbij inzichtelijk werd dat de dorpsvereniging er financieel
gezond voorstaat.
Vervolgens werden er prachtige woorden gesproken tot alle zes oud bestuursleden door
Hanneke Heydenrijk. Zij had namens Buurt Bestuurt het voltallig oude bestuur voorgedragen
voor doeners van het jaar 2020 en bedankte hen met bloemen en een prachtig beeldje, uitgezocht door Dop Jooren. De voordracht is door de gemeente gehonoreerd met de Dromen,
Doen, Heusdens award 2020, met bijbehorende bon voor een kopje koffie met wat lekkers.

Van links naar rechts: Jos Klaren, John de Wilt,
Ria Kimenai, Coby Zwijgers, Theo van Beijen en
Bert, van Dinter.

De bestuursleden van dorpsvereniging Hedikhuizen hebben zich sinds 1979 gezamenlijk ingezet
voor het sociale welzijn van ons dorp. Heel veel dank hiervoor en vergeet niet dat als het
dorpsfeest in 2021 wél door gaat, dat jullie daar een mooi en waardig afscheid te wachten staat.
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Van links naar rechts :
Esther Bruijsters,
Mariëlle Boelen,
Wendy Jonkers,
Marjan van Geffen en
Mariëlle van Egmond.

Na dit prachtige en toch ook ontroerende moment was het tijd om het
nieuwe bestuur aan de aanwezigen voor te stellen. Op de oproep in
diverse flyers om zich aan te melden als potentieel nieuw bestuurslid
hebben Esther Bruijsters en Mariëlle Boelen gereageerd. Zij vormen nu
samen met Wendy Jonkers, Mariëlle van Egmond en Marjan van Geffen,
die sinds 2018 en 2019 tot het bestuur zijn toegetreden, het nieuwe
dorpsverenigingsbestuur.
Wendy zal uw nieuwe voorzitter zijn en Marjan uw penningmeester, de functie secretaris is nog niet bekent. Zoals de
nieuwe voorzitter zei: “we hebben grote schoenen gekregen om te vullen en we gaan ons stinkende best doen om
waardige opvolgers te zijn! en we hebben er zin in!”
Onze inzet is om uit te zoeken hoe we in deze coronatijd op een veilige manier en volgens de RIVM richtlijnen
activiteiten kunnen organiseren. Zo komt er een Halloween groepje bij elkaar om te bekijken of het haalbaar is om
op 31 oktober een Halloween route te organiseren in de speeltuin. Er is ook een idee om het Sinterklaasfeest buiten
te vieren.

Het afsluitende drankje was fijn om nog even met elkaar na te praten.
Hanneke, bedankt voor de gastvrijheid en de mooie woorden, namens BuurtBestuurt, voor het oude bestuur!
Alle aanwezigen: dank voor de mooie opkomst en het vertrouwen in het nieuwe bestuur!
Mariëlle Boelen en Esther Bruijsters: welkom in het bestuur van de dorpsvereniging Hedikhuizen!
Warme groet aan allen en tot op de volgende dorpsactiviteit!

Stem op Dorpsvereniging Hedikhuizen
Wij vragen alle Rabobank leden aandacht voor het volgende:
Als Rabobank lid bepaal jij namelijk welke club of vereniging een financiële ondersteuning ontvangt. Vorig jaar
hebben we €326,28 mogen ontvangen. Hoe meer stemmen hoe hoger dit bedrag. Kortom: jouw stem is geld waard.
Hoe doe je dat?
Door in te loggen in de app of op de website en vervolgens ‘Mijn Lidmaatschap’ klikken op RaboClub Support.
Ga naar: Noord Brabant > Rabobank > 's-Hertogenbosch en Omstreken > Dorpsvereniging Hedikhuizen
En breng je stem uit. Stemmen kan vanaf 5 oktober tot 25 oktober 2020
Helaas kunnen alleen Rabobank leden stemmen.
Alvast hartelijk bedankt namens de dorpsvereniging!

dehekesepost@hedikhuizen.nl |
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Puzzel

C O L O F O N Veel plezier met de puzzel, oplossingen mag je altijd naar ons mailen.

Redactie
Carine~Laura
Mariëlle~Wendy


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

De oplossingen van de puzzels uit de vorige editie staan op pagina 28.
Zelf een keer een puzzel maken voor in de krant? Stuur maar in!

DORPS AGENDA
Datum

Activiteit

Meer informatie

31 okt Halloween

Zie flyer

18 nov Ledenvergadering BuurtBestuurt

Buurtbestuurt@hedikhuizen.nl

28 nov Sinterklaas

Zie flyer

Alle activiteiten zijn onder voorbehoud, houdt de dorpsflyer en/of je mail in de gaten
Ook een dorpsgerichte activiteit in de agenda? mail naar: dehekesepost@hedikhuizen.nl
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