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Jongerencentrum
Insula

DOET U MEE?
PLANNEN
INTERVIEWS
Meer dan 40 jaar Sinterklaas

Tonny Berentsen

www.peperbusheteren.nl
Een initiatief van Ondernemers Vereniging Heteren, SDOO, De STUW-welzijn, EHBO en Dorpsraad Heteren.
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McDonald’s Heteren
T

Openingstijden Restaurant

Openingstijden McDrive

Ma. t/m do. 10.00 tot 22.00 uur
Vr. & za.
10.00 tot 23.00 uur
Zo.
11.00 tot 22.00 uur

Ma. t/m za. 10.00 tot 24.00 uur
Zo.
11.00 tot 24.00 uur

Proﬁteer tot en met 30 november 2013 van onze heerlijke aanbiedingen!
voor maar

voor maar

7,50
2x Medium Voordeelmenu

T
voor maar

3,00

2,75

Keuze uit de volgende Voordeelmenu’s:
Big Mac, McChicken of Quarter Pounder.

1x Happy Meal
naar keuze

1x Chicken McNuggets
9 stuks

Niet geldig i.c.m. andere McDonald’s aanbiedingen.
Alléén geldig tegen inlevering van deze waardebon
bĳ McDonald’s restaurant Heteren t/m 30-11-2013.

Niet geldig i.c.m. andere McDonald’s aanbiedingen.
Alléén geldig tegen inlevering van deze waardebon
bĳ McDonald’s restaurant Heteren t/m 30-11-2013.

Niet geldig i.c.m. andere McDonald’s aanbiedingen.
Alléén geldig tegen inlevering van deze waardebon
bĳ McDonald’s restaurant Heteren t/m 30-11-2013.
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Voorwoord

Inhoud

Beste medebewoners,
Een aantal enthousiaste Heterenaren uit het bedrijfsleven (Ondernemingsvereniging Heteren),
de Dorpsraad, het verenigingsleven (SDOO en EHBO afdeling Heteren) en De Stuw hebben de
handen ineengeslagen met het doel een dorpsmagazine te maken voor en door Heterenaren.
Vanuit het bedrijfsleven en de (sport)verenigingen blijkt er namelijk vraag te zijn naar een
communicatiemiddel richting het dorp (zoals vroeger De Drie Burchten). Het verenigingsleven
vraagt de plaatselijke ondernemers steeds vaker om sponsoring, maar heeft in de praktijk
moeite ook daadwerkelijk relevant te zijn voor het bedrijfsleven.
Een dorpsmagazine, waarin het bedrijfsleven middels advertenties en bedrijfsreportages
in contact kan komen met de Heterenaren en het verenigingsleven kan informeren lijkt
een, voor alle partijen, ideale uitkomst. Het blad voor en door Heterenaren is vernoemd naar
de bekende toren op de dijk (het monumentale overblijfsel van de middeleeuwse dorpskerk),
de Peperbus. We hebben gekozen voor een kwartaaluitgave, dat hopelijk uitgroeit tot een blad
waar de inwoners van Heteren daadwerkelijk naar uitkijken. Daarnaast neemt deze frequentie
niet al te hoge kosten voor de adverteerder met zich mee en is het mogelijk voor de mensen
die het blad maken dit op vrijwillige basis te blijven doen. In dit blad treft u dan ook een oproep aan voor mensen die op vrijwillige basis bereid zijn te schrijven, te fotograferen en mee
te denken.
Behalve het informeren van de Heterenaren over de activiteiten van het verenigingsleven en
het brengen van ondernemersnieuws, wordt er ook aandacht besteed aan actuele plannen
van de gemeente, interviews met markante dorpsbewoners en ander nieuws uit Heteren.
Dit kan variëren van de intocht van Sinterklaas tot het herontdekken van een wandelroute
rondom het dorp.
Kortom, na kinderziektes die er ongetwijfeld zijn, willen we uitgroeien tot een mooi magazine
met dorpsverhalen, prachtige foto’s en relevante informatie. Het blad zal huis-aan-huis worden
bezorgd en daarnaast in stapeltjes bij de adverteerders komen te liggen. Dit zorgt voor een
oplage van 2.500 stuks. De eventuele winsten zullen terugvloeien naar de verenigingen of
activiteiten in het dorp.
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5 Geschiedenis
6 Hij kom hij komt...
9 Stap Elektra 25 jarig-jubileum
11 Wandelroutes Heteren
14 Heterense markt
17 Samenhang vergroten
18 Ondernemersvereniging
Heteren

20 Hubo Heteren
22 Niels de Langen
23 De Kerkuil
25 Insula
27 Brede school
29 Tonny Berentsen
31 Kamp Heteren
32 Kort verenigingen nieuws
33 Securiquad
34 Verenigingen: SDOO en
de Hofruiters

Wij zijn er van overtuigd, dat iedereen zal proﬁteren van dit initiatief. Uiteraard spelen de
inkomsten hierbij een belangrijke rol. De eerste twee nummers van ons nieuwe dorpsblad en
de reacties daarop zullen bepalen of het blad toekomst heeft.

34 Teun kiest voor NEC

Peter van Bussel
Peter Willemsen
Namens de initiatief nemende organisaties Ondernemers Vereniging Heteren,
SDOO, De STUW-welzijn, EHBO, Dorpsraad Heteren.

www.peperbusheteren.nl

/heteren

/heteren

Colofon
Coördinatie inhoud:

Druk:

Peter van Bussel en Peter Willemsen

drukkerij Manta

Redactie:

Oplage:

Aart van Veen, Richard Carmiggelt

2500 exemplaren

Vormgeving en fotograﬁe:
Myriam en Arjan van de Lagemaat
(streamers)
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REFLEX
Kledingatelier Dionne
Kledingreparatie - Maatkleding
Veranderwerk
Patronen - Gordijnen

Dionne
Martens
Coupeuse - Lerares
OPENINGSTIJDEN:
Di + Do van 9.00 tot 16.00 uur
Vrijdag van 9.00 tot 11.30 uur
Overige dagen graag na telefonische afspraak

Olieakkerstraat 24 • Heteren
Tel.: 06 - 42321515 • www.kledingatelierdionne.nl

HETEREN bv

Verhuizing
Pianotransport
Inboedelopslag
Verhuisdozen
Wij zijn de enige Erkende Verhuizer in de
Over-Betuwe en hebben de lat van het niveau van de
garantievoorwaarden extra verhoogd.
Deze garantievoorwaarden worden gehanteerd door
de Organisatie van Erkende Verhuizers.

Zo kunnen wij U nog meer service en
kwaliteit aanbieden.

Zetten

0488-480948 Renkum 0317-319114

Dorpsstraat 20
6666 AH Heteren
Telefoon: 026 472 24 88
Fax: 026 474 34 87
E-mail: info@jacobsheteren.nl

WWW.JACOBSHETEREN.NL

Er was eens...

Door Aart van Veen

De geschiedenis van
niet zomaar een toren
‘Op ongeveer dezelfde plaats als waar nu aan de dijk een
kerk staat, hebben eerder drie kerken gestaan: de eerste
werd in de 12e eeuw buitendijks gebouwd, de tweede
kerk was binnendijks en de derde weer buitendijks. Deze
laatste kerk stortte in 1834 in elkaar als gevolg van verwaarlozing en verval.’
Geboren en getogen Heterenaar Sander Heij (73) kan de geschiedenis van deze omgeving dromen. ‘De Vluchtheuvel, zoals
het gebouw naast Hoeving nu heet, heette de boerderij al, die
er stond. En de huidige kerk, eigenaar van de middeleeuwse
toren, staat er sinds 1837.’ De Nederlands Hervormde kerk werd
gebouwd met gemeenschapsgeld van dorpen op de Veluwe.
De toren, die muren heeft van 140 cm dik, bleef staan en is
van dichtbij te zien via het kerkhof en tegenwoordig van ver via
de snelweg A50. Deze wordt door dorpsbewoners de Peperbus
genoemd, tevens naamgever van dit blad. Aan de oostkant is
een dichtgemetselde deur, waar voorheen de derde kerk was
aangebouwd. Op de dijk, vroeger de Vluchtheuvel genoemd,
werd in 1837 dus de vierde kerk gebouwd, waarvan de eerste
steen op 17 augustus van dat jaar werd gelegd door F.G. baron

‘Achter de kerk is een
kerkhof en de klok is
QR [VaVRS dRTz

van Lynden van Hemmen, collator van de gemeente.
‘De eerste predikant was Van de Westeringh en kerkvoogden waren Van Lonkhijzen en Jacobs. Achter de kerk is een kerk-

Heij belooft later

hof en de klok is deﬁnitief weg’, mijmert

meer te vertellen en

Heij. Hij kijkt alsof hij zeggen wil: ik haal

laat op de valreep

hem zelf op, als ik wist waar die was...

een dvd zien met

‘Hebben de Duitsers meegenomen en die

foto’s van toen.

zal wel omgesmolten zijn tot munitie.’

Kerken, gemeentehuis, akkers,
weilanden, het gewone volk en

Als een wandelende encyclopedie spit Heij

de gegoede burgerij passeren de

door het verleden en legt het ene na het

revue. ‘Kom rustig weer’, groet

ander feit bloot. ‘Wat veel mensen niet

hij bij wijze van afscheid, ‘maar

weten, is dat er onder de Peperbus een

trek er wel een paar dagen voor

cel was in de jaren ‘20 van de afgelopen

uit...’

eeuw. Volk dat hier werd opgepakt vanwege diefstal of openbare dronkenschap
moest lopend naar bijvoorbeeld Elst om

Sander Heij

opgesloten te kunnen worden. Met de
bouw van een cel onder de toren werd
dat probleem ondervangen en kon men in
Heteren achter slot en grendel.’
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1970

2010

Hij komt hij komt...

De Sint al 45 jaar op bezoek in Heteren
Heteren blijft een apart dorp, er zijn initiatieven die van de grond komen en initiatieven waarbij dat niet lukt. Grootschalig carnaval
of kermis vieren kennen we niet, al was ooit de feesttent tijdens de kermis bij Wim Huls aan de dijk wel heel gezellig.
Twee geslaagde initiatieven springen er uit, Koninginnedag en

Heteren loopt nog steeds uit wanneer de Sint aankomt.

de intocht van Sinterklaas. Fun4kids krijgt de status na een aan-

Ook het aansluitende kinderprogramma in de Bongerd wordt

tal geslaagde jaren ook en hopelijk kunnen we hetzelfde gaan

druk bezocht en is zelfs voor de ouders een uitje.

zeggen over bijvoorbeeld de Midsummernight in de Dorpsstraat

Inmiddels is de ondernemersvereniging de initiator van de

en het serieus aanpakken van het schaatsen op de vijver in de

intocht en verzorgen enthousiaste vrijwilligers van SDOO onder

Melkweide. Die intocht van Sinterklaas bestaat al een hele tijd.

leiding van Ruud Geutjes de uitvoering.

Volgens Elis Quik, mede-organisator van het eerste uur, al sinds
1968. De Sint kwam toen op dezelfde plaats aan, ook met de
boot. Als zelfstandige gemeente mocht de burgemeester van
Heteren nog het woord richten tot de Sint.

• Jaloezieën (aluminium en hout)
• Lamellen
• Roll-up (geweven hout)
• Vouwgordijnen (stof en geweven hout)
• Rolgordijnen
• Velux-Dealer
• Nostalgische Markiezen
• Zonneschermen
• Rolluiken
Voor informatie:
• Horren
Bel: 026-4723689
Fax: 026-4723790
• Hordeuren
Mob: 06-20419175
• Screens

Kijk ook op: www.sunlinedesign.nl

KINDERDAGVERBLIJF & BSO

Kleinschalig, ﬂexibel en huiselijke opvang
voor kinderen van 0 tot 12 jaar.

www.samsammie.nl
Kastanjelaan 6 te Heteren • Tel 026-4461191

1970

Programma van Sinterklaas
Aankomst
Rond 14.00 bij de veerstoep.

Route
Kastanjelaan, Dorpsstraat, Onze Lieve Vrouwestraat,

Kinderen woonachtig in Heteren (2,5 t/m 8 jaar), die
onderwijs buiten Heteren volgen, kunnen toegangskaarten afhalen bij Dhr. R. Geutjes (De Bouwert 17,
Heteren) op 12-13-14 november van 18.00 uur tot 19.30
uur. Voor vragen kunt u terecht op het telefoonnummer:
026-4723151

De Rauwendaal, via Kamperfoeliestraat naar de parkeerplaats van
Bredeschool de Vogeltuin.
Hier zal een korte toespraak gehouden worden om Sinterklaas
welkom te heten.

De Bongerd
Het kinderprogramma zal plaats vinden van 15.30 uur tot 16.45 uur

Toegang kinderprogramma
Op het peuterdorp, SKAR en basisscholen (groep 1 t/m 4) zullen de
toegangskaartjes uitgedeeld worden voor deze middag.
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1e proefles gratis
2e proefles 5,-

Nu een eigen klaslokaal!
In de Julianaschool!
Kom vrijblijvend kijken.
Lestijden en dagen op afspraak.
Muziekles voor alle
instrumenten!!
Instrumenten 3 maanden
GRATIS in bruikleen.






   

    


     
   



     





     




   


 

 











    

HAARMODE



Schwarzkopf en Goldwell producten

026 4723489
Anja van der Welk
Lange Akkers 10
Heteren

Door Richard Carmiggelt

Stap Elektra viert 25-jarig bestaan

‘Iedere opdracht zien wij
als een examen’
Stap Elektra bestaat 25 jaar. Voor velen is het Heterense bedrijf van Jan en Cobie
Stap een vertrouwd adres op het gebied van alle denkbare installatiewerkzaamheden. Van het aansluiten van een stopcontact tot het installeren van zonnepanelen. ‘Zelfs voor een stekker aan een strijkbout komen we nog langs.’
Van de een op de andere dag besloot Jan
Stap om voor zichzelf te beginnen. “Op
de camping zat hij voor de caravan op
een tuinstoel en zei: ‘ik neem ontslag’.
Eén dag later bracht hij zijn baas op de
hoogte van zijn besluit. Zo is het echt gegaan”, vertelt zijn vrouw Cobie lachend.

loop, wil ik iedereen recht in de ogen

daarover minder enthousiast. “Ik ben

“Het is kenmerkend voor zijn impulsieve

kunnen kijken. Bij ons draait alles om

soms wat ouderwets in die dingen, maar

karakter. Jan kan razendsnel beslissingen

vertrouwen.”

Rik vult me daarin goed aan”, vertelt Jan.

nemen.”

Inmiddels is Rik al 15 jaar werkzaam voor

Van zijn besluit heeft hij nooit spijt gehad.

Stap Elektra levert veel werk voor

Stap Elektra en heeft hij de ambitie om

Waarom zou hij ook? Stap Elektra is in

woningstichtingen en aannemers, maar

er ooit zelf aan het roer te staan. Ook zijn

25 jaar tijd sterk gegroeid. Het begon

heeft ook veel particulieren in haar

vrouw Lisette is er al acht jaar in dienst.

allemaal met een opslagmagazijntje bij

klantenbestand. “Onze ﬂexibele manier

“Op mijn zevende riep ik al dat ik later

de ouders van Jan aan de Onze Lieve

van werken wordt blijkbaar gewaardeerd.

het bedrijf van mijn vader zou overne-

Vrouwestraat. Sinds 1996 zetelt er een

In tijden van recessie is het echt niet

men, ik ben ermee opgegroeid. In de

installatiebedrijf aan de Poort van Midden

altijd gemakkelijk om ondernemer te

toekomst zou ik het succes graag verder

Gelderland Groen 7. Met vijf fulltimers

zijn, maar gelukkig komen er nog steeds

willen uitbouwen, maar zover is het voor-

in dienst bedient Stap Elektra niet alleen

nieuwe klanten bij. Dit zie ik als een com-

lopig nog niet”, stelt Rik nuchter.

Heteren, maar ook omliggende plaatsen

pliment voor ons en onze werknemers.

Jan roept al jaren dat hij het rustiger aan

als Randwijk, Driel, Wageningen, Arnhem

Wij hebben geweldig personeel. Dankzij

wil doen, dus dat biedt kansen voor Rik.

en omstreken.

hun deskundigheid kunnen wij al 25 jaar

Of toch niet? “Er wordt al wel nagedacht

bestaan.”

over een overname, maar voorlopig is dat

Vertrouwen
Stap Elektra is gespecialiseerd in het
realiseren en onderhouden van elektronische installaties. “Eigenlijk installeren
we van alles”, vertelt Jan Stap. “Zelfs voor

nog niet aan de orde. Zolang ik gezond

‘Als ik door Heteren loop
dVY VX VRQR_RR[ _RPUa V[ QR
\TR[ Xb[[R[ XVWXR[z

ben, houdt hij nog tot mijn tachtigste last
van me”, besluit Jan met een glimlach.

een stekker aan een strijkbout komen
we nog langs. Zonder te willen pochen,

Nieuws onder de zon

durf ik te zeggen dat wij altijd voor onze

Met Stap Zon Elektra werd vorig jaar een

klanten klaar staan, zelfs in het weekend.

nieuwe B.V. toegevoegd. Het initiatief

Iedere opdracht zien wij als een examen,

om zonnepanelen aan het bestaande

waarbij we altijd tot een goed eindcijfer

aanbod toe te voegen, kwam van

proberen te komen.” Jan is een geboren

zoon Rik (31). Het bleek een door-

en getogen Heterenaar en hecht veel

slaand succes. Ook de introductie

waarde aan goede contacten met de

van laadpalen voor elektrische

mensen in het dorp. “Als ik door Heteren

auto’s was zijn idee. Jan was
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al ruim een eeuw thuis in Heteren...

Onze Lieve Vrouwestraat 39 Heteren T 026 - 479 04 90 F 026 - 479 04 99 E info@wst-heteren.nl www.wst-heteren.nl

G
OP DIT MOMENT ZIJN ER NO
P!
KOO
TE
EN
ENT
EM
2 APPART

8 ROYALE VILLA-APPARTEMENTEN IN EEN UNIEK EN LUXE APPARTEMENTENCOMPLEX AAN DE ONZE LIEVE VROUWESTRAAT 19 TE HETEREN

LEKKER BUITEN WONEN AAN DE RIJN IN ALLE RUIMTE EN RUST
In het hart van Heteren in de Betuwe ligt het luxe appartementencomplex RozenStaete, bestaande uit acht appartementen.
Luxe vindt men zowel aan de binnen- als aan de buitenkant.

Oppervlakte variërend van 105 m2 tot 117 m2 / Koopsommen vanaf e 229.500,- v.o.n.
Meer informatie vindt u op
www.wst-heteren.nl en www.timmermakelaars.nl
of kijk op www.rozenstaete.nl

0488 - 48 09 48

Door Aart van Veen

Wandelroutes Heteren
verdienen tweede leven
Voormalige, thans verwaarloosde, wandelroutes nieuw leven inblazen ‘tot leering ende vermaek’, dát is het devies. Een initiatief, dat
wordt gesteund door onder meer de Dorpsraad en de grondleggers
van de Peperbus...
Aan het woord is Marian van Putten; dorpsraadlid en verwoed

initiatief nam. De gemeente Overbetuwe nam het ‘wandelplan’

wandelaar. ‘Heteren heeft zeker vijf wandelroutes, die in prin-

over na de gemeentelijke fusie en voerde dat uit in 2001. Als

cipe niet meer bestaan, maar wel bestaansrecht hebben. De

gevolg van tijd, prioriteit en allerhande andere omstandigheden

bewegwijzering is er maar voor een deel, de paden zijn slecht

stierven de paden een stille, natuurlijke dood en is inmiddels

onderhouden en dus moeilijk begaanbaar en ze zijn niet of nau-

niemand meer bekend met het fenomeen in en om Heteren dat

welijks bekend’ (bij de Heterense bevolking, red.).

‘natuur’ heet.

Een mooi voorbeeld is de Rode Lijntjesroute, waartoe de

‘Inwoners en liefhebbers moeten worden gestimuleerd en

gemeente Heteren in de jaren ‘90 van de afgelopen eeuw het

geïnitieerd om te zorgen dat deze wandelroutes weer op de
kaart komen. Zorgen voor bekendheid betekent onder meer het
vergroten van de toegankelijkheid; zorgen dat wandelaars eens
ergens anders lopen dan hun bekende, vertrouwde rondje.’
Op www.toegankelijkoverbetuwe.nl staan alle routes met naam
en toenaam en voor meer informatie kan men terecht bij info@
dorpsraadheteren.nl
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KENNISMA

KINGSBEH
ANDELING
VOOR SLEC
HTS

Weet u wat uw
huid nodig heeft?

€ 42,50

Pedicurebehandeling
Diabetische voet
Voetreﬂ exologie
Permanent ontharen
ren

Al
les

Huidverbetering

de

on

Weiland 2a
6666 MH Heteren
T: 026 - 47 42 281
F: 026 - 47 42 952
info@yvonnevlutters.nl
www.yvonnevlutters.nl

Schoonheidssalon

ré

Zonnebank

én

Verkoop - Aankoop -

d ak
Ǯ Verkoop
Ǯ Aankoop
Ǯ Taxatie
Taxatie

Massage & hotstonemassage

autobedrijf

gebruikte auto’s

JARO
Boterhoeksestraat 12
6666 GA Heteren
Tel. (026) 47 23 957
www.autobedrijfjaro.nl

Lid van de NVM
Hoofdstraat 68
6671 CG Zetten
T 0488-453322
E info@barteneramakelaars.nl

Presentaties op: www.funda.nl - www.era.nl
www.barteneramakelaars.nl

Voor al uw elektra werkzaamheden
en installeren van zonnepanelen.

Poort van Midden Gelderland Groen 7
Tel: (026) 4722 928

6666 LP Heteren
www.stapelektra.nl

Ɣ Verkoop nieuwe/
Ɣ Schade’s
Ɣ KŶĚĞƌŚŽƵĚ;ƌĞƉĂƌĂƟĞͿ
Ɣ Uitlaten - Accu’s
De Beyerstraat 6a
6871 AZ Renkum
Tel. (0317) 31 74 18
info@autobedrijfjaro.nl
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WERK!
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FLYERS
9995

WEBSITES
WEBSHOPS
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CMS

99

95

APPS
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SOCIAL MEDIA
EN VEEL MEER

De nieuwste trends, de beste kwaliteit, deskundig advies, èchte aandacht en ouderwetse service.
Dat vindt u gewoon dicht bij huis. En daar betaalt u beslist geen cent méér voor!

www.streamers.nl

Versondernemers al tien jaar op Heterense markt

Door Aart van Veen

Decennium van versheid,
Met zijn tweeën zijn de heren mede bepalend voor het straatbeeld van Heteren en geven zij iedere vrijdag kleur aan zowel de
markt als aan de inwendige mens.
Aart van Alfen en Johan Verburg voorzien het dorp iedere vrijdag van

rijtje bakker, slager, groenteboer en ging van vader op zoon op

respectievelijk een ﬂinke dosis fruit en kaas. Voor beide onderne-

zoon; ik run het nu met mijn zoon Erik.’ Van Alfen haalt het gros van

mers geldt dat ze (bijna) alles in het assortiment

zijn versproducten van de veiling

hebben; soorten, maten en kleuren.

in Zaltbommel, maar teelt ook
zelf en betrekt van collega-telers.

Fruit

Citrus komt van de grossier. ‘Ik

Van Alfen Fruit vindt haar oorsprong in Ommeren

kom al tien jaar in Heteren, op de

en stamt uit het begin van de vorige eeuw. ‘Ruim

vrijdagochtend, en ben de don-

100 jaar geleden’, knikt Aart van Alfen trots, ‘is het

derdagmiddag al zes jaar in Driel.’

begonnen met het telen van vooral appels, maar

Van Alfen zit 40 jaar in het vak en

ook peren, kersen en pruimen. Mijn

onderscheidt zich door het leveren

broer begon 46 jaar geleden met

van eerste kwaliteit groente en

venten; ik 40 jaar geleden en sinds

fruit; zowel op markten als in

tien jaar sta ik op de markt. Het

bedrijfsfruit. Hij heeft altijd een

venten gebeurde in een gebied

uitgebreid assortiment en verwijst

dat strekt tot aan Brummen en

belangstellenden en klanten naar

Zutphen. Het bedrijf past in het

vanalfenfruit.nl

Speciale
Jubileumaanbieding

1e kwaliteit Elstar
3 kilo € 1,50
Max. 2 zakken per klant

Verwenkaas (uit de Beemster)
Pittig en smeuïg

500 gram € 4,74
30+ minder vet/zout gerijpt



Kilo € 8,95
WAARDEBON
Bij aankoop kaas scharrel

10 eieren € 0,75

kwaliteit en vriendelijkheid
winkel, die haar producten van de ene op de andere week voor
de helft van de prijs wegdoet, kunnen wij niet. Maar datzelfde
product is twee weken later weer twee keer zo duur. En dat
zul je op een markt niet meemaken’, zijn de ondernemers het
eens.
Verburg haalt de meeste kazen en kaassoorten uit Bodegraven
in het kader van coöperatief werken, maar is tevens gespecialiseerd, omdat hij zo nu en dan afwijkt van de standaardformule.’Zo kan ik de klant een product bieden als verwenkaas,

Kaas

Beemster of boerenkaas. En daarmee onderscheiden wij ons.’

Van een andere, maar niet minder lekkere, categorie is ‘de kaas-

Het assortiment van Verburg staat onder meer op hollandkaas-

wagen’ van Johan Verburg, trouw buurman van Van Alfen op de

centrum.nl en hij heeft tot slot een nieuwtje. ‘Mijn oom staat

markt van Heteren op een plaats, die ze al tien jaar samen de-

sinds kort ook op de vrijdagochtend in Heteren met vleeswaren

len. ‘Klopt’, beaamt Verburg, ‘mijn vader heeft Aart destijds naar

en kipspecialiteiten.’ Dat wordt dus weer tien jaar Heterense

Heteren gesleept.’ Vader Verburg wilde altijd boer worden, maar

markt voor de familie Verburg...

de boerderijen die hij trof, waren altijd al bezet door erfopvolging. ‘En dus werd hij toch boer’, vervolgt zijn zoon zijn relaas,
‘kaasboer!’ Het bedrijf stamt uit het begin van de jaren zeventig
en zetelde in Alphen aan de Rijn.
‘Mijn vader kon destijds een kruidenierswinkel overnemen in
Arnhem/Oosterbeek en die had ook kaas in het assortiment. Hij
is zich toen gaan toeleggen op de verkoop van kaas en in het
kader van de afstand woon/werk zijn mijn ouders (die trouwden in ‘73, AvV) verhuisd naar de Betuwe, waar ze
burg
aanvankelijk vier markten bezochten.’ Verburg
n
en Van Alfen onderkennen en onderstrepen
het belang van de sociale functie van de
Heterense markt en dat niet alleen. ‘Wij
zijn gemiddeld goedkoper en kwalitatief
beter’, vertelt de goedlachse Opheusdense kaasboer. ‘Concurreren met een
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Weerbroek 18
6666 MN Heteren
T: 026 - 472 20 49
F: 026 - 474 38 56
www.kunst-heteren.nl
info@kunst-heteren.nl

HUBO HETEREN
Dorpstraat 42 6666 AH Heteren
Tel: 026-4722571 • Fax: 026-4723810
Zie onze vernieuwde website: www.huboheteren.nl

VRAAG NAAR ONZE
AIRCONDITIONING OPLOSSINGEN
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pikis.nl

Openingstijden:
Dinsdag
: 08:30 uur tot 17:30 uur
18:00 uur tot 21:00 uur
Donderdag : 08:45 tot 15:00 uur
Vrijdag
: 08:30 uur tot 18:00 uur
Zaterdag : 08:00 uur tot 15:00 uur
Alle behandelingen op afspraak
026 472 0264

Flessestraat 42 | 6666 CR Heteren | Postbus 19 | 6666 ZG Heteren | Telefoon (026) 479 04 70
Fax (026) 479 04 79 | e-mail info@notariskantoorsoons.nl | website www.notariskantoorsoons.nl

De Dorpsraad aan het woord

Samenhang vergroten
Door Johnny Uytdewilligen (Voorzitter Dorpsraad Heteren)

Wat is het toch fantastisch om te mogen schrijven in de eerste uitgave van de
Peperbus in Heteren. Een geweldig initiatief van, door, voor en met de
inwoners, verenigingen en ondernemers uit het dorp.
Kortom dit medium is een verrijking

Deze opstelling heeft er de afgelopen

als spreekbuis voor het dorp en zal de

jaren aan bijgedragen dat de samen-

cohesie in het dorp alleen maar ver-

werking tussen Dorpsraad ( bewoners ),

groten. Het is goed om te zien dat er

gemeente en projectontwikkelaars sterk

in Heteren een bloeiend verenigingsle-

verbeterd is. Op communicatief gebied

ven, enthousiaste ondernemers en veel

hebben we grote stappen voorwaarts

betrokken bewoners en vrijwilligers zijn.

gemaakt wat terug te vinden is in de

Dit blijken de juiste ingrediënten te zijn

reeds gerealiseerde projecten zoals, trap-

om als dorp in staat te
zijn zo`n mooi medium
als de Peperbus uit de
grond te stampen. De
Dorpsraad wenst de iniatiefnemers veel succes

veldjes, skatebaan,
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toe en we hopen dat er
nog vele uitgaven mogen volgen.

De Bongerd en de
brede school voorzieningen. Verder
zal de Dorpsraad
de vorderingen
van het Centrum-

plan en de Randwijkse Waardenpositief kritisch op de voet blijven volgen.

Als Dorpsraad zijn we ook zijdelings be-

Tevens zullen de bewoners ook in de

trokken geweest bij de ontwikkeling van

toekomst met regelmaat op de hoogte

dit product zoals we dat ook vaak zijn bij

gehouden worden vanuit de Gemeen-

allerlei andere initiatieven die in het dorp

te door middel van nieuwsbrieven.

ontwikkeld worden. Ook hier kwam onze

Graag wil ik ook nog even van de

rol weer eens duidelijk naar voren. Ener-

gelegenheid gebruik maken om de DOP

zijds het verbinden en samenbrengen

van Heteren te noemen. Een schitterend

van mensen en organisaties, anderzijds

product met de toekomstvisie van ons

zoals in de DOP beschreven. Geïnteres-

een intermediair functie tussen bevol-

mooie dorp voor de komende 15 jaar

seerden die betrokken willen zijn bij de

king en Gemeente. Hierbij geven we

gemaakt door de bewoners. Het DOP zal

ontwikkeling van de verschillend initi-

als Dorpsraad gevraagd en ongevraagd

dit najaar besproken worden binnen de

atieven kunnen plaatsnemen in werk-

advies. Hier zijn in de afgelopen jaren

Gemeente en al snel daarna zullen de

groepen en zich melden bij de Dorpsraad.

veel voorbeelden van te noemen. De

eerste initiatieven ontwikkeld en uitge-

Tevens bent u van harte uitgenodigd

Dorpsraad zal het ook in de toekomst

rold worden richting de komende jaren.

om aan te schuiven op onze maande-

niet nalaten kritische vragen te stellen en

Hierbij zullen weer werkgroepen gevormd

lijkse vergaderavond in de Bongerd.

processen op de voet te volgen waar dat

worden met betrokken bewoners en

Kijk ook regelmatig op de site en twitter

belanghebbenden. Zij zullen samen met

en facebook met ons mee. Zo kunt u ook

Gemeente en Dorpsraad bijdragen aan

uw mening mee laten tellen. We horen

de realisatie van de verschillende ideeën

en zien u graag.

nodigt blijkt te zijn.

| 17

Nu 100 leden
Ondernemervereniging
Heteren is actief en groeit!
De plaatselijke middenstandsvereniging is in de jaren ‘60 van
de afgelopen eeuw opgericht, waarna na het teruglopen van
het aantal winkels in de loop der jaren in 2006 de overstap is
gemaakt naar Ondernemers Vereniging Heteren. Met het ter
perse gaan van dit nummer heeft de OVH het 100e lid kunnen
verwelkomen.
Een van de doelen, waar ondanks het destijds teruglopend
aantal leden altijd hard voor is geknokt, is het ﬁnancieren van
de Sinterklaasintocht. De OVH staat nog steeds garant voor een
grandioos onthaal van de goedheiligman; een evenement dat
in samenwerking met SDOO en Expansie elk jaar weer tot een
succes wordt gemaakt.
De OVH heeft met voormalig Hubo-eigenaar Bert Jansen een
kei van een erelid binnen de gelederen en wordt verder bestuurlijk gedragen door voorzitter Peter Willemsen van
Sertronics, penningmeester Jan-Willem van Hees, secretaris
Gerard Brugman van Brugman Schoenen en de leden
Diana van Minnen (Sam Sammie) en Myriam van de Lagemaat
(Streamers Graﬁsch Ontwerp & Webdesign).
De ondernemersvereniging wil haar leden meer kunnen
bieden, door onder meer zes keer per jaar te gaan vergaderen
in plaats van vier keer. Verder gaat men meer netwerken door
bijvoorbeeld act de présence te geven op de startersdag van
november aanstaande. En uiteraard maken de leden als initiatiefnemers van dit blad gebruik van het Peperbus-magazine;
voor en door Heteren...
De activiteiten van het afgelopen jaar ziet u
in de fotocollage terug.
• Sinterklaas optocht 2012
• Nieuwjaars receptie
• Bedrijven Kontakt Dagen Arnhem
• Midnight Summer Dorpsstraat Heteren
• Bezoek aan Stap Elektra en AB Cleaning Equipment
• Lezing Geallieerde luchtfoto-spionage boven Nederland
tijdens de Tweede Wereldoorlog
• Smaakvol B2B Event

Aannemer van Dolder
A.B. Cleaning
AB Cleaning Equipment
AB Horst Ultrarein VOF
Alfamotive
Autobedrijf J.G. de Kruijf
Houthandel de Kleine
Kapsalon Anja van der Welk
Apotheek De Hoeve BV
Autobedrijf J. Muys & ZN
Autodemontage Reuvers
Bal Las- en Machinebedrijf bv
Big-Rivers Harley-Davidson Dealer van Gelderland
Van Dalen B.V.
Drukkerij Manta
Texaco Philipsen
Brugman schoenen en sport
C1000
Crum Sierbestrating B.V.
Dak en Zink Montage Veenendaal
De Geldersche Poort
Dierenpension De Betuwse Weide
Hengelsport Anton Corton
Drukkerij Rijnkant
Sertronics B.V.
Hoogakker Heteren
Finanscoop
Fonteijn Bloemsierkunst
Foto Susan
Yvonne Vutters Foot & Body Center
Hubo Jansen
I.G.A. Heteren
INTS Automatisering
Kapsalon Piki’s
A&B Kees Mudde Organisatie adviesbureau
Keuken Home
Konings & Meeuwissen Accountants en Belastingadviseurs
Lenting Bouw VOF
Loon- en Grondverzetbedrijf Bakker VOF
Manege de Fruithof
MoltoGusto
Nijenhuis Electra Montage
Notariskantoor Mr. S.P.P.M. Soons
PelserSport sport -outdoor - fashion Pomp5
Pooh! Administratieve Dienstverlening
Preﬁt BV
Proﬁle Tyrecenter Koos van Elk
Rabobank Oost-Betuwe
Reﬂex fysiotherapie

Schoonheidssalon Corine
Sam Sammie
Savignano
Schrijner Assurantiën
Sfeermeubelen.nl
Sjabbens Sport en Health
Slijterij-Wijnhandel Hoeving
Stap Elektra
Sun-Line Design Heteren
Streamers Graﬁsch Ontwerp | InternetDesign
TvM installatietechniek
Dierenspeciaalzaak Lamers
Installatieservice Kunst
VOF Rijwielhuis Jan Vermeer
VWGNijhof Accontants en Belastingadviseurs
Wilma Kieft
De WitGoedPartner
Woningstichting Heteren
De Bongerd, Grand Café-Zalen
Verburg kazen,wijnen en meer
Cafe Het Wapen van Heteren
Loon- en Grondverzetbedrijf Gerritsen-Heteren B.V.
André Jongh
foxServ
Pascal Bakker Metaalbewerking
PR-Productions
A.S. Watson Group
Zwemschool Okidoki
Air Events
Autobedrijf Jaro
Mega Print
Budgetgolf
Rentmeesterskantoor Noordanus & Partners BV
Learn to Save | Opleiding en ondersteuning
Rijschool Leeuwis
Glazenwasserij Frankie’s
Schotten Muziekopleidingen
LLanfarian Border Collies
De “Wis Was”
Reith & Ten Böhmer Accountants en Belastingadviseurs
Verhuisbedrijf Jacobs Heteren
Multi Technologie
SANAMA - Lichaam en Geest in balans
Fire Prevention|First Aid®
Inspection & Safety Service Gelderland
Optiek van IJzendoorn
Adesse
J.W. Gaasbeek Constructie en paardenboxen
Woninginrichting de Roos Stofferingen
Grip op Gewicht
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Nieuwe generatie voor Hubo in Heteren

Door Richard Carmiggelt

Marja en André doen het nu zelf
Als je ruim 40 jaar lang je eigen winkel hebt, dan draag je die niet zo maar over. Na jaren van wikken en wegen hakten
Bert en Gini Jansen dan toch de knoop door. Sinds 1 oktober is doe-het-zelf zaak Hubo in Heteren in handen van Marja
en André Huiberts, dochter en schoonzoon.
Hij heeft altijd geroepen dat hij voor zijn

bouwen. “We hebben altijd een stapje

een webshop waarop een deel van het

zeventigste zou stoppen. Daar heeft hij

extra willen zetten om onze klanten

assortiment wordt aangeboden.

zich aan gehouden.

optimaal van dienst te kunnen zijn”,

Bert en Gini zullen nog regelmatig op de

Eind vorig jaar besloten Bert en Gini om

vertelt Gini. “Het contact met mensen gaf

werkvloer aanwezig zijn. “We kunnen er

zich als eigenaren van Hubo Heteren

me het meeste voldoening”, zegt Bert.

nog niet helemaal afstand van nemen

terug te trekken. Sinds 1 oktober is het

“De meeste klanten komen hier al jaren.

en bovendien staan we Marja en André

ofﬁcieel. Hoewel Gini nog wel
een paar jaar door had willen
gaan, vond Bert het mooi
geweest. “Je was nooit vrij.

graag bij als ze ons nodig hebben.”
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Zelfs ’s avonds was je nog met

Gini weet ieder schroefje, boutje en
moertje te vinden. “Mijn moeder
heeft een computer in haar hoofd”,
zegt Marja. “Voor ons is het soms

de zaak bezig.”

Dan bouw je een band op. Wij hechten

“We zaten nooit voor Piet Paulusma op

veel waarde aan service, vertrouwen en

de bank”, vult Gini aan. “Ik heb met ont-

betrokkenheid. Men komt hier niet alleen

Levenswerk

zettend veel plezier gewerkt”, vervolgt

voor een paar schroeven, maar ook voor

De afscheidsreceptie in de winkel was

Bert, “maar de behoefte naar meer vrije

een praatje. Lief en leed wordt met je

met ruim tweehonderd vaste klanten

tijd nam toe. Bovendien was het tijd voor

gedeeld. Gini noemde de zaak soms

druk bezocht. Er was een dweilorkest,

een nieuwe generatie.”

gekscherend het Hubo pastoraat.”

bier en hapjes. “Er zijn die middag veel

nog even zoeken.”

mooie herinneringen opgehaald. We heb-
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Hubopastoraat

Nieuwe generatie

ben meer bloemen gekregen dan toen

Bert Jansen (68) begon in juni 1972 sa-

Toen het echtpaar Jansen de winkel wilde

we trouwden en met al die ﬂessen wijn

men met zijn vrouw Gini een doe-het-zelf

overdragen, twijfelden dochter Marja en

kunnen we minstens ’n jaar vooruit.” Bert

zaak onder de naam L. Jansen. Twintig

schoonzoon André geen moment. “Eerder

bekent dat het afscheid hem emotioneer-

jaar later werden zij lid van een organi-

was ik al vier jaar fulltime werkzaam voor

de. Je neemt afstand van je levenswerk.

satie. Onder de nieuwe naam Houtland

mijn ouders. Dat beviel prima. Van beroep

Deze winkel betekende alles voor ons.

kon het echtpaar een breder assortiment

ben ik laborant, maar de zaak van mijn

Wij zijn dan ook opgelucht en blij dat

bieden en ook prijstechnisch bracht het

ouders wilde ik niet verloren laten gaan.”

dochter Marja en schoonzoon André de

voordelen. In 1996 veranderde Houtland

Ook schoonzoon André loopt al jaren

winkel wilden overnemen. Zij verdienen

haar naam in Hubo. Voornamelijk met

mee. De hand van Marja en André is nu al

de kans om ons levenswerk een mooi en

service en persoonlijke aandacht wist het

zichtbaar. De openingstijden zijn verruimd

glansrijk vervolg te geven.”

echtpaar een trouwe klantenkring op te

en Hubo Heteren heeft tegenwoordig

SANAMA

HETEREN

Lichaam en Geest in balans
Praktijk voor
WellnessCoaching
en Massage
Linda Schrijner
Hoge Riem 17
6666 JA HETEREN
Tel. 06-48740362
www.sanama.eu
info@sanama.eu

• Nieuwe onderdelen voor klassieke en moderne Alfa Romeo’s
• Grote voorraad gebruikte onderdelen voor alle types
• CSC sportuitlaten • Agip smeermiddelen • Koni schokdempers
• Verkoop van gebruikte Alfa Romeo’s
• Inkoop van Alfa Romeo’s (ook defect of met schade)
DEALER VAN

BEZOEK O
NZE

MASSAGE
VOEDING & BEWEGING
COACHING

VERNIEUW
DE
WEBSHOP

Poort van Midden Gelderland Rood 1a
6666 LS Heteren
tel.: 026-4721177
e-mail: info@alfamotive.nl

www.alfamotive.nl

Ervaren
vakmensen
met plezier
in hun werk

www.sertronics.nl

Zitskiër Niels de Langen als een speer naar de top

Door Richard Carmiggelt

‘In 2018 moet het gebeuren’
Hij is pas 14 jaar oud, maar zijn topsportmentaliteit doet ouder vermoeden. Niels de Langen uit Heteren is lid van het
Beloftenteam van het Dutch Adaptive Alpine Skiteam. Dit is het beloftenteam voor skiërs met een lichamelijke beperking.
In krap twee jaar tijd trad hij toe tot de landelijke top en dit seizoen is hij zelfs actief op Europees niveau. Niels heeft één
ultiem doel en daar moet alles voor wijken.
In 2012 skiede hij zijn eerste wedstrijden

de wedstrijdmentaliteit van zijn zoon. “Hij

achterna reist, is doorgaans zenuwach-

waarmee hij meteen de aandacht op

heeft een tot-het-naadje-mentaliteit en is

tiger voor een wedstrijd dan Niels zelf.

zich vestigde. Hij behaalde een achtste

heel serieus met zijn sport bezig. Als het

“Ik heb totaal geen angst voor hoogte

plaats bij de Ipcas Race (eerste divisie) in

om skiën gaat, hoeven wij hem nooit te

en snelheid. Dat scheelt een hoop.” Hij

Landgraaf en een vijfde plaats bij de Ipcas

motiveren.”

kan snelheden halen van maximaal 90

Race in Rinn. Tijdens een internationaal
jeugdtrainingskamp begin dit jaar in het
Spaanse skigebied La Molina werd hij ook
nog eens eerste op de reuzenslalom. De

kilometer per uur. “Dat is kicken, maar
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14-jarige Niels de Langen wordt gezien

het mooiste aan mijn sport vind ik de
omgeving. Ik kan echt genieten van de
natuur en van het uitzicht.” Het moeilijkste aan zitskiën volgens Niels is techniek.

als een groot talent onder de nationale

Ontdekking

“Alles draait om een goede heupcontrole.

en internationale zitskiërs en dat terwijl

In 2008 maakte Niels voor het eerst een

Daarvoor train ik dagelijks met halters,

hij twee jaar geleden pas serieus met

afdaling zonder begeleiding. Dit moment

doe ik buikspieroefeningen en maak ik

deze sport begon. Dit seizoen skiet hij

zal hij niet snel vergeten. “Voor het eerst

mijn huiswerk op een gymnastiekbal, in

voor het eerst Europacup. “Dit moet je

in mijn leven ervoer ik het gevoel van

plaats van op een bureaustoel. Het maakt

zien als de eredivisie bij voetbal”, verdui-

ultieme vrijheid.”

je rompspieren sterker, wat ten goede

delijkt Niels.

Twee jaar geleden werd hij tijdens een

komt aan je techniek.”

talentendag van de Johan Cruijff Foun-

Door dik en dun

dation ontdekt. Sindsdien maakt hij deel

Droom

Niels de Langen was één jaar oud toen

uit van de Nederlandse Ski Vereniging.

Voor de getalenteerde Heterenaar is

hij als gevolg van een ziekte gehandicapt

Om deel te nemen aan de trainingen

zitskiën een way of life geworden, want

raakte. Zijn rechter onderbeen moest

moet hij naar Landgraaf of Zoetermeer.

Niels leeft voor zijn sport. Hij skiet zelfs

worden geamputeerd. Nog geen zeven

“Gemiddeld train ik één keer per week.

al tegen mannen van 30. “Binnen mijn

jaar later gingen vader Koert en moeder

Dit is niet heel veel, maar als ik train, doe

team ben ik één van de jongsten”, zegt

Thera met hem mee naar Oostenrijk op

ik dat wel minstens zes uur achter elkaar.

hij trots. Toch heeft hij maar één ultiem

kinderreis van de Gehandicapten Ski Ver-

De laatste tijd ben ik met de Nederlandse

doel, de paralympische spelen van 2018

eniging. “Hier heb ik skiën in een zitski

Ski Vereniging ook steeds vaker in het

in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang. “Om

geleerd. Sindsdien is het mijn passie”,

buitenland voor wedstrijden en trainings-

daarvoor in aanmerking te komen, moet

vertelt Niels. Vader Koert en moeder

kampen. Dat zijn mooie ervaringen.”

ik me bij de top 8 van de wereld zien te

Thera steunen Niels door dik en dun.
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vestigen. Het wordt nog een hele uitda-

Koert glundert als hij over de sport en

Heupcontrole

ging, maar ik wil het heel graag mee-

de prestaties van zijn zoon praat. “Mijn

Niels, een goedlachse jongen die niet

maken. Om te kunnen presteren tijdens

vrouw en ik zijn echte wintersportlief-

alleen uiterst gemotiveerd is, maar ook

de paralympics zal ik mijn techniek nog

hebbers, dus wat Niels doet vinden wij

nog eens opmerkelijk nuchter. Vader

verder moeten verbeteren. Daarvoor heb

fantastisch.” Hij roemt de concentratie en

Koert, die zijn zoon zoveel mogelijk

ik gelukkig nog even de tijd.”

Door de Kerkuil

Vanuit de Peperbus
Niets in ons dorp Heteren is zo gezichtsbepalend als deze
markante monumentale kerktoren uit de 13e eeuw. Velen
vinden het pand van het Kruidvat ook gezichtsbepalend
maar dan natuurlijk in negatieve zin. Nee, die oude toren
wordt door elke inwoner gewaardeerd en menigeen is zelfs
trots op dit Rijksmonument.

Als kind speelde ik met vriendjes vaak rond de toren en moesten

Het was zelfs soms een beetje dringen om het donkerste plekje

ook regelmatig door de toenmalige koster verwijderd worden als

te bemachtigen.

we stiekem de toren in waren gegaan. Maar als de koster een

Zelfs een veldwachter uit die tijd die nogal gecharmeerd was

heel goede bui had en de klokken geluid moesten worden, dan

van andere dames wist deze locatie, vooral heel laat in de

mochten we zo af en toe vanuit de ingang toekijken. Verschrikt

avond, naar waarde in te schatten. Dat hij daarbij nogal eens

en verbaasd zagen we de koster dan aan
het dikke touw trekken om hem vervolgens aan dat zelfde touw een paar meter
de lucht in te zien gaan. Ons kinderbrein
was daar toen nog niet op berekend en

door de opgroeiende jeugd van Hete-
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dit grensde in ons denkwereldje aan

ren gniffelend werd bespied is hem
gelukkig nooit ter oren gekomen.
U kunt zich daarom best voorstellen
dat wanneer deze toren haar levensgeschiedenis aan het papier zou

tovenarij.

kunnen toevertrouwen, de grootste
bibliotheek niet over voldoende ruimte zou beschikken. Mij lijkt

In die tijd trok ook jaarlijks een schaapskudde over de groene

het in ieder geval heel leuk om u in de toekomst

dijk en de herder, getooid met lange baard en gehuld in vettige

vanuit de Peperbus over het wel en wee van ons

lange kleding zocht de achterkant van de toren steevast uit om

dorp een beetje bij te praten, zogezegd mijn

even bij te slapen en…om zijn behoeftes te doen.

licht laten schijnen over de actualiteiten in ons

Als kind beleefde je dat vanaf een veilige afstand want we

dorp.

waren een beetje bang voor die griezelige man en zijn honden.
De Kerkuil
De achterkant van de toren was ‘s avonds ook een gewilde plek
voor jong geliefden die hun op hol geslagen hormonen de vrije
loop wilde laten.

Ideeënbus

Oproep aan alle
dorpsbewoners!!!
Wil je meedenken?
Heb je leuke ideeën?
Wil je wat schrijven?
Heb je een bijzondere foto?
Meld je aan/lever het in op www.peperbusheteren.nl
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WIJ ZOEKEN:

COLLEGA’S VOOR VERSCHILLENDE FUNCTIES
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werkenbijkruidvat.nl

WERKEN BIJ KRUIDVAT, VERRASSEND VEEL MOGELIJKHEDEN

Zwemschool OKIDOKI
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Aannemersbedrijf Hoogakker Heteren bv.
Poort van midden Gelderland groen 23,
6666 LP HETEREN
Tel: 026-4722338

www.hoogakker-heteren.nl

Jongerencentrum Insula

Even voorstellen….
Hoewel Jongerencentrum Insula al lang bestaat wordt het de hoogste tijd ons (weer) eens voor te stellen.
Op dit moment komt er een nieuwe groep jongeren bij het jongerencentrum.
Al vanaf februari verwelkomen wij

jongerenwerkers is het natuurlijk ook

die de Heterense Ondernemersvereniging

telkens weer nieuwe jongeren, in leeftijd

belangrijk dat zij leren vrijwilligerswerk

organiseerde. Ook voor andere projecten

variërend van 13 tot en met 22 jaar. Meer

te doen. Ook proberen wij hen breder

zijn de jongeren in. De eerste contacten

dan 80 nieuwe jongeren hebben we dit

te laten kijken dan alleen hun eigen

met Liefkenshoek zijn gelegd.

jaar al gezien. Voor een dorp als Heteren

doelgroep. Dit begint al met rekening te

is dit erg veel. Opvallend is dat veel van

houden met de buurt. De jongeren wordt

Het jongerencentrum is momenteel open

deze jongeren niet uit het dorp komen en

gevraagd hun eigen rotzooi op te ruimen

op dinsdag en donderdagavond van 19.00

zelfs ook niet uit de gemeente Overbetu-

en het geluid van radio’s niet te hard te

uur tot 21.30 uur. De jongerenwerkers ko-

we. Uiteindelijk is er uit de grote aanloop

zetten. Natuurlijk is dit een proces van

men ook regelmatig in de middag of een

een vaste groep ontstaan, met wat ‘losse’

vallen en opstaan en moeten wij hier re-

andere avond kijken. Jongeren kunnen

groepjes daarom heen. In totaal gaat

gelmatig weer over in gesprek. Het leuke

terecht voor informatie en advies, een

het om zo’n 30 jongeren. Veel jongeren

is dat veel jongeren ook graag wat willen

coachend gesprek of voor activiteiten. Dit

zijn namelijk ‘afgevallen’ omdat zij uit

doen voor ‘het dorp’. Zo hebben een aan-

jaar hebben wij ook meegedaan met het

een andere gemeente komen (Renkum,

tal jongeren meegeholpen met de markt

landelijke project NL-Doet. Jongeren ge-

Lingewaard) en daar ook een plek heb-

ven zelf aan of, en welke activiteiten

ben gevonden. Ook relaties die aan- of

ze willen (helpen) organiseren. Denk

uitgingen telden mee. Het leuke is dat

ook eens aan de jongeren als u een

de huidige doelgroep uiteindelijk dus

activiteit in de buurt wilt opzetten.

vrijwel alleen uit onze eigen gemeente

Organisaties en bewoners kunnen

komt. Dat wij een plek hebben waar

natuurlijk ook contact opnemen met

jongeren uit verschillende dorpen zich

de jongerenwerkers van Stuw.

thuis voelen is op zich best uniek.

De foto’s zijn van september want na
de zomer zijn wij het seizoen gestart

De kern van de huidige jongeren is tus-

met een gezamenlijke barbecue.

sen 15 en 19 jaar. Omdat de groep nog
helemaal nieuw is zijn wij veel dingen

Vriendelijke groet,

nog aan het opbouwen. Zo zijn wij het

Roy Vermeulen en Benny Voorn

jongerencentrum van binnen aan het
opknappen en willen de jongeren ook
het plein aanpakken. Het is erg leuk te

Voor meer informatie kunt u mailen of bellen met:

zien dat de jongeren zich willen inzetten

Benny Voorn • Stuw Jongerenwerk

voor hun eigen plekje. Voor ons als

Tel: 0617454590 • Mail: benny.voorn@stuwwelzijn.nl
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Autobedrijf

J.Muys & Zn

Maakt de weg vrij

Poort van midden Gelderland Groen 1-3
6666 LP Heteren

Tel: 026-472 22 63

U kunt bij ons terecht voor:
- Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s
- APK keuringen (Auto’s en Campers)
- Leveren van banden + bandenopslag (zomer & winter)
- Onderhoud van alle merken
- Bosch diagnose partner
- Uitlijnen en balanceren
- Aircoservice
- Focwa schadeherstel
- Ruitschade
- 24 uurs tankstation
Grond-, weg-

Het complete aanbod occasions: www.muysautos.nl
en waterbouw
Afval en reiniging
Sloop en
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Beton-, puin- en
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asfaltrecycling
Laad, los, op- en overslag
Projectontwikkeling
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Veilingweg 8 Postbus 32 6850 AA Huissen
Telefoon 026 3266200 Fax 026 3257040

LENTING
bouw

Houtskeletbouw
Nieuwbouw
Uitbreiding woning

Uw partner op
financieel-administratief gebied

Renovatie
Wij verzorgen PARTICULIERE belastingaangiften,
inclusief de partneraangifte, voor 1 vaste prijs in Arnhem,
Elst en omstreken.

Voor al uw BouwPlannen van A tot Z
Lenting Bouw
Weerbroek 12 . 6666MN . Heteren
T: 026 - 364 66 63 F: 026 - 364 66 68
W: www.lentingbouw.nl E: info@lentingbouw.nl

Industrieweg Oost 13a • 6662 NE Elst
Tel: 0481-353544 • Fax: 084-7183487
E-mail: info@administratiekantoorheylo.nl
Internet: www.administratiekantoorheylo.nl

Brede school de Vogeltuin
In 2010 onderging Heteren een rigoureuze verandering, namelijk de reconstructie van de Flessestraat, waar een een groot
multifunctioneel gebouw verscheen. Hierin werden verschillende partners ondergebracht, die dankzij subsidie van de
gemeente onder begeleiding konden werken aan een visiedocument.
Niet alleen samenwonen, maar ook

Visie

bieden aan kinderen die extra ondersteu-

samenwerken was het devies. Op 6

Betrokkenen zien de brede school als het

ning nodig hebben. De voorbereidingen

september 2012 is tijdens een feestelijke

kloppend hart en het middelpunt van het

hiervoor zijn al jaren aan de gang. Deze

bijeenkomst de samenwerkingsover-

dorp. Ouders hebben proﬁjt van op elkaar

wetswijziging dwingt tot een zorgvuldige

eenkomst getekend; de start van een

aansluitende opvang en door middel van

samenwerking op lokaal niveau. Ook de

spannend avontuur.

samenwerking wil men kinderen kansen

kinderopvang en peuterspeelzalen zijn

bieden om zich optimaal te ontwikkelen.

hierbij hard nodig.

Motto

Gebruik maken van elkaars kwaliteiten en

Kinderen staan bij de brede school cen-

faciliteiten is hierin een middel, zoals het

Ouderavond ‘Zet ze op de rit’

traal en de daaruit voortvloeiende activi-

realiseren van doorgaande lijnen (over-

Anette Konijn geeft op donderdag 24

teiten moeten hen stimuleren het beste

dracht van voorschoolse voorzieningen)

oktober om 20.00 uur in de bieb van de

uit zichzelf te halen. Ouders zijn daarbij

of het optrekken in projecten (samen de

brede school een voorlichting voor ouders

een onontbeerlijke schakel. Met elkaar

laaggeletterdheid aanpakken). Dit geeft

van de kinderen in groep 7 en 8. Zij weet

gáán voor de toekomst van de kinderen,

de brede school de mogelijkheid om met

alles van mindmappen, een creatieve

met als motto Bruggen slaan om uit te

één gezicht naar buiten te treden vanuit

methode om informatie te verwerken.

kunnen vliegen.

een gezamenlijke sociaalpedagogische

In één avond leert ze ouders hoe zij hun

aanpak.

kind kunnen helpen het huiswerk leuker,
sneller en beter te maken; een prima

De basisscholen zijn weer volop begon-

voorbereiding op de middelbare school.

nen en dat is te merken op de PSZ, de
BSO en in de bibliotheek. Kinderen die

Website en contact

deel uitmaken van brede school de Vogel-

Voor meer informatie over visie, werkwij-

tuin krijgen met regelmaat de nieuws-

ze en/of activiteiten voor ouders en kin-

brief mee naar huis, waarin ouders op de

deren: www.bredeschooldevogeltuin.nl

hoogte worden gehouden van activiteiten

Ouders die iemand van de brede school

en plannen.

willen spreken, kunnen op iedere locatie
terecht bij één van de medewerkers (die

Passend onderwijs

doorverwijzen naar de leidinggevende

Met ingang van 1 augustus 2014 zijn alle

die deel uitmaakt van de stuurgroep van

scholen verplicht een passende plek te

de Vogeltuin).
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Altijd in de buurt

Nu € 50
cadeau bij eeng!*
betaalrekenin
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* Alleen in combinatie met de Overstapservice. Vraag naar de voorwaarden.

Iedereen verdient een bank in de buurt.
Daarom heeft RegioBank Zelfstandig Adviseurs in dorpen
en kleine steden. Gewoon, een kantoor om de hoek met
een bekend gezicht. Bij ons regelt u uw geldzaken zoals u dat wilt.
Op kantoor, via internet of app. RegioBank is altijd dichtbij.

Chef-kok van een sterrenrestaurant, en dat al dertien jaar lang. In 1991 trad
hij in dienst bij De Kromme Dissel in Heelsum. Van sous-chef groeide hij uit tot
kapitein van de gevestigde sterrenbrigade. Zelf is hij nuchter en bescheiden,
maar dagelijks topsport bedrijven is niet niks. Met snoeihard werken en een
onbegrensde passie bereikte hij zijn ultieme doel. Tonny Berentsen: een import
Heterenaar die zijn woonplaats vergelijkt met een gerecht: fazant met zuurkool,
aardappel en spek. “Simpel, maar geweldig lekker!”

Topkok Tonny Berentsen

Door Richard Carmiggelt

Gedreven door passie
Hij werd geboren in Loo, bij Duiven. Zijn

graag. “Uit eten gaan vind ik heerlijk. Een

“Dagelijks ’n uurtje ﬁtness. De mindset

ouders hadden een aannemersbedrijf en

avondje proeven van smaken en combina-

moet goed zijn.”

een horecazaak. Geregeld hielp hij mee

ties. Achterhalen waar de kok zijn inspiratie

Zijn inspiratie haalt hij overal vandaan. “Ik

in de bediening van het restaurant en

vandaan haalt. Wat is zijn ﬁlosoﬁe? Een

ben een groot liefhebber van ﬁetsen en be-

zalencomplex. Niet uit dwang, maar uit

interessante ontdekkingsreis.”

geef me graag in de natuur. Een onuitput-

pure interesse. Als kind wist hij niet dat hij
kok wilde worden, maar zijn fascinatie voor
alles wat groeit en bloeit legde een stevig
fundament onder zijn latere carrière. Zijn

telijke inspiratiebron. De herfst bijvoorbeeld

y:VW[ U\\SQ V` ZVW[
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klasgenoten op de koksopleiding konden

is een prachtig seizoen. De hoﬂeverancier
van vele vergeten groenten als pastinaak,
schorseneren en aardperen. Ik werk voornamelijk met streekproducten. De Betuwe

een snijboon nauwelijks van een tuinboon

Status

is wat dat betreft een rijkgeschakeerde

onderscheiden, terwijl Tonny al veel wa-

Hij is al 22 jaar werkzaam bij de Kromme

regio met talloze mogelijkheden. Fruit,

renkennis had op het gebied van groenten,

Dissel, waarvan 13 jaar als chef-kok. Het

kaas, sappen, wild… Ik haal het er allemaal

vlees, vis en zuivel. “Als kind had ik mijn

restaurant draagt als enige in Nederland al

vandaan. Ik denk altijd in smaken en houd

eigen moestuin. Groenten en fruit van

43 jaar een Michelinster. Voornamelijk in

van eindeloos combineren. Mijn hoofd is

eigen land werden door mijn moeder ver-

het begin zorgde deze status bij Tonny voor

mijn smaakbibliotheek.”

werkt tot een gezond en smaakvol gerecht.

de nodige druk. “De eerste drie jaren wa-

Dat ik zelf ook aardig kon koken, ontdekte

ren verschrikkelijk. Ik moest wennen aan

Rust en vrienden

ik op de koksopleiding.”

de stress en aan de aandacht. Ineens ben

Sinds 2001 woont de topkok met zijn gezin

je het visitekaartje van het restaurant.”

in Heteren. Niet ver van het restaurant,

Voorbeeld

In de keuken van een sterrenrestaurant

zodat hij na zijn werk snel bij zijn gezin kan

Sindsdien ging het snel met de inmiddels

wordt iedere dag topsport bedreven. Om in

zijn. “Mijn vrouw en kinderen staan altijd

45-jarige Tonny Berentsen. Leren was op

goede conditie te blijven sport Tonny veel.

op de eerste plaats, hoe druk ik ook ben. Ik

de lagere school niet aan hem besteed,

heb een dochter van vijftien en een zoon

maar zijn creatieve manier van denken

van elf. Hij is in Heteren geboren en wil er

kwam hem bij zijn gekozen studierichting

nooit meer weg. Zelf woon ik er ook pret-

uitstekend van pas. Na zijn opleiding was

tig. Heteren heeft me rust gebracht, maar

hij werkzaam in diverse kwaliteitsrestau-

ook veel nieuwe vrienden en kennissen.”

rants. “Gedreven door passie en leergierig-

Als hem wordt gevraagd met welk gerecht

heid stond ik ’s ochtends vroeg op. Als één

Heteren het best te vergelijken is, denkt hij

van de eersten stond ik in de keuken. Mijn

even na. “Fazant met zuurkool, aardappel

grote voorbeeld was Cas Spijkers. Als jochie

en spek. Simpel, maar geweldig lekker.

keek ik tegen hem op vanwege zijn rust en

Heteren is niet bruisend, kleurrijk of inge-

perfectie. Ik wilde worden zoals hij en daar

wikkeld, maar het leven is hier ﬁjn. Wat ik

had ik alles voor over.”

nog wel mis is een goed restaurant. Culinair

Over gastronomie raakt Tonny niet uitge-

hoogstaand is geen must, als de smaak er

sproken. Koken en eten, hij doet het allebei

maar goed is.”
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ADVERTENTIE

Lagere
energierekening?

Schrijf u uiterlijk 28 oktober in op veiligsamenoverstappen.nl
Durft u niet over te stappen naar een voordeligere energieleverancier? Omdat u geen zin heeft in rompslomp?
Omdat u bang bent voor foutieve rekeningen? Of omdat u door uw huidige leverancier bang gemaakt wordt om
over te stappen? Dat móet anders, vindt Vereniging Eigen Huis als belangenbehartiger van eigenwoningbezitters.
Daarom organiseren wij opnieuw de Collectieve Inkoop Energie. Daarmee helpen we u aan een scherp tarief voor
gas en groene stroom. Én zien we erop toe dat uw overstap veilig verloopt.
Dankzij ons zijn de afgelopen jaren ruim 114.000 huishoudens voor het eerst overgestapt. Zij besparen nu
gemiddeld € 275,- per jaar op hun energierekening. Schrijf u dus vandaag nog in!
1.
2.
3.
4.
5.

Inschrijven is geheel vrijblijvend, maar doe het wel uiterlijk 28 oktober.
Wij nodigen energiebedrijven uit om een bod te doen.
U ontvangt een e-mail met het scherpste bod, gebaseerd op uw energieverbruik.
U kunt tot en met 31 december beslissen of u overstapt.
Stapt u over? Dan zien wij er op toe dat alles veilig verloopt. Accepteert u het bod niet?
Dan loopt uw huidige contract gewoon door.

Door Aart van Veen

Kamp Heteren laat de wereld zien van 40-45

Oorlogsopenluchtmuseum oogst
respect en bewondering
Een uit de hand gelopen hobby, zoals wel vaker het geval is bij collecties,
exposities en items, die een bepaald onderwerp of een bepaalde periode behandelen. De Tweede Wereldoorlog ‘greep’ Martin Veggelers (24) acht jaar
geleden en liet hem niet meer los.

Never Forget Them
‘Het mislukken van ‘Arnhem’ bracht met
zich mee dat er in de Betuwe nog fel en
hard is gevochten, waaronder in mijn
woonplaats Heteren. In dit deel van de
provincie zijn 300 militairen gesneuveld,
veelal jonge jongens, ver van huis. Zij
staan aan de basis van onze vrijheid en
dat mag je dus nooit vergeten, vandaar
dat ik de stichting Never Forget Them heb
opgericht, vijf jaar geleden.’

Marktplaats is een dankbaar medium om
oorlogsmaterieel te verkrijgen, maar de

Kamp

stichting bestaat ook dankzij giften en

In het kader van dat eerste lustrum heeft

donaties. Vrijwilligers staan hun man-

de stichting dit jaar, in de eerste week

netje, net als de soldaten van weleer,

De basis van zijn interesse ligt bij de

van oktober, daags na de Market Garden-

en bouwen op, geven tekst en uitleg en

slag om Arnhem, die, als onderdeel van

en Airborneherdenkingen, een openluch-

breken weer af, op weg naar de volgende

operatie Market Garden, in september

toorlogskamp opgezet op het voormalig

‘expo’. Scholen hebben het kamp bezocht

1944 Nederland ten noorden van de Rijn

terrein van basisschool de Haafakkers.

en de stichting geeft ook presentaties,

moest bevrijden van de Duitse bezet-

‘Veel materiaal is origineel, alles is

zodat ook de tweede- en derde generatie

ter. Het geallieerde offensief werd een

authentiek’, vertelt Veggelers trots. ‘Het

(na de verschrikkingen van de Tweede

mislukking, de nazi’s wonnen de slag, de

kamp geeft een beeld van hoe het hier

Wereldoorlog) niet vergeten wat er in en

(honger)winter stond voor de deur en de

was tijdens die donkere dagen van

om Heteren is gebeurd.

bevrijding liet nog dik een half jaar op

september ‘44. Afweergeschut, tenten,

zich wachten.

trucks, jeeps en natuurlijk een ziekenboeg

‘Het is belangrijk dat zowel kinderen als

en een speciaal plekje met foto’s van de

volwassenen van tijd tot tijd stil staan bij

300 gevallenen in de Betuwe.’

het lot van jonge, gesneuvelde soldaten’, besluit Veggelers. Op de Airborne-begraafplaats in Oosterbeek liggen
zo’n 1.750 slachtoffers van de slag om
Arnhem.
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Verenigingen Nieuws
Scouting De Roode Toren in Heteren
Sinds anderhalf jaar hebben we in Heteren een scouting! Ben jij tussen de 7 en 10 jaar en ben je een echte
avonturier? Je bent dan iedere zaterdag van harte welkom bij De Roode Toren, de nieuwe scoutinggroep in Heteren.
Je vindt ons in het lokaal van de schietclub gelegen op het terrein van Manege “De Fruithof” aan de Dorpsstraat 5
in Heteren. We verzamelen om 9.30 uur en we stoppen om 12.00 uur. Je mag je ook alvast vrijblijvend aanmelden op
deroodetoren@live.nl, maar ook zonder aanmelding ben je van harte welkom! We zijn ook op zoek naar mensen die
ons leidingteam komen versterken. Interesse? Neem dan contact met ons op!

Scouting De Roode Toren; echt iets voor jou!

Dames 1 Toesj zegt: ‘DOEN!’
Dit seizoen is Dames 1 van volleybalvereniging Toesj gestart met een nieuw en fris
team, een mooie mix van jong en een beetje ouder. Geheel in nieuwe warmloop tenues,
gesponsord door Heterense ondernemers (Piki’s, De Fruithof, VWGNijhof, De Bongerd,
Schrijner assurantiën en de Regiobank) hebben zij de eerste drie wedstrijden in de 2e
klasse winnend afgesloten. De De ambitieuze dames gaan uit van een leuk en goed
seizoen met enthousiaste en fanatieke supporters. Dames 1 bedankt haar hoofdsponsor:
Grandcafé- zalencentrum de Bongerd.

Kom een keer kijken!

Verenigingen, heeft u nieuws, meld het ons via www.peperbusheteren.nl

Wij zijn een moderne drukkerij
met kwaliteit als uitgangspunt.
We verzorgen voor zowel bedrijven
als particulieren diverse soorten
drukwerk. Of het nu om posters,
ﬂyers, entreekaarten, jaarverslagen,
huisstijlen, proefschriften of
clubbladen gaat, iedereen bij ons
zet zich in om tot een mooi resultaat
te komen. Tevens verzorgen wij
fotowerk op borden, zeildoek en
canvas. Kijk op onze website of bel
gerust voor meer informatie!

St. Walburg 3, 6671 AT Zetten
t (0488) 45 50 41
f (0488) 45 23 20
e info@drukkerijmanta.nl

www.drukkerijmanta.nl

Het duo Albert en Ronald is elf jaar geleden een bedrijf gestart
met de naam Speed Centre Molenaar. Standplaats Zetten.
Begonnen in de motorbranche en doorgegroeid tot hun
huidige onderneming. MultiTechnologie in Heteren bestaat
nu zes jaar, waarvan drie jaar in Heteren aan het Weiland
9-9c op het industrieterrein.

MultiTechnologie kijkt vooruit

Heterense ondernemers nemen deel aan Shell Livewire
MultiTechnologie heeft zich gespecialiseerd in reparatie en

SecuriQuad, en anderhalf jaar later konden we onze eerste grote

onderhoud van ATV’s(Quads) en speciale voertuigbouw. Omdat

opdracht uitvoeren bij de Wacken in Noord-Duitsland’, vertel-

het bedrijf inmiddels de engineering in huis heeft, kunnen de

len de trotse genomineerden. De SecuriQuad is bijna geheel

heren ondernemers elk voertuig klantspeciﬁek engineeren en

ontwikkeld en geassembleerd in de avond- en weekenduren en

assembleren/modiﬁceren voor elke gewenste toepassing.

natuurlijk is het stel megatrots vanwege de nominatie en kan

‘We zijn in januari 2012 begonnen met het ontwikkelen van de

het niet wachten om gedecoreerd te worden...

Tandartspraktijk Van de Poppe
Voor Orthodontie & Mondhygiëne

Tandheelkunde beoefenen zoals wij zelf behandeld willen worden.

VAN DE POPPE
tandartspraktijk

Tandartspraktijk Van de Poppe is gevestigd aan:
Morel 5 (tegenover de Bredeschool De Kersentuin)
in Elst, telefoon (0481) 35 11 03
www.vdpoppe.nl

Post(peper)bus
heb je een idee voor
een leuk artikel:
meld het dan op
www.peperbusheteren.nl
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S.v. S.D.O.O en LR & PC De Hofruiters: de grootsten van Heteren

‘Verenigingen vormen de
kern van ons dorp’
Heteren kent een actief verenigingsleven en dat is in alle opzichten positief. Het draagt onder
nder
meer bij aan een sociale samenhang in het dorp. Het brengt mensen bij elkaar! Landelijk gezien
gaan verenigingen gebukt onder strenge bezuinigingsmaatregelen. Hoe is dat in Heteren? De voorzitters van de twee
grootste verenigingen in het dorp aan het woord: Tonny Jansen van s.v. S.D.O.O. en Marian Heering van De Hofruiters.
Met de komst van nieuwbouwwijk De Melkweide, zo’n vijftien

Subsidie

jaar geleden, groeide het ledenbestand bij s.v. S.D.O.O. tot on-

De Hofruiters is de tweede grootste vereniging in Heteren. “Ook

geveer vijfhonderd. Voornamelijk het aantal jeugdelftallen nam

wij hebben veel jeugd binnen onze gelederen”, vertelt voorzit-

toe. “Een goede ontwikkeling destijds, want jeugd vormt binnen

ter Marian Heering. Voor deze groep hebben wij veel te bieden.

onze vereniging een belangrijke pijler”, vertelt Tonny Jansen.

Zo organiseren we één keer per twee jaar een ponykamp en

Als voorzitter is hij al zestien jaar verbonden aan de voetbalclub.

vinden er naast de paardrijlessen verschillende evenementen

S.D.O.O. biedt plaats aan een voetbalschool waar zowel eigen

plaats in de manege. Er zijn ouders van wie hun zoon voetbalt

jeugdleden als leden van andere voetbalverenigingen aan

bij S.D.O.O en hun dochter paardrijdt bij ons. Dat is leuk!”

mogen deelnemen. “Een prima aanvulling op onze bestaande

De rijvereniging die is opgericht in 1973 vindt onderdak bij

trainingen. Het geeft aan hoeveel waarde wij hechten aan onze

Manege de Fruithof. Deze is eigendom van

jeugd. Ons eerste elftal, dat uitkomt in de vierde klasse,

Christel en Henk Berghuis. De Hofruiters telt zo’n

bestaat ook hoofdzakelijk uit eigen jongens.

vierhonderd leden. “Er is zelfs een wachtlijst.

Daar zijn we trots op.” Sinds een paar

Deze is de laatste jaren wel geslonken”, bekent

jaar heeft de voetbalclub ook

Heering. “Ook wij hebben te maken met de

weer een damesteam.

recessie, waardoor we al een aantal van onze

Nieuwe leden zijn volgens

lessen hebben moeten schrappen. Omdat wij de

Jansen nog steeds welkom.

manege huren van het echtpaar Berghuis moe-

“Om dames te blijven wer-

ten wij het doen zonder kantine inkomsten.” Op

ven verspreiden we onder

subsidie hoeft De Hofruiters in ieder geval niet

meer materiaal op scholen.”

te rekenen. “We hebben nooit subsidie gekregen
en dat hoeft ook niet. We kunnen prima onze
eigen broek ophouden. Dat doen we al zolang
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de vereniging bestaat. In een grijs verleden hebben we wel een

van verenigingen in Heteren. “Ze vormen de kern van ons dorp.

poging voor subsidie ondernomen, maar concreet is dat nooit

Ook de lokale overheid moet de maatschappelijke functie van

geworden.”

een vereniging blijven inzien. Als de gemeente meent dat sport
in het dorp belangrijk is, moet men de faciliteiten toekomst-

Kunstgrasveld

bestendig maken, onder andere door kunstgras aan te leggen.

Daarentegen zou Jansen met S.D.O.O. wél graag een beroep

Bezuinigen op het verenigingsleven is kortzichtig en gaat ten

willen doen op de gemeente. “Als we in de toekomst onze

koste van de zo gewenste sociale samenhang.”

leden willen behouden, moeten de faciliteiten optimaal zijn. We
hebben zonder meer een mooi complex, maar de aanleg van

Ambitie

een kunstgrasveld is zeer wenselijk. In de zomer zijn de velden

Marian Heering is al sinds 1985 verbonden aan De Hofruiters en

door de noodzakelijke rustperiode niet beschikbaar en ook in de

sinds 1992 als voorzitter. Heering wil lessen van een kwalitatief

koude wintermaanden worden we beperkt in onze mogelijkhe-

hoog niveau bieden tegen een prijs die voor iedereen betaal-

den. Een kunstgrasveld biedt uitkomst om de voetbalsport het

baar is. “Ik zorg voor goede, gekwaliﬁceerde instructeurs die

gehele jaar te kunnen beoefenen. Dit is niet te realiseren zonder

onze leden op een goede manier leren paardrijden, maar ook

ﬁnanciële steun van de gemeente. Vooralsnog krijgen wij nul op

plezier laten beleven. Bovendien telt onze vereniging naast

het rekest.” Jansen onderschrijft het maatschappelijke belang

recreanten veel wedstrijdruiters die niet onverdienstelijk presteren.”
Ook in de toekomst wil Heering kwalitatief goede paardrijlessen
kunnen blijven bieden. “Onlangs hebben wij ons 40-jarig jubileum gevierd, dus ik zou zeggen: nog 40 jaar erbij. Dat zal ik zelf
wel niet meer meemaken”, zegt ze lachend.
Tonny Jansen wil met S.D.O.O. graag een veilige en plezierige
omgeving kunnen blijven bieden aan de jeugd en die tot in
lengte van dagen aan de club binden. “Daarnaast willen wij
voorkomen dat we meegezogen worden in de trend van schaalvergroting. S.D.O.O. is een mooie, zelfstandige dorpsclub en dat
willen we graag blijven.”

Profvoetballer: droom of werkelijkheid?

Teun kiest voor NEC
Sla bij een jongen zijn vriendenboekje van de lagere school open en je komt
bij ‘droomt ervan later te worden ...’ beroepen tegen als politie, piloot of ..
profvoetballer. Overigens kom je tegenwoordig de ‘profvoetballer’ zelfs al
tegen in de boekjes van meisjes. Van de 1,2 miljoen leden van de KNVB is al
ietsje meer dan 10% meisje/vrouw!
Laat er van die 1,2 miljoen voetballers nou eens 500 hun geld

In een competitie waar ook PSV en Ajax aan

met voetbal verdienen, dan zijn dat er minder dan 0,05% van

deelnemen staat NEC bovenaan.

het totale aantal. Klein kansje dus.

Bovendien heeft Teun er ook voor gekozen in
Nijmegen naar de school te gaan en de

Toch hebben we in Heteren weer een voetballer, de 9-jarige

Klimboom te verlaten. Zelfs de gymlessen op

Teun Heijmans, die er voor gaat.Na vijf jaar lang bij SDOO te

de nieuwe school staan in het teken van voetbal. Als je er voor

hebben gevoetbald, met de nodige kampioenschappen, heeft

gaat dan ook maar helemaal!

hij aan het begin van dit voetbalseizoen er voor gekozen om bij
de E1 van NEC in Nijmegen te gaan voetballen.

Succes Teun!

| 35

