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Redactie
Carine~Laura
Mariëlle~Wendy

dehekesepost
@hedikhuizen.nl
Adres
Oude Schoolstraat 4

Hedikhuizen
De redactie behoudt
zich het recht voor
artikelen, berichten
of foto’s in te korten
of niet te plaatsen

De Hékèse Post

Historisch Hékèse Puzzel
Horizontaal
3. Fruitboom die hier vroeger veel voorkwam
6. Tot ca 1815 waren we niet Brabants maar...
7. Maker van het monument "Weerbaar en
Weerbarstig"
8. Beeld op de kruising
9. Ander woord voor strijdvaardig
11. Naam van ons dorp in de volksmond
12. Naam van de nieuwe kerk (1962)
13. Deze naam komt vanuit het Keltische
Mosa

1ste Jaargang | Editie 001

WAT ER ZOAL GEBEURDE

Verticaal
1. Kerkstraat No 1 was vroeger een ...
2. De bomen in het centrum van het dorp zijn ...
3. Laagland door dijk beschermd tegen omliggend
water
4. Een onderbreking in de waterkering in de
Lambertusstraat
5. Nodig voor het opzettelijk onder water zetten
van een gebied als verdedigings-mechanisme
6. Onze vroegere carnavalsvereniging
10. Ander woord voor onverzettelijk

Het nieuwe jaar is als vanouds afgetrapt in het Fort pag.6 ,
mogelijk raadslid in het dorp pag.2 , de bollen komen al uit de grond pag.2 ,
koekkeizerin prolongeert haar titel pag.4,
En er gebeurde nog veel meer!
Trots bieden wij aan

De Hékèse Post

De uitslag van de puzzel zal over ca 2 weken in het informatiebord bij de speeltuin hangen

W

V

oor jullie ligt het eerste exemplaar van een dorpskrant, die hopelijk in de toekomst eens per kwartaal bij alle
dorpsbewoners in de bus zal vallen. Het begon als een idee om een flyer te maken voor de nieuwe bewoners
van ons dorp. Het idee werd hardop uitgesproken en al snel waren we met vier enthousiastelingen en ging het
idee van een flyer naar een infoboekje en van infoboekje naar een nieuwsbrief maar, nog steeds waren we niet
helemaal tevreden. Het moest iets worden van, voor en door dorpsbewoners. Iets waarin we leuke foto’s van de
natuur of van de activiteiten konden plaatsen. Maar waar ook verhalen van mensen en geschiedenis in vastgelegd
kon worden. Zo is De Hékèse Post ontstaan! Rubrieken die blijven terugkomen in de krant zijn: ons dorp; huizen en
plekken met geschiedenis; buurt bestuurt; dorpsvereniging en @Hedikhuizen.

ist-U-Dat…

... Schapen verweiden1 gaat ook dwars door het dorp!
… Binnenkort met mooier weer kan het jeu-de-boules
opgepakt worden! Aanmelden hiervoor kan via
dehekesepost@hedikhuizen.nl
… Alle vier de Hékèse bijenvolken2 zijn goed de winter door
gekomen. Nu maar hopen op een goed Hékèse honing jaar!
… Nienke Verhoeven is op 10 maart 2018 6e geworden op het
Indoor Brabant cat. ABC, klasse L
… De Buurt Bestuurt bijeenkomst3 over het dorpshuis kende
een hele grote opkomst
… De eerste schapenlammetjes zijn geboren bij Theo en DinyHet is een drieling!
… Kinderen uit Hékèse (basisschool groep 4 t/m 8) mogen dit
jaar ook meedoen met het leuke kamp in Herpt! Info en
aanmelden bij Esther Korsten (0641136405)
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1
2

Als initiatiefnemers hebben we alle vier hart voor ons dorp en willen we vanuit onze eigen kracht iets bijdragen.
Het is de bedoeling dat dit een leuke en plezierige krant wordt, voor en door ons Hékèse bewoners.
Wij zouden het heel leuk vinden dat jullie als lezers ons mooie foto’s toesturen, reageren op vragen en ideeën voor
mooie verhalen met ons delen. Dit alles kan naar dehekesepost@hedikhuizen.nl of geef het persoonlijk aan ons
af voor 1 juni, wij streven erna om eind Juni de volgende Hékèse post uit te brengen.
Samenwerkend kunnen we meer!

C

W

L

M

arine (Lambertusstraat 4):
Ik houd ervan om het levensverhaal te bevragen en te beluisteren.
Het zijn die verhalen uit het hart die
er toedoen
3

Voor nieuwtjes en weetjes over Hedikhuizen zullen we ook sociale media raadplegen.
Heb je bezwaar tegen het gebruik van foto’s waar je opstaat?
Graag even melden bij de redactie dehekesepost@hedikhuizen.nl

aura (Bokhovenseweg 2) :
Ik houd ervan om als geboren
Hékèse de oude en nieuwe verhalen
te horen en door te vertellen om ze
niet verloren te laten gaan

endy (Oude schoolstraat 4):
Ik houd ervan om op creatieve
manier De Hékèse Post vorm te
geven en door foto’s het verhaal te
versterken.
arielle (Lambertusstraat 2A):
Ik houd van taal en historie en
wil graag de Hékèse geschiedenis
leren kennen en opschrijven om de
verhalen vast te leggen.

Lente bij binnenkomst!

H

oe mooi wordt de binnenkomst van ons dorp als straks alle bloembollen in bloei staan.
Afgelopen oktober zijn er met hulp van dorpsbewoners ongeveer 11000 bloembollen
geplant . Ze staan in de bermen door het gehele dorp en voor de vijf komborden. De aanplant
bij het kombord aan de Hoge Maasdijk is toen wegens werkzaamheden uitgesteld. Eind van dit jaar,
rond oktober, zullen er nogmaals bloembollen worden geplant. De start zal dan bij het kombord aan
de Hoge Maasdijk zijn.
Ieders hulp is daarbij van harte welkom.
Houdt De Hékèse Post dus in de gaten.
Eind februari zagen we de eerste bloembollen al
boven de grond komen. Heerlijk! De eerste tekenen
van de lente. Afscheid van de winter.
Nou ja, afscheid, begin maart kregen ze nog een
aantal dagen stevige vorst te verduren, maar daar
kunnen ze wel tegen. Nu wachten we in spanning
wanneer de lente zich in de vorm van een bloemenzee bij binnenkomst in ons dorp aankondigt.
Ik kan niet wachten…..
Graag ontvangen wij jullie mooiste foto’s stuur ze
naar dehekesepost@hedikhuizen.nl.

Leve de Lente!

Aankomend raadslid uit Hedikhuizen?

E

ugène-Emile Kuis, 50 jaar en wonend aan de Kerkstraat in Hedikhuizen staat op nummer 6
op lijst 2 van DMP (Democratische Midden Partij) Heusden.
Eugène heeft nog nooit als raadslid gewerkt, maar hij is twee en half jaar voorzitter
geweest van Buurt Bestuurt Hedikhuizen. Hij heeft de ambitie om de aandachtspunten die
Buurt Bestuurt heeft stem te geven in de gemeenteraad. Als we naar de politiek van de laatste
decennia kijken, dan hebben de kleinere kernen nooit aandacht gekregen. De belangen van
onze kleine kernen vielen in het niet ten opzichte van de grote kernen
Drunen, Vlijmen en Heusden. Eugène wil juist een belangrijke stem zijn
voor Hedikhuizen en de andere kleine kernen.
Waar mogen we je over 4 jaar op afrekenen als je in de raad komt, Eugéne?

“Dat we de leefbaarheid meer terug brengen in ons dorp: leven met en
voor elkaar, dat het dorp netjes onderhouden wordt en het liefst zou ik
willen dat Hedikhuizen weer een echte kroeg krijgt.”
Om in de gemeenteraad gekozen te worden heeft Eugène ongeveer 200
voorkeursstemmen nodig.
Nu Eugène er tegenaan

Ga voor Hedikhuizen!!!!

———————————————–——————–—–——–——{ buurt

buurt bestuurt
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N

aast onze gebruikelijk Buurt Bestuurt vergadering, eenmaal per maand, hebben wij op 29 januari
een bijeenkomst gehouden met onze dorpsgenoten bij Hanneke en Mark in de Leerfabriek.
De opkomst was met 35 mensen uit ons dorp verheugend goed. We hebben van gedachten
gewisseld over het opzetten van een multifunctionele ruimte (ONS DORPSHUIS) en een presentatie
van het Stappenplan van de Duurzaamheidgroep Hedikhuizen.
Buurt bestuurt terugblik op het jaar 2017,
wat is er in dat jaar gebeurd:

Buurt Bestuurt vooruitblik op het jaar 2018,
wat gaan we dit jaar doen:

 Beheer en onderhoud van het groen.

 Nieuwsbrief/buurtkrant, vol trots lees je nu
ons eerste exemplaar.
 Nieuwe wandelroutes/ommetjes aan de
oostzijde van Hedikhuizen.
 Herstel landschapselementen
planten knotwilgen en -populieren aan de
Oude Schoolstraat en eventueel Kerkstraat
 Kleinschalige mobiliteit.

 De enquête: Stip op de Horizon.
 Vanuit de enquête zijn acht actiepunten
geformuleerd (zie hieronder)
 Openbare verlichting buitengebied april
`18
 Samen met de dorpsvereniging: Dromen,
Doen, Heusden.
 Informatiepaneel en nieuwe elementen in
de speeltuin.
 Bloembollen geplant,
circa 11.000 narcissen en krokussen.

 Beheer en onderhoud openbare ruimte.
Toeristisch straatmeubilair.
 Bloembollen planten (op plaatsen waar we
ze nog niet hebben gezet).

Als één of meer van deze acties u aanspreekt, of heeft u zelf nog goede ideeën voor ons dorpje, geef
dat dan door aan de mensen van Buurt Bestuurt. Trouwens u bent sowieso van harte welkom bij de
Buurt Bestuurt vergaderingen of bij een werkgroep, iedereen is van harte welkom!

D

e avond was succesvol: 35 betrokken mensen die met elkaar praten over het wel en wee van ons
dorp en wat we de komende jaren zullen doen voor leefbaarheid en de sociale contacten.
Zeker het dorpshuis bracht veel reuring in de zaal. Kritische vragen of er wel genoeg animo was
voor een dorpshuis en hoe moet het dan met het beheer; krijgen we genoeg activiteiten in het dorpshuis etc. Toch bleek er wel degelijk ruim voldoende motivatie om een dorpshuis te realiseren, 21 van
de 35 mensen stemden voor het dorpshuis. U begrijpt dat er nog veel werk verzet moet worden
voordat het dorpshuis er is. Daarom is een werkgroep in het leven geroepen die dit verder gaat uitwerken en hopelijk komen dorpsgenoten ook met ideeën, verlangens en inzet om dit dorpshuis mede
vorm te geven.
Werkgroep dorpshuis: contactpersoon Dop Jooren; dop.jooren@hedikhuizen.nl

N og even wat weten swaardig hed en /agen da:
 In november 2017 heeft de gemeenteraad besloten dat wij in Hedikhuizen 20.000 euro per jaar
extra krijgen voor activiteiten (waaronder onze acht actiepunten) in het dorp en dit voor vier jaar
lang. Dit omdat wij een pilot zijn voor de gemeente Heusden met betrekking tot burgerparticipatie
(Jippie!)
 In februari is er een actiepunt bijgekomen: Wegbeheer en onderhoud, waar ook de bermen in meegenomen worden. Er is een werkgroep gevormd, heb je interesse neem contact met Buurt Bestuurt
 In Maart zal bij de afvalcontainer ook de glascontainer worden geplaatst. Daarnaast komen er wat
parkeerplekken, zodat u niet meer in de modder hoeft te staan en het geheel wordt met wat
struiken opgefleurd.
 Groep van vijftien mensen zijn bezig met “Hedikhuizen op weg naar duurzaamheid”
26 maart houden zij een voorlichtingsavond in de leerfabriek om 20.00uur.
Via een leuk spel worden jullie wegwijs gemaakt in de wereld van de duurzame energie en wat die
voor jou en het dorp kan betekenen.
Nu al meer weten? Ga naar www.hedikhuizen.nl daar staan de contactpersonen
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NIEUWJAARSRECEPTIE 2018

H

et jaar 2018 is als vanouds afgetrapt met de nieuwjaarsreceptie
in het Fort. Na de Nieuwjaars
wensen werd er ook gesproken over de
activiteiten van de maand december,
zoals het maken van de kerstversiering
voor het concert.
Het onthullen van de wensboom met
samenzang en warme chocomelk was
gezellig druk. Daarna volgde een prachtige kerstconcert in de leerfabriek van
het koor Albateso samen met harmonie
De Eendracht. Wat een fijn samenzijn.

o

in ons dorp }—–———–———–————

Wester winter storm 18 januari 2018

P donderdag 18 januari 2018 werd Nederland
ontregeld door een uitzonderlijk zware storm
met windstoten van meer dan 120 kilometer
per uur in het binnenland. Zo'n zware storm komt
maar eens in de paar jaar voor. Volgens het KNMI
was deze een van de zwaarste die ooit in Nederland
is gemeten. Sinds de eerste meting in 1901 waren er
slechts zes hevigere stormen. Bijzonder aan deze
storm was het relatief kleine gebied waar hij overheen
raasde. Ons dorp lag daar echter midden in.

Het worstenbroodje is een begrip in Brabant, bij iedere gelegenheid kan én hoort een
lekker worstenbroodje, zo ook bij de activiteiten van de dorpsvereniging. Jaren lang
kwam al het worstenbrood van bakker Frans van Beurden uit Haarsteeg maar hij is vorig
jaar oktober 2017 gestopt. Op zoek dus naar een nieuwe bakker die aan de worstenbroodjes van van Beurden kon tippen. Iedereen had zijn eigen smakelijke mening over
de nieuwe worstenbroodjes van Pierre Vermeulen, die zoals altijd ruimschoots waren
ingekocht.

K W A R T A A L C

———————————————––———————–————{

A F É

Op vrijdag 2 februari vond het 2de kwartaalcafé plaats. Er was sprake
van een gezellige en goede opkomst. Onder het genot van een drankje en een hapje deden al snel mooie verhalen van vroeger en nu de
ronde, onder andere over ‘t Hels End en de Heksenwagen.
Deze nog nieuwe activiteit zal, zoals de naam al zegt, iedere kwartaal
op vrijdagavond georganiseerd worden in de leerfabriek. Een gezellige
avond om je dorpsbewoners te ontmoeten, de dorpsvereniging zorgt
voor de consumpties. Tot ziens op het volgende kwartaalcafé….

D é vrij da ga vond borre l va n hé kè se !

In de polder knakten de bomen als luciferhoutjes.
Het water stoof hoog op en verkeersborden sloegen
om. ln Hékèse vlogen op meedere plekken pannen
en golfplaten door de lucht. Er werd een lichtkoepel
van een stal geblazen, oude bomen ontwortelden in
tuinen en er ging zelfs een kasje volledig aan
diggelen. Gelukkig hebben zich geen persoonlijke
ongelukken voorgedaan.
Aan de Maas, vlakbij
het Hels end, is een
oude
prachtige
populier omgegaan.
De boom had een
omtrek van bijna 3,5
meter.
Om ongeveer de
leeftijd van een
boom te berekenen is er een snelle rekensom:
de stamomtrek in centimeters delen door een
gemiddelde groei van 2,5 centimeter per jaar. Voor
deze boom wordt dat dan 350/2,5 = 140.
Honderdveertig jaar! Dat is een lange tijd. Er wordt
wel eens gekscherend over gesproken, maar stel je
eens voor dat bomen kunnen praten!

Hékèse tussen 1878 en 2018?
Wat zou deze oude boom ons allemaal kunnen
vertellen over Hékèse tussen 1878 en 2018?
Misschien iets over het waarom van de naam Hels
end op de vroegere route tussen Berne en Hékèse
of over het droeve dodelijke drama dat zich in
1903 afspeelde tussen Huibartha van Hemert en
Gerardus van de Grindt. Misschien over de impact
van de ruilverkaveling in de jaren ‘50 of het
verdwijnen van het oude Maasje.
In ieder geval zou hij kunnen vertellen dat hij in
zijn vroege jaren tot 1906 niet aan de oever van de
huidige Maas stond maar -als we de oude kaarten
kunnen geloven- aan de toenmalige Bernsche
Steeg. Hierover volgt meer in de volgende editie
van De Hékèse Post.
De boom is inmiddels kundig door Peter van
Vleuten en co in delen gezaagd en afgevoerd. Nu
nog liggen de immense stukken hout bij Peer op
de dam, maar spoedig zullen de stukken als
brandhout worden afgevoerd. En daarmee lijkt de
cirkel van het leven weer rond te zijn. “Ashes to
ashes, dust to dust” en daartussen een rijkdom
aan verhalen!

Jaarvergadering dorpsvereniging
Woensdag 21 maart 2018 begint niet alleen de lente maar dan staat ook jaarvergadering van de dorpvereniging gepland. Een mooi moment om de activiteiten van afgelopen jaar tegen het licht te houden en naar de mogelijkheden van
2018 te kijken. Tevens kunt u kennis maken met enkele nieuwe bestuursleden.
De vergadering is bij Cobie Zwijgers, Kerkstraat 21 om 20.00 uur.
U bent van harte uitgenodigd

dehekesepost@hedikhuizen.nl |
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Hedikhuizen
met carnaval
Hellevegenslaand

H

in ons dorp }—–—————––————–

———————————–———––———————–—————{

ékèse kende in de jaren ‘70 een bloeiend carnavalsleven als Hellevegerslaand. Zo was er een carnavals vereniging genaamd ‘’CV De Hellevegers’’ en
werden de komborden aangepast.

Weet iemand waar de hellevegersborden zijn?

Een aantal jaren werd er aan prachtige wagens gebouwd en meegedaan aan de optochten in Herpt en Haarsteeg.
Wekenlang werd er in een schuur in de Oude Schoolstraat aan de wagens gebouwd. De koppen werden bij mensen
thuis of in het café geknutseld. In het café werden er ook elk jaar kleinigheidjes gemaakt, zoals bierpulletjes en
heksjes. Deze werden verkocht om zo bij te dragen aan de kosten van de wagens. Vaak was er veel vraag naar de
originele snuisterijen uit Hellevegerslaand!

Huizen en Plekken met Geschiedenis
Het Heilig Hart beeld

E

en pareltje in ons dorp is het Heilig Hart beeld.
Midden in het centrum staat Onze Lieve Heer te pronken op zijn sokkel met de tekst ”Jezus is Koning”
Maar hoe is dat beeld er gekomen?
In 1936 hebben de dorpsbewoners het beeld geschonken aan
de kerk. De kerk wist niet zo goed waar ze het beeld konden
plaatsen. Immers de huidige speeltuin was toen het kerkhof en
daarnaast was, als goed katholiek gebruik, de kroeg en aan de
overkant stond de lagere school met het schoolmeestershuis.
De familie Bruijsters woonde in de boerderij op de hoek van de
Oude Schoolstraat en de Lambertusstraat en zij hebben toen
een stukje grond geschonken aan de kerk om daar het beeld te
plaatsen. In 1973 heeft de kerk, vanwege de onderhoudskosten
van de tuin en het beeld de grond en het beeld weer terug
geschonken aan Gijske Bruijsters en zijn vrouw.

Wie heeft deze no
g?

In een van deze hoogtij jaren hadden de Hellevegers een prachtige wagen gebouwd met een grote heks erop. Deze
heks was zo groot dat op de dag op weg naar de optocht het hoofd van de heks in de takken van de bomen bleef
haken en haar hoofd draaide. Het hoofd draaide zo ver dat ze nu naar achter keek. Onder hilariteit van de toeschouwers, maar ook van de Hellevegers zelf, werd de optocht gereden met een achteruitkijkende heks!
We hebben er helaas niet eens de originaliteitprijs mee gewonnen!

Eerste prijs bij de loopgroepen in Moaskesdam
voor Carnavalsvereniging de Samenraapsels
Hoewel Hékèse nu geen eigen carnavalsvereniging meer heeft, wordt er
nog wel op twee plaatsen in het dorp aan carnavalswagens gebouwd.
Bij Peter van Vleuten bouwen onder andere ‘CV de Samenraapsels’ en bij
familie Pijpers ‘CV De Slurpers’. De ene wagen wordt helemaal vanuit het
niets en volgens eigen ontwerp opgebouwd, een ander wordt gehuurd of
gekocht van een andere carnavalsvereniging en opgeknapt.
Hoe dan ook, er wordt maanden gewerkt aan de wagens en de laatste weken
voor carnaval is het bijna elke avond hard werken om ze op tijd af te krijgen. Op deze manier wordt er door de bouwers naar carnaval toegeleefd.
De carnavalswagens lopen in verschillende optochten in de gemeente mee. Dit jaar bleef het tijdens de optocht
gelukkig droog hierdoor was het gezellig druk in de straten waar de optocht doorheen kwam, dit is wel eens anders
geweest. In Moaskesdam hebben De Samenraapsels de eerste prijs bij de loopgroepen gewonnen, als schaapkes.
CV De Slurpers heeft in Knotwilgendam de 2e, en in Haorendam de 3e plaats bij de loopgroepen behaald!

Proficiat

Koekkeizerin prolongeert haar titel
Op carnavalsmaandag wordt er in Haorendam de traditionele wedstrijd koek slaan
georganiseerd. Dit is ieder jaar weer een felle strijd voor jong en oud.
Maar wat is koek slaan nou eigenlijk?

n,
Goed gedaa
L a u ra !

Bij het koek slaan proberen de kinderen een speculaasje en de volwassenen een peperkoek
met een stok in één keer doormidden te slaan. De koek ligt op een houten blok met een
gleuf. Die gleuf is iets ruimer dan de stok dik is dus het komt aan op een goede hand/oog
coördinatie. De wedstrijd bestaat uit drie rondes van vijf slagen. Daarna wordt het een
afvalrace waarbij de moeilijkheid wordt vergroot door bijv. met de stok in de andere hand
te slaan, of op één been te gaan staan. Uiteindelijk zullen de enige echte koekkeizer en koekkeizerin overblijven.
Dit jaar is voor het tweede achtereenvolgende jaar onze eigen Laura
tot koekkeizerin van Haorendam gekroond.

in ons dorp }—–——————–————

In 1975 kochten de huidige bewoners Dini en
Wim Mommersteeg de boerderij inclusief het
Heilig Hart beeld. Zij verzorgen het beeld en
omhullen de Heer met bloemen.
In de winter en herfst met blauwe en paarse
violen. Het beeld wordt elk jaar in de maand
Mei schoongemaakt, zonodig wat bij gemetseld
en van een lik verf voorzien en daarna wordt
‘onze Heer’ in hangpetunia's, geraniums of
spaanse margrieten gehuld.
Dini en Wim hebben het beeld willen terug
schenken aan de pastoor, maar die was heel
duidelijk “ik wil dat lelijke beeld niet”.
Een man die alle Heilig Hartbeelden in Brabant
fotografeert had duidelijk een andere mening
“Dit is het best onderhouden beeld van heel
Brabant!”. Het beeld is een herkenningspunt in
vele puzzeltochten en ‘Onze lieve Heer’ heeft
vele fietsers wandelaars en tegenwoordig ook
solexen aan zich voorbij zien trekken!
We zijn Dini en Wim heel dankbaar dat zij het
beeld met zoveel aandacht verzorgen.
Maar ooit zal er een tijd komen dat zij dat niet
meer kunnen, of dat zij hun huis verkopen.
Wat gaat er dan met het beeld gebeuren?

Als je goed kijkt zie je de
Heer met sneeuwmutsje

Zou het dan niet geweldig zijn als wij als dorpsbewoners ons over weer het beeld gaan ontfermen?
Want dit pareltje van ons dorp moet toch altijd behouden blijven.
Maar hoe en wie doet er mee? Stuur je ideeën naar  dehekesepost@hedikhuizen.nl
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