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Alles is anders

Het is net als andere jaren weer gewoon voorjaar geworden. Maar alles is  
anders. Ook deze uitgave van de Peperbus, die in normale tijden vooral in het 
teken staat van Koningsdag. Een virus dat nota bene uit het latijn vertaald 
‘kroon’ heet, zet een streep door ons jaarlijkse Oranjefeest. 
Het Oranjecomité betreurt het zeer dat we dit jaar ons mooie programma niet 
kunnen uitvoeren, maar veiligheid en gezondheid staan voorop. Wie weet 
komt er later in het jaar nog een evenement, maar zo ver kunnen we nog niet 
vooruit kijken. 
Ook de dodenherdenking van 4 mei en de viering van 75 jaar vrijheid krijgen 
een andere vorm dan we gewend zijn. Het Oranjecomité hoopt dat er toch een 
mooie, respectvolle herdenking mogelijk is, met o.m. het leggen van bloemen 
en de traditionele twee minuten stilte. Nadere berichten volgen.

Elders in deze aangepaste uitgave van de Peperbus geeft de redactie extra  
betekenis aan het motto ‘voor en door Heteren’. We richten de aandacht op de  
meest kwetsbare dorpsgenoten en op de mensen aan wier zorg zij zijn toever-
trouwd: de bewoners en het personeel van zorgcentrum Liefkenshoek. 

Het isolement dat de ouderen moet beschermen, schept tegelijk een afstand 
die pijn doet. In deze uitgave geven we ruimte aan mensen die hun familie of 
vrienden in Liefkenshoek een hart onder de riem willen steken. Natuurlijk kan 
dat ook via de telefoon of internet. Maar een groet in druk voegt nog wat toe, 
denken wij.
En door middel van de onderstaande fotoactie hopen we verder het personeel 
van Liefkenshoek een hart onder de riem te steken. De mensen verdienen het!

Oranjecomité Heteren / Redactie de Peperbus

Colofon

De Peperbus is een initiatief van Ondernemers Vereniging Heteren, 

S.D.O.O., De STUW-welzijn, EHBO en Dorpsraad Heteren. 
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Arjan Stunnenberg maakte 17 maart bij het vallen van de avond een schitterende 

foto van de Peperbus. Wilt u die foto op groot formaat (40x40 cm) in huis? En wilt 

u tegelijk bijdragen aan een mooi gebaar voor het personeel van zorgcentrum 

Liefkenshoek dat zo zwaar op de proef wordt gesteld? Dat kan door € 12,50 over te 

maken op bankrekening nummer NL47 RABO 0309 2805 08 t.n.v. Ondernemers-

vereniging Heteren, met vermelding van ‘Peperbus-foto’. Vergeet niet uw naam 

en (post)adres! U krijgt de foto dan in een stevige koker thuisbezorgd. Arjan heeft 

de foto gratis beschikbaar gesteld voor deze actie. Na aftrek van de kosten gaat 

vier euro naar een potje voor het Liefkenshoekpersoneel. Zo maar een bijdrage 

overmaken mag natuurlijk ook! Doe mee en laat ons dorp 

van zijn mooiste kant zien!

FOTOACTIE VOOR LIEFKENSHOEK-PERSONEEL

Koop 
een foto 
€ 12,50

€ 4,00 
gaat naar 
Liefkens-

hoek

Dé Peperbus-sticker!

Heeft u een NEE-NEE-sticker, maar wenst u wél de Peperbus?

Stuur dan een e-mail naar natasjavanbussel@upcmail.nl  

Plak de sticker op de brievenbus; wij bezorgen dan ook bij u!
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“Het is niet anders, er is niet meer aan te ontkomen, de Lofstem 
stopt. Op 30 juni is het slotoptreden samen met het seniorenkoor 
van Liefkenshoek. We hebben momenteel dertig leden en de ge-
middelde leeftijd is 78 jaar. Vanwege de hoge leeftijd van de leden, 
het wegvallen van leden en het stoppen van de dirigent is het on-
mogelijk om langer door te gaan. Er is in de afgelopen jaren slechts 
één nieuw lid bijgekomen en het bestuur is al jaren ongewijzigd.”

“Mijn vader (George van Gaalen) is meer dan zestig jaar lid geweest 
van de Lofstem en heeft tot zijn tachtigste gezongen. Hij is zelfs 
koninklijk onderscheiden. Waarom ik lid geworden ben? Je was 
bijna genoodzaakt om mee te gaan, er was geen ontkomen aan. Ik 
was al eens op het meisjeskoor geweest, dat was een onderdeel van 
de Lofstem. En ik had ook wel belangstelling voor muziek, speelde 
een beetje orgel.”

“Zingen verrijkt mijn leven, dat doe ik dan ook met veel plezier. 
Misschien ook omdat ik kerkelijk ben opgevoed. Het geeft verbon-
denheid met elkaar, je deelt ook die verrijking, door samen te zin-
gen. We hebben op hoog niveau gezongen en aan concoursen mee-
gedaan en reisden dan het hele land door. Iedereen was ontzettend 
nerveus, we stonden dan op het podium met trillende benen.”

“Alleen maar vrouwenstemmen vind ik zelf niet mooi, een beetje 
hoog en ‘jankerig’. Het klinkt wat schreeuwerig zonder mannen-
stemmen. De sopranen hebben de hoogste stem, die hebben de 
overhand. Dat moet ook wel, die zingen namelijk de melodieën. 

We hebben op dit moment bij de mannen nog drie tenoren en vijf 
bassen. Het is moeilijk om tenoren te krijgen. Er zijn koren waar 
sommige vrouwen de tenoren zingen. Zelf ben ik altijd sopraan 
geweest.”

“Bij de Lofstem heb ik alle bstuursfuncties gehad, behalve die van 
voorzitter. Ik ben begonnen als secretaris, ik was namelijk bekend 
met computers en financiën. Heb bijna 45 jaar bij de gemeente 
gewerkt, bij de financiële administratie. Voorzitter wilde ik niet 
worden, ik had wel de capaciteiten, maar ik durfde eigenlijk niet. 
Omdat er niemand was, ben ik acht jaar geleden voorzitter gewor-
den. De financiële administratie doe ik erbij. Uiteindelijk kan ik 
mijn zegje doen en heb ik er veel van geleerd. Daar ben ik ook wel 
trots op, het is een hele overwinning geweest.”

“Onze dirigent stopt, hij is bijna 35 jaar dirigent bij de Lofstem 
geweest. Naast zijn werk als muziekdocent had hij in totaal vijf 
koren. Hij gaat nu met pensioen en zal ook minder koren gaan be-
geleiden. De dirigent is een geschoold iemand en hij moet ons de 
muziek eigen maken. Hij zit achter de piano. Arie is een vrij rusti-
ge man. Op het moment dat het erom gaat, meestal bij de generale 
repetitie, krijgen we er echter ook wel eens flink van langs.”

“Tijdens de ledenvergadering eind februari, heb ik het nog ge-
noemd; de sterke band die we met elkaar hebben en dat veel men-
sen al lang lid zijn. Mevrouw Slootweg is het langst lid, vanaf 1963. 
En ons oudste lid in leeftijd – de moeder van de dirigent – is 91 jaar. 
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Op 20 december 1910 is de christelijke gemengde zangvereniging de Lofstem opgericht. Dit koor heeft een belangrijke plaats 

ingenomen in het verenigingsleven van Heteren. De Lofstem is een belangrijk onderdeel van het leven van Joke Smaling-  

van Gaalen. Joke is 47 jaar lid en heeft zich zo’n veertig jaar ingezet als bestuurslid. Zij vindt het dan ook erg jammer dat de  

Lofstem ophoudt te bestaan.

De Lofstem zwijgt voorgoed

DOOR JELLE LOOSMAN
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Dat is de hoogste sopraan die we erbij hebben, en ze kan nog best 
hoog komen. Willem van Heteren uit Randwijk is vorige week  
tijdens de ledenvergadering gehuldigd, hij is vijftig jaar lid. Een 
leuke bijkomstigheid voor mij is dat ik mijn man bij de Lofstem 
heb ontmoet. Negen jaar geleden – ik was toen zestig – ben ik met 
Dick getrouwd. Zijn eerste vrouw werd ziek en overleed, kort  
nadat zij in Heteren waren komen wonen. Dick is een man die niet 
alleen kan zijn en werd lid van de Lofstem. In het begin gingen we 
wel eens een eindje fietsen en na anderhalf jaar sloeg de vonk over. 
Hij zingt ook bij een Shanty koor; zo gauw hij de ogen los heeft  
begint hij te zingen.”

“Dit is mijn verhaal en het verhaal van de Lofstem, 

een vereniging van bijna 110 jaar oud.”

“Stoppen met zingen doe ik niet, ik zing in de cantorij van de 
Vloedschuur. Cantorij is van oorsprong bedoeld om de mensen 
een nieuw lied aan te leren in de kerk en om de dienst een beetje 
aan te kleden. Wij zingen dan ook vierstemmig, terwijl een kerke-
lijke gemeente maar eenstemmig zingt. Het is een gelegenheids-
koor van 25 leden en we repeteren alleen voor Pasen en voor Kerst.”

“En als vrijwilliger blijf ik actief, ik prijs me gelukkig dat ik iets te 
doen heb. Voor de cantorij houd ik de muziek bij in de vorm van 
een archief. Samen met de predikant zoek ik de liederen uit voor 
de diensten. En voor de kerk doe ik de financiële administratie, ik 
ben penningmeester voor de diaconie. Een grote hobby is de tuin, 
daar werk ik graag in, echt geweldig. Ga daarom niet graag (lang) 
op vakantie. Komt waarschijnlijk ook omdat ik lang alleen heb  
gewoond.”

“Mijn ouders hadden een gemengd boerenbedrijf en een grote 
groentetuin aan de Julianaweg in Heteren, waar nu Henk en Dicky 
van Middelkoop wonen. En bij Randwijk hadden we een kersen- 
en puimenboomgaard. ’s Zomers liepen daar ook de koeien. Wie 
handjes had moest helpen, en ik ben van mening: daar word je niet 
slechter van. In 1985 heb ik het huis er tegenover gekocht en heb ik 
mijn ouders in huis genomen. Mijn vader nodigde zich overigens 
wel zelf uit. Ze waren dusdanig oud en mijn moeder was nagenoeg 
blind, dat ik ze niet alleen kon laten. Omdat ik in Heteren werkte, 
was ik kort bij als er wat was. Ik vind het erg fijn dat ik dat heb kun-
nen doen en dat we het eigenlijk met z’n drieën hebben opgelost. 
Zo hebben ze hier tot het eind kunnen wonen.”

“Dat je elkaar ‘kwijtraakt’, er zijn veel mensen die daar tegenop 
zien. Zingen bij de Lofstem zorgt namelijk voor verbinding. On-
langs is als gevolg van een val van de trap een bestuurslid overle-
den, dat heeft een enorme impact. We zijn wel van plan om nog 
een paar keer per jaar iets leuks te gaan doen, bijvoorbeeld pannen-
koeken eten. Ook is het de bedoeling om lief en leed bij te houden.”

“We blijven tot en met juni elke dinsdag in Liefkenshoek repe-
teren. We zingen dan prachtige christelijke liederen en bezingen, 
zoals het in de statuten staat, ook de natuur. Vorig jaar is al bekend 
gemaakt dat de Lofstem stopt. Zo heeft iedereen al een beetje kun-
nen wennen aan het idee. Ook kun je niet zomaar stoppen; we 
moeten uitgeschreven worden bij de kamer van koophandel en de 
bezittingen moeten verdeeld worden. De financiën maken we zo-
veel mogelijk op bij de afscheidsavond. De piano wordt geschon-
ken aan Liefkenshoek. We leven er zo al een tijdje naar toe. Ik heb 
er nu minder moeite mee dat het stopt dan een jaar geleden.”

Joke Smaling-van Gaalen
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RVS producten op maat

Balustrades

Trapleuningen

Aanrechtbladen

Keukenachterwanden

Tafels (voor binnen en buiten)

HTI-RVS | Uw specialist in RVS maatwerk

Stijlvolle RVS producten en projecten. Op maat voor u gemaakt. 
Voor de zakelijke markt én voor particulieren. Inclusief montage 
en installatie op locatie.

Bel (0318) 65 31 32  | www.hti-rvs.nl

 bij elke 
nieuwe opdracht

korting op
haarverzorging 

bij Piki’s

Bij een nieuwe opdracht krijgt u van ons een Piki’s-kortingsbon 
die u kunt verzilveren in de kapsalon.
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Was het misschien niet beter geweest wanneer ik asociaal 

een jumbokar vol levensmiddelen had gehamsterd en me 

voor een poosje veilig had verstopt achter de dikke muren 

van de Peperbus? Om er pas weer vandaan te komen wan-

neer het coronavirus was uitgeraasd?

In een bizarre droom zou het misschien mogelijk zijn geweest 
dat ik, vermomd met een pruik, bril en een plaksnor hamsterend 
door de Jumbo was gaan rennen.
Daarna de Peperbus had vol gezet met voedsel voor enkele maan-
den, om vervolgens in de nacht daarop zwetend wakker te wor-
den omdat er daar geen enkele voorziening is om het eten voor 
te bereiden en het meeste voedsel na een week ook nog bedorven 
zal zijn. U merkt wel wat een algehele of gedeeltelijke sociale  
isolatie doet met een mens. Je wordt als het ware ongewild maar 
onverbiddelijk op jezelf teruggeworpen. 

Opmerkelijk is dan vervolgens hoe verschillend mensen daarop 
kunnen reageren. Ikzelf heb hierboven bijvoorbeeld een fictieve 
situatie geschetst. Maar het kan ook, zoals ik zelf heb kunnen 
constateren in een supermarkt, bij sommige egoïsten resulteren 
in een hamsterwoede die, hoe vreemd ook, gericht was op het  
verkrijgen van zoveel mogelijk toiletpapier. Een graaiwoede 
waar ik niets van heb begrepen. Maar zelfs een stelling van ca. 
acht meter met zakken chips was door de hamsteraars leegge-
plunderd. Nou is dat misschien nog enigszins te verklaren wan-
neer je bedenkt, dat sommigen op één tv-avond, hangend op de 
bank, één of meer zakken chips verorberen. Als je dan door een 
sociaal isolement ongewild aan huis bent gekluisterd en, han-
gend op diezelfde bank, aangewezen bent op Netflix, dan red je 
het inderdaad niet met een paar zakjes chips per dag. Vreemder 
vond ik het daarentegen, dat zelfs het vak met flesjes Maggie was 
geplunderd. De logica daarachter is mij geheel ontgaan. Maar het  
coronavirus haalt bij de meeste mensen gelukkig ook het beste 
naar boven. De sociale cohesie onder de mensen is in zulke situa-
ties opmerkelijk groot en het naobuurschap heeft ook in ons 
dorp grote betekenis gekregen. Het zal ook hard nodig zijn en 

dan zou het achteraf natuurlijk heel jammer zijn als sommige 
mensen zich later moeten realiseren van had ik maar… 

Zo’n sociaal isolement geeft overigens ook ruimte aan overden-
kingen van wat ik nog had willen doen voordat het openbare 
leven stagneerde. Ik had al heel lang het plan opgevat om een 
familielid te bezoeken, maar vage smoesjes hadden mij daar tot 
nu toe steeds van weerhouden. Nu denk ik, had ik maar wel dat 
bezoek gebracht zodat ik daar geen wroeging over zou hebben. 
Wat enigszins uitkomst biedt, is een telefoontje en excuses waar-
om ik niet eerder langs ben gekomen. Bij een goeie kennis, die 
in het oosten van het land een eigen zaak was begonnen, moest 
ik tijdens de opening verstek laten gaan. En zelfs aan de belofte 
om hem zo snel mogelijk daarna op te komen zoeken, heb ik mij  
helaas niet weten te houden. Nu het in de huidige situatie nog 
maar de vraag is of hij zijn nieuwe zaak overeind zal kunnen hou-
den, moet ik enigszins beschaamd concluderen, had ik maar…

Als ik de dagelijkse krant las, werd ik regelmatig getriggerd door 
interessante theatervoorstellingen of mooie films. Het voor- 
nemen om het één of het ander binnenkort te gaan bezoeken, 
bleek in de praktijk doorgaans net even anders uit te pakken. 
Nou ja, deze week even niet, maar volgende week ga ik wel. Was 
het plan, maar van uitstel kwam afstel. En natuurlijk denk ik nu: 
had ik maar wel die leuke bezoekjes ingepland. Zo denk ik nu ook 
over het gebruik van de museumjaarkaart. Vorig jaar december 
nog aan de keukentafel bedacht. In het nieuwe jaar ga ik veel 
gebruik maken van de kaart en bezoek zoveel mogelijk musea 
waar ik nog niet ben geweest. Ik begon in januari enthousiast 
en bezocht een eerste museum maar daarna bleef er van mijn 
goede voornemens weinig meer over. En wederom bezorgt het 
mij in dit sociale isolement een kleine kater, want had ik maar… 
Al moet ik vervolgens wel vaststellen dat in het licht van de  
situatie rond het coronavirus al deze overdenkingen een triviaal 
karakter hebben. Vervolgens hoop ik dat u en ik uiteindelijk de 
gelegenheid krijgen invulling te geven aan datgene waar we door 
de omstandigheden niet aan toe zijn gekomen.
 De Kerkuil.

Had ik maar…
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DOOR PETER VAN BUSSEL

Heteren, een oud dorp aan de Rijn, waarvan wordt gezegd dat er geen ziel in zit. Een dorp waarvan opgroeiende jeugd niet kan 

wachten om naar de stad te vertrekken of juist heel graag blijft. Dit dorp werd genomineerd voor de ‘Dorpsvernieuwingsprijs’ 

en ‘Maak Gelderland Mooier’, won de UEPG Sustainable Development Award en kreeg ook nog eens de titel ‘Transition Town’. 

Bert JansenBert Jansen

Waarin een klein dorp groot kan zijn

Het hart kloppen 
gaat eindelijk
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>2005 | Artica tekeningen 2005 | reactie in De Gelderlander

1988 | reactiebrief Gemeente Heteren

1988

Voor Bert is het begonnen 
op 10 februari 1988. Op die 
dag stuurt hij namens de 
ondernemersvereniging een 
brief aan de gemeente om 
betrokken te mogen worden 
bij de verdere ontwikkeling 
van Winkelcentrum  
De Beemd (op de locatie  
van de huidige Jumbo). 

1990

Op 15 januari 1990 vindt de eerste informatie-
avond plaats in de raadszaal van de gemeente 
Heteren, toen nog aan de Kastanjelaan 4, 
onder leiding van burgemeester Annelies 
Verstand. 
In de tien jaar die daarop volgen, is heel veel 
gepraat, zijn er heel veel structuurschetsen 
gemaakt en besproken. Maar er gebeurt niets.
Eind jaren negentig komt daarbij dat Heteren 
wordt betrokken in de gemeentelijke herinde-
ling. Het centrum van Heteren staat niet 
langer bovenaan het prioriteitenlijstje.

2000

Op 4 april 2000 komt er toch weer schot in 
de zaak. Op die dag wordt het haalbaarheids-
onderzoek voor het winkelcentrum gepre-
senteerd. Het benutten van 2.700 vierkante 
meter winkelruimte is haalbaar. Inmiddels 
is projectontwikkelaar Artica betrokken bij 
het project. Vanuit de Dorpsraad speelt ook 
Marinus van der Linde een belangrijke rol.

2001

Op 10 september 2001 meldt de krant dat begin 2002 
het finale besluit zal vallen over het centrumplan van 
Heteren.

2005

Op 8 maart 2005 volgen de eerste 
tekeningen van Artica (zie afbeelding). 
Tijdens een bijeenkomst in de Bongerd 
op 9 maart 2005 spreken de bewoners 
schande van de plannen omdat een echt 
dorpsplein, het Hart, nog steeds ont-
breekt. De politiek wil eigenlijk alleen 
maar woningen.

19
90

2000

2001

2005

1988

Waarom hebben we 32 jaar op een Hart moeten wachten?

Bert, waar komt jouw drive vandaan om het vol te houden?
“Ik heb het idee gehad dat de politiek mij voor de gek heeft gehouden. Ik kan daar slecht tegen en dat heeft mij extra 
motivatie gegeven om het vol te houden. De andere kant is mijn enorm sterke wens om een Hart in Heteren te krijgen, 
een plek waar we samen kunnen zijn. Het verder slagen van het plan hangt nu van de inwoners af!”

We vragen Bert Jansen, 75 jaar en oud-eigenaar van de Hubo, naar de belangrijke momenten gedurende de afgelopen 32 jaar! Bert haalt  
een aantal mappen uit de kast. Alle brieven en tekeningen heeft hij bewaard.

Het hart kloppen 
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2020

Artica Vastgoedontwikkeling, in de persoon van Evert 
Slooten, vindt uiteindelijk in januari 2020 de belegger die 
gelooft in de plannen. Eindelijk is de financiering rond! 
De eindstreep nadert: de betrokkenen ondertekenen in 
februari de afspraken in een ‘Verklaring van Succes’.  
Ook de Welstandscommissie is akkoord met de gepre-
senteerde tekeningen. In maart worden de plannen aan 
Heteren vertoond. Vanwege het coronavirus gebeurt 
dat niet in een volle Bongerd, maar door middel van een 
videopresentatie die via internet door iedereen te bekij-
ken is. (www.hartvanheteren.nl)
De schop kan de grond in wanneer zeventig procent van 
de appartementen is verkocht!

2008 | artikel in De Gelderlander

2007

Op 12 juli 2007 schrijven Kruidvat en Lidl gelijktijdig 
aan de Gemeente Overbetuwe dat zij zich graag in 
het nieuwe centrum van Heteren willen vestigen. 
Uit verschillende onderzoeken die vervolgens in 
opdracht van de gemeente Overbetuwe worden  
gemaakt, komt naar voren dat er geen ruimte voor 
een tweede supermarkt in Heteren is. Ook Schuitema  
(de oude eigenaar van de C1000, de voorganger van 
de Jumbo) meldt op 18 februari 2008 onder meer aan 
de Dorpsraad dat een tweede supermarkt niet haal-
baar is. De Gelderlander schrijft op 19 februari 2008: 
‘Heteren schreeuwt om Lidl.’  
Toch komen de Lidl en het Kruidvat er niet.

Vervolgens volgt weer een periode van tien jaar waarin er veel wordt gepraat maar weinig gedaan.

2017

Tijdens een bijeenkomst van 12 juli 2017 met de 
gemeente, de ondernemersvereniging OVH en 
Artica blijkt dat er nog steeds wordt gesproken 
over de Lidl. De Lidl en het Kruidvat zijn nog 
steeds geïnteresseerd. Volgens het verslag van 
die vergadering zullen de directies van de Lidl 
en Jumbo met elkaar in overleg treden. Of dat 
is gebeurd, weet Bert Jansen niet. De precieze 
reden voor het afhaken van Lidl kent hij ook 
niet. Na alle gesprekken die er hebben plaatsge-
vonden, heeft Bert er zo wel zijn gedachten bij. 
Na het afhaken van de Lidl en het Kruidvat/
Trekpleister geeft gemeente Overbetuwe aan 
niet meer te geloven in de vanuit het dorp zo 
bepleite winkels in het plan.

2018

Dinsdag 6 februari 2018 is een belangrijke dag voor de verdere 
gang van zaken. Er vindt een rondetafelgesprek plaats in Elst. 
Meer dan honderd Heterenaren zijn er bij. Het resultaat is dat  
het dorp nog één kans krijgt om gezamenlijk te kijken of er een 
Hart van Heteren kan worden gerealiseerd. 

Stichting Hart van Heteren wordt vervolgens opgericht, oorspron-
kelijk bedoeld om als verhuurder van de winkelruimte op te treden 
en de activiteiten rondom het plein te initiëren, De gemeente geeft 
hiervoor subsidie. Vanaf dat moment wordt samengewerkt tussen 
wethouder Rob Engels en projectleider Sandra Geerts (gemeente 
Overbetuwe), Evert Slooten (Artica Vastgoedontwikkeling) en 
de stuurgroep Hart van Heteren. Daarin zitten Hella Grandjean 
(Dorpsraad), Bert Jansen (Ondernemersvereniging Heteren),  
Ronnie Groenewold (Dorpsraad), Patrick Gering (stichting  
Hart van Heteren) en Bert van Putten (Heteren Sociaal). 

2019

Op 8 januari 2019 presenteert een dreamteam van ondernemers en 
experts het jongste concept voor het Hart van Heteren en de intentie-
overeenkomst aan de belangstellende inwoners in de Bongerd. 
Tijdens de Midsummernight (21 juni) worden de eerste schetsen 
van het Hart van Heteren aan de inwoners gepresenteerd. 

Het lukt de stichting Hart van Heteren nu om na veel inspan- 
ningen voldoende huurders te vinden. De tweede helft van 2019 
staat in het teken van de zoektocht naar beleggers, met behulp  
van de OHG (investeringsfonds van de provincie Gelderland).  
Alles lijkt goed te gaan, maar helaas mislukt in december een deal  
met beleggers.

2007

2017
2018

2019

20
20
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Verbouwing Flessestraat en  
Kastanjelaan

In de tweede helft van 2020 staat de verbou-
wing van de Flessestraat en de Kastanjelaan 
op het programma. Beide straten worden 
flink onderhanden genomen en krijgen een 
mooie upgrade!

De Flessestraat zal opgedeeld worden in twee  
gedeeltes. Vanaf de rotonde Boterhoekse-
straat / Achterstraat / Flessestraat zal de  
Flessestraat een parkuitstraling krijgen met 
veel bomen en groen. Vanaf de Apotheek 
tot en met de Kastanjelaan zal de Flesse-
straat een echte centrumuitstraling krijgen 
met onder andere een plein met bankjes en  
diverse centrumobjecten.

De Kastanjelaan krijgt een karakteristieke 
uitstraling. Een uitstraling die past bij de 
karakteristieke gebouwen die zich aan de 
Kastanjelaan bevinden en die past bij de 
nieuwe uitstraling van de Flessestraat.

Het is gelukt! Heteren krijgt een prachtig 
nieuw Dorpsplein met winkels, maat-
schappelijke voorzieningen, twintig  
appartementen en veertien woningen!  
Hiermee is er na lang wachten eindelijk 
duidelijkheid. De stichting Hart van 
Heteren heeft op 17 februari formeel  
haar verklaring van succes ingediend bij  
de gemeente Overbetuwe. Op 13 maart 
stond er een informatieavond gepland  
om alle geïnteresseerden te informe-
ren over de realisatie van het Hart van  
Heteren. Vanwege de maatregelen die  

door COVID-19 in-
gevoerd zijn, mocht  
hier geen publiek  
bij zijn. De infor-

matieavond is echter wel doorgegaan 
en opgenomen! Mocht u de informa-
tieavond gemist hebben dan kunt u de  
presentatie terugkijken op 
www.hartvanheteren.nl

Update Hart van Heteren

Opening Klompenpad

Steun de lokale middenstand

We leven momenteel in een bizarre tijd. 
Hulpverleners draaien extra diensten en 
ondernemers hebben hun zaak moeten 
sluiten of zien veelal minder klanten in 
hun winkel. De boodschap is al eerder ver-
spreid maar ook wij als Dorpsraad willen de 
boodschap graag kracht bijzetten: ‘Steun de  
lokale middenstand!’
Meer dan ooit is het belangrijk om het ko-
pen bij lokale ondernemers te overwegen. 
Ga je naar een grote bouwmarkt of loop je 
even binnen bij onze Hubo? Koop je online 
je cadeautje, nieuwe schoenen, laptop of  
dierenvoeding? Of kijk je eerst bij een van 
onze Heterense ondernemers?

Zij dragen namelijk ook in belangrijke mate 
bij aan het vitaal houden 
van onze verenigingen 
en het ondersteunen 
van lokale initiatieven!
Bedankt voor jullie steun!

Het was even spannend of de feestelijke opening van het nieuwe Klompenpad XL 
door zou gaan, maar toch was het vrijdag 13 maart eindelijk zover. Na jaren van 
plannen, overleggen en doorzetten is het eerste Klompenpad XL van maar liefst  
27 kilometer realiteit geworden. Een mooie verbinding tussen diverse dorpen en met 
de stad Wageningen. 
Het klompenpad XL door de uiterwaarden aan beide zijde van de Nederrijn is uitge-
zet door een groep enthousiaste vrijwilligers uit de dorpen die aan het Klompenpad 
liggen. De wandeltocht over het Klompenpad XL, ook wel Nederrijnsepad genoemd, 
kan in zijn geheel of in gedeeltes gelopen worden.

Wilt u het Klompenpad ook een keer lopen of weten hoe u het klompenpad in gedeeltes 

kunt lopen? Alle benodigde informatie vindt u bij manege de Fruithof of op de website 

www.klompenpaden.nl

Nieuwe Dorpsraadsleden

Ondanks vele mooie successen en 

lopende projecten zijn er ook nog  

veel zaken die we graag zouden willen  

oppakken. Daarom zijn wij op zoek  

naar nieuwe leden die ons team  

zouden willen en kunnen versterken! 

Wil jij je inzetten voor Heteren en  

durf jij je nek uit te steken? Wil jij niet 

aan de zijlijn toekijken? Overweeg dan 

om je aan te sluiten bij de Dorpsraad. 

Neem voor meer informatie contact  

op met een van onze Dorpsraadsleden 

of stuur een e-mail naar  

info@dorpsraadheteren.nl. 
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van een verstrooide 
kudde

14

Pastoor Donders van Heteren 
en nog heel veel meer

Herder

Karel DondersKarel Donders
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Als pastoor Karel Donders (35) bij zijn parochiecentrum in  
Bemmel de deur uitstapt, kijkt hij uit op het nog steeds imposante 
gebouw waar tot 2015 de katholieken van Bemmel ter kerke gin-
gen. ‘Welkom in de Theater Kerk’, staat er nu in grote letters op 
de voormalige Donatuskerk. Een toch wel pijnlijk teken van de 
krimp waarmee gelovig Nederland, de katholieken niet uitgezon-
derd, te maken heeft. 

Het bleke gezicht van pastoor Donders steekt scherp af tegen zijn 
zwarte pak-met-priesterboord, de dagelijkse kledij van de katho-
lieke priester. Hij heeft genoeg zorgen, met een zo uitgebreide en 
verstrooide parochie, maar hij maakt toch een opgewekte indruk. 
Hij is immers opgegroeid met de ontkerkelijking. “Ik hoor nog 
vaak van mensen dat de kerk vroeger altijd vol zat. Maar die tijd 
heb ik al niet meer gekend. Het was eerder zo dat je priemende 
ogen in je rug voelde als je als jongere in de kerk zat. Zo van: wat 
doe jij hier.”

Opgelegd pandoer was het niet voor de jonge Karel Donders dat 
hij priester zou worden. Hij was (en is) geïnteresseerd in tech-
niek en stond op het punt om na de middelbare school werktuig-
bouwkunde te gaan studeren. Opgroeiend in de Arnhemse wijk  
Presikhaaf was hij echter in een kleine groep jongeren altijd in 
contact gebleven met de kerk en uiteindelijk viel hij toch voor het 
priesterschap. 

Wat het aantrekkelijkste van het priesterschap voor hem is?  
“Het mooiste is dat je in het leven van mensen betrokken raakt.  
Je komt vanzelf, op wat ik noem levensmomenten, met mensen in 
gesprek. Ook al is het geloof dan wat weggezakt, mensen hebben 
toch behoefte om over zulke zaken te praten en samen te bidden. 
Je kunt dan zó veel voor mensen betekenen door er alleen maar te 
zijn.” 

Samenwerking

De uitgestrekte parochie van Donders is geleidelijk ontstaan  
vanuit eerdere samenwerkingsverbanden. Die waren nodig  
omdat de lokale parochies te weinig draagvlak over hielden en 
er ook te weinig priesters zijn om alles bij het oude te houden. 
Voordat de huidige Maria Magdalena parochie ontstond, waren  
de Overbetuwse parochies, zoals die van de Heterense Maria  

Onbevlekt Ontvangen, al samen gaan werken in de St. Benedictus  
parochie. In Lingewaard was zo de parochie De Levensbron ont-
staan. 

In Heteren zijn ongeveer 650 katholieken ingeschreven. Met 
in totaal 43.000 parochianen, ook al zijn die lang niet allemaal  
actief, heeft pastoor Donders nog een flinke achterban. Dat komt 
mede doordat in plaatsen als Elst en Oosterhout flink wordt 
gebouwd, zodat er ook meer katholieke gezinnen komen. Het  
gebied benoorden de Waal hoort tot Donders’ parochie, inclusief  
de Nijmeegse Waalsprong. Aan de Neder-Rijn is de Schuijtgraaf  
echter aan de collega’s in Arnhem toegevallen. 

Pastoor Donders en het team dat hem ondersteunt, hebben een 
drukke agenda. Hij leidt vrijwel elke ochtend ergens een dienst, 
meestal voor enkele tientallen mensen voor wie de kerkgang  
nog een gegeven is. Op de zondagen gaat hij telkens in een an-
dere parochiekerk voor in de misviering. Dat is eens per maand 
ook het geval in Heteren. Met huisbezoeken, catechismusles aan 
scholieren, de voorbereiding van de jongste jeugd op de Eerste  
Communie (na de doop in feite de toetreding tot de geloofsge-
meenschap) en regelmatige uitvaartdiensten is de agenda royaal 
gevuld. Zeker in de nog steeds voortdurende periode van kennis-
making besteedt Donders ook veel tijd aan de pastorale groepen  
in de diverse plaatsen.

De Aandacht

Zo schuift hij in Heteren nu en dan aan bij de pastorale groep die 
o.m. de Herberg de Aandacht organiseert. Donders ziet er een mo-
derne vorm van kerk-zijn in, waarin de ontmoeting voorop staat, 
ook voor mensen die geen band met de Katholieke Kerk hebben. 
Dat daaruit ook gesprekken over geloof voortkomen, spreekt 
vanzelf. “Dit is een speelsere, meer laagdrempelige manier om 
mensen bij elkaar te brengen”, vindt Donders. Op andere plaatsen 
wordt daarop gevarieerd: als er bijeenkomsten voor ouders zijn, 
wordt er iets voor de kinderen georganiseerd, soms is er een lunch 
na de kerkdienst. “Zo kunnen mensen een band met elkaar bou-
wen, vriendschappen sluiten. In zulke activiteiten zit de meeste 
toekomst.”

Wat dat de komende tientallen jaren gaat betekenen voor menige 
katholieke kerk in de Betuwe is een grote zorg, niet alleen voor de 
Kerk zelf. Gebouwen die niet meer worden gebruikt, gaan achter-
uit. Er is te weinig geld voor onderhoud. De jaarlijkse fondsen-
werving, bekend als de Actie Kerkbalans, brengt niet genoeg op. 

Dat de spitse toren van de katholieke kerk in Heteren tot in lengte 
van jaren mede het beeld van het dorp zal blijven bepalen, is dus 
niet vanzelfsprekend.

Ruim een half jaar is Karel Donders nu pastoor in Heteren. En in Herveld, Elst, Bemmel, Haalderen en nog een handvol  

plaatsen in de gemeenten Lingewaard en Overbetuwe. Had nog niet zo lang geleden bijna elk dorp wel zijn eigen kerk,  

pastorie én pastoor, Donders is verantwoordelijk voor vijftien parochies. DOOR LOUIS VAN DE GEIJN
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Karel Donders werd op 11 december 1984 geboren in Arnhem. 

Na de middelbare school en zijn priester-opleiding werd hij in 

2011 in Utrecht tot priester gewijd. Hij werkte o.m. in Groenlo 

en Barneveld voordat hij in september 2019 in Elst werd  

geïnstalleerd als pastoor van de Maria Magdalenaparochie.



WWW.JACOBSHETEREN.NL

HETEREN bv

Verhuizingen 
Piano- en vleugel
transporten
Inboedelopslag

Wij zijn dé Erkende Verhuizer van de Overbetuwe, 
bij ons voelt u zich direct (weer) thuis. 
Niet alleen van A naar B, maar van A tot Z! 
Goed en zonder zorgen. 
(Zie website voor klantbevindingen)

Dorpsstraat 20
6666 AH Heteren
Tel. (026) 472 24 88
info@jacobsheteren.nl
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In 1972 werd de Rijnbrug bij Heteren op feestelijke 
wijze geopend door de toenmalige Minister van  
Verkeer. Het was het begin van een stroom aan voer-
tuigen van noord naar zuid en andersom. De A50 over 
de Rijn wordt waarschijnlijk door meer dan 100.000 
voertuigen per dag gebruikt en dit al bijna vijftig 
jaar. De brug met een overspanning van ongeveer een  
kilometer heeft in de loop der jaren al meerdere  
keren haar laag asfalt vernieuwd gezien. De brug is 
van 2x2 naar 2x3 banen gegaan en dit heeft de stroom 
aan voertuigen alleen maar groter gemaakt. De op- en 
afritten zoals deze in de jaren zeventig zijn aangelegd, 
werden aangepast aan de Heterense kant. Ondanks 
deze veranderingen was de brug eigenlijk niet heel 
veel anders dan circa vijftig jaar geleden. 

Planning

Na vele jaren werd het volgens Rijkswaterstaat tijd 
voor een onderzoek en eventueel onderhoud aan de 
Rijnbrug. Rijkswaterstaat heeft voor alle bruggen in 
Nederland een planning en uiteraard een bijbeho-
rende begroting voor onderhoud. In 2019 was het tijd 
voor onze Heterense Rijnbrug. De pijlers onder de 
brug en de betonnen kokers, die onder de brug door 
lopen, ondergingen een grondige inspectie. 

Betonrot

De brug was ondanks haar leeftijd en toch wel heftige 
gebruik in zeer goede staat. Rijkswaterstaat kon dan 
ook niet anders concluderen dan dat de brug geen 
ernstige gebreken had en dat de staat van het beton 
ook geen acuut gevaar vormde. Er was wel sprake van 
betonrot. Dat is een schade die ontstaat doordat de in 
het beton aanwezige wapening gaat roesten. Beton-
rot wordt veroorzaakt doordat er kooldioxide uit de 
lucht of chloriden binnendringen. Dat laatste gebeurt 
meestal in een zeeklimaat of door het strooien van 
zout, zoals dat vaak op bruggen gebeurt. Dat proces 
van roesten tast de sterkte van het beton en dus ook 
die van de hele constructie aan.

Herstel

Alle pijlers en slechte plekken in de kokers van de 
brug zijn schoon gemaakt en het slechte beton is ver- 

wijderd. De stalen bewapening is behandeld en nieuw  
cement is aangebracht. Het meeste werk was nodig 
aan de welbekende pijler tussen de dijk en de aan-
hechting van de brug aan Heteren. Deze was er het 
slechtst aan toe. Verder zijn de leuningen aan de 
buitenkanten van de brug opnieuw geconserveerd. 
De klus is bijna geklaard. Wij kunnen weer met  
een goed en veilig gevoel over de brug knallen met 100 
kilometer per uur.

DOOR SEBASTIAAN JANSEN

De Rijnbrug was na 50 jaar wel aan 
onderhoud toe
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Gerard van den Top, Bram Obbema en Debby Nijenhuis-VosselmanGerard van den Top, Bram Obbema en Debby Nijenhuis-Vosselman



19

Debby, Gerard en Bram wilden op 4 juni 2020 meedoen aan Alpe d’HuZes om geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker. 

Door het coronavirus moeten ze hun deelname met een jaar uitstellen. De teleurstelling is groot, maar ook het begrip hiervoor. 

DOOR JOHAN KROES
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Debby Nijenhuis-Vosselman (42)

“Dat het evenement dit jaar niet door kan gaan, vind ik vooral 
verdrietig voor de mensen die het dit jaar voor de laatste keer had-
den kunnen meemaken. Denk aan kankerpatiënten die volgend 
jaar misschien zijn overleden. Zelf doe ik volgend jaar gewoon 
met dezelfde motivatie mee aan Alpe d’HuZes. Van dichtbij heb ik 
meegemaakt hoe het is als iemand kanker heeft. Het broertje van 
mijn man Dennis heeft twee keer leukemie gehad. De tweede keer 
was hij 18 jaar oud en dat was voor ons allemaal een heftige peri-
ode. Daarnaast ben ik verpleegkundige in Zevenaar op de afde-
ling Chirurgie en Orthopedie. Toen dit nog een streekziekenhuis 
was, kregen we regelmatig met borst- en darmkanker te maken 
krijgen. Dat is ook best zwaar, want je staat vaak machteloos langs 
de kant. Ik kan me daarom helemaal vinden in het doel van Alpe 
d’Huzes. Bovendien houd ik wel van een sportieve uitdaging. Ik 
vind het leuk dat je zo een sportief doel kunt combineren met een 
goed doel. Op die manier heb ik al eerder de Nijmeegse Vierdaagse 
gelopen voor de Hersenstichting. Daarnaast heb ik vorig jaar de 
marathon van Eindhoven gelopen. Ik zocht naar een nieuwe spor-
tieve uitdaging. Ik wil de berg in 2021 twee keer omhoog fietsen 
en één keer hardlopend. Tot nu toe heb ik bijna vierduizend euro 
opgehaald en ik hoop dat er met dit geld meer onderzoek komt 
naar kankerbehandelingen die minder zwaar zijn. Dat de patiën-
ten niet zo ontzettend ziek worden van de chemo’s en bestralin-
gen. Ook mag er wat mij betreft meer aandacht komen voor het 
traject nadat de kanker verdwenen is. Ex-kankerpatiënten hebben 
dan vaak nog te maken met zaken als zenuwpijn, verminking, ver-
moeidheid of iets als een stoma. Op dit moment train ik wel iets 
minder. Zo fiets ik geen lange afstanden, omdat ik de plekken pro-
beer te vermijden die veel mensen opzoeken met de racefiets.”
www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/debbynijenhuis-vosselman  

Gerard van den Top (48)

“Dat het evenement werd afgelast, zag je al wel aankomen, maar 
was voor mij toch een enorme teleurstelling. Er zijn nu alleen 
zaken die belangrijker zijn. Zelf heb ik al twee keer eerder mee-
gedaan, in 2011 en 2012. Dat was een geweldige ervaring! Saam-
horigheid, verdriet, maar zeker ook blijdschap komen allemaal 
samen op die berg. Dat maakt het heel intens en geeft enorm veel 
troost. Iedereen helpt elkaar, is er voor elkaar. In elke bocht van 
de beklimming staat ook een kaarsje, waar je een boodschap voor 
iemand kunt achterlaten. Hoewel ik een tante had die gestorven 
was aan kanker, deed ik toen vooral mee vanwege de sportieve 
uitdaging, nietsvermoedend wat ons een paar jaar later te wach-
ten stond. Op 11 februari 2016 kregen wij namelijk het nieuws dat 
onze dochter Vera, toen 9 jaar oud, kanker had. Dan staat je leven 
opeens op de kop. Vera was al langere tijd niet fit en toen er uitein-

delijk een röntgenfoto werd gemaakt, bleek dat ze lymfeklierkan-
ker had en dat ze al in stadium vier zat. Dat is het verst gevorderde 
stadium, dus het heeft veel te lang geduurd voordat deze diagnose 
werd gesteld. Daarna volgden zes chemokuren van vijftien dagen 
elk. Dit sloeg niet goed aan en na de derde kuur werd Vera er ook 
heel erg ziek van. We kwamen een keer uit het Erasmuszieken-
huis in Rotterdam en die nacht konden we gelijk door naar het  
Radboudziekenhuis in Nijmegen, vanwege de heftige reactie op de 
chemo. Dit heeft nog tot september geduurd, een tijd waarin we 
door een diep en donker dal gingen. Daarna zijn we begonnen met 
bestralingen. Daar reageerde ze gelukkig heel goed op! Nu gaat het 
goed met Vera en ga ik in 2012 terug naar de berg om stil te staan 
bij het verleden en te vieren dat het nu goed gaat. Het hele traject 
heeft veel impact gehad op ons gezin. Zelf heb ik hulp gezocht, 
want op een gegeven moment zit je best met jezelf in de knoop. Ik 
ben supertrots op de manier waarop Vera zich heeft terug geknokt 
en hoe ze het nu doet op school en bij SDOO. Door het gebruik  
van een bepaald soort medicijn is haar conditie niet zo goed en dit 
kan nog wel tien jaar zo blijven. Van mij mag er meer onderzoek 
gedaan worden naar dit soort effecten.” 
https://www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/gerardtop 

Bram Obbema (15)

“Ik zit op het Dorenweerd College en onze school doet ieder jaar 
met een team mee aan Alpe d’Huzes. Vanaf de vierde klas mag je 
jezelf inschrijven. Je moet dan wel eerst een motivatiebrief schrij-
ven. Zelf zit ik nu in het examenjaar van de Mavo, en omdat ik 
tot nu toe een goede cijferlijst heb en wel van een sportieve uit-
daging houd, heb ik mijzelf aangemeld. Jammer dat het dit jaar 
niet kan doorgaan, maar ik ben na dit jaar van plan om de Havo 
te gaan doen, dus dan kan ik in 2021 gewoon meedoen. We wil-
len dan vier keer naar boven fietsen. Dat is best ambitieus. Als je 
een berg op fietst, dan denkt je hartspier ‘dit kan ik wel’, terwijl je 
benen branden van de kracht die je moet zetten. Afgelopen win-
ter ben ik samen met mijn vader de Mont Ventoux op gefietst 
en dat ging in een gemiddelde van acht kilometer per uur. Zo’n 
klim is dus niet alleen zwaar, maar duurt ook lang. Onderweg  
probeer je elkaar er doorheen te sleuren. Tot het uitbreken van het 
coronavirus trainden we elke zondag met ons team. Nu train ik 
vooral zelf of samen met mijn vader. Ik vind 
het veel te leuk om er mee te stoppen.”
www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/

BramObbema10137 
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Tussen 1950 en 1960 reed Louise van Everdingen sa-
men met man en kinderen regelmatig van Velp naar 
Buren, op weg naar opa en oma. Snelwegen waren er 
niet en het hele gezin zat uren in de auto de kronke-
lige dijk te volgen richting Buren. Om de kinderen stil 
te houden op de achterbank vertelde Louise verhalen 
van het kraakmannetje dat allerlei avonturen beleef-
de. Al rijdend over de dijk gebruikte Louise alles wat ze 
zag om haar verhaal aan te vullen. En wanneer ze aan-
kwamen bij opa en oma was het verhaal uit. Maar als 
ze weer naar huis reden begon er een nieuw verhaal…

Via via krijgt de redactie het boek ‘Het kraakmanne-
tje’ in handen, verteld door Louise van Everdingen 
met illustraties van Daniëlle Venkata.
Wie is ze en heeft ze in Heteren gewoond, waarom ge-
bruikt ze de Peperbus in een kinderboek? Na het lezen 
van het boek worden we nieuwsgierig.

Na wat speurwerk komen we uit bij Lisca Gelderman- 
van Everdingen. “Louise van Everdingen is mijn moe-
der; ze is geboren op 15 maart 1916. Mijn moeder had 
altijd een levendige fantasie maar was ook heel leer-
gierig en dook altijd in de geschiedenis van iets waar 
ze meer over wilde weten, dat voedde natuurlijk ook 
haar fantasie.” Louise heeft haar kinderen veel verha-

len verteld vooral over het kraakmannetje. Een klein 
mannetje, net iets kleiner dan een kabouter die er op 
een dag met z’n zelfgemaakte bootje op uit gaat en de 
wereld gaat ontdekken. Als hij zich al varend met de 
wind mee laat voeren komt hij op een avond bij een 
oude kapotte kerktoren, de ons bekende Peperbus.

Jaren later hebben haar drie kinderen (Splinter, Linca 
en Nick) moeder aangemoedigd om een van haar ver-
halen op te schrijven in een boek: Het kraakmannetje. 
De verhalen waar ze als kinderen ademloos naar heb-
ben zitten luisteren, zouden ze zo graag willen delen 
met hun eigen kinderen en kleinkinderen. In 2003 is 
Louise op 87-jarige leeftijd overleden. “Het is al jaren 
een traditie dat iedere nazaat van Louise bij de ge-
boorte een eigen boek krijgt. Zo leeft ze voort in onze 
harten.”

Altijd is Louise geïnteresseerd geweest in andere 
landen en culturen maar ook in geschiedenis. Nadat 
haar eigen kinderen het nest hadden verlaten, is ze  
op Paleis het Loo gaan werken. In deze periode heeft 
ze ook het boek ‘Het Loo, de Oranjes en de jacht’ ge-
schreven. Het voorwoord van dit boek is geschreven 
door prins Bernhard.

 

DOOR SUZANNA KOLENBRANDER

Ook deze editie siert de Peperbus de voorkant. 

Deze keer heeft de toren een rol in een boek. 

Het Kraakmannetje

Louise van Everdingen

Nieuwsgierig geworden welke avonturen het kraakmannetje beleeft en waarom hij  

de Peperbus heeft gekozen om in te wonen? Neem contact op met de Peperbus 

dan krijgt u van ons de contactgegevens van Lisca.





2323

Raymond van den Heuvel heeft vijf bijenkasten op zijn dakterras 
staan. Vijfentwintig jaar geleden is hij naar aanleiding van een ad-
vertentie in De Betuwe de basiscursus bijenhouder gaan volgen. Hij 
was toen in het bezit van een grote tuin en dan weet je dat deze kleine 
beestjes heel nuttig zijn in je tuin. Als je je toen aanmeldde voor de 
cursus – van vier maanden – kreeg je een bijenvolk cadeau. Zo’n volk 
bestaat in de winter uit één koningin en 30.000 werkers. In de zomer  
kan dat oplopen tot 60.000 werkers. De koningin kan zo’n 1.500  
eitjes per dag leggen. De bijen die na drie weken uitkomen, werken 
de eerste drie weken in de kast en beginnen met poetsen zodat de  
koningin door kan blijven gaan met eitjes leggen. Na drie weken 
vliegen ze naar buiten en gaan ze stuifmeel verzamelen. De meeste 
bijen doen dat drie weken en dan gaan ze dood. Een koningin leeft 
ongeveer vijf jaar, maar na drie á vier jaar zorgt ze zelf voor opvolger.

Raymond is jaren voorzitter geweest van de bijenvereniging  
Oosterbeek/Renkum. Hij leent z’n volken vaak uit aan boomgaar-
den of kwekers. Niet in de omgeving, want een bij moet minimaal 
vijf kilometer van z’n winterplek af staan anders vliegen ze terug. 
Met zulke drukke werkers kan het niet anders dan dat het veel 
honing oplevert. “Soms wel tien kilo per kast”, vertelt Raymond. 
Voor me staat een potje en ik mag daar uiteraard even van proe-
ven. In honing zitten allerlei mineralen, het is een natuurlijke 
zoetbron als vervanger van suiker. 

Raymond geeft workshops en educatie op Kasteel Doorwerth, elke 
derde zaterdag van de maand. Van mei tot en met augustus kun je 
in de bijenkasten kijken. We gaan ons steeds meer realiseren dat de  
bijen een belangrijke bijdrage leveren in het verbouwen van ons 
voedsel. Daarom zijn er steeds meer scholen die excursies boeken 
zodat kinderen leren waar dit kleine beestje voor nodig is. Tuinlief-
hebbers weten dat al langer en die zien we dan ook regelmatig. Heeft 
u interesse? Opgeven kan bij de receptie van kasteel Doorwerth.

Guicela Smeets (46) is een paar jaar geleden door haar moeder aan- 
gestoken. Zij volgde een cursus bijenhouden in Wageningen en 
vertelde daar erg enthousiast over. Hierdoor is Guicela, samen 
met haar zus Naegeli (43), de cursus gaan volgen en zijn ze samen 
een bijenvolk gaan verzorgen. 

Inmiddels zijn het er acht! De volken staan verspreid in Heteren, 
Wageningen en Bennekom. Vooral in de lente en de zomer zijn ze 

zeer intensief bezig. Naast een vierdaagse werkweek en een gezin 
met jonge kinderen van vijf en acht is dat best pittig. Maar ze doen 
het met veel plezier en samen is het wel fijn om de lasten en de  
financiën te delen. Bijenhouden doen ze puur voor de hobby, maar 
het is wel leuk dat het honing oplevert. Om verschillende soorten 
honing te krijgen, moeten de volken regelmatig ergens anders  
geplaatst worden. Bijen zijn heel druk met in- en uitvliegen maar 
ze gaan niet verder dan drie tot vier kilometer van de kast. Dus 
plaats je de kast bij een boom die bloeit, zullen ze vaak niet verder 
gaan dan de bloem die dan wordt ‘aangeboden’.

Voor een leek lijkt honing gewoon honing maar iedere bloem of 
boom geeft een andere smaak honing. Ze brengt haar kasten in de 
Betuwe voor de lindenhoning of naar Zeeland zodat ze lamsoor- 
honing krijg. De kasten blijven daar ongeveer vijf tot zes weken 
staan, afhankelijk van het weer. Als de kasten terugkomen, begint  
meteen het winnen van de honing. Daarna worden de kasten schoon- 
gemaakt en worden ze op een andere geplaatst neergezet, voor bij-
voorbeeld lindenhoning. Ook fruittelers roepen de hulp van hun 
bijen in om te helpen met het bestuiven van de fruitbomen. 

Worden de volken te groot, dan is het nodig om ze te splitsen 
omdat ze anders gaan zwermen. Vervolgens is het belangrijk dat 
je het nieuwe volk minstens vijf kilometer verderop plaatst. Dan 
blijft het bijenvolk bij de nieuwe koningin en keert het niet terug 
naar de oude kast. Op deze manier verdubbelt het aantal kasten 
ieder jaar. Guicela is aangesloten bij de bijenhoudersvereniging de  
Veluwezoom Ede waardoor ze informatie en connecties kan uit-
wisselen.

DOOR SUZANNA KOLENBRANDER

In Heteren zijn een aantal mensen die de bij als hobby  

hebben en een aantal kasten op eigen grond hebben staan. 

Een ding hebben ze gemeen, ze kunnen er heel enthousiast 

over vertellen.
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Drie Heterenaren 
over hun nuttige hobby

Over bloemetjes 
en bijtjesGuicela SmeetsRaymond van den Heuvel Guicela SmeetsRaymond van den Heuvel
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Geen 
Koningsdag 
in Heteren
Koningsdag 2020 ziet er helaas anders uit dan we verwacht hadden. Vanwege het 
Coronavirus is op 16 maart bekendgemaakt dat de koningsdagfestiviteiten in 
Maastricht niet doorgaan. En daarmee ook de viering van dit feest samen met de 
Koninklijke familie niet. In navolging besloot het Oranje Comité Heteren, al voor-
afgaand aan de landelijke richtlijnen voor het verbieden van bijeenkomsten tot  
1 juni, om al haar koningsdagactiviteiten voor dit jaar af te gelasten. 

Koningsdag in Heteren is al jaren een groot feest voor jong en oud met een optocht 
met versierde kinderfietsen, een ontbijt, kinderspelen, een kleedjesmarkt en vele 
andere activiteiten. Koningsdag in Heteren is in trek bij de eigen inwoners en zelfs 
van buiten komen ze graag naar deze koningsdagactiviteiten. Dat laatste kan ik 
zelf beamen. 

Op 18 april 2019 werd ik geïnstalleerd als burgemeester van de mooie gemeente 
Overbetuwe. Het bezoeken van de koningsdagactiviteiten in onze gemeente was 
voor mij een eerste kennismaking met de kernen en de inwoners. Het gaf mij ook 
de gelegenheid om te proeven van de viering van Koningsdag in Overbetuwe. Zo-
veel als mogelijk heb ik samen met mijn echtgenoot alle activiteiten in Overbetuwe 
bezocht. Ik heb in Heteren die dag de kinderspelen en vrijmarkt bij De Bongerd 
bezocht.

We leven nu in een tijd waarin we ons moeten houden aan strikte gezondheids-
richtlijnen. Ik roep u op om u daar ook aan te houden. Dezen richtlijnen zijn nodig 
zodat we volgend jaar weer kunnen genieten van een mooie Koningsdag zoals we 
die gewend zijn. In Heteren georganiseerd door Oranje Comité Heteren en zijn 
vrijwilligers. Mijn oprechte dank voor hun inzet hiervoor en zeker ook voor dit jaar 
waarin toch een moeilijk besluit is genomen om de koningsdagviering in Heteren 
te annuleren. 

Met vriendelijke groet,
Patricia Hoytink – Roubos 
Burgemeester gemeente Overbetuwe

Samenstelling 
Oranje Comité Heteren 
2020

Mark van Eldik, voorzitter
Sabine Muys, penningmeester
Lianne Courbois-Vermeer, secretaris
Renée Vermeer 
Nicole van den Bos
Ronald Ruyterkamp
Harry Maassen

Wilt u meer weten of heeft u vragen 
over het Oranje Comité Heteren  
kijk dan op onze website  
www.oranjeheteren.nl of mail  
naar OCHeteren@outlook.com

H ETEREN
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De landing in Normandië op 6 juni 1944 
was de start voor de bevrijding van bezet  
Europa. Via Frankrijk, België en Noord- 
Brabant stond er een grote groep geallieer-
den aan onze kant van de Rijn klaar om via 
Arnhem door te stoten naar Berlijn.
In de nazomer van 1944 wemelde het in  
Heteren en omgeving van Amerikaanse ver-
kenners, Engelse en Poolse Airborne troe-
pen. Deze laatsten, onder het commando 
van generaal Stanislaw Sosabowski, waren 
gestationeerd in Driel. Al die militaire be-
drijvigheid in onze regio betekende veel voor 
onze dorpsgenoten destijds. Het werd steeds 
gevaarlijker en ze zaten eigenlijk ‘in de weg’, 
plus dat een belangrijk deel van ons gebied 
onder water was gezet, van enkele centime-
ters tot een meter. Dus... een grootscheepse 
evacuatie van inwoners uit Heteren en de 
Overbetuwe naar het zuiden van Nederland.

Stel je eens voor... je krijgt op de deurmat een 
brief van het geallieerde commando waarin 
wordt aangegeven dat je binnen een paar da-
gen met je hele gezin het huis uit moet en op 
transport wordt gezet naar het ‘veilige’ Zuid-
Nederland...
Nu hebben we iedere moment van de dag alle 
gewenste informatie tot onze beschikking, 
toen niet. Communicatie was schriftelijk of 
mondeling, en je stelde geen of weinig vra-
gen en deed wat er werd gevraagd.

Proviand mee voor twee dagen

Zo ook de gezinnen van mijn ouders, familie 
Driessen van de Julianaweg 8 in Heteren en 
familie van der Linden uit de Rozenstraat 6 in 
Andelst. Ze namen mee wat ze mee konden en 
mochten nemen: eten en drinken voor twee 
dagen, een paar koffers en wat bezittingen. 
Alle andere bezittingen bleven achter met het 
ongewisse gevoel en de vraag wat je ooit terug 
zou zien. De familie Driessen vond onderdak 
bij familie De Koning in Beek en Donk. Een 
boerenfamilie die haar huis openstelde voor 
mijn grootouders en hun gezin. Zouden we 

November 1944, Overbetuwe moet evacueren.

dat nu ook doen...? Tot op de dag van van-
daag heeft mijn moeder Annie Driessen nog 
steeds contact met de nazaten van familie 
De Koning, Ook wij als kinderen zijn er een 
paar keer geweest. Dankbaarheid wordt niet 
begrensd door tijd...

De familie Van der Linden kwam via  
Grave, waar ze werden ‘ontsmet’ door forse 
hoeveelheden DDT die in de kleding wer-
den gespoten, en via de Philipsfabrieken in 
Tilburg, ook bij een gastgezin terecht. Zij 
hadden het minder getroffen dan de fami-
lie Driessen. Ze sliepen in de stallen en er 
werd alles gedaan om de guldens die ze in 
bezit hadden afhandig te maken. Zo moest 
mijn opa honderd gulden, zeg veertig euro, 
voor een pakje roomboter betalen...

‘Schat’ toch opgegraven

Gedurende de evacuatie zijn mijn beide opa’s 
geregeld met gevaar voor eigen leven terug-
gefietst vanuit Tilburg en Beek en Donk  
naar Heteren en Andelst om te kijken hoe 
het huis en bezittingen erbij stonden. Zo is 
opa Frans van der Linden aan een hachelijk 
moment ontsnapt toen hij fietsend op de 
dijk bij Nijmegen een groep Duisters pas-
seerde toen de wekker in zijn tas afging.
Hij was ondernemer, had een boerderij-
winkel aan de Rozenstraat 6 in Andelst. 
Hij had veel voorraad van de winkel op de 
hooizolder verstopt maar alles was leegge-
roofd. Voordat ze moesten vertrekken, had 
hij een paar potten met zilveren guldens en 
rijksdaalders begraven bij het hondenhok. 
Na terugkomst nooit meer teruggevonden, 
totdat twee jaar geleden de nieuwe bewo-
ners op dit adres bij bouwwerkzaamheden 
op deze ‘schat’ stuitten.
Mijn andere opa, Frans Driessen, trof een 
huis aan waar geen raam meer inzat. De 
planken van de ‘poepdoos’ waren voor de 
ramen getimmerd en gebruikt als schiet-
gat. De weckflessen waren leeggegeten. In 
en om het huis aan de Julianaweg 8, waar ik 

mijn jeugd heb doorgebracht, heb ik later 
nog veel oorlogsrestanten gevonden. Ko-
peren patroonhulzen in de greppels tussen 
de huizen, oorlogsgeld (zinken stuivers en 
centen) tot een kogel die in mijn kamer-
deur was blijven zitten. Opa Frans van der 
Linden trof hun huis ook gehavend aan. 
Achter hun huis in de boomgaard (bon-
gerd) stond Engels afweergeschut opge-
steld. En het huis was leeggehaald...

De gezinnen zaten relatief veilig in het 
Brabantse, hoewel mijn vader Jan van der 
Linden zich de inslagen van V1-bommen 
nog wel kan herinneren. Ook het beeld van 
neerstortende vliegtuigen in Heteren staat 
nog steeds op het netvlies van mijn moe-
der, Annie van der Linden-Driessen.

Het leven weer opgepakt

Ze hebben de hongerwinter, waar de rest van 
Nederland onder gebukt ging, niet mee hoe-
ven te maken. In mei 1945, na ruim een half 
jaar te zijn weggeweest, kwamen ze weer te-
rug naar hun huizen in Andelst en Heteren. 
Veel huizen in onze dorpen waren bescha-
digd of onbewoonbaar. Daarna begon de 
wederopbouw van hun huizen, hun leven. 
Iedereen werkte toen overal om wat geld te 
verdienen. Bij de steenfabriek (veel vraag 
naar stenen in die tijd), papierfabrieken in 
Renkum en Heelsum, fruitplukken en eigen 
groenteteelt en de handel daarin. Ook de 
kinderen werkten mee en met het verdiende 
geld werden de huizen weer opgebouwd en 
kon worden voorzien in het levensonder-
houd. Het leven werd weer opgepakt...

Waarom vertellen we deze verhalen aan elkaar?

Omdat we vandaag leven in een vrij Neder- 
land en dat was gedurende de Tweede  
Wereldoorlog niet het geval. Dus bewust 
zijn en blijven dat Vrijheid niet altijd van-
zelfsprekend is geweest en ook geen ver-
worven recht is. Een reden te meer om 75 
vrijheid met elkaar te vieren en de verhalen 
van toen...met elkaar te blijven delen.

Namens het Oranjecomité Heteren, 
Frank van der Linden

In het najaar van 1944 was het onrustig in onze Overbetuwe. Er zat wat aan te komen.  

Waar mogelijk werd de Overbetuwe door de Duitse bezetter onder water gezet. 

75 jaar 
vrijheid
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Vindt u het belangrijk dat wij ook in 

de toekomst de koningsfeesten kun-

nen blijven organiseren en wilt u ons 

daarom financieel ondersteunen?

Om de koningsfeesten de komende jaren 
weer mogelijk te maken, heeft het Oranje 
Comité voldoende inkomsten nodig. Er is 
behoefte aan een vaste jaarlijkse bijdrage 
wat een goede financiële basis is voor de 
organisatie van de festiviteiten. Door 
vriend te worden van het Oranje Comité 
laat u blijken de feestelijkheden in uw  
eigen dorp op prijs te stellen. U kunt 
vriend worden door op onze website  
www.oranjeheteren.nl het formulier in te 
vullen. Uw bijdrage incasseren wij medio 
april.

Uw steun in financiële zin is van harte 
welkom, daarom doen we ook een beroep 
op u. Namens alle inwoners van Heteren 
bedankt!

Wordt u ook 
Vriend van het 
Oranje Comité?

Het is alweer een aantal maanden geleden, maar ook dit jaar blikken wij in deze 
Oranje-editie van de Peperbus graag terug op de geslaagde Halloween Lampionnen-
optocht in oktober. Wat was de opkomst weer groot en wat waren alle kinderen, 
ouders en zelfs huisdieren eng verkleed! 

De winnaars van de prijzen voor de engst verklede kinderen waren Benjamin Kadic 
en Sara van Ballegoijen. Ze zijn te zien op de foto’s. Onder leiding van de verlichte 
drumband ESKA uit Bemmel werd er een leuke route gelopen door Heteren, alwaar 
wij ook een hoop versierde huizen zagen. Leuk om te zien dat het zo leeft in het 
dorp!
Er zijn heel veel foto’s gemaakt tijdens de optocht en na afloop. Deze zijn terug te 
zien op onze Facebook-pagina.

2020
Wij vinden het leuk als jullie dan ook weer met ons meelopen!
Om het nog griezeliger te maken doen wij ook nu alvast een oproep aan alle inwoners 
langs de route om de laatste week van oktober de straat weer in Halloweenstijl te ver-
sieren. De route staat op onze website en komt te zijner tijd ook weer op Facebook! 

Halloween 
Lampionnenoptocht

25 oktober 2019

Ook in 2020 

staat de Halloween 

Lampionnenoptocht 

weer op de agenda, 

te weten op: 

vrijdag 30 oktober 2020.
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4 MEI

Het gevoel van onze vrijheid voelen we da-
gelijks. We kunnen gewoon naar de Jumbo 
aan de Beemdhof lopen zonder gevaar ko-
gels van sluipschutters die op de daken van 
de Flessestraat liggen,... we kunnen gewoon 
door de uiterwaarden lopen zonder het 
gevaar op een mijn te lopen,... we kunnen 
gewoon onze mening geven zonder daar-

voor opgepakt te worden en zonder proces 
achter de tralies te verdwijnen,... dat is onze 
vrijheid die vandaag de dag nog steeds on-
dermijnd kan worden door enkelen die een 
andere definitie van vrijheid hebben…

Op 4 mei herdenken we hen die vrijheid  
voor ons mogelijk hebben gemaakt. Door de 

huidige maatregelen omtrent het Corona- 
virus vindt er geen gezamelijke herdenking 
plaats. Wij roepen u op dit jaar op uw eigen 
wijze thuis te herdenken.

Namens het Oranjecomité Heteren, 
Frank van der Linden

We leven in Nederland in vrijheid en dat is onlosmakelijk verbonden aan het herdenken van hen die daar het zwaarste  

offer voor hebben gebracht… en dat doen we zoals elk jaar op 4 mei bij de oorlogsgraven aan de Polderstraat in Heteren.  

We herdenken niet alleen hen die zijn gevallen gedurende de slag om Arnhem in september 1944, maar alle slachtoffers  

op verschillende missies die hun offer voor vrijheid hebben gebracht. 

 

Herdenking in Heteren

“For our tomorrow, they gave their today”

Dit zijn dertien van de eenentwintig gesneuvelde militairen die op de algemene begraafplaats in Heteren begraven liggen:

W.O. Charles A. 
Anderson

P.O. John D. 
Baker

Cpl John R. 
Coleman  

F.Sgt Simon P. 
Cormier

P.O. Frank W. 
Cuer

P.O. Charles W.  
Culling

Driver John T. 
Hadley

Driver George 
High

F.Sgt Raymond J. 
Lamont

F.Sgt John  
McGarrie

WO Edward J. 
McGilvray

F.Sgt Elrle M. 
Milks

F.Sgt Howard J. 
Stell

de vrouw
in de kelder
liet wanneer de vliegtuigen overvlogen
bange mannen, vrouwen en kinderen
schuilen voor de bommen
zij stond voor het leven
zij stond voor de vrijheid.

Vrijheid
de oude man
verstopte joden op zijn zolder,
drukte illegale kranten
en hielp Engelse piloten
hij loog voor het leven
hij loog voor de vrijheid.

de jongen
net achttien
opgeroepen
om te vechten aan het front
nam afscheid van zijn moeder
en zou haar nooit meer zien
hij vocht voor zijn leven
hij vocht voor de vrijheid.

deze helden
gewone mensen zoals jij en ik
kozen ervoor te vechten
voor de vrijheid
als een van deze helden
hier niet voor had gekozen
was mijn opa dan geboren?
had ik dan geleefd?

  

W.O = Warrant Officer

P.O = Pilot Officer

Sgt = Sergeant

Cpl = Corporal

F.Sgt = Flight Sergeant

Door de coronamaatregelen zal er geen gezamelijke herdenking plaatsvinden.



KI
DS

 D
EF

EN
SE

ZE
LF

VE
RD

ED
IG

IN
G 

VO
OR

 IE
DE

RE
EN

W
W

W
.K

RA
VM

AG
AN

ET
H

ER
LA

N
D

S.
CO

M
KM

N
@

KR
AV

M
AG

AN
ET

H
ER

LA
N

D
S.

CO
M

06
 4

60
41

89
6

Jo
s v

an
 d

en
 B

os
Kr

av
 M

ag
a 

In
str

uc
to

r
3r

d 
de

gr
ee

 B
la

ck
 B

el
t

O
ffi

ci
al

 L
ic

en
se

e 
of

 K
ra

v 
M

ag
a 

W
or

ld
w

id
e

> grafisch ontwerp 
> websites 
> projectmanagement

logo – huisstijl – brochure/folder
website – boek/magazine – adv. 

> grafisch ontwerp 
> websites 
> projectmanagement

logo – huisstijl – brochure/folder
website – boek/magazine – adv. 



|39

“De pelgrimskleding – een hoed, vest, de wandelstok en dit tasje 
– heb ik niet voortdurend gedragen. De hoed vond ik lastig om te 
dragen, die heb ik weggegeven. Kijk, dit is mijn stempelboekje, je 
krijgt bij iedere tempel een prachtig gekalligrafeerde stempel. En 
dan schreef ik er zelf nog wat bij. Het gevoel van zoiets moois te 
beleven; de landschappen en uitzichten, de prachtige tempels, de 
parken met veel kunst, daar heb ik echt van genoten.”

Hoe waren de eerste dagen?

“Ik heb twee nachten in een klooster doorgebracht. Op de plek waar 
de eerste monnik die de route heeft gelopen, is overleden. Hij liep in 
de negende eeuw langs de 88 tempels om verlichting te verkrijgen. 
Een prachtige plek met allemaal tempels, mooie parken, oude gra-
ven, enorm hoge bomen en een kilometerslange weg. Het was heel 
mooi om daar te lopen, je hebt daar, ik noem het ontroeringsstilte. 
Het hielp mij ook om rustig te worden, de sfeer vond ik prettig.”

Werd je niet een beetje ‘tempelziek’?

“Nee, het is me vaker gevraagd, het bleef mooi bij die tempels. 
Wanneer ik bij een tempel aankwam, ging ik even op een bankje 
zitten. Nog voor allerlei rituelen – handen wassen en op de gong 
slaan – vond ik het heerlijk om even te gaan zitten, mijn rugzak af 
te doen en alleen maar te genieten. Ik noem het ‘stil worden’. Voor 
mij betekent dit dat ik heel erg bij mezelf ben en dat ik niet in mijn 
hoofd ben. Bij elke tempel kom je door een poort en er zijn twee 
heel grote monsters, om de geesten te verdrijven. Vaak heb je dan 
een aantal tempeltjes en een hoofdtempel. De Japanners zeggen 
dan een Hartsutra op, een geschrift uit het Boeddhisme. Ik las dan 
meestal een stukje mee met de vertaling, het is erg ingewikkeld.”

Had je tijd voor andere activiteiten?

“Ik ben twee dagen naar Hiroshima geweest. Dat bezoek heeft gro-
te indruk op mij gemaakt, het was heel heftig. Het bezoek aan het 
museum, de foto’s met de verhalen. Foto’s van mensen die in het 
water springen omdat ze anders verbranden. Op zo’n dag heb ik 
wel een beetje heimwee. Gelukkig heb ik dan mijn dagboek.”

Waar heb je geslapen?

“Het leukste is om te overnachten in een Japans herbergje. Je wordt 
ontvangen met een heel heet bad, erg lekker na een dag lopen. Om 
een uur of zes aan tafel en dan eet je gewoon wat de pot schaft. Het 
is vrij primitief, maar je wordt er zo ontzettend warm ontvangen. 
Het voelt niet zo onpersoonlijk als in een hotel. Omdat ik niet 
ben gaan kamperen heb ik mijn tentje en matje en slaapzak naar  
Nederland teruggestuurd. Ik had best wel last van mijn rug, daar-
om ging ik af en toe naar een hotel voor een goed bed. Ook heb ik 
me onderweg laten masseren.”

Wat was de mooiste tocht?

“Dat was een dag waarop ik zeven uur heb gedaan over een traject 
van 11 km. Tijdens die zeven uur ben ik niemand tegengekomen. In 
totaal heb ik 1100 meter geklommen en 400 meter gedaald. Het was 
een prachtige dag, ik moest ontzettend goed uitkijken, het was glad.
Ook heb ik een keer in een tempel – tempel 59 – overnacht en mocht 
ik ’s morgens de dienst bijwonen. Dat vond ik ook heel bijzonder.”

Moeilijke momenten?

“Ja, er waren moeilijke dagen en twee keer was ik wel een beetje in 
paniek. Ik werd in een herberg weggestuurd, er was geen plek, het 
was vol. Toevallig kwam ik het Japanse echtpaar tegen en die heb-
ben me geholpen. Vanaf dat moment ben ik alles wat beter gaan 
plannen, een paar dagen vooruit. Dan liep ik wel wat rustiger. 
Ook was de taal best wel een probleem, Japanners spreken geen of 
moeizaam Engels.”

Waarom ben je eerder teruggekomen?

“Een aantal redenen waarom ik eerder teruggekomen ben. Ik was 
heel moe van het vele regelen, ik had dat niet zo ingeschat. Ik heb 
ook stukken met de trein en de bus gedaan. Een enkele tempel die 
in de middle of nowhere lag heb ik overgeslagen. In totaal heb ik 
twaalf van de 88 tempels overgeslagen en 800 km gelopen. En om-
dat ik niet gekampeerd heb en af en toe een goed hotel nam, werd 
het wel iets duurder.”

Heb je nog wandelplannen?

“Ik ga weer een wandeltocht doen, in Noorwegen, van Oslo naar 
Trontheim. Ook een pelgrimstocht. In juni en augustus gaat het 
gebeuren. Volgend jaar? Nee dit jaar, want nu ben ik nog gezond.”

In de hal van de woning van Geertje Preuter staat een laag ta-

feltje met herinneringen aan de Shikoku88*. Een dik fotoboek, 

de Peperbus met het artikel ‘Geertje in Japan’, de bruine leren 

wandelschoenen. Tegen de muur staat een versierde wandel-

stok, de pelgrimsstaf, met een klein belletje eraan en aan de 

muur hangt een bamboe hoed.
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DOOR JELLE LOOSMAN

* Shikoku88: Pilgrimstocht (ca. 1.200 km) langs 88 tempels in Japan.

Hoe is het afgelopen 
met ‘Geertje in Japan’?
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De negentienjarige Diede Pasman uit Heteren speelt 
al vanaf haar jongste jeugd korfbal. Haar ouders wa-
ren veelvuldig op de velden van het Renkumse DKOD 
te vinden. “Mijn zus en ik gingen natuurlijk altijd 
mee en daar hebben wij beiden de liefde voor korfbal 
meegekregen. Ik ben in Renkum begonnen met korf-
bal en na mijn elfde jaar ben ik overgestapt naar DVO 
in Bennekom. Daar kon ik op een hoger niveau korf- 
ballen”, vertelt de CIOS-student. “Ik kwam daar al  
direct in de D1, het hoogste selectieteam van mijn 
leeftijd binnen de club. DVO is een grote club met  
selectieteams die op nationaal niveau spelen.”

Districtteams

Diede is altijd bij de club in Bennekom blijven spelen.  
“Ik heb altijd in de hoogste teams gespeeld bij de club. 
Als je daar speelt, kom je ook in aanmerking voor 
districtteams en als je goed genoeg bent kun je door-
stromen naar de Nederlandse selectie. Twee jaar heb 
ik bij het team van District Oost getraind en gespeeld, 
maar het is lastig te combineren. Het vergde veel van 
je tijd en dus ook van tijd van mijn ouders. Mijn vader 
en vooral mijn moeder hebben mij overal naar toe ge-
bracht en daar tijd vrij voor gemaakt. Daar ben ik ook 
erg dankbaar voor.”

Nederlands kampioen

Vorig jaar speelde Diede in het hoogste juniorenteam 
van DVO. De A1 van DVO speelde dat jaar twee finales 
voor het Nederlands kampioenschap. “De eerste finale  
werd gespeeld in de Amsterdamse Ziggodome. Het 
was een mooie belevenis. De reis, de indrukken achter 

de schermen van het Ziggodome, de spannende wed-
strijd in een uitverkocht huis, alles bij elkaar was dit 
super. Alleen jammer dat wij deze wedstrijd niet won-
nen. Ondanks dit zure verlies was het een wedstrijd 
die ik nooit meer vergeet”, vertelt Diede. “Een paar 
weken later hebben wij op het veld opnieuw een finale 
gespeeld tegen een andere tegenstander en ditmaal 
wisten wij wel te winnen. Wij waren nu dan toch ook 
eindelijk Nederlands Kampioen.”

Overstap naar selectie

“Dit jaar moest ik over naar de senioren, maar deze 
stap is best groot. Het verschil in niveau is gigantisch. 
Je staat ook niet zomaar in het eerste team. Ik speelde 
in het tweede selectieteam”, legt Pasman uit. “Het 
tweede team speelt tegen dezelfde tegenstanders als 
het eerste team. Dus je speelt eigenlijk in een kopie 
van de Eredivisie, alleen een niveautje lager.”

De maatschappelijke keuze

Diede leert aan het CIOS. Ze is momenteel bezig met 
een stage op Aruba. Dus het korfbal ligt even stil. 
“Ik speelde nog niet echt lekker en je bent druk met 
school, dan ga je toch denken aan wat je nu eigenlijk 
wilt. Dit was een kans, die ik niet kon laten gaan. En 
als ik terugkom van deze stage, wil ik toch weer probe-
ren terug te komen op het topniveau van DVO”, weet 
Diede. “Het zal niet direct op het hoogste niveau zijn. 
Maar als ik conditioneel weer top ben, kan ik er in ieder  
geval toch weer helemaal voor gaan.” 
Wat de toekomst brengt weet niemand, maar Diede 
gaat proberen het hoogste te behalen.

DOOR SEBASTIAAN JANSEN

Diede Pasman kreeg als kind het korfbal met de paplepel ingegoten.  

Vaak zijn hele families betrokken bij deze sport. Bij Diede was het niet 

anders. Met steun van haar familie, veel talent en hard werken schopte 

ze het bij de jeugd tot nationaal niveau. Nu combineert ze haar sport met 

een opleiding bij het CIOS. Door een stage op Aruba ligt ze er nu even uit, 

maar ze is vastbesloten haar korfbal carrière weer op te pakken.   

Verdedigen of aanvallen, 
Diede Pasman doet 
het allemaal.
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‘ De situatie van de mensen 
gaat alleen maar achteruit’ 
Heterense arts woont al bijna twintig jaar in Haïti 
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In 2001 is Anna Wessels in Haïti gaan wonen om daar aan de slag te gaan als (tropen)arts. Eerst vanuit huis, toen een kliniek en 

nu in een ziekenhuis. Daarnaast heeft Anna twaalf kinderen in huis opgenomen, van wie ze er drie geadopteerd heeft. 

DOOR JOHAN KROES

In 2014 stond je ook in de Peperbus. Hoe is het nu met je?

“Ik zie steeds meer mensen voor een consult in het ziekenhuis 
langskomen. Daarnaast is mijn huis steeds voller geworden met 
kinderen, dus in die zin is het een stijgende lijn qua werk en qua 
kinderen. Persoonlijk gaat het erg goed met mij.”

Hoe is dat nu met de coronacrisis?

“Het is afwachten hoe het zich hier ontwikkelt. Er zijn nu (21 
maart, red.) twee coronapatiënten, een Belg en een Fransman. 
De president heeft duidelijk aangegeven dat dit virus door twee  
blanken het land is ingebracht, dus we zullen meer racistische  
opmerkingen krijgen. Ons ziekenhuis is gewoon open, maar de 
scholen zijn dicht. Ik heb een deal gemaakt met de kinderen dat  
zij in huis blijven. Ik mag zelf niet meer naar binnen, dus moet 
in het gebouw ernaast slapen. Ik kan wel met ze communiceren, 
maar mag niet naar binnen en ze aanraken, wat best moeilijk is als 
je een jongetje hebt van anderhalf jaar dat je niet echt kunt uitleg-
gen wat er aan de hand is. Er zijn hier geen IC’s, dus als we echt een 
epidemie krijgen, dan weet je wel wat er gaat gebeuren…”

Je zit al bijna twintig jaar in Haïti. Is het land er in die jaren op 

vooruit gegaan? 

“Nee. We zien meer armoede, meer honger en meer ziektes, zoals  
tuberculose en HIV. Mensen hebben het moeilijk. De prijzen van  
eten stijgen enorm. Vergeleken met twintig jaar geleden was er 
nauwelijks transport, maar nu zie je veel motoren. Dat kost veel 
brandstof en als dat op is, dan breken er rellen uit, worden er stenen 
gegooid en van alles in de brand gestoken. De situatie van de men-
sen zelf gaat alleen maar achteruit. Ik zou hier niet kunnen zitten 
zonder christelijk overtuiging, want we zien hier zoveel ellende, 
zoveel problemen. Als je hier zou zitten zonder geloof, dan hou  
je het niet vol.”

Hoe zit dat met de gezondheidszorg?

“Die is gebaseerd op het principe dat hoe meer geld je hebt, hoe 
betere zorg je krijgt. Als je geen geld hebt, wordt er geen zorg gele-
verd, ook niet als een vrouw een keizersnede nodig heeft. Over het 
algemeen worden er echo’s gedaan op verzoek van de patiënt. Het 
is echt de omgekeerde wereld, want de patiënt bepaalt wat hij wil 
en als hij daarvoor betaalt dan krijgt hij het ook. Bijvoorbeeld een 
echo van je hoofd. Dat slaat helemaal nergens op, maar is dus met 
geld wel mogelijk. Verpleegkundigen hebben hier een mooi uni-
form aan, wat eigenlijk niet vies mag worden en de patiënt wordt 
als een hond behandeld. Bij mij in de kliniek willen we dat anders 
doen. Zorg leveren die nuttig is en wel op de patiënt gericht.”

Daarnaast heb je nu twaalf kinderen in huis…

“Dat klopt. De eerste drie heb ik geadopteerd. De oudste is nu negen-
tien jaar oud en de jongste anderhalf jaar. Ik heb deze kinderen niet 
zelfgekozen. Vaak komen ze via de kliniek binnen. Dan ligt bij mij 

de beslissing of ik ze dood laat gaan of dat ik ze bij mij in huis neem. 
Vaak zijn de ouders overleden. Ik weiger dan om voor dat kind te  
beslissen ‘ga jij maar dood, want mijn huis zit al zo vol en ik heb 
het al zo druk’. Dat kun je gewoon niet maken en ik vind dat God 
dat moet beslissen en niet ik. Een hele tijd heb ik het alleen gedaan, 
maar sinds anderhalf jaar heb ik twee vrouwen in huis. Eén die er 
dag en nacht is en zorgt voor eten, de boodschappen op de markt 
doet en het huis schoonmaakt en de ander die overdag komt en er 
meer voor de kinderen is. Zij gaat naar huis als ik thuiskom.” 

Zie je jezelf ooit nog weer wonen in Heteren?

“In 1975 ben ik in Heteren komen wonen op de steenfabriek aan 
de Steenoord. Ik heb daar een hele goede jeugd gehad. Na mijn 
opleiding verpleegkunde heb ik geneeskunde gedaan en van 
daaruit ben ik naar Haïti vertrokken. Ik ben in die negentien jaar 
een aantal keren teruggegaan, maar nu ik veel kinderen in huis 
heb, is het heel erg moeilijk om terug te gaan. Zeker de kleinsten  
begrijpen het niet als ik er niet ben. De meesten van hen hebben al 
een psychische klap gehad. 2013 was de laatste keer dat ik Heteren 
bezocht.”

Was mis je aan Nederland?

“Een bruine boterham met kaas! Ik mis ook het groene gras, de 
beesten, de koeien die zo goed gevoed zijn. Honden die op een 
normale manier worden behandeld. Hier is dat verschrikkelijk. 
Honden worden geschopt en geslagen, katten worden opgegeten.
Van kleins af aan ben ik opgegroeid om respect te hebben voor de 
dingen om je heen, de dieren, de natuur en dat mis ik hier enorm. 
De natuur wordt niet gewaardeerd. Bomen worden gekapt, bees-
ten worden mishandeld.”

Wat is het moeilijkste aan het leven in een ver buitenland? 

“De cultuur die zo anders is dan je eigen cultuur. Je mag niet zeg-
gen dat deze cultuur niet goed is, maar als het zo anders is dan je 
eigen cultuur, dan is het best moeilijk om hier te wonen. Met name 
ook hoe ze hier tegen vrouwen aankijken. Vrouwen zijn hier niets. 
De man bepaalt alles, mag alles doen en de vrouw blijft thuis om 
voor de kinderen te zorgen en moet water halen, eten maken en 
de kinderen klaarmaken voor school. De man gaat gewoon weg 
en doet wat hij wil. Als je hier een goede man hebt, dan werkt hij 
in de tuinen en komt ‘ie met eten terug. Maar de regenval is mi-
niem, dus zoveel komt er niet uit die tuinen. Zelfs na twintig jaar 
Haïti kan ik mij verbazen over sommige cultuurverschillen met  
Nederland. Al doende leert men, maar het blijft moeilijk.” 
Lees ook haar weblog: http://anne-marie-haiti.blogspot.com/ Fo
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Groep 4, 5 en 6 van de Haafakkers waren nog net op tijd met het 
zaaien van honderden plantjes. De vensterbanken op school staan 
er vol mee. Alleen worden de plantjes nu verzorgd door de leer-
krachten in plaats van door de kinderen. 

Tijdens NLdoet was het de bedoeling dat vrijwilligers mee zouden 
helpen met het zetten van het hek rondom de geitenwei en het hek 
van wilgentenen dat slingerend door de tuin loopt. Vele handen 
maken licht werk, is het gezegde…

In de zomer kan Heteren hopelijk genieten van de tuin, de natuur 
en alle dieren die zich er thuis gaan voelen. De vrijwilligers van de 
tuin blijven enthousiast, hun handen jeuken.

Het idee van een vlindertuin is ontstaan nadat de paardenbak leeg 
kwam te staan. Het is gebleken dat paarden houden, met enkel 
vrijwilligers voor de verzorging, een lastige en intensieve taak is. 
Ook andere ideeën konden moeilijk uitgewerkt worden en gaven 
te weinig plezier van de enorm mooie plek en de directe natuur er 
omheen. Eigenaar Louis Hoogveld stemde na overleg in om er dan 
een vlindertuin van te maken. Een plek voor mens en dier om te 
genieten, te leven en tot rust te komen. Hij ervaart de energie van 
Landgoed Overbetuwe zelf altijd als erg prettig en deelt dat graag 
met zoveel mogelijk anderen. 

Op het landgoed wordt van alles georganiseerd. Er worden excur-
sies gegeven aan kinderen van groep 4, 5 en 6 van verschillende 
scholen uit de gemeente. Ook andere clubs en organisaties strui-
nen onder begeleiding over het landgoed. Er is veel te ontdekken 
en te leren over de natuur. Door zoekplaten wordt herkenning van 
planten en dieren gestimuleerd. Door het uitpluizen van uilen-
ballen leert men wat uilen eten. Met een schep en een net komen 
ze er achter wat er in en rond het water leeft. 

Straks dus ook de levensloop van een vlinder; van rups naar pop en 
uiteindelijk het sierlijke tere vlindertje. Janny die de excursies ver-
zorgt, zit vol ideeën hoe de informatie te delen. Wanneer ze praat 
over de rups en het proces naar vlinder is het alsof ze het levendig 
voor zich ziet. Ze doet de bewegingen van het diertje na en haar 
gezicht straalt van enthousiasme wanneer ze in haar gedachte al 
die mooie kleuren voorbij ziet vliegen. De vlinder heeft een fasci-
nerende levensloop. 

Janny vertelt: “Deze mooie tuin willen we graag delen met iede-
reen die er educatie, inspiratie, gezelligheid of rust in zoekt. We 
hebben bewust verharde paden aangelegd, zodat mensen die 
minder mobiel zijn ook kunnen genieten van de tuin. De huidige 
ontbijtkamer van de B&B gaan we gebruiken als theehuis. Zodat 
je met een kopje thee of koffie lekker kan genieten van de tuin. 
We moeten even kijken hoe het loopt, maar we hopen dit met 
vrijwilligers te kunnen doen die gezelligheid zoeken en het leuk 
vinden om te helpen met het onderhoud van de tuin. Dus word je 
enthousiast van ons idee, neem gerust contact op. Ook kunnen we 
nog planten gebruiken en zoeken we handige mensen die de be-
watering aan willen leggen. Ook bruggenbouwers, hekkenzetters,  
afijn een hele lange lijst, want een tuin is nooit af en dat is het leuke 
eraan, je blijft actief.”

Je kunt niet anders dan meeleven met deze enthousiaste groep 
vrijwilligers die er iets heel moois van wil maken. En terwijl ze ons 
meenemen voor de wandeling door de tuin en hun ideeën met mij 
delen, droom ik stiekem met ze mee.

Heb je spullen, planten of wil je meehelpen, bel dan naar Janny,  

telefoonnummer (06) 51 62 88 46. Op deze manier ontpopt het zich 

vast en zeker tot een groot succes. Helaas zijn de waardecheques 

van Overbetuwe Doet uitgesteld. Maar mochten ze straks toch  

verspreid worden, denk dan aan de vlindertuin.

Lente, tijd om in de tuin te werken! Dus beloofde het ook  

voor de vlindertuin van Landgoed Overbetuwe een drukke tijd 

te worden. Vrijwilligers maakten een begin met de uitvoering 

van de plannen die daarvoor in de winter waren gemaakt. 

Maar de coronacrisis zorgt ook hier voor vertraging.

DOOR SUZANNA KOLENBRANDER / DESIREE GROEN
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Martien en Anja Polman werken en wonen op Bonaire
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Februari 2020. Nederland is zo’n 7500 km weg van hier. We spre-
ken af bij een bekende midgetgolfbaan op Bonaire. Ondanks dat 
de klok al tegen achten tikt, is het nog aangenaam warm met zo’n 
25 graden. We bestellen een Amstel Bright, een blond Nederlands/ 
Caribisch pils. “Bonaire is naast Saba en Sint Eustatius een van de 
drie bijzondere gemeentes van Nederland”, steekt Martien direct 
van wal. “Alle instanties op Bonaire zijn Nederlands. De Belasting-
dienst, de Sociale Verzekeringsbank, Justitie, Politie; alle hebben 
op diverse gebieden, als facilitair, financieel, personeel, inkoop en 
ICT ondersteuning nodig, met op sommige posities ondersteu-
ning vanuit Nederland.” Deze ondersteuning wilde Martien graag 
gaan bieden op Bonaire. Er kwam binnen de Rijksdienst Caribisch 
Nederland, onderdeel van Binnenlandse Zaken, een vacature vrij 
voor programmamanager ICT-projecten, voor langere tijd op  
Bonaire. 

We schrijven 2016 als Martien enthousiast is geraakt en gaat sol-
liciteren op deze functie. “Eigenlijk had ik twintig jaar eerder al 
eens de wens uitgesproken om daar te mogen gaan werken, maar 
alles moet op zo’n moment gewoon kloppen. In 2016 stonden alle 
lichten op groen. De kinderen hadden Heteren ingeruild voor 
Utrecht en Amsterdam, Anja zat op dat moment zonder werk  
en ik wilde in mijn werk weleens wat anders na al die jaren. Wij  
waren op dat moment op vakantie op Curaçao en toen ik thuis-
kwam heb ik de volgende dag direct een sollicitatiebrief geschre-
ven. Drie dagen later mocht ik op gesprek komen en vervolgens 
werd ik aangenomen. In september 2016 verhuisden Anja en ik 
samen naar Bonaire. We kregen daar tijdelijk een vakantiehuisje 
tot onze beschikking, maar verder moet je op Bonaire echt alles 
zelf regelen. Het is ook wel wat moeilijker werken op Bonaire. In 
Nederland zijn de mensen veel zelfstandiger en hier hebben de 
mensen meer sturing nodig. De mensen hier zijn ook echt op hun 
familie gericht. Als buitenstaander kom je er niet gemakkelijk 
tussen. In de tussentijd heb ik wel veel mensen leren kennen hoor. 
Meestal ontmoet je de zogenaamde ‘Midstayers’ in het uitgaans-
leven of in de sportschool. Midstayers zijn mensen die voor een 
periode van twee tot vijf jaar op Bonaire werken. Zij zitten alle-
maal in hetzelfde schuitje en dan zoek je elkaar toch wat sneller op. 
Ik hoor wel vaker dat mensen graag op uitzending zouden willen 
gaan. In het leger hoort dat er vaak bij en ook bij de politie zijn er 

mogelijkheden om voor een bepaalde periode naar het buitenland 
te gaan.”

Het valt mij op dat de politie op Bonaire dezelfde uniformen draagt 
als in Nederland. “Dat klopt”, zegt Martien. “De Nederlandse  
agenten zijn net als ik uitgezonden om hun kennis te delen met de  
collega-agenten op Bonaire. Het is tenslotte een bijzondere ge-
meente van Nederland.” Toch klinkt een uitzending roman- 
tischer dan het is. “Je moet wel beseffen dat je je hele sociale leven in  
Nederland achter je laat”, zegt Martien. “Wat dat betreft heb ik  
ontzettend veel respect voor Anja. Ik ben hier voor mijn werk, maar 
zij werkt niet en moet het hier ook zien te rooien, terwijl zij wel haar 
leven volledig omgegooid heeft. Anja is een echt mensenmens. Voor 
haar is het daarom extra lastig geweest om Nederland achter zich  
te laten.” Anja knikt. “Gelukkig ben ik wel makkelijk in de omgang 
en maak ik snel contacten”, zegt ze. “Ik zit niet gauw stil. Ik heb hier 
zo mijn hobby’s zoals snorkelen, schilderen en mozaïeken maken. 
Het is financieel niet aantrekkelijk voor mij om hier betaald werk 
te doen, maar omdat ik mij graag in wil zetten heb ik als vrijwilli-
ger een tijdje rondleidingen gegeven in het museum. Daarna ben 
ik vrijwillig in een hospice gaan werken. Deze wordt beheerd door 
de partner van de voormalig Heterense huisarts Ter Braak, Tanja 
Kokelkoren. In de hospice verblijven alleen maar locals. Ik heb  
daar hele lieve, mooie, warme contacten met de mensen gehad.”

Martien heeft op Bonaire zorggedragen voor veel ICT-projecten. 
Hij zorgt ervoor dat er bij de belastingdienst hardware aanwezig 
is, dat er mensen zijn die dit kunnen beheren, dat de software up 
to date gebracht wordt, maar ook dat Word, Excel en Mail aan de 
politie geleverd worden. “Ik ben heel praktisch ingesteld”, zegt hij. 
“Mijn motto is dan ook: ‘Je moet kijken naar wat er nodig is, om  
je doel te bereiken.’ Het kan niet, bestaat niet voor mij! Ik kijk  
heel erg naar mogelijkheden en onmogelijkheden. Centraal staat 
dat je de mensen hier niet moet laten aanpassen aan hoe het er in 
Nederland aan toegaat, maar ik moet mij aanpassen aan hoe het er 
hier aan toegaat. En dat wil ik dan steeds weer verbeteren.” Eind 
2018 kwamen Martien en Anja weer terug naar Nederland, maar 
het viel niet mee hoor. “In Nederland gaat alles door. Je beseft te-
vens hoe snel en gehaast de Nederlander door het leven gaat. Toen 
wij eind 2019 te horen kregen dat we …

DOOR FRANK SICCAMA

Bonaire is een stukje Nederland in de Caraïben. Het is een paradijs op aarde, maar tegelijk ook een plek waar menig  

Nederlander werkzaam is. Dat geldt ook voor Heterenaar Martien Polman (56) die samen met zijn vrouw Anja naar Bonaire 

is getogen en verknocht is geraakt aan het eiland. Ik reis af naar Bonaire om met hen in gesprek te gaan en zo te weten te 

komen wat hen daar bezighoudt. Daarnaast wil ik zelf voelen waarom Bonaire nou zo ‘chill’ is.

De charme van het eiland
is de simpelheid

lees verder op pagina 49
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terug konden naar Bonaire hebben wij daar niet lang over na  
hoeven denken. Op 31 januari 2020 zijn wij weer definitief terug- 
gegaan. Nu voor een periode van drie jaar met een optie tot verlen- 
ging met nog eens twee keer een jaar.” “Ik ben blij om weer terug  
te zijn”, zegt Martien. “Ik heb een groot vermogen om mij aan te 
passen. Ik voel mij eigenlijk nergens een buitenlander, dus ook 
niet op Bonaire. Als je je normaal gedraagt en respect toont naar 
mensen dan kan je overal aarden. Het is natuurlijk wel een groot 
voordeel dat bijna iedereen hier Nederlands spreekt. Bonaire heeft 
wel een eigen taal: Papiaments, maar op school is Nederlands een 
verplicht examenvak, waardoor iedereen dit ook kan spreken.”

Ik vraag wat het grootste leerpunt is geweest in het leven van 
Martien en Anja. Beiden geven aan dat het duidelijk is geworden 
dat je niet veel nodig hebt in je leven. “We hebben inmiddels ver-
schillende huizen gehuurd op Bonaire. Juist in een grote villa met 
zwembad voelden wij ons het minst gelukkig. Hier zijn drie din-
gen belangrijk: een goede keuken om lekker te kunnen koken, een 
goed bed om in te slapen en een veranda. Het leven speelt zich hier 
altijd buiten af. Een veranda biedt beschutting tegen de warmte. 

Wij kunnen het mensen die met het idee lopen om in het buiten-
land te gaan werken echt aanraden om gewoon te gaan. Het ver-
rijkt je leven, maar het is ook een echte relatietest. Je bent heel erg 
op elkaar aangewezen!”

Ik (de schrijver) heb zelf mogen ervaren hoe ‘chill’ Bonaire is. 
Het is er zo ontzettend mooi en het leven is er heel erg relaxed.  
Het leent zich uitstekend voor watersporten. Onder water waan je 
jezelf in een aquarium. De restaurantjes zijn simpel, maar smaak-
vol ingericht. Het eten is heerlijk; op sommige plaatsen wordt de 
vis gevangen om vervolgens een uur later op jouw bord te liggen.  
Carnaval oogt er Braziliaans, de winkelstraat heeft alle kleuren 
van de regenboog, en je rijdt er rond in een stoere Dodge Pick Up, 
zodat je ook de minder begaanbare wegen kan pakken. Ik sluit af 
met een quote van Anja: “De charme van het eiland, is de simpel-
heid van het eiland!!”

REACTIES – OPROEP VIA FACEBOOK > HETEREN FOTOALBUM

Lieve bewoners en oud-collega’s! 

Ik wil jullie heel veel sterkte wensen in deze 

bizarre, onwerkelijke, oneerlijke periode.

Bewoners, omdat het niemand gegund is 

deze bange en eenzame tijden mee te ma-

ken, laat staan voor een 2e keer. Personeel, 

respect voor het omschakelen naar een 

andere, onpersoonlijke manier van werken 

en zorgen. Ik denk aan jullie. Blijf hoopvol 

en gezond. 

Lieve groetjes van Yvonne Draad 

Wat een mooi ini-

tiatief! Wij zijn er 

heel erg blij mee, 

want we mogen 

niet bij omi op 

bezoek. Graag 

zouden wij bijge-

voegde foto in de 

Peperbus willen 

hebben geplaatst voor omi Nel Willemsen-

Roos (91) die al heel lang in Liefkenshoek 

woont. 

Heel erg bedankt en succes!

Groetjes Mariëlle Rouwenhorst-Küper

Wat een super goed initiatief!

Hierboven een inzending, (voor Anny Peters) 

Groet, Dorien van den Hul 

Vandaag, 27 maart, heb ik voor de ouderen 

in Liefkenshoek een organza zakje (gespon-

sord door Lash & Brow bar Heteren) gebracht 

en deze zelf bedrukt met een warme groet 

en iets lekkers er in. Met vriendelijke groet,

Jessica Buijing (Jessica Deco Dingetjes) 

Dag lieve oma Gerda, 

We kunnen helaas niet bij je op bezoek 

komen, maar we willen laten weten dat we 

aan je denken.

Hopelijk kunnen we je binnenkort een dikke 

knuffel en kus komen brengen! Tot snel!

Liefs van je kleindochter Tina, Richard & Lisa

Speciaal voor de bewoners van de 

Liefkenshoek heeft onze 7-jarige dochter 

Charlotte Meerburg bijgaande tekening  

gemaakt: “na regen komt zonneschijn”

Vriendelijke groeten, Bastiaan Meerburg
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In vroeger eeuwen had je gemene gronden, 

gronden voor gemeenschappelijk gebruik voor 

bewoners en boeren. In Heteren is dit principe 

weer tot leven gewekt met de aanleg van de 

Randwijkse Waarden. Dit natuur- en recreatie-

gebied is op initiatief van de bewoners samen 

met Dekker en de gemeente Overbetuwe 

ontwikkeld. Om in te wandelen, te zwemmen, 

te varen, en te genieten van de natuur. Kortom, 

een gezamenlijke voortuin, gefinancierd uit 

de opbrengsten van zandwinning. Een mooi 

voorbeeld van gebiedsontwikkeling zonder 

financiering van buitenaf. En dat mag bijzonder 

genoemd worden. 

Andere aanvliegroute
De overheid (Rijkswaterstaat) heeft jarenlange 

programma’s lopen om de kwaliteit van de rivie-

ren te verhogen: een betere waterkwaliteit, weer 

meer vis, waterberging in natte tijden, meer 

natuur in de uiterwaarden met meer mogelijk-

heden voor recreatie. Prachtige projecten die 

grote investeringen vragen. Wat hier in Heteren 

gebeurt, gebeurt met de zelfde intentie, alleen 

de aanvliegroute is anders. De burgers hebben 

zelf het initiatief genomen en in Dekker een 

partner gevonden. En van het resultaat mag 

iedereen genieten. Alhoewel iedereen...

Niet verder vertellen!
Dit ‘burgerparticipatieproject’ mag dan een voor-

trekkersrol in Nederland vervullen en daarom  

in de prijzen zijn gevallen, het is en blijft de  

voortuin van Heteren. Daarom moeten we het 

niet te hard van de daken schreeuwen. Nu al  

hebben de nodige vissers deze plek ontdekt en 

zijn er op zomerse dagen volop recreanten. 

Dus even onder ons... 

Dekker gaat vanaf dit voorjaar het gebied verder 

inrichten, met het plaatsen van passantenstei-

gers en het doortrekken van het wandelpad naar 

de oude veerstoep. Ook krijgt de veerstoep een 

opwaardering, de invaart van de plas een uit-

zichtpunt en krijgt de Steenoord een vissteiger 

voor rolstoelgebruikers en een vogelobservatie-

hut. Naar verwachting is de inrichting dit jaar 

klaar. In het najaar neemt het Geldersch  

Landschap en Kastelen het beheer over. 

En wat de zandwinning voor de betonindustrie 

betreft: het grootste deel ligt achter ons. Eind 

2020 vertrekt de grote zandfabriek. De berg 

zand, nu al voor de helft kleiner, is dan ook ver-

dwenen. Wat daarna nog rest, is het ontwikke-

len van de natuureilanden aan de westkant, het 

winnen van het laatste restje grind en de win-

ning van zand voor de aannemerij. Dat gebeurt 

met kleinere machines die er nu al liggen. 

Volg de ontwikkelingen via Facebook: 

Project Randwijkse Waarden

DEKKERGROEP.NL

Randwijkse Waarden 
in de prijzen gevallen

2019  UEPG Sustainable  

Development Award, in de 

categorie ‘Local Community 

Partnership’. Predicaat ‘excel-

lence’ voor samenwerking 

met bewoners en gemeente. 

2018  Nominatie Gelderse Prijs voor 

Ruimtelijke Kwaliteit. 

PSSST, NIET VERDER VERTELLEN...

Afgelopen tijd kwam het project Randwijkse Waarden veelvuldig in het nieuws. 

Het project kreeg een nominatie voor de Gelderse Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit en 

won een Europese Sustainable Development Award. “Hoezo?”, vraag je je misschien af. 

“Er komt toch overal natuur langs de rivieren?”

Bij de Steenoord komt een vogelobservatiepunt.  

De Dorpsraad heeft het project enorm gepromoot.  

De finalisten op de foto met Jan Terlouw en Josan Meijers.
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Ook een artikel plaatsen....

Wil je ook een artikel plaatsen namens 

jouw vereniging, stichting, straat of ander 

initiatief in de volgende editie? Stuur 

dan uiterlijk voor 5 juni jouw artikel naar 

hetereninactie@peperbus-heteren.nl. 

Een bericht voor ‘Heteren in actie’ telt 

maximaal 140-150 woorden. Eventuele 

foto’s graag met voldoende resolutie aan-

leveren. Op basis van beschikbare ruimte 

wordt de grootte van de foto aangepast. De 

volgende Peperbus verschijnt op 26 juni 

2020. 

De maatregelen om de verspreiding van 
het coronavirus af te remmen, leiden tot 
uitstel van Overbetuwe Doet. Het verza-
melen van waardecheques leidt immers 
tot méér (fysiek) contact in een periode 
waarin we dat juist moeten beperken. De 
waardecheques worden daarom NIET IN 
APRIL bezorgd.

De bezorging van de waardecheques wordt 
uitgesteld tot nadere berichtgeving.

Wel kunt u initiatieven blijven aanmel-
den. Dus heeft u een goed idee om uw 
buurt of dorp leuker, beter of mooier te 
maken? En wilt u dat idee uitvoeren in de 
zomer, najaar, winter of in 2021? 
Ga naar www.OverbetuweDoet.nl en lees 
daar alles wat u wil weten of meld direct 
uw initiatief aan.
regisseur@overbetuwedoet.nl

Esther Jansen (06) 58 08 16 98

Daniëlle Kurris (06) 58 08 15 14

Ronde Overbetuwe Doet uitgesteld

Mocht u de vakantie nog niet gepland 
hebben; houd de laatste week vrij voor de 
speelweek. De kinderen kunnen nog een 
hele week alleen maar leuke dingen doen 
en komen weer in het ritme van school. 

Ook kunt u als ouder of verzorger komen 
helpen als vrijwilliger. Hulp kunnen we 
altijd gebruiken en u kunt zien hoe leuk 
het is voor de kinderen. En het is voor alle 
kinderen. Kinderen met een beperking 
kunnen onder begeleiding ook mee doen, 
dat hebben we vorig jaar gezien. Ook kin-
deren uit gezinnen die voorheen in aan-
merking kwamen voor de Gelrepas – deze 
is vervangen door een nieuw digitaal sys-
teem – zijn van harte welkom. De speel-
week is er voor iedereen. Denkt u er nu 
over om uw kinderen naar de speelweek 
te laten komen en wilt u weer vrijwilliger 
zijn? Alvast bedankt.
Geef u op: info@fun4kidsweek.nl

Speelweek Fun4kids 17-21 aug.

Het bestuur van Fun4kids is al een aantal 
keren bij elkaar geweest. Het programma 
(17 tot en met 21 augustus) staat al gro-
tendeels in de steigers, de sponsors zijn 
allemaal benaderd en doen nagenoeg 
allemaal weer mee; we zijn goed op weg. 
Kinderen spreken je aan, je komt vrijwil-
ligers tegen, de speelweek begint weer te 
leven.
Ook dit jaar hebben we weer veel vrijwil-
ligers nodig en verder willen we dit jaar 

goed gaan kijken naar nieuwe bestuurs-
leden. Een bestuur voor de toekomst. We 
denken aan jonge ouders die de kinderen 
net op de lagere school hebben en ieder 
jaar naar de speelweek gaan en er zes 
jaar tegenaan kunnen. De voorbereiding 
staat goed op papier en allerlei lijsten zijn 
gedigitaliseerd, een gespreid bedje. Voor-
waarde is wel dat het nieuw bestuurslid in 
het team moet passen. Wie weet bent u 
dat. Denk er eens over na.

Fun4kids vrijwilligers/bestuursleden gezocht

Het coronavirus zorgt ervoor dat mensen  
veel binnen zitten en niet meer toe komen  
aan hun dagelijkse beweegmomenten,  
waar dan ook. Daarom plaatst Overbetuwe  
Beweegt komende weken wat oefeningen  
in de gemeentepagina van Het Gemeente- 
nieuws die bijdragen aan het fit en sterk  
blijven. De oefeningen zijn bedoeld voor  
ouderen, maar eigenlijk kan iedereen ze 
doen. 
 
Via social media delen we nagenoeg elke 
dag filmpjes met oefeningen:
www.facebook.com/overbetuwebeweegt 

www.instagram.com/overbetuwebeweegt

1.  Strek uw beide armen 

tegelijk langs het hoofd uit 

omhoog. Herhaal dit 10 keer. 

Variatie: zonder steun van 

de rugleuning 

Variatie: met gewichtjes of 

gevulde waterflesjes

2.  Buig uw beide armen en 

breng de handen naar de 

schouders. Herhaal dit  

10 keer. 

Variatie: zonder steun  

van de rugleuning  

Variatie: met gewichtjes  

of gevulde waterflesjes 



Wij bieden onder andere:
Fysiotherapie

Manuele therapie
Sportfysiotherapie

Kinderfysiotherapie
Geriatrie fysiotherapie

Arbeidsfysiotherapie
Oedeemtherapie/lymfedrainage

Dry needling
Fysiofi tness/valpreventie

Myofasciale pijn en triggerpoints
Fysiotherapie bij kanker

Aangesloten netwerken
Schouder/elleboogwerkgroep

Hand/pols netwerk
Enkel/voet netwerk

COPD
Gecombineerde leefstijl (GLI)

Parkinsonnet
Claudicationet

Voorste Kruisbandnetwerk

(026) 472 36 16
(06) 829 110 70

info@refl ex-fysiotherapie.nl          
www.refl ex-fysiotherapie.nl

Refl ex fysiotherapie (Heteren)
Prinsenhof 4
6666 CB Heteren

Refl ex fysiotherapie (Zetten)
Sportcentrum Living Healthy
Sint Walburg 2
6671 AS Zetten

Astrid van der Put is er druk mee: het maken van mondkapjes van stof. De 
eerste honderd heeft zij aan verschillende instellingen gedoneerd. Oproe-
pen via Facebook en HeterenSociaal leverden zo’n twintig dames op, die al-
lemaal helpen knippen en naaien. De productie ging daardoor snel omhoog. 
Zideris, een kleinschalige zorgorganisatie, kreeg tachtig mondkapjes. Naar 
twee Heterense zorginstellingen zijn ieder zestig kapjes gegaan. Na driehon-
derd mondkapjes is Astrid de tel kwijtgeraakt: “Ik heb nog diverse andere 
buurthulpen en instellingen voorzien waar grote vraag was.” Gelukkig heeft 
Ikea nu stof gedoneerd. Voor de binnenzijde is andere stof nodig, die ik moet 
kopen. In het dorp denken mensen mee en wordt lint gedoneerd. Ik ben blij 
dat wij met zijn allen een beetje kunnen meehelpen daar waar de behoefte aan 
mondkapjes voor verzorgenden groot is.” 

Vragen/aanbod? Mail naar dune40@hotmail.com

De zin en onzin van een mondmasker.

Gebruik het mondmasker niet om in de buurt van 

een besmet persoon te komen of een besmette 

persoon te verzorgen. Gebruik het vooral om te 

voorkomen dat je zelf anderen besmet! Was het 

mondmasker minstens een keer per dag door het 

te wassen op 90 graden.

Met frisse energie is Lotte Jansen in september  
als dirigente van start gegaan bij Couleur Locale.   
Het koor is zich onder haar leiding druk aan het  
voorbereiden op zijn jaarlijkse optreden dat op 
10 mei vanaf 15.00 uur zal plaats vinden in de  
katholieke kerk te Heteren. Het koor hoopt op  
veel publiek want het belooft een bijzondere mid-
dag te worden.
Het thema van dat concert is Water, waarover heel 
wat liedjes te vinden zijn en zeer toepasselijk is in 
een dorp zo dicht bij de Neder-Rijn. Na de succes-
volle Kerst Sing-in in december is nu de focus  
tijdens de oefenavonden gericht op dit thema.
Ondertussen groeit het aantal leden, maar iede- 
reen is nog van harte welkom om kennis te komen  
maken met het koor. Dat kan op donderdagavonden 
vanaf 20.00 uur in de Julianaschool te Heteren. 
Meer info: www.koorcouleurlocale.nl

            Dit evenement kan nog worden afgelast,  

afhankelijk van nadere coronamaatregelen.

Couleur Locale geeft waterconcert Mondkapjes van stof 

! 
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