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WAT ER ZOAL GEBEURDE
Hedikhuizen duurzaam pag.15, knotwilgen en knotpopulieren pag.2,
oudste bewoner pag.5, oprichting dorpsvereniging pag.3,
glasvezel via Midden-Brabant pag.7, varkens in de wei pag.10,
En er gebeurde nog veel meer!
Trots bieden wij aan

De Hékèse Post

V

oor jullie ligt nu het tweede exemplaar van de dorpskrant! Het eerste krantje dat in maart is uitgekomen is met
veel enthousiasme ontvangen. Dat gaf ons de spirit om aan deze editie te beginnen. Onze insteek is om voor en
door dorpsbewoners een krant te maken. Wij hebben daarom aan de voorzitters van de dorpsvereniging en buurt
bestuurt het verzoek gedaan om artikelen aan te leveren zodat deze rubrieken in iedere editie kunnen terugkeren.
De andere terugkerende rubrieken zijn: Ons dorp, Huizen en plekken met geschiedenis en @Hedikhuizen. Maar de krant
wordt opgesierd met vier nieuwe rubrieken: De boom vertelt…, Lief en leed, Bedrijvigheid en De moestuin.
In De boom vertelt… gaan we terug in het verleden van de maas. Voor de rubriek lief en leed houden wij onze oren open
en werken we samen met Ria van Kimenai om zo goed mogelijk op de hoogte te blijven van het wel en wee in ons dorp.
Heeft u nog iets voor deze rubriek mail ons dan.
In de rubriek Bedrijvigheid beschrijven wij de bedrijvigheid in ons dorp. Dit kunnen bedrijven zijn of mensen
met een hobby die het leuk vinden om hierover te vertellen. Wil je ook in deze rubriek? Laat het ons weten.
Na aanleiding van de opendag met Pasen hebben wij Biobuitengewoon gevraagd om een stukje te schrijven,
bedankt hiervoor Jacqueline en Joost.
Wij kregen van Bart van Cuijk de vraag of hij over zijn moestuin mocht schrijven. In De moestuin rubriek vertelt hij over
zijn aardbeienplantjes. Daarnaast hebben we foto’s en artikelen ontvangen van dorpsbewoners. Dit maakt dat deze
editie niet acht maar zestien pagina’s heeft. Veel lees plezier!
Uw ideeën, verhalen en foto’s zijn van harte welkom voor de volgende editie.
Dit kunt u mailen naar dehekesepost@hedikhuizen.nl of geef het persoonlijk
aan ons af voor 23 september, wij streven om half oktober de volgende
Hékèse post uit te brengen.

Samenwerkend kunnen we meer!
Redactie van De Hékèse Post

in ons dorp

Knotwilgen en knotpopulieren
nieuwe aanplant oude schoolstraat

I

n maart zijn langs de Oude Schoolstraat zes knotpopulieren en acht knotwilgen geplant.
Hiermee zijn de ‘gaten’ in de bomenrij opgevuld. Deze waren ontstaan omdat in de loop der
tijd enkele oude knotbomen zijn omgewaaid. Bij het planten is rekening gehouden met de
twee soorten die er al staan. De eerste acht bomen, gerekend vanaf de huurhuizen, zijn
knotpopulieren, dan volgen vijf knotwilgen en daarna weer acht knotpopulieren. De overige
bomen zijn allemaal knotwilgen. Hiermee is een deel van het project Kwaliteitsimpuls
landschapselementen ingevuld. Op deze manier willen wij het groene en natuurlijke karakter
van ons dorp en het buitengebied beschermen en versterken. Landschapselementen zijn
bijvoorbeeld inheemse laanbomen, fruitbomen, knotwilgen, knotpopulieren en struiken, maar
ook poelen, natuuroevers en meer natuurlijke bermen en taluds. Groen heeft meerdere
belangrijke functies: verhogen van biodiversiteit en leefbaarheid en steeds vaker levert groen
een bijdrage aan het bergen van hemelwater en verminderen van klimaatstress.

nieuwe aanplant knotpopulier

oude knotpopulier

nieuwe aanplant knotwilg

oude knotwilg

Iedere uil was ooit een uilskuiken
De kerkuil en steenuil zijn uit de gevarenzone. Zij worden niet
langer met uitsterven bedreigd. Vrijwilligers van de uilenbescherming hebben nestkasten geplaatst en er zijn 4500 projecten
uitgevoerd ter verbetering van het biotoop. Dat heeft geholpen!
Verspreid over Brabant zijn verschillende uilengroepen actief. Verschillende groepen kunnen
nog hulp gebruiken. Neem hiervoor contact op
met uilenbeschermingbrabant@gmail.com
Foto: Kerkuil schuur oude schoolstraat
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Bloemen Moes Plantjes ruildag - oude schoolstraat 4

I

eder jaar rond februari gaat het al kriebelen.
Wanneer kan er begonnen worden met voorzaaien?
Zaaien gaat niet met één of twee zaadjes maar vaak
met meer, mocht er onverhoopt niets opkomen…..
Komt het wel allemaal op dan heb je vaak veel te veel.

Je kan ze aan je familie geven of ze aan de straat
zetten of je organiseert een plantjesmarkt. Koffie, thee
en cake erbij en je hebt een leuke zaterdagochtend met
bewoners uit je dorp.
Iedereen bedankt die plantjes zijn komen brengen,
halen of zijn komen ruilen. Het idee om met gesloten
beurs een plantenmarktje te organiseren is volgens ons
geslaagd. Tot volgend jaar, eerste zaterdag na
ijsheiligen.
WEDSTRIJDPOMPOEN: De negen wedstrijdpompoenen
die deze dag zijn uitgedeeld hebben allen een nieuwe
eigenaar gekregen. Vrijdag 19 oktober wordt er gemeten welke plant de grootste pompoen heeft opgeleverd.

Oprichting dorpsvereniging

W

e gaan terug naar 1978. In dit jaar is de eerste
wagen 'de Berenboot' gemaakt en is met deze
wagen in Heusden de eerste prijs behaald.
Door deze prachtige prestatie is carnavalsvereniging de
Hékèse Hellevegers opgericht. Zo werden de jaren erna
ook wagens gebouwd. Echter werd het elk jaar moeilijker
om genoeg enthousiaste mensen te houden.

Foto: Bert van Dinther

Er was al veel langer een stuurgroep Herpt - Hedikhuizen
die clubhuiswerk deed. Met de kinderen van de club
werd, met carnaval, al voor 1978 aan loopgroepen
meegedaan. In 1983 is er een nieuw bestuur bij de
carnavalsvereniging gekomen en ontstond er een
afsplitsing van Herpt. Toen is eigenlijk de dorpsvereniging
ontstaan. In dat bestuur zaten veel mensen die nu nog in
het bestuur van de dorpsvereniging zitten.

Ook werden er naast carnaval andere activiteiten
georganiseerd. Door de jaren heen werd de carnaval
steeds minder en is er vanaf 1986 geen wagen meer
gebouwd. Zo zijn er verschillende activiteiten door de
jaren heen georganiseerd. Er zijn o.a.disco's, zeskampen,
kermis in het café, slaapfeesten, boottocht, barbecues,
bezoek aan de dierentuin en een feesttent.
En er was een EHBO vereniging, en niet zo maar een
EHBO vereniging. Het Eerste Hékèse Blaas Orkest.
Dit orkest heeft verschillende optredens gehad in
Heusden en Haarsteeg. Zo heeft het dorpsvereniging
ook verschillende jaren een bezoek gebracht aan de
bioscoop in Kaatsheuvel met de kinderen en als
afsluiting gingen we een frietje eten. De dorpsvereniging
verzorgt een bloemetje voor mensen die langere tijd in
het ziekenhuis liggen en heet ook nieuwe inwoners
welkom. Daarnaast zijn er de activiteiten die we nu nog
jaarlijks organiseren. Denk maar aan paaseieren zoeken
in de speeltuin, Sint Nicolaas viering, mannen en
vrouwenavond en de jaarlijkse Nieuwjaarsborrel in het
fort. Sinds kort is er een nieuwe activiteit in het leven
geroepen: het kwartaal café. Zo kijkt de dorpsvereniging
door de jaren heen aan welke activiteiten er behoefte
aan is en speelt daar op in. Het ene jaar is er voor de ene
activiteit geen animo voor en bedenken ze weer een
andere leuke activiteit.

dehekesepost@hedikhuizen.nl |
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Lief en Leed
Ter nagedachtenis aan

Jan Bruijsters
echtgenoot van

Annie Bruijsters van den Tillaard
Geboren 30 november 1937
te Hedikhuizen
Overleden 29 april 2018
te Vlijmen
Je was de jongste en enige zoon uit een gezin van vijf
kinderen. Bij je geboorte woog je maar 2 pond, of zoals je
zelf zei; “Zo zwaar als een pak suiker”. De artsen gaven je
aan je ouders mee om thuis te sterven. Maar je lichaam
gaf het niet op. Achter de potkachel in een kistje gevuld
met stro, dronk je, uit het poppenflesje van je zus, de
moedermelk van andere vrouwen uit het dorp.
Met diezelfde levenskracht heb je op het einde de dood
nog twee maal bedrogen.
In je jeugd hielp je thuis met de beesten en op het land,
dat deed je ook bij de boeren, “Jantje” was klein van stuk
maar oersterk. Samen met je vader verdiende en bouwde
je een nieuw huis. Vanaf je diensttijd tot aan je pensioen
heb je, als besteller, bij de PTT gewerkt. Iedereen kende je
dan ook als “Jan de Post”. In 1963 trouwde je met Annie.
Jullie kregen samen drie kinderen en vier kleinkinderen.

HOERA
Mary van Bommel
is 31 mei 90 jaar geworden

Van je sociale inborst werd graag gebruik gemaakt en als
iemand iets niet meer kon gebruiken kwam het bij Jan op
zolder terecht.
Je zette je in voor de vakbond en de “Eurokapel”. Je had
plezier in je muziek, een borrel, de duivensport, biljarten,
fietsen, je moestuin en het houden van kippen en een
paar “beestjes”. Maar het meest nog kon je genieten van
je gezin en vrienden, als die bij elkaar kwamen voor een
feestje of een barbecue.
De stap om je geboortegrond te verlaten en het vertrek
van je jongste zoon John naar Canada, vielen je zwaar.
Twee maal heb je hem in Canada bezocht.
De laatste jaren werd je gezondheid fragieler, daarom
verhuisde jullie naar een seniorenwoning in Vlijmen.
In september vorig jaar werd je geveld door een herseninfarct. Je ontving toen het laatste sacrament. Wonderwel
knapte je weer wat op en ging je revalideren in
“Het Hof van Hintham”. Dat was een zware tijd voor je, je
miste Annie. Gelukkig konden jullie later samen naar het
Sint Janshof. Ook hier heeft dat ijzeren gestel van je weer
een doodstrijd gewonnen, maar telkens kwam je er zwakker uit. Op 29 april heb je de handdoek in de ring gegooid
en ben je rustig ingeslapen. We hebben je nog eenmaal
door je geliefde Hedikhuizen gereden en nemen afscheid.
Jan, Pa, bedankt, we zullen je missen, het ga je goed.
Langs deze weg willen wij u allen bedanken voor uw
belangstelling en medeleven bij het overlijden
van onze vader “Jan de Post” Bruijsters.

Wij feliciteren
Joke & Co van de Griend
Kerkstraat 23a
met hun 50 jarig huwelijk

Wij van de redactie zijn aangewezen op jullie.
Wij vragen jullie om informatie over lief en leed met
ons te delen. Wij zullen ten aller tijden toestemming
aan de desbetreffende personen/familie vragen
voordat wij dit in De Hékèse Post plaatsen.
Mail naar dehekesepost@hedikhuizen.nl
Alvast bedankt
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Oudste bewoner van Hedikhuizen

O

nze oudste bewoner van Hedikhuizen is Albert Winkel, 91 jaar oud wonende
met zijn vrouw Riet op de Kerkstraat 10.
Ik werd hartelijk ontvangen door Riet en Albert en vertelde dat ik een stukje
wil schrijven over Albert, als rasechte Hékèse. Albert is geboren op 18 april 1927
in een gezin van drie meskes en twee jongens. De ouders van Albert zijn in 1920
getrouwd, vader was toen 40 en moeder 20. Zo vertelde hij dat zijn vader nogal
een ‘wilde’ was, hij was altijd op het veld aan het jagen en stropen. Hij was ook
de eerste in het dorp die een paard had om te eggen en te ploegen en de eerste
die een fiets had op houten banden. Zijn ouders hadden een boerderij (nu het
huis op Kerkstraat 18) met zes à zeven koeien, die aan staken waren vast
gebonden en natuurlijk met de hand werden gemolken. Het was armoede,
ze legden elke cent weg om een stukje land te kunnen kopen.
Albert groeide op, op de boerderij, maar zijn hart lag bij muziek en vooral bij
piano. Hij ging naar de Mulo in Den Bosch om zo op het conservatorium te
kunnen komen. Maar toen de oorlog uitbrak werd Albert naar de boerderij
terug geroepen. Natuurlijk heeft Albert veel verteld, ook over de oorlog.
Wat er uit sprong was dat ze in november 1944 waren bevrijd, maar dat de hele Hékèse bevolking moest worden
geëvacueerd, omdat de Duitsers aan de overkant van de Maas zaten en de Engelsen en Canadezen aan deze kant
van de Maas. Hedikhuizen lag dus midden in de frontlinie, waardoor er heel veel is vernietigd en beschadigd.
Veel van de bewoners zijn toen naar Nieuwkuijk gegaan. De echte bevrijding werd lang gevierd met veel feestjes,
piano en gezang en natuurlijk met de nodige drank.
Albert en Riet uit Herpt trouwden in 1956 en namen de boerderij met
dertien koeien over van zijn ouders. De veestapel groeide al snel naar
twintig en toen ze in 1958 machinaal begonnen te melken groeide het
bedrijf tot negentig koeien. Albert en Riet hebben samen met hun vier
zoons de boerderij gerund, die nieuw is gebouwd aan de Omloop 2.
Albert was heel vaak weg, omdat hij orgel ging spelen in de Lambertuskerk in Hedikhuizen en in kerken in naburige parochies. Riet moest
vaak melken en dat deed ze met twee zoons, de andere twee moesten al heel jong leren koken. Hans, de oudste zoon, heeft de boerderij
overgenomen, omdat het boeren hem in het hart zat. Nog steeds
boert Hans, maar is overgestapt van melkbedrijf naar een landbouwbedrijf.
Maar de ogen van Albert gaan écht twinkelen als hij praat over op het orgel spelen in de kerken.
HIJ IS 70 JAAR ORGANIST GEWEEST IN DE LAMBERTUSKERK!!!!!
en in al die jaren heeft hij heel veel trouwerijen, begrafenissen
en gewone missen met zijn orgelmuziek mogen omlijsten.
Albert en Riet hebben veel meer verteld dan ik nu opschrijf,
maar deze korte impressie van Alberts leven rond ik af met te
vertellen dat zij heel trots en gelukkig zijn met vier zonen en
vier schoondochters, twaalf kleinkinderen en vier achterkleinkinderen en….. nummer vijf is onderweg.

dehekesepost@hedikhuizen.nl |
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Uit de moestuin
Bart en zijn aardbeien – “Fragaria”

O

ngetwijfeld hebben de meeste lezers al volop
kunnen genieten van het eerste fruit van het jaar,
de AARDBEI. Heerlijk zoet wanneer dit vruchtje
genoeg zon krijgt en de prachtig rode kleur maakt
van je beschuit een waar feest.
Er bestaan verschillende soorten aardbei. Een variatie
hierin is die van 1 malig- of doordragende rassen. Zelf
ben ik ooit begonnen met beide soorten aan te planten
(dacht ik), maar toen de eerste pluk geoogst was
verscheen er niets meer. Teleurstellend. Er kwamen
enkel nog uitschieters.

De volgende generatie staat dan alweer een jaar op hun
plek en zijn ondertussen mooie volle planten geworden.
De aardbeienplantjes worden na het tweede jaar op
geruimd om de grond niet te erg te belasten. Zo gaan ze
op hun manier mee in de wisselteelt van de moestuin.

Tip van Bart:
Wanneer de bloesem in de aardbeienplantjes
tevoorschijn komt heb je soms aan één takje
wel vijf bloempjes. Ik nijp er altijd enkele weg.
Meestal houd ik er twee á drie per takje over.
De netto opbrengst van de plant zal gelijk
blijven. Dus met minder bloemen ga je grotere
aardbeien krijgen!!

Ondertussen heb ik de derde generatie aardbeien staan
van mijn oorspronkelijke aankoop en ze zijn, tot zover,
nog prachtig, sterk en goed fruitdragend.
Links zit nog vast aan de plant

Rechts knip ik af

In mijn tuin heb ik zowel zand als klei grond. Zelf zet ik
de jonkies (uitlopers) in potjes met zandgrond. De navelstreng houd ik nog in takt tot het een mooi wortelgestel
van zichzelf heeft. Vorig jaar, heb ik na de winter de
jonkies pas losgemaakt en uitgeplant deze gaven een
paar maanden later aardbeien. De uitlopers die daarna
kwamen heb ik voor de winter al in de volle grond gezet.

Wat te doen als je je oogst hebt binnengehaald?
Vorig jaar had ik ruim twee kilo aan aardbeien geoogst
en op één of andere manier zijn deze allemaal direct
opgegeten. Het lijkt wel of mijn familie een wekkertje
heeft gezet, want wanneer er aardbeien zijn komen ze
ineens allemaal op de koffie. En daar hoort natuurlijk
een beschuit bij, rijkelijk belegd met aardbeien.
Ik ben bang dat ze, dit jaar ook weer, direct zullen
worden geconsumeerd. Ook wil ik dit jaar jam maken
én een vlaai bakken! Als hij lukt stuur ik het recept in.

Tip van buurman Theo:
Kweek de uitlopers op in schrale zandgrond, wanneer ze dan worden uitgeplant in de klei ontstaat er stress (waterstress). Doordat ze worden
uitgeplant op een andere grondsoort ontwikkelen
zich meer bloemen, en dus meer aardbeien!! Dit
werkt zowel van zand naar klei als andersom.
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Recept voor Aardbeienvlaai













200g bloem
5g droge gist
3tl suiker
Snuf zout
30 g gesmolten boter
45g ei
500ml (custard) pudding
2/3tl vanille-extract
500g aardbeien
165g geleisuiker
Scheut water
70ml handwarme melk

We maken een begin met de vlaaibodem van 28 cm.

Doe alle ingrediënten, behalve het zout, in een kom en
kneed dit tot een soepel deeg. Na 10 ongeveer minuten
het zout toevoegen, zo dood je het gist niet. Vervolgens
nog enkele minuten kneden tot je denkt dat het zout
goed verdeeld is. Leg het deeg weg in een kom. Afgedekt
laten rijzen tot het in volume verdubbeld is.
Verwarm de oven voor op 190 graden Celsius.
Druk nu alle lucht uit het deeg en kneed het tot een
gladde bal. Rol vervolgens je deeg uit tot een plak
waarmee je de vlaaibodem ruim kunt bedekken.

Bekleed je ingevette vlaaivorm met het deeg en snij het

overtollige deeg weg. Prik vervolgens gaatjes in de
bodem met een vork en bedek hem met bakpapier.
Vul nu je deegbodem met bakkralen (zelf gebruik ik hier
gedroogde erwtjes voor, werkt net zo goed).
Bak nu de vorm in 20 tot 30 minuten gaar. Wanneer de
bodem nog net niet gaar is en de zijde wel, kun je de
bodem nog een minuutje terug zetten zonder de kralen
en het bakpapier.
De custard maak je naar eigen keus. Ik heb Dr. Oetker
in de kast staan. Ik voeg wel wat extra vanille-extract
toe, gewoon omdat het lekker is.
Wanneer de bodem enigszins is afgekoeld kun je hem
of haar bedruipen met de pudding. Neem 400 gram van
de gewassen aardbeien, daarmee bekleed je de met
pudding gevulde bodem.
De overige 100 gram aardbeien gaan in een pannetje
met een scheut water. Deze helemaal kapot koken en
vervolgens door een zeef drukken. Het verkregen sap
vermengen met de geleisuiker en even laten afkoelen.
Niet te ver laten afkoelen!! Dan krijg je de gelei niet
meer over de taart gegoten. Dus even laten indikken en
dan over de taart gieten.
Het geheel in de koelkast en na een paar uur heb
je een heerlijke aardbeienvlaai!!

Glasvezel via Midden-Brabant glas

O

nlangs heb je een huis-aan-huis verspreiding van de "laatste kans brief” van Midden-Brabant glas ontvangen in
je brievenbus. Hiermee zit de aanleg van het glasvezel netwerk in de laatste fase en uiteindelijk zal dit netwerk
in de komende maanden in Hedikhuizen worden gerealiseerd. Dit betekent dat degenen die zich hebben
aangemeld een keuze moeten maken uit de beschikbare providers en pakketten. Voor hen die niet weten welke
provider of pakket het best gekozen kan worden is een overzicht gemaakt met de voor- en nadelen per provider.
Waarom zou je voor de ene of waarom juist voor de andere provider kiezen.
 Trined heeft een pakket aan mogelijkheden dat het meest lijkt op een reguliere Ziggo aansluiting; goede service en

een compleet pakket aan mogelijkheden en redelijk geprijsd;
 Fiber heeft een vrij goedkoop alles in 1 pakket. Iets minder mogelijkheden maar nog steeds een uitgebreid pakket;
 Stipte heeft een vrij duur alles in 1 pakket maar heeft daarentegen zeer goede services en zeer uitgebreide
mogelijkheden;
 Netrebel heeft alleen supersnel internet; dit is meer een abonnement voor mensen die zelf willen installeren en
willen pionieren met televisie en telefonie. Dit betreft een maandcontract.
Een complete folder van deze providers staat op https://www.hedikhuizen.nl/index.php/home/actueel/glasvezel
Eveneens vind je daar een beknopt overzicht per provider met hun mogelijkheden.
Goed te weten, bedenk dat je niet voor altijd vast zit aan je provider keuze.
De eerste 3 providers kennen een jaarcontract. Na een jaar ben je weer vrij om een nieuwe keuze te maken.
Natuurlijk maak je je eigen afweging en keuze maar als je vragen hebt neem dan even contact op met Hans Boelen
(hans.boelen@hedikhuizen.nl)

dehekesepost@hedikhuizen.nl |
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Wat een prachtig gezicht! Het voorjaar was volop aanwe
Veel fietsers stapten af om een foto te maken

Gezocht vrijwilligers
Voor de volgende

Bollenplantdag
zoeken we nog
mensen die willen
helpen met het
planten van de bollen
20-21 oktober 2018
Zet het in je agenda
en kom helpen!!
8
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ezig in ons dorp door de uitbundig bloeiende narcissen.
n van de weelderige bloemen en vergezichten

Foto ingezonden door Corrie van Dortmont

dehekesepost@hedikhuizen.nl |
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Bedrijvigheid
Varkens in de wei
Voor Hedikhuizen normaal, maar over het algemeen heel (BIO)Buitengewoon.
Ons is gevraagd wat over het Biologisch varkensbedrijf
Alpeko te vertellen in de Hékèse post

O

p 2e Paasdag hadden we op ons bedrijf weer de
mogelijkheid om een groot aantal consumenten te
laten zien wat wij anders doen dan reguliere
varkensbedrijven in Nederland en zijn er bijna 2000
mensen een kijkje komen nemen op de AH buitendag.
Wij zijn een van de ongeveer 80 grotere biologische
varkens bedrijven ,die er voor zorgen dat 2 % van het
varkensvlees dat gegeten wordt in Nederland Biologisch
is. Wij doen dit met onze 6 medewerkers die daarvoor
elke dag in touw zijn om de dieren te verzorgen.
Op een Biologisch bedrijf hebben de varkens ongeveer
3x meer ruimte, verdeelt in een binnen deel en een
verhard buiten gedeelte, in de binnenruimtes ligt volop
stro als natuurlijk ligbed en als afleiding. Ze krijgen
biologisch voer dat zonder bestrijdingsmiddel en
kunstmest is gegroeid en verder ook geen synthetische
of onnatuurlijke middelen bevat.
Dieren krijgen alleen medicijnen als het echt nodig is
en dus nooit preventief. En behouden natuurlijk
hun kenmerkende krulstaart.

De dieren die je bij ons vanaf het voorjaar tot najaar
in de wei ziet lopen zijn allen drachtige zeugen die
tot een week voor het werpen van de biggen in het
kraamhok gaan waar ze natuurlijk ook los loopt,
haar nest kan bouwen en zich kan voor bereiden
voordat ze gemiddeld van zo’n 15 biggen gaat bevallen.
De biggen blijven tot aan de 11 weken in het zelfde hok
en wegen dan inmiddels 23 kg en worden dan verplaatst
naar de vleesvarkensstal waar ze nog ongeveer 5
maanden blijven tot ze 130 kg wegen en na een goed
leven uiteindelijk toch naar het slachthuis gaan.
Het voer dat de varkens bij ons krijgen maken we
grotendeels zelf op het bedrijf en bestaat voor 65 % uit
biologische restproducten zoals retour brood, kaaswei,
tarwe zemelen en soja melk van de tofu productie.
Maar ook het gras, de erwten, gerst en maïs hebben we
zelf in opslag en wordt gemalen, gemengd en verwerkt
tot het dagelijkse rantsoen waarvan we 7 verschillende
samenstellingen maken voor grote en de allerkleinste
varkens. En krijgen dus een gevarieerd dieet dat niet
alleen zorgt voor smakelijk en gezond maar ook
duurzaam biologisch varkensvlees.

Voor een consument/ burger is er een wir-war aan
keurmerken en labels beschikbaar waar vaak ook weer
strengere of minder strenge eisen aan gekoppeld zijn.
Soms wordt men in de supermarkt toch weer verleid
door alleen de mooie plaatjes en niet door werkelijk
inhoudelijke verschillen die er echt toe doen.
Voor nog meer informatie kunt u terecht in ons
verkooppunt of op de website www.biobuitengewoon.nl
waar u ook online via de webshop onze vleesproducten
kunt bestellen.
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{ in ons dorp }

Huizen en Plekken met Geschiedenis

Z

Protestant kerkje

o’n 20 jaar geleden werd ik getipt om eens in het dorpje Hedikhuizen
te gaan kijken. Ik kwam al fietsend aan op de Hoge Maasdijk en zag dit
prachtige verstilde kerkje staan. Turend over het land en kijkend naar
het kerkje dacht ik: als je hier toch zal wonen!
Nu woon ik in Hedikhuizen!! Vandaar mijn interesse voor de geschiedenis
van dit Protestants kerkje. Het kerkje is in 1140 gebouwd. Het is een
eenbeukig gotisch kerkje van baksteen, bestaande uit een driezijdige
gesloten koor en een travee. Steen met jaartal 1779 boven ingang zuid
zijde. Voor de vernieuwde west muur de resten van een romaanse
voorgangster: een tufstenen traveerestant met kolonetten en gewelf
aanzet. Tijdens de restauratie van 1937 heeft men onder de kerkvloer een
oude put gevonden met veel, zeer oude, menselijke resten. Daardoor
vermoedt men dat deze plek al lang voor het Christendom werd gebruikt
als offerplaats. Moet je je voorstellen: deze plek werd al voor vele
‘religieuze’ diensten gebruikt.
De kerk werd gebouwd als Rooms Katholieke kerk en tijdens de reformatie in 1598
in beslag genomen door de protestanten. In 1840 probeerde de Roomsen het
kerkje terug te krijgen, wat mislukte en vandaar de naam in de volksmond
‘Protestantse kerkje’. Het is ook de eerste Lambertuskerk in Hedikhuizen. Rond
1920 besloot de gemeenteraad van Hedikhuizen om kerk en toren te slopen, maar
nadat hiertegen verzet rees, werd deze beslissing bij Koninklijk Besluit nietig
verklaard. Het kerkje is in 1937 gerestaureerd, maar op het einde van de oorlog is
het erg gehavend uit de strijd gekomen, mede omdat de Duitsers het kerkje wilden
vernietigen vanwege zijn toren, die als uitzichtpunt diende. In de nacht van vier op
vijf november 1944 hebben vijftig personen, die zich schuil hielden in de kerk, zich
net op tijd uit de voeten kunnen maken, met behulp van een ladder. Hiermee hadden de Duitsers kort daarvoor de toren beklommen om springstof aan te brengen.
De toren werd daadwerkelijk opgeblazen.
Na de oorlog is het kerkje voor een deel weer gerestaureerd, maar de toren is nooit terug gebouwd. Het aantal
kerkgangers liep terug en uiteindelijk werd het kerkje gesloten voor religiegeuze diensten. Daarna is het kerkje aan
particulieren verhuurd, waaronder Anna Borst, die er ruim dertig jaar heeft gewoond en de Handelspost Inipi
(Indiaanse kunst en spiritualiteit) heeft gevestigd. Nu woont er een nieuwe familie in, waar ik binnenkort maar eens
op een bakkie ga! Prachtig als je nu langs dit kerkje komt op de Hoge Maasdijk en dat je je realiseert, dat minstens
1.500 jaar en misschien nog wel veel langer, hier altijd mensen zijn samengekomen in wanhoop en hoop, smart en
liefde, armoede en rijkdom om tot hun God of Goden te bidden.

dehekesepost@hedikhuizen.nl |
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{ in ons dorp }

De boom vertelt...
Over het water, onze Maas, de loop der dingen en de tand des tijds; over wat was, wat werd en is.
Nee, niet over wat zal worden, want daarvan kan alleen de toekomst vertellen, zodra zij oud genoeg is
om verleden te zijn…

I

k heb het eerste levenslicht gezien toen de Maas nog in de bedding van de oude Romeinse Maas boven
Hedikhuizen langs afliep richting Neder-Hemert. In die tijd kon Bern nog te voet via het Heleind en de Bernsche
Steeg bezocht worden. De Hoge Maasdijk beschermde het dorp tegen het water van de Hedikhuizense Maas,
een scherpe meander van de maas, die via kanaaltjes uitkwam in de haven van Haarsteeg.

1878

1904

De eerste jaren van mijn leven speelden zich af in een periode waarin spoorlijnen werden aangelegd, het eerste
commerciële telefoon netwerk werd opgericht en het elektrisch licht werd uitgevonden. Echter Hékèse maakte van
dat alles in die tijd weinig mee. Ze was een rijke zelfstandige gemeente bestaande uit de kernen Hedikhuizen,
LuttelHerpt en Haarsteeg, waar een boeren bevolking leefde. Ons leven kabbelde, net als het water, rustig voort.
De ontwikkelingen in de maatschappij waren echter een voorteken van verandering. Het water bleek een groeiende
tegenstander, die we steeds vaker maar ternauwernood de baas konden in het historische Land van Heusden.
Onze polder moest beter beschermd worden tegen het wassende water. De Merwede herbergde het water van twee
grote rivieren (Rijn en Maas). Daarnaast stond het water in de Waal meestal hoger dan in de Maas, waardoor het
water in de Maas werd opgestuwd. Dit gaf toenemende wateroverlast die niet langer tolerabel was.
Er werden plannen gemaakt om de Merwede/Waal/Rijn geheel te scheiden van de Maas. In 1883 werd bij wet,
de Maasmondwet, besloten tot het graven van de Bergsche Maas en het afsluiten van de Andelsche Maas
(de huidige Afgedamde Maas) en rond 1900 veranderde mijn uitzicht drastisch.
De oude loop van de Maas werd afgedamd bij Well en de Bergsche Maas, die het historische Land van Heusden in
tweeën deelde, werd gedeeltelijk door een nog oudere Maasbedding gegraven (tot 1273), waarvan het parallel
lopende Oude Maasje nog rest. Dit werd gedaan om ingrijpende veranderingen in de waterafvoer van de
omringende polders,die van oudsher afwateren in het Oude Maasje, te voorkomen.
Vanaf 1906 stroomde het water vlak boven Hékèse langs richting Heusden. De oude Bersche Steeg werd een dijk.
Er kwam een pontje naar Bern. Mijn wortels stonden gedeeltelijk in het water. En zo groeide ik uit tot een
buitendijkse boom.

1925
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dorpsvereniging

{ dorpsvereniging }

Paaseieren zoeken
Het was wederom weer een groot succes!
De hulp-paashazen Ria, Bert en Mariëlle
verzamelden zich al vroeg in de speeltuin
om een emmer vol chocolade eieren te
verstoppen. Al voor half elf kwamen vanuit
alle windrichtingen verwachtingsvolle
kinderen met emmertjes aangelopen.
Het druilerige weer kon niemand iets
schelen. Na het startsignaal van Ria, rende
iedereen de speeltuin in op zoek naar het
mooiste ei, of naar zoveel mogelijk. De
ouders mochten achter een denkbeeldige
lijn blijven staan en deden dat ook keurig!
Al snel waren de meeste eieren gevonden. Zodra de eerlijke verdeling had plaatsgevonden en
elk kind tevreden naar de hoeveelheid eieren in het emmertje of tasje keek, werden ook de
eerste volle chocolade monden zichtbaar. Aan hen zou het niet
liggen; Pasen 2018 was goed begonnen!

Kwartaal café
De vrijdagavondborrel op 6 april kende weer een grotere opkomst
dan de vorige keer en daarmee lijkt dit initiatief een succes te zijn.
Het was dan ook weer erg gezellig met ruimte voor mooie verhalen
uit de oude doos en bijpraten over wat ons zoals bezig houdt in het
dorp. Aan het eind van de avond was de drank op de stemming zo
nog beter en werden er afspraken gemaakt voor de volgende:
vrijdag 6 juli, 20:30 uur in de Leerfabriek!

Agenda
Vrijdag 6 juli: Kwartaal café 20:30u @De Leerfabriek
Zondag 16 September: organiseren we voor jong en oud een gezellige
dorpsmiddag. Natuurlijk met eten en drinken en zeer waarschijnlijk
met live muziek! @ Speeltuin

dehekesepost@hedikhuizen.nl |
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buurt bestuurt

{ buurt bestuurt }
Sinds het voorjaar 2015 heeft een groep bewoners van het dorp zich
verenigd in ‘Buurt Bestuurt Hedikhuizen’. Dit is een initiatief van, voor
en door bewoners van Hedikhuizen. Buurt Bestuurt heeft een aantal
doelen geformuleerd voor zowel de kern van Hedikhuizen als het
buitengebied. Nu, en in de nabije toekomst moet het daar leefbaar en
vitaal, duurzaam, veilig en sociaal bestendig zijn. Buurt Bestuurt is
geen stichting of vereniging, maar bestaat uit een aantal vrijwilligers
die er samen met de bewoners de schouders onder willen zetten.
Wat vinden zij belangrijk :
 De rust, ruimte, vrijheid, het authentieke dorpse karakter en de
cultuurhistorische waarden en elementen behouden en herstellen.
 Bijdragen aan een goede sociale cohesie en gemeenschapszin en
zorgen voor (openbare) voorzieningen die aantrekkelijk, geschikt, toegankelijk en bereikbaar
zijn voor alle mensen en alle leeftijden.
 Het landelijke karakter met het vele kenmerkende groen en de landschappelijke waarden behouden of herstellen.
 Zorgen dat de openbare ruimte goed wordt onderhouden.
Dat doen zij door de verschillende acties uit te voeren in werkgroepen.
Die acties komen voort uit het Plan de Campagne Hedikhuizen op weg
naar 2025. Zo zijn er werkgroepen voor Duurzame energie, een Buurthuis, Landschapselementen en nieuwe Ommetjes rond Hedikhuizen.
Alles wat zij voor het dorp en de omgeving willen doen willen ze het
liefst samen met de bewoners. De gemeente Heusden stelt daarvoor
jaarlijks een budget beschikbaar. Er worden informatiebijeenkomsten
georganiseerd waar iedereen welkom is. Daarnaast vergadert Buurt
Bestuurt regelmatig, elke keer bij iemand thuis aan de keukentafel.
Deze bijeenkomsten zijn openbaar en voor iedereen toegankelijk.
Voor informatie neem contact op met hansmeulenbeld@gmail.com.

Buurt Bestuurt nodigt dorpsbewoners van harte uit om een keer te komen kijken,
meepraten en meedenken: hoe meer deelnemers, hoe meer er bereikt kan worden.
Werkgroep Openbare ruimte
De nieuwe werkgroep Openbare ruimte houdt zich bezig met -onder andere- de bestrating, de
bermen, de sloten en de afwatering in ons dorp, en dan vooral de staat van het onderhoud en
het beheer. De werkgroep heeft een aantal, vaak al bekende, zaken geconstateerd, zoals de
waterhuishouding. Zo zijn enkele duikers grotendeels dicht geslibd
en diverse watergangen zijn dicht geploegd, met een slechte
afwatering en wateroverlast tot gevolg. Het rioolstelsel is slecht in
kaart gebracht en de gemeente weet niet precies waar alle
afvoeren liggen. Andere punten zijn de slechte staat van het
onderhoud van het straatwerk, de slechte kwaliteit van de
waterleiding. De bermen van de smalle polderwegen, zoals de
Buitenwaardenweg, de Bokhovenseweg en de Ophovenseweg
veranderen in najaar en winter in drassige modderpoelen. De
werkgroep zal een plan opzetten om verbeteringen te bereiken.
Sinds kort staan de restafvalcontainer en de glasbak broederlijk naast elkaar aan de Lambertusstraat. In samenspraak met de werkgroep heeft de gemeente een parkeerstrook aangelegd,
zodat je veiliger kunt parkeren om bij de containers te komen. En er is aan drie zijden een heg
aangeplant. Binnenkort zal nog een lantaarnpaal bij de containers worden geplaatst.
Net buiten het kombord aan de Lambertusstraat is een jonge lindeboom afgebroken,
vermoedelijk door vandalisme. In het najaar zal een nieuwe boom worden geplant.
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HEDIKHUIZEN DUURZAAM en wat is de functie van de KERNGROEP
Zoals in de vorige editie van De Hékèse Post vermeld, zijn er een aantal actieve en milieubewuste inwoners van
Hedikhuizen aan de slag gegaan met de uitwerking van één van de acht actiepunten geformuleerd door
Buurt Bestuurt: HEDIKHUIZEN DUURZAAM !
De uitwerking van dit actiepunt vraagt technische kennis, kennis omtrent de infrastructuur van het energienet,
betrokkenheid bij de ontwikkelingen rond duurzaamheid en bovenal inzicht en ervaring rond burgerparticipatie:
hoe creëer je belangstelling en betrokkenheid van burgers bij een dergelijk veelomvattend en complex
onderwerp waar ieder mee te maken gaat krijgen. Zorgvuldigheid, verantwoording en transparantie zijn daarbij
van groot belang.
Om aan een aantal basisvoorwaarden te kunnen en willen voldoen, is er gekozen voor het GoodGovernance
model. Dit model zou een garantie moeten zijn voor het steeds weer op een juiste en ethische wijze wegen van
belangen van alle betrokkenen. Een belangrijk onderdeel daarvan is de opbouw van de organisatie, waarbij een
aantal leden het PROJECTTEAM vormen die worden aangestuurd door de KERNGROEP.
Het Projectteam voert het project uit, neemt daarbij het voortouw, oriënteert zich op het onderwerp, neemt
initiatieven en werkt deze uit. Regelmatig leggen zij hun vorderingen voor aan de Kerngroep. De Kerngroep volgt
op een kritische wijze de handelingen van het Projectteam, voorziet hen van correcties en/of aanvullingen en
geeft gevraagd en ongevraagd adviezen ter bewaking en stimulering van het ontwikkelingsproces. Instelling van
een Adviesraad garandeert betrokkenheid en inbreng van zo veel mogelijk bewoners.
Uit de opsomming van de activiteiten van de KERNGROEP kan opgemaakt worden dat deze groep ‘sturend’ is
voor het proces waarbij het Projectteam het voortouw heeft; de Kerngroep wordt dan ook wel de STUURGROEP
genoemd. Maar wat valt er dan precies te ‘sturen’ en waarom kan dat allemaal niet wat eenvoudiger?
Als je intensief en met veel gerichtheid initiatieven neemt, kan het gebeuren dat je onderweg afwijkt van je
uitgangspunten en dat je de doelstelling uit het oog verliest. Het wordt dan wel gemakkelijk de ‘stip aan de
horizon’ genoemd, maar wat als die ‘stip’ gaat bewegen en wat als die ‘stip’ groter of kleiner wordt. En het wordt
nog ingewikkelder als de verschillende leden van het projectteam het mogelijk hebben over verschillende
‘stippen’. Dit alles kan en zal gebeuren bij het uitvoeren van een project, zo complex en zo veelomvattend.
Het is aan de leden van de STUURGROEP om op dergelijke momenten het projectteam met raad en daad bij te
staan en hen gericht te houden op het doel, rekening houdend met alle belangen en belanghebbenden. Immers
binnen het project worden zaken besproken en uitgewerkt die alle inwoners van Hedikhuizen aan gaan voor wat
betreft een van de meest noodzakelijke woon- en leef voorzieningen nl. energie ! En dat dan nog in een vorm
waarbij de levering gegarandeerd is tegen een acceptabele prijs.
Ga er maar aan staan !! Het projectteam verdient dus alle steun bij de uitvoering van hun opdracht. En daar waar
andere bewoners van Hedikhuizen hen kunnen helpen om deze complexe opdracht uit te voeren, moeten zij dat
zeker niet nalaten.
Hopelijk heb ik u duidelijk kunnen maken dat het project HEDIKHUIZEN DUURZAAM zich niet eenvoudig laat
vangen in een one-liner, maar dat het de creatieve inzet vraagt van allen die zich betrokken voelen bij een beter
milieu!
Namens de leden van de Kerngroep / Frank van de Leur

dehekesepost@hedikhuizen.nl |
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PRIJSPUZZEL
WOORDZOEKER
Bokhovenseweg
Buitenwaardenweg
Groenstraat
Hogemaasdijk
Kerkstraat
Lambertusstraat
Omloop
Ophovenseweg
Oudeschoolstraat
Rietveldenweg
Zeggelaarseweg

Schrijf elke vierde niet gebruikte letter op. Dit zal een zin vormen van 9 woorden, (54 letter).
Stuur je antwoord naar dehekesepost@hedikhuizen.nl
Onder de juiste inzendingen zal tijdens het dorpsfeest in september een prijs verloot worden.

W

ist-U-Dat…

 Er een nieuwe lindeboom geplant wordt op de Lambertusstraat nadat deze omvergereden is
 Het eerste kuilgras dit jaar werd al binnen gehaald is in de laatste week van April
 De strijd om de grootste wedstrijdpompoen van het dorp is in volle hevigheid ontketend;

C O LO F O N

Redactie
Carine~Laura
Mariëlle~Wendy

dehekesepost
@hedikhuizen.nl

Gaan Helene, Olaf en Louise echt winnen?
 Rudi van Geffen loopt op dit moment de GR5 naar Nice, waar hij ca. 3 maanden over zal doen
 De herhalingscursus reanimatie en het gebruik van de AED weer is geweest. Vincent, Mark,
Peer, Ton & Geert zijn weer opgefrist, Dop, Nelly & Mariëlle gaan naar de volgende.
Opgeven voor deze cursus kan via Ton van Dijk 0687890331 of Peer van Vleuten 0650490743
 De eerste echte Hékèse honing van 2018 al is geslingerd op Lambertusstraat 2A.

Zin om te proeven? Bel Mariëlle: 0611093030
 Goed nieuws! De zienswijze op de ontsluiting van het bedrijfsterrein Steenfabriek (PIP GOL) is
behandeld in de Staten Generaal. De Bellaard zal worden opgewaardeerd waardoor er een
acceptabel alternatief ontstaat voor vrachtverkeer dat nu door Hékèse rijdt.
 Er is een moestuin whatsapp groep is. Hierin zitten beginnende en ervaren moestuinders die
Adres
elkaar helpen bij vragen over tuinieren. Meld je aan bij Sandra 0651927008
Oude Schoolstraat 4
 De Lambertusstraat vroeger de Kipsteeg heette. Wie steunt een aanvraag om dit weer terug
Hedikhuizen
te veranderen? Laat het weten via dehekesepost@hedikhuizen.nl

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

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

16

