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Rectificatie
In de vorige editie (Peperbus nr. 13, november 2016) zijn per
ongeluk een paar auteursnamen bij de verkeerde artikelen
geplaatst. Artikel over Maurits Obbema is geschreven door
Jelle Loosman, De artikelen over Stijn Geluk en De Lofstem
zijn geschreven voor Sebastiaan Jansen. De redactie heeft
de auteurs reeds haar excuses aangeboden.
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Correctie

Hoewel de meeste dames en heren in de rolstoel niet begrijpen wat er zoal
gebeurt, genieten ze volop van de levendigheid langs de route. Er wordt met
elkaar gezongen en men zwaait naar belangstellenden langs de uitgezette
wandelroute.
Dit vond plaats op 15 oktober jl. Voor deze bewoners van Liefkenshoek was
de HeteRun een fantastische belevenis: de levendigheid bij de start en finish,
de gezellige sfeer in het dorp, de aangeboden medaille, de bloemen… Daarna
op het Liefkensplein nog een feestelijke nazit. Al met al een dag met een gouden randje, waar nog dagen over gepraat werd in de huiskamers, met familie,
medewerkers en vrijwilligers.
Dat Liefkenshoek zo als vanzelfsprekend deel uitmaakt van het dorp is bijzonder waardevol. Daarom waardeer ik De Peperbus ook zo. Vanaf de eerste
editie in 2013 is er regelmatig aandacht geschonken aan Liefkenshoek: ik denk
aan de feestelijke openingsactiviteiten na de nieuwbouw in 2014, aan georganiseerde activiteiten zoals de jaarlijkse kerstmarkt, aan persoonlijke verhalen
en impressies van vrijwilligers en medewerkers. De Peperbus draagt er toe
bij dat verpleeghuis Liefkenshoek ingebed is en blijft in de Heterense dorpsgemeenschap.
Ik hoop dat er nog vele edities van De Peperbus zullen volgen. Met veel belangstelling lees ik altijd de mooie verhalen over het verenigingsleven, van ondernemers, over markante dorpsgenoten, over jongeren en ouderen. Ik ben ervan
overtuigd dat dit mooie magazine de onderlinge band tussen de inwoners van
Heteren versterkt.
Aan het verzoek van de redactie om het voorwoord van deze editie van
De Peperbus te verzorgen, voldoe ik met deze bijdrage dan ook graag.
Jeannette Hagen
Directeur-bestuurder Stichting Samen Zorgen

Jos Bode
Jelle Loosman

BESTEL EEN VERSLAGGEVER!

Janette Huisman

Al eens bij het lezen van De Peperbus gedacht: dáár moeten ze ook eens een
Ideeën en opmerkingen aan info@peperbus-heteren.nl

verhaal over schrijven? Wel, dat kan. Ideeën voor verhalen zijn altijd welkom.

Website www.peperbus-heteren.nl

De redactie bekijkt natuurlijk wel of het onderwerp voor héél Heteren de moeite

De Peperbus is een initiatief van Ondernemers Vereniging Heteren,

van het lezen waard is. Zo ja, kan komt de verslaggever op bestelling.

SDOO, De STUW-welzijn, EHBO en Dorpsraad Heteren.

Verschijningsdatum volgende editie april 2017
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De 13-jarige Weistra damt zich naar een tweede plaats op het EK Jeugddammen in Wit-Rusland.

Schooldammen 2012

In 1982 werd Jannes van der Wal, waarschijnlijk de meest bekende dammer van Nederland, wereldkampioen in Sao Paulo.
De excentrieke dammer liet in een van de vele interviews, die hij gaf na zijn kampioenschap, weten dat hij leeg was.
Zijn doel was om het hoogste te halen wat iemand kan halen, en dat had hij na zijn kampioenschap behaald. Hoger kon
hij niet. Als Mies Bouwman hem in zijn meest beroemde televisieoptreden vraagt of er niets hoger is dan het WK, antwoord
Van der Wal stamelend en verbaasd: “Nou ja,… het heelal of zo, maar ik weet niet wat eh...”

Machiel Weistra
damt zich
naar de top
In Heteren woont het 13-jarige damtalent, Machiel
Weistra. Op de vraag wie zijn favoriete damspeler is,
antwoordt Machiel stellig: “Jannes van der Wal.” Dit
antwoord baseert hij niet op de excentriciteit en enigmatische manieren van Van der Wal, maar vooral op
zijn genialiteit bij het dammen en zijn enorme zucht
om de wereldtop te bestormen. Machiel zal niet snel
uitspreken dat hij een wereldtitel ambieert, maar na
ons gesprek is het duidelijk dat Machiel er alles aan
doet. Het fanatisme heeft echter de overhand, niet
de obsessie. Daar is de jeugddammer veel te ontspannen voor, wat waarschijnlijk voortkomt uit de
Brabantse oorsprong van zijn ouders.
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DOOR SEBASTIAAN JANSEN

Met Henk Hoksbergen naar de top

In 2010 begint Machiel met dammen. Machiel vertelt: “Ik ben bij
Henk Hoksbergen (zie foto) begonnen met schooldammen en ben later op aanraden van Henk nog meer
gaan trainen in Wageningen. In Heteren is geen
jeugd bij de vereniging, dus moet je naar Wageningen.
Henk heeft mij dit geadviseerd en dat is geen
stap terug. In Wageningen speelt onder andere de
nummer twee van de wereld, Jan Groenendijk. In
Nederland zijn een paar topclubs en daar hoort mijn
vereniging WSDV uit Wageningen ook bij.”
Zoals iedereen in Heteren die start met dammen,
kom je bij Henk Hoksbergen. “Henk speelt ook in
Wageningen. Hij speelt nu nog hoger dan ik, maar
als ik op deze manier doorga haal ik hem nog wel in”,
lacht Machiel met respect voor Henk.
Machiel is serieus met zijn damsport bezig. Buiten
de geweldige prestaties op toernooien, traint
Machiel veel en bestudeert hij zijn denksport. “In
Wageningen krijgen we speciale trainingen, waarbij

EK 2016

je vanuit een map allemaal verschillende spelsituaties leert beoordelen en oplossen. Niet iedereen doet dit, maar ik vind het leerzaam en leuk. Soms word ik gevraagd door seniorenteams binnen
mijn vereniging om mee te doen aan hun wedstrijd. Dit niveau is
hoger dan bij de jeugd en daar leer je ook weer van.” Machiel steekt
veel tijd in zijn hobby, maar weet dat zijn studie op het Stedelijk
Gymnasium in Arnhem voorrang heeft. “Zijn schoolwerk gaat
altijd voor. De voorwaarde om mee te mogen doen aan allerlei
toernooien is dat de cijfers goed zijn”, meldt zijn vader. “En deze
voorwaarde wordt niet alleen door ons gesteld, maar ook door
zijn school. Als Machiel zijn studie op de juiste manier volgt, dan
wil de school hem optimaal steunen in zijn hobby. Het Stedelijk
Gymnasium Arnhem is overigens een school waar talent bij sporters gewaardeerd en ondersteund wordt.”
Zilver

Afgelopen jaar was voor Machiel een geweldig jaar. Hij behaalde
op de grote toernooien uitstekende resultaten. Hij behoort met
zijn leeftijd tot de pupillen, maar hij mag ook meedoen aan de
leeftijdscategorie van 14 tot en met 16 jaar. Bij het Nederlands
Kampioenschap behaalde hij in beide categorieën de zilveren
medaille. Deze medaille werd ook behaald op het jeugd EK in het
Wit-Russische Minsk. In het Turkse Izmir werd hij op het jeugd
WK verdienstelijk veertiende bij het regulier dammen en zevende
bij het sneldammen, maar dat moet beter kunnen vindt hij zelf.
“Door het succes bij het dammen, komen we veel in buitenlandse steden. Het is leuk om aan internationale toernooien mee
te doen, maar het kost natuurlijk ook geld. Dammen is een mooie
sport, maar de bond heeft geen geld om alles te bekostigen. Ze hebben een tijd lang de sport goed kunnen promoten, maar dat potje

is leeg,” verhaalt zijn vader. “In het begin vonden we het leuk dat
hij meedeed aan een internationaal toernooi. Dachten dat het eenmalig was, maar dat bleek niet het geval te zijn. Nu proberen we
bepaalde subsidiegelden, zoals het Keller-fonds aan te boren, om
het betaalbaar en leuk te laten blijven.” Zoals bij veel sporten, is de
sponsoring niet voor de jeugd en vliegt Nike of Adidas je niet van
Pinsk naar Izmir om daar het onderste uit de kan te halen.
Aanvallen, de nieuwe strategie

“Ik heb mijn speelstijl aangepast. Er werd mij soms verweten dat
mijn spel te verdedigend was. Nu probeer ik een aanvallende strategie toe te passen. Deze is wel eens te aanvallend en dat kan voor
problemen zorgen.” Als dit tot verlies leidt, zet Machiel dat snel
van zich af en leert hij van zijn fouten. Machiel is fanatiek, maar
kan goed tegen zijn verlies. “Er is nog nooit een bord met stenen
door de kamer gevlogen,” glimlacht zijn vader.
Op de vraag of hij ook kan schaken, volgt een kort antwoord:
“ik kan schaken.” “Maar hij speelt het nooit meer”, gaat zijn vader
verder. “Schaken wordt eigenlijk altijd gezien als elitesport, die
meer populariteit geniet dan dammen. De opa van Machiel was
een fervent en verdienstelijk schaker. Maar Machiel heeft na het
behalen van zijn eerste successen met het schooldamteam alleen
nog maar oog voor dammen.”
Ondanks de goede prestaties van het afgelopen jaar, wil Machiel
meer. “Het liefst wil ik het WK jeugddammen winnen en daarna
hopelijk ook het WK voor senioren.” Net als voor Jannes van
der Wal is voor hem wereldkampioen worden het ultieme doel.
Heteren hoopt in de toekomst de wereldkampioen dammen te
kunnen begroeten. Machiel is nu aan zet.
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Kindercolleges, lezingen, digitale
hulp en zelfs tapas in de bieb!

HTV wenst u een
sportief 2017
Aan alle lezers: de allerbeste wensen voor
het jaar 2017. Wij hopen dat het voor de
Heterenaren niet alleen een goed jaar zal
worden, maar vooral een sportief jaar.
In Heteren zijn tal van verenigingen die
met sport te maken hebben en daar is
de tennisclub HTV er één van. En zoals
bij alle verenigingen het geval is, is ook
bij de HTV iedereen van harte welkom.
Wij zijn laagdrempelig, stellen weinig
aparte eisen aan de outfit en voor één
bedrag kunt u het hele jaar door spelen en aan diverse activiteiten deelnemen. U kunt alle informatie vinden op:
www.dehtv.nl Wij zien uw komst graag
tegemoet.
An Jochem, secretaris HTV
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In de bieb is jong en oud welkom voor leuke activiteiten. Voor kinderen is er 13 februari
een workshop ‘short movie’ en 8 maart geven de burgemeester en kinderburgemeester van Overbetuwe een gratis kindercollege: ‘hoe word ik (kinder)burgemeester’.
Voor nieuwsgierige volwassenen hebben we ’s ochtends 17 februari een lezing door
pedagoog Tiny Bouw over opvoeden in de 21e eeuw, ’s ochtends 17 maart maak je kennis met kunstenaar Ewald Sorbi en zijn werk. Tijdens de Boekenweek, 30 maart, kun
je ’s avonds in Bibliotheek Heteren genieten van tapas en een drankje gegarneerd met
een vleugje literatuur, in samenwerking met kookstudio MoltoGusto (entree € 10,-).
Heb je een vraag over de computer, smartphone, het lenen van e-books of andere digitale zaken? Elke eerste maandag van de maand kun je voor €2,50 aansluiten bij ons
‘Digitaal Café’. Meer informatie? Kijk op www.obgz.nl/agenda.

Scouting De Roode Toren
stopt er mee
Na een prima start in 2011 zijn we officieel in 2012 begonnen. We hadden
enthousiaste leden. Door de jaren heen
bleef het ledental op peil.
Vele jaren hebben we leuke dingen gedaan. Helaas hebben we tijdens ons bestaan nooit aanvulling in ons bestuur en
onze leiding kunnen vinden, ondanks
vele pogingen die we hiervoor gedaan
hebben.
Het vooruitzicht van een gat in ons bestuur en onze leiding na 2016 heeft ons

doen besluiten vanaf 2015 actief geen
nieuwe leden meer te werven. Onze laatste opkomst was voor de zomervakantie
van 2016. Een aantal leden is overgestapt
naar andere scoutingclubs in de regio.
Voor de overige leden probeerden we op
te gaan in Scouting De Schutgraaf. Dat
bleek in de praktijk niet meer nodig.
Wij bedanken iedereen die ons de afgelopen jaren geholpen heeft.
De leiding en het bestuur van Scouting
De Roode Toren te Heteren.

Sportiviteit combineren met gezelligheid:
kom recreatief volleyballen bij Toesj

Herberg De Aandacht

Volleybalvereniging Toesj is een actieve
vereniging die volleybal aanbiedt aan
volwassenen en jeugdspelers vanaf 6 jaar.
Naast de reguliere trainingen voor competitie-spelende leden, zouden we als vereniging ons aanbod graag willen verbreden door het aanbieden van trainingen
aan recreanten. We zijn daarom vanaf 13
januari 2017 in Heteren begonnen met
trainingen op vrijdagavond voor iedereen die graag wil volleyballen, maar geen
competitie wil spelen. Vind je het leuk om
weer te gaan volleyballen of heb je interesse om deze sport eens uit te proberen?
Dan ben je van harte welkom op onze recreanten trainingen waarin het aanleren
van de basistechnieken wordt afgewisseld met diverse spelvormen. Naast het

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,
waar de waarden rust, aandacht, ritme,
zorg en hoop centraal staan.
Programma

Februari
Donderdag 9 februari - 19.30 uur

sportieve element is natuurlijk ook de
gezelligheid van belang! De kosten voor
de trainingen zijn 50 euro per 10 lessen.
Voor het aanmelden of meer informatie,
stuur gerust een mail naar info@toesj.nl.
Hopelijk tot ziens bij volleybalvereniging
Toesj!

Filmavond ‘Il Vangelo secondo Matteo’
Zondag 12 februari - 14.30 uur

Koffie, thee- en Aandachtschenkerij
Vrijdag 24 februari - 17.30 uur

Wereldkoken (Hongarije)
Maart
Donderdag 9 maart - 19.30 uur

Popkoor Akkoord zoekt held(inn)en

Filmavond ‘The Revenant’
Donderdag 16 maart - 19.30 uur

Herberglezing ‘Veer-kracht’
door Holkje van der Veer
Dinsdag 22 maart - 19.30 uur

Workshop ‘De spiritualiteit van
‘Bachs Matthäus-Passion’ door
Ad de Keijzer
Meer informatie op
www.herbergdeaandacht.nl Opgave:
via herbergdeaandacht@gmail.com
of u belt met (06) 2054 4726 (Corina Vos)

Op 25 en 26 november 2017 staat Popkoor
Akkoord uit Overbetuwe met een nieuw
theaterconcert in het Arnhemse Posttheater. ‘Hoezo helden?’ is de titel van
deze show vol vedettes, anti- en superhelden, uitblinkers en helden op sokken.
“Zo’n grote theaterproductie vereist
heel veel voorbereiding”, zegt Fred de
Jong, bas en bestuurslid van het popkoor,
“maar van die intensieve voorbereidingen krijg je ook veel energie en samen
zingen is gewoon heerlijk. We zijn nog op

zoek naar enkele bassen, tenoren en hoge
sopranen die in november samen met
ons in ‘Hoezo helden?’ willen schitteren
op het podium.”

Ook een artikel plaatsen....
Wil je ook een artikel plaatsen namens
jouw vereniging, stichting, straat of
ander initiatief in de volgende editie?
Stuur dan voor uiterlijk voor 15 maart

Wie dat zou willen, is van harte welkom
sfeer te komen proeven tijdens de wekelijkse repetitieavond in basisschool
‘Stap voor Stap’ in Elst. Aanmelden
voor een repetitie kan via de website van
Akkoord: www.popkoor-akkoord.nl of
door een mail te sturen naar
popkoorakkoord@hotmail.com.

jouw artikel naar info@peperbusheteren.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 19 april.
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Rond de oorlogsjaren was er weinig in Heteren. In die tijd kon je kruidenier of bakker worden. Misschien slager. En anders
werd je arbeider op de steenfabriek. Iedereen liep doordeweeks en op zaterdag in zijn oude kloffie. Iedereen kende elkaar.
Ik ga even terug naar die oude tijd met Co van Lomwel (86), geboren Heterenaar. Een man die veel kan vertellen over het
Heteren uit die tijd.

DOOR FRANK SICCAMA

Heteren was in die tijd heel kleinschalig. “Echt iedereen kende elkaar”, vertelt van Lomwel. Niemand
ging voor de oorlogsjaren naar het buitenland.
Amerika en Afrika waren echt heel erg ver weg in die
tijd. Van Lomwel is geboren in een woning waar nu
het Wapen van Heteren staat. De oorspronkelijke
woning is in de oorlogsjaren verwoest en werd pas
later weer herbouwd. Zijn ouders trokken bij opa en
oma in. “Zo ging dat in die tijd”, zegt Van Lomwel.
De armoede was toen groot. In 1937 kwam van
Lomwel op de basisschool terecht. De school voor
Christelijke Belangen, zoals van Lomwel zich herinnert. De latere Koningin Julianaschool bestond,
op het moment dat hij naar school ging, 75 jaar. Dat
werd destijds groots gevierd met kinderspelen en
traktaties, maar ook met lange saaie preken door
oudere mannen. De festiviteiten werden destijds
gegeven in het oude zaaltje, waar nu het zaaltje van
het Wapen van Heteren gevestigd is.
Van Lomwel heeft nog herinneringen aan die tijd.
In 1937, tijdens zijn eerste stappen naar de Chris-

telijke School kwam hij langs een appelboomgaard
naast slagerij Peters (later slagerij Buurman). Hij zag
hoe twee jongens uit een gat door de heg gekropen
komen, met hun broekzakken vol appels. Toen
Van Lomwel in alle onschuld zijn hoofd door de
heg stak, werd hij in de kraag gevat en meegenomen naar de boerderij van Hofs, naast de school.
Het grote gezin Hofs zat in een halve kring om Van
Lomwel heen en beraadde zich over de straf. Uiteindelijk werd niet de politie maar meester van
der Baan, het schoolhoofd, erbij gehaald. Deze
mocht de straf bepalen: een week tijdens het speelkwartier binnen blijven.
In het eerste deel van de Tweede Wereldoorlog was
het betrekkelijk rustig in Heteren. “Je kon de geweerschoten vanaf de Grebbeberg wel horen”, zegt Van
Lomwel. Vanwege de ligging langs de Rijn zou
Heteren veilig gebied zijn, werd destijds gezegd.
Dat heeft anders uitgepakt. Doordat de troepen
vanuit zuidelijke richting te laat bij Arnhem aan
kwamen, moest men een andere tactiek beden-

Heteren rond de
Tweede Wereldoorlog

De school voor Christelijke Belangen
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ken. Op 16 september 1944 landde een enorme
aantal parachutisten van de geallieerden aan de
overzijde van de Rijn. Heel Heteren was uitgelopen
naar de dijk om dit te bekijken. Er klonk gejuich.
Drie dagen later werden de Heterenaren echter opgeroepen om te evacueren. Het hele gebied aan de
Rijn was frontgebied geworden en de toestand werd
te gevaarlijk. Huis en haard werd verlaten en men
vertrok op de fiets richting het ‘veilige’ Zetten. Naast
de vluchtheuvelkerk vond men onderdak. “We zaten
daar met zo’n vijftig mensen in een huis”, zegt van
Lomwel. Omdat het huis daar ook beschoten werd,
moest kort daarop al weer verkast worden. Men trok
verder naar Hien, alwaar een stal in de buurt van de
Raiffeisenbank (latere Rabobank) werd betrokken.
Nog eenmaal keerde de familie terug naar Zetten,
waar men in een huisje aan de Linge onderdak vond.
Daar werden vaak Amerikaanse soldaten gezien,
maar men wist dat de Duitsers ook geregeld de oversteek maakten. Vandaar dat men verder zuidwaarts
moest trekken. In een vrachtwagen werd koers gezet naar Tilburg. Daar leek alles betrekkelijk veilig,
maar van Lomwel heeft daar met name ’s nachts
doodsangsten uitgestaan, vanwege de overvliegende
V1-raketten. Overdag kon je de raketten nog zien,
maar ’s nachts kon je ze slechts horen. Als het geluid
niet meer hoorbaar was, wist je dat de raket ergens
ging inslaan. Er was ook nergens een plek die echt
bescherming bood. Voor de hele stad waren slechts
een paar schuilkelders beschikbaar.
Uiteindelijk mocht van Lomwel op 3 juni 1945,
uitgerekend op zijn vijftiende verjaardag, met een
legertruck mee terug naar Heteren. Zijn oom wilde
gaan onderzoeken wat er van de woningen overgebleven was en of een en ander nog te repareren viel.
“Ik mocht met mijn oom mee”, zegt Van Lomwel.
“Toen wij over de brug bij Nijmegen reden, leek het
wel alsof ik in een hele andere wereld terecht kwam.
Overal zaten gaten in de weg en waren lintjes gespannen om aan te duiden dat daar mijnen lagen. Het gras
was dusdanig hoog gegroeid dat enkel de takken van
de knotwilgen nog zichtbaar waren. De stammen
zag je niet meer. Ik weet nog dat de landbouwvelden
vol stonden met klaprozen. Het zag er zo onwezenlijk anders uit dan toen ik vertrokken was. Eenmaal
in Heteren was er geen huis te bekennen dat niet
geraakt was door het oorlogsgeweld. Ik herinner me

nog dat we bij ons huis aan de Dorpsstraat aankwamen. Er was niets meer van over, compleet verwoest.
De woning van mijn oom op de hoek van de O.L.
Vrouwestraat met de huidige Bretagnesingel stond
nog wel overeind. Het was zo’n traditioneel huis met
twee kamers aan de voorzijde en een voordeur in het
midden. De voordeur stond open. Ik zag dat voor de
ramen in de kamers houten palen op elkaar gestapeld
lagen. Dit waren de houten elektriciteitspalen, zoals
ze vroeger gebruikten. De kamer was leeg, maar het
viel mij op dat er één puntgaaf theekopje op de vloer
stond. In de achterkamer was een gleuf in de muur
aangebracht. Door deze gleuf konden de Engelsen
met hun mitrailleurs heen schieten. Nu is daar een
woonwijk gesitueerd, maar destijds was alles daar
open en had je vrij uitzicht op de boerderij, waar
Kuipers nu woont. Ik zag daar, in de achterkamer,
overal kogels en granaten liggen. Er zat ook een
groot gat in het dak, waarschijnlijk ontstaan door
een granaataanval. Wat mij ook opviel, was dat
de zolderkamer vol lag met stro en dat er aan een
balk twee varkenspootjes opgehangen waren. Aan
alles was te zien dat er heel hard gevochten was in de
voorgaande negen maanden. Mijn vertrouwen in
de grote mensen was in één klap weg. Ik begreep er
helemaal niets van.”
Toen ook de rest van de familie weer terug was in
Heteren werd de achterzijde van het huis van winkelier Vos (later Buijze) aan de Dorpsstraat hun tijdelijke
nieuwe onderkomen. Daar woonden reeds een oom
en tante met hun beide moeders. “Tot 1949 hebben wij
daar gewoond”, zegt Van Lomwel. In dat jaar kwam de
regering pas met regelingen en geld om huizen weer
op te laten bouwen. De familie Van Lomwel kwam
in de hoekwoning aan de O.L. Vrouwestraat met de
Bretagnesingel terecht. Behoudens de jaren 1955-1961
heeft van Lomwel daar altijd gewoond. In 1998 verliet Van Lomwel Heteren voor Heelsum. Hij keerde
nog wel eens terug in Heteren, “maar het is mij te
veel veranderd”, zegt Van Lomwel. In 2011 is hij voor
het laatst in Heteren geweest. Nog eenmaal liep hij
een rondje over de dijk, door de Dorpsstraat en de
O.L. Vrouwestraat, de straten die hem zo lief waren. In
het Wapen van Heteren bestelde hij een slaatje en keek
nog één keer rond in de ruimte waar hij als klein kind
altijd speelde. Het was mooi geweest, hij liet Heteren
achter, zoals hij het zich wilde blijven herinneren…

* Op donderdag 5 januari
bereikte ons het bericht
dat de heer van Lomwel,
op dinsdag 3 januari 2017,
op 86-jarige leeftijd is
overleden.
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De kunst van het zwieren
Het voelt enigszins machtig om de lezers van dit blad vanuit een ‘torenhoog’ gevoel mijn allerbeste wensen voor het
nieuwe jaar 2017 over te brengen. Gezondheid, voorspoed
en veiligheid zijn daarbij de meest belangrijke.

De richting waarin ik vanuit mijn hoge positie doorgaans kijk,
bepaalt in vele gevallen de onderwerpen die ik heel graag met
mijn lezers wil delen. Vaak zijn het herinneringen die opborrelen bij iets waar mijn blik heel toevallig op valt. Deze keer kijk ik
naar het westen en dan met name naar het weiland dat tussen de
N.H. begraafplaats en het vroegere postkantoor van de familie
Jansen ligt. Zo ver als mijn herinnering reikt, is het weiland
eigendom van de familie Van den Hof. Vroeger kende dat weiland een relatief kleine plas water, die in de winter onder invloed
van de Rijn als een soort communicerend vat groter en kleiner
werd. Maar in de herfst en de winter was de plas meestal groter
en als dan ook nog de vorst intrad, ontstond daar een prachtige
ijsbaan. Voor de toenmalige ijsclub soms een reden om in overleg
met de eigenaar de ijsbaan te claimen voor de vereniging.
Met een paar kwartjes als entree kon je met heel veel plezier genieten van een baan die, als het nodig was, geveegd werd en in
de avonduren ook nog eens verlicht. Baanmeester in mijn jeugd
was Jan Jansen oftewel Jan van Gert, die met zijn enthousiasme
en natuurlijk overwicht het wel en wee op de baan in gaten hield.
Als jonge knaap vond ik het ook altijd bijzonder interessant als
Jan van Gert de gaslampen ging ontsteken en ik hem daar soms
zelfs mee mocht helpen. De baan was in die tijd meestal verdeeld
in twee gedeeltes, een gedeelte voor de rechtdoorrijders en de
zogenoemde rondrijders.
Tot een jaar of twaalf beleefde ik mijn schaatsplezier op de overbekende Friese doorlopers, die ik steevast om de zoveel tijd weer
opnieuw moest onderbinden. Het elkaar vangen of tikken op het
ijs was voor ons jongens een geliefde bezigheid. Maar toen ik de
tien jaar inmiddels was gepasseerd, verlegde ik mijn belangstelling meer naar de meisjes en nam het haantjesgedrag een flinke
vlucht.
Al op mijn veertiende werden mij door mijn broers de grondbeginselen van het rondrijden bijgebracht en schaatste ik vanaf

die tijd op rondrijders. Rondrijden was een soort zwieren over
het ijs wat je samen deed met een vrouwelijke partner, die zich
volgzaam door jou liet leiden.
Het was gebruikelijk dat de dames ergens op de baan bijeen stonden en door de heren werden gevraagd om een rondje te zwieren.
In mijn leeftijdsgroep van veertien- tot zestienjarigen waren er
zelden meisjes die de kunst van het rondrijden al beheersten,
dus om te kunnen rondrijden, was ik aangewezen op een oudere
zus of andere volwassen dames. Mijn zus vond dat een paar keer
prima maar vond het uiteraard veel leuker om met een aardige
vent van haar leeftijd te schaatsen, waardoor ik meestal aangewezen was op de overige dames.
De meesten van die aanwezige dames stonden daar natuurlijk
ook voor een leuke vent en verkochten snel nee omdat zij het
niet echt zagen zitten om met een snotneus van veertien à vijftien jaar als een soort ‘Watt en Halfwatt’ over de baan te zwieren.
Succes had ik in die tijd nog wel bij de dames rond middelbare
leeftijd, die waarschijnlijk uit een soort medelijden op mijn
verzoek ingingen. Dat had voor mij vaak een bijkomend nadeel
omdat deze dames doorgaans wat uitgedijd waren en ik hun
middel met mijn te korte armen niet kon omvatten.
Maar om een dame in kwestie tijdens het zwieren als een echte
‘heer’ te kunnen leiden, was goeie houvast een vereiste en moest
ik dus creatief zijn. Droegen zij een jas of lange trui dan zette ik
mijn handen er stevig in, draaide de stof als het ware om mijn
hand zodat ik goed houvast had. Maar heel vaak schaatsten de
toenmalige (oudere) dames in een jurk met ceintuur, die ik dan
half op de rug vastgreep om de dames in de gewenste richting te
krijgen. De toen alom aanwezige korsetten voorkwamen dat ik
de dames met mijn toch wel stevige greep ongewild pijn deed.
Het overkwam mij wel eens dat ik halverwege de baan een dame
zo stevig aanstuurde, dat zij tijdens een zwier naar links, plotseling van mij losschoot en ik beduusd achterbleef met een kapotgetrokken ceintuur. Kom daar vandaag de dag nog maar eens
om, schaatsers die rondrijden en dames met korsetten en jurken
op het ijs.
De Kerkuil.
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In twee afleveringen
besteedt de Peperbus
aandacht aan de
tabaksteelt in Heteren
en omgeving.
In dit tweede deel
de nieuwe functies
van twee schuren.

DOOR rens &
Robin WILLEMSEN

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.
Belangrijke centra van
de tabaksteelt waren
Valburg, Wamel, Elst,
Ewijk, Druten, Nijkerk
en Heteren. (CBS 2002)

Een door granaatschade
verzwakte balk wordt door
een ijzeren ring versterkt
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Nieuw leven voor
oude tabaksschuren
In de vorige editie van de Peperbus hebben we kennis
gemaakt met een stukje van de rijke geschiedenis van
Heteren, de tabaksteelt die van 1654 tot 1960 belangrijk was voor de inwoners. Verschillende tabaksschuren zijn in de vorige editie de revue gepasseerd; deze
keer gaan we iets dieper in op twee schuren die vandaag de dag nog te bewonderen zijn. De twee schuren
hebben allebei een nieuwe functie gekregen. De een
fungeert tegenwoordig als woonhuis, de ander heeft
een publieke functie gekregen.
We beginnen met het woonhuis. Deze tabaksschuur
staat al sinds 1850 aan de Boltweg en is met haar 160
jaar een tot voor kort vergeten pareltje. Het gebouw
draagt de prachtige naam ‘De Drie Morgen’. De tabaksschuur diende na het verdwijnen van de tabaksteelt ook al als woonhuis. De tabaksboerderij werd tot
2008 bewoond door een oudere mevrouw, die ondanks
de conditie van het huis geen afstand wilde doen van
dit mooi gelegen stulpje. Toen het moment gekomen
was dat een vertrek uit het huis onvermijdelijk was,
moest er een nieuwe bewoner komen. De vrouw had
de wens dat er iemand in ‘De Drie Morgen’ kwam te
wonen met respect voor de historie en het erfgoed.
Deze nieuwe bewoner werd gevonden in de persoon
van Arnold Driesprong. Sinds de komst van meneer
Driesprong heeft het huis een metamorfose ondergaan. De tabaksschuur is van een oude schuur met
lekkend dak omgetoverd tot een mooi en excentriek
woonhuis met behoud van historie. Vanbinnen is het
een ruim en open geheel, waar de historische aspecten duidelijk zichtbaar zijn. Het houten geraamte is
één van de meest opvallende dingen binnen; het geeft

het huis karakter en zorgt ervoor dat de grote open
ruimtes huiselijk aanvoelen. De houten balken zijn allemaal origineel en volledig onbewerkt gelaten. Dit is
ook terug te zien aan de ijzeren ring rond een van de
balken. De houten drager is tijdens de Tweede Wereldoorlog beschadigd geraakt en de ring is gemaakt om
deze balk intact te houden. Niet alleen vanbinnen is
het huis helemaal af, ook de buitenkant is tot in detail
afgewerkt. In één oogopslag zijn de kenmerken van
de tabaksschuur zichtbaar, de lage draagmuren en de
grote nokhoogte zijn ondanks de make-over niet te
missen en tekenend voor de historie van dit pand. Het
bijzondere is dat meneer Driesprong het ontwerp zelf
heeft gemaakt. Hij is van beroep architect-ingenieur
en heeft met eigen inzichten zijn droomhuis verwezenlijkt. Wat ons betreft, is dit zeker gelukt en behoort ‘De Drie Morgen’ tot de mooiste monumentale
gebouwen van Heteren en omstreken.
Vloedschuur

De andere historische schuur waar we verder op in
gaan, is de vloedschuur. De vloedschuur stamt uit
1815 en vervult tegenwoordig een functie als kerk.
De schuur ligt hoger dan het omliggende gebied en
dit heeft alles te maken met de functie van de schuur.
Deze werd namelijk gebruikt om mensen en dieren
veiligheid te bieden bij een dreigende dijkdoorbraak.
Hoewel de originele functie van de vloedschuur niets
met de tabaksteelt te maken heeft, is de schuur wel
enige tijd als tabaksschuur gebruikt. Er werden aan
de grote houten balken tabaksbladeren gedroogd.
Die tijd ligt echter ver achter ons. De vloedschuur
dient vandaag de dag als kerk voor de gereformeerde

De Vloedschuur

De Drie Morgen

fotobronnen De Drie Morgen: Monumentaal – www.dehekbv.nl

gemeente in Heteren. Net als ‘De Drie Morgen’ heeft
de vloedschuur een hele metamorfose ondergaan. De
transformatie heeft een jaar geduurd en in 2002 opende de vloedschuur haar deuren als kerk. De schuur
werd door 235 vrijwilligers opgeknapt; deze vrijwilligers hebben de historie van het pand weten te behouden. De buitenkant van de vloedschuur is indrukwekkend. Met de rieten kap en imposante houten deuren
zijn de historische kernmerken ondanks de transformatie niet verloren gegaan. Het kleine raampje boven
de grote houten deur herinnert ons nog aan de tabaksteelt. Dit raampje werd vroeger namelijk opengezet
om de trek en zo het drogen van de tabaksbladeren te
bevorderen. Vanbinnen behoudt de vloedschuur ook
historie. Ook bij de vloedschuur is het houten geraamte intact gebleven. Dit was bij de aankoop een eis van
de gemeente en heeft haar vruchten afgeworpen. De
houten balken zorgen voor sfeer en geven de kerk vanbinnen een historisch aanzicht. De immense ruimte
binnenin is opgedeeld in verschillende stukken. Zo is
er een hal, een spreekkamer, multifunctionele kamer
en natuurlijk de kerkzaal. Het gebouw is dus behalve
als kerk ook voor andere functies in gebruik. De
vloedschuur is een vreemde eend in de bijt tussen alle
nieuwbouw, maar misschien is dat ook juist wat het
pand zo bijzonder maakt. Dit is volgens ons net als
‘De Drie Morgen’ een historisch pand om als dorp
trots op te zijn en te koesteren.

‘De Drie Morgen’ in renovatie

Het is leuk om te zien dat twee heel verschillende
schuren toch zoveel gelijkenissen vertonen en mooi
dat deze panden kunnen blijven bestaan en de geschiedenis van Heteren op deze wijze behouden blijft.

Vloedschuur voor verbouwing

De initialen op de gevelsteen duiden op
twee namen: Wouter van de Westringh en
Hendrina van de Wal (WVDW-HVDW 1815)

Gedenksteen voor de vele vrijwilligers
die zich hebben ingezet voor de renovatie
van de Vloedschuur (onder wie de onlangs
overleden Wim Pijlman)
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grafische vormgeving
en websiteontwikkeling
Jasmijnstraat 25
6666 XG Heteren

Gezond oud worden: dat wil iedereen. Wij eten gezond en bewegen voldoende, althans dat denken wij maar al te graag.
Toch kan het je zo maar overkomen dat de dokter tegen je zegt: “We kunnen niets meer voor u doen.” Een harde boodschap.
Vroeger was daarmee de kous af. Tegenwoordig is er volop aandacht voor de ongeneeslijk zieke patiënt. De Peperbus duikt
in de wereld van de palliatieve en terminale zorg.

DOOR Roelie van der Weide

“Ik ben niet bang om dood te gaan. Ik wil er alleen niet bij zijn, als het gebeurt” (Woody Allen).

Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is zorg aan patiënten die niet meer beter kunnen worden. Niet te verwarren met terminale
zorg. Terminale zorg is voor mensen die nog maar
drie maanden te leven hebben. Alles wordt dan in het
werk gesteld om de laatste levensfase zo goed mogelijk
te laten verlopen.
Bij palliatieve zorg is het doel is om zo lang mogelijk een leven met goede kwaliteit mogelijk te maken.
De patiënt bepaalt wat ‘goede kwaliteit van leven’ is.
Ongeneeslijk ziek betekent niet dat het leven nog
maar kort duurt. Bovendien is de zorg er niet alleen
voor de patiënt, maar ook voor familie en naasten.

Nooit meer
beter worden
angst, vragen over leven en dood en zorg voor naasten.
Maar vooral ook aan het houden van regie.
De tijd dat je je lot maar lijdzaam moest dragen,
is voorbij. Wij zijn mondiger geworden. Toch maakt
goede zorg nog steeds het verschil.

Zelf ook iets betekenen
voor dorpsgenoten
die aandacht en hulp
nodig hebben?
Neem contact op met
de VPTZ-coördinator

Omgaan met het feit dat geen genezing mogelijk is,
geeft vaak spanning. Ontspanning voorkomt vermoeidheid. Sommigen tekenen of schrijven graag van
zich af; anderen voeren liever gesprekken over hun
ervaringen. Dit kan met lotgenoten via het netwerk
palliatieve zorg of met naasten. Iedereen reageert
anders. Vandaar ook het advies om goed duidelijk te
krijgen wat belangrijk is en wat niet.
Wat kun je doen?

Machteloos langs de kant staan of liever iets praktisch
doen? “Laat maar weten of ik iets voor je kan doen.”
Heeft u dat ook wel eens aangeboden? Handig is om
meteen te bespreken wat u dan graag zou doen. Niets
zo ongemakkelijk voor beide partijen als je niet weet
waar je op kunt rekenen.
Palliatieve zorg is veel omvattend. Denk aan aandacht voor lichamelijke klachten, gevoelens van

VPTZ-Betuwe

via (06) 4005 8027.

In ons dorp zet Hennie Hoogakker zich al bijna 25
jaar in voor de Vereniging Palliatieve Terminale
Zorg (VPTZ-Betuwe). Naast haar (parttime)werk bij
Liefkenshoek ontlast zij als vrijwilliger de mantelzorger. “Ik kom meestal voor de nachtzorg om de
naasten even een goede nachtrust te geven. Deze ondersteuning geeft mij veel voldoening. Soms maakt
een patiënt de balans van het leven op en bespreekt
dit met mij. De nacht is daar zo mooi voor. Aan een
vreemde vertelt het soms gemakkelijker. “
De vrijwilligersorganisatie VPTZ-Betuwe maakt onderdeel uit van een landelijk netwerk. Meerdere vrijwilligers zijn inzetbaar, ook ’s nachts, om de mantelzorgers te ontlasten. Zij hebben inlevingsvermogen,
zijn sociaal en hebben soms zelf een dierbare verloren
of ervaring in de zorg, zoals Hennie.

Zelf hulp nodig? Meer informatie via uw arts, via www.
netwerkpalliatievezorg.nl
of via de vrijwilligersorganisatie www.vptz-betuwe.nl.
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Arthur Midden
fluit zich naar
de landelijke top
van het voetbal
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Met
plezier het
‘zwarte schaap’
tussen de
voetballers

Er is heel veel voetbal op televisie. En over dat voetbal dat reeds uitgezonden is, wordt daarna weer heel veel gesproken op
televisie. Het gaat meestal over de favoriete ploegen van een televisiezender en de grote sterren op de velden. Iedereen heeft
zijn mening over van alles op en naast het veld. En soms gaat het over ‘de man in het zwart’ tussen de voetballers. Dit is
meestal negatief en veel mensen vragen zich af wat iemand bezielt om scheidsrechter te zijn in de heksenketel van de
voetbalwereld.

Door SEBASTIAAN JANSEN

De 51-jarige bakker Arthur Midden is in zijn vrije tijd een ‘man in
het zwart’. Buiten het leiden van twee Hema-bakkerijen is Arthur
een manager op het veld. Arthur is nu acht jaar scheidsrechter.
“Het begon eigenlijk toevallig. Mijn zoon Tim voetbalde bij SDOO
en een leider van een ander elftal vroeg of ik hem niet kon helpen
en of ik zijn elftal wilde fluiten. Ik besloot de C-junioren te fluiten en vond het eigenlijk leuker dan ik had gedacht. Daarna heb
ik een tijdlang binnen de vereniging gefloten en via SDOO een
cursus Basis Opleiding Scheidsrechter gevolgd bij de KNVB. De
bal is toen gaan rollen en zo ben ik ‘in dienst’ van de KNVB gaan
fluiten”, vertelt Arthur.

Wil je op een hoog niveau fluiten dan moet je in jezelf investeren”, legt de scheidsrechter uit. “Het is voor mij een hobby en deze
hobby kost tijd en geld. Je krijgt een kleine vergoeding, maar de
investeringen zijn vele malen groter.” Arthur heeft bijvoorbeeld
voor hem en zijn assistenten kleding bij zich om uniform voor de
dag te komen bij een club. Verder heeft hij meerdere paren schoenen bij zich. Hij heeft een speciaal apparaat dat de communicatie
met zijn assistent-scheidsrechters makkelijker maakt. Kortom,
Arthur heeft geïnvesteerd in zijn lijf, in materiaal en tijd. “Dit
betaal je allemaal zelf, maar dat is geen probleem. Een hobby
kost geld en dat is bij iedereen het geval”, verklaart Arthur.

Van voetballer naar bakker

Ambitieus

“In eerste instantie ben ik zelf ook voetballer geweest. In mijn jeugd
speelde ik nog voor de profs van FC Wageningen. Als keeper speelde
ik in de jeugd in Wageningen, maar ik had eigenlijk te weinig tijd.
Ik was toen bezig met mijn opleiding tot bakker en dan maak je
andere uren dan de rest. De jeugd van de profs speelde toen nog op
zaterdag. Ik was dan pas laat klaar in de bakkerij en na veel te weinig
slaap, moest ik dan weer op pad met het voetbalelftal. Dit heb ik een
korte tijd gedaan, maar dat was voor mij niet vol te houden. Ik ben
toen gestopt bij Wageningen en lekker bij de amateurs van CHRC in
Renkum gaan voetballen. Als voetballer ben ik vroeg gestopt en
heb ik gekozen voor mijn gezin en carrière”, legt Arthur uit.
De kinderen van Arthur zijn inmiddels volwassen en hij heeft
op dit moment een positie binnen het bedrijf die hem de ruimte
geeft om zijn vrije tijd beter in te delen. Arthur is scheidsrechter in
de Hoofdklasse Zondag en bij de Landelijke Belofte-elftallen. Dit
betekent dat hij wedstrijden moet fluiten door het hele land. “Je
moet het hele land door en op tijd bij een vereniging aanwezig zijn.
Daar gaat een heleboel tijd in zitten en dat moet je goed indelen.
Maar ik heb het er graag voor over.”

Arthur kan het nog goed bijhouden, maar weet dat dit een keer
afgelopen is. “Ik ben nog ambitieus en wil het hoogste niveau
halen dat ik kan bereiken. Ik fluit volgens de regels, want dat wil
de KNVB graag. Fluiten in de geest van de wedstrijd is uit den
boze bij de KNVB. Laat je een keer in de laatste minuut een ongelukkige gele kaart lopen, dan heb je strafpunten. Dit doe ik niet
meer, want ik wil omhoog. De clubs accepteren dat ook gewoon,
want in de Hoofdklasse weten ze dat dit van een scheidsrechter
wordt verwacht. Dan is het voor mij gemakkelijker om die gele
kaart te geven dan bij een recreatie-elftal.”
“De wedstrijden die ik leid, wil ik perfect begeleiden. Dat kan
niet altijd, maar ik probeer het wel. Foutloze wedstrijden leiden
tot goede rapporten van de KNVB. Ik wil graag omhoog naar de
Tweede Divisie en hoger gaat het waarschijnlijk niet. Ik ben de
vijftig jaar gepasseerd en dan kom je niet hoger. Tijdens de laatste
cursus merkte ik dat ik te oud ben in de ogen van de KNVB. De
jonge scheidsrechters kregen speciale coaches toegewezen, maar
ik moest zelf maar een coach zoeken. Dat is jammer, maar dat is
het beleid van de KNVB”, zegt de perfectionist.
Arthur geniet nog wekelijks van zijn hobby. Hij floot reeds de
kampioenswedstrijd van de Eredivisie-vrouwenteams. Hij kent
ondanks alle kritiek op scheidsrechters vele hoogtepunten. “Ik
probeer iedere wedstrijd goed te managen en geniet van alles
rondom de wedstrijd. Voor en na wedstrijden krijg je toch waardering en dat is fijn. Ik fluit overal en alle teams. Als ze je dan vragen
voor een vriendschappelijke wedstrijd, weet je dat je gewaardeerd
wordt”, glimlacht Arthur.
Iedereen die met scheidsrechter Arthur Midden spreekt over
zijn hobby, zal zich verbazen over de positieve instelling ten aanzien van het voetbal. Je hoort alleen maar de negatieve zaken rondom scheidsrechters en vraagt je af wat iemand bezielt om het te
doen. En ondanks de soms starre en strikte houding van de KNVB,
het vele reizen, de vele arbeid en inspanning, maakt Arthur je
enthousiast over de rol van de onafhankelijke leidsman in het
voetbal. Voor deze topsporter kun je alleen maar respect hebben.

Fluiten met plezier

Als je met Arthur over het fluiten van wedstrijden spreekt, zie
je dat hij daar plezier in heeft. “In het begin had je nog wel eens
een wedstrijd die niet lekker ging. En dan baalde je na een slechte wedstrijd. Maar naarmate je op een hoger niveau gaat fluiten,
wordt het eigenlijk gemakkelijker voor een scheidsrechter. De storende randverschijnselen verdwijnen en je kunt je helemaal op de
wedstrijden storten. Dat neemt niet weg, dat ik nog steeds op lager
niveau vriendschappelijke wedstrijden fluit. En ook daar heb ik
veel plezier in.”
Arthur heeft alle KNVB-opleidingen doorlopen en haalt ieder
jaar zijn scheidsrechtertesten. “Deze testen zijn zeker niet gemakkelijk en je moet er een goede conditie voor hebben. Ik loop vier tot
vijf keer in de week hard en ben in totaal 45 kilo afgevallen sinds
ik ben begonnen met fluiten. Ik let op mijn gezondheid en fitheid.
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In de gemeente Overbetuwe is men er inmiddels aan gewend: een nieuw initiatief in Heteren! Goed doordacht, goed
voorbereid, echte burgerkracht en heel veel enthousiasme. De Dorpsraad blikt graag met u terug op wat al gerealiseerd
is. Ook is een kijkje in de toekomst zeker de moeite waard! Samen trots op Heteren is dan ook het motto.

Wat gebeurt er veel
in Heteren!
Dorpsraad Heteren

De Dorpsraad Heteren heeft twaalf vrijwilligers die allemaal verschillende kennis en rollen hebben. Leefbaarheid in
eigen dorp verbeteren is het hoofddoel.
“En daar horen veel verschillende onderwerpen bij”, vertelt voorzitter Ronnie
Groenewold. “Het Dorps Ontwikkelings
Plan (DOP) dat in 2013 met het dorp is
gemaakt, kent ongeveer vijftig plannen!!”
Trots laat hij er op volgen dat een groot
deel ondertussen al gerealiseerd is.

Maandelijks vergadert de Dorpsraad en
meestal zijn daar meerdere ‘externen’ bij
aanwezig, waaronder maatschappelijke
organisaties en de meeste politieke partijen. Door projectmatig in werkgroepen
(burgers) met ontwikkelingen aan de slag
te gaan, gebeurt er veel. De vergadering
zorgt voor overzicht en laat ruimte voor
meedenken van anderen. “En iedereen
kan aanschuiven, het is uiteraard openbaar,” laat de voorzitter van de Dorpsraad
weten.

De gemeente Overbetuwe is zeer te spreken over de Dorpsraad. Zoveel inzet en
denkkracht in een dorp biedt veel kansen. ”Dit is leerzaam voor de overheid
en daar proberen we vanuit Heteren ook
een steentje aan bij te dragen”, vervolgt
Ronnie. “Een mooi voorbeeld is de deskundigheidsbevorderings-bijeenkomst
die #Heterensociaal voor ambtenaren
heeft georganiseerd. Een manier om
elkaars mogelijkheden en verschillen
te bespreken om zo tot een nog betere
samenwerking te komen. Alleen elkaar
kennen, helpt hierbij al.”

Geïnteresseerd… zie brochure op www.dorpsraadheteren.nl
U kunt ook contact leggen per mail info@dorpsraadheteren.nl
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2016

De jaren van oogsten zijn aangebroken.
De Dorpsraad bestaat nu circa vijftien
jaar, in wisselende samenstellingen. Ook
zijn er nog steeds mensen van het eerste
uur actief. Marinus van der Linde is er
zo één. Hij ziet de inspanningen van de
eerste jaren nu als zichtbaar resultaat ontstaan. “De gerealiseerde Jumbo en appartementen zijn prachtig en verfraaien het
dorp. De appartementen zijn op één na
allemaal verkocht! De huizen op het voormalig terrein van de Haafakkers en de
Schoutenkamp zijn in aanbouw. De aanleg van het recreatie uiterwaardenplan
bij de Plas van Wijck is na jarenlange
voorbereiding van start gegaan. Daarnaast zorgt de opkomst van magazine
de Peperbus en #Heterensociaal voor
burgerenergie die met stenen niet kan
ontstaan.” Marinus wordt er blij van en
ziet dat Heterenaren steeds meer vertrouwen krijgen in de ontwikkelingen in het
eigen dorp. Zichtbaar resultaat helpt!
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“Het was in 2016 ook nagenieten van de
tweede plaats bij de landelijke Dorpsvernieuwingsprijs. De veelheid aan ontwikkelingen/activiteiten en de professionaliteit waarmee dat wordt aangepakt
door vrijwilligers werd daarbij speciaal benoemd door de jury”, laat Hella Grandjean
weten. “Dit heeft veel teweeggebracht in
de beeldvorming van ons dorp bij zowel
burgers, gemeente als ook omgeving en
stimuleert ons en is een bevestiging dat
we op de goede weg zijn.”
Naast zichtbare resultaten lopen er ook
nog veel ontwikkelingen die minder
zichtbaar zijn. Een voorbeeld is de groene
entree , een groene ‘route’ vanaf de snelweg tot aan de dijk, met een kunstroute.
Verder nieuw uitgezette wandelingen,
een struinpad langs de Nederrijn, het verfraaien van de viaducten (Oosterpoorten)
Drielse Rijndijk en Achterstraat, de
oprichting van een Heterense energie-

coöperatie, openbaar vervoer aanpassingen en herinrichtingen van bepaalde
wegen/kruispunten.
“De samenwerking met de jongerensoos
‘Insula’ was afgelopen jaar ook een hoogtepunt”, laat Marian van Putten weten.
“Vijfhonderd vrijwillige volwassenen
uren werden aangeboden aan de soos door
allerlei organisaties. Dit heeft, met financiële ondersteuning van gemeente en bijvoorbeeld een door de jongeren georganiseerd sponsordiner, geleid tot een totaal
veranderde en verbeterde jongerensoos.
Sinds deze samenwerking op gang is gekomen, lijkt dit nu vanzelfsprekend geworden. Jongeren worden ondersteund door
volwassenen en jongeren ondersteunen
senioren, prachtig!”

Centrumplan Heteren

Uiteraard wil heel Heteren weten wanneer dat beloofde centrum gaat komen.
De vormgeving van de omgeving Jumbo
smaakt naar meer. Hierover is volgens
Oscar van den Bosch goed nieuws te melden. “In 2017 gaat de schop de grond in.
Momenteel is de Dorpsraad samen met de
ontwikkelaar en de gemeente volop in gesprek met winkeliers en bedrijven die zich
in ons nieuwe centrum willen vestigen. Het
ziet er naar uit dat het een levendig dorpsplein gaat worden. Er zijn gesprekken
gaande met o.a. een drogisterij, bakker, slager, kapper, slijterij, pizzeria en cafetaria.”

Uiterwaardenplan

“Het Hart van Heteren gaat er echt aan
komen” vult Marinus aan. “Straks is het
ook in Heteren mogelijk om samen een
kop koffie te gaan drinken, andere dorpsgenoten te ontmoeten en biedt het plein
de mogelijkheid om dorpse evenementen
centraal te organiseren.” Er is een groepje
mensen bezig om een carillon in het
nieuwe centrum te gaan verwezenlijken
en een dorpsfontein staat ook op de
wensenlijst. Het vraagt nog wat geduld,
maar er is geen weg meer terug: Heteren
krijgt haar eigen dorpshart!”

Wie over de dijk naar Randwijk rijdt ziet
dat bij de Plas van Wijck de werkzaamheden zijn gestart. Een plan dat voor de
toekomst recreatieve mogelijkheden biedt
voor de burgers van Heteren. Zo wordt
er voorzien in zwemwater en recreatie,
zoals een kano-surfoever, een speel- en
vliegerweide, en wordt een natuurgebied
aangelegd. Ook komen er wandelpaden
met uitzichtpunt langs het water. Er zijn
heldere afspraken gemaakt over verantwoordelijkheden, onderhoud en beheer
met de verschillende betrokken organisaties en overheden.
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Centrumplan
Dorpsplein

De Beemd
Flessestraat
Haafakkers

2017 en verder

“Ik ben redelijk nieuw in het dorp en heb
me in 2016 aangesloten bij de Dorpsraad
als secretaris en word helemaal enthousiast van wat ik tegenkom.” Arjan Werkman
verbaast zich nog regelmatig over de veelheid van onderwerpen. De Dorpsraad wil
in 2017 doorgaan op de ingeslagen weg:
oogsten van het voorbereidende werk
van de afgelopen jaren, bezig blijven met
ontwikkelingen die gaande zijn en weer
nieuwe initiatieven oppakken.
“Het is mooi dat praktisch en zichtbaar
gelijk opgaat met sociaal en samen”, vindt
Hella Grandjean “Er is een flow gaande
die energie op allerlei gebied losmaakt.
Nieuwe organisaties als de Peperbus,
MidSummerNight en #Heterensociaal,
samen met bestaande als bijvoorbeeld het
Oranjecomité, geven een sociale stimulans aan het dorp. Er is een wens een echt
Dorpshuis te creëren om nog veel meer
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clubs, organisaties en mensen met elkaar
te verbinden. Een initiatiefgroep is actief
en zal in 2017 duidelijkheid geven over de
haalbaarheid.”
Voorzitter Ronnie laat tenslotte weten
blij te zijn dat bepalende veranderingen
voor de toekomst van Heteren in 2017
zichtbaar gaan worden.
-	De start van de bouw van het dorpshart
met plein en winkelvoorzieningen
- Het recreatie uiterwaardenplan
- De Heterense energiecoöperatie

service, Fun4kids en de Koningsdag &
nacht. Er gebeurt veel in Heteren! En
weet je waar ik het meest gelukkig van
wordt? Er ontstaan steeds meer herkenbare dorpsactiviteiten, gedragen door
mensen, organisaties en verenigingen
uit het dorp. Momenten waar we als dorp
elkaar ontmoeten.”

Uitnodiging
Iedereen is welkom bij de maandelijkse
vergadering van de Dorpsraad. In deze

“Daarnaast spelen er nog vele andere in
het oog springende onderwerpen. Denk
o.m. aan de speeltuintjes, de aanpassingen rondom verkeerssituaties, de wandelmogelijkheden en activiteiten zoals de
Heterun, MidSummerNight, de Walking
Dinner, ontmoetingskoffietafel Café
Gusto in de Brede School, Haal & Breng

vergaderingen wordt een thema besproken.
Op dinsdag 7 februari 20.30 uur is het thema
‘Landschap & recreatie’ in de Bongerd.
Op woensdag 1 maart is het thema
‘Verkeer/Subsidie’ en op donderdag 6 april
‘Onderwijs’. De Dorpsraad is blij met
iedereen die mee komt denken/praten…
mogen we u verwachten? Tot ziens!

advertorial

Het begon allemaal 15 jaar geleden in het huis van Diana Kon in de Narcissenstraat. Een gastouderopvang met een huiselijke en persoonlijke sfeer. Dat daar behoefte aan was, bleek al snel.
Sam Sammie groeide uit haar voegen en Diana en haar moeder Hennie bouwden het uit tot een plek
waar ouders en hun kinderen (van 0 tot en met 12 jaar) zich welkom voelen.

15 jaar

Sam Sammie

reden voor een feestje
Locatie
De groei betekende wel dat Diana een paar keer moest
verhuizen. Eerst naar de Lange Akkers, toen een korte
periode in het voormalige postkantoor en tenslotte
na een intensieve verbouwing in het pand aan de
Kastanjelaan. Diana vertelt: ‘Het heeft ons heel wat
uren en zweetdruppels gekost, maar het is meer dan
de moeite waard. Zowel binnen als buiten is het fris
en kindvriendelijk. En de grootste plus is natuurlijk de
tuin en de dijk. Als het maar even kan, zijn we buiten:
in de tuin of in de uiterwaarden.’
Ontwikkelingen in de opvang
In die 15 jaar veranderde er veel in de kinderopvang.
Van het opvangen van kinderen heeft de kinderopvang
zich steeds meer ontwikkeld naar mede-opvoeder.

Team

Diana legt uit: ‘Wij zijn steeds bezig met het stimuleren

In het begin runde Diana Sam Sammie samen met

en begeleiden van kinderen op hun ontdekkingstocht

haar moeder. Toen het groter werd, groeide het team.

door het leven. Dat doen we door ze veel ruimte te

Inmiddels bestaat het team uit vijf gedreven profes-

bieden om te spelen: binnen, maar vooral ook buiten.

sionals. Met elkaar hebben ze al heel wat Heterense

Sinds kort zijn we gestart met een peutergroep (2,5

kinderen groot zien worden. ‘Het blijft zo leuk om de

tot 4 jaar). Tijdens de peutergroep dagdelen doen we

kinderen te zien opgroeien en daar een bijdrage aan te

activiteiten met de kinderen om ze voor te bereiden

leveren. Dat maakt mijn werk bijzonder. Ik plak er nog

Sam Sammie

op de basisschool. ‘Waar ik heel trots op ben, is het

minstens 15 jaar aan hoor!’, besluit Diana.

Kastanjelaan 6

predicaat ‘Gezonde Kinderopvang’, gaat Diana enthou-

6666 AD Heteren

siast verder. ‘Het gaat om verschillende thema’s zoals

Ben je nieuwsgierig geworden naar Sam Sammie?

T

voeding, bewegen, sociaal-emotionele ontwikkeling

Je bent van harte welkom op 10 maart van 16.00 tot

M (06) 11 18 06 42

en mediaopvoeding die bij ons dagelijks de aandacht

18.00 uur om een kijkje binnen te nemen (met of

W www.samsammie.nl

hebben.’

zonder kinderen).

E

(026) 446 11 91

info@samsammie.nl

#Heterensociaal zorgt voor
blijvend resultaat
Twee jaar geleden heeft #Heterensociaal de inwoners van Heteren uitgenodigd voor
een kopje koffie/thee bij één van de initiatiefnemers. Ondertussen is #Heterensociaal
een ‘merknaam’ bij vele dorpsgenoten, de gemeente Overbetuwe en in de regio.
Hoe is het zover gekomen en wat zijn de plannen voor het komend jaar?

#Heterensociaal is een initiatief om mensen
te verbinden in Heteren. “Door mensen met
elkaar in contact te brengen ontstaan nieuwe
initiatieven die je alleen niet oppakt, maar
wel als je gelijkdenkenden tegenkomt,” vertelt Jouke Fridsma, een van de twee trekkers
van dit moment.
Die initiatieven blijken erg gevarieerd te
zijn, aldus Bert van Putten, de andere trekker
van #Heterensociaal. “Een Walking Dinner,
de HeteRUN, de woensdagavond loopgroep,
een haal- en brengservice voor ouderen,
een altijd-open-bibliotheek en een opgeknapte jongerensoos,” geeft Bert als voorbeelden. “Maar ook kleine groepjes mensen
om iemand heen die ondersteuning kan
gebruiken en vooral … doodgewoon blijven
communiceren over de vele dingen die er
gebeuren in Heteren.”

bezig met een dorpshuis in en van Heteren.
Een plek die als een vanzelfsprekende ‘jas’
om Heteren moet gaan zitten,” zegt Bert.
“Maar het meest belangrijke blijft de meedenkkracht van iedere inwoner van Heteren,
het moet van onderaf kunnen ontstaan
want daarin zit de meeste kracht.”
Nieuwsbrief

Om Heterenaren op de hoogte te houden en
te betrekken bij het dorp, wordt vier keer per
jaar een ‘inloopborrel’ gehouden. Iedereen
met vragen, ideeën en opmerkingen over
Heteren kan hier terecht. “Zo’n bijeenkomst
geeft vaak verrassende opbrengsten,” aldus
Bert. “Daarnaast houden we via een wekelijkse nieuwsbrief Heterenaren op de hoogte
over wat zich in het dorp afspeelt en wanneer
de volgende borrel is. We nodigen iedereen
uit om zich hiervoor aan te melden. Dat
Dorpshuis
kan door een mail te sturen naar bert@
”Met elkaar Heteren willen zijn en zorgen heterensociaal.nl of jouke@heterensociaal.nl.
dat het daar voor iedereen goed is, dat is het
doel van #Heterensociaal,” benadrukt Jouke
nog eens. “Jong of oud, rijk of arm, altijd al
Oranjefonds
hier wonend of net nieuw, iets te bieden of
iets te vragen… iedereen heeft mogelijkHet Oranjefonds heeft financiële middelen beschikbaar gesteld aan
heden waar een ander iets mee kan.”
#Heterensociaal. #Heterensociaal gaat het niet bedenken, ze wil wel graag
In 2017 gaat vanuit #Heterensociaal
meedenken, enthousiasmeren, verbinden en waar het kan ondersteunen.
extra aandacht naar herkenbare dorpseveneBent u iemand met een idee, plan of initiatief? Neem eens contact op en
menten en ook wordt een poging tot sportkijk welke (financiële) ondersteuning mogelijk is!
verbinding gedaan. ”Ook blijven we zeker

Op 2 januari 2017 is op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Overbetuwe aan #Heterensociaal het Toonbeeld 2016 toegekend,
dé vrijwilligersprijs binnen onze gemeente.
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Al maandenlang ben ik benieuwd naar de ontstaansgeschiedenis van de vijf identieke woningen die onder de dijk aan
de Hoenderkamp en Schoutenkamp staan. Het vele houtwerk, de grote glaspui en het steile golfdak aan de achtergevel
– doorlopend tot op de grond – maken de bungalows bijzonder. Daarom besluit ik een afspraak te maken met één van de
oorspronkelijke bewoners, de 76-jarige mevrouw Kiki van Bergen. Ze woont al 41 jaar op de Hoenderkamp 23.

Plan Hemmenhoek

Ongewoon
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DOOR jelle loosman

Tekening Nick van Bergen van der Grijp
Foto’s Guido Roncken

“Mijn toenmalige man, Nick van Bergen van der Grijp, ontmoet
in 1974 Henk Breebaart bij de AKZO in Arnhem. Ze hebben allebei HTS Bouwkunde gestudeerd en raken enthousiast over het
plan om gezamenlijk vijf houtskelet woningen te bouwen op een
stuk grond in Arnhem of omgeving. De ideeën hiervoor doet
Henk Breebaart op in Denemarken. Plan Hemmenhoek, zoals het
uiteindelijk gaat heten, wordt gerealiseerd aan de Hoenderkamp
in Heteren. Nadat de tekeningen zijn goedgekeurd door de
welstandscommissie – ze moesten wel even wennen aan het idee –
gaat de schop de grond in. Om de grond bouwrijp te maken moeten een aantal pruimenbomen gerooid worden. De kavels bevinden zich namelijk in een boomgaard.”
De bouw verloopt allesbehalve vlekkeloos. Verschillende bouwploegen zijn nodig, mede omdat in de jaren zeventig koppelbazen
actief zijn en de werknemers regelmatig dronken zijn. Mevrouw
van Bergen vertelt ook dat er nog geen weg was aangelegd; rond
de huizen was het een en al modder.
In het fotoboek dat op tafel komt, wordt duidelijk dat de huizen
letterlijk opgetrokken zijn. Op de fundering ligt een ‘geraamte’
van hout dat op een volgende foto rechtop staat. De prefab huizen
zijn in een week glas- en waterdicht. Er is veel bekijks tijdens de
bouw van de huizen. De eerste vier chalets zijn klaar in novem-

Kiki van Bergen

ber 1975, het laatste wordt een jaar later gebouwd. Verhoeff, Tan,
Breebaart en van Bergen van der Grijp en later de Groot zijn de
eigenaren. Het huis van Nick en Kiki is echter nog niet af, er moet
nog wel het een en ander gebeuren. “In die periode heb ik veel geleerd van de bouw, ik weet wat poeren, spanten en tengels zijn”,
zegt mevrouw van Bergen lachend.
“De huizen zijn bijna identiek aan de buitenkant, binnen zijn
ze echter volledig aangepast aan de verschillende wensen van de
bewoners. Ze zijn volledig geïsoleerd en hebben heteluchtverwarming. Zelf ben ik verknocht aan de grote kamer met open vide
en het rode cederhout buiten. De plek waar het huis staat, vind ik
prachtig! De tuinen waren oorspronkelijk open en stonden direct
met elkaar in verbinding. We konden ontzettend goed met elkaar
overweg en de sfeer was prima! En als je dan bedenkt dat we het
huis ook nog eens naar ons eigen idee konden inrichten. Het kookeiland bijvoorbeeld, was voor die tijd erg vernieuwend. Het is een
plek in het huis die prettige herinneringen oproept. De familiewapens van mijn man en die van Breebaart zijn verwerkt in een
tegel van de schouw boven het kookeiland. Wanneer ik ga verhuizen neem ik die zeker mee.”
“In Heteren waren we eigenlijk allemaal import. Een boer vroeg
me eens: “Van wie ben je d’r één?” Toen ik antwoordde dat ik niet
uit Heteren kwam en in een van de huizen aan de Hoenderkamp
woonde zei hij: “In die kippenhokken?” Lachend vertelt mevrouw
van Bergen de anekdote. “Fietsers op de dijk hoor je ook wel eens
praten over de huizen, dat is erg leuk, het is namelijk erg goed te
horen in de tuin.”
“In 2013 is Henk Breebaart op 92-jarige leeftijd overleden, mijn
man twee maanden later, hij was 76 jaar. Ondanks dat ik na 23 jaar
huwelijk van hem ben gescheiden, heb ik het nog over ‘mijn man’
en gebruik ik de naam Kiki van Bergen. Dat heb ik altijd makkelijk gevonden. Ook ben ik blij dat ik hier in mijn eentje kon blijven
wonen.”
Wanneer ik terug naar huis loop, denk ik nog even na over Plan
Hemmenhoek van Henk Breebaart en Nick van Bergen van der
Grijp. Eigenlijk ben ik verrast, ik had een andere voorstelling van
deze huizen. Mijn conclusie is dat je er op verschillende manieren naar kunt kijken. Je kunt de huizen vooruitstrevend vinden
of ‘kippenhokken’, feit is dat 41 jaar na dato, het plan nog steeds
recht overeind staat.
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DOOR Roelie van der Weide

Eigenlijk is het heel
bijzonder om in ons
dorp, aan de Hyacintenstraat, een eigen
‘bejaardentehuis’, te
hebben. De Peperbus
neemt graag een kijkje
achter de schermen.

Deel 4: Een gesprek
met verzorgende
Rina Veldhuysen.

In de wieg gelegd om te zorgen

Rina Veldhuysen (42) is geboren in Wageningen en riep al op de
kleuterschool dat zij zuster wilde worden. Al sinds 2001 genieten
de bewoners van Liefkenshoek van haar goede zorgen. Inmiddels
werkt Rina al zo’n twaalf jaar met dementerenden als EVV-er,
Eerst Verantwoordelijk Verzorgende. “Ik werk in de kleinschalige
woningen, waar op de gesloten afdeling zeven bewoners samen
een huishouding vormen. Iedereen heeft een eigen slaapkamer.
De woonkamer en keuken worden gedeeld. Er heerst een gemoedelijke sfeer. Ik ken alle bewoners van de kleinschalige woningen
en kan heel erg genieten van de uitspraken van dementerenden.
Vaak zijn het leuke gesprekken over vroeger. Sommige bewoners
zie je erg genieten van kleine dingen, ondanks de dementie.”
Vriendenkring

Voor de liefde kwam Rina naar Heteren. Zij is getrouwd met
Roland en heeft twee zonen op het Dorenweerd College. “Ik werkte
eerst bij Oranje Nassau Oord als ziekenverzorger. In Heteren gaan
werken, was een goede overstap, want de kinderen konden uit de
basisschool naar Liefkenshoek komen als ik nog niet klaar was
met werken. In Wageningen woonde ik gezellig in het centrum,
maar ik zou niet meer terug willen. Mijn hele sociale leven speelt
zich hier af.” Rina heeft veel vrienden, waarmee zij ook op vakantie gaat. “Vaste prik is de wintersport. Dit jaar gaan wij met wel
twintig man. En met verjaardagen geven wij elkaar geen cadeautjes, maar uitstapjes. Ik ga graag met mijn vriendinnen op stap.”
Wel mist Rina winkels in Heteren. “Ach, ik kom overal op de
fiets en met de bus, maar iets meer winkels zou wel fijn zijn.”
Meer vrijwilligers

Plezierig in Liefkenshoek is dat alles nieuw is. Rina: “Vroeger had
je bijvoorbeeld vloerbedekking. Dat was geen doen om de tillift te
verplaatsen. Nu werkt alles heel gemakkelijk. Een wens van Rina

is dat er meer vrijwilligers naar Liefkenshoek komen. Gezellig op
vrijdag met zijn allen naar de grote zaal om te zingen. Schilderen
op dinsdag of mee met enkele bewoners die meedoen aan de wandelclub op dinsdag. “Er zijn zoveel leuke dingen voor vrijwilligers
te doen. Alleen omgaan met dementerenden moet je wel kunnen.”
Dat Rina dat als verzorgende goed kan, blijkt uit het feit dat zij altijd opgeruimd is, graag zingt, de hele dag praat en graag knuffelt
met de bewoners. “Het grootste compliment krijg ik van familieleden van bewoners, als zij blij zijn dat er goed voor de bewoner
wordt gezorgd. In het begin heb ik ooit een blunder gemaakt. In
Oosterbeek was ik voor het eerst ’s avonds alleen op de groep. Toen
ben ik vergeten een oude dame naar bed te brengen. Die zat nog
heerlijk in haar stoel!” Dat overkomt Rina nu niet meer. Ze kent
haar bewoners door en door.
Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid

Rina ziet zichzelf niet tot haar pensioen hetzelfde werk doen.
“Het werk van een verzorgende is zwaar. Dit ga ik lichamelijk niet
volhouden tot mijn pensioen.” Daarom gaat ze, naast haar 25urige werkweek, één dag in de week naar school voor de studie
verpleegkundige. “Ik vind het leuk om nieuwe dingen te leren.
Vooral de verpleegtechnische handelingen zijn leuk, maar misschien heb ik die niet eens allemaal nodig hier.” Dieper op de stof
in gaan, dat trekt Rina aan de studie, die gemakkelijk zo’n vijftien
tot twintig uur per week opslokt. “Over anderhalf jaar hoop ik
de mbo-studie in Ede af te ronden.”
En over vijf jaar? “Dan ben ik verpleegkundige en zijn de kinderen misschien al uit huis. Ik hoop dat ik ook dan heel gelukkig ben
en nog steeds van mijn werk geniet!”
Ook werken in de zorg? Kijk op www.stgsamenzorgen.nl
voor de vacatures en wie weet word je een collega van Rina!
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De Bètuwe: Mooi lepke grond! Wat oardige wêgskes hei’j d’r ien; wat velde met koolzoad, en akkers mit groan, en weiës met
moddervet vee, en wallen tabak, en peppel- en wilgen- en elzenloan-tjes, en boerenhofstêjen, en karse en appelbongerden,
en- o nog veul meer! (Uit: Over Betuwsche Novellen van Jacob Jan Cremer, Driel ca. 1856)

DOOR FRED HENDRIKSEN

Grondlegger
van
het

Betuws
dialect
Jacob Johannes Cremer werd op 1 september 1827
in Arnhem als oudste zoon geboren uit het huwelijk van Alexander Cremer en Louise Nagel, een
huwelijk dat was gesloten op 2 september 1824 in het
Schoutambt Heteren. De familie Cremer behoorde
tot de gegoede stand en had bezittingen in Arnhem,
Driel, Heteren, Doorwerth en Elst. Ook het deftige
Drielse herenhuis De Oldenhof behoorde tot het
vermogende bezit van de familie en diende als buitenplaats, waardoor Jacob Jan Cremer met name in
de zomermaanden daar zijn jeugdjaren doorbracht.
Het contact met de inwoners van Driel in die jaren
heeft zo goed als zeker de basis gelegd voor zijn latere
liefde voor de Betuwse streektaal.
Zijn eerste onderwijs volgde hij overigens op een
school in Arnhem en op tienjarige leeftijd ging
hij naar de kost (elite) school het Hemeldal in
Oosterbeek. Zijn leerprestaties waren zeer bescheiden maar in de creatieve vakken zoals tekenen,
schrijven en toneelspelen blonk hij uit.
Zelfs privéles van een gouverneur mocht niet baten en zijn ouders zagen tenslotte in dat een studie
aan de universiteit voor hem niet was weggelegd.
Het verlangen van Jacob Jan om kunstschilder
te worden werd uiteindelijk door zijn ouders ondersteund en op zestienjarige leeftijd kwam hij onder
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de hoede van de in Oosterbeek wonende landschapsschilder Frederik Hendrik Hendriks.
Na twee jaar vertrok Jacob Jan naar Den Haag
waar hij zich voor een jaar inschreef bij de Haagse
Tekenacademie. Door kunstcritici werd het werk
van de jonge landschapsschilder goed ontvangen en
tentoonstellingen in het hele land waren daarvan
het gevolg. Catalogi uit die periode gaven aan dat
Jacob Jan Cremer in Arnhem woonde maar in sommige gevallen ook in Driel.
In het najaar van 1850 vestigde hij zich in Amsterdam waar hij die winter werkte aan een groot Gelders bosgezicht. In de avonduren verruilde hij zijn
penseel voor de pen en zo ontstond in die tijd zijn
eerste pennenvrucht, een historische roman die
volledig mislukte en waar hij zich daarna ook nooit
meer aan zou wagen.
Kort proza

Literaire bekendheid kreeg Jacob Jan Cremer met
korte verhalen en met name zijn Betuwse en Overbetuwse novellen zorgden voor landelijke bekendheid. Op de Oldenhof in Driel schreef hij in 1852 al
zijn eerste vijf Betuwse verhalen. Hij idealiseerde in
zijn verhalen het harde boerenleven in de Betuwe en

met name in de directe omgeving van het dorp Driel.
Meermaals maakte Cremer bijvoorbeeld gebruik
van plaatsaanduidingen als De Oanval, De Roojen
Toren, De Lindeboom, ’t Hoenderveld en het Hooge
Veerhuus en dat ondersteunt deze stelling.
De streekgebondenheid van deze verhalen en het
toepassen van een eigen onofficieel dialect, maakte
Jacob Jan Cremer tot de eerste representant van de
negentiende-eeuwse Betuwse vertellingen in Nederland.
Vanaf die tijd zou de kunstschilder Cremer steeds
minder gaan schilderen en richtte hij zich meer en
meer op het schrijverschap. In een brief uit 1856 verwoordde hij het indertijd als volgt:” Inkt vloeit beter
dan verw”
Van zijn hand verschenen o.a. ’t Kriekende
Kriekske (1856), ’t Pauwenveerke (1857), Op de
kniehorst (1859), Bruur Joapik (1860), ’t Blinkende
hoanje (1861), Oan ‘t kleine revierke (1862) en
Kruuzemuntje (1866).
Deze verhalen gaan meestal over misgelopen
liefdes doordat een personage één van de zeven
hoofdzonden begaat. Maar ook uit de hand gelopen
familietwisten die bijna in alle gevallen weer goed
aflopen, waren voor Cremer een dankbaar onderwerp. Daar omheen waren bijgeloof, laster, hoogmoed, gierigheid, afgunst, schijnheiligheid en luiheid onderwerpen die zijn verhalen literair krachtig
maakten.
Voordrachten

Als gevolg van de bekendheid van zijn Betuwse en
Overbetuwse novellen reisde Cremer door het hele
land om voordrachten te houden. Zijn toneellessen
van de kostschool kwamen hem daarbij heel goed
van pas. Hij toonde zich een waarachtig voordrachtkunstenaar, die zijn toehoorders in vervoering
bracht met zijn levendige voordrachten.
Met zijn stem, mimiek, houding en gebaren zorgde
Cremer dat zijn Betuwse boeren en boerinnen als
het ware in de zalen tot leven kwamen. Levendige
passages werden geestdriftig uitgebeeld, terwijl de
ontroerende gedeelten juist op ingetogen wijze werden gebracht. In heel het land zaten de zalen afgeladen vol wanneer Cremer uit eigen werk voor kwam
dragen. Er werd zelfs in die tijd een gedicht over hem
geschreven.

Wie Cremer leest,
kent slechts zijn twintigste deel:
Alleen wie Cremer hoort,
kent hem geheel.
Men kan door ’t oog
niet dan weinig hooren,
van ’t geen hij ons te aanschouwen geeft,
door de ooren.
Voor zijn optredens moest hij vaak langdurig reizen naar afgelegen plaatsen en kwam daar terecht
in snikhete zalen, die rijkelijk gevuld waren met het
blauw van de tabakswalm die hij ongewild tot zich
nam.

Plannen voor een beeld in Driel
De nog jonge Historische kring
in Driel heeft het plan opgevat
om Jacob Jan Cremer, grondlegger van het Betuws dialect
en vroegere bewoner van de

Cremer, die al zijn gehele leven last had van een
zwak gestel, kreeg op latere leeftijd steeds meer
moeite met het reizen en de optredens. Met name in
zijn laatste levensjaren waarin zijn leverziekte hem
steeds meer plaagde met pijnlijke aanvallen, moest
hij regelmatig zijn voordrachten op het laatste moment afzeggen. In het voorjaar van 1880 volgden
de aanvallen elkaar steeds sneller op waardoor het
voor hem onmogelijk werd om nog te schilderen,
schrijven en voor te dragen. Daags voor zijn dood op
5 juni 1880 sprak hij nog de hoop uit om nog af te
kunnen reizen naar zijn geboortestreek, zodat hij
weer Gelderse lucht mocht inademen en op
krachten kon komen. Dit werd Jacob Jan Cremer
op 53- jarige leeftijd helaas niet meer gegeven.

Oldenhof met een speciaal
beeld te eren. De voorkeur gaat
uit naar het kleine meisje
Anneke, die de hoofdpersoon
is in het verhaal over ‘Kruuzemuntje’.

Bronnen:
- Historische kring Driel
- Schoefele ien de hof
(bewerking Thijs van Woerkom)

Ilustratie van J.J. Cremer
bij Kruuzemuntje
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Je hebt het waarschijnlijk al gemerkt: er staat
iets te gebeuren in ons mooie dorp Heteren.
Iets nieuws. Iets bijzonders. Iets goeds. Iets
waar ons hele dorp beter van wordt.
Wat dat precies is? Dat kun je uitgebreid lezen
in een brochure die binnenkort bij je in de bus
ploft. Lees ‘m op je gemak door. En sluit je aan
bij dit prachtige initiatief.
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Kruiderniersbedrijf Veldkamp

Dorpsstraat 1972

Weinig lezers zullen zich nog de Winkel van Wisa van der Weert, Drogisterij Buijze beide in de Dorpsstraat, tabakswinkel
Daan Mensing, bakkerij/kruidenier Hent de Waal, Speijers huishoudelijke artikelen (later Quick) alle gevestigd op de
Kastanjelaan, de Spar van Wim Menting, Jansen de Bakker (later Vivo Gebr. Jansen), Slagerij Mevrouw Peters
(later Slagerij Buurman) en de groentezaak van Wim Gerritsen allemaal in de O.L. Vrouwestraat, herinneren.
De geschiedenis van de middenstand in Heteren gaat verder terug dan de huidige Ondernemersvereniging Heteren.
De Middenstandsvereniging is in de jaren zestig opgericht, al is uit de officiële stukken de exacte oprichtingsdatum
niet te herleiden.

1989 - opening C1000 op Beemdhof
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Drogisterij en Verf Buijze

Ondernemersvereniging Heteren

Groei door
Samenwerking
Tijdens de eerste jaren van het nieuwe millennium liep het ledenaantal van de Middenstandsvereniging terug doordat er steeds
meer winkels uit Heteren verdwenen en de ontwikkeling van
het centrumplan, brede school en ‘De Bongerd’ lang op zich
heeft laten wachten. Potentiële nieuwe gegadigden hadden geen
bruikbare winkelruimte tot hun beschikking en haakten af. Het
dieptepunt in ledental werd in 2005 bereikt met vijftien leden.
De detailhandelsnota die al in 1998 is opgesteld en overhandigd
aan de toenmalige burgemeester Frankfort, bevatte al het huidige centrumplan. Het oorspronkelijke idee van het centrumplan
stamt al uit halverwege de jaren tachtig en is nu eindelijk na ruim
dertig jaar gerealiseerd.
In 2006 zijn zowel de statuten als de naam van de vereniging gewijzigd van Middenstandsvereniging naar Ondernemers Vereniging
Heteren. De OV Heteren is voor alle bedrijven in en om Heteren:
van plaatselijke middenstand tot multinational. Iedereen die een
economische en/of sociale band met Heteren heeft, dus iedereen
die gevestigd of zakelijk actief is in Heteren kan lid worden.
De activiteiten hebben nog steeds het karakter van een vereniging die zich bekommert om de dorpsgemeenschap. Van oorsprong staat de middenstand dicht bij de bewoners; hij is voor zijn
inkomsten immers afhankelijk van de bewoners en andersom zijn
de inwoners voor hun dagelijkse basisbehoeften afhankelijk van
de middenstand.
Sinds de uitbreiding van de bedrijventerreinen en daarmee de
verandering van de bedrijfsprofielen in Heteren, is ook de signatuur van de vereniging aan het veranderen. Veel van de huidige
leden zijn afkomstig van het bedrijventerrein en voor hun business minder afhankelijk van de inwoners van Heteren.
Echter, succesvol een bedrijf runnen, zeker in deze snel veranderende tijd, is een gemene deler voor alle leden. Zij lopen in
hun dagelijkse bedrijfsvoering tegen dezelfde vraagstukken en
behoeftes aan.
Het algemene doel van de OVH is: Het verbeteren van het ondernemersklimaat in Heteren.

Een ondernemersvereniging krijgt meer voor elkaar dan één
bedrijf alleen. Dat is de kracht van het collectief. Als vereniging
staan we sterk in de samenwerking met publieke partijen, zoals de Dorpsraad, Gemeente Overbetuwe en Provinciale Staten.

Samen kunnen we slagvaardig werken aan de gemeenschappelijke
doelen: het bevorderen van de leefbaarheid en veiligheid, zorgen
voor goede bereikbaarheid en de ontwikkeling van dorpscentrum
en bedrijventerrein.
Alhoewel dit belangrijk is, mag de gezelligheid natuurlijk
ook niet ontbreken, vandaar dat de OV Heteren voor haar leden
jaarlijks een aantal activiteiten en bedrijfsbezoeken organiseert,
waarbij onder het genot van een hapje en een drankje genetwerkt
kan worden. Ieder jaar wordt er gezamenlijk met een ondernemersvereniging uit de regio een bijeenkomst georganiseerd om
de onderlinge samenwerking te bevorderen.
Dat de OV Heteren zich niet alleen voor haar leden inzet, maar
ook een maatschappelijke betrokkenheid heeft bij de dorpsgemeenschap, blijkt uit het aantal activiteiten waaraan zij een
bijdrage levert.
> Zo waren er jarenlang decemberacties met drie weken lang een
wekelijkse trekking van de prijzen in de Rauwendaal door notaris
Hoctin-Boes en later door notaris Soons. Er werden drie prijzen
per lid ter beschikking gesteld voor de loterij met als hoofdprijs
een vakantiereis.
> Van 1997-2002 werd er een kerstmarkt georganiseerd rond het
winkelcentrum de Beemdhof, met een levende kerststal bemand
door Toneelvereniging Expansie.
> De kerstmarkt heeft een keer op 6 december plaatsgevonden
en deze werd toen vereerd met een bezoek van Sinterklaas die zijn
‘beklag’ kwam doen omdat hij officieel het land nog niet uit was.
> De sinterklaasintocht is al sinds jaar en dag een van de paradepaardjes, die georganiseerd wordt door de familie Geutjes en
waaraan OV Heteren, SDOO en Toneelvereniging Expansie hun
medewerking verlenen.
Verder is de Midzomernacht Markt een initiatief van een aantal
actieve ondernemers uit onze gelederen, waaronder Monique
Tijssen, Gerard Brugman, Suzanne Siccama en Bert Jansen. Sinds
2014 ondersteunen we ook het Oranje Comité, de organisator
van de Koningsfeesten in Heteren. Ook heeft de OV Heteren
mede aan de wieg gestaan van ons glossy dorpsmagazine ‘de
Peperbus’. Op deze activiteiten mogen we met z’n allen heel trots
zijn, maar die hadden we niet kunnen realiseren zonder de tomeloze inzet van alle vrijwilligers die een en ander tot een geweldig
succes maken.
Het jaar 2017 belooft weer een mooi en uitdagend jaar te worden,
waarbij we weer nieuwe verbindingen aangaan, met moed durven
hopen en met lef om te blijven veranderen. En voor de rest gewoon
verder gaan met doen waar we altijd goed in waren.
Peter Willemsen, voorzitter van Ondernemersvereniging Heteren
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advertorial

Retourneren via Re-Shelve
blijkt meerwaarde
HETEREN - Het online bestellen van producten heeft niet alleen
voordelen. ‘Volgens de wet mag iemand die een artikel heeft
besteld het testen en binnen 14 dagen terugsturen als iets niet
bevalt.’ Aan het woord is Aswin Eshuis, die met Peter Willemsen
Re-Shelve B.V. oprichtte.

On-Line retailers richten zich op het leveren aan de consument en niet op de
retourenafhandeling. En in dat laatste zagen Eshuis en Willemsen wel brood.
Beiden verzorgen in tien vestigingen in Nederland, Duitsland en UK de After Sales
van uiteenlopende artikelen. ‘In één van onze vestigingen repareren 200 medewerkers 2500 artikelen per dag’, vertelt Willemsen. ‘Bijna niemand kent de waarde
van wat geretourneerd is. Is het opengemaakt, is het getest en moet het worden
gereset? Een teruggestuurde laptop, die opnieuw wordt verkocht, moet bijvoorbeeld
leeg zijn en zijn ontdaan van bijvoorbeeld foto’s, filmpjes en data.
Op basis van de ervaringen in de After Sales kennen Eshuis en Willemsen het

Per direct zoeken wij nieuwe collega’s :

klappen van de zweep en weten ze dat een vijfde deel als nieuw weer de verkoop
in kan. ‘Zeventig procent kan weer worden verpakt of gerepareerd en dat verhoogt
weer de waarde van de verkoop; tien procent is afval.’

Technisch Functioneel
Tester (Fulltime)

De geretourneerde artikelen komen binnen bij Re-Shelve in Heteren en worden

Voldoen onze producten aan de functionele eisen?

verdeeld in drie categorieën naar gelang de kwaliteit: A, B of C. Vervolgens gaat

Dat ga jij testen. Je voert functionele tests uit en gaat

het terug naar de retailer of wordt het verkocht via verschillende afnemers en

bij afwijkingen op zoek naar oorzaken en lost deze op.

platforms.

Dit doe je samen met je teamleden. Je helpt mee met
het opbouwen, onderhouden en verbeteren van de

Willemsen: ‘Normaal komt een klein percentage, zeg vijf, van de verkochte artikelen

werkprocessen die dagelijks worden uitgevoerd.

terug en dat rekent de winkelier door. Tegenwoordig is dat percentage verdubbeld
en in de mode zelfs veel meer dan dat. Bij Zalando bijvoorbeeld is dat 50 procent
en dat kun je niet meer doorberekenen. Re-Shelve is een andere oplossing om
geretourneerde producten weer aan de man te brengen.’

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

Re-Shelve stelt dat iedere geïnvesteerde euro – van een retailer – 12 tot 15 euro
meer opbrengt dan normaal. Re-Shelve heeft nu 30 medewerkers en verwacht dat

Kan één van deze functies jouw nieuwe baan zijn?

dat er binnen drie jaar 70 zijn. Onlineverkopen groeien nog steeds en, Re-Shelve

Wij bieden een leuke, uitdagende en afwisselende

groeit mee.

baan met een marktconform salaris. De werkzaamheden vinden plaats in Heteren, Gelderland.
Interesse?
Mail je sollicitatie en CV naar:
personeelszaken@re-shelve.nl

KRUISWOORDPUZZEL

Vul de kruiswoordpuzzel in
en maak kans op een prijs!
Stuur je oplossing per e-mail
vóór 1 maart 2017 naar
info@peperbus-heteren.nl
Uit de juiste inzendingen zal
de winnaar worden geloot.

HORIZONTAAL
2. verpakkingsmiddel 5. iemand die zich ontspant 12. Engelse munt 14. schildergerei
15. verf 17. borstelig oppervlak 19. gehoororgaan 20. gebruiken 22. houding 23. voorzetsel
24. verblijf van renpaarden 26. knaagdier 27. koffiekamer in theaters 28. goederen
31. vrouwelijk (afk.) 32. deel van Afrika 34. par exemple 35. spierpijn 37. omvangrijk
38. Sociaal-Economische Raad 39. binnenvaartschip 41. uit één stuk bestaand
43. van een bepaald weefsel 45. man van adel 46. babbelaar 47. behoeftige
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VERTICAAL
1. sportterm 2. dierengeluid 3. rivier in Oostenrijk 4. plaats in Australië 5. ijsje
6. Europees Kampioenschap 7. cockpitvoicerecorder 8. groot wezen 9. land in Afrika
10. een slecht figguur slaan 11. stap 13. bijwoord 14. vleesgerecht 16. tijdelijk geven
18. springstof 21. pijnlijke gevolgen 24. meetgerei 25. plaats in Het Gooi 27. Europese vrouw
29. edelman 30. sarren 31. onbelemmerd 33. meertandige vork 34. richtsnoer
35. autohulpstuk 36. tik 38. glijvoertuig 40. uitzicht 42. en dergelijke meer 44. noordoost		
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Oplossing van het drieletterraadsel uit vorige Peperbus was ‘doe wel en zie niet om’.
Uit de juiste antwoorden is een prijswinnaar getrokken: Mark Vermeer uit Heteren!
Hij ontvangt twee kaartjes voor een thuiswedstrijd van Vitesse naar keuze!
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