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Voorwoord
Als geboren en getogen Heterense, dochter van transport- en verhuisondernemer Jacobs dat mijn man en ik sinds 1993 leiden, vind ik Heteren een bijzonder dorp. Door de vele actieve verenigingen, organisaties en vrijwilligers
gebeurt er van alles. Wel mis ik soms de samenwerking tussen verenigingen of
organisaties.
Zelf was ik jarenlang actief als bestuurder bij volleybalvereniging Toesj, bij
peuterspeelzaal Peuterdorp en bij de ondernemersvereniging Schaapsdrift.
Daarnaast was ik lang politiek actief, eerst als raadslid, later als wethouder
voor zorg en welzijn. Boeiend en inspirerend. Jammer dat er zo weinig mensen belangstelling hebben voor de lokale politiek. Wel is er vaak commentaar
op de gemeente, helaas zijn er niet zoveel mensen die mee willen denken over
gemeentelijk beleid. Ook hier geldt dat je samen meer zou kunnen bereiken.
Heteren kent een sterk ondernemersklimaat. Veel inwoners zullen niet
weten welke bedrijven er allemaal in Heteren gevestigd zijn. Ja, Kruidvat kent
iedereen, zo opvallend oranje. Een open dag op het bedrijventerrein zou een
goed idee zijn voor meer bekendheid. Peter Willemsen schreef al over de actieve ondernemersvereniging OVH, ook zij draagt bij aan het bruisend maken
van Heteren.
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Colofon

Bij kunnen dragen aan een zorgzame samenleving is voor mij essentieel. Het
verbinden van mensen en organisaties om zo elkaar te versterken, vind ik een
prachtige uitdaging. De zorg vanuit de overheid verandert en dat is lastig. Maar
dat biedt ook veel mogelijkheden om als samenleving met elkaar aan de slag
te gaan op zoek naar goede oplossingen. Zelf ben ik betrokken bij het burgerinitiatief van Stichting Overbetuwevoorelkaar.
We hebben de website www. overbetuwevoorelkaar.nl ontworpen, een digitale ontmoetingsplaats voor zorgvrager en zorgvrijwilliger. De website biedt
ook een overzicht van de vele partners op het terrein van zorg en welzijn. Sinds
14 januari 2016 zijn we online, de feestelijke start is 28 januari 2016.
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schap te maken. Opmerkingen en tips zijn welkom op info@peperbus-heteren.nl.

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

Veel lees- en kijkplezier!
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“Zo weinig mogelijk.” Dat is het antwoord van Lodewijk Tan op de vraag wat de Heterenaren over hem moeten weten. Daarna
zit Tan op de praatstoel, alhoewel hij zich afvraagt waarom zijn leven aanleiding is voor een interview. Jarenlang was Lodewijk
Tan directeur van het bedrijf go•tan uit Kesteren, een bedrijf in Oosterse producten. “Eigenlijk is het een rotbaan, want je
moet lang werken en bent overal verantwoordelijk voor. Als er een heftruck stuk was, ging ik die op zaterdag repareren, want
’s maandags moest alles weer in bedrijf zijn.”

DOOR Roelie van der Weide

ingenieur
Lodewijk een
die toch pindaTan bakker werd
Lodewijk werd in 1937 geboren in Bandoeng – Indonesië. Zijn overgrootouders waren Chinees en twee eeuwen geleden met een jonk
in Java aangekomen om een beter bestaan op te bouwen. “Zij waren de bootvluchtelingen van toen, gingen de handel in en hadden
suikerplantages. Mijn jeugd was moeilijk, want mijn vader was al
vroeg overleden. Als kind van zes bracht ik spullen weg voor mijn
moeder, die een wasserij had. Gelukkig kon ik naar het Christelijk
Lyceum, wat heel bijzonder was voor een Chinees jongetje. Uiteindelijk is driekwart van mijn jaargenoten naar Nederland of
Amerika gegaan.
“Zelf ging ik op 17-jarige leeftijd naar Nederland om te
studeren. Eigenlijk wilde ik, net als mijn klasgenoten van het
Lyceum, arts worden. Toen mijn broertje een ongeluk kreeg en
er veel bloed aan te pas kwam, viel ik flauw. Dus werd het geen
medische studie, maar werktuigbouwkunde in Delft. Ik was een
werkstudent, want ik moest alles zelf betalen. Zo zat ik onder andere in de nachtdienst bij een sauzenfabriek en was gaan kelneren.”
Ook bij de familie Go, een bedrijfje met vijf man, zette Lodewijk
zich in als werkstudent. Toen de professor vroeg wat hij na zijn afstuderen ging doen, zei Lodewijk dan ook dat hij pindabakker ging
worden. De professor vond dit te min voor een ingenieur en bracht
hem in contact met Philips. “Ik werd meteen aangenomen op de
technisch-commerciële afdeling en binnen een half jaar had ik al
een flinke opslag. Ik had een luizenleven. Ik werd leidinggevende,
werd Nederlander en reisde veel.”
“Na tien jaar had ik het wel gezien bij Philips en kwam ik mijnheer
Go weer tegen. Hij wilde een fabriek bouwen met twintig werknemers en vroeg mij mededirecteur te worden. Go•Tan werd een
internationaal bedrijf en ik reisde heel veel. De titel van ingenieur
opende veel deuren.”
Het is een misverstand dat Lodewijk Tan naamgever is van het
bedrijf. “Nee, mijnheer Tan (geen familie) was medefinancier en
medenaamgever van het bedrijf. Mijnheer Go had economie gestudeerd en ging over de productie en ik deed de administratieve en
commerciële kant. Dat was heel hard werken en ook wel een beetje
eenzaam soms, want je moest alles zelf oplossen.”

Lodewijk wilde niet in Kesteren wonen: te dicht bij de fabriek.
“In Heteren hadden wij heerlijk gegeten bij restaurant De
Sprokkelenburg en wat gesnoept bij een van de drie bakkers.”
Lodewijk glundert als hij hier aan terugdenkt. “Het dorp had genoeg voorzieningen; alleen kreeg ik geen toestemming om hier te
wonen. Wij hebben toen een huis in aanbouw, met woonvergunning, overgenomen aan de Hoenderkamp. Sinds 1974 wonen wij
hier met veel genoegen. Het enige nadeel is dat je twee auto’s moet
hebben en ik mis winkeltjes.”
Sport was ook altijd belangrijk in het leven van Lodewijk. “In
Indonesië deed ik aan tennis, handbal en honkbal. Ik was geen uitblinker, maar wel een doorzetter.” Ook in Nederland werd er veel
getennist. Op de baan ontmoette Lodewijk ook zijn latere vrouw
Fien. Samen kregen zij een dochter, Saskia, en een zoon, Peter. Nu
tennis fysiek wat moeilijker wordt, wordt er regelmatig gegolfd.
Tussen 1984 en 1999, na het overlijden van mijnheer Go, heeft
Lodewijk het bedrijf, met honderd werknemers, alleen gerund.
“Het was en is een familiebedrijf. Als de nood aan de man is, komen
familieleden helpen in de fabriek. Ook op zondag als het moet. In
Kesteren werk je niet op zondag, althans niet zichtbaar.”
Inmiddels runnen de kinderen van mijnheer Go het bedrijf met
zo’n zestig medewerkers. “Er is veel geautomatiseerd en geïnvesteerd in marketing.” Lodewijk voorspelt nog een grote toekomst
voor kant-en-klaar-eten. De techniek om dit goed te maken is er.
Mensen hebben steeds minder tijd om te koken. Zelf is Lodewijk
geen keukenprins. “Ik mis in Heteren vooral een lekker restaurant.”
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De
sterrenwachter
van Heteren
Ideale plaats voor waarnemingen is hoog in de Alpen.
Maar op nummer één staat Arizona, 1500 meter hoogte,
woestijn en erg droog. Over twee jaar gaan we
daar weer samen naartoe voor de zonsverduistering.
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Maandag 16 november 2015, 15.00 uur. Buiten is het bewolkt met lokaal wat regen. Binnen aan de keukentafel interview ik
Frits Mennen. Het gesprek begint echter niet voordat ik de sterrenwacht van binnen heb gezien. We lopen naar boven en via
een klein deurtje stap ik in de koepel. Binnen staat een indrukwekkende constructie op een centrale betonzuil. Aan één kant
is de hoofdkijker gemonteerd en aan de andere kant een astrocamera en een zogenaamde volgkijker. “Voor de maansverduistering laatst, heb ik de wekker gezet en ben ik ’s nachts opgestaan. Mijn vrouw kwam later ook nog even kijken. De nadruk ligt
bij mij echter op het fotograferen van objecten die niet of nauwelijks met het blote oog zijn waar te nemen.” Zie als voorbeeld
de foto van de Pleiaden.

DOOR JELLE LOOSMAN

Een weerbestendige behuizing van materiaal uit de
scheepsbouw vormt de koepel, die in Amerika is gebouwd. De locatie achter het huis op hoogte is gunstig
omdat er minder last is van grondmist en straatverlichting. Sinds 2005 is de sterrenwacht operationeel.

Marin in Wageningen heb ik veertig jaar gewerkt.” Na
prepensioen bleef Frits betrokken bij Marin. “Het was
nodig om het vertrek van zestig ervaren medewerkers
op te vangen. En ook nu nog begeleid ik jonge medewerkers, dat vind ik erg leuk.”

De heer Mennen en zijn vrouw maken een vitale indruk. Samen wandelen ze graag, zijn lid van een wandelclub en doen ook aan bergsport. Als kind deed Frits
aan wielrennen en hij is dat altijd blijven doen. De geboren Limburger is al meer dan veertig jaar vrijwilliger en verleent eerste hulp bij o.a. wielrenwedstrijden.

“Het is belangrijk om naast je werk een uitlaatklep te
hebben. Voor mij is dat creatief bezig zijn met sterrenkunde.” “Hij heeft echter een brede interesse en houdt
ook van geologie en geschiedenis”, vult zijn vrouw
glimlachend aan. “Wat me opvalt is dat sommige mensen na pensionering door een gebrek aan creativiteit
thuis achter de geraniums zitten. Een onderzoekende
en creatieve houding zorgt voor een jonge geest. Ik voel
me nog altijd de jonge onderzoeker”, aldus Frits.

Foto van de Pleiaden of
Zevengesternte. Bij het
verschijnen van deze
Peperbus staat deze
sterrenhoop om 8 uur
’s avonds bijna recht

“Mijn vader heeft mij de vrijheid gegeven om te
onderzoeken. Op 9-jarige leeftijd is mijn belangstelling voor astronomie gewekt. Ik kan me de eerste
Leonidenregen uit 1956 nog herinneren en ook mijn
eerste zonsverduistering was in die periode. In het begin van de jaren zestig volgde ik de eerste Venusreis met
eigen berekeningen. Een onderwijzer met interesse
voor sterrenkunde merkte mijn fascinatie op en dit
was bepalend voor de rest van mijn leven.”
“Werk is ontstaan als hobby, tekenen van schepen
vond ik prachtig. Op 16-jarige leeftijd ging ik naar de
HTS in Rotterdam; scheepsbouw en werktuigbouw. Bij

boven u. Deze sterrenhoop staat op een afstand
van 400 lichtjaren, maar
de helderste sterren zijn
toch met het blote oog
zichtbaar. De nevels zijn
zelfs met grote kijkers
niet zichtbaar.

“Waar draait het nu eigenlijk om?”, vraag ik de sterrenwachter van Heteren. “Het gaat om het waarnemen,
fotograferen, ontwikkelen en beschrijven van objecten
in de ruimte. In deze map zijn al mijn waarnemingen
gebundeld. Hier mijn eerste waarneming uit 1956 toen
ik negen jaar was. Het is prachtig wat kinderen allemaal
kunnen zien. Zij zien met hun jonge ogen dingen die ik
niet meer kan zien. Omdat kinderen niet weten wat ze
zien, hebben ze daar sturing bij nodig. Dit maakt hen,
net als ik, een jonge onderzoeker.”
7

Stichting Music
Voor de oplettende lezer is de rubriek
Verenigingennieuws niet meer te
vinden. Deze rubriek gaat verder onder
de naam Heteren in actie. Zo speelt de
Peperbus in op de behoefte om naast
Verenigingen ook niet-verenigingen,
zoals buurtgroepen, bewegingen een
platform te bieden om informatie met
lezers te delen. Dezelfde spelregels
blijven voor deze rubriek van kracht.
Maximaal 11 regels tekst, lettertype 11.
Heb je vragen, dan kun je contact
opnemen met Barbara van Brakel via
info@peperbus-heteren.nl

Stichting Music is een bruisende vereniging in hartje Herveld. Met leden uit o.a.
Herveld, Heteren en Driel is Stichting
Music een heuse Betuwse groep. Op 17 t/m
20 maart 2016 brengen zij de musical
‘Post!’ op de planken in de Hoendrik in

Scouting
De Roode Toren

Activiteiten
Liefkenshoek

Scouting De Roode Toren is recent begonnen met theorielessen over roeien. Hieraan
nemen alleen de oudste van de zeeverkenners deel. De jonge zeeverkenners krijgen
op die momenten een ander programma.

Binnen Liefkenshoek is er de komende tijd
weer veel te doen.

Op 19 maart 2016 moeten ze examen afleggen. Als ze dit hebben behaald, mogen
ze het geleerde in praktijk brengen en
kunnen ze in september op voor praktijkdiploma roeien. Wil je een keer komen

kijken als lid of vrijwilliger? Stuur dan een
berichtje naar deroodetoren@live.nl, of
kom gezellig een keer op zaterdagochtend
langs, Dorpstraat 5 op het terrein van
manege de Fruithof.

Hofruiters Nieuws
De afgelopen periode zijn weer de jaarlijkse ponykampen gehouden. Er is een kamp
voor de leeftijd van 12+ en een kamp voor
de jongere kinderen (12-). Het zijn beide
weer heel gezellige dagen geworden met
zeer diverse activiteiten.
We hebben de afgelopen weken de Clubkampioenschappen verreden en daaruit
zijn de volgende winnaars gekomen: bij de
manegeruiters pony’s Lise Hamstra (bleskampioen) en Nathalie Kamphuis (clubkampioen). Bij de manegeruiters paarden
8

Herveld. De voorstelling is geschreven en
gecomponeerd door Samantha Janssen en
Jarno Scholten. Kaartjes zijn via de website
(www.stichting-music.nl) en onze vaste
verkooppunten (Groene Vingers en De
Hoendrik in Herveld) verkrijgbaar.

Femke Buijs; bij de eigen en leasepony’s
Iris Maters clubkampioen geworden en bij
de paarden Liza Hamstra.
Er zijn ook prijzen voor de beste ruiters
van de officiële wedstrijden en dat zijn
geworden: Edi Berghuis met Berber (bij
de pony’s) en Chantal Wouters met Diplomado (bij de paarden).
Er zijn nog steeds mogelijkheden om in te
schrijven voor lessen. Laat u informeren
door te bellen met de manege (026) 472 26 08.

Zo verzorgt de dansschool Next Movement
uit Heteren een Streetdance optreden
op het Liefkensplein op 20 februari om
10.30 uur. ’s Avonds is er om een 19.45
uur een rad van fortuin waar u uw geluk
kunt beproeven!
Woensdag 24 februari is er ’s avonds een
optreden van Accordeon vereniging Over
Betuwe. De dirigent tikt om 19.00 uur af.
Een dag later treedt de groep Muzikaal
Intermezzo op, ook zij starten om 19.00 uur.
Entree voor activiteiten is € 3,50. U ontvangt dan naast een ongetwijfeld prachtig optreden ook een kopje koffie.
Op de woensdagavonden is er vanaf 16.30
uur tot 18.30 uur een gezellige ‘Smullerij’.
We koken dan voor u een smakelijk
3-gangen menu. Ook is het mogelijk om
snacks te bestellen. Voor andere activiteiten en de menukaarten van de woensdagavond Smullerij verwijzen wij u naar onze
website www.stgsamenzorgen.nl. Misschien tot ziens?

Familie Keen van dorpsclub HTTC naar de absolute wereldtop

‘Heterense’ wereldtoppers
Gerdie en Trinko Keen
Toen Studio Sport hooguit twee tot drie samenvattingen van de hoogste voetbaldivisie liet zien, waren er ook nog andere
topsporters te zien op zondagavond tussen zeven en acht uur. Buiten voetbal werd er tijd gemaakt voor bijvoorbeeld atlete
Nelli Cooman, dressuurpaard Ratina Z, judoka Irene Kok en bokser Arnold Vanderlijde. Het Nederlandse tafeltennis werd
uitgebreid in beeld gebracht met bekende namen als Heister, Vriesekoop en de familie Keen.

DOOR sebastiaan jansen

een paar jaar naar SHOT in Wageningen, waar meer mogelijkheden lagen. En de rest is geschiedenis.

Met de familie Keen wordt in dit geval zus Gerdie en broer Trinko
bedoeld. Broer en zus zijn beide in Wageningen geboren, maar
opgegroeid in Randwijk en Heteren. Zij verwierven vanaf de
jaren negentig grote faam in het Nederlandse toptafeltennis. Zowel
Gerdie als de twee jaar jongere broer Trinko wonnen meerdere
titels op nationaal en internationaal niveau. Gerdie werd onder
andere vier maal Nederlands kampioen in het enkelspel en negen
maal in het dubbelspel. Ze wist een zilveren individuele medaille
bij de Europese kampioenschappen te winnen en ging in 1996
naar de Olympische Spelen in Atlanta. Trinko werd professioneel
tafeltennisser en verwierf zes maal het Nederlands kampioenschap
enkelspel en twaalf maal het dubbelspel. Hij won vier medailles op
Europese kampioenschappen en mocht vier keer deelnemen aan de
Olympische Spelen. Dit zijn imposante erelijsten. Het begon echter
allemaal in Heteren, bij dorpsclub HTTC.
De oudste zus Dike was de eerste van de kinderen Keen, die speelde
voor HTTC. Zij behaalde al snel successen en daarna is vader Bertus
zich meer gaan toeleggen op het coachen van de jeugd van HTTC.
Vader Bertus werd een goede trainer en stimulans voor zijn kinderen. Gerdie begon twee jaar later ook bij de Heterense vereniging.
“Ik weet eigenlijk niet heel veel meer van deze tijd. Ik weet nog wel
hoe het eruit zag, dat oude zaaltje bij de peuterspeelzaal. Wij waren
nog erg jong toen we daar begonnen”, vertelt Gerdie Keen.
Trinko moest van zijn ouders iets anders gaan doen dan tafeltennis. Hij werd naar de judovereniging gestuurd. Dit duurde niet
lang en hij werd ook lid van HTTC. Om een hoger niveau te halen,
moest de familie Keen naar een andere vereniging. Zij gingen na

“De familie heeft elkaar altijd gesteund in het tafeltennis. Tafeltennis was onze wereld. Wij waren er altijd mee bezig en wij kenden
dezelfde mensen uit die wereld”, weet Gerdie. “Op jonge leeftijd
konden Trinko en ik nog samen trainen. Toen Trinko ouder werd
en ons niveau omhoog ging, was dit niet meer mogelijk. Op latere
leeftijd ging ik veel met hem mee naar toernooien, onder andere in
Duitsland waar hij ook woonde. Wij hebben altijd veel aan elkaar
gehad. Wij hebben elkaar eigenlijk nooit bestreden.”
Trinko, woonachtig in Arnhem, heeft zich na zijn carrière als
tafeltennisprof op diverse projecten gestort. Hij is onder andere
vennoot bij een consultancybedrijf. Hij was tevens directeur van
het Jeugdsportfonds Nederland, bestuurslid van het NOC*NSF
en is actief lid van de Atletencommissie NOC*NSF. Gerdie Keen
woont en werkt in Stompetoren (NH) en is nog steeds verbonden
aan tafeltennis als coach van de jeugd bij DOV Heerhugowaard. Zij
sloeg al eens een baan als bondscoach af. Broer en zus begeleiden
allebei jonge talenten in het tafeltennis. Misschien bewandelen zij
dezelfde weg als Gerdie en Trinko. Zij deden dat met als beginpunt
de Heterense tafeltennisclub HTTC.

Links Trinko, midden Gerdie en rechts vader Bertus Keen.
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Over de Witte van Niels en Wim van de Bolle
Het aantrekken van nieuw personeel in de jaren zestig
door Papierfabriek Van Gelder (het huidige Parenco)
had voor de Gemeente Heteren grote gevolgen. Door het
beschikbaar stellen van woonruimte kreeg men de mogelijkheid om het dorp fors uit te breiden.

Toen daar in de jaren zeventig de realisatie van een nieuwe Rijnbrug bijkwam, groeide Heteren geleidelijk aan naar het dorp dat
het nu is. Vóór de jaren zestig was Heteren een wat besloten gemeenschap, waar eenieder elkaar goed kende maar ook heel veel
van elkaar wist. De toenmalige postbode kon je zomaar komen
vertellen dat er een familielid was overleden, omdat hij vooraf de
rouwkaart alvast gelezen had.
Een boodschap bij de plaatselijke winkeliers werd heel vaak niet
afgerekend maar belandde zogezegd op de ‘lat’. En die werd pas
afgerekend wanneer vader aan het eind van de week zijn zuur
verdiende centjes bij moeder had ingeleverd. Als een vader toevalligerwijs vanuit zijn werk ook nog een café had bezocht, dan
kon het zomaar gebeuren dat de ‘lat’ extra lang dreigde te worden.
De dood van dorpsgenoten werd nog in vol ornaat aan de deur
aangezegd, waarbij de aanzegger van katholieke of protestante
signatuur was. Een gezin met meerdere kinderen waarvan er één
van een andere vader in het dorp was, werd ogenschijnlijk doodgezwegen maar velen waren ervan op de hoogte. En werd het
betreffende kind wat ouder, dan was de gelijkenis met de echte
vader soms heel treffend. De zogenoemde ‘moetjes’ waren in
die tijd naar buiten toe vaak allemaal te vroeg geboren kinderen,
maar het ‘ongelukje’ lag voordien doorgaans al op straat. Dat was
zelfs met een zorgvuldig gekozen trouwjurk dan ook niet meer te
maskeren. Het was ook nog steeds een tijd waar bijnamen en deels
scheldnamen in het dorp maar ook in de omliggende dorpen welig tierden. Ook toen al kwam de naam Jansen in het dorp heel
veel voor en zocht men naar mogelijkheden om ze uit elkaar te
houden. Zo heette een Jan Jansen in de volksmond Jan van Gert,
noemde ze Evert Jansen doorgaans Evert de Bok.

Wim Jansen werd als kind ook wel Wimke van Sterke Vad, omdat
hij tijdens een ruzie riep dat zijn vad sterker was dan de vad van de
ander. Toen hij later het postagentschap van zijn vader overnam,
werd hij in de volksmond al gauw Wimke van de Post genoemd.
Een andere Wim Jansen werd aangeduid als Wim van de Bolle
Willem en die naam werd ook achter alle voornamen van zijn
broers geplakt. De vrouw van ene Jop Jansen noemde niemand
Hanna Jansen maar ging door het dorp als Hanne van Jop. Piet
Jansen, een herenboer uit de toenmalige Polderstraat, werd Piet
de Fluit genoemd en dat werd door hem ervaren als een regelrechte scheldnaam. Als hij door het dorp fietste en iemand begon een
liedje te fluiten, dan stapte hij boos van zijn fiets en ging verhaal
halen. Een onwetend kind van een middenstander liet zijn vader
weten dat meneer Fluit aan de deur stond en dat kostte de vader
een jaar lang een vaste klant.
Je had bijvoorbeeld Van Schaik van de Boterhoek (naam van de
boerderij) maar ook een Van Schaik de Radmaker (Carrosseriebouwer). Als je twee neven Theo Nielsen in het dorp had dan zocht
je naar een oplossing om ze uit elkaar te houden en zo ontstond
op geheel natuurlijke wijze de witte van Niels en Theo van Maije
(voornaam vader). Onschuldige bijnamen waar betrokkenen
doorgaans geen probleem mee hadden.
Bij scheldnamen lag dat vaak wat gevoeliger, al zijn ze niet altijd
te traceren en bestonden ze soms zelfs vanuit overlevering. Jan
van de Weerdt, die ze in de volksmond Jan de Poepert noemden,
moet vanuit de historie toch minstens een link met poep hebben
gehad. Ene Van Elferen had als scheldnaam de Purk en hoewel
niemand de moed had hem zo te noemen kon ook niemand de
herkomst traceren. Je had een familie de Man waar de vader om
onverklaarbare redenen de Hommel werd genoemd, met als gevolg dat hij dus een heel nest Hommels had.
Zelfs mijn geliefde Peperbus had voor de grote renovatie een bijnaam en werd ook wel Stompe Toren genoemd.
De Kerkuil.
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Syrische
vluchtelingen
in Heteren

Wij zijn bezig om de Nederlandse taal machtig te worden en mijn
dochter gaat zelfs al naar school in Arnhem. Ik hoop dat mijn zoons
dit voorbeeld snel kunnen volgen. Dankzij de buurman zijn zij gaan
voetballen bij S.D.O.O. en komen zij in aanraking met Nederlandse
leeftijdsgenoten.
12

De wereld brandt al enige tijd. In Syrië is een burgeroorlog gaande sinds 2011. Destijds begon de zogenaamde ‘Arabische lente’
in landen als Tunesië, Egypte, Libië en uiteindelijk ook Syrië. Het volk voelde zich onderdrukt en kwam in opstand. Het begon
allemaal als een vreedzaam protest, maar meer en meer kwam er geweld aan te pas. Dagelijks hebben wij in het nieuws
kunnen volgen hoe miljoenen mensen op de vlucht sloegen voor het geweld. Velen kwamen in Europa terecht. Ook in Heteren
is een gezin komen wonen, dat vanuit Syrië is gevlucht. Ik wil daar meer over weten en ga bij M.Z. (47), zijn vrouw B.A. (43) en
hun zoons Oudai (18), Alaa (14) en dochter Naomi (9) op bezoek voor een onthullend verhaal. In verband met de veiligheid van
hun familie worden de volledige namen van de ouders niet genoemd.

Terwijl zijn vrouw koffie zet, begint M.Z. te vertellen
over het leven dat hij met zijn vrouw en drie kinderen
had in Syrië. “Ik kom uit de stad Yabroud, gelegen in
het Westen van Syrië”, vertelt M.Z. “De stad ligt 80
kilometer ten noorden van de hoofdstad Damascus aan
de voet van de berg Qalamun, niet ver van de grens met
Libanon. Ik werkte als ambtenaar voor de regering en
mijn vrouw was docent. Het leven in Syrië was niet makkelijk. Het volk werd onderdrukt door president Bashar
al-Assad en een eigen mening ventileren was absoluut
niet toegestaan en kon leiden tot een gevangenisstraf
of zelfs een executie. Doordat in omringende landen
een opstand ontstond tegen de zittende presidenten
gingen ook de ogen van de Syriërs open. Men eiste
op een vreedzame manier dat Assad zou vertrekken.
Assad was dit echter geenszins van plan en sloeg elke
vorm van opstand met geweld neer. Hierdoor werden
de betogingen steeds agressiever en dat leidde al snel
tot de eerste doden. Maandenlang kwamen iedere dag
mensen om het leven en braken overal in het land meer
gevechten uit tussen het leger van Assad en rebellen.”

Doordat mijn vrouw en ik meegingen in de protesten raakten wij onze baan kwijt en kregen wij de status ‘Wanted’. Mijn zoon Oudai zond de zelfgemaakte
filmpjes in naar de Arabische nieuwszender Al Jazeera.
Daarom werd ook hij gezocht door de troepen van Assad. Dat was voor ons het moment waarop wij beseften
dat wij niet meer in Syrië konden blijven. Ik wil dat
mijn kinderen een toekomst op kunnen bouwen. Dat
is in Syrië niet mogelijk. Veel scholen zijn gesloten of
zijn plat gegaan door de bombardementen. Bovendien
zijn veel kinderen omgekomen tijdens bombardementen waarbij ook scholen het doelwit waren. Mijn zoon
Oudai heeft een wond in zijn zij opgelopen door een
verdwaalde scherf, na een bombardement op de school
waar hij zat.”

Ook M.Z. kreeg met dit geweld te maken. “Dagelijks
werden er bombardementen uitgevoerd op mijn stad
door de gevechtseenheden van Assad.” Ik vraag me
af waarom uitgerekend Yabroud zo gebukt is gegaan
onder de vele bombardementen. M.Z. legt uit dat
Yabroud een strategische ligging heeft aan de weg tussen Damascus en de stad Homs. Een weg die voor Assad
zeer belangrijk was. Assad kon echter niet verkroppen
dat het vrije leger zijn positie in Yabroud had ingenomen. “Vanuit mijn woning zag ik dagelijks de vliegtuigen overkomen en de bommen letterlijk op mijn stad
neerkomen.” Zoon Oudai heeft inmiddels zijn tablet
erbij gepakt en laat filmpjes zien, die door hemzelf
zijn gemaakt. De beelden zijn schokkend. Ik zie vliegtuigen overkomen, ik zie bommen naar beneden vallen en ik zie dat er een fractie later ontploffingen zijn
waarbij gebouwen in brand vliegen. Een flat, nog geen
100 meter van de woning van M.Z. vandaan, is compleet verwoest geraakt. Ik hoor schreeuwende mensen
in een voor mij onverstaanbare taal. Het klinkt vooral
heel erg wanhopig. “Ik heb in die tijd aan menigeen, die
op de vlucht was of zonder huis was geraakt onderdak
verleend”, zegt M.Z.

M.Z. is in maart 2014 samen met zijn vrouw en kinderen vertrokken vanuit Yabroud richting Damascus. Bij
de stad Asalalward werd het voor M.Z. echter te gevaarlijk om door te reizen naar Damascus. Het was bekend
dat op deze weg veel ‘checkpoints’ aanwezig waren,
waar soldaten van Assad iedereen controleerden op
identiteit. Via een smokkelaar konden zijn vrouw en
kinderen, voor 200 dollar, wel richting Damascus rijden. De smokkelaars zijn bekend met de soldaten en
door 10 dollar of een pakje sigaretten aan hen te overhandigen, gepaard gaand met een mooi praatje, lukte
het om B.A. en de kinderen in Damascus te krijgen,
zonder dat zij zich ook maar ergens hoefden te legitimeren. Oudai geeft aan dat hij bij elk ‘checkpoint’ weer
bang was om betrapt te worden. “Ik denk dat wij geluk
hadden dat wij onze vader niet bij ons hadden. Vrouwen en kinderen worden toch minder snel aan een
strenge controle onderworpen.”

DOOR FRANK SICCAMA

Foto Linkerpagina:
vlnr: Naomi (9) , Alaa (14)
en Oudai (18)

Mijn zoon Oudai heeft een wond in zijn zij
opgelopen door een verdwaalde scherf,
na een bombardement op de school waar hij zat.

In Damascus moesten zij een paspoort aanvragen
om Syrië uit te komen en door te kunnen reizen naar
Turkije. B.A. en de kinderen hebben bijna een maand
ondergedoken gezeten in Damascus alvorens zij rich-

Lees verder op pag. 17
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Best mogelijk dat de bezorger van deze Peperbus door een halve meter sneeuw heeft moeten banjeren, maar heel waarschijnlijk is dat met
de winters van tegenwoordig niet. Daarom trakteren we voor de zekerheid op een handvol taferelen uit Heteren in winters toen het nog
echt vroor. Met hulp van Koert Zijlstra en een aantal vrienden van diens Facebook-site Heteren Fotoalbum bieden we dit winternummer
aan mét sneeuwgarantie!
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winter 1929
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Rooien boomgaard Achterstraat
15 jan. 1955 (foto Aart Willemsen)

Wilgen knotten in de uiterwaarden
(foto Stichting Knotwilg Heteren)

Steenovenplas 2009
(foto Aart Willemsen)

Heteren, Boterhoeksestraat, december 2010
(foto Louis van de Geijn)

Heteren in de sneeuw
(foto Aart Willemsen)

Bevroren uiterwaarden
(foto Maije Burgers)
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ting Libanon konden reizen. Vanuit Libanon ging men
per boot naar Turkije.

De stad Yabroud in Syrië
(de foto is genomen
vanuit de woning).

Het was ergens in april 2014 toen B.A. met haar kinderen in Turkije aankwam. Zij kon in Turkije onderdak
vinden bij een broer van M.Z. die al in een eerder stadium uit Syrië was gevlucht en een woning huurde in
de plaats Antakya, in het zuiden van Turkije, niet eens
zover van de grens met Syrië vandaan. “In Turkije voelden wij ons veilig”, zegt Oudai. “We hadden niet veel en
moesten zuinig aan doen met de beetjes die wij kregen
van mijn oom, maar we waren veilig voor de troepen
van Assad.”
M.Z. was op dat moment nog in Syrië. Hij moest een
paspoort regelen, dat in Libanon voor hem klaar zou
liggen. Dit kostte hem 1000 dollar. Een voettocht door
de bergen leidde naar de grens met Libanon. Niet ongevaarlijk, want hij had nog steeds geen paspoort en
dan huist in Libanon ook nog de Hezbollah, een militante beweging van sjiitische moslims, die de Syrische
regering helpt in de strijd tegen de rebellen. Het lukt
M.Z. om op een onbewaakte plek de grens met Libanon
over te steken. Vanuit Libanon weet ook M.Z. de boot
naar Turkije te nemen en kan hij naar verloop van tijd
zijn gezin weer in zijn armen sluiten.
Aangezien de mogelijkheden in Turkije ook gering
zijn besluit M.Z. naar Europa te vluchten om daar een
bestaan op te bouwen met zijn gezin. Hij neemt het
besluit om dat in eerste instantie alleen te doen. In de
wetenschap dat zijn gezin veilig is bij zijn broer, neemt
hij het risico door te reizen. “Als ik dan sterf, dan sterf
ik alleen en neem ik mijn gezin daar niet in mee,” zegt
M.Z. Hij neemt het vliegtuig naar Algerije. Omdat hij
de beschikking heeft over een paspoort kan dit legaal,
maar vanuit Algerije moet hij doorreizen naar Tunesië
en vervolgens naar Libië. Dit kon niet anders dan illegaal.
Via vrienden had hij telefoonnummers gekregen
van smokkelaars en zo kon hij tegen betaling met een
auto mee, dwars door de Noord-Afrikaanse Sahara.
Een reis die niet ongevaarlijk was, want deze landen
staan bol van rovers en ander gespuis. Het was dan ook
zaak om zijn geld veilig op te bergen, zodat het erop
leek alsof hij niets bij zich had. Dit lukte door een klein
gaatje te maken in de elastische band van zijn broek,
waar hij zijn geld vervolgens in kon frommelen. Eenmaal in Libië moet M.Z. 15 dagen wachten voordat
hij een plaats krijgt op een van de boten die richting
Italië varen. Er waren heel veel mensen die met de boten mee wilden en een kostenplaatje van 1800 dollar
hield de mensen niet tegen. “Uiteindelijk mocht ik mee
met een boot van 15 meter lengte en 300 mensen richting Italië. Op een gegeven moment zagen wij een he-

likopter boven onze boot cirkelen. Vervolgens werden
wij opgenomen in een boot van de UN. Hier kregen wij
te horen dat men op zoek was naar overlevenden van
een boot die twee uur eerder vanuit Libië vertrokken
was. Alle 270 opvarenden bleken verdronken te zijn.”
“In Italië kwam ik in een kamp terecht. Ik wilde in
eerste instantie richting Zweden reizen, maar ik hoorde van vrienden dat de kans op een snelle gezinshereniging in Nederland het grootst was. In Italië heb ik
600 euro moeten betalen om met een smokkelaar naar
Nederland te komen. Daar kwam ik in Veenhuizen in
een opvang terecht en uiteindelijk in Nijmegen, waar
ik van de Gemeente Overbetuwe te horen kreeg dat ik
een huis in Heteren kon betrekken. Ik ben uiteindelijk
in april 2015 in Heteren komen wonen. Via de ambassade in Istanbul is het gelukt om mijn gezin in september 2015 naar Nederland te krijgen. Mijn buurman
hier in Heteren, heeft mij fantastisch opgevangen en
is op die onvergetelijke dag met mij meegereden naar
Schiphol om mijn gezin op te halen.”

Mijn buurman heeft mij fantastisch opgevangen
en is op die onvergetelijke dag met mij meegereden
naar Schiphol om mijn gezin op te halen.
“Wij voelen ons gelukkig hier in Heteren. Ik hoop
dat mijn kinderen hier een toekomst kunnen opbouwen. Wij zijn bezig om de Nederlandse taal machtig
te worden en mijn dochter gaat zelfs al naar school in
Arnhem. Ik hoop dat mijn zoons dit voorbeeld snel
kunnen volgen. Dankzij de buurman zijn zij gaan voetballen bij S.D.O.O. en komen zij in aanraking met Nederlandse leeftijdsgenoten. Ik hoop dat ik hier zelf ook
een baan vind. Ik vind het belangrijk om een steentje
bij te dragen aan de samenleving. De Nederlandse regering heeft mij heel erg geholpen. Daarvoor dank ik
hen. Mijn grote droom is het wel om ooit, na de oorlog,
met mijn vrouw terug te kunnen keren naar Syrië, naar
mijn eigen huis. Vooralsnog blijft dit een droom, want
vrede is ver, verder dan ooit…”
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ondervinden met de contacten met de
gemeente. Een telefoontje is zo gepleegd,
maar wat als zij een nieuw identiteitsbewijs nodig hebben of een uitnodiging
ontvangen voor een bevolkingsonderzoek
dat plaatsvindt in een andere plaats dan
Heteren. Niet iedereen heeft de beschikking over een auto en probeer dan maar
eens met het openbaar vervoer van
Heteren naar Elst te reizen.

Even voorstellen:
Roel Blaauw
In 1995 ben ik met mijn gezin in
Heteren komen wonen en sinds
januari 2014 ben ik lid van de Dorpsraad Heteren. Reeds eerder werd ik
hiervoor gevraagd, maar kon ik door
de invulling van de tijdbesteding toen
niet op dit verzoek ingaan.

Inmiddels heb ik wat meer tijd ter beschikking en probeer ik mijn steentje bij
te dragen om het leefklimaat in Heteren te
optimaliseren. Veel is er al bereikt, mede
door de inzet van mijn collega’s binnen de
Dorpsraad. Over al deze vorderingen leest
u regelmatig in de Peperbus.
Zelf houd ik me bezig met fondsenwerving en op grond daarvan haak ik
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aan bij diverse ander projecten zoals een
fontein op het plein en het carillon.
Er blijven uiteraard altijd weer nieuwe
problemen/wensen ontstaan. Regelmatig
spreek ik inwoners van onze mooie woonplaats en dan blijkt dat naast onder andere
de grote wens van een nieuw dorpshart
met meer winkelaanbod er ook kleinere
wensen bestaan. Met name van de ouderen hoor ik regelmatig dat zij problemen

Gelukkig heeft de Dorpsraad een goed
contact met de gemeente Overbetuwe en
blijkt regelmatig dat wensen van onze inwoners kunnen worden ingewilligd indien
de gemeente hiervoor de middelen heeft.
Een Dorpsraad kan slechts als bemiddelaar tussen inwoners en de gemeente functioneren wanneer de inwoners hun wensen
of zorgen met ons delen. Graag vernemen
we dus van u wat er leeft in het dorp.
info@dorpsraadheteren.nl

In de eerste editie van de Peperbus hebben wij al een artikel aan onze plaatsgenoot Tonny Berentsen gewijd, omdat wij
vonden dat deze in Heteren woonachtige chefkok best wat aandacht verdiende. Inmiddels zal het niemand ontgaan zijn dat
Tonny naast van de Peperbus ook de nodige aandacht heeft gehad van de landelijke pers, TV Gelderland, Radio 538, Q-Music,
RTL Late Night en vele anderen. De reden mag duidelijk zijn: voor de 45e keer is de Michelinster toegekend aan restaurant
de Kromme Dissel in Heelsum. We ontmoeten Tonny een dag na Kerstmis in zijn Heelsumse etablissement waar de kerstnaweeën nog overal zichtbaar zijn.

DOOR JANETTE HUISMAN

coon voor de
Tonny ‘iNederlandse
Berentsen gastronomie’
Op maandag 7 december 2015 werden de nieuwe Michelinsterren
bekend gemaakt in Nederland. Er waren weinig opzienbarende
verschuivingen, maar er was wel een unicum bereikt. Voor het eerst
in de Nederlands gastronomische geschiedenis is de Michelinster voor de 45e keer aan hetzelfde restaurant toebedeeld. Een
reden waar chefkok Berentsen terecht trots op mag zijn, want hij
haalde zelf vijftien keer deze ster binnen bij de Kromme Dissel.
Alleen sterrenkok Paul Bocuse uit Frankrijk staat op gelijke hoogte! Normaliter krijg je geen prijs in handen, de vermelding in de
gids is het hoogst haalbare, maar speciaal voor deze gelegenheid
heeft Michelin een bokaal laten maken welke hem uitgereikt werd
in het DeLaMar-theater door de hoogste baas van Michelin. In de
toespraak werd Tonny ‘een icoon voor de Nederlandse gastronomie’ genoemd.
De naam ‘Michelin’ stamt af van de befaamde bandenfabrikant
Michelin. Deze firma besloot rond 1900 een restaurantgids uit te
geven voor de zakelijke rijders die veel onderweg zijn. Deze gids
heeft in 1926 een sterclassificatie geïntroduceerd om aan te geven
welke status een restaurant heeft.
Zonder topteam geen ster

Restaurants worden meestal meerdere malen per jaar bezocht door
anonieme Michelininspecteurs. Er blijken geen duidelijke criteria
te bestaan om een ster te verkrijgen, maar Tonny vertelt dat het
erom gaat iets unieks op het bord te leggen. Zo heeft dit jaar ook
een ‘Street Food’ restaurant in Tokio een ster gekregen! Tonny
geeft aan zich gelukkig te prijzen met een topteam van collega’s die
allemaal meedenken en meewerken om dat unieke te realiseren. De
balans in het gerecht moet kloppen, daar let Michelin op. “Als we
daar met z’n allen in geloven, moet het lukken. Een tweede ster is
een uitdaging”, aldus de chefkok.
Na de uitreiking en zijn bijdrage aan de uitzending van RTL Late
Night werd Tonny door vele klanten van zijn restaurant gefeliciteerd en verwend. Naast veel kaarten heeft hij ook bloemen, wijn
en champagne ontvangen. Eén klant had speciaal een stuk choco-

lade laten versieren met 45 jaar ster erop en een ander kwam met
een lekkere voetencrème om de vermoeide voetjes van de chef in
te smeren. Ook kwamen er spontane reacties uit ons dorp. Tonny
heeft veel felicitaties ontvangen en tijdens het boodschappen doen
bij de Jumbo kijkt menig klant even in zijn boodschappenmandje.
Toch wordt thuis een stuk minder exclusief gekookt. Het liefst
kookt en eet Tonny gewone Hollandse pot.
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Die Facebookpagina is niet voor mij,
hij is voor Heteren

Koert Zijlstra achter het scherm

voor zijn dagelijkse bezigheden met zijn Facebook-vrienden.

Koert Zijlstra scoort een hit met Heteren Fotoalbum
Over zijn vriendenkring heeft Koert Zijlstra niet te klagen: tegen de zeshonderd telt hij er. “Maar de meesten ken ik niet.”
Zijn ´vrienden´ zijn vaste bezoekers van de Facebookpagina ‘Heteren Fotoalbum’. Drie maanden geleden begon hij daar
foto´s van Heteren en de naaste omgeving te plaatsen. Inmiddels zijn er honderden foto´s te zien, meestal uit de oude doos,
maar soms ook actueel.

Koert Zijlstra (65) groeide op in Renkum, waar zijn uit Friesland
weggetrokken vader in de oorlogsjaren, de kruidenierszaak Ten
Hoopen in de Dorpsstraat ging uitbaten. Hij was toen één van de
26 kruideniers in het dorp, volgens Koert. Friezen koesteren hun
heitelân en dat liet ook de jonge Koert niet los. “Als jongen van dertien fietste ik erheen, ’s morgens om zes uur weg en dan was ik er
halverwege de middag. Dan wist ik wel wat zadelpijn was.”
Eenmaal getrouwd met Ria woonde hij eerst in Wageningen
(Pomona) voordat zij in 1977 in Heteren terechtkwamen. Eerst
in de Zonnekruidstraat, de laatste 28 jaar aan de Prinsenhof. Hij
verzamelde oude foto’s, meestal door kranten uit te knippen. In
2014 begon hij nu en dan foto’s te plaatsen op het Wageningse
Facebook-album van een oud-collega van het onderzoeksinstituut
Alterra, waar Koert op 1 januari 2009 met vervroegd pensioen ging
als teammanager Finance. “Ik was blij dat ik kon stoppen. Op ’t
laatst zaten we alleen nog te vergaderen.” De zee aan vrije tijd die
toen voor hem lag, heeft hem nooit verveeld.
Eind augustus 2015 besloot hij zelf met het Heteren Fotoalbum te
beginnen. “Eerst moest ik zelf alles plaatsen, maar dat was me veel
te veel werk. Nu kunnen mensen die lid worden zelf foto’s plaatsen.
Vervolgens moet ik wel in de gaten blijven houden dat er geen rare
dingen gebeuren. Ik heb al eens een paar mensen moeten verwijde-

DOOR Louis van de Geijn

ren. Arabische teksten, vlaggen, mensenmassa’s.” Inmiddels mag
het Heteren Fotoalbum zich verheugen in de warme belangstelling van mensen uit Heteren, maar ook ver daarbuiten. De meeste
‘vrienden’ van buiten wonen in Arnhem: 176. Maar ook in Canada,
Australië, Duitsland, Zweden, Denemarken en de Verenigde Staten
genieten ze van de nostalgische beelden van Heteren.
Koert Zijlstra neemt zijn taak niet licht op. ”Ik wil er elke dag wel
een paar nieuwe beelden op hebben. Anders blijft het niet aantrekkelijk. Ik doe het met liefde. Maar mijn grootste zorg is dat ik op
een keer niks meer heb”, zegt hij. “Het zou leuk zijn als de mensen
die oude schoenendoos eens omkeerden en zelf wat meer foto’s
zouden plaatsen. Kinderen zouden bij hun grootouders te rade
kunnen gaan.”
Het liefst zou Koert Zijlstra gaan samenwerken met iemand die
ook enthousiast is en geïnteresseerd in de dorpshistorie. “Als je het
van elkaar kunt overnemen in vakanties of bij ziekte wordt het wel
een stuk gemakkelijker. Het helpt ook als Heterenaren niet alleen
komen kijken, maar er ook wat op zetten.”
Reken maar uit: als de vriendenkring meer dan zeshonderd leden
telt en iedereen minstens één foto per jaar aanbiedt, heb je elke dag
wat nieuws. Koert Zijlstra ziet ze graag komen: “Die pagina is niet
voor mij, hij is voor Heteren!”
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Het is heerlijk winterweer. De zon schijnt en de temperatuur is onder het vriespunt. Het water in de uiterwaarden is bevroren
en vormt een slingerende ijsbaan tussen de weilanden en de knotwilgen. Nadat jij in jouw Noren of Friese doorlopers bent
gestapt, ben jij officieel schaatser geworden. De eerste schreden op het ijs zijn aftastend. Maar als je voelt hoe lekker dit ijs
glijdt, worden de schreden langzaam klappen om snelheid te maken. De bevroren spetters worden van het ijs geschaafd. Het
gevoel van vrijheid terwijl je schaatst, is heerlijk en voor sommigen niet te overtreffen.

DOOR SEBASTIAAN JANSEN

IJsvereniging in
diepe winterslaap
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De laatste keer dat er natuurijs in Heteren lag, is al weer een paar
jaar geleden. We zouden haast vergeten dat wij in Heteren een
ijsvereniging hebben. En dat al heel lang: op 8 november 1923
werd de ijsvereniging Heteren opgericht in de Sprokkelenburg. De
Heterense ijsvereniging had als doelstelling het aanleggen van een
goede ijsbaan om de mensen ijsvermaak te bieden.
In 1982 werd Bert Jansen voorzitter van de ijsvereniging. Bert vertelt: “Ik had de schaatshandel overgenomen in Heteren, was bij de
brandweer en zat in de bouw. Omdat ik schaatsen verkocht, werd
er eigenlijk ook wel aangenomen dat ik wat voor de ijsvereniging
wilde doen. Het was natuurlijk praktisch dat mijn bouwvaardigheden ingezet konden worden bij het aanleggen van een ijsbaan
met bijbehorende faciliteiten. En als brandweer hebben wij meerdere malen geprobeerd de ijsclub te helpen met het verbeteren van
een ijsbaan. Dit alles bij elkaar zorgde er al snel voor dat ik met nog
een aantal anderen de kar trok bij de ijsvereniging. We deden het
met veel plezier.”
Jansen weet nog goed hoe hij vroeger met zijn vader en familie
richting de Uilenburg ging om daar te schaatsen. “Het was een hele
gebeurtenis. Eerst moesten we daar dan lopend naar toe. In een
lange stoet met allemaal schaatsers, onder wie veel mensen uit de
bouw die vorstverlet hadden, gingen we dan richting de Uilenburg.
Het was heel gezellig en na een aantal uren schaatsen, wat wij heerlijk vonden, gingen wij weer naar huis. Daar stond onze moeder op
ons te wachten met heerlijke schaatskost. Het was echt een familiegelegenheid, met bijna ouderwetse gezelligheid.”
“In 1987 waren er nog 56 senioren en 52 junioren lid van onze ijsvereniging. Maar als er dan twee jaar na elkaar geen natuurijs was
door een warme winter, wilden mensen geen lidmaatschapsgeld
meer betalen. Mensen wilden niet betalen voor wat er niet was”,
geeft Jansen toe. “Op papier bestaat de vereniging nog wel, maar
het bestuur heeft al jaren geen vergadering meer gehad. Lidmaatschap wordt in ieder geval al niet meer betaald. Het is geen haalbare
kaart hier in Heteren. Het is eigenlijk wel jammer, want over een
paar jaar had de club zijn 100-jarig bestaan kunnen vieren.”
“Het grootste probleem was dat we geen vaste ijsbaan hadden. We
moesten altijd improviseren en vaak weer van locatie veranderen.
Op de Uilenburg en de Nijburg hebben we geschaatst en wedstrijden gehouden. Ook voor en met de scholen hebben we regelmatig
ijsmiddagen georganiseerd. Dan maakten wij het ijs schoon, zetten
een baan uit en zorgden samen met de school dat er wedstrijden
gehouden werden. Niet alleen voor hardrijders, ook voor schoonrijders. Als er een baan was waarop de ijsvereniging wat kon organiseren, dan was er altijd voldoende animo. Wij zijn zelfs een tijd lid
geweest van de KNSB. Dit had ook te maken met verzekering en het
mogen draaien van muziek”, verhaalt Jansen.
De ijsvereniging heeft vaak overleg gehad met de gemeente over
een vaste locatie voor de ijsbaan. “Een baan zoals in Dodewaard is

ideaal. Je kunt dan laagje voor laagje je ijsbaan maken met minimale vorst. Bij een behoorlijk diepe plas moet je minimaal zes tot
acht centimeter ijs hebben en dan heb je een strenge winter nodig.
Bij een baan zoals in Renkum en Dodewaard kun je met minder
strenge vorst toch een mooie ijsbaan creëren. Dit was geweldig geweest”, legt Jansen uit. “In 2000 hebben wij overleg gehad om van de
Steenovenplas onze vaste ijsbaan te maken. Maar dat is openbaar
water en dat moest openbaar blijven. Wij mochten hier dus geen
geld voor vragen. Een kraam om chocomelk te verkopen, mocht
niet zonder vergunning. Dan wordt het voor een ijsclub moeilijk
om iets te organiseren.”

Als de plassen dan allemaal bevriezen,
heb je keus genoeg om te schaatsen.
Mensen gaan liever op hun eigen
geïmproviseerde baan schaatsen,
dan 50 cent betalen bij een ijsclub.

Het ontbreken van een vaste baan is niet het enige probleem voor
het behoud van de ijsvereniging. “Wij hebben een uitgestrekt
waterland. Voor het stevig gaat vriezen heb je altijd hoog water.
Als de plassen dan allemaal bevriezen, heb je keus genoeg om te
schaatsen. Mensen gaan liever op hun eigen geïmproviseerde baan
schaatsen, dan 50 cent betalen bij een ijsclub.”
“En het weer is natuurlijk een grote tegenstander. De laatste jaren
is er simpelweg geen barre of strenge winter meer geweest. Het
moet toch echt eerst vriezen voor je natuurijs krijgt. Het is in de
moderne tijd helaas heel moeilijk geworden om een ijsvereniging
in Heteren in leven te houden. Ik vind het heel jammer, maar ik zie
niet op welke manier de vereniging nog kan bestaan”, aldus Jansen.
Een moderne vereniging moet het hebben van vrijwilligers die
zichzelf wegcijferen voor een club. Verder zal een ijsvereniging
moeten proberen inventief te zijn. Het ontplooien van andere activiteiten, die niets met schaatsen te maken hebben, kan de redding
voor een ijsclub zijn. Het zal lastig worden, maar het is met heel
veel moeite en hard werk mogelijk om deze mooie ijsvereniging in
Heteren te redden. Met in het achterhoofd de mooie beelden van
een Elfstedentocht of herinneringen uit je jeugd over het schaatsen
op de Nijburg met een natte neus en de schaatsen van je zus, hoop
je toch dat de ijsvereniging Heteren haar 100-jarig bestaan groots
kan vieren.
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Eigenlijk is het heel bijzonder om in ons dorp,
aan de Hyacintenstraat,
een eigen ‘bejaardentehuis’ te hebben. De
Peperbus neemt een
kijkje achter de schermen.

Deel 1: Een gesprek met
Giel Vermeulen (kok).

DOOR

De verse maaltijden van kok Giel Vermeulen

Roelie van der Weide

Liefkenshoek:
een bijzondere plek
in ons dorp
Het blijkt een vooroordeel te zijn, dat in Liefkenshoek,
zoals je zoveel hoort, de maaltijden elders in het groot
worden bereid en daarna, koelvers, in huis worden opgewarmd.
“Wij koken iedere dag met verse ingrediënten. Onze
producten komen van Oregional: verse producten van
boeren en producenten uit de buurt en fruit van de
Landwinkel De Oogsthoeve uit Heteren. Zelfs de bouillon wordt hier vers getrokken.” Kok Giel Vermeulen
(bijna 50) is er trots op. Dat er goed gekookt wordt,
blijkt uit de vele complimentjes die de gasten na afloop van de maaltijd aan de kok geven. “Het was weer
uitstekend”, zegt een mevrouw. Op de vraag wat dan zo
lekker was, zegt ze met een verheerlijkte zucht: “Alles
was lekker.”
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In Liefkenshoek eet iedereen om 12.00 uur warm. “Niet
alleen koken wij voor de bewoners van ons huis, ook bewoners uit de naastgelegen aanleunwoningen komen
graag eten. En natuurlijk diverse gasten uit het dorp.
Ook verzorgen wij menu’s voor tafeltje-dekje, die door
vrijwilligers in het dorp worden rondgebracht. In huis
komt de buffetwagen langs en kiezen bewoners op
dat moment uit twee menu’s. Het is erg huiselijk, die
spruitjeslucht op de gang.”
Op woensdagavond staat er om half vijf voor nog geen
tien euro een drie-gangenmenu klaar, waarvoor ook
iedereen kan aanschuiven. “Reserveren is niet nodig,
alleen wel fijn als je met een groep wilt komen.” Geen
zin in een menu? Dan worden verse frietjes en frikandellen zo op tafel gezet. Giel: “Als koks proberen wij

Van Woonzorgcentrum naar Verpleeghuis
In 2014 opende Liefkenshoek het nieuwe onderkomen als Woonzorgcentrum. Door de Wet Langdurige Zorg (per 1 januari 2015)
levert Liefkenshoek nu zorg op verpleeghuisniveau. Locatiemanager Mariëtte Kranendonk vertelt hierover: “Dit betekent dat iedereen die hier in het verzorgingshuis woont, gewoon kan blijven wonen. Voor nieuwe bewoners geldt echter dat zij alleen met
een stevige indicatie op verpleeghuisniveau hier kunnen komen wonen. Wij nemen veel ouderen met dementie op.”
In 1970 startte Liefkenshoek heel anders. Mariëtte Kranendonk: “Toen was het nog heel gewoon om op je 65ste naar het bejaardentehuis te gaan. Je moest zelfs een bewijs hebben dat je niks mankeerde. De verzorging in een bejaardentehuis was eigenlijk
een beloning voor de generatie die na de oorlog geholpen had om Nederland weer op te bouwen. Je kwam voor je welverdiende
rust.“

Liefkenshoek werd van een bejaardentehuis een verzorgingshuis en is nu van een modern woonzorgcentrum een verpleeghuis
geworden. Iedere oudere moet zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Tot het, met mantelzorg en thuishulp, echt niet langer kan.
Dan opent Liefkenshoek met alle liefde zijn deuren. Maar Liefkenshoek is meer dan een fijne woonplek voor mensen die langdurige zorg nodig hebben. In een reeks interviews neemt de Peperbus een kijkje in deze prachtige voorziening in ons dorp.

steeds iets anders te verzinnen. Iets nieuws valt meestal
wel in goede aarde. Bijvoorbeeld gazpacho, een soep die
koud wordt geserveerd, ging er met die warme dagen
wel in. Dat vind ik leuk, als mensen het nog nooit hebben geproefd en het toch proberen.”
Giel Vermeulen komt uit Elst en werkt bijna zeven jaar
in Liefkenshoek. “Als leerling-kok werkte ik in ziekenhuizen en bejaardencentra. Ik werkte in Elderhoeve
in Arnhem; dat ging sluiten. Ik dacht dat ik een baan
als docent wilde, maar ik raakte thuis maar niet uitgepraat over mijn sollicitatiegesprek bij Liefkenshoek.
Ik kwam op een mooi moment binnen, want ik mocht
meteen meedenken over de nieuwbouw die er toen aan
zat te komen.” Zo is bij de inrichting van de grote zaal,
Het Plein, een eigen kookhoek gekomen om in het
zicht dingen te kunnen maken. “Bij de nieuwbouw is
de ‘oude’ keuken blijven staan. Er is als het ware omheen gebouwd. Ik ben heel tevreden hoe het er uitziet
en over de spullen die ik tot mijn beschikking heb.”
Giel werkt niet alleen in de keuken. In totaal werken er
drie koks, twee keukenassistenten, vijf keukenhulpen,
weekendafwassers en vijf gastvrouwen.
Giel voorspelt dat er straks meer in de huiskamers
wordt gegeten en minder in het restaurant. De verpleeghuisbewoners wonen beschermd, hebben een eigen slaapkamer en een gezamenlijke huiskamer met
zeven bewoners. Daar is genoeg zorg en ondersteuning
om te eten. Giel lacht: “Af en toe gaan ze uit eten in het
restaurant. Een heerlijk uitstapje! Favorieten zijn in de
winter de stamppotten, de erwtensoep en de pappen.

In de zomer eten bewoners graag gewone sla, geen ijsbergsla, en gebakken aardappeltjes. Hoogtepunten zijn
natuurlijk het kerstdiner, paasdiner en de barbecue.
Ach, er zijn zoveel feestjes waaraan je als kok iets kunt
bijdragen. Dit geeft mij veel voldoening. De mensen
waarderen echt wat je doet. Voor mijzelf heb ik steeds
in mijn achterhoofd: hoe zouden mijn ouders het
vinden? Is het goed genoeg? Als dat zo is, is het goed.
Inmiddels wonen mijn schoonouders hier om de hoek
en zij komen vaak eten. Mijn dochter, zij is 15, vind het
geloof ik wel stoer dat ik voor zoveel mensen kook. Zij
komt graag op bezoek.”

In Liefkenshoek vindt u 28
plaatsen voor beschermd
wonen en 48 appartementen voor beschut wonen,
een gezellig restaurant
‘Het Plein’, een winkel, een
biljartgelegenheid, een
kapsalon etc. Daarnaast
zijn er 45 aanleunwoningen, die verhuurd worden
via Woonstichting Valburg
en woningstichting Vitalis.
De bewoners van die

Giel heeft sinds kort ook de missie om een ouderensociëteit op poten te zetten, als teamleider Gastvrijheid
en Voeding. “Door de verpleeghuisindicatie verandert
de taak van de welzijnsmedewerkers in huis. Het activiteitengedeelte is nu ondergebracht bij onze afdeling
Voeding. Het Plein wordt al volop gebruikt voor activiteiten als bingo, kooroptredens, presentaties door het
videoteam, spelletjes etc. Straks is er meer ruimte voor
de oudere dorpsbewoners, omdat onze eigen bewoners
meer en meer zijn aangewezen op de huiskamers. Het
Plein wordt niet verhuurd. Dit blijft een ruimte waar
iedereen vrij kan komen koffiedrinken en mee kan
doen aan activiteiten. De sfeer is prettig, men kent
elkaar. Het is een echt dorpshuis.”

complexen kunnen, als
zij daar een indicatie voor
hebben van het Centrum
Indicatiestelling Zorg, een
beroep doen op ondersteuning vanuit
Liefkenshoek.

Ook een keer meeëten bij Giel Vermeulen en zijn team?
Schuif gerust aan!
www.stgsamenzorgen.nl/test/maaltijdservice

Deel 2 Een bewoonster
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advertorial

In mama’s trouwjurk
Veel meisjes hebben voor de gein wel eens de trouwjurk van mama
gepast. Heel even maar… want moeders zijn er over het algemeen trots
en zuinig op.
Foto Suzan heeft deze dametjes en hun moeders uitgenodigd in de studio om dit
vast te leggen en daaruit is een bijzondere expositie gegroeid. In de afgelopen
2 jaar, zijn 30 moeders met hun dochters in de studio geweest om een bijzondere reportage te maken. Geregeld werd er een traantje weggepinkt, herinneringen
werden opgehaald en keer op keer hoorde ik hoe bijzonder dit kledingstuk voor
moeders is. Ook al wordt hij niet meer gedragen, de jurk wordt gekoesterd.
Mocht u nieuwsgierig zijn geworden naar mijn andere werk,
kijk dan op www.fotosuzan.nl.

De expositie, bestaande
uit 15 foto’s, zal vanaf
februari te zien zijn
in de bibliotheek aan
het Europaplein in Elst.

Prijsvraag ‘Peperbus op reis’
Ga jij binnenkort op vakantie? Maak dan een leuke foto van jezelf op je vakantieadres samen met de Peperbus.
De leukste en origineelste foto maakt kans op een prijs. De foto kun je opsturen naar info@peperbus-heteren.nl

WIN

2-Vitesse kaarten
voor een thuiswedstrijd naar
keuze.

Foto boven: Peperbus op de berg Grubigstein (Lermoos
Oostenrijk) met op de achtergrond de Zugspitze
Foto links: vlnr Sophie, Esmée en Harold Schulte met
Peperbus in Lermoos (Oostenrijk)

Schrijvers gezocht

… en een nieuwe website

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. Geef aan wat voor artikelen
jouw voorkeur hebben. De Peperbus neemt dan contact met je op.
Twijfel je nog en wil je wat informatie? Neem dan contact op met
Harold Schulte (06) 51 47 93 52.

De website van De Peperbus is vernieuwd en te vinden op:
www.peperbus-heteren.nl. Als vanouds kunt u er alle edities van
De Peperbus downloaden. Wilt u met uw bedrijf adverteren?
Dan kunt u dit eenvoudig via de website opgeven.
Met het wijzigen van de url van de website is ook het e-mailadres
veranderd in: info@peperbus-heteren.nl.

Nieuw e-mailadres Peperbus…

Heb je goede suggesties, ideeën of een antwoord op de prijsvraag
dan kun je de Peperbus bereiken op ons nieuwe e-mailadres
info@peperbus-heteren.nl.

Verschijningsdatum volgende editie half april 2016
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