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Tis wat. Zo zijn we aan het genieten van een prachtige nazomer en zo lopen 
we met de winterjas aan en ligt de Sinterklaaseditie van de Peperbus weer in 
de bus.

Sinterklaas, de intocht. Los van de discussie over zwarte, blanke of gekleurde 
Pieten of de commercie rondom dit feest… , met zo’n intocht is een flink aan-
tal Heterenaren maanden zoet. Vergunning bij de gemeente, Rijkswaterstaat 
voor de boot, strooigoed zo goedkoop mogelijk regelen, pakken in orde maken, 
Pieten selecteren, om maar wat bezigheden te noemen. 

Vrijwilligers, onmisbaar. Zonder vrijwilligers geen intocht of Peperbus. In 
deze editie ook aandacht voor de vrijwilligers binnen de voetbalvereniging. 
Zonder bestuur, onderhoudsmensen, kantinepersoneel of jeugdtrainers heb 
je geen vereniging. Fijn dat we dat toch voor elkaar krijgen met elkaar.

In deze Peperbus uiteraard ook aandacht voor andere onderwerpen. NOS-  
cameraman Maurits Obbema komt aan het woord, evenals de talentvolle  
jonge baanwielrenner Stijn Geluk. De tweede helft van de bouw rondom de 
Jumbo is gestart (we krijgen er weer een mooi pand bij in het dorp) evenals de 
werkzaamheden in de Randwijkse waarden. Laten we hopen dat de Kerkuil 
daar niet te veel last van heeft. 

Kortom, weer een Peperbus die het lezen waard is!
De redactie van de Peperbus

Schrijvers gezocht

Ook in deze editie doen we een oproep voor schrijvers. Door een grotere schrijvers-

groep aan ons te binden, kunnen de artikelen beter over de schrijvers worden 

verdeeld. Ben jij creatief met taal en vind je het leuk om te interviewen en te 

schrijven?  

Dan ben jij de schrijver die de Peperbus zoekt! Meld je aan via info@peperbus-

heteren.nl. Twijfel je nog of heb je vragen? Laat het ons weten!

Verschijningsdatum volgende editie januari 2017
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“Ik heb veel nieuws gedaan en bij verschillende om-
roepen gewerkt. Twintig jaar geleden ben ik begon-
nen bij de regionale omroep Limburg. In Sittard heb 
ik, na de HAVO, de studie ‘Audiovisuele producties’ 
gevolgd. Was pas 17 jaar, wist eigenlijk niet goed wat 
ik wilde gaan doen, een vriend van me ging ook deze 
studie doen. In 2003 ben ik voor mezelf begonnen.”

“Tijdens de Tour de France was ik meerdere keren 
monterend cameraman voor de NOS en RTL. Dit jaar  
was ik gekoppeld aan verslaggever Kees Jongkind en 

samen maakten we reportages over de renners. Dit 
betekent veel anticiperen, op het juiste moment op 
de juiste plek zijn, en – niet onbelangrijk – zorgen dat 
je de juiste renner na de finish voor de camera krijgt. 
Het camerawerk is niet zo moeilijk. Dat wat er, elke 
dag gedurende drie weken, aan voorafgaat, is een ge-
weldig karwei! Bij het maken van beelden bij grote 
(sport)evenementen heb ik een gezonde spanning. 
Het is natuurlijk best bijzonder om tijdens de Olym-
pische spelen, het WK voetbal of de presidents- 
verkiezingen in Amerika achter de camera te staan.” 

De wereld door de ogen 
  van Maurits Obbema

‘Cameraman Maurits Obbema heeft 
weer het beste shot gevonden’

Een interview met Fabian Cancellara in Bern, tijdens de Tour de France.

Kleine foto’s:

-  Maurits in actie tijdens 

een interview bij de ‘autori-

teit persoonsgegevens’ voor 

programma de Monitor

-  Het beeld zoals het op tv 

is geweest, gezien door de 

‘viewfinder’ van Maurits
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“Sinds twee jaar ben ik cameraman voor het onderzoeksjour- 
nalistieke programma ‘de Monitor’ van de KRO/NCRV. Bij dit  
programma, met presentator Teun van de Keuken, is mijn in-
breng als cameraman groot, dit geeft veel voldoening. Meestal 
vindt er een dag van tevoren telefonisch overleg plaats en maak 
ik afspraken. Op de dag zelf check ik de apparatuur en bepaal ik 
welke lenzen ik mee moet nemen. Op locatie wordt een passende 
achtergrond gezocht en plaats ik de lampen zodat het licht goed 
is. Hoe zorg ik dat het beeld zo mooi mogelijk is, dat is de groot-
ste uitdaging voor mij!” Hiervoor gebruik ik, in tegenstelling tot  
bijvoorbeeld het filmen bij de Tour de France, een digitale film-
camera. Bij de Tour gebruikte ik een compacte camera met een 
andere lens die ook nog tegen een stootje kan.”

Maurits laat op de laptop een aantal voorbeelden zien waardoor 
ik een indruk krijg van zijn creativiteit als cameraman. Het doet 
me denken aan illusionisme, je krijgt als kijker namelijk een beeld 
met verschillende lagen te zien en wordt een aantal seconden op 
het verkeerde been gezet en dan pas zie je het werkelijke beeld. 
“Een prachtige televisieserie die kortgeleden is uitgezonden vind 
ik ‘Langs de oevers van Yangtze’. Daar kan ik erg van genieten.  
Elke aflevering van ‘De Monitor’ kijk ik twee keer. Eerst let ik op 
welke shots er gebruikt zijn en pas de tweede keer luister ik wat er 
gezegd wordt.”

Samen met de vrouw van Maurits praten we nog wat na over 
de voordelen van het wonen in Heteren. “Onze drie kinderen 
gaan naar de basisschool in het dorp en zijn lid van de sportclub.  
Maurits moet voor zijn werk veel naar het westen van het land, een 
wat hectischere omgeving. Wonen in Heteren zorgt voor rust en 
ontspanning”, aldus Judith. “En een verzoek van het team van de 
Julianschool voor het maken van een lipdub bij het afscheid van 
meester Berry is dan ook niet teveel gevraagd”, besluit de beschei-
den vakman Maurits Obbema.

Onderstaande quotes vind ik wanneer ik me voorbereid op het interview met Maurits Obbema. Maurits werkt al een kleine 

twintig jaar als freelance cameraman. Hij heeft de hele wereld rondgereisd, zoals voor de Olympische Spelen en Tour de 

France. Hij werkte voor alle grote Nederlandse tv zenders als NOS en RTL. De laatste jaren heeft Maurits zich toegelegd op 

het filmwerk. DOOR fRANk siccAMA

‘Die hebben we oo it bij RTL in de Tour in 
het diepe gegoo id en hij bleef zwemmen ;-)’
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Blesactiviteitendag bij manege de Fruithof/
rijvereniging de Hofruiters

4 Oktober jl. hebben wij onze eerste bles-
activiteitendag gehouden. In de ochtend 
werden er activiteiten georganiseerd voor 
onze manegeruiters, tussen de middag 
was er een clinic voor al onze ruiters en in 
de middag een schriktraining voor onze 
lease- en eigen paarden. 

De ochtend begon met een erg actief en 
gevarieerd programma. Er waren drie 
onderdelen, namelijk de trec, een stukje 
theorie en pimp je pony. Voor meer infor-
matie kijk dan op www.hofruiters.nl of 
like ons op facebookpagina.

Dammen voor de jeugd bij Dam Club Heteren

Dam Club Heteren is een levendige ver-
eniging die een hele hoop bereikt heeft 
in haar bestaan. De senioren hebben in de 
afgelopen negen jaar al drie keer een pro-
motie mogen vieren. Dit resulteert mo-
menteel in een plaats in de eerste klasse 
van de Gelderse Dam Bond, district Zuid.
Een andere sterke troef is onze jeugd- 
opleiding. Onze ervaren jeugdstaf heeft 
een goede basis neergelegd waaruit al 
diverse provinciale én een Nederlands 
kampioen zijn voortgekomen. Ook zijn 
er enige junioren naar de senioren aan het 
doorstromen. 

De jeugd speelt op vrijdag van 19.00 
uur tot 20.00 uur in Zalen Centrum de  
Bongerd te Heteren. Wij zijn inmiddels 
gestart met jeugddammen. Kom gerust 
eens vrijblijvend kijken.
Mocht u na het lezen van dit artikel in-
teresse hebben voor uw zoon of dochter 
neem dan gerust contact op per email: 
damclubheteren@hotmail.com

Gemengd koor Couleur Locale uit  
Heteren vierde op 8 oktober zijn twin-
tigjarig jubileum met een feestelijke 
middag in en rond de katholieke kerk 
te Heteren. Er werd een mini-koren- 
festival gehouden, er waren wat 
kraampjes, oud-leden waren uitgeno-
digd en een ieder was van harte wel-
kom. ’s Avonds vierden de koorleden 
in intieme kring nog verder feest.

Het koor startte het nieuwe seizoen 
voortvarend met een geslaagd optre-
den in Kekerdom. Het historische 
kerkje daar vormde op 11 september 
het middelpunt van allerlei activitei-
ten waaronder het concert van Couleur  
Locale. Voor een volle kerk zong 
het koor een aantal liederen uit zijn  
repertoire, sommige kerkelijk, maar 
ook wereldse liederen. Het publiek was 
zeer enthousiast. Mocht je enthousiast 
zijn geworden bij het idee eens lekker 
te gaan zingen, kom dan kennis maken 
bij ons koor. We zingen op donderdag-
avond van 20.00 tot 22.00 uur in de 
Julianaschool te Heteren. Meer info: 
www.koorcouleurlocale.nl

Afgelopen zomer heeft de jeugdcommissie van de Heterense Tennis Vereniging 
weer voor een geweldig jeugdkamp gezorgd. Aangezien het park afgesloten kan  
worden tegenwoordig, was het een geheel eigen gebeurtenis met veel tennis,  
spannende verhalen, veel lol trappen en weinig slapen.
In september heeft weer het onvolprezen en goedbezochte 17+ open toernooi plaats-
gevonden. De weersomstandigheden waren geweldig. De verloting, waarvan de  
opbrengst ten goede kwam aan materialen voor de jeugd, was een daverend succes.  
En zoals altijd weer; mocht je zin hebben om lid te worden van onze gezellige club,  
kijk dan voor meer informatie op de site www.deHTV.nl.

Couleur Locale 
vierde feestje

Jeugdkamp en toernooi bij HTV
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In de eerste week van augustus werd het  
Europees jeugkampioenschap dammen  
gehouden in Wit-Rusland. Machiel  
Weistra uit Heteren is tweede geworden 
bij de pupillen in de leeftijdscategorie  
11 tot en met 13 jaar. Een knappe prestatie 
voor de dertienjarige dammer, die door 
het behalen van deze zilveren medaille 
ook als eerste Nederlandse jeugdspeler de 
titel CMF (Candidate Master FMJD) voor 
zijn naam mag zetten. Deze titel wordt 
door de internationale damfederatie toe-
gekend.

Machiel is al jaren lid van DC Heteren en 
wordt getraind door Henk Hoksbergen. 
Daarnaast traint hij sinds dit jaar ook bij 
WSDV in Wageningen. Machiel heeft 
zich weten te plaatsen voor de interna- 
tionale toernooien door zijn tweede plaats 
op het NK dammen voor pupillen, dat in 
de meivakantie werd gespeeld.
In het afgelopen jaar heeft Machiel zich 
ook weten te plaatsen voor het NK aspi-
ranten in de leeftijdscategorie 14 tot en 
met 16 jaar. Ook hier wist hij een tweede 
plaats te behalen. Naar aanleiding van 
dit toernooi heeft een stuk over hem in 
De Gelderlander gestaan. De titel luidde: 
‘Machiel uit Heteren is de Houdini van 
het dammen.’
In de eerste week van november speelt 
Machiel het WjK dammen in Turkije.  
Machiel, heel veel succes in Turkije! 

Een uitgebreid interview met dit grote 
damtalent uit Heteren is te lezen in de  
Peperbus van januari. 

Machiel Weistra 
tweede op EK dammen 
voor jeugd

Op 15 oktober is gymnastiekvereniging 
De Brug begonnen met een gym-trim-
groep. Dat vraagt wat uitleg. Trimmers 
zijn over het algemeen wat minder jonge 
mensen die hun conditie op peil proberen 
te houden door een of meerdere keren 
per week hard te lopen mét warming up 
en cooling down natuurlijk. Een trim-
groep is een groep mensen die dat hard-
lopen uitbreidt met andere bewegings- 
activiteiten. Dat kan een spelletje  
basketbal zijn (of een ander spel) maar, 

Trimmend gymmen of gymmend trimmen 
bij gymnastiekvereniging De Brug

het kunnen ook rek- en strekoefeningen 
zijn. Er is dus sprake van groepsactivi- 
teiten, vandaar trimgroep. Een gym-
trimgroep is een trimgroep die ook 
gymnastische opdrachten uitvoert. Dat 
kan een zweefrol zijn of een trampo-
linesprong. Natuurlijk wel binnen de 
mogelijkheden van de groep, zeker geen 
Epke of Sanne niveau. Trimmen + groep +  
gymmen dus. En daarmee wil de Brug  
beginnen! U bent welkom.
www.gvdebrug.nl

Met iedere dag ruim 200 kinderen en 
de hulp van 40 vrijwilligers per dag 
is de speelweek wederom zeer succes-
vol verlopen. Van de vaste onderdelen,  
zoals hutten bouwen (700 pallets!!),  
sieraden maken, John’s tattoos, voetbal-
len, playbackshow, koken en knutselen in 
de grote tent werd veel gebruik gemaakt. 
De nieuwe onderdelen deden daar niet 
voor onder, zoals vogelhuisjes en siera-
den maken, viervoudige bungee-trampo-
line en volleybalmiddag. Grote publieks-
trekker was toch wel Llanfarian Border 
Collie Events uit Heteren. Ze wisten met 
hun honden, schapen en puppy’s jong en 
oud ruim anderhalf uur bezig te houden 

Geslaagde speelweek Fun4kids Heteren 

met vragen en demonstratie schapen 
drijven (workshopschapendrijven.nl). 
Het bezoek van de brandweer werd als 
zeer welkom ervaren tijdens deze warme 
week.

Alle vrijwilligers, sponsoren, (pallet) 
donateurs, manege de Fruithof, brand-
weer en gemeente Overbetuwe nog-
maals heel erg bedankt voor jullie mede- 
werking. Verder nog een oproep: het 
wordt ieder jaar moeilijker om vol-
doende vrijwilligers te krijgen; kom ook 
een dag(deel) helpen! De kinderen van  
Heteren zullen u dankbaar zijn. 



Technisch Functioneel Tester (full time) 
Voldoen onze producten aan de functionele eisen? 

•  Dat ga jij testen. Je voert functionele tests uit en gaat  
bij afwijkingen opzoek naar oorzaken en lost deze op.  
Dit doe je samen met je teamleden. Je helpt mee  
met het opbouwen, onderhouden en verbeteren van  
de werkprocessen die dagelijks worden uitgevoerd.

Magazijnmedewerker (full time)
• Verantwoordelijk voor alle verwerking in het magazijn;
• Registreert inkomende en uitgaande goederen;
•  Werkt zorgvuldig en nauwkeurig en houd je aan de  

werkmethodes;
•  Zorgt voor een veilig, geordend, opgeruimd en schoon magazijn;
• In bezit van geldig reach-/heftruckcertificaat (pré).

Order Picker (Part-time of op oproep-basis is mogelijk)
•  Stocken, picken en verwerken van onze orders.

Per direct zoeken wij nieuwe collega’s: 

Interesse? 
Mail je sollicitatie en CV naar: 
personeelszaken@re-shelve.nl

Re-Shelve B.V. is actief in het optimaliseren van non-food retourgoederen.  www.re-shelve.nl

Wij bieden een leuke, uitdagende en afwisselende baan met een marktconform salaris. 
De werkzaamheden vinden plaats in Heteren, Gelderland.

Kan één van deze functies 
jouw nieuwe baan zijn?
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Programma Herberg De Aandacht

Herberg De Aandacht, een initiatief van de St. Benedictusparochie, 
is gevestigd in de oude en sfeervolle pastorie van Heteren. Hier  
worden bezinnende activiteiten gehouden met een verschillend  
karakter, waarbij rust, aandacht, ritme, zorg en hoop centraal staan.
 
Programma

‘Eetcafé op woensdag’ (elke tweede woensdag van de maand, 17.30u). 
Voor mensen met een smalle beurs. Voor € 1,- eet je samen met 
anderen een goede en lekkere maaltijd.
November

Donderdag 10 november (19.30u): Film ‘The Way’ met nagesprek
Woensdag 23 november (19.30u): Adventskrans maken 
Vrijdag 25 november (16.00u): Wereldkoken (Madagaskar)
December

Donderdag 8 december (19.30u): Film ‘Doubt’ met nagesprek
Dinsdag 13 december (20.00u): Kerstconcert
Donderdag 15 december (19.30u): Herberglezing over het ‘Paus-
Franciscus-effect’ door Anton de Wit, religiejournalist en schrijver
Vrijdag 23 december (16.00u): Wereldkoken (Indonesië) 
Vrijdag 30 december (13.00u): Oudejaarstradities
 
Meer informatie op www.herbergdeaandacht.nl
Opgave: via herbergdeaandacht@gmail.com of u belt met
(06) 20 54 47 26 (Corina Vos)

Die ambtenaren, waar houden die 
zich eigenlijk mee bezig? Wat doet 
een raadslid of wethouder? En wie 
heeft het eigenlijk voor het zeg-
gen?

Op twee avonden nemen we u mee 
in de wereld van het gemeente-
werk. We bieden u twee smaken:
-   “Hoe werkt de gemeente” op 

woensdag 16 november 2016 van 
19.30-21.30 uur

-   “Hoe werkt de gemeenteraad” 
op dinsdag 31 januari 2017 van 
19.30-21.30 uur

Griffier Arthur van den Brink, 
secretaris bezwaarschriftencom- 
missie Alex Kortekaas, mede- 

werker publiekszaken Babs Wiebe 
en insider Bart Wolters vertellen 
u graag alles over hun dagelijks 
werk. 
Niks droge kost, u hoort echte ver-
halen uit de praktijk. U kunt al uw 
vragen stellen. Iedereen is welkom! 

U kunt zich aanmelden bij 
griffie@overbetuwe.nl. 
De bijeenkomsten zijn in het  
gemeentehuis in Elst.

Echt weten hoe gemeente Overbetuwe 
werkt? Wij nodigen u uit!

Ook in de wintermaanden worden in Liefkenshoek 
weer voldoende activiteiten georganiseerd. Wat te den-
ken van de Bert Haanstra film ‘Alleman’, deze wordt 
vertoond op het Liefkensplein op 17 november! Op  
18 november zijn bij ‘het Rad van Fortuin’ weer mooie 
prijzen te winnen. Zaterdag 19 november is er een bingo, 
waarvan de opbrengst gaat naar Floor Philipse die vrij-
willigerswerk in de Filipijnen gaat doen. Tot slot treden 
op 24 november ‘de Waredo’s’ op. Alle activiteiten be-
ginnen om 19.30 uur. 
In december zijn er ook diverse gezellige dingen ge-
pland. Start is op 6 december met een kerstzangavond 
met medewerking van diverse koren. Op 7 december 
treedt het Kinderkoor van Randwijk op en op 22 decem-
ber is er een optreden van de Vrije Stem. Ook de koren 
starten om 19.30 uur. 
Graag tot ziens in Zorgcentrum Liefkenshoek!

Op zaterdag 10 december a.s. zal er voor het derde jaar 
een kerstmarkt gehouden worden in en rond Zorg- 
centrum Liekenshoek in Heteren.
De vrijwilligers van Zorgcentrum Liekenshoek, De  
Protestante Vloedschuurgemeente en de R.K Parochie 
zijn al volop bezig met de voorbereidingen.
Er zal weer van alles te zien, te koop en te proeven zijn. 
Zoals handgemaakte artikelen, bijouterieën, broodje 
hamburger, kerststukken, oliebollen, te veel om op te 
noemen.
Natuurlijk is er ook weer het rad van fortuin waar u 
mooie prijzen kunt winnen terwijl u in het restaurant 
kunt genieten van een lekkere beker chocolademelk, 
een kop koffie of thee of een warme Glühwein.
Ook worden de kinderen niet vergeten. Voor hen zijn er 
weer leuke spelletjes te spelen.
U bent van harte welkom vanaf 14.00 uur tot 17.30 uur 
in en om Liefkenshoek.

Activiteiten in Liefkenshoek

Zaterdag 10 december 
kerstmarkt in en om 
Liefkenshoek
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Vindt u het leuk om elke maand een groep en-
thousiaste vrouwen te ontmoeten? Dan bent u 
van harte uitgenodigd in Heteren bij de Vrou-
wen van Nu. Een landelijke vrouwenvereniging, 
waarvan wij een kleine, maar leuke afdeling 
zijn, die al 43 jaar bestaat. Een keer per maand  
komen we op een maandagavond bij elkaar 
in de “Vluchtheuvel” aan de Kastanjelaan. Er 
is meestal een spreker of er is een activiteit. 
We hebben ook een leeskring, die om de twee 
maanden bij elkaar komt en een gelezen boek 
bespreekt.
Verder wandelen of fietsen we met elkaar  
en ook creatief staan we ons mannetje. Doel  
is onderlinge gezelligheid, naar elkaar omzien 
en bij de tijd blijven.
Lijkt het u wat om bij ons te komen dan bent u 
van harte welkom. 
Op 21 november komt dhr. Kees Veldboer  
uit Rotterdam vertellen over Stichting  
Ambulance Wens Nederland en 12 december 
is er de eindejaars high-tea.
Voor verdere informatie kunt u kijken op de 
website van Vrouwen van Nu Heteren of bel 
(026) 472 33 80.
www.vrouwenvannu.nl/heteren

Stichting Music brengt deze Kerst het bekende verhaal “A Christmas Carol” van  
de Britse schrijver Charles Dickens tot leven in de musical “Scrooge”.  
Jarno Scholten en Samantha Janssen, het creatieve team dat o.a. samen  
“Post!”, “Maria Magdalena” en “De schaduw van de Ster” heeft geschreven,  
toveren samen het oud Engelse verhaal om tot een magisch muziek- 
theaterstuk. De vrekkige Scrooge wordt op kerstavond bezocht door drie geesten 
die hem een kans geven zijn leven te beteren. Naast de volwassenen cast spelen er 

ook kinderen uit Heteren mee.

Op 7, 8, 9 en 10 december is “Scrooge” te zien in de  
gezellige pannenkoekenboerderij aan de Linge te 
Hemmen en op 21 december in het statige witte kerkje 
in Slijk Ewijk (Galerie 1400).
De kaartjes voor “Scrooge” zijn verkrijgbaar via: 
www.stichting-music.nl

Kijk ook eens op www.pannenkoekenaandelinge.nl 
en op www.galerie1400.nl

Kerst met Music

Ook een artikel plaatsen....

Wil je ook een artikel plaatsen namens jouw vereniging, stichting, straat of ander initi-

atief in de volgende editie? Stuur dan voor uiterlijk voor 28 december jouw artikel naar 

info@peperbus-heteren.nl. Een bericht voor ‘Heteren in actie’ telt maximaal 140-150  

woorden. Eventuele foto’s graag met voldoende resolutie aanleveren. Op basis van  

beschikbare ruimte wordt de grootte van de foto aangepast. De volgende Peperbus  

verschijnt op 27/28 januari. 

Zin om te volleyballen? Bij Toesj ben je welkom! Voor diverse 
teams zijn wij altijd op zoek naar versterking. Dit geldt voor de 
jeugd, senioren of recreanten. Kinderen vanaf zes jaar zijn wel-
kom om mee te doen met CoolMovesVolleybal. 
Op donderdagavond zijn wij gestart met een recreantengroep: 
gezellig trainen, maar niet de verplichting van competitie spelen. 
Of je nu alleen wil trainen of juist competitief bent ingesteld, bij 
Toesj is er voor elk wat wils. Heb je interesse? Neem vrijblijvend 
contact met ons op om te kijken wat de mogelijkheden zijn. 
Of kom op zaterdag een keer binnenlopen in de sporthal om te  
kijken. Dames 1 speelt op zaterdag om 15.00 uur, gevolgd door 
Heren 1 om 17.00 uur. Dit jaar staat Heren 1 onder leiding van 
Joris Marcelis, voormalig jeugdspeler van Toesj en inmiddels  
speler van Eredivisionist Orion uit Doetinchem. Dat beloven 
leuke wedstrijden te worden om naar te kijken!  
 

Zin om te volleyballen bij Toesj?

Vrouwen van Nu

Kiryoku verzorgt judolessen voor jong en oud: 
neem bijvoorbeeld tuimeljudo!

Tuimelen is niet alleen de voorloper op jeugdjudo, het is een 
ideale voorbereiding voor jonge kinderen op elke andere sport. 
Kinderen van 3-5 jaar komen bij tuimeljudo van Kiryoku in 
aanraking met de basisbeginselen van bewegen. Ze leren onder 
meer rollen, vallen, samenwerken met andere kinderen, klim-
men, klauteren, diepspringen en balanceren. De kleine kinde-
ren krijgen deze lessen in de vorm van een verhaal dat aansluit 
op hun belevingswereld. Aan het einde van het seizoen doen zij 
een klein ‘examen’, waarbij de ouders ook aanwezig mogen zijn. 
Iedere maandagmiddag 16.00-17.00 uur in Sporthal ’t Binnen-
veld in Heteren! 

Budo instituut Kiryoku
Bongerd 6, 7006 NJ Doetinchem
tel (0314) 364 837 
 info@instituutkiryoku.nl

Kiryoku, ook voor allerkleinsten
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De tabaksteelt kwam in 1654 naar de Betuwe en was 
iets heel nieuws voor de boeren destijds. De vraag 
was groot waardoor veel boeren de overstap durfden 
te maken. Het verbouwen van tabak ging niet zon-
der slag of stoot; de tabak heeft namelijk 90 tot 120 
vorstvrije dagen nodig, wat niet vanzelfsprekend is 
in ons kikkerlandje. De vorstvrije dagen vormden 
niet het enige probleem voor de boeren. In 1808 wordt 
er melding gemaakt van grote beschadiging aan de  
tabaksplantages door hevig onweer dat gepaard ging 
met hagel (mijngelderland.nl). Voor het drogen van de  
tabak was veel ruimte nodig, waardoor de boeren  
grote schuren moesten bouwen. In de tabaksschuren 
hingen de tabaksbladeren te drogen aan de zogenaam-
de ‘hanken’, die zorgden dat de bladeren bleven han-
gen. Het drogen van tabak kon gevaarlijk zijn. Er werd 
door middel van vuur of vuurpotten gezorgd dat de 
bladeren ook in de koude en vochtige dagen konden 
drogen. Dit resulteerde in vele branden. Ondanks de 
branden groeide de tabak uit tot één van de belang-
rijkste gewassen in de Betuwe.

De eerste tabaksschuren waren niet echt handig en 
zagen er vaak uit als een soort hooischuur. Pas rond 
1800 werden er tabaksschuren gebouwd zoals wij ze 
kennen: lange gebouwen met lage wanden en een pan-
nendak. De tabaksschuren waren veel praktischer dan 
hun voorgangers; zij hadden onder meer ventilatie-
openingen, grote luiken en een aanzienlijke nokhoog-
te (tot wel negen meter hoog). De handel maakte door 
de komst van nieuwe schuren een flinke groei door. In 
1812 telt de gemeente Heteren 147 tabakstelers met 
in totaal 66 hectare aan tabaksplantages. Hiermee is 

Heteren het centrum van de Over-Betuwse tabaks-
cultuur (historische kring Driel). Door grote concur-
rentie van plantages in warmer gelegen gebieden nam 
dit na een piek in 1850 af. De tabakshandel verdween 
langzamerhand uit het rivierenland. In de crisisjaren 
omstreeks 1930 werd de tabakshandel nog minder 
rendabel. De hoofdreden hiervoor was de opkomst 
van de kwalitatief betere en goedkopere Amerikaanse 
tabak. Een schimmelinfectie genaamd ‘blue mold’, 
maakte in 1960 een definitief einde aan de tabaks-
handel na het infecteren van bijna alle tabaksplanten. 
De tabaksteelt werd vervangen door de fruitteelt, 
die ook nu nog het Betuwse landschap kenmerkt. In  
Heteren staat vandaag de dag nog één tabaksschuur 
die aan de geschiedenis van de tabaksteelt herinnert.

De Heterense tabak werd vooral naar Veenendaal en 
Arnhem verkocht. In Veenendaal waren verschillende 
sigarenfabrieken gevestigd die de tabak verwerkten. 
De Heterense tabak was vooral geschikt om te wor-
den verwerkt tot snuif- en pruimtabak. In Arnhem 
werd de tabak verhandeld. De tabak werd gewogen 
door een waagmeester en er moest belasting betaald 
worden om de Heterense tabak in Arnhem te mogen 
verhandelen. Tot begin 19e eeuw werd tabak veelvul-
dig gesmokkeld om deze belasting te ontduiken. Het 
smokkelen van tabak vond vooral plaats ten tijde van 
de Franse overheersing. De tabaksteelt werd door de 
Fransen streng gereguleerd. Hierdoor verminderde 
de teelt om na de bezetting weer op te bloeien. 

Tegen het einde van het ‘tabakstijdperk’ telde Heteren 
zeker vijf tabaksschuren. Er waren zeven schuren die 

De Betuwe heeft een 

rijke geschiedenis in de 

handel. In deze uitgave 

van de Peperbus willen 

we een kijkje nemen 

in de tabaksteelt, die 

honderden jaren in  

Gelderland en Utrecht 

een belangrijke bron 

van inkomsten en 

arbeid is geweest. 
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Valburg, Wamel, Elst, 
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als tabaksschuur fungeerden, maar twee hiervan heb-
ben niet de kenmerken van een echte tabaksschuur.

De meest centraal gelegen schuur was eigendom van 
de familie Verwoerd en lag schuin achter de plaats 
waar nu Jan Vermeer gevestigd is. De schuur had niet 
de contouren die we kennen van een tabaksschuur, 
maar werd wel gebruikt om de tabak te drogen. Het-
zelfde geldt voor de vloedschuur, tegenwoordig een 
kerkgebouw, die in het verleden ook dienst gedaan 
heeft als tabaksschuur. Door het succes van de tabaks-
teelt was er veel vraag naar droogruimte. Deze vraag 
werd opgevuld door leegstaande schuren, die gebruikt 
konden worden om tabaksbladeren in te drogen.

De tweede tabaksschuur die Heteren kende, stond op 
de Onze Lieve Vrouwenstraat tegenover de kruide-
nierswinkel van Wim Menting, die ter hoogte van de 
T-splitsing met de Crocusstraat zat. De familie Heij 
heeft hier jarenlang tabak verbouwd en gedroogd. 
Meindershof is de volgende tabaksschuur op onze 
lijst. Deze was gevestigd op de Polderstaat. Op de foto 
van Meindershof zijn duidelijk de contouren van een 
tabaksschuur te zien. De luiken zitten op de plaats 
waar de hanken hingen; dit maakte het makkelijker 
voor de boeren om de tabaksbladeren in en uit de 
schuur te krijgen. 

De Huiskamp is een van de mooiste voorbeelden van 
een tabaksschuur. Deze had de typische vorm van een 
tabaksschuur zoals op de foto te zien is. Het mooie aan 
de Huiskamp zijn de lage muren in combinatie met de 
nokhoogte. De foto stamt uit 1986. 

De laatste twee Heterense tabaksschuren stonden op 
een steenworp afstand van elkaar. De eerste stond aan 
de rechterkant van de dijk vlak na de brug en werd   
beheerd door de familie Maas. De andere lag bij de 
Rietkolk. Deze stond samen met de tabakshofsteden 
aan de zuidkant van de plas. 

De enige originele tabaksschuur die nog steeds in 
ons dorp te vinden is, staat aan de Achterstraat. Deze 
is helemaal gerenoveerd en wordt tegenwoordig als 
woonhuis gebruikt. In de voormalige schuur zijn nog 
duidelijk de lijnen te zien, die kenmerkend zijn voor 
een tabaksschuur. 

De tabaksschuren zijn nog steeds in trek. Vooral in en 
om Amerongen zijn er vele activiteiten rondom de 
tabaksteelt. Er is een museum dat gevestigd is in een 
oude tabaksschuur. Het museum is in 2009 grondig 
gerenoveerd en geeft mensen een beeld van hoe de 
tabaksteelt er in Nederland uitzag. Sinds 2011 zijn er 
zelfs wandel- en fietsroutes die langs verschillende 
locaties komen die als verbindend element de tabak 
hebben. 

De tabaksteelt is toonaangevend geweest in de  
Betuwse landbouw en heeft mede door de arbeids- 
intensiviteit veel arbeid en welvaart gebracht. Veel 
van de tabaksteelt is vandaag de dag helaas niet meer 
terug te zien in ons Betuwse landschap, maar wie oog 
heeft voor historie zal hier en daar toch sporen van 
deze rijke geschiedenis kunnen waarnemen.

Drogen van tabak

Vloedschuur, 

Boterhoeksestraat 13

Tabaksschuur

de Meindershof

Tabaksschuur

de Huiskamp
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Keirin op de Spelen. Na 1500 meter achter een lullig brommertje tempo te hebben gereden op de ronde houten vloer van  

het stadion in Rio de Janeiro, gaat de echte race beginnen. De mannen zetten staand een verhoging van het tempo in.  

De trappers worden sneller vooruit geduwd. Het publiek in het stadion weet en voelt vooral dat het einde, de finish eraan 

gaat komen. De spanning stijgt. Gaan de favorieten nog naar voren komen of verandert er niets meer. De laatste ronde gaat 

in en de favoriet komt naar voren. De Britse kampioen Kenny versnelt zonder enige inspanning lijkt het. Waar blijft onze  

Nederlander? In de laatste 50 meter zit Matthijs Büchli in het wiel van Kenny. Hij haalt hem net niet meer in, maar beukt 

zich een weg naar het zilver. Is Heterenaar Stijn Geluk ook op weg naar een Olympische medaille? DOOR JEllE lOOsMAN

14
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Het baanwielrennen heeft iets speciaals. Het heeft heel veel snel-
heid op een klein en smal voertuig en dat maakt het spannend. 
Een val geeft de toeschouwer kippenvel en je voelt de pijn van de 
ongelukkige renner. De eenvoud van de baan, namelijk een ova-
len kuip, doet geen afbreuk aan de aantrekkelijkheid van de sport. 
Snelheid en kracht lijken alles wat telt. “Het gaat natuurlijk om 
snelheid en kracht, maar er steekt meer achter. Het kat-en-muis-
spel tussen de voorste renner en zijn achtervolgers is een schaak-
spel”, vertelt Stijn Geluk. 

Het verjaardagscadeau dat Heterense Stijn Geluk drie jaar geleden 
ontving, is uitgegroeid tot een verslavende hobby. Als verjaars-
geschenk mocht Stijn een keer op een baanwielrenfiets een paar 
rondjes op een ovalen piste rijden. “Ik wilde al heel vroeg baan-
wielrenner worden. Het was een droom van mij. En nadat ik een 
paar rondjes mocht fietsen, was ik verkocht. Mijn prestaties waren  
direct van een goed niveau en er werd gevraagd of ik misschien 
niet vaker op de baan wilde fietsen. En zo is het eigenlijk begon-
nen”, vertelt de 19-jarige wielrenner.

De krantenbezorger fietst bij zijn club De Adelaar in Apeldoorn. 
De baan ondergaat momenteel een make-over. Daarom is Stijn 
genoodzaakt naar de andere baan in Nederland te gaan. “Deze 
baan is in Alkmaar. Het is even reizen met het openbaar vervoer, 
maar ik heb het ervoor over. Eigenlijk iedereen uit de Nederlandse 
baanwielrennerswereld traint daar momenteel”, verhaalt Stijn. 
“De baan in Apeldoorn is nog niet goed. Het hout blijkt te broos en 
bij een val kun je grote splinters in je lijf krijgen. En je begrijpt dat 
dit geen pretje is.”
Op dit moment zit Stijn nog niet bij de selectie van de KNWU. 
“Daar heb ik wel een paar jaar geleden bij gezeten, maar mijn tij-
den zijn op dit moment niet goed genoeg om daar bij te horen. Na 
drie maanden trainen werd ik op 17-jarige leeftijd vierde op het 
Nederlands Kampioenschap en mocht ik bij de talentenselectie 
van de KNWU.”

Zelfdiscipline

Omdat er in clubverband geen trainingen zijn en hij niet in de  
Nederlandse selectie zit, moet hij zijn eigen training verzorgen. 

“Er zijn geen ploegen zoals bijvoorbeeld bij het wegwielrennen 
Lotto-Jumbo. Je moet zelf je training verzorgen. Er is wel een aan-
tal jongens met wie ik vaak train, maar verder regel ik het zelf.  
De meeste trainingen zijn op de weg, waarbij ik vooral de sprint 
probeer te oefenen. Verder doe ik krachttraining bij Boss Gym in 
Heteren. In totaal train ik zes tot zeven keer per week, waaron-
der de krachttrainingen, trainen op de baan en de weg. Ik train  
meestal alleen.” 

Zijn zwarte fiets komt grotendeels uit Engeland. Stijn heeft het 
frame van carbon rechtstreeks bij de fabrikant Dolan besteld. “Op 
aanraden van andere wielrenners en coaches heb ik het frame daar 
gekocht. Het crankstel komt ook uit Engeland. Ik heb de fiets per-
soonlijk samengesteld. Het monteren van de fiets doe ik ook zelf 
en is iets wat noodzakelijk is. Onze fietsen hebben maar één ver-
snelling en geen rem. Wil je een ander verzet, dan moet je dat zelf 
monteren”, weet de HBO-student Elektrotechniek. “Ik heb geen 
sponsors, alleen mijn ouders natuurlijk. Deze sport is duur, maar 
hij is het helemaal waard.”

Olympische Spelen van Tokio 2020

“Mijn droom is natuurlijk het hoogste te behalen in het baanwiel-
rennen. Ik ben heel competitief, maar niet onsportief. Ik wil graag 
het hoogst haalbare. Het meedoen in december aan het NK is leuk, 
maar ik wil goed rijden en winnen. Ik rijd soms wedstrijden in het 
buitenland. Het gaat er daar collegiaal aan toe, totdat we op de baan 
zijn. Op dat moment worden we allemaal concurrenten en rijden 
we door alles en iedereen heen. Dan ben je nergens bang voor en 
wil je iedereen verslaan”, lacht Stijn. “Van de vier onderdelen bij 
het baanwielrennen (teamsprint, keirin, kilometer tijdrit en de 
individuele sprint) vind ik de individuele sprint tegen een tegen-
stander het meest aantrekkelijk. Het kat-en-muisspel is mij op het 
lijf geschreven. Het liefst rijd ik achter mijn tegenstander en laat 
hem dan zweten om hem net voor het einde voorbij te snellen met 
70 kilometer per uur. Dat is mijn favoriete spelletje en daar ben 
ik ook goed in.” Laten we hopen dat Stijn doorstoomt van het NK 
naar internationale kampioenschappen en misschien in 2020 wel 
voor Nederland mee mag doen aan de Olympische Spelen. Een hul-
diging van een Olympisch kampioen in Heteren, dat zou wat zijn.
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Die dikke beschermende muren van de Peperbus brengen 

mij geregeld in een soort mijmerende toestand, waardoor 

er zomaar iets is dat je gedachten gaat beheersen. In dit 

geval was dat de simpele houten klomp, die nog maar 

zelden gedragen wordt.

Mijn vader was in mijn jeugd een frequent drager van dit hou-
ten schoeisel en droeg ze het liefst alle dagen van de week. Het 
was met name mijn moeder die hem er van weerhield om zelfs 
op zondag op zijn geliefde klompen naar de kerk te gaan. Maar 
voor de rest van de week stonden zijn witte (nooit gekleurde) 
klompen naast de achterdeur klaar om direct bij het verlaten van 
het huis aangetrokken te worden. En hij was uitermate zuinig op 
zijn houten schoeisel want kwam er bijvoorbeeld een barst in de 
kap van de klomp, dan werd dit euvel vakkundig met een ijzeren 
bandje tijdelijk (soms voor maanden) gerepareerd. 

Pas wanneer de klompen aan de onderkant zodanig gingen slij-
ten dat er gaten ontstonden, dan was mijn vader bereid om er  
afstand van te doen. Zelf heb ik als kind niet zo heel veel op klom-
pen gelopen want de hoge stevige zwarte schoen was in die tijd in 
opkomst en zou veel beter voor je voeten zijn. Maar de klomp was 
in mijn jeugd wel een geliefd object om heerlijk mee te spelen. Je 
kon er namelijk een prachtig bootje van maken en daar op de 
ondergelopen uiterwaarden mee gaan varen. Een simpel stokje 
rechtop en waterdicht op het voetbed van de klomp monteren, 
een stukje laken als zeil aan het stokje en je zeilbootje was klaar.
Veel moeilijker was het soms om nog aan een deugdelijke klomp 
te komen.

Een belangrijke zeilwedstrijd achter de groene dijk heeft mij 
er ooit eens toe gebracht om één van mijn vaders klompen ‘per  
ongeluk’ met de vuilnis mee te geven. Voordat mijn vader op weg 
moest om nieuwe klompen te kopen maakte ik nog wel snel even 
kennis met zijn harde werkhanden, maar dat nam ik op de koop 
toe. De overgebleven klomp werd tijdens vaders afwezigheid  
direct door mij geconfisqueerd en in de schuur van een vriendje 
omgebouwd tot een succesvol deelnemer aan de geplande zeil-
wedstrijd in de uiterwaarden.

In mijn jeugd kende ons dorp ook een verstandelijk beperkte 
man die zeer geliefd was maar helaas, vooral door de jeugd, ook 
nogal eens werd geplaagd. Deze man, die zich ook altijd op klom-
pen voortbewoog, had zich in de loop van de jaren een uitermate 
doeltreffend verdedigingsmiddel eigen gemaakt. Wanneer de 
jeugd hem weer eens op de korrel had, dan kon hij geheel on-
verwachts zijn rechterklomp van zijn voet laten vertrekken, die 
vervolgens bijna altijd doel trof. Op één kous en één klomp ging 
hij direct zijn klomp achterna om te voorkomen dat de jeugd zijn 
klomp in beslag nam.

Maar het liep ook weleens een keer even anders. Toen de jeugd 
hem weer eens plaagde en de klomp wederom zijn rechtervoet 
verliet, kwam op dat moment een nietsvermoedende jongen 
langs, die de klomp vol in zijn gezicht kreeg en als een mager 
varken schreeuwend zijn ouderlijk huis opzocht. De klomp was 
in mijn jeugd ook een dankbaar object voor het nodige katten-
kwaad. Klompen die bij bezoek aan buren of kennissen vaak  
buiten bij de deur bleven staan, konden met wat eenvoudige 
middelen hilarische momenten opleveren. De klompen middels 
de gaatjes aan de zijkant aan elkaar binden, leverde bij vertrek 
van de eigenaar doorgaans komische momenten op. Wat ook 
wel enorm succes had, was wanneer we de klompen vulden met 
water.

De klompen deels vullen met de uitwerpselen van een hond 
of kat gaf niet altijd meteen het verwachte plezier maar dat de  
persoon in kwestie even later thuis vanuit de klompen zijn huis 
binnen stapte, gaf ons toen toch wel een plezierige gedachte.

Tot slot wil ik de klomp vooral niet onvermeld laten vanwege 
mijn vroegere Sint Nicolaasfeesten in december. Ik smeekte 
mijn vader in die tijd altijd om zijn klomp ’s avonds voor de 
schoorsteen te mogen zetten en motiveerde die smeekbede met 
het argument dat het hooi en de wortels voor het paard er beter 
in pasten. De achterliggende gedachte van mij was natuurlijk de 
enorme ruimte van de klomp, waar heel veel cadeaus in pasten, 
die er overigens nooit in zaten. Dus eigenlijk is het helemaal niet 
zo vreemd om af en toe met enige weemoed terug te denken aan 
die prachtige klompen.	

De Kerkuil.

Vanuit de Peperbus
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‘ De Witgoedpartner en  
De Waspartner specialisten  
in optimaal wassen’

De Witgoedpartner heeft een eigen bezorg-

service én technische dienst met gecertifi-

ceerde monteurs voor service, installatie en 

onderhoud. Service staat voorop en die gaat 

verder dan de garantietermijn. Je hebt een 

vaste contactpersoon die altijd bereikbaar is 

voor vragen en advies. Mede-eigenaar René 

van de Wiel: “Recentelijk hebben we een 

nieuwe showroom geopend aan de Muskus-

houwsestraat. Hier bekijk je in alle rust het 

assortiment en krijg je een uitgebreid advies 

wat voor jou de perfecte oplossing is. Dat gaat 

verder dan de keuze van apparatuur.”

Verregaande concepten en initiatieven 

Mede-eigenaar Bas Rijcken: “Wij gaan verder 

dan alleen het leveren en installeren van 

professionele was-, droog- en afwasappara-

ten. In een oriëntatiegesprek met een klant 

vragen wij door over de organisatie en wat de 

doelstellingen zijn van het initiatief. Door goed 

naar de klant te luisteren en te verdiepen in 

hun organisatie en dat te koppelen aan onze 

kennis over wassen en afwassen ontstaan 

unieke ideeën. Hierdoor completeren we een 

project of wordt exploitatie extra interessant. 

We bedenken en werken vrijblijvend een 

conceptplan uit dat toegevoegde waarde levert 

voor het bedrijf of instelling. Ons doel is om tot 

een optimaal business model te komen. Ook 

huur of leasing van de apparatuur behoort tot 

de mogelijkheden.” 

Wassen in de praktijk

René: “Nagenoeg elk bedrijf en of instelling 

heeft persoonsgebonden en/of platgoedwas. 

Vaak wordt voor het gemakkelijkste, maar 

zeker niet het goedkoopste alternatief gekozen 

en wordt het wassen uitbesteed aan commer-

ciële wasserijen. Ik ben ervan overtuigd dat 

veel branches met veel wascapaciteit goed-

koper uit zijn om het wasproces in eigen huis 

uit te voeren. Je hebt geen maandelijks terug-

kerende hoge kosten, je raakt geen wasgoed 

meer kwijt, het slijt minder en je hoeft niet te 

investeren in reserve- of omruilgoed.” Bas: 

“Dat kun je bedrijven of instellingen vertellen, 

maar het werkt overtuigender om het te laten 

zien en hier samen een business case voor te 

maken. Daarom hebben we een partnerschap 

gezocht met Driestroom. In nauwe samen-

werking hebben wij De Waspartner opgezet. Op 

deze manier geven wij onze relaties een goed 

beeld van een in-huiswasserij. Desgewenst 

kunnen ze een dagje meelopen om het zelf  

te beleven. Ook kunnen medewerkers van 

bedrijven en collega-zorginstellingen praktijk-

ervaring bij de Waspartner op doen.

Maatschappelijk ondernemen

Het bedrijfsleven kan eveneens iets voor de 

maatschappij terug doen door het inhuren 

van gespecialiseerde wasserijmedewerkers 

via Driestroom of het wassen uit te besteden 

aan De Waspartner. Op deze manier levert het 

bedrijf een bijdrage om mensen met een af-

stand tot de arbeidsmarkt weer een toekomst 

te bieden. Driestroom is hierin erg vooruit-

strevend. Rob Huntink en Heidi Dieleman van 

Driestroom komen dan ook graag in contact 

met geïnteresseerde bedrijven om de moge-

lijkheden te bespreken.” 

Rob Huntink, projectleider Arbeid en Participa-

tie bij Driestroom: “Driestroom zet samen met 

bedrijven werkprojecten op die een weder-

kerige maatschappelijke meerwaarde hebben. 

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, 

een arbeidsbeperking en vrijwilligers kunnen 

op dagelijkse basis met elkaar samenwerken 

bij projecten met een dienstverlenend karak-

ter. We bieden een uitdagende werkomgeving 

met persoonlijke aandacht voor iedereen. De 

Waspartner is een professionele was- droog 

en strijkservice met een eigen bezorg- en 

afhaalservice. Wij verzorgen de was van cliën-

ten van onze eigen locaties, particulieren en 

externe partijen zoals bedrijven, verzorgings-

huizen, horeca en hotellerie.“

tEkst xANDRA DERks

UITNODIGING
26 november 

11.00-14.00 uur

Hallo
Heteren



Zorgeloos wassen, drogen koken, koelen en of afwassen. De Witgoedpartner heeft een breed en diep assortiment A-merken 

huishoudelijke en professionele apparatuur. Al jaren levert zij bedrijven, zorginstellingen, woningbouwverenigingen, 

studentenhuisvesting, ziekenhuizen, scholengemeenschappen, interieurarchitecten en kinderdagverblijven professionele 

en huishoudelijke was- droog- afwas-, koel en vriesapparatuur. Keukens uitgevoerd in RVS, multiplex en of spaanplaat. 

Daartoe behoren zelfs complete maatwerk (school), opleiding- en instellingskeukens. Ook de particulier kan terecht bij 

De Witgoedpartner voor gedegen advies en aankoop van huishoudelijke apparatuur.

Professionele wasserij

Bas: “We hebben naast onze showroom met 

professionele apparatuur een moderne was-

salon gecreëerd. Ik kan me voorstellen dat je 

een bepaald beeld hebt van een wasserette: 

bedompt, donker en vochtig. Dat is dit zeker 

niet. De wasserij is ruim opgezet op twee 

etages met aparte ultra lichte ruimtes voor 

inname, sorteren, wassen/drogen, strijken en 

een kantine. Er is bovendien een sfeervolle 

wachtruimte voor particulieren die zelf de was 

willen komen doen. Samen met Rob en Heidi 

hebben we een ingenieus systeem bedacht 

en gevisualiseerd zodat elke medewerker 

eenvoudig de Miele machines kan bedienen.” 

René: “Miele staat voor kwaliteit en duur-

zaamheid. Miele is overigens zeer enthousiast 

over dit initiatief. Ook hun relaties kunnen 

hier een kijkje komen nemen om te zien hoe 

je een in-huiswasserij opzet.”

Voor al het wasgoed

Rob: “We bieden medewerkers een werkplek 

waar zo normaal en inclusief mogelijk gewerkt 

wordt. Dus gewoon werken in een normale 

werkomgeving waarbij we rekening houden 

met het tempo en de mogelijkheden van de 

werknemer. Medewerkers kunnen zich in de 

wasserij ontwikkelen met als mogelijk doel 

uitstroom naar regulier werk. Dat kan in een 

andere wasserij zijn, maar dat hoeft niet. 

Onze medewerkers kunnen ook uitstromen 

naar een baan in een andere branche. De 

Waspartner is een partner op het gebied 

van wassen. Daar hoort ook stoomwerk bij. 

Dit besteden we uit aan stomerij Zeyrek. De 

Waspartner heeft een depot voor stoomwerk. 

Deze service biedt extra werkgelegenheid voor 

de Waspartner hetgeen een extra werkplek 

voor een medewerker met een afstand tot de 

arbeidsmarkt betekent. Daarnaast zijn we 

een samenwerking aangegaan met Semra 

Kulaksiz van Kledingreparatie Volmaakt. 

Semra krijgt ondersteuning vanuit de 

gemeente Renkum en van een jobcoach met 

als doel, haar eigen bedrijf rendabel te krijgen. 

De Waspartner biedt haar opdrachten voor 

kledingherstel zodat zij straks een eigen 

inkomen kan verdienen.”

Opening

Bas: “Wassen is een noodzakelijk proces.  

Of je nu een particulier bent, een bedrijf of 

instelling. Of je het nu zelf doet of uitbesteedt. 

Bij De Witgoedpartner en De Waspartner kun  

je terecht voor elke vorm van wassen”. 

Ben je nieuwsgierig? Je bent van harte welkom 

op zaterdag 26 november van 11.00 – 14.00 uur.

De Witgoedpartner

Muskushouwsestraat 42

6666 MC  Heteren 

026 - 820 02 66

www.dewitgoedpartner.nl

www.kies-professioneel.nl

Openingstijden ma-vrij 9.00 – 17.00 uur

De Waspartner

Muskushouwsestraat 40

6666 MC  Heteren

026 - 379 06 47

www.waspartner.nl  

Openingstijden ma-vrij 9.00 – 17.00 uur 
Maak voordelig kennis met De Waspartner. 
Deze bon is geldig tot 18 december 2016.

Voordeelcoupon

Laat je dekbed wassen 
met € 5,00 korting. 
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Intocht 
Sinterklaas 
Heteren
zaterdag 12 november 14.00 uur
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De hoofdpiet heeft laten weten dat Sinterklaas ook dit 
jaar weer naar Heteren komt. Natuurlijk komen ook 
de pieten mee naar ons prachtige dorp aan de Rijn. 

Zaterdag 12 November rond 14.00 uur komt de boot 
bij de Veerstoep aan.

Daarna gaat de optocht via de Kastanjelaan en de  
Flessestraat naar de parkeerplaats van Brede School 
de Vogeltuin. Hier zal een korte toespraak worden  
gehouden om Sinterklaas welkom te heten.

Na de toespraak vindt ook dit jaar een kinderuurtje 
plaats in ’t Binnenveld van de Bongerd.

     Programma
Het programma begint voor de peuters en kleuters 
om 15.30 uur en duurt tot ongeveer 16.00 uur. Voor 
de kinderen bij de basisscholen is het programma van 
15.45 uur tot ongeveer 17.00 uur. 

     Toegang
Toegangskaartjes voor groep 1 t/m 4 worden uitge-
deeld op de basisscholen, het Peuterdorp en bij de 
Skar. Dit is uitsluitend voor kinderen uit Heteren. 
Voor kinderen (2,5 t/m 8 jaar) die onderwijs volgen 
buiten Heteren is een toegangskaartje af te halen bij 
Fam. Geutjes, Bouwert 17 te Heteren. Deze kaartjes 
kunnen opgehaald worden op 8, 9 en 10 november 
tussen 18.30 en 19.30 uur. Heeft u vragen, bel dan  
telefoonnummer (026) 472 31 51.

Sinterklaascomité Heteren

12 NOV. 14.00 uur iNtOcht siNtERklAAs . pROGRAMMA

Deze dag wordt mede 

mogelijk gemaakt door 

Ondernemers Vereniging 

Heteren en s.v. S.D.O.O. 

Het Kruidvat willen we 

graag bedanken voor de 

jaarlijkse sponsoring van 

het strooigoed.

Graag tot ziens bij de intocht en het Sinterklaasfeest
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Ronald Heinen is diaken bij de Rooms  
Katholieke parochie St. Benedictus, waar  
Heteren een onderdeel van is. “In de parochie 
ben ik naast de gewone taken ook bezig met 
vernieuwende projecten, waardoor we men-
sen willen bereiken die we normaal niet in de 
kerk zien”, vertelt hij. “Vanuit die gedachte is 
Herberg De Aandacht ontstaan, een plek die 
bedoeld is als ontmoetingsplaats. Bijvoor-
beeld door het luisteren naar een lezing of 
door samen te eten.”

Contact

Vanuit De Aandacht raakte Heinen in con-
tact met Heteren Sociaal. “We willen goede 
contacten met de mensen die in Heteren 
wonen en Heteren Sociaal is een mooi in-
strument om mensen te ontmoeten.” Zo 
deed Heinen al een aantal keren mee met het 
Walking Dinner, waarbij deelnemers op een 
avond op diverse adressen een deel van de 
maaltijd gebruiken en elkaar zo leren ken-
nen. “Ik kom zo op een heel andere manier 

mensen tegen, dat is ook wel fijn. Zo’n initia-
tief is een mooie manier om met elkaar in 
contact te komen.”

Heinen is dan ook erg te spreken over  
Heteren Sociaal. “Het breidt echt mijn net-
werk uit en je realiseert je dat je eigen ideeën 
ook breder gedragen kunnen worden door ze 
bij Heteren Sociaal neer te leggen. Je krijgt 
dan niet alleen input van anderen, maar er 
worden ook verbindingen gelegd.” 

Heteren Sociaal werkt dus echt volgens  
Heinen. “De contacten binnen het dorp zijn 
verbeterd, waardoor je elkaar beter vindt en 
er sneller iets mogelijk is. Als ik het vergelijk 
met andere dorpen, dan vind ik het daar een 
gemis. Je zou andere dorpen ook een initia-
tief als Heteren Sociaal gunnen.”

Bootcamp

Ook fysiotherapeut Niek Janssen, van Reflex  
Fysiotherapie, is betrokken bij Heteren  

Sociaal. “Via een collega was van-
uit Heteren Sociaal de vraag geko-
men of wij wat konden doen met het 
idee van een bootcamp”, vertelt hij. 
Bij een bootcamp wordt in groeps-
verband gesport in de buitenlucht 
onder begeleiding van een trainer. 
Janssen en zijn collega gingen met 
het idee aan de slag en het sloeg 
aan. “We hebben nu een groep van  
22 mensen die elke zaterdagoch-
tend met elkaar sport”, zegt Janssen.  
De training wordt afgesloten in  
Liefkenshoek met thee en koffie.  
“Dat sociale deel hoort erbij,” aldus 
Janssen. “Gezellig met elkaar en met 
de mensen van Liefkenshoek kletsen 
en elkaar leren kennen. En dat bevalt 
me heel goed. Ik hoor over dingen die 
in het dorp spelen en waar vraag naar 
is.”

Levendiger

De bootcamp is een goed voorbeeld 
van hoe van het een het ander kan  
komen. “Een van de deelnemers 
aan de bootcamp heeft de HeteRun  
opgezet en vanuit de bootcampgroep 
hebben zich daardoor een aantal vrij-
willigers aangemeld”, geeft Janssen 
als voorbeeld. “Je ziet dus echt dat het 
werkt, dat het mensen verbindt. Ik 
denk daarom dat Heteren Sociaal een 
heel positief iets is voor Heteren. Het 
is een groep waaruit je altijd kunt put-
ten, er zijn altijd mensen bereid om 
te helpen. Daardoor wordt er steeds 
meer georganiseerd en wordt Heteren 
levendiger.”

‘Je gunt andere dorpen ook een 
initiatief als Heteren Sociaal’

Heteren Sociaal verbindt steeds meer inwoners en initiatieven uit Heteren met elkaar. Ronald Heinen en Niek Janssen zijn 

beiden betrokken geraakt bij Heteren Sociaal en enthousiast over het initiatief. “Heteren wordt levendiger”, aldus Janssen.
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De ‘onzichtbare’
vrijwilligers van 
SDOO
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Frits Onderstal (70) en Chris Siccama (68) zijn bei-
den al sinds mensenheugenis verbonden aan SDOO. 
“Ik ben hier in 1976 begonnen, toen mijn zoon Frits 
jr. lid werd”, zegt Frits. “In de jaren 70 heb ik menig 
jeugdelftal begeleid.” Zo rond 1980 kruist Frits zijn 
pad met dat van Chris, als zij samen de A-junioren 
gaan begeleiden. Chris is sinds 1969 lid van SDOO en 
begeleidt in zijn begintijd ook diverse teams. “Vanuit 
de begeleiding van de A- junioren zijn wij samen naar 
het eerste elftal gegaan. Chris werd hoofdtrainer en 
Frits werd vlagger. Tel daarbij de aanwezigheid van 
masseur Ed Jansen en een mooie vriendschap was 
geboren. Ik ben in totaal dertien jaar vlagger geweest 
bij het eerste elftal” zegt Frits, terwijl hij nog eens 
aan zijn karakteristieke snor draait. 

Dat beiden een hart voor de club hebben, blijkt 
al snel, want ook in de jaren die volgen vervullen 
beiden diverse functies binnen SDOO. Chris is  
bestuurslid, hoofdtrainer, jeugdcoördinator en lei-
der van het vierde elftal geweest. Frits heeft veel in 
het onderhoud gedaan op het oude complex aan het 
Lage Land, zorgt mede voor de aankleding van de 
kantine, heeft eveneens het vierde elftal begeleid en 
zorgt, samen met zijn vrouw Sien, ervoor dat de te-
nues van de selectie-elftallen pico bello in orde zijn. 

Momenteel zorgen Frits en Chris voor het onder-
houd van de accommodatie. Op maandag- en vrij-
dagochtend zijn beiden in de weer om ervoor te zor-
gen dat alles er keurig bij ligt. Op maandag worden 
de doelen opgeruimd, de vlaggen gestreken en wordt 
daar waar nodig de gehele accommodatie onderhou-
den. Op vrijdag wordt alles in gereedheid gebracht 
voor de vele wedstrijden die in het weekend gespeeld 
gaan worden. Frits rijdt eens in de twee weken met 
de tractor over het kunstgrasveld, zodat alle plooien 
glad gestreken worden. Daarnaast worden de ballen 
onderhouden. “Indien we constateren dat ballen niet 
goed genoeg meer zijn, worden deze eruit gehaald. 
We geven deze afgekeurde ballen vaak aan kinderen 
mee”, zegt Chris. “Daar wordt altijd blij op gerea-
geerd. Met de voorzitter overleggen wij dan, hoeveel 
nieuwe ballen er aangeschaft mogen worden” , zegt 
Frits. “In overleg met Gerard Brugman gaan wij dan 
een keuze maken tussen de verschillende ballen van 
het merk Derby Star. Omgerekend heeft de club 
toch al gauw 400 ballen ter beschikking!”

Op de vraag hoe de mannen hier zo ingerold zijn, 
geven beiden aan dat zij bij de bouw van het nieuwe 
sportcomplex in 2005, met een aantal vrijwilligers, 
de bouw van de tribune voor hun rekening hebben 
genomen. “Daarna zijn we eigenlijk altijd aan het 
onderhoud van de accommodatie blijven plakken” , 
zegt Frits. 

Frits en Chris kunnen gedurende hun klussen  
rekenen op de hulp van Piet Meijnders, die de groep 
is komen versterken nadat Joke Nijenhuis af moest 
haken. Daarnaast neemt Chris op vrijdag zijn  
Syrische buurjongen Oudai altijd mee. Hij moet  
van de Gemeente Overbetuwe een bepaald aantal 
uren vrijwilligerswerk doen, dus dat past hier mooi 
bij. Beiden dromen ervan ooit nog bezig te kunnen 
gaan met de bouw van een jeugdhonk. De plannen 
zitten al helemaal in hun hoofden. Frits wil daar-
naast de muren van het jeugdhonk voorzien van zijn 
schilderingen. Schilderen is een van zijn passies en 
hij is er verdraaid goed in!

Volgens de mannen heeft SDOO geluk met het grote 
aantal vrijwilligers. Beiden zitten hardop te tellen en 
roepen dan ineens dat er zo’n honderd vrijwilligers 
rondlopen. Doordat zij zelf niet meer zo opvallend 
aanwezig zijn, kennen zij niet alle vrijwilligers die de 
club heeft. “Dat kan ook niet”, zegt Frits. “De club is 
zo ontzettend gegroeid de afgelopen jaren.” Beiden 
vermoeden dat SDOO nu rond de 500 leden rijk is. 
Zonder anderen te kort te doen willen zij toch een 
aantal vrijwilligers noemen. “Dennis Nijenhuis is zo 
iemand die al sinds zijn jonge jaren met de jeugd in 
de weer is” ,zegt Chris. “En vergeet Lyda van Aggelen 
niet” , zegt Frits.” Die staat al heel wat jaren achter de 
bar en in de keuken. “Leo Hendriks is ook zo iemand 
die dagelijks bij de club is en dat al zeker twintig jaar”, 
vult Chris aan.

Hoe lang willen de mannen het nog vol houden? “Ik 
wil in ieder geval vijftig jaar als vrijwilliger betrok-
ken zijn”, zegt Chris. Dat betekent dat ik nog mini-
maal vier jaar door moet gaan. Frits wil zo lang als 
zijn gezondheid het toe laat doorgaan. “Ik heb door 
een ziekte een paar vervelende jaren gehad, maar ik 
voel me nu zo fit als wat”, zegt Frits. “Ik kan nog wel 
even door…”

In deze tijd wordt menige club of vereniging overeind gehouden dankzij de inzet van vele vrijwilligers. Mensen die  

belangeloos hun tijd en energie steken in, voor hen, de belangrijkste vereniging ter wereld. Velen van hen zijn dan ook  

zeer bekende gezichten binnen een vereniging. Er zijn ook vrijwilligers die je niet vaak op de voorgrond ziet. Tijd om hen 

eens in de spotlights te zetten. Ik ga naar onze Heterense voetbalclub, waar ik twee voor mij wel heel bekende vrijwilligers 

tref, die werken in de schaduw van de club. DOOR fRANk siccAMA
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‘ Nieuw duurzaam recyclecentrum 
Kruidvat verhoogt werkplezier’

Manager Outbound Antoine Doppenberg: 

“A.S. Watson Health & Beauty Benelux, waar 

Kruidvat onderdeel van is, is groeiend. Met dit 

hypermoderne nieuwe recyclecentrum krijgen 

we meer ruimte om de stijgende stroom afval 

te verwerken. Bovendien is er veel aandacht 

besteed aan veiligheid.” Teamleider Willart de 

Jong: “Dagelijks rijden veel vrachtwagens af 

en aan om restmateriaal te brengen en ver-

werkt materiaal op te halen. In het oude pand 

ontstond er kruisverkeer. Nu zijn de logistieke 

stromen gescheiden waardoor de veiligheid is 

toegenomen en er meer overzicht is.” 

Duurzaam

Groepshoofd Walter Lindsen: “Het oude pand 

voldeed niet meer. We hebben een gebouw 

gerealiseerd dat aan alle vereisten voldoet 

waarbij mens, milieu en dier gerespecteerd 

worden. We hebben medewerkers betrokken 

door hun wensen in kaart te brengen. Voor 

de bouw hebben we bewust een lokale partij, 

Kuijpers Bouw Heteren, in de arm genomen. 

Ons recyclecentrum heeft het Breeam 4* certi-

ficaat voor duurzaam bouwen. Er zijn milieu- 

vriendelijke materialen gebruikt, het pand is 

volledig geïsoleerd, het heeft een optimale 

klimaatbeheersing met vloerverwarming, 

prettige verlichting met LED en stofafzuiging 

bijvoorbeeld.” Antoine: “We hebben 1.700 

zonnepanelen op het dak, hierdoor zijn we 

volledig zelfvoorzienend. Groenhappers met 

verticale tuinen verfraaien het gebouw, er 

hangen vogelnestjes en op het terrein zijn er 

een insectenhotel en een heuse paddenpoel 

te vinden.”

Tevreden personeel

Magazijnmedewerker Mamouda Hammouda: 

“Ik ben ontzettend blij met mijn nieuwe werk-

plek, het heeft mijn werk veraangenaamd. De 

vloeren zijn gelijkvloers, hierdoor rijd je soepel 

met karren of met een heftruck door de hal. 

De ijzerverwerking stond in de oude situatie 

buiten, nu is die binnenshuis gehaald waar-

door we geen last meer hebben van slecht 

weer. Door de stofafzuiging werk ik in een 

schone omgeving. Bovendien hebben we een 

mooie kantine gekregen. Het meest plezierig 

vind ik het uitzicht. Ondanks dat ik binnen 

werk, zit ik midden in het groen. In de zomer 

grazen hier zelfs schapen.”

Walter: “Aan de verhuizing is een goede 

voorbereiding vooraf gegaan in projectteams. 

Kuijpers Bouw Heteren heeft iedereen meege-

nomen in het proces. Zo zijn er rondleidingen 

geweest tijdens de bouw. Heel positief.” 

Willart: “Naast de verwerking van restmate-

riaal hebben we nu ook ruimte voor tussen-

tijdse opslag van voorraad en pallets. Hierdoor 

zijn er meer doorgroeimogelijkheden voor 

de medewerkers. Eén van de schoonmakers 

heeft zijn heftruckrijbewijs gehaald en werkt 

nu in het magazijn.” Antoine: “Kruidvat is in 

de gemeente Overbetuwe één van de grootste 

werkgevers. In het recyclecentrum werken we 

6 dagen per week in een tweeploegendienst. 

Er is nog plek voor nieuwe medewerkers.” 

Mamouda: “Ik voel me hier thuis. Het is enorm 

leuk bij Kruidvat.” Walter: “Wij zijn trots om bij 

Kruidvat te mogen werken. Wees welkom als 

nieuwe collega.”

A.S. Watson Health & Beauty Benelux

Recyclecentrum Heteren

Muskeshouwsestraat 7

6666 MA  Heteren

www.benelux.aswatson.com

telefoon 026 472 00 15

tEkst xANDRA DERks

Winkelketen Kruidvat heeft samen met Trekpleister ruim 1300 winkels in Nederland, 

België en Frankrijk die meerdere keren per week worden bevoorraad. Je kunt je 

voorstellen wat dat voor verpakkingsmateriaal oplevert. Dit restafval bestaande uit 

karton, plastic, pallets en stapelbakken, wordt niet aan de straatkant gezet, maar 

geretourneerd naar het 8.000 vierkante meter tellende nieuwe recyclecentrum in 

Heteren. Zo’n 55 medewerkers scheiden en verwerken dagelijks ruim 50.000 kilo 

karton en 5.000 kilo plastic voor hergebruik.

Antoine Doppenberg (manager), 
Willart de Jong (teamleider) en 
Walter Lindsen (groepshoofd) (linksonder: Mamouda Hammouda, magazijnmedewerker)

Dagploeg
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Jacob Jan Cremer Attie Nieboer

Roemeense taal

De liefde voor Roemenië gaat ver voor Liesbeth van Zijl. Toen ze 
nog in Beesd woonde, en Roemenië op haar weg kwam, leerde ze 
zelfs de Roemeense taal om goed te kunnen communiceren met 
de mensen. Eenmaal verhuisd naar Heteren vernam Liesbeth van 
de bridgedrive, waarvan de opbrengst naar Roemenië gaat. “Vroe-
ger namen wij zelf veel spullen mee in de auto. Nu sturen wij geld, 
en schaffen spullen in het land zelf aan, zoals onderwijsmiddelen.” 

Gezondheidszorg

Joke Koobs vult aan: “Nu gaat het meer om adviezen en geld voor 
specifieke projecten. Die zijn er vaak op gericht om werkgelegen-
heid te creëren.” Joke reageerde jaren geleden op een oproep in het 
kerkblad om iets in de gezondheidszorg te doen. De eerste reis 
naar Hodod, een plattelandsgemeente in het Hongaarssprekende 
noordwesten van Roemenië werd vanuit de (toenmalige) Gerefor-
meerde kerk te Heteren georganiseerd. Later sloten ook leden van 
de katholieke kerk en de hervormde kerk, en niet-kerkelijken aan. 
In 1992 zag de Stichting Barátok România het licht. Joke reisde in 
1994 voor het eerst naar Hodod, samen met drie tandartsen en een 
kaakchirurg. “Wij hebben alle kinderen in de gemeente bezocht 
en gebitten gesaneerd. Later heb ik poetsinstructie gegeven.” 
Inmiddels is er een eigen tandarts, die echter voor de reiskosten 

binnen de gemeente is aangewezen op de stichting. “De overheid 
betaalt alleen de uren en de basisinrichting. Onze stichting vult de 
apparatuur aan.”

Werkgelegenheid

Jan te Kloeze had een ander motief om aan te sluiten bij de stich-
ting. Hij heeft de missie om via toerisme werkgelegenheid te  
creëren. “In de zomer is de school drie maanden dicht. Er werd een 
camping op het grasveld gemaakt, waarbij gebruik kon worden  
gemaakt van de voorzieningen van de school. Maar de inwoners 
hebben liever dat je bij hen logeert.” Inmiddels is er een kleine 
VVV.
Vroeger ging een deel van de groep in het voor- en najaar op eigen 
kosten naar Roemenië. Sinds een paar jaar, vanwege de afstand 
Heteren – Hodod 1800 km, alleen in het najaar. Ook Hodod mo-
derniseert; wegen, gedeeltelijke riolering en straatverlichting 
zijn aangelegd. Jan vertelt dat wanneer je Hodod binnenrijdt, je 
een nostalgisch Ot-en-Sien-gevoel overvalt. “Paard en wagen, 
veulentje ernaast, vrouwen met hoofddoek. Aan de andere kant, 
wifi, laptop en smartphone, het is er inmiddels allemaal. Wij over-
nachten bij onze gastgezinnen thuis en worden altijd heel gastvrij 
ontvangen. De burgemeester ontplooit veel initiatieven, en weet 
‘Brussel’ (EU) goed te vinden. Wij zetten ons in voor projecten 

Barátok: 
Hart voor 
Roemenië

Ieder jaar komt bij mij een man aan de deur: of ik Roemeense wijn wil bestellen waarvan de opbrengst ten goede komt aan de 

Stichting Barátok România. Bestellen doe ik niet, maar ik geef wel geld. Waarvoor eigenlijk? De Peperbus zoekt het uit.
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die zij voorstellen en krijgen daar veel vriendschap 
voor terug. Barátok betekent dan ook vriendschap.” 
Joke vult aan, dat ook de leden van de stichting on-
derling een vriendenclub vormen en nieuwe leden 
graag verwelkomen. “In 2012 zijn we ereburgers van  
Hodod geworden, mooi hè?”

De stichting is op dit moment bezig geld in te za-
melen voor meubilair in de vier dorpshuizen, die 
ook fungeren als sociaal-medische centra. “Er is op 
dit moment meubilair voor één dorpshuis. Zodra 
het geld bijeen is, worden 100 tafels en 200 banken 
ter plaatse gemaakt. Dat is beter dan van hieruit  
tweedehandsspul mee te nemen.” De werkloosheid 
in Hodod is groot en de jongeren trekken weg. De 
droom van de stichting is dan ook om met projecten 
de werkgelegenheid te vergroten.

De stichting bestaat op dit moment uit vijftien leden 
uit Heteren en Andelst. Naast geld heeft de stichting 
vooral jongere leden nodig voor de continuïteit. 
“Voor sommige leden gaat leeftijd meespelen, dus 
hulp bij bijvoorbeeld de wijnactie in het voorjaar is 
meer dan welkom.” Wist u dat dezelfde wijn bij een 
gerenommeerd restaurant in de buurt wordt ge-
schonken als huiswijn?

Jongerenuitwisseling

In 2017 bestaat Barátok România 25 jaar. Het plan 
is dan een jongerenuitwisseling te organiseren voor 
14- tot 30-jarigen, met behulp van Europese subsidie. 

Neem contact op met Jan te Kloeze (voorzitter) via 
jantekloeze@gmail.com of bel naar 026-4722639. 
Meer informatie op www.baratokromania.nl.

V.l.n.r. Joke Koobs, Jan te Kloeze 

en Liesbeth van Zijl

Meedoen aan de jongerenuitwisseling? 
Of een handje helpen bij de wijnactie begin maart?

Of liever inschrijven voor het bridgetoernoo i op 19 november in de Bongerd?

DOOR ROEliE VAN DER WEiDE
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Om van het openbaar vervoer gebruik te 
kunnen maken heb je een OV-chipkaart 
nodig. Bij een oplaadpunt kun je het saldo 
opwaarderen of je abonnement regelen. 
Helaas heeft Heteren geen oplaadpunt 
meer. De Dorpsraad is van mening dat 
er een dergelijk punt in Heteren dient te 
zijn en is daarom dan ook in gesprek met 
gemeente en provincie om alsnog een op-
laadpunt in ons dorp te krijgen.
 
Er zijn enkele jongeren die iedere dag 
door weer en wind van Heteren naar Elst 
fietsen om daar naar school te gaan. Nu we 
weer richting de winter gaan, is de vraag  

bij de Dorpsraad gekomen of er een 
mogelijkheid bestaat voor een busver-
binding tussen Heteren en Elst. Er rijdt 
nu bijvoorbeeld een belbus, lijn 237 van 
maandag t/m vrijdag tussen Kesteren 
en Heteren en weer terug. De Dorpsraad 
heeft aan de gemeente gevraagd of er een 
mogelijkheid is deze dienst door te trek-
ken tot Elst. Niet alleen kunnen scholie-
ren hier dan gebruik van maken maar ook 
inwoners die in Elst werken of daar naar 
toe willen gaan om te winkelen. 

Kermis in Heteren

Op initiatief van de katholieke kerk, 
de Dorpsraad Heteren en de onder-
nemersvereniging Heteren is bij de 
gemeente Overbetuwe het verzoek 
ingediend de locatie van de kermis  
in Heteren te verplaatsen naar een  
centrale plek in het dorp, waar deze 
beter zichtbaar is, de winkelfuncties 
worden ondersteund en er meer be-
zoekers worden aangetrokken. Daar-
naast is het ook mogelijk dat de kermis  
in combinatie met de jaarlijkse Mid-
summer Night in het dorp plaatsvindt. 
Hiervoor is het verzoek ingediend het  
Julianaplein versneld aan te laten leg-
gen, zodat in juni 2017 de kermis naast 
de Midsummer Night kan plaats- 
vinden.

Tijdens de Midsummer Night hebben 
zich al ruim vijftig huishoudens aange-
meld voor een nieuw duurzaamheids-
initiatief. Via de schooldaken gaan  
Heterenaren hun eigen energie opwek-
ken. Leerlingen doen ook mee. Zij volgen 
een lesprogramma en spelen samen een 
energiegame. Vanuit deze game sturen zij 
berichten over wanneer men wel of niet 
energie moet verbruiken. Bespaar extra 
op de energiekosten door de berichten 
van de leerlingen op te volgen. 

In januari geeft de Dorpsraad samen met 
de gemeente en de scholen hierover meer 
informatie. Inmiddels is de leverancier 
geselecteerd en wachten we nog op toe-
kenning van een provinciale subsidie.

Als dit lukt, dan kost een paneel slechts 
250 euro. U krijgt dan niet alleen 15 jaar 
gratis energie, maar steunt ook het dorp 
en de kinderen.

In het voorjaar krijgen de inschrijvin-
gen als eerste de kans één of meerdere  
panelen af te nemen. Bij voldoende  
animo worden de panelen voor de zomer 
geplaatst. Er passen maximaal 480 pane-
len op alle schooldaken. We hanteren het 
op=op principe.

Geïnteresseerd of meer weten? 
Meld u nu vrijblijvend aan op 
www.wetakecharge.nl 

Waar is de Dorpsraad Heteren mee bezig?

Energiecoöperatie Heteren weer een stapje dichterbij

Openbaar vervoer
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“Bij ons gaat het er gelukkig niet te streng aan toe, maar dirigent 
Arie Moll probeert wel de zangers op een lijn te houden. Het moet 
natuurlijk wel mooi klinken“, vertelt Gerda van den Hof. De  
altijd goedlachse en vriendelijke Gerda vertelt haar verhaal. “Ik 
ben eigenlijk helemaal geen persoon hiervoor. Ik praat graag en 
overal over, maar dit vind ik dan weer lastig. Maar ik zit al wel  
35 jaar bij het koor en heb natuurlijk wel van alles meegemaakt.”

Rijnstate

“Wij hebben een groep van ongeveer 35 zangers. Het is een hechte 
groep, waarbij iedereen goed met elkaar overweg kan. We zingen 
allemaal graag en hebben er vooral heel veel plezier in. De gezellig-
heid staat hoog in het vaandel, maar om bij een koor te zitten moet 
je eigenlijk gewoon graag zingen,” legt Gerda uit.
Het koor bestaat sinds 1910 en is begonnen als de Christelijk  
Gemengde Zangvereniging De Lofstem. “Dat Christelijk schrikt 

misschien nieuwe mensen af, maar wij zingen van alles. Wij zingen 
ook overal waar wij uitgenodigd worden. Vier maal per jaar gaan 
wij bijvoorbeeld naar Rijnstate om daar op een zondagochtend  
ons repertoire te laten horen. Na het concert nemen wij een bakje 
koffie en mengen wij ons onder de patiënten in het ziekenhuis. 
Je voelt dat je welkom bent en dat de mensen ervan genieten. Dit 
vind ik persoonlijk heel plezierig en je voelt je erg gewaardeerd.” 

Van Nederlands tot Afrikaans

Het koor zingt van alles. “Soms zingen wij bekende christelijke 
liederen, maar bekende algemene traditionele liederen voeren 
wij ook uit. Wij zingen in diverse talen waaronder Duits en Engels 
bijvoorbeeld. De afwisseling in de verschillende soorten muziek 
maakt het uitdagend en dan voorkom je dat het saai gaat worden. 
In een uitvoering hebben wij Afrikaanse liedjes gedaan. Dit was 
echt leuk om te doen, want er zat een heerlijk ritme in.”

“Wij hebben inmiddels een verouderde kern. Dat is bij vele tradi-
tionele verenigingen helaas het geval. Wij willen er graag nieuw 
en het liefst jonger bloed bij, maar mensen komen niet gauw naar 
een traditioneel koor. De drempel om bij ons in het koor te komen 
is eigenlijk niet hoog. Wij houden geen stemtesten”, wijst Gerda 
mij op de noodzaak voor nieuwe leden. “Als nieuw lid moet je mis-
schien even wennen, maar dirigent Arie Moll zal je proberen in 
het geheel te passen. Je stem wordt beoordeeld, maar zeker niet  
afgekeurd.” Het gesprek duurde nog een tijdje en Gerda wist mij 
veel te vertellen over van alles. Als nieuw lid moet je misschien 
even wennen aan De Lofstem, maar onder de vleugels van Gerda 
van ’t Hof voel je je heel snel thuis.

In de jaren tachtig is in Driel op de dijk het oorlogsmonument geopend. Wij, kinderen van de Koningin Juliana school,  

mochten daar het Engelse volkslied ten gehore brengen. Een groepje vrijwillige zangers mocht in dit koor. Ik was een van  

de vrijwilligers. Meester Potter leidde het koortje en wij zongen in ons beste Engels ‘God save the Queen’. Helaas was er  

een zangeres die het stemgeluid van een gewonde raaf met een gebroken poot wist te reproduceren. Meester Potter was  

genoodzaakt om in te grijpen en de raaf uit het koor te verwijderen. Zij kreeg een andere taak. Dit zijn mijn herinneringen, 

die het dichtst bij een koorervaring liggen. DOOR ROEliE VAN DER WEiDE

Het koor De Lofstem 
al meer dan 100 jaar 
in muzikale balans
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In de Randwijkse Waarden is Dekker gestart 

met de uitvoering van het inrichtingsplan. 

Aannemersbedrijf J. den Boer werkt met haar 

machines aan het verbreden van de invaart. 

Ook wordt deze dieper gemaakt om straks het 

gewonnen zand per schip af te kunnen voeren. 

Rasters en vee zijn verplaatst en begonnen is 

met het verwijderen van de beplanting en het 

afgraven van de bovenste grondlaag. Zo wordt 

ruimte gemaakt voor de zandzuiger. Deze 

machine zal in de kerstvakantie in delen worden 

aangevoerd en ter plaatse worden opgebouwd. 

Dan kan gestart worden met het winnen van 

zand. De drijvende zandklasseerinstallatie, 

de Rotterdam 55, gaat het opgezogen zand 

scheiden in verschillende fracties. Aan boord 

van deze installatie wordt het door de klant 

gewenste industriezandproduct samengesteld 

en in het schip geladen. 

In de uiterwaard zijn mogelijk explosieven 

aanwezig. Restanten van gevechten uit de 

Tweede Wereldoorlog. Het bedrijf Bodac speurt 

ze op, voert ze af of maakt ze onschadelijk. Dit 

om te voorkomen dat tijdens verdere graafwerk-

zaamheden onveilige situaties ontstaan voor 

werknemers of de omgeving. 

Voorafgaand aan de uitvoering is van diverse 

woningen in de directe omgeving een bouw-

kundige opname gemaakt door een gespeci-

aliseerd bureau. De rapportages zijn aan de 

eigenaren ter beschikking gesteld. Door de 

staat van deze gebouwen vast te leggen kunnen 

misverstanden of discussie achteraf worden 

voorkomen. De provincie heeft het maken  

van deze opnames dan ook als voorwaarde 

opgenomen in de door haar verleende  

ontgrondingsvergunning. 

Eind september heeft Koen van Aanholt zijn 

werkzaamheden als projectleider overgedragen 

aan Wenda de Wit. Zij is per 1 oktober als senior 

projectleider bij Dekker landschapsontwikkeling 

begonnen en voor meer informatie bereikbaar 

op (0344) 579 978.

Herinrichting 
Randwijkse Waarden 
gestart
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De woorden die je moet vinden, heb-
ben allemaal drie letters. Als alles 
goed is ingevuld, vormen de middel-
ste letters van boven naar beneden 
een spreekwoord. Dat spreekwoord 
is de oplossing die we zoeken.

Veel succes!!

DRiElEttERRAADsEl

1. Plaats in Gelderland   

2. Meisjesspeelgoed   

3. Vruchtje     

4. Soort uitkering    

5. Plaats op Ameland   

6. Wanneer    

7. Gaatje in een fietsband   

8. Engels woord voor ‘een’   

9. Uitroep van instemming (2 woorden)  

10. Deel van de mond   

11. Biljartstok    

12. Gewichtsmaat    

13. Uitholling in een muur   

14. Kip     

15. Bevel     

16. Woud     

17. Grootmoeder   

Vul dit drieletterraadsel in

en maak kans op een prijs! 

Stuur je oplossing per e-mail 

naar info@peperbus-heteren.nl 

Uit de juiste inzendingen zal 

de winnaar worden geloot. 

WIN
Twee kaarten voor een thuiswedstrijd van Vitesse naar keuze.

’s Ochtends bij het gereedmaken van het parcours begon de dag 
nog wat druilerig, maar in de loop van de dag klaarde het weer op. 
Next Movement verzorgde voor alle deelnemers de warming-up. 
Enthousiast werd hieraan deelgenomen. Daarna volgde voor ieder 
zijn/haar zelfgekozen afstand. Veel lopers werden aangemoedigd 
door familie, vrienden en bekenden. Ook de officiële tijdwaarne-
ming stimuleerde de lopers er de vaart in te houden. De rollator-

race werd begeleid door vrijwilligers van de Liefkenshoek. Na aan-
komst bij de finish werden de chips verwijderd en kreeg iedereen 
een bidon en medaille uitgereikt. De reacties van de deelnemers 
en het publiek waren heel positief. 
De organisatie wil nogmaals de deelnemers, de vele vrijwilligers, 
de gemeente en de sponsoren hartelijk danken voor ieders bijdrage  
aan dit succesvolle evenement.

Op zaterdag 15 oktober om 12.15 uur viel het startschot voor de kortste afstand van de eerste HeteRun, de 500 meter hard-

lopen voor kinderen. Daarna volgden de andere afstanden voor zowel hardlopers als wandelaars. Uiteindelijk namen meer 

dan 300 mensen deel aan de eerste HeteRun.  

Eerste HeteRun een succes!




