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artikel naar hetereninactie@peperbus-heteren.nl.  

Een bericht voor ‘Heteren in actie’ telt maximaal 

140-150 woorden. Eventuele foto’s graag met vol-

doende resolutie aanleveren. Op basis van beschik-

bare ruimte wordt de grootte van de foto aangepast.  

De volgende Peperbus verschijnt op 5 februari 2021.

Hallo Heterenaren,

De blaadjes vallen, de kou trekt op, de tijd gaat terug. Wat zouden we in deze 
tijd de klok graag vooruit willen zetten… Een tijd creëren waarin alles vredig en 
gezond zou zijn.

Helaas leven we in het nu en staan we met z’n allen voor heel veel vragen waar-
op we het antwoord niet weten. Zo ook de vraag laten we Sinterklaas voor de  
intocht naar Heteren afreizen dit jaar. Na lang beraad is ervoor gekozen om 
volgend jaar de Sint bij een vernieuwde veerstoep te verwelkomen en onze 
prachtige uiterwaarden te tonen. Maar één ding is zeker, de Sint zal de kinderen 
en alle inwoners van Heteren niet overslaan.

We hopen dat u thuis de gezelligheid kan vinden en onder het genot van koffie 
en speculaas deze Peperbus editie doorleest. Vol verwachting uitkijkt naar een 
kloppend hart van Heteren waarin we samen delen en samen spelen. 

We wensen u een fijne pakjesavond op 5 december en hopen dat u blij verrast 
zal zijn met de kleine dingen die op uw pad gaan komen.

Het Sinterklaascomité

Heteren Doet!

Het is alsof Heteren, nu het coronavirus ons inperkt, de adem inhoudt voor 
een nieuwe sprong. De Flessestraat ligt op de schop, bij de Beemdhof worden 
voorbereidingen getroffen voor het werk dat daar te beginnen staat. En aan de 
Nederrijn weten elke dag tientallen wandelaars de paden langs de nieuwe plas 
te vinden. Dit jaar vol beproevingen is voor ons dorp dus ook een aanloop naar 
een mooie toekomst.

Iedereen kan daar een beetje aan bijdragen. De gemeente heeft deur aan deur 
weer waardecheques bezorgd. Daarmee kunnen naar keuze allerhande initia-
tieven vanuit het dorp worden gesteund. Zo ook de vier nieuwe uitgaven van 
de Peperbus die voor 2021 op stapel staan. Steun ons! Geef eventueel de code 
op uw cheque door op info@peperbus-heteren.nl, of doe de cheque in de bus  
op Kastanjelaan 1, Prinsenhof 17 of Jasmijnstraat 25. Doe mee!

Verschijningsdatum volgende editie  5 februari 2021
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Tien jaar stond de molen van Heteren na de beschietingen in de oorlog als een gewond dier aan de dijk, even buiten het dorp 

in de richting van Randwijk. In 1954 was de redding nabij, met steun van provincie en gemeente. Toen ging dit monumentale 

bouwwerk alsnog tegen de vlakte. DOOR LOUIS VAN DE GEIJN

Het waren dramatische dagen voor de molenaarsfamilie Aalbers, 
de vijfde en de zesde oktober 1944. Duitse artillerie nam vanaf de 
Veluwezoom op die dagen zowel de korenmolen in Opheusden  
als die in Heteren op de korrel. De molen in Opheusden werd  
verwoest, die van Antoon Aalbers in Heteren vertoonde sinds die 
beschietingen een gapend gat in de romp, de wieken hingen er  
als gebroken vleugels bij en weer en wind hadden vrij spel in zijn 
binnenste. 

De molen van Heteren was in 1873 gebouwd. Dat was een jaar  
nadat in het dorp een eeuwenoude standaardmolen, die tot de  
grafelijke eigendommen van Huis Bergh (’s Heerenberg) behoor-
de, was afgebrand. De nieuwe molen was een fiere bovenkruier, 
met een zware stenen romp, die op een zogenaamde molenpol was 
gebouwd. Draaiend aan het kruirad onderaan de molen konden  
de wieken goed op de wind gehouden worden. Ver uitstekend  
boven de dijk ving de molen elk zuchtje wind.

Antoon Aalbers (1880) was de oudste zoon uit het tien kinderen  
tellende gezin van de molenaar van Opheusden. Hij 
kwam in 1907 als knecht bij molenaar Jansen in  
Heteren, en nam vervolgens de zaak over. De aan-
voer van graan gebeurde in die jaren nog met 
paard en wagen, maar in 1923 was Aalbers de 
eerste in het dorp die zich een vrachtwagen, een 
T-Ford, veroorloofde. Het laatste oorlogsjaar 
bracht dubbele rampspoed: niet alleen kreeg 
de molen het zwaar te verduren, het woonhuis 
onder aan de dijk werd compleet verwoest.

Sloop of restauratie

Terwijl in de barre winter van 1944 en de volgende jaren de tand 
des tijds verder knabbelde aan de half vernielde molen, ontspon 
zich een discussie over sloop of restauratie. Het land was volle-
dig gericht op economisch herstel, om erfgoed maalde men niet. 
Brood op de plank en een dak boven je hoofd, daar draaide het  
om. Het was dus moeilijk om geld vrij te maken voor het herstel 
van beschadigde monumenten.

Toch zag het er naar uit dat in maart 1954 de financiering van 
de restauratie rond was. De gemeenteraad van Heteren stemde 
in met een bijdrage van 3.400 gulden. Dat was eentiende van de  
totale kosten van herstel. De provincie en de molenaar zelf zou-
den ook tien procent inbrengen. De rest van het bedrag kwam van 
het Rijk en van Monumentenzorg.

“Dit monument van aesthetische waarde is een sieraad voor het dorps-
schoon van Heteren en is de gemeentelijke bijdrage alleszins waard. 
De molen komt te zijner tijd vol in bedrijf”, noteerde de Arnhemsche 
Courant in het verslag over de gemeenteraadsvergadering.

Een jaar later was de molen toch van de aardbodem verdwenen. 
Antoon Aalbers was ten langen leste niet akkoord gegaan en  
besloot zijn molen uit zijn lijden te verlossen. Volgens zijn ook  
Antoon geheten kleinzoon (1943) in Doorwerth had zijn opa de 
gerestaureerde molen nog voor opslag willen gebruiken, en daar 
waren de subsidiegevers het niet mee eens. 

De ‘jonge’ Antoon: “In deze tijd zou die molen natuurlijk nooit 
zijn gesloopt. Wat een mooi gezicht zou dat nu zijn geweest.” Opa 
Antoon zelf keek er later ook met spijt op terug. “Alle plannen  
lagen klaar maar op het laatste moment is toch alles afgeketst”,  
zei hij in een interview met een plaatselijke krant.

Commotie

Mien van de Weerd-Aalbers (1941) uit Oosterbeek, een klein-
dochter van de oude molenaar en een nicht van de Doorwerthse  
Antoon Aalbers, herinnert zich nog wel iets van de commotie toen 
de molen alsnog door de slopershamer viel. “Ik zat in die tijd op  
de HBS in Zetten en ik weet nog dat de tekenleraar het heel erg 

vond. Hij ging regelmatig met een klas naar buiten om 
te tekenen. Hij had de molen ook in gedachten, maar 

dat is er niet meer van gekomen.” Haar oudere zus 
Dien Huiberts-Aalbers in Driel (1938) herinnert 

zich nog wel de bedrijvigheid rond de molen. 
“Het graan werd met een vrachtwagentje aan-
gevoerd. Het kwam ook wel per schip aan bij de 
veerstoep. Het meel werd dan weer verspreid 

onder de bakkers in de streek.”

In Doorwerth herinnert Antoon Aalbers zich zijn opa als een 
schriele maar pezige man die tot op hoge leeftijd mee bleef werken 
in het bedrijf. Nadat de molen was vernield, zette hij het bedrijf  
samen met zijn compagnon Koenders voort in een gebouw dat  
ook aan de Rijndijk, maar dichter bij het dorp stond. De door 
windkracht aangedreven molenstenen waren hier vervangen 
door een motorische hamermolen. 

Kleinzoon Antoon Aalbers werkte nog tot 1970 in het maalbedrijf, 
waar ook zijn vader al emplooi vond. Enkele jaren later is de zaak 
opgeheven. Opa Antoon overleefde zijn molen royaal. Hij dronk 
graag een borrel en trok geregeld aan een stevige sigaar. Toen hij 
honderd jaar werd, stelde toenmalig burgemeester Bolt hem voor 
om samen een sigarenwinkel en misschien ook wel een slijterij te 
beginnen. “Dan zijn we zelf onze beste klanten”, aldus Bolt. 

De borrel en de bolknak deerden Aalbers niet. Hij werd de oudste 
molenaar van het land en overleed in 1983, 103 jaar oud.

Antoon Aalbers, de oudste molenaar

Half verwoest, 
bijna gered en
toch nog gesloopt

Restauratie Heterense molen ging op de valreep mis
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In de stilte van de toren dwalen mijn gedachten soms  

terug naar vroeger. Vervelende herinneringen laat je al snel 

voorbijglijden, maar leuke en komische anekdotes blijven  

je vaak bij. Al gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat die na al 

die jaren misschien iet of wat mooier ingekleurd zijn. Maar 

de kern van de anekdotes blijft desondanks fier overeind.

Mijn zus had eind jaren vijftig verkering met een jongen uit 
Apeldoorn. In een oude Morris Minor kwam hij op de woensdag-
avonden en in de weekenden via de oude Apeldoornseweg naar 
Heteren. Bij zijn vertrek werd er buiten altijd uitgebreid afscheid 
genomen en in de winter mochten ze hun afscheid van mijn  
ouders verplaatsen naar de gang, waar ze zich in het donker  
tussen de jassen van de kapstok ‘verscholen’. Als jongere broers 
konden wij het dan niet laten om kort na elkaar van het toilet  
gebruik te maken, wetende dat zus en haar vriend deze ver-
storingen zeer vervelend vonden. Op een avond op weg naar  
Apeldoorn werd hij tussen Arnhem en Apeldoorn spontaan 
overvallen door buikloop. Haast was geboden en hij parkeerde 
zijn Morris langs de weg en stormde zo snel mogelijk de bosjes 
in om erger te voorkomen. Terwijl hij daar gehurkt met zijn 
broek op de knieën zijn behoefte deed, zag hij plots zijn Morris  
tergend langzaam wegrijden. In paniek sprong hij op om zijn 
auto tot staan te brengen, daarbij vergetend dat zijn broek in-
middels rond zijn enkels zat. Het gevolg was dat hij languit ter 
aarde stortte en in een flits alleen nog de bumper van zijn Morris 
kon nakijken. Toen hij even later enigszins gefatsoeneerd het bos 
uitstormde, stond zijn wagen even verderop lichtelijk bescha-
digd tegen een boom. Hij had niet gezien dat zijn Morris op een 
lichte helling stond en was vergeten de handrem aan te trekken. 
Overigens, wij hoorden dit verhaal maanden later van zijn broer 
want zelfs tegen zijn geliefde, onze zus, had hij het gênante voor-
val al die tijd verzwegen. 

Als we het hebben over de functie van veldwachter, dan zullen 
bij velen de gedachten teruggaan naar Bromsnor uit de beroem-
de kinderserie Swiebertje. Maar in de jaren vijftig en zestig be-
schikte Heteren ook over een veldwachter. De vader van Johan 
Derksen (Veronica Inside) bijvoorbeeld, was in de jaren vijftig 

een zeer markante persoonlijkheid. Het was in die tijd voor een 
veldwachter in een dorp als Heteren een zeer relaxte baan. Zo 
ook voor één van zijn opvolgers die dagelijks rustig trappend 
op zijn fiets en zelfs later op de brommer door het dorp ging 
om de ‘orde’ te handhaven. Hier en daar een voetbal afpakkend 
en soms ’s avonds op een donker plaatsje gaan staan om enkele  
bekeuringen uit te delen voor het rijden zonder licht. Dat waren 
doorgaans de meest schokkende zaken die onze veldwachter op 
zijn bordje kreeg. 

Nou had deze bewuste veldwachter naast zijn werk een grote 
‘hobby’. Hij was nogal een liefhebber van de vrouwtjes en dan 
niet alleen zijn eigen vrouw, maar hij maakte ook graag jacht 
op de vrouwtjes van anderen. Doordat hij hier en daar al wel-
eens in het donker met die vrouwtjes was gesignaleerd, was het 
langzamerhand een publiek geheim op wie zijn jacht doorgaans 
was gericht. Om die reden werden zijn gangen, door met name 
de jeugd, heel stilletjes nagegaan. Op een avond peddelde onze  
‘jagende’ veldwachter in alle rust het buitengebied in, een paar 
minuten later gevold door zijn ‘prooi’. Twee oplettende jonge 
knapen volgden op enige afstand. Zij konden de achterlichten 
van beiden op veilige afstand volgen en zodoende zagen zij ook 
dat beiden linksaf een landweggetje in reden. Dichterbij ge- 
komen zagen zij in het landweggetje geen achterlichten meer  
en gingen er vanuit dat beiden ergens waren gestopt ofwel het 
licht hadden uitgezet.

De twee knapen wachtten nog een poosje, maar konden uitein-
delijk geen weerstand bieden om toch verder op onderzoek uit te 
gaan. Even later ontdekten ze bij een appelboomgaard twee fiet-
sen in een greppel langs de landweg. Verder onderzoek wees uit 
dat de veldwachter zijn uniformjas en koppel met pistool onder 
zijn fiets had verstopt. Even overwogen zij nog om zich ook in de 
boomgaard te begeven om te kunnen ontdekken of de ‘jacht’ van 
de veldwachter succesvol was verlopen. Uiteindelijk besloten  
zij de uniformjas en koppel en pistool mee te nemen en bij de 
burgemeester in te leveren als zijnde gevonden voorwerpen.  
Onverstoorbaar nam de burgemeester de ‘gevonden’ spullen 
aan. En de veldwachter? Die vervolgde nog jaren zijn ‘jacht’ en 
handhaafde strikt de orde. De Kerkuil.

VeldwachterMeer leefruimte in huis
U hebt goede redenen om op zoek te gaan naar een glazen vloerluik: 
de ruimte eronder of boven verdient het volle licht en mag gezien 
worden. U runt een restaurant of topklasse (hotel)bar en wilt de 
aandacht vestigen op uw kelder met mooie wijnen. U gunt thuis 
uw bezoek een blik op uw smaakvol ingerichte souterrain. 
Of wilt u uw vrienden de ogen uitsteken met een jongensdroom: 
uw eigen mancave? Met een vloerluik van Linfi  zorgt u voor meer 
leefruimte in uw huis.

Glazen vloerluik |  Elektrisch vloerluik |  Verborgen vloerluik

Meer info? Bel (0318) 61 16 49 of kijk op www.linfi .nl
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Een basisschooldirecteur in coronatijd valt niet te benijden. De 
steeds wisselende maatregelen om het virus in te dammen, zorgen 
ervoor dat Esther voortdurend moet anticiperen. “Meestal komt 
een nieuw schooljaar vrij rustig op gang. Alleen ben ik nu al vanaf 
half augustus behoorlijk druk met het goed draaiende houden 
van de school, door bijvoorbeeld vervanging van leerkrachten te 
regelen als dat nodig is en goed naar de ouders te communiceren. 
Corona is onbekend terrein voor ons allemaal en het mooie is dat 
we echt samen als team zo goed mogelijk hier doorheen proberen 
te komen.” 

Driehoek

Hoewel Esther er nog geen slapeloze nachten van heeft, vindt ze 
het wel lastig dat de coronacrisis het haar moeilijk maakt om uit-
voering te geven aan datgene waar zij – en de Julianaschool – voor 
staat. “De afgelopen twee jaar hebben we veel geïnvesteerd in het 
versterken van de driehoek ‘leerkracht-leerling-ouders’. Wanneer  
school en ouders goed samenwerken, komt dit het leren van de 
leerlingen ten goede. Daarvoor zijn korte lijntjes belangrijk. We 
vinden het bijvoorbeeld belangrijk dat de kinderen van de jong-
ste groepen door de ouders naar binnen worden gebracht. Op die 
manier heb je veel informeel contact. Zoiets is vanwege de maat-
regelen nu niet mogelijk. Daarom doen we nu zoveel mogelijk via 
de Parro-app en nemen we leuke filmpjes op met de kinderen.”

Normen en waarden

Het onderwijs is Esther met de paplepel ingegoten. Haar vader 
was basisschooldirecteur in IJsselstein en Sint Hubert en ook 
haar moeder werkte als leerkracht, evenals haar beide zussen die 
als leerkracht in Wijchen werken. “Ik ben een ‘diehard’ juf”, lacht 
Esther. “Het zit bij mij echt in het DNA om kinderen verder te 
willen brengen in hun ontwikkeling.” Na lange tijd als leerkracht 
voor groep 7 en 8 te hebben gestaan, werd Esther teamleider op  
een school met 500 kinderen om vervolgens de stap naar het  
directeurschap te maken. Dat ze bij de Julianaschool uitkwam, is 
niet toevallig. “De hele uitstraling van de school sprak mij aan. De 
normen en waarden, de identiteit, de veiligheid en de aandacht 
voor ieder kind. Dat past bij mij. Bovendien is de school een stuk 
kleiner en op die manier kun je echt een gemeenschap met elkaar 
vormen. Zelf heb ik vroeger ook als kind ervaren, op de school van 
mijn vader, hoe waardevol dit is. Op de Julianaschool heb ik het 
gevoel dat ik echt een bijdrage kan leveren als deel van het geheel.”

Actief partnerschap

Vanaf haar start bij de Julianaschool, heeft Esther vol ingezet 
op een ontwikkeling die zij ‘Actief Partnerschap’ noemt. Dat be-
tekent dat de school het pedagogische klimaat zoveel mogelijk  
samen met kinderen en ouders maakt. “Ouders zijn al jaren 
enorm betrokken bij onze school, maar hebben nu meer de regie 

om dingen binnen school mede te ontwikkelen”, legt Esther uit. 
“Dat begon met een ‘Wensen en verwachtingen avond’, waarin  
zij de onderwerpen zelf konden inbrengen. Inmiddels denken ze 
mee over een nieuw rapport, de oudercontactmomenten, hebben  
ze het speelplein gerenoveerd en geeft de werkgroep feedback  
over ontwikkelingen of brengt eigen ideeën in.” 

Esther ziet dat de school een constructieve dialoog met de ouders 
heeft weten op te bouwen en telt de zegeningen daarvan. “Wij zien 
dat kinderen heel goed scoren op sociale veiligheid en welbevinden. 
Er is veel ‘basisrust’ op de Julianaschool en met de meeste ouders 
hebben we een respectvolle relatie. Dat maakt dat er weinig tijd en 
energie verloren gaat in escalaties. Het sociaal-emotionele pro-
gramma van de Vreedzame school draagt hier enorm aan bij.” 

Meer betrokkenheid
Martine Kalisvaart (38) heeft twee kinderen op de Julianaschool  

en is vanaf het eerste moment betrokken bij de werkgroep  

‘actief partnerschap’. “Vooral de ‘Groep onder de loep’ avond  

vond ik bijzonder. Je praat dan op een laagdrempelige manier  

met elkaar en het idee is dat als je het als ouders fijn met elkaar 

hebt, je daardoor geneigd bent om eerder naar elkaar toe te gaan 

en elkaar te helpen. Het geeft ook nieuwe ideeën en betrokkenheid. 

Zo zat er een fietsenmaker bij, die aanbood om de banden van het 

speelmateriaal te plakken. Op die manier is ook de vernieuwing 

van het schoolplein ontstaan. Een stel vaders is bij elkaar gaan 

zitten en hebben geholpen bij het opknappen van het plein en 

het bouwen van een pannaveld. Ze hebben zelf het geld hiervoor 

ingezameld en de bespreking met de gemeente gedaan. Voorheen 

had je één keer per jaar een informatieavond met een praatje van 

de directeur, maar dat behoefde vernieuwing. Nu zijn ouders veel 

meer betrokken.”
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Esther Gunsing 

“ Onze kinderen  
scoren hoog op  
sociale veiligheid 
en welbevinden”
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Actief Partnerschap op de Julianaschool werpt vruchten af:

Ze koos er tweeënhalf jaar geleden heel bewust voor om te solliciteren als directeur bij de Koningin Julianaschool. Afkomstig 

van een school in Wijchen met 500 kinderen heeft Esther Gunsing (39) in Heteren helemaal haar draai gevonden. “Deze school 

past bij mij. Met de leerkrachten, ouders en kinderen vormen we een hechte gemeenschap.” DOOR JOHAN KROES
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Heteren krijgt er een bos bij. Vier buren aan de Kamperfoelie- 

straat planten gezamenlijk een Tiny Forest aan. Een klein bos 

tussen hun huizen en de Bongerd, dat een steentje moet 

bijdragen aan een beter leefbare aarde. 

Zelfs een bosje ter grootte van een tennisveld, mits beplant met 
voldoende verschillende bomen en struiken, kan al iets betekenen 
voor de biodiversiteit, voor de rijkdom aan planten en dieren. Dat 
geldt te meer als er tientallen van zulke initiatieven zijn waardoor 
kleine percelen opgeteld een serieus bos gaan vormen.

Het Instituut voor Natuureducatie in Gelderland lanceerde het 
idee, oorspronkelijk ontwikkeld door een Indiase ingenieur, om 
her en der in de provincie en aantal van deze minibosjes tot stand  
te brengen. Particulieren kunnen, als hun plan aan de voorwaar-
den voldoet, in aanmerking komen voor een bijdrage aan het 
grondwerk en de aanschaf van het plantgoed. Het gaat om in-
heemse soorten, die in de nabije omgeving voorkomen. De belang-
stelling is groot. Deze zomer was inschrijven al niet meer mogelijk.

Toen Gosse Veninga over het Tiny Forest project las, was hij  
meteen enthousiast. Later hoorde hij dat zijn buurman Henk 
Middelkoop ook had ingeschreven. Toen was gauw het plan  
geboren om met vier buren een hele strook van vier meter diep 
achter hun woningen als mini bos in te richten. Een goede zet  

voor de natuur en bovendien een mooie afscherming tussen hun 
huizen en de daarachter gelegen Bongerd.

Het plan van de vier moest concurreren met 125 andere aanvra-
gers maar uiteindelijk hoorde het bij de zeventien ingediende 
voorstellen die dit jaar worden gerealiseerd. Met een diepte van 
vier en een lengte van honderd meter wordt het ‘Kamperfoeliebos’ 
zo’n vierhonderd vierkante meter groot. Dit najaar wordt het ter-
rein onderhanden genomen en aangeplant. De natuur moet het 
vervolgens de komende jaren zelf doen. Het is niet de bedoeling 
dat het als een tuin wordt onderhouden.

Een vrij toegankelijk bos gaat het niet worden. Wel denken de 
nieuw bosbezitters om over enige tijd jaarlijks enkele keren edu-
catieve excursies te doen voor de scholen. Dat zou prachtig passen  
bij de doelstellingen van het IVN. Als tegenprestatie vraagt het 
IVN de eigenaars wel om tenminste de eerste drie jaar mee te  
doen aan het tellen van vogels en insecten. 

Buren planten samen
een Tiny Forest

Wie voldoende grond heeft voor een minibosje, kan meer informatie krijgen bij www.ivn.nl/provincie/gelderland/contact-ivn-gelderland. 

Er zijn via de website ook zeven video’s te zien over de opzet van een Tiny Forest.

DOOR SUZANNA KOLENBRANDER

Mini bos als bijdrage aan rijker planten- en dierenleven
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Gosse Veninga en Henk Middelkoop

Huidige situatie
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Robotdieren en 
knuffelpoppen 
voor cliënten van 
Liefkenshoek

Een gedeelte van de opbrengst van de 
welbekende potgrondactie van de Protes-
tantse Vloedschuurgemeente Heteren/
Randwijk wordt besteed aan een goed 
doel in de regio. Dit jaar is het goede doel 
Stichting Samen Zorgen. 
Om het geld goed te besteden, is Zorg-
centrum Liefkenshoek benaderd door de 
Vloedschuurgemeente Heteren/Randwijk. 
Na intern overleg is besloten dat robot-
dieren en knuffelpoppen voor de cliën-
ten in de woningen en de tuinkamer wel 
heel fijn zouden zijn. Deze dieren en pop-
pen zijn speciaal bedoeld om mensen met 
dementie te stimuleren.
Op woensdag 29 juli om 10.30 uur hebben  
de organisatoren van de actie – Johan 
Schneider, Harry Walinga en Gerrit  
Welink van de Vloedschuurgemeente –  
de cadeaus voor het gebouw van  
Liefkenshoek overhandigd.

Zorgmedewerker Rina Veldhuysen en vrij-
willigerscoördinator Hanneke Nieboer 
hebben de cadeaus namens Stichting  
Samen Zorgen in ontvangst genomen.
De robotdieren en knuffelpoppen hebben 
inmiddels namen gekregen en brengen 
veel plezier bij de cliënten en de mede-
werkers.
Liefkenshoek bedankt de Vloedschuur-
gemeente voor de prachtige cadeaus!

Bewegen met Nijntje
Gymvereniging De Brug start in januari  
2021 met het Nijntje Beweegdiploma 
voor kinderen van twee tot en met vijf 
jaar. In twee series van twintig lessen  
leren kinderen op een leuke manier alle 
essentiële basisvormen van bewegen. 
Denk aan bijvoorbeeld balanceren, sprin-
gen en klimmen. Na het doorlopen van 
de lessen ontvangt elk kind het Nijntje 
Beweegdiploma. Deel één van het Nijntje 
Beweegdiploma is voor peuters van twee 

en drie jaar, samen met een ouder, opa of 
oma. Deel twee is zonder ouders en voor 
kleuters van vier en vijf jaar. 
De lessen vinden plaats op zaterdag- 
ochtend in sportzaal ’t Binnenveld in  
Heteren. Uiteraard onder voorbehoud 
vanwege corona. 

Interesse? Stuur even een mailtje naar 

gvdebrugheteren@gmail.com 

dan houden we je op de hoogte!

 

De Vlindertuin 

De vlindertuin op Land-
goed Overbetuwe groeit 
en bloeit! De tuin bevindt 
zich achter de kinder-
boerderij en is een plek 

waar iedereen uit de regio kan genieten 
van bloemen, vlinders, en insecten. Met 
hulp van Overbetuwe Doet zijn de vrij-
willigers verder gegaan met het onder-
houden en ontwikkelen van de tuin.

In deze prachtige tuin kun je je laten 
inspireren tot schrijven, fotograferen, 
schilderen en nog veel meer. Natuurlijk 
ook bedoeld voor kinderen om te ontdek-
ken en leren over de natuur. Het vaste 
team bestaat uit zes vrijwilligers die het 
initiatief steeds verder ontwikkelen en 
nog veel belangrijker, een groep enthou-
siaste vrijwilligers die ijverig tuinieren en 
klussen. 

Voor de actie Overbetuwe Doet willen 
we graag de cheques inzetten voor een 
‘immobiel vriendelijk’ pad door de wilde 
bloemen (pluk)tuin, een aanvulling op 
ons tuingereedschap en een overzichte-
lijke trolley om het gereedschap op te ber-
gen en makkelijk de tuin mee in te nemen 
www.overbetuwedoet.nl. 

We zijn altijd op zoek naar vrijwilligers! 

De naaimachines draaien op volle toeren in het Atelier van het Huis van de Wijk in Elst 
(onderdeel van Forte Welzijn). Nu het gebruik van een mondkapje in openbare ruimte 
toeneemt, hebben de vrijwilligers hun handen vol. Forte Welzijn directeur Lucien  
Peeters vertelt met trots: “Mee kunnen doen en van betekenis zijn voor de samen- 
leving is belangrijk voor iedere inwoner. Door in te spelen op de huidige behoefte aan 
mondkapjes, kunnen deelnemers van het Atelier meteen meedoen!” 

Het idee is ontstaan bij opbouwwerker Monique Nass in samenwerking met Stillare: 
“Tijdens de coronacrisis zaten de deelnemers allemaal thuis en hebben we contact ge-
houden via een WhatsApp groep. Toen ik voorstelde om mondkapjes te gaan maken 
zodra het weer kon, was iedereen direct enthousiast,” vertelt Nass.

De mondkapjes zijn in eerste instantie bedoeld voor gebruik door Forte Welzijn vrij-
willigers, bijvoorbeeld mensen die op huisbezoek gaan. De Mondkapjes zijn te koop 
voor € 5,95 per stuk. En de opbrengst komt ten goede aan de verdere groei van mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Wil je als inwoner ook een her te gebruiken mondkapje afnemen, neem 

dan contact via het formulier op onze website of stuur een e-mail naar 

info@fortewelzijn.nl met als titel bestelling mondkapjes. 

Naaiatelier Forte Welzijn maakt duurzame 
mondkapjes

Inwoners activeren op grote schaal 
waarde-cheques voor Overbetuwe Doet
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In juni vielen de Overbetuwe Doet waardecheques van € 7,50 op de 
deurmatten in heel Overbetuwe. Tot 1 augustus konden de cheques ge-
activeerd worden. Er werden 19948 waardecheques verstuurd waarvan maar 
liefst 39 procent (€ 57.773,50) geactiveerd is. Deze ronde deden 64 initiatieven mee, 
waarvan de helft al voldoende heeft gespaard. Zij kunnen hun initiatief gaan uitvoeren. 
Het was de eerste keer dat alle huishoudens in heel Overbetuwe de waardecheque ont-
vingen. De volgende waardecheque is eind oktober op de deurmat bij alle huishoudens 
in Overbetuwe gevallen. 
Met Overbetuwe Doet ondersteunt de gemeente Overbetuwe bewonersinitiatieven 
zonder ingewikkelde subsidieaanvragen en beoordelingscommissie. Op Overbetuwe-
Doet.nl kan iedereen een idee aanmelden en via waardecheques bepalen inwoners zelf 
aan welke initiatieven zij bij willen dragen. Het gaat om initiatieven die Overbetuwe  
beter, leuker en mooier maken.

Meer initiatieven in de buitenruimte 

Initiatieven in de buitenruimte waren deze ronde populairder dan tijdens de vorige 
rondes. Het aantal aangemelde sociale activiteiten was deze ronde juist wat lager dan de 
vorige rondes. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de corona-maatregelen. Gebleken 
is dat Overbetuwe Doet, online of op afstand van elkaar, leeft en gewaardeerd wordt. 

Zelf ook een idee? Aanmelden van nieuwe initiatieven kan het hele jaar door. Vertel  

mensen alvast dat u ook mee gaat doen aan Overbetuwe Doet. Dan bewaren zij het saldo 

van hun cheque misschien wel voor uw idee.

Al jaren rijdt Jojanneke 

Berghuis (11) over de Drielse 

Rijndijk naar haar lagere school 

in Heteren. De berg rommel 

onder de A50 zag ze groeien. 

Tot ze er klaar mee was.

Samen met haar vriendin 

Evi (11) besloot ze er iets aan 

te doen. Met dit als resultaat!
Evi en JojannekeEvi en Jojanneke
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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 11 januari 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  

5 februari 2021. 

Wethouder Wijnte Hol van de gemeente Overbetuwe heeft woensdag 23 september een 

watertappunt geopend op het verbouwde schoolplein van de Julianaschool in Heteren. 

De kinderen kunnen nu niet alleen heerlijk spelen, bewegen en ontdekken, maar ook 

tussendoor een slokje water drinken tijdens de pauze. 

Het watertappunt past in het streven van de gemeente Overbetuwe om overal een 
gezonde levensstijl te stimuleren. Van de 22 Overbetuwse basisscholen zijn er 19 aan-
gesloten bij het programma van Overbetuwe Beweegt, de organisatie die namens de 
gemeente handen en voeten moet geven aan genoemde gezonde leefstijl. De Juliana-
school in Heteren is één van de deelnemende scholen. 

De datum voor de opening was niet voor niets gekozen, want op die dag was het Natio-
nale Kraanwaterdag. Die dag heeft de Julianaschool aandacht besteed aan kraanwater 
als duurzame en gezonde dorstlesser. Zo ontdekten de kinderen van groep 1 t/m 8  
waar hun kraanwater vandaan komt, hoe kraanwater wordt gezuiverd en hoe je zelf 
slim kunt omgaan met dit gezonde en duurzame natuurproduct. 

Kinderen van de Julianaschool 
hebben nu hun eigen watertappunt

Helaas dit jaar geen HeteRUN. De jubi-
leumeditie van vijf jaar HeteRun is ver-
plaats naar 3 oktober 2021. Toch hebben 
een aantal HeteRUN’ers op 4 oktober j.l. 
vijf km hardgelopen.

Dat had een reden. Vorig jaar heeft, net 
voor de HeteRUN, één van de loopsters 
de diagnose borstkanker gekregen. Er is 
toen gelopen, maar ook direct afgespro-
ken dit jaar na alle behandelingen weer te 
gaan om alles af te sluiten.

De HeteRUN is terecht gecanceld. Maar 
wij hebben dus gelopen en het was fantas-
tisch. Dit willen we graag met jullie delen. 
Zonder HeteRUN was onze hardloop-
groep er ook nooit geweest.

Dus wat ons betreft ... op naar 2021 ... 
met de vijfde HeteRUN.

Namens alle 

HeteRUN’ers, 

Jannemieke

Jubileum editie HeteRUN verplaatst naar 2021

Inzamelactie koffie- 
en theepunten voor 
de Voedselbank
Al een aantal jaren zamelen de Lionsclub 
en de Voedselbanken landelijk waarde-
punten in van Douwe Egberts. Het gaat 
om de punten die op alle soorten koffie 
van DE zitten en om de punten van 
Pickwickthee. Voor deze punten krijgt de 
voedselbank voor haar klanten pakken 
koffie van Douwe Egberts.
Iedere 500 punten zijn op die manier goed 
voor één pak koffie. Koffie is een luxe-
product voor onze klanten en wij, Voed-
selbank Nijmegen-Overbetuwe, kunnen 
dit zelden in het pakket doen. Vorig jaar 
konden we door deze actie aan ieder adres 
vier keer een pak koffie geven.

Arie de Wit, (06) 21220705

arie.de.wit@planet.nl

Foto: Fotosuzan.nl
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De Franse droom 
van notaris Le Grand 
Met zoon Dooks terug in de tijd 
naar een bijzondere plek in Heteren

Het huis doet denken aan een middeleeuws kasteel maar is pas 
rond 1950 gebouwd door J.D. le Grand, een eigenzinnige notaris  
die werkte en woonde in Heteren. De inspiratie voor het huis deed 
hij op in zijn favoriete vakantieland Frankrijk. Met afgekeurde  
bakstenen heeft hij zijn ‘huisje’ gebouwd. Een paar jaar na de  
oorlog waren bakstenen schaars en zat er een limiet aan het aantal 
bakstenen dat je kon kopen. “Daarom is het torentje ook zo klein 
gebleven”, vertelt zijn zoon Dooks le Grand. “Mijn vader had graag 
een toren willen bouwen die boven het dak uit stak, zodat hij over  
de dijk aan de voorkant en over de boomgaard aan de achterkant  
kon kijken. Maar hij kreeg geen toestemming om meer stenen te 
kopen.” 

Dooks is in het huis geboren als jongste van drie kinderen. Zijn 
broer was negen jaar ouder. Het leeftijdsverschil zorgde ervoor 
dat ze niet zo veel met elkaar optrokken. Met zijn zus, die zes 
jaar ouder was, gebeurde dat wel. “Ja, wij hebben leuke tijden met  
elkaar gehad. De zolder was enorm. In mijn kinderjaren stond 
er een grote verkleedkist en samen met mijn zus heb ik daar vele 
uren door gebracht.”

Kopzorgen over de brug

“In mijn jeugd was het een prachtige locatie, met aan de voorkant 
de dijk en aan de achterkant een grote boomgaard met ik denk  
kersen. Ik heb een foto waar ik als kleine jongen tussen de bomen 
sta met kersen aan mijn oren”, vertelt Dooks. 

“Twintig jaar heeft ons gezin op een prachtige plek gewoond. Tot-
dat in 1970 strak naast ons perceel de brug werd gebouwd. De vele 
scheuren die ontstonden in de muren waren het gevolg van het 
opdrukkende grondwater door de bouw van de brug. Mijn vader 
heeft er veel kopzorgen om gehad maar voor geen goud zou hij z’n 
droomhuis verlaten.”

“Het lawaai dat het verkeer op de brug produceerde, was vreselijk. 
Samen met de schuur vormde het huis als het ware een oorschelp 
die al het geluid opving. Tijdens de bouw was het erg lawaaierig.  
En toen de A50 in gebruik werd genomen en het aantal auto’s in  
de loop van de jaren toenam…Vooral de overgang van brug naar 
vaste grond… Het leek wel een trein. Kedeng, kedeng, bij iedere auto 
die voorbijkwam. Begroeiing van bomen en struiken en zeker  
de geluidswal waren er toen nog niet. Toch is mijn vader er altijd 
blijven wonen. Tot hij in 1992 overleed op 82-jarige leeftijd.”

Piepende windvaan

Dat Dooks opgroeide in toch wel een bijzonder huis heeft hij zich 

nooit gerealiseerd. Hij vond de herfst vreselijk, met de gierende 
wind om het huis, de windvaan op de schoorsteen piepte en kraak-
te. In de winter was het al vroeg pikkedonker rondom het huis. 
Koud was het trouwens niet want in het hele huis was centrale ver-
warming, heel modern voor die tijd. 

De lente was prachtig met al die fruitbomen die in bloei stonden. 
En de zomers waren heerlijk, met de Rijn om in te zwemmen vlak 
voor de deur. “Mijn moeder was streng en hield me wel kort, ze 
was overbezorgd en beschermend.” Dooks legt mij uit waarom 
zijn moeder was zoals ze was. “Ze heeft natuurlijk de oorlog mee-
gemaakt, mijn vader is in de oorlog opgepakt door de Duitsers  
en mijn moeder heeft lange tijd met twee kleine kinderen in 
onzekerheid gezeten, niet wetende of haar man nog terug zou  
komen. Dat gaat je niet in de koude kleren zitten.” 

We bladeren door oude foto’s en ik zie dat de buitenkant van het 
huis in al die jaren niet veel is veranderd. Dooks vertelt me dat het 
huis op de plek is gebouwd waar voor de oorlog Mariënhof heeft 
gestaan. Zijn vader (afkomstig uit Zeeland) heeft nog gewerkt 
voor de notaris Meester die in Mariënhof woonde. “Dat is in de 
tijd geweest dat mijn ouders elkaar hebben leren kennen, tijdens 
het schaatsen in Hemmen”. Zijn moeder (afkomstig uit Friesland) 
zat toen op school in Zetten, wat nu het Witte Huis is. Ze studeerde 
daar voor landbouw-huishoudlerares.

Blauw van de rook

We zien een foto van de voordeur. “Die deur heeft nog geholpen 
om een paar loszittende melk tanden eruit te trekken”, mijmert 
Dooks. “Achter de ramen met de luiken links op de foto had mijn 
vader zijn kantoren. Mijn vader was een stevige roker en ik kan mij 
herinneren dat ik als kleine jongen wel eens z’n kantoor binnen 
kwam die zo blauw van de rook stond dat ik niet eens kon zien of 
hij er wel zat.” Bovenin waren de slaapkamers. Dooks sliep aan de 
achterzijde en keek uit over de bongerd. 

In 1973, toen hij 21 jaar was, vertrok Dooks naar Zetten. Na de dood 
van z’n vader is het huis verkocht. Hijzelf heeft het huis van z’n 
grootouders in Heelsum geërfd en daar woont hij sindsdien met 
veel plezier. Zijn zus is in Kesteren gaan wonen en zijn broer werkte 
als notaris in Harderwijk. Geen van hen had belangstelling voor  
het bijzondere huis van hun jeugd. Maar Dooks zou er dolgraag  
nog eens door heen willen wandelen en terug stappen in de tijd…

Weggekropen in een hoekje onder aan de dijk en strak naast de brug staat een huis dat in de volksmond ‘het kasteeltje van 

Heteren’ wordt genoemd. We gaan terug in de tijd met Dooks le Grand, die zijn jeugd doorbracht op deze bijzondere plek.

Woont u ook in een oud pand met een rijk verleden en wilt u dat delen 

met de Peperbus, neem dan contact op via info@peperbus-heteren.nl

DOOR SUZANNA KOLENBRANDER
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Dooks met kersen aan z’n oren Het gezin Le Grand Het kasteeltje van Heteren

Dooks Le Grand, als kleine jongenDooks Le Grand, als kleine jongen
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Het terrein van voormalig onderzoeksinstituut NIOO staat  

inmiddels enkele jaren leeg en wordt niet meer gebruikt.  

Het is in verval en de sloop van de panden op het terrein  

is inmiddels wenselijk. De gemeente Overbetuwe heeft 

meerdere plannen onder ogen gekregen, maar er is één  

plan dat goedkeuring kan vinden van de regiekamer van  

de gemeente en van de grondeigenaar.

KNAW is eigenaar

Je kunt natuurlijk een miljoen plannen indienen bij de gemeente 
en daar zelfs goedkeuring voor krijgen, maar het terrein moet 
nog wel gekocht worden van de eigenaar. “De eigenaar is in dit 
geval de KNAW, de Koninklijke Nederlandse Akademie van  
Wetenschappen. De gemeente Overbetuwe kan de ontwikkelaar 
van een terrein goedkeuring geven om een ingediend plan na-
der uit te werken tot een realiseerbaar plan, maar het bedrijf dat  
de herontwikkeling van het NIOO-terrein moet uitvoeren, moet 
het terrein eerst kopen van de KNAW. Als deze partij niet tot  
een overeenkomst met een projectontwikkelaar kan komen, dan 
kan ieder project direct te prullenbak in”, vertelt Evert Boshoven,  
lid van de Dorpsraad.

Solvast Amsterdam

Op dit moment is er een plan voor de herontwikkeling van  
het NIOO-terrein. De Amsterdamse projectontwikkelaar Solvast 
heeft een voorstel ingediend bij de gemeente. Het bedrijf wil er 
achttien vrijstaande koopwoningen en acht zgn. tiny houses bou-
wen. Een projectontwikkelaar moet een eerste, ruwe planschets 
en toelichting indienen bij de gemeente. Dit plan is in de priori-

teringsronde van maart 2020 bekeken door de gemeente. De ge-
meente heeft dit plan getoetst aan het afwegingskader waarnaar 
zij iedere aanvraag beoordeelt. De ontwikkelaar zal rekening moe-
ten houden met de wensen in dit afwegingskader, waarbij onder 
andere gekeken wordt naar thema’s zoals duurzaamheid, energie, 
gebruikskwaliteit, toekomstwaarde, woningmix en omgevings-
factoren. Door de gemeente goedgekeurde plannen worden op de 
prioriteitenlijst geplaatst. Daarnaast heeft Solvast ook een over-
eenkomst met de grondeigenaar. Het herontwikkelingsplan van 
Solvast met een eerste, grove schets is inmiddels ook aan de direct 
omwonenden en de Dorpsraad gepresenteerd. Zij hebben daarna 
hun visie en wensen aan Solvast kenbaar gemaakt.

Dorpsraad Heteren

Wat vindt de Dorpsraad hier nu van? “Voor de Dorpsraad is het 
belangrijkste de sloop van de bestaande bebouwing, omdat de aan-
wezigheid van asbest in de leegstaande panden bij een eventuele 
brand een gevaar kan vormen voor een groot deel van Heteren.  
Als Dorpsraad vinden wij het belangrijk dat de algemene dorps-
wensen, zoals verwoord in het Dorpsontwikkelingsplan uit 2013, 
worden gerealiseerd. Ook zal een ontwikkelaar rekening moeten 
houden met de diverse randvoorwaarden zoals die gesteld zijn 
door de gemeente en de wensen van de omwonenden. Bovendien 
moet het proces, met participatie vanuit het dorp, goed worden 
doorlopen. Tevens zal een ontwikkelaar rekening moeten hou-
den met de kansen en beperkingen van het terrein zelf”, zo legt  
Boshoven uit.

Op naar de volgende stap in de herontwikkeling van het NIOO-
terrein. 

Herontwikkeling NIOO-terrein 
krijgt vorm

DOOR SEBASTIAAN JANSEN
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Waarom schrijf je?

Ik vind het interessant om dingen uit te zoe-
ken, duik graag in archieven en lees veel over 
geschiedenis, biografieën. Ik hou van taal en 
vind het mooi om een verhaal zo op te schrij-
ven dat het de lezer pakt en ook blijft boeien.

Heb je een voorbeeld, een rolmodel?

Geert Mak, bekend van bijvoorbeeld ‘De eeuw 
van mijn vader’ en ‘In Europa’, is voor mij wel 
het toonbeeld van een schrijver die geschiede-
nis heel dichtbij en toegankelijk maakt. Hij 
verweeft de historie met mensenlevens en an-
dersom. Sterk voorbeeld: De levens van Jan Six, 
over de beroemde Amsterdamse patriciërs- 
familie en hun relatie met de kunstgeschie-
denis. Hij was ook journalist trouwens en dat 
vind je wel terug in zijn verhalen.

Wie is je favoriete schrijver? Waarom?

Dat verandert wel eens, afhankelijk van wat  
ik aan het lezen ben. Iemand als Pieter  
Waterdrinker (Tsjaikovskistraat 40, De rat van 
Amsterdam) vind ik een geweldige verteller. 

Waar gaat je boek over?

Het geheim van Greet is het verhaal van een 
soldatengezin in de eerste helft van de vorige 
eeuw. Het speelt deels in Indië en Suriname.  
In de bezettingstijd gaat er veel mis. Het was 

een harde tijd en daar heeft deze familie de 
volle laag van gekregen.

Waarom moeten mensen dit gaan lezen?

Nou ja moeten… Als je interesse hebt voor  
levende geschiedenis, hoe het leven van ge-
wone mensen kan worden gemaakt en gebro-
ken door het lot of doordat iemand een foute 
afslag neemt, ja dan is dit boek iets voor je.  
Het is bijzonder dat mijn onderzoek voor die 
familie zelf veel boven water heeft gehaald. 
Dat was best schokkend, maar het luchtte 
hen ook op. Ik zeg wel: geheimen gaan steeds 
zwaarder wegen, feiten kun je onder 
ogen zien.

Waarom doe je mee aan de Peperbus?

Ik hou nu eenmaal van dingen uitzoe-
ken en schrijven. Het is een aardige 
manier om het dorp en de mensen 
beter te leren kennen. En het is fijn 
om met een groep enthousiaste vrijwilligers 
een mooi blad bij de mensen op de deurmat te 
leggen. Petje af voor iedereen die daar z’n best 
voor doet!

Nieuwe plannen?

Ik heb nog wel wat op stapel staan voor de 
Peperbus. En verder zie ik ’t wel. Een verhaal 
moet een beetje naar je toe komen, wie weet?

Waarom schrijf je?

Al op de basisschool vond ik het leuk om ver-
halen te schrijven. Uiteindelijk heb ik een 
technische studie gekozen, maar het bloed 
kruipt dan toch waar het niet gaan kan.  
Na mijn afstuderen was het lastig om een  
baan te vinden en koos ik ervoor om alsnog 
voor het schrijven te gaan. Dat was de start van 
Tekstbureau Kroes. 

Heb je een voorbeeld, een rolmodel?

Gaandeweg heb ik mij gespecia-
liseerd in het schrijven van toe-
spraken. Als het om dat genre 
gaat, dan heb ik veel bewondering 
voor Jon Favreau, de voormalige  
speechschrijver van president  
Obama. Hij heeft het vak echt op 
een hoger niveau gebracht. 

Wie is je favoriete schrijver? Waarom?

Ik vind het mooi om militair-historische boe-
ken te lezen. Onlangs nog het interessante boek 
‘De Invasie, de onvergetelijke geschiedenis 
van de helden van D-Day’, van Alex Kershaw.  
Daarnaast lees ik graag biografieën. Frank  
Krake is ook een zelfpublicerende auteur en  
zijn boeken ‘De Laatste Getuige’ en ‘Hannelore’ 
hebben grote indruk gemaakt.

Waar gaat je boek over?

‘Vrouwen in de frontlinie’ is het unieke, boei-
ende en soms confronterende verhaal van 
vrouwelijke militairen bij de Nederlandse 
krijgsmacht. Vrouwen die sinds 1944 het 
uniform aantrokken en vochten voor een 
volwaardige positie binnen het leger en voor 
vrede en vrijheid in binnen- en buitenland. In 
mijn boek vertellen zij over hun ervaringen 
met het werken binnen een mannenbolwerk, 
over missies in landen als Afghanistan en  
Mali en delen zij inspirerende levenslessen. 

Waarom moeten mensen dit gaan lezen?

De mensen die het tot nu toe hebben gelezen, 
vinden het een toegankelijk boek, met inspire-
rende en mooie verhalen.

Waarom doe je mee aan de Peperbus?

Welk dorp heeft er nou zo’n gaaf eigen maga-
zine? Ik geloof dat iedere Heterenaar wel een 
verhaal heeft dat het waard is om op te tekenen 
en vind het gaaf dat we met de Peperbus een 
platform hebben om die verhalen te kunnen 
delen.

Nieuwe plannen?

Ik zou graag nog eens een biografie willen 
schrijven!

Louis van de Geijn, 1949, Tiel

School voor de Journalistiek, Utrecht (1969), 43 jaar dagbladjournalist, o.m. bij De Gelderlander

Boeken: Kranten, Ego’s, Kapitaal (2014), Krantenpaus (2017), Het geheim van Greet (2020)

Lid van de redactieraad van Mooi Gelderland, kwartaalblad van Geldersch Landschap & Kasteelen.

Getrouwd, twee dochters, twee kleinkinderen. 

In Heteren sinds 2008.

Johan Kroes, 1979, Ens

Milieuhygiëne, Wageningen Universiteit (2004)

Sinds 2005 zelfstandig tekst- en speechschrijver. 

Getrouwd, twee dochters en twee zonen

In Heteren sinds 2006.

Vrouwen in de frontlinie – Van coronacrisis tot Tweede Wereldoorlog, 
Johan Kroes, Lux Uitgeverij, 2020. €21,95. Meer op: www.vrouwenindefrontlinie.nl

Het geheim van Greet, Over foute keuzes en de pijn van het zwijgen, 
Louis van de Geijn, Uitgeverij Ludovicus, 2020. € 17,95. Meer op: www.uitgeverijludovicus.nl

Twee medewerkers van de Peperbus publiceerden dit najaar ieder een boek. 

Een reden om hen even apart voor te stellen en een paar vragen voor te leggen. 



23

De entree van Heteren, met zijn eeuwenoude 

kastanjebomen, is er de laatste decennia niet mooier 

en veiliger op geworden. Eerdere burgerinitiatieven 

zijn gedeeltelijk door de gemeente uitgevoerd. Deze 

hebben niet geleid tot verfraaiing en veiligheid.

De herinrichting van de Kastanjelaan speelt sinds 2017. 
Toen is er een ontwikkelingsplan aangeboden aan de ge-
meenteraad, door een aantal bewoners en de Dorpsraad. 
Milanie Doornenbal heeft op eigen initiatief in 2017 een 
verkeersmaatje geplaatst en heeft het voortouw genomen 
in dit project.

Dat heeft geleid tot een versmalling ter hoogte van  
Kastanjelaan 39 en een toezegging dat de herinrichting van 
de Kastanjelaan in de begroting van 2019/2020 zou worden 
opgenomen. In oktober 2018 werden wij (Milanie en onder-
getekende) getipt door de Dorpsraad dat de herinrichting 
van de Kastanjelaan ontbrak in de kadernota 2019. Om het 
belang hiervan te benadrukken is een delegatie van tien be-
woners naar het raadsspreekuur gegaan en heeft Milanie 
daar een pleidooi gehouden. Gesteund door aantal politieke 
partijen is de Kastanjelaan weer op de agenda gekomen.

Om iedereen op de hoogte te brengen en gelegenheid te geven 
om mee te denken, hebben wij alle bewoners uitgenodigd in 
de Vluchtheuvel. Zoals verwacht, was er een breed draagvlak 
voor herinrichting, waarbij veiligheid en minder verkeers-
overlast prioriteit hebben. Dit initiatief wordt ondersteund 
door de Dorpsraad. Daarop is een enthousiaste werkgroep 
gevormd die in samenwerking met de gemeente aan de slag 
is gegaan. Er zijn diverse bijeenkomsten geweest waarin veel 
ruimte was voor ideeën, met een interessante inbreng van 
het kenniscentrum ‘Shared Space’ uit Drachten, met als uit-
gangspunt een veilige laan!! Wij kunnen straks terugkijken  
op een goede samenwerking, met als resultaat een mooie, 
veilige Kastanjelaan, waar iedereen van kan genieten!

Kastanjelaan 
wordt weer 
een laan

DOOR WILNA VAN DEN HOF
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Zoek de verschillen

GEEN SINTERKLAAS-INTOCHT DIT JAAR!

Wie zoet is krijgt lekkers zal dit jaar zeker gelden!!
Namens de Sint en zijn Pieten bieden wij de scholen, 
peuterspeelzaal, dagverblijven en Liefkenshoek een 
mooi cadeau aan in de week van 5 december.

We hopen geen huis voorbij te rijden in Heteren.      
Wij zullen ook de vlag hijsen.

Volgend jaar willen we samen met u uitpakken en er 
weer een prachtig Sinterklaasfeest van maken.

Het Sint Comité

Vergeet niet de cheques in te leveren 

voor de OverbetuweDoet-actie!

Lieve kinderen,

BEDANKT! 
Feestclub de Korenschoven 

voor een mooie gift
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De afgelopen maanden is er ook een 
hoop gebeurd in onze uiterwaarden. 
Een initiatief dat tijdens de coronacrisis 
is bedacht en gerealiseerd is de stenen 
creatiecirkel. Een echte verrijking want 
het eerste optreden vond al vrij snel 
plaats. Ook is er door Dekker Groep een 
vogeluitkijkpunt geplaatst. Een mooie 
plek om naar de bijzondere vogels te 
kijken die hopelijk de komende jaren 

onze uiterwaarden zullen aandoen. En 
mometeel wordt er hard gewerkt om de 
veerstoep een heuse upgrade te geven. 
Bootjes kunnen straks makkelijker te 
water gelaten worden en kunnen zelfs 
worden vastgelegd. 

Kortom ons dorp is volop in beweging! 
Iedereen bedankt voor de inzet en zorg 
goed voor jezelf in deze rare tijd.

Flessestraat
Velen van jullie hebben het al gezien en 

gemerkt, de Flessestraat ligt helemaal open 

en is tijdelijk een eenrichtingsweg geworden. 

De verbouwing van de Flessestraat en  

Kastanjelaan gebeurt in fases maar de over-

last zal nog wel even duren. We moeten hier 

samen doorheen maar dan krijgen we er  

ook een mooie en vooral veilige Flessestraat 

en Kastanjelaan voor terug.

Het jaar 2020 loopt anders dan ver-
wacht, ook voor ons dorp. Zo zijn er 
helaas al veel activiteiten geannuleerd, 
waaronder de herdenking van 75 jaar 
vrijheid die groots herdacht en gevierd 
zou worden. Op 1 oktober heeft er bij 
het monument onder de Rijnbrug ge-
lukkig een herdenking op kleine schaal 
plaatsgevonden. Van diverse betrokken 
partijen was één iemand aanwezig om 
een krans te leggen, zo ook namens de 
Dorpsraad. Gelukkig was er ook ruim-

Randwijkse waarden

te voor de basisschoolleerlingen uit  
Heteren om bij de herdenking te zijn. 
Een kleine groep van zestien leerlingen 
van Tuin 17 en de Koningin Juliana-
school las gedichten voor en hielp bij 
het neerleggen van de kransen. Ook 
was de Amerikaanse ambassadeur in  
Nederland weer aanwezig evenals een 
paar Amerikaanse militairen. Kortom, 
fijn dat ondanks de Corona crisis deze 
gevallen militairen toch herdacht kon-
den worden.

Herdenking 2020

Mijlpaal Hart van Heteren
De laatste hindernis is genomen! De om-

gevingsvergunning is een feit waardoor de 

komst van Hart van Heteren onherroepelijk 

is! Wat fijn dat ook deze fase is afgesloten 

en we met een gerust hart naar de toekomst 

kunnen kijken. Ter ere van dit heugelijke 

moment heeft Artica Vastgoedontwikkeling 

voor alle woningen en appartementen mooie 

sfeerboeken laten maken. Heb je interesse 

in de woningen? De sfeerboeken zijn in te 

zien bij Timmer & Timmer makelaars in 

Renkum. 
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Hij had de toekomstige bewoners het liefst naast zich gehad aan 
de tekentafel, de Wageningse architect Hendrik van Leeuwen.  
De bouw van twaalf geschakelde bungalows aan de Prinsenhof 
in Heteren in het begin van de jaren zeventig was één van de  
inspraak-experimenten waarmee hij in die tijd in het hele land de 
aandacht trok.

Na de eerste bouwgolf in de jaren vijftig en zestig, waarin de na-
druk lag op ‘veel’ en ‘snel’, kwam onder architecten een creatieve 
beweging op gang. Na de galerijflats en de eenvormige wijken  
verschoof de nadruk meer naar variatie en woongenot. En toe-
komstige bewoners moesten ook kunnen meepraten.

Hendrik van Leeuwen (1924-1999) was een bevlogen aanjager 
van zulke vernieuwing, herinnert zich zijn toenmalige leerling  
Pieter Roza. “Hij probeerde te kijken door de ogen van de be-
woners. Hoe wérkt een woning, in een straat, in een buurt, in  
een gemeenschap.” Van Leeuwen was in 1956 benoemd tot lector  
in ‘de leer van de woning en haar bewoning’ aan de Landbouw- 
hogeschool in Wageningen. Enkele jaren daarvoor had hij de  
zilveren medaille van de Prix de Rome gewonnen, een belangrijke 
erkenning voor jonge beeldende kunstenaars en architecten.

Van Leeuwen liet zijn studenten gedetailleerde maquettes bouwen. 
Een technisch onderlegde medewerker ontwierp een camera-
systeem waarmee je door zo’n maquette kon ‘wandelen’ om een 
levensechte indruk te krijgen. “Uiteindelijk zijn de stedebouwer 
en de architect slechts instrumenten. De mens zelf bouwt zijn huis, 
hij moet zelf verantwoordelijk kunnen zijn”, zei hij daarover in 1969  
in dagblad De Tijd.

Hecht clubje

Wim Rouwen (1938) is één van de laatste oorspronkelijke bewo-
ners aan de Prinsenhof en hij herinnert zich wel dat in een bouw-
keet een filmpje werd vertoond van zo’n ‘tocht’ door de maquette, 
compleet met geluiden van spelende kinderen en vogels. Rouwen 
kwam, net als andere kopers van deze bungalows, van buiten het 
dorp, omdat er elders niet genoeg gebouwd werd. Van een leien 
dakje ging het niet. De provincie hield de bouw tegen, maar de 
makelaar had de huizen intussen al verkocht. De kopers en de aan-

nemer zaten klem. Na tussenkomst van toenmalig burgemeester 
Bolt werd het plan tenslotte met enkele jaren vertraging in 1974 
opgeleverd. Het telde naast twaalf geschakelde bungalows nog  
32 eengezinswoningen tussen de Rauwendaal en de Flessestraat. 

Door de ongelukkige aanloop leerden de aspirant-kopers elkaar al 
meteen een beetje kennen. Rouwen: “Het was in de begintijd best een 
hecht clubje. We vierden verjaardagen met elkaar, hadden barbecue-
partijtjes samen.” Gemeenschapszin hoorde er voor Van Leeuwen 
helemaal bij. De zeggenschap over het eigen huis trok hij daarom 
ook door naar de buurt. “Je moet je thuis kunnen voelen in je omge-
ving”, zei hij. Aan de Albardaweg in Wageningen, waar in diezelfde 
tijd onder zijn regie een soortgelijk complex tot stand kwam, werd 
de bewonersvereniging eigenaar van het woonerf. Later nam de 
gemeente het voor een symbolisch bedrag over om het zelf in be-
heer te nemen. In Heteren zijn de bewoners van de acht bungalows 
aan de kant van de Flessestraat nog steeds ieder voor éénachtste 
eigenaar van het pleintje waaraan hun huizen staan.

Soberheid troef

Hendrik van Leeuwen, zo drukt zijn toenmalige leerling Pieter 
Roza het uit, kon eindeloos puzzelen om tot perfectie te komen. 
Maar hij was niet van de opsmuk. Luxe keukens en andere snufjes 
vond hij meer met status dan met wooncomfort te maken hebben. 
Hij zocht liever naar slimme oplossingen zodat mensen zich terug 
konden trekken in hun privésfeer én desgewenst elkaar in hun 
buurt konden ontmoeten.

In zijn onverschilligheid voor luxe koos Van Leeuwen voor sober-
heid. Zo goed als zijn huizen doordacht waren qua ligging, inde-
ling en lichtinval, zo simpel waren ze qua uitvoering. De schuine 
daken waren gedekt met dakleer, de binnenmuren waren van 
schoon metselwerk of ruw gesausd, de plafonds van schrootjes. 
Die eenvoud leverde dit staaltje van vernieuwende architectuur 
dus de bijnaam ‘kippenhokken’ op.

Wim Rouwen en andere bewoners van het eerste uur hadden het 
er moeilijk mee dat van de ambitie van de architect om hen zo veel 
mogelijk inbreng te laten leveren, in de praktijk weinig terecht 
kwam. Volgens Rouwen had dat te maken met de opstelling van 
de aannemer. Daar kregen ze met individuele wensen weinig voor 
elkaar. Roza wijst er alleen op dat de bouwer een scherpe prijs had 
neergelegd en dat hij door de vertraging grote problemen kreeg. In 
Wageningen verliep het overigens niet veel anders. Het lijkt er op 
dat Van Leeuwens idealen verzandden in de weerbarstige praktijk 
van de bouwwereld.

De bewoners van de Prinsenhof in Heteren hebben in de loop van 
de jaren toch ieder voor zich hun huis naar eigen wens aangepast. 
Van de open, op ontmoeting gerichte opzet is echter weinig meer 
over. Sinds Hendrik van Leeuwen aan de tekentafel stond, zijn 
de tijden veranderd. Net als de mensen en de manier waarop zij  
willen wonen.

DOOR LOUIS VAN DE GEIJN

In de Heterense volksmond kwamen de patiobungalows aan de Prinsenhof (op de hoek van de Flessestraat en de 

Kamperfoeliestraat) in de jaren zeventig bekend te staan als ‘kippenhokken’. Het was een ontwerp van de bekroonde 

Wageningse architect Hendrik van Leeuwen. “Elke vernieuwing van betekenis in de architectuur kan nu eenmaal rekenen 

op een bijnaam”, zegt Pieter Roza, destijds in opleiding bij Van Leeuwen.

Hendrik van Leeuwen
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Wim Rouwen

Beeld: Google Earth 2019

Prinsenhof: 
puzzelen tot 
ın de perfectie

Architect Hendrik van Leeuwen wilde de bewoners bij bouw betrekken
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Na vele jaren van trekken en sleuren door vele betrokken inwo-
ners en organisaties is er eindelijk witte rook! De vergunning voor  
het Hart van Heteren is onherroepelijk. De woningen en appar-
tementen worden nu verkocht en zodra de 70 procent is bereikt, 
kan eindelijk de schop in de grond. De verwachting is dat begin 
volgend jaar gestart kan worden met de bouwactiviteiten. De 
planning blijft dat in het voorjaar 2022 de winkels en woningen 
worden opgeleverd. We mogen trots zijn dat dit met ons allen is 
gelukt, maar gek genoeg was het ons hier nooit om te doen.

Het is fijn dat de stenen zijn geregeld, maar dit is niet waar het 
ons om gaat. Het centrumgebied hebben we nodig om ons dorp 
een kloppend en levendig dorpshart te geven. Voor de stichting  
Hart van Heteren is dit volgende grote opdracht voor de komen-
de twee jaar. Lukt het de inwoners en organisaties om samen de  
zogenaamde magneetwerking voor Heteren aan te zetten? Zo-
dat ons dorp wat spannender wordt, dat er wat te doen is en de  
koopkracht van inwoners en organisaties minder afvloeit naar an-
dere centrumgebieden. 
 Dat dit een forse uitdaging is, dat weten we allemaal, maar 
we krijgen de wind steeds meer in de zeilen. Deze laatste uitda-
ging succesvol afronden, gaat alleen lukken als we gezamenlijk 
de schouders eronder zetten. Door Heterense verbindingskracht 
moeten winkeliers, ondernemers, maatschappelijke organisaties 
en betrokken inwoners in staat zijn elkaars verschillen te over-
bruggen, zodat iedereen over twee jaar kan profiteren van een  
levendig en kloppend dorpshart. 

Het bestuur van Stichting Hart van Heteren bestaat uit Suus  
Siccama, Peter van Bussel, Bert Jansen en Ronnie Groenewold. 
Voor de promotie, activiteitenprogrammering, centrummanage- 
ment en samenwerking met het bedrijventerrein hebben zij  
onlangs vier oprichtingscommissies in het leven geroepen. 
Hiervoor hebben zich inmiddels 17 winkeliers, experts en maat-
schappelijke organisaties aangemeld. De promotiecommissie is 
al eerder dit jaar gestart en eind dit jaar gaan ook de andere com-
missies onder professionele ondersteuning en begeleiding van 
het adviesbureau Stad&Co van start. Dit bureau is gespecialiseerd 
in het realiseren van florerende winkelgebieden, stimuleren van 
het ondernemersklimaat en het invullen van gemeenschappelijke  
behoeften, belangen en doelen.

Door samen te werken, onze krachten te bundelen en een beetje 
lef geloven wij echt dat we ons hart kloppend krijgen. Bijvoorbeeld 
een waterfontein, maandelijkse grote evenementen, een caril-
lon, feestverlichting, luidsprekers en banieren op lantaarnpalen 
zorgen ervoor dat een centrumgebied ook echt levendig gaat aan-
voelen. Alleen door samen de schouders er onder te zetten, kun-
nen we dit kloppend hart realiseren om onze lokale economie en 
sociale structuur blijvend te versterken. Op deze wijze kunnen we 
de magneetwerking voor ons nieuwe dorpshart aanzetten, omdat  
je daar straks de kracht van lokaal, gastvrij, sociaal en puur  
gaat voelen. Ben jij er niet op tegen om iets te betekenen voor ons 
nieuwe dorpshart, wij ook niet. Help mee om samen deze droom te 
realiseren, aanmelden kan bij info@hartvanheteren.nl

De stenen zijn geregeld voor ons dorpshart, maar daar was het ons nooit om te doen

centrumgebouw

Flessestraat en Onze Lieve Vrouwenstraat

DOOR RONNIE GROENEWOLD

Een kloppend hart
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Zijn hele leven heeft Harrie langs de Rijn gewoond. 
Geboren in 1953 in Elden, vervolgens verhuisd naar 
Oosterbeek om uiteindelijk in Heteren uit te komen. 
Zijn vrouw Corina komt uit Driel, dus verhuizen naar 
Heteren was niet vanzelfsprekend, want ‘in Heteren 
wil je nog niet dood gevonden worden’. Alleen vonden  
ze hun huis in Oosterbeek wat aan de krappe kant en  
in Heteren konden ze een ruime woning aan  
De Haantjes kopen. Inmiddels woont het stel alweer 
twintig jaar met veel plezier in Heteren.

Vervroegd met pensioen

Harrie werkte veertig jaar lang bij de gemeente  
Renkum. “Ik ben 21 jaar lang meetassistent geweest 
en daarna kwam ik in het wijkteam terecht”, vertelt 
Harrie. “In die functie moest ik de klachten van bur-
gers verhelpen en waren we verantwoordelijk voor 
het reguliere (groen)onderhoud.” Toen de gemeente 
Renkum moest bezuinigen, kwam Harrie in aanmer-
king om in 2016 met een regeling vervroegd met pen-
sioen te gaan. Daardoor had hij opeens tijd om zich in 
te gaan zetten voor de weidevogelbescherming, het 
knotten van wilgen én het verzorgen van het monu-
ment onder het A50-viaduct. “Toen ik nog bij de ge-
meente werkte, fietste ik er altijd langs. Het viel mij 
op dat de gemeente het monument alleen rondom de 
herdenkingen weer in goede staat bracht. In overleg 
met Martin Veggelers van de Stichting Never Forget 
Them, ben ik het monument gaan onderhouden.”

Blikvanger

Sinds die tijd gaat Harrie minimaal iedere twee weken 
even langs het monument om het grind te harken, 
onkruid te schoffelen en afval op te ruimen. “Het 

tweede jaar heb ik ook de planken 
van de bankjes afgehaald en ge-
schuurd. Ook hebben we het 
grind afgegraven en vervan-
gen. Ik vind het belangrijk dat 
het monument er spic en span 
uitziet. Het herinnert ons aan de 
veteranen die voor onze vrijheid 
hebben gevochten. Bovendien is 
het een blikvanger. Een mooie entree 
van Heteren.” Wel heeft hij een advies als 
het plan wordt uitgevoerd om het monument 
naar achteren te verplaatsen. “De bankjes en de vlag-
genmasten zijn nu niet symmetrisch ten opzichte van 
het monument geplaatst. Omdat ik bij de gemeente 
Renkum altijd de monumenten rondom de herden-
kingen in orde moest maken, vallen mij dat soort  
dingen op.” 

Herdenking

Harrie is eigenlijk altijd wel geïnteresseerd geweest in 
onze militaire historie. Zo heeft hij een verzameling 
met mini-legerauto’s, ging hij naar Normandië om 
de D-Daystranden te bezoeken en woont hij ook ieder 
jaar de herdenking bij het monument bij. “Een bij-
zondere herdenking. Ze doen hier echt moeite voor.”  
Zoals het monument onder het viaduct er nu bij ligt, 
zouden volgens Harrie alle monumenten in de ge-
meente Overbetuwe moeten zijn. “Een monument 
staat er niet voor niks. Dat moet er eigenlijk het hele 
jaar verzorgd bij staan. Wat mij betreft, is dat niet 
per se een taak van de gemeente. Het zou mooi zijn  
als de mensen in de omgeving er zelf aandacht aan 
besteden.”

Sinds 2016 zorgt Harrie van de Zandschulp (67) ervoor dat het monument van de 101ste Airborne Divisie onder het A50-viaduct 

er het hele jaar door piekfijn uitziet. DOOR JOHAN KROES
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Harrie verzorgt 
het monument 
uit dankbaarheid 
voor onze bevrijders
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Harrie van de Zandschulp 

De ongelofelijke patrouille
Het monument is opgericht om de slachtoffers van de 101e Airborne Divisie, ook wel ‘Screaming Eagles’ genoemd, 

te herdenken. Deze divisie heeft vanaf begin oktober tot eind november 1944 in de Betuwe gevochten. In die 

periode zijn meer dan 250 mannen van deze divisie gesneuveld. Er wordt aangenomen dat ‘The Incredible Patrol’ 

op deze locatie gestart is. Eind oktober 1944 kreeg een groepje van zes mannen de opdracht om, onder leiding 

van luitenant Hugo S. Simms, de rivier over te steken om een aantal Duitsers gevangen te nemen. Voorgaande 

patrouilles waren niet in deze opzet geslaagd, vandaar dat Simms gevraagd had om deze patrouille zelf te mogen 

leiden. Na het oversteken van de rivier kwamen de mannen tot Wolfheze en gedurende hun tocht namen ze 

diverse Duitsers gevangen. Tijdens de terugtocht werden nog meer Duitsers gevangengenomen en na ook nog 

een Duitse post te hebben uitgeschakeld, staken ze met roeiboten de Rijn weer over, in het gezelschap van niet 

minder dan 31 krijgsgevangenen.
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Allemaal mooie berichten. Jullie hebben er 

een prachtige voortuin bij die de komende 

tijd tot bloei gaat komen zodra de natuur het 

overneemt. Het is fijn om te zien dat er nu al 

intensief gebruik van wordt gemaakt. Lekker 

uitwaaien, wandelen, fietsen, de hond laten 

rennen en vooral ontdekken. Daar genieten we 

volop van, onze missie is geslaagd. Jullie gaan 

een mooie toekomst tegemoet. Het Geldersch 

Landschap en Kasteelen (GLK) gaat het gebied 

beheren en bekijkt hoe ze lokale partijen hierbij 

kan betrekken. De overdracht aan GLK zal rond 

de jaarwisseling zijn beslag krijgen.

We kijken terug op een goede samenwerking. 

Sinds het eerste gesprek in 2005 met de leden 

van de klankbordgroep zijn we samen opgetrok-

ken, met jullie en de gemeente Overbetuwe. 

Met elkaar plannen maken, ontwerpschetsen 

bespreken, doorrekenen, vergunningen krijgen 

en oplossingen bedenken voor zaken die op 

ons beider pad kwamen. We hebben ons samen 

hard gemaakt voor de nominatie van Gelderse 

Prijs Ruimtelijke Kwaliteit, en zijn in de top 3 

geëindigd. De Dorpsraad, Heel Heteren Happy, 

Heteren Sociaal en jullie enorme betrokken-

heid via de Facebookpagina ‘project Randwijkse 

Waarden’, we gaan dat wel een 

beetje missen! 

Samen bouw je een band op.  

De Rotterdam 55/58 maakte bijna 

vier jaar lang onderdeel uit van 

Heteren. Die bedrijvigheid had 

wel iets, lezen we op de Facebook- 

pagina, al geldt dat niet voor  

iedereen; hinder werd ook  

ervaren. Vervelend natuurlijk.  

De collega’s aan boord zijn dag  

in dag uit begaan met de omge-

ving én met het produceren van een specifiek 

zandmengsel voor de productie van beton, bij 

elkaar een slordige vijf miljoen kubieke meter. 

Goed voor de bouw van wel 120.000 woningen. 

Ook daar mogen we met elkaar trots op zijn. 

Helemaal klaar zijn we overigens nog niet.  

We blijven met kleinere schepen op het water 

om fijn zand voor de bouw van wegen en dijken 

te winnen. Tot 2024 loopt de vergunning. 

We gaan nog een feestje bouwen om te vieren 

wat we samen hebben neergezet. In een vorm 

die past in deze coronatijd. Hoe en wat, dat 

blijft nog even geheim. Jullie lezen er binnen-

kort meer over op de Facebookpagina. 

Hartelijke groet en bedankt, 
namens alle mensen van Dekker 

Volg de ontwikkelingen via Facebook: 

Project Randwijkse Waarden

DEKKERGROEP.NL

Een open brief van Dekker

Beste inwoners van Heteren,

De inrichting van de Randwijkse Waarden is bijna af. De recreatieplas, het wandelpad, 

de passantenhaven, het uitkijkpunt bij de krib, het vogelobservatiepunt, het uitlaatveld 

voor honden, de vissteiger en de oude veerstoep zijn klaar voor gebruik. Ook de drijvende 

zandfabriek heeft zijn werk er bijna opzitten. In december vertrekt de Rotterdam 55 naar 

onze werkhaven in IJzendoorn. Daar krijgt de wininstallatie een transformator ingebouwd 

om vervolgens als volledig elektrische zandfabriek verder te gaan. 

KRUISWOORDRAADSEL

HORIZONTAAL

1 gevangenishok / financiële vergoeding voor onderricht; 

2 bakplaats / alleenzang; 3 voordelig / excommunicatie / 

machine; 4 bij elkaar; 5 bloeiwijze / gravure / wenk / 

pauselijke brief; 6 waterdoorlatend / voorwerp van spot / 

dof; 7 gek / babydoek; 8 oudnoors prozawerk / lekkerij; 

9 incasseren / benaming voor ui; 10 loot / toonladder / 

loofboom; 11 straat / lichtbeeld / onwrikbaar / godin van 

de dageraad; 12 scheikundige verbinding; 13 zuidvrucht / 

kever / voorstelling; 14 aardsoort / part; 15 zandheuvel / 

wervelwind / huisdier
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VERTICAAL

1 brilslang / omheining / Germaanse god; 2 reeds / Fries 

water; 3 fortuin / behoud / roeipen; 4 waterdier / snaak / 

eikeschors; 5 vogeleigenschap / Europeaan; 6 voegwoord / 

krijgsmanskunst / rechtelijke organisatie (afk.); 7 grondslag / 

voorzetsel; 8 gewicht / klank; 9 prikkende plant / ternauwer-

nood; 10 de lezer heil (afk.) / feestdag / de dato (afk.); 

11 onverstandig / praatvogel; 12 kwab / rode verfstof / 

ontkenning; 13 hok / heerlijkheid van baron / ieder; 

14 zangnoot / bokstem (afk.); 15 kleinood / modegek / 

Egyptisch staatsman
OPLOSSING  H4-V6  H5-V11  H12-V6   H1-V1  H9-V11  H13-V14  H3-V2   H15-V9   H7-V7

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

Vul de kruiswoordpuzzel in en maak kans op een prijs! Stuur je oplos-
sing per e-mail vóór 1 januari 2021 naar info@peperbus-heteren.nl 
Uit de juiste inzendingen zal de winnaar worden geloot. 

De winnaar van vorige puzzel is Eric Timmer.
De prijs is naar u onderweg!

info@fealyns-jewellery.nl
www.fealyns-jewellery.nl

fe
al

yn
sj

ew
el

le
ryNieuw in

Heteren!
Romée Dijenborgh

reparatie & ontwerp

(06) 149 179 57

Sieraden
of van ‘oud goud’ naar nieuw sieraad 

reparatie & ontwerp

WIN 
een retro 

brood-
rooster




