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2x Medium Voordeelmenu
Keuze uit de volgende Voordeelmenu’s:
Big Mac, McChicken of Quarter Pounder.

1x Happy Meal
naar keuze

1x Chicken McNuggets
9 stuks

              Profiteer tot en met 9 maart 2014 van onze heerlijke aanbiedingen!              

McDonald’s Heteren
Openingstijden Restaurant Openingstijden McDrive
Ma. t/m do. 09.00 tot 22.00 uur Ma. t/m za. 09.00 tot 24.00 uur
Vr. & za. 09.00 tot 23.00 uur Zo. 09.00 tot 24.00 uur
Zo. 09.00 tot 22.00 uur

7,50
voor maar

3,00
voor maar

2,75
voor maar

Er zijn natuurlijk véél meer gebruiksmomenten, waarbij een bril met 
officelens brillenglazen van ZEISS, de perfecte oplossing bieden.

Muziek spelen Aan de tekentafelIn de keuken In de winkel

Polenplein 28, Driel 
Telefoon:  (026) 4743273

Het moment waarop je niet merkt dat je werkdag voorbij is.
ZEISS officelens brillenglazen.
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Beste bewoners,

We hebben het een aantal maanden geleden zo mooi bedacht: de cover van de tweede editie 

van ons dorpsblad zou een afbeelding zijn van de Peperbus in de sneeuw;  wellicht valt er nog 

neerslag tussen het moment van schrijven en het rondbrengen van het blad.

De eerste editie van de Peperbus heeft veel positieve reacties opgeleverd en (voor ons heel 

belangrijk) er hebben zich dorpsbewoners gemeld die ons komen helpen. Roelie van de Weide 

en Fred Hendriksen hebben zich gemeld als schrijvers en hebben meteen een groot aandeel 

van de artikelen voor hun rekening genomen. Barbara van Brakel en Harold Schulte hebben 

ons redactieteam versterkt en nemen daarbij in ieder geval het contact met de

scholen/verenigingen respectievelijk de dorpsraad/gemeente voor hun rekening.

Ook in deze editie is het weer gelukt om een aantal mooie verhalen over ons dorp of haar 

inwoners te verzamelen (of het nu gaat om Joppe, Anne-Marie of onze bakkers uit het 

verleden). Daarnaast kunt u lezen hoeveel nationaliteiten er in ons dorp wonen en vertelt de 

Dorpsraad over de nieuwe ontwikkelingen.

Wat dat betreft staan we aan de vooravond van een groot aantal veranderingen in onze directe 

omgeving, zowel in de kern als in het buitengebied. Voor de volgende editie, die een week 

voor Koningsdag zal verschijnen, zijn we in overleg met de Oranjevereniging, om gezamenlijk 

één editie te maken. 

In die editie zullen we ook aandacht besteden aan deel twee van de bakkers en aan Serge van 

der Zweep, onze Europees en wereldkampioen. Tevens zal onze burgemeester het voorwoord 

verzorgen.

Veel leesplezier en goede ideeën/hulp zijn altijd welkom!

Peter van Bussel en Peter Willemsen,

namens de initiatiefnemende organisaties Ondernemersvereniging Heteren,

SDOO, STUW-welzijn, EHBO en Dorpsraad Heteren.
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WWW.JACOBSHETEREN.NL

HETEREN bv

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

Verhuizing 

Pianotransport 

Inboedelopslag 

Verhuisdozen

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

Zo kunnen wij U nog meer service en 

kwaliteit aanbieden.

Diverse soorten sierbestrating – natuursteen 

splitten, zand en grind – tuinverlichting

Onze showtuinen zijn de 

gehele week geopend!

Bezorging d
oor heel 

Nederland!

  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
          

                     
Zetten  0488-480948    Renkum  0317-319114   

 



Al sinds zijn zesde fietst Joppe de Heij(12) de sterren van de hemel. 

In de zomer op de weg en als veldrijder tijdens het winterseizoen. 

Een doorzetter, die zoveel plezier beleeft aan fietsen, dat hij 

ogenschijnlijk moeiteloos menig leeftijdsgenoot te snel af is.

‘’Kijk, dit is mijn fiets. Voor op de weg ken ik geen mooiere.’ 

Joppe laat zijn fiets zien in de schuur, waar vader Lon de laatste 

hand legt aan een wiel. Joppe: ‘Je hebt eigenlijk weinig nodig: 

een fiets, fietskleding, fietsschoenen en een helm.’ Waar Joppe 

nog van droomt is elektronisch schakelen; via een tiptoets naar 

een volgende versnelling in plaats van met een handschakelaar. 

Hij glundert...

Klein Belgisch fietsje
Zoals zoveel jongens in Heteren, begon Joppe op zijn vijfde als 

voetballer bij SDOO. Intussen ging hij in de weekeinden mee 

naar de fietswedstrijden van zijn zus en van het één kwam 

het ander. Eerst op een fiets waar zijn zus was uitgegroeid. In 

België werd het eerste fietsje voor 

Joppe gekocht en kon het echte fietsen 

beginnen. 

Zijn eerste wedstrijd was in het najaar 

van 2008. Zijn club, JvR de Batauwers, 

was de organisator en hoewel Joppe te jong was, mocht hij 

meedoen. Het begin van een mooie sportcarrière... In team-

verband voetballen en in de weekeinden wedstrijden was niet 

meer te combineren. 
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Joppe in actie

3e op het NK januari 2014

Joppe weet niet meer wat zijn voetbalvriendjes ervan vonden, 

toen hij besloot te stoppen met voetballen. Zijn inzet om twee 

tot drie keer per week één tot anderhalf uur te trainen op de 

fiets werd al snel beloond. Hij haalde in 2010 de gouden  

medaille op het NK-veldrijden.  

 
Vriendschap
Joppe is geboren in Arnhem, maar is een echte Heterenaar. 

Moeder Lies legt uit dat er destijds geen verloskundige hulp in 

Heteren was, dus werd iedere baby in het ziekenhuis geboren in 

Arnhem. Zijn wiegje stond in de Zonnekruidstraat. Later verhuis-

de het gezin naar de Zesmorgen. De sportieve genen komen van 

zowel vader Lon als moeder Lies; beide waren fervente triatleten 

en zijn nu zijn grootste fans. Of misschien 

is dat wel zijn fietsvriendje Wout uit 

België, die hem komt aanmoedigen bij de 

NK’s. Bij de normale wedstrijden is Wout 

al vanaf het begin een van zijn grootste 

concurrenten. Wat de fietssport echter zo 

leuk maakt is dat de ‘concurrenten’ af en toe bij elkaar logeren 

of na de wedstrijd spelen op de fiets (oefenen van een trap of 

springen over de balken). De categorie jeugd, waarin Joppe in 

rijdt, is een echte vriendengroep.

Nationale top
Joppe behoort tot de beste jeugdrijders van Nederland. Vorig 

jaar veroverde hij de tweede plaats op het NK. De meest recente 

medaille is de bronzen plak, die hij verdiende op het NK-veldrij-

den voor de jeugd, begin januari 2014. Volgens vader Lon fietst 

Joppe niet afwachtend. Hij neemt vaak initiatief om op kop te 

komen. Het is dus nooit saai om Joppe te zien fietsen.

Joppe’s grootste droom? ‘Ooit nog eens opnieuw Nederlands 

Kampioen worden, in het veld of op de weg, dat maakt mij dan 

niet uit. Want dan mag je het hele jaar in de Kampioenstrui met

de kleuren rood/wit/blauw rijden. Ik ben hiervoor druk bezig 

met het verbeteren van mijn fietstechniek’

“Je hebt eigenlijk weinig 

Het fietsplezier van Joppe de Heij 
‘Met veel initiatief om in 
de wedstrijd op kop te komen’ Door Roelie van de Weide
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Toen brood in Heteren nog ambachtelijk was 

‘1.000 inwoners en 5 bakkers’

Heteren kent een rijke historie van ambachtelijk bakken, waarin het dorp zelfs een periode kende met amper 1.000 inwoners 

en maar liefst vijf bakkers, die daaraan hun brood (!) moesten verdienen. Het was ook een tijd, waarin je het brood kocht bij een

bakker met hetzelfde geloof. In deze editie van de Peperbus aandacht voor de bakkers Henk de Waal en Dirk van Drempt.

Bakker Henk de Waal
Aan de Rijndijk West op nummer 14, waar nu de 

familie Koldewijn woont, stond tot aan de Twee-

de Wereldoorlog een prachtige korenmolen. 

In ‘40-’45 werd deze zwaarbeschadigd en een 

aantal jaren na de oorlog volgde de sloop. 

Op diezelfde plek plaats startte Henk (Hent) de 

Waal 50 jaar eerder, in 1895, Levensmiddelenbedrijf De Waal. Hij 

vestigde zijn bedrijf in een pand aan de huidige

Kastanjelaan (toen Vluchtheuvel geheten), waar nu de familie 

Bouwman woont. Na zijn trouwen zijn Henk en zijn vrouw daar 

gaan wonen met zijn vrijgezelle broer Jan, die als 

knecht werkte bij Henk. Henk verkocht in de win-

kel zowel brood als kruidenierswaren en dat brood 

bestond in die tijd uit maar enkele soorten, wit, 

bruin en half om half. Een paar koeien in een weitje 

achter het huis zorgde ieder dag voor verse melk 

en het meel werd gekocht van de familie Aalbers, eigenaar van 

genoemde molen.

Vanwege het feit dat er in die jaren nog geen deegmachines 

waren en het kneden van het deeg zwaar werk was, kwam het 

vaak voor dat Henk het kneden met zijn voeten deed. Zijn vrouw 

depte dan met een doek zijn voorhoofd om te voorkomen dat

het zweet in het deeg terecht kwam. Om 3 uur ’s nachts werd 

de broodoven gevuld met takkenbossen en optimaal heet 

gestookt. Als al het hout verbrand was werd de overgebleven 

as verwijderd en kon het inmiddels gerezen brooddeeg via 

bakblikken de oven in. ’s Ochtends spande men de hond (of 

heel luxe: een paard) voor de kar en werd het verse 

brood bezorgd. Later werd het brood uitgevent met een 

transportfiets met een grote mand voorop. Omdat zoon 

Henk geen bakker wilde worden, besloot senior er in 

1948 definitief mee te stoppen. Zijn kruidenierswinkel-

tje heeft hij nog opengehouden tot 1963.

Henk de Waal (jaren 

30) net vertrokken van 

huis (achtergrond links) 

om het brood te gaan 

bezorgen. Rechts Johan 

van Knillis voor zijn cafe 

“de Sprokkelenburg”.

Bakker 
Henk de Waal

Door Fred Hendriksen
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Bakker Dirk van Drempt
In 1904 kwam bakker Dirk van Drempt 

vanuit Slijk Ewijk naar Heteren en vestigde

zich aan de Flessestraat, waar nu klein-

zoon Gerard van Drempt woont. Dirk had 

behalve klanten uit Heteren ook klanten 

uit Randwijk en Zetten (zoals Stichting Talita, voor ongehuwde 

moeders). Het brood bezorgde hij met zijn hondenkar. In 1921 

overleed Dirk plotseling op 43-jarige leeftijd aan tyfus en bleef 

zijn vrouw met maar liefst negen jonge kinderen en een bakkerij 

achter. Ondanks het verlies van haar man hield zij de bakkerij 

draaiende, mede door de verkoop van onder meer petroleum, 

klompen en touw. Jan van Drempt (12 jaar) kreeg met zijn broer 

Hendrik (14) al vroeg de verantwoordelijkheid om te bezorgen; 

buiten schooltijd en op zaterdag. Lopend met kruiwagen bezorg-

den de broers in Heteren, Randwijk en Zetten. Jan, een gedreven 

persoonlijkheid, nam de zaak uiteindelijk over. Samen met zijn 

vrouw moest hij stevig aanpoten om een bijna 24-uurs bedrijf 

en gezin te runnen. Vandaag de dag krijgt men voor veel minder 

een Koninklijke onderscheiding. 

Legendarisch is zijn opmerking richting een altijd lastige klant, 

toen zij klaagde over een rol beschuit met veel beschadigden er in. 

‘Ach vrouwtje, je hoeft er niets extra voor te betalen en ze zijn 

precies goed voor in het gehakt.’ Zoon Gerard versterkte het 

bedrijf in 1959 en mede onder zijn invloed werd de zaak in 1960 

rigoureus verbouwd. Behalve een complete renovatie van de 

bakkerij, werd ook een heuse bakkerswinkel geopend.

In 1966 kwam ook zoon Wim, die met het zelfde bakkersvirus 

was besmet, in het bedrijf. De echtgenotes van Wim en Gerard 

runden samen met moeder Van Drempt nog jarenlang de win-

kel. Met de verhuizing naar de Beemd in 1980 namen de beide 

broers het bedrijf van hun vader definitief over en mocht Jan sa-

men met zijn vrouw van een welverdiende rust gaan genieten.

Als laatste ambachtelijke bakkers in Heteren sloten de broers, 

mede gedwongen door het grillige koopgedrag van de bewo-

ners, in 1999 voorgoed het 95 jaar oude bedrijf.

Hoewel het inwoneraantal na sluiting van de laatste bakker is 

gegroeid naar ruim 5000 inwoners, is het Heteren sinds die tijd 

nooit meer gelukt een echte warme bakker fatsoenlijke zijn 

boterham te laten verdienen.

In de volgende editie de bakkers Rein Menting, Tinus Elzanaar 

en Fons Janssen.

Een kijkje in de bakkerij 

na de renovatie in 1960. 

Links de nog jonge zoon 

Gerard en achterin een 

toenmalige leerling.

Jan van Drempt zoals velen 

hem nog zullen herinneren.

Bakker 
Dirk van Drempt



Het open huis, afgelopen november, werd druk bezocht en in december maakten de eerste senioren de overstap van 

de Irisstraat naar het prachtige, nieuwe onderkomen. Woningstichting Heteren directeur Ruud Maatman en directeur- 

bestuurder Stichting Samen Zorgen Jeannette Hagen, steken hun bewondering over de nieuwbouw niet onder stoelen of 

banken.

‘We hebben nu vier woonlagen in plaats van drie. Kamers zijn 

ruimer, het pand is lichter, de energievoorziening is milieuver-

antwoord en er is een beschermde tuin.’ Maatman en Hagen zijn 

net zo enthousiast als de bewoners, en terecht. Stichting Samen 

Zorgen, waaronder ook Hoge Hof in Herveld, scoort landelijk 

hoog en ook de cliëntentevredenheid is ver boven gemiddeld. 

Er zijn veel  vrijwilligers actief en aandacht en gezelligheid staan 

voorop.

Liefkenshoek opende in 1970 als een woonvoorziening voor 

65-plussers, die niet veel mochten mankeren. Inmiddels hebben 

alle bewoners een zorgindicatie, waarvan het merendeel een 

indicatie voor intensieve verzorging- en begeleiding of  voor 

beschermd wonen voor mensen met dementie. ‘Binnen de 

financiële kaders is er een zo goed- en compleet mogelijk 

gebouw neergezet. Het oude was 40 jaar oud, dus het werd 

eigenlijk wel tijd. 

TEGOEDBON 
voor een kopje 

koffie of thee, 

te gebruiken in het 

restaurant op het 

‘Liefkensplein’.

Deze bon is geldig 

tot 01-06-2014.

Binnenkort officiële opening

    Nieuw Liefkenshoek modernste 
Door Aart van Veen

TEGOEDBON 
voor een kopje 

koffie of thee, 

te gebruiken in het 

restaurant op het 

‘Liefkensplein’.

Deze bon is geldig 

tot 01-06-2014.



Groter en moderner betekent ook dat alle zorgappartementen 

over een aparte slaapkamer beschikken en dat twaalf appar-

tementen zo ruim zijn opgezet, dat die bij uitstek geschikt zijn 

voor echtparen. Bewoners ervaren dat als thuis wonen; eigen 

ingang, eigen brievenbus, net als vroeger. Verder leven wij in 

een tijd, waarin je niet meer kunt zonder internet. 

Wij hebben glasvezel en wifi en senioren maken daar dankbaar 

gebruik van.’ Ook in de herfst van hun leven gaan mensen met 

de tijd mee...

Mocht de wachtlijst opdrogen, dan biedt Liefkenshoek (andere) 

belangstellenden de mogelijkheid een appartement te huren; 

vraag naar een beschutte woonomgeving is er namelijk altijd. 

Tweeënhalf jaar voorbereiding leidde tot de bouw die drie jaar 

duurde en de officiële opening zal eind maart 2014 gestalte 

krijgen. De gemeenschappelijke ruimten zijn ook voor ‘buiten-

staanders’ toegankelijk en die levendigheid en de organisatie 

van activiteiten maken het plaatje compleet. Stuw, de  

Zonnebloem en het Rode Kruis vinden in Liefkenshoek een 

(mede)onderkomen en vanzelfsprekend is er contact met de 

(basis)scholen in het dorp.

‘Zorg is meer dan iemand douchen’, zijn de beide directieleden 

het eens. ‘De mens staat hier centraal, het welzijn. Er komt een 

beweegtuin met toestellen, waar ook kinderen en mensen uit 

de buurt van kunnen gebruikmaken. Tot slot zijn wij dank ver-

schuldigd aan de vrijwilligers, die van onschatbare waarde zijn. 

De meeste zijn 65-plus, maar afgelopen zomer meldde zich een 

knul van 15 jaar!’ En ja, die jongeren zijn er ook nog...

zorgcentrum van Nederland
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Samen arbeid, participatie 
en meedoen beter regelen  

In 2015 komen er een aantal nieuwe wetten. De over-

heid verwacht van mensen dat ze meer zelf gaan doen. 

En dan het liefst zoveel mogelijk in het eigen dorp. In de 

proeftuin ‘arbeid, participatie en meedoen’ bereiden we 

ons daarop voor. 

 
Enquête en interviews
De eerste stap was het houden van een enquête bij bedrij-

ven, verenigingen en andere organisaties met als belang-

rijkste vraag welke mogelijkheden zij bieden aan dorpsbe-

woners om mee te doen. Vervolgens zijn twaalf inwoners 

geïnterviewd over wat meedoen voor hen betekent, waar 

doen zij aan mee of waar zouden zij aan mee willen doen? 

De ruim 50 reacties op de enquête en de interviews geven 

een beeld van de vraag naar en het aanbod van mogelijk-

heden om mee te doen. 

Bijeenkomst voor inwoners
De resultaten van dit onderzoek en het vervolg zijn van 

belang voor inwoners van Heteren. Wij nodigen u dan ook 

van harte uit voor een gezellige en informatieve avond op 

donderdag 27 februari om 20 uur in de Bongerd. Kom luis-

teren en deel uw kennis, ervaringen en ideeën met elkaar! 

Onderzoeksresultaten
De volledige rapportage vindt u op www.overbetuwe.nl/

decentralisaties onder het kopje ‘Proeftuinen decentralisa-

ties’ en vervolgens ‘Arbeidsparticipatie en meedoen’.

Welke mogelijkheden biedt Heteren om mee te doen?
In de enquête worden 24 voorzieningen in Heteren 

benoemd: van sportverenigingen en zorg- en welzijnsor-

ganisaties tot een basisschool en de woningstichting. De 

respons vanuit bedrijven is beperkt. De enquête geeft 

daardoor meer inzicht in mogelijkheden om mee te doen 

via ontmoeting, activiteiten en vrijwilligerswerk dan via 

aangepast, begeleid of betaald werk. Bij meedoen moet je 

denken aan actief deelnemen aan een cursus, activiteit of 

vereniging of deelnemen als vrijwilliger. Daarnaast kunnen 

we inwoners actiever betrekken bij bijv. collectes, het be-

zoeken van mensen, de basisscholen en evenementen in 

het dorp. Er zijn ideeën voor meer ontmoetingsmogelijkhe-

den, een soort marktplaats voor vrijwilligers, een flexibele 

pool voor arbeidskrachten, combinaties met jongeren en 

ouderen, kringloopwinkel en multifunctioneel gebruik van 

een sportaccommodatie. De belangrijkste knelpunten om 

mee te doen zijn eenzaamheid, openbaar vervoer, geld en 

onbekendheid met voorzieningen.

een 

Tegen inlevering van deze advertentie ontvangen 

De ‘Balletboetiek’ wenst 
iedereen een Dansant 2014!

Uitnodiging voor alle inwoners van Heteren
Donderdag 27 februari 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) in de Bongerd. Maak kennis met de mensen achter 

de proeftuin ‘arbeid, participatie en meedoen’. Laat je informeren over de resultaten van het onderzoek. Denk mee over 

het vervolg! Bent u erbij? Opgeven (niet verplicht): esther.jansen@stuwwelzijn.nl of 0481 375959

Door Esther Jansen, welzijnswerker Stuw
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Kunst onder de aandacht brengen in hun eigen dorp, dat is wat de vier

Heterense initiatiefnemers Karel Hulsteijn, Anne Brouwers, Lizette Baart en

Anneke Koch willen.

Kunst Heteren Initiatief

‘Ervaren en zelf maken’
Door Barbara van Brakel

Er wordt mooie kunst gemaakt door de dorpsbewoners. Om dit 

onder de aandacht te brengen willen de initiatiefnemers  

Heterense kunstenaars een platform geven en organiseren zij 

dit jaar een kunstkijkdag. Kunstenaars kunnen die dag hun werk 

laten zien aan hun dorpsgenoten. De initiatiefnemers hopen 

hiermee te bereiken dat inwoners en liefhebbers gestimuleerd 

worden om (samen) kunst te maken.

Kunst Heteren Initiatief doet meer
Anneke Koch geeft schilderles voor volwassenen en kinderen, 

de zogeheten kunstklas. Haar schilderlessen brengen jong en 

oud in contact met de schilderkunst en stimuleren hen om meer 

uit zichzelf te halen. Een aantal kinderen volgt meerdere jaren 

haar kunstklas. Sommige leerlingen zijn naar het HPC gegaan, 

waar zij de richting cultuur hebben gekozen. Anneke geeft haar 

schilderlessen in het atelier van brede school de Vogeltuin.  

Op 15 januari is de kunstklas weer gestart. Eén van de lessen 

wordt ingevuld door het maken van een cultureel uitstapje naar 

het woonhuis van Mondriaan, villa Mondriaan, in Winterswijk.

Ook Karel Hulsteijn is actief betrokken bij kunst. Hij heeft onder 

meer de basisscholen in Heteren ondersteund tijdens  

kunstprojecten en verzorgt daarnaast op aanvraag workshops 

‘schilderen’. Wilt u met een groep een workshop schilderen 

volgen, dan kan dat!  Heeft u interesse in deelname aan een 

bestaande cursus of wilt u zelf gebruikmaken van het het atelier, 

neem dan contact op met (één van) onderstaande personen.

Het atelier wordt al gebruikt op dinsdagavond: schilderen voor 

volwassenen van januari t/m maart en september t/m  

november, woensdagmiddag: KUNSTKLAS: schilderen voor  

kinderen van januari t/m maart en september t/m november.

Mailadressen contactpersonen:

Lizette Baart : ebaart@xs4all.nl

Karel Hulsteijn : karelhulsteijn@live.nl

Anne Brouwers : annebrouwers48@hotmail.com 

Anneke Koch : anneke@annekewiegers.nl

www.annekewiegers.nl



Voor al uw elektra werkzaamheden 
en installeren van zonnepanelen.

Poort van Midden Gelderland Groen 7 6666 LP Heteren

Tel: (026) 4722 928 www.stapelektra.nl

Uitknipbon
1 appeltaartje 
voor slechts 
€ 1,- 
(normale prijs 3,99)

Blijderveen
Heteren

Alleen geldig bij C1000 van Blijderveen in Heteren.

AUTOBEDRIJF

 ONDERHOUD (REPARATIE)

 AIRCO/APK

  SCHADE’S

www.autobedrijfjaro.nl 

HETEREN
Boterhoeksestraat 12
6666 GA Heteren
T 026 47 23 957

RENKUM
De Beyerstraat 6a
6871 AZ Renkum
T 0317 31 74 18

VERKOOP NIEUWE EN GEBRUIKTE AUTO’S

*
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De Dorpsraad aan het woord 
Door Ronnie Groenewold en Marinus van der Linde

Ronnie Groenewold nieuwe voorzitter Dorpsraad
Sinds 1 januari is Ronnie Groenewold de nieuwe voorzitter van de Dorpsraad. Deze functie

kwam vrij door het vertrek van Johnny Uytdewilligen naar de Achterhoek. Vanuit de Dorpsraad willen 

we Johnny bedanken voor de fijne samenwerking afgelopen jaren. Onder zijn leiding is het gelukt om 

een betekenisvolle bijdrage te leveren aan diverse gerealiseerde projecten, zoals brede school en het 

sportcomplex. Daarnaast is met het centrum-, uiterwaarden- en dorpsontwikkelingsplan een goede basis 

gelegd. Ronnie Groenewold wil voortborduren op de ingezette koers: “De huidige aanpak, de duidelijke

visie en de heldere wijze van communiceren naar inwoners, gemeente en alle andere partijen blijven

ongewijzigd. De afgelopen twee jaren zijn vele inwoners van Heteren enthousiast aan de slag gegaan 

met het dorpsontwikkelingsplan “Heteren Overbrugt”. Daar ligt komende jaren ook de focus. Inwoners 

willen een betrokken, levendig, bereikbaar en onbezorgd Heteren. Daar gaat de Dorpsraad voor en daar gaan we samen met u, 

organisaties en de gemeente mee aan de slag! Samen maken we er iets moois van: Heteren overbrugt!”

Centrumplan gestart
De afgelopen maanden heeft de Dorpsraad regelmatig 

met de gemeente en een projectontwikkelaar

om de tafel gezeten over de voortgang van het cen-

trumplan. Structureel vindt er een tweemaandelijks 

voortgangsoverleg plaats tussen de projectontwikke-

laar, wethouder, Dorpsraad en Ondernemers Vereni-

ging Heteren. Hierin brengt de Dorpsraad in wat er 

leeft onder de inwoners. Daarnaast geeft dit overleg 

inzicht in de voortgang en welke ontwikkelingen op 

stapel staan. Inmiddels is de sloop van het oude postkantoor uitgevoerd en zal de verbouwing van de Beemdhof, de supermarkt en 

de bloemenwinkel in het eerste kwartaal van dit jaar starten. Aansluitend volgt het dorpsplein op de locatie van de voormalige Ko-

ningin Julianaschool. Dit is waar veel inwoners op hebben zitten wachten. De vraag is dan ook niet meer of het doorgaat, maar hoe 

het eruit komt te zien.

Bestemmingsplan Randwijkse Waarden
De Dorpsraad is verheugd over de brede politieke steun voor de herinrichting 

van de Randwijkse Waarden bij Heteren. Alle politieke partijen stemden op 17 

december 2013 in met de vaststelling van het bestemmingsplan. Ons dorp is 

prachtig gelegen aan de rivier, maar de uitloopmogelijkheden naar het water 

van de Rijn zijn gering. Met de herinrichting wordt de relatie tussen rivier en 

dorp versterkt, met meer mogelijkheden voor lokale recreatie en natuurontwik-

keling. Ook komt er meer samenhang in het versnipperde landschap. Kortom, 

een mooie voortuin voor de inwoners van Heteren. Het gebied wordt opengesteld voor publiek en ingericht voor kleinschalige recrea-

tie. Vooral de zone langs de Rijndijk wordt ingericht als uitloopgebied met een zwemstrand, ligweide en vliegerweide bij de Plas van 

Wijck. Het gebied wordt toegankelijk gemaakt door de aanleg van (struin)paden. Verder komt er een aanlegplaats voor dagrecrean-

ten, een ruiterroute vanaf de manege, een vogelobservatiepost, tal van visplekken en enkele parkeerplaatsen voor mindervaliden. 

Via de werkgroep recreatie zijn inwoners bij de planvorming betrokken.

Door bijeenkomsten, folders en enquête is er een breed maatschappelijk draagvlak voor het plan ontstaan. Doelstelling is om medio 

2014 te starten met de inrichting van het gebied, de Randwijkse Waarden.

Heeft u vragen? Stuur dan een email naar info@dorpsraadheteren.nl. Ook kunt u aanschuiven bij de Dorpsraadsvergadering, 

die elke maand plaatsvindt. De data staan op onze website www.Dorpsraadheteren.nl
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See U is een evenementenbureau 

dat veertien jaar bestaat, is geves-

tigd in Arnhem en in Amsterdam is 

ontstaan. Het bedrijf begon met het 

leveren en bedenken van relatie-

en eindejaarsgeschenken en doet 

dat nog steeds. See U is inmiddels 

uitgegroeid tot een bevlogen- en creatief evenementenbureau, 

dat landelijk, maar met name in de regio Arnhem, haar creatie-

ve sporen duidelijk heeft verdiend. 

Onder de bedrijfsevenementen vallen 

beurzen, zoals de Bedrijven Kontakt Dagen 

in Arnhem. Luc Jongerius, medewerker 

sales van See U, kan er alles van vertellen. 

Het verheugde hem dat voor het eerst in 

2013 ook een aantal Heterense bedrijven 

gezamenlijk succesvol in Arnhem aanwezig was. 

‘See U is verantwoordelijk voor het gehele concept, zoals locatie, 

standopstelling en regie en wij benaderen ook de deelnemende 

bedrijven’, aldus Jongerius. De aanstaande BKD (dinsdag 25- en 

woensdag 26 maart) in Arnhem zullen zeker niet voor het laatst 

zijn, maar wel voor de dertigste- en laatste keer in de Rijnhal. 

Gratis parkeren en gratis entree zullen er ook nu weer voor zor-

gen dat veel mensen de weg naar de Rijnhal weten te vinden. 

See U verzorgt ook uitstapjes voor bedrijven, klantendagen, 

spannende en ontspannende dagen, sportieve en culturele 

dagen, productpresentaties, workshops en personeelsfeesten. 

In Arnhem heeft See U een grote rol gehad in de beeldenten-

toonstelling Sonsbeek 2008 en in diverse winteractiviteiten in 

de binnenstad, waaronder kerstmarkten, straattheater en de 

NK Ice carving (met motorzaagfigurenzagen uit blokken ijs). Al 

drie keer organiseerde See U Smaakvol Arnhem, omgedoopt 

tot Smaakvol Gelderland, een vierdaagse culinaire happening, 

verzorgd door de beste restaurants uit de provincie. Binnen dit 

evenement is er een speciale avond ingeruimd voor business to 

business. Hier kunnen bedrijven op aangename wijze netwer-

ken.

Met de ‘standaard’ evenementen richt See U zich op bedrijven 

en groepen, die het teamgevoel willen versterken. Voorbeelden 

zijn de Drakenbootrace, waarbij de deelnemers 

op de oude Chinese manier roeien, opgezweept 

door een trommelaar, en het Feest van de  

Zintuigen, waarbij de vijf zintuigen op verras-

sende wijze worden aangeraakt. Zelfs een dagje 

Wie is de Mol staat op het programma.

Jongerius is bijzonder trots op het feit dat See U in opdracht van 

de gemeente Arnhem de exploitatie verzorgt van de historische 

kelders. Maar liefst 36 kelders, die gebouwd zijn in de periode 

1400-1500, zijn onderling met elkaar verbonden. ‘In de grootste 

kelder worden bruiloften en bedrijfsfeesten georganiseerd en 

rond vijf december is het tijdelijk de woonplaats van Sint  

Nicolaas en zijn pieten; een grote trekpleister voor de Arnhemse 

jeugd.’ Buiten deze kelderactiviteiten, die meestal plaatsvinden 

in de avond, zijn de kelders overdag als museum te bezoeken.

De ondernemersvereniging Heteren is in maart weer aanwezig op de Bedrijven Kontakt Dagen 

(BKD)  in Arnhem. Het bedrijf See U organiseert dit grote evenement.

Indien u, om welke reden dan ook, contact wilt met See U 

dan kunt u bellen met nummer 026-4455778 

of mailen naar mailus@seeu.nl. 

See U Creatief en Bevlogen   

Van ‘Wie is de mol tot de Bedrijven Kontakt Dagen’
Door Fred Hendriksen
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Van Dijken Accountants laagdrempelig en lokaal betrokken 
‘Ik wilde altijd al graag aan de 
slag in mijn eigen regio’

Accountant Theo van Dijken nam begin 2008 het administratiekantoor over van Theo en Grada Niels onder de naam Konings&-

Meeuwissen. Het kantoor zat tegenover de Nederlands Hervormde kerk aan de Kastanjelaan in  Heteren. Van Dijken verhuisde in 

oktober van dat jaar naar het nieuwe industrieterrein aan de Weerbroek 28a; het kantoorpand werd te klein en bovendien wilde 

de familie Niels het verkopen, inclusief woonhuis. En Van Dijken zit daar nu nog, onder eigen naam: Van Dijken Accountants.

Opleiding
Theo van Dijken zit ruim 20 jaar in het vak en genoot de eerste 

zeven jaar van zijn carrière zijn opleiding bij accountantskantoor 

Deloitte, kantoor Arnhem, waar hij veel ervaring opdeed. Hij 

miste daar echter de advisering aan met name het MKB. Van 

Dijken kwam namelijk veel bij grote bedrijven, waarbij leiding 

en eigendom gescheiden waren. ‘De directeur zag je als  

noodzakelijk kwaad. Je kwam hem tenslotte controleren, net 

zoals de Belastingdienst dat doet en het is natuurlijk veel leuker 

om samen met jouw cliënt een plan op te zetten om zo min  

mogelijk belasting te betalen.’ Reden voor Van Dijken om in 

2002 de overstap te maken naar Crop De Kleuver, nu CROP.  

‘Daar kon ik wel als MKB-adviseur aan de slag’, vertelt hij.  

‘Ik heb hier met veel plezier gewerkt. Ik heb daar ook de 

postdoctorale opleiding van Registeraccountant afgerond, die ik 

volgde aan de Universiteit van Amsterdam.’  

Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan!!!
‘Toen ik er in 2007 achter kwam dat Theo Niels een opvolger 

zocht, zag ik mijn kans. Geboren, getogen en nog steeds woon-

achtig in Randwijk zou ik graag nog eens willen werken in mijn 

eigen regio. In Konings&Meeuwissen vond ik een partner en na 

een onderhandeling van ongeveer een jaar was de overdracht 

een feit en kon ik als directeur en aandeelhouder aan de slag.’

Als gevolg van een strategische heroriëntatie ging Van Dijken 

zelfstandig verder. Zijn echtgenote is ook Registeraccountant en 

werkt momenteel als accountant-in-business. ‘Ik hoop dat zij nog 

eens een keer op het kantoor in Heteren aan de slag kan gaan, 

want dat zou betekenen dat wij hier een verdere groei hebben 

doorgemaakt en dat de filosofie van ons kantoor is aangeslagen 

bij het bedrijfsleven.’

Onderscheidend
De lokale ondernemer vertelt: ‘Ons kantoor kenmerkt zich door 

lokaal betrokken te zijn; laagdrempelig, no nonsens, korte lijnen. 

Onze cliënt is geen nummer, elke medewerker kent hem of haar 

en weet wat er bij deze cliënt speelt. Klanten voelen zich thuis, 

niet alleen op kantoor, maar ook bij diverse  

netwerkbijeenkomsten, zoals bijvoorbeeld die van de  

Ondernemersvereniging Heteren, waarbij informeel contact 

mogelijk is.’ Van Dijken Accountants vindt informeel overleg erg 

belangrijk. Het maakt het makkelijker aan te sluiten bij zaken 

die bij een cliënt spelen. Behalve van OV Heteren is Van Dijken 

ook lid van de Industriekring Heteren en de Businessclub van de 

RKSV Driel.

Dienstverlening
‘Onze dienstverlening is fullservice, allesomvattend.  

Wij verzorgen het traject van de boekhouding tot het opstellen 

van de jaarrekening en verzorgen ook de salarisadministratie. 

Ook voor fiscale zaken, zoals het verzorgen van de aangiften 

inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting, kan men bij 

ons terecht. En wij regelen ook complexere zaken als estate 

planning, due diligence onderzoeken, oprichting van besloten 

vennootschappen, vrijwillige controle van jaarrekeningen en 

pensioenadviezen. Verder juridische zaken als het opstellen van 

een arbeidscontract of een overnamecontract. En hebben wij de 

wijsheid niet in pacht, dan kunnen wij altijd nog een specialist 

inschakelen. In de loop der jaren hebben wij een behoorlijk  

netwerk opgebouwd, waardoor er altijd wel iemand is, die de 

klus kan klaren’, sluit Theo van Dijken af.

‘Ik voelde mij direct thuis:  
de betrokkenheid, korte lijnen, parate 
kennis... Deze punten maken Theo een 
goede accountant voor mijn bedrijf’, 
vertelt ondernemer Erick Leeuwis. 

Tonnie Nijenhuis over Van Dijken: 
‘Ik ben nu twee jaar cliënt bij Theo 
van Dijken en ik ben nog steeds erg 
tevreden. Hij is deskundig, het voelt 
vertrouwd en hij zit bovendien ook nog 
om de hoek, wat wil je nog meer!!??’

Door Aart van Veen



Meer dan 100 leden!
Met het toetreden van Nathalie Verrips van Grip op Gewicht heeft de Ondernemers  

Vereniging Heteren de magische grens van 100 leden bereikt. Nathalie is uitgebreid 

gefeliciteerd tijdens de Nieuwjaarsborrel. Elders in deze tweede editie van de Peperbus 

een kennismaking met haar en haar praktijk. 

De OVH is er voor de belangen van alle plaatselijke ondernemers; groot en klein. Verder 

initieert de vereniging ieder jaar de Sinterklaasintocht en is zij mede-initiatiefnemer 

van de Peperbus in nauwe samenwerking met onder meer SDOO, De Stuw, EHBO en de 

Dorpsraad. 

De OVH wil in 2014 het aantal bijeenkomsten voor haar leden verhogen van 4 naar 6 

waardoor de leden nog meer mogelijkheden krijgen om te netwerken. 

Leden krijgen onder meer informatie over en kunnen deelnemen aan de Bedrijven 

Kontakt Dagen, die in Arnhem worden gehouden op 25 en 26 maart.

Dit is dé zakenbeurs voor en met de regio en wordt voor de 30e keer georganiseerd. 

‘Overbetuwe Onderneemt’  is de lokale variant van de BKD en vindt plaats op 19 mei.

De OVH  heeft een activiteitencommissie gevormd om nog beter te kunnen voldoen aan 

de verwachtingen van haar leden.

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

www.drukkerijmanta.nl

Wij zijn een moderne drukkerij 

met kwaliteit als uitgangspunt. 

We verzorgen voor zowel bedrijven 

als particulieren diverse soorten 

drukwerk. Of het nu om posters, 

flyers, entreekaarten, jaarverslagen, 

huisstijlen, proefschriften of 

clubbladen gaat, iedereen bij ons 

zet zich in om tot een mooi resultaat 

te komen. Tevens verzorgen wij 

fotowerk op borden, zeildoek en 

canvas. Kijk op onze website of bel 

gerust voor meer informatie!

Onze site is vernieuwd: www.ovheteren.nl

D I E R E N P E N S I O N

T R I M S A L O N

Achterstraat 49   

6666 LB  Heteren   

T: 026 - 4722012

 M: 06 - 25107839

Trimsalon: 06 - 51023376   

E: info@betuwseweide.nl 

 Ook voor Dagopvang www. betuwseweide.nl  
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‘In Heteren staat een van de grootste en 

modernste distributiecentra van Europa. 

Vanuit deze locatie worden ruim 1100 

winkels bevoorraad met vele duizenden 

producten. Mensen hebben vaak geen 

idee van de enorme bedrijvigheid die hier 

plaatsvindt. In bijna ieder huishouden 

in Nederland liggen producten van ons 

van luiers, tot mascara en paracetamol. 

15.000 artikelen, waarvan er miljoenen 

per week worden geleverd aan de filia-

len, bereiken wekelijks enkele miljoenen 

mensen in België en Nederland.’

Logistiek directeur Jeroen van der Hams-

voort (41) en Marcel Evers (46), manager 

van het distributiecentrum lopen over van 

enthousiasme. We zijn in deze omgeving 

de grootste werkgever . Iedereen kent 

het bedrijf, onze naam en ons logo. We 

zijn veelvuldig  met spotjes op de  radio 

en tv. Echter wat er aan de achterkant in 

onze bedrijfsvoering allemaal gebeurd 

om onze klanten dagelijks te bedienen is 

minder bekend. Ons distributiecentrum 

in Heteren speelt hierin een cruciale rol. 

Wát hier gebeurt  is heel 

bijzonder.’ De beide heren 

zijn overtuigd van het belang 

van ‘hun’ bedrijf en natuurlijk 

van de manier van werken. 

‘Een bedrijf dat vijf dagen per 

week 24 uur per dag draait 

en in topperioden enkele  

miljoenen artikelen wegzet 

per week, daar kun je niet 

omheen. In diezelfde piek-

tijden hebben wij zo’n 900 

mensen in dienst en dagelijks hebben wij 

120 (vracht)wagens op de weg.’

Dat het DC in Heteren één van de 

modernste is in de Benelux bewijst een 

rondgang over de werkvloer. Van der 

Hamsvoort en Evers leggen uit dat er de 

afgelopen jaren flink is geïnvesteerd in 

mechanisatie, maar ook in werkgelegen-

heid. De afgelopen vijf jaar hebben wij 

300 mensen aan een baan geholpen. 

‘Rendabel, hoge volumes en centraal 

bevoorraden zijn termen die hiermee 

samengaan. Niet groter of meer, maar 

effectiever is wat hier geldt. ‘Wij zijn 

de grootste werkgever in de gemeente. 

Maar liefst  39 nationaliteiten werken 

hier met elkaar samen  De betrokkenheid 

en  onderlinge hulpvaardigheid is groot. 

Kruidvat is in het straatbeeld een be-

kende verschijning. Ruim 70 procent van 

de huishoudens  doet boodschappen 

bij de drogisterijketen en maar liefst 

15.000 mensen hebben er een baan. 

Uit onderzoek is gebleken dat Kruidvat 

tot de top drie van  onmisbare merken 

wordt gerekend Verder staat het bedrijf 

in de top drie van favoriete  werkgevers 

in de retail. Kruidvat staat niet op zich en 

is betrokken bij de samenleving, ook in 

Heteren. ‘Wij betrekken zoveel mogelijk 

de plaatselijke ondernemers  bij onze 

bedrijfsvoering in het distributiecen-

trum. Nieuwbouw, metaalbewerking en 

groenvoorziening worden uitbesteed aan 

Heterense bedrijven. Verder sponsoren 

wij lokale clubs, verenigingen en evene-

menten, wanneer dat past binnen ons 

beleid. We hebben bijvoorbeeld peperno-

ten geleverd bij de lokale Sinterklaasin-

tocht, pallets beschikbaar gesteld voor de 

huttenbouw en doneren regelmatig aan 

de Voedselbank. 

Steeds verrassend, altijd voordelig is dus 

niet zomaar een kreet, maar één die 

staat voor een bedrijf dat staat voor haar 

producten, haar mensen en haar omge-

ving. ‘Al die mensen op onze werkvloer 

leveren dagelijks topsport en automobilis-

ten, die dagelijks passeren op de A50, die 

hebben geen idee...’

De term ‘groot’ staat al sinds mensheugenis voor imposant, innoverend en vooruitstrevend... 

En als er één bedrijfsonderdeel is in de Benelux dat voldoet aan deze criteria, dan is dat het 

distributiecentrum (DC) van Kruidvat, onderdeel van de A. S. Watson Group, gevestigd op het 

industrieterrein in Heteren.

Éen van de grootste en modernste DC’s staat in Heteren 

Kruidvat niet zomaar steeds  
verrassend, altijd voordelig

Door Aart van Veen
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Als inwoner van Heteren ga je naar de plaatselijke fietsenmaker, tank je in 

je dorp en doe je boodschappen in je woonplaats. Waarom zou je 

dan niet naar de plaatselijke RegioBank gaan?

Grote banken verdwijnen uit de dorpen en zijn meestal niet 

op loopafstand. ‘Persoonlijk’ is het toverwoord dat Gilbert en 

Cynthia Schrijner al jaren hanteren, in goede samenwerking 

met Tinka Glasz. Het driemanschap staat voor Heteren en 

haar omgeving en heeft er vertrouwen in dat de regionale 

bevolking hen het ondernemerschap gunt en hen een kans 

biedt.

‘Mijn vader startte hier ruim veertig jaar geleden en nog 

steeds  zijn er cliënten, die voor bankzaken het dorp in gaan 

en zeggen: Ik moet even naar Bep. Dan heb je iets neerge-

zet.’ Aan het woord is Gilbert, zoon van, geboren en getogen 

Heterenaar, ondernemer en bovenal maatschappelijk betrok-

ken. ‘Wij sponsoren het dorp al jaren en ja, SDOO is daarvan een 

mooi voorbeeld, maar bovenal zijn wij een bedrijf dat kansen 

grijpt en kansen wil krijgen.’

RegioBank hanteert onder meer de slogan (uit het Manifest van 

de bank): Wij zijn de bank in de buurt, waar u terecht kunt voor 

sparen, betalen, alles. En in dat ‘alles’ zit ‘m de kneep.

‘Wij zoeken een totaalplaatje’, vertellen Gilbert en Cynthia. ‘Dat 

is lucratief voor beide partijen. Niet alleen de verzekering van de 

auto, die van de inboedel of het openen van een spaarrekening 

voor de kinderen, maar óók de hypotheek of het BankSpaarpro-

duct voor het pensioen. Ouders komen hier met hun kroost een 

spaarpot legen; dat gebeurt bij de ‘grote’ banken niet meer...’

RegioBank voor en met Heteren  

Schrijner Assurantiën biedt meer
Door Aart van Veen

Schrijner staat voor lokale verbondenheid, persoonlijk contact en 

vooral dichtbij. Voor bankieren hoeft een inwoner van Heteren 

het dorp niet uit en bij Schrijner geldt altijd vriendelijkheid, 

betrokkenheid, service en het zoeken naar een oplossing. En de 

koffie is voortreffelijk...
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€ 50 cadeau 
bij onze
betaal- 
rekening!*

Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.
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App voor Mobiel 
Bankieren

Internet Bankieren

iDEAL

Open een voordelige
betaalrekening en krijg:

€ 50 op uw RegioBank 
spaarrekening

Een Adviseur die u kent

Persoonlijk advies

Wereldpas

Nu met  gratis Mobiel Bankieren 
app.

Wij zijn RegioBank
Wij zijn de bank in uw regio, een nuchtere bank in de buurt. Waar u terecht kunt voor sparen,  

betalen, alles. De bank zonder poespas en gedoe die dichtbij de mensen staat. Daar zijn wij trots op!

Bij RegioBank kunt u altijd even binnenlopen. Of u nu een grote of kleine vraag heeft en wat uw 

financiële situatie ook is. Bij ons bent u geen rekeningnummer maar wordt u geholpen door een lokale 

Zelfstandig Adviseur. Iemand die weet wie u bent. Iemand die de tijd neemt voor uw vragen, maar 

ook voor een kopje koffie. Zo kunt u vertellen wat u bezighoudt. En kunnen wij u een passend advies 

geven.  Wij voelen ons verbonden met de lokale omgeving. Wij spreken dezelfde taal en hebben  

dezelfde behoeftes. Wij zetten ons in voor lokale verbondenheid en dragen actief bij aan de leven-

digheid binnen de lokale gemeenschap. Zo vinden wij het belangrijk dat iedereen een bank in de buurt 

heeft. U vindt ons op de bekende plaats en met de bekende gezichten. Wel zo vertrouwd.

RegioBank is een Nederlandse bank, zonder buitenlandse belangen. Een bank waar vakmensen werken 

die waarmaken wat ze zeggen. RegioBank is een bank voor mensen die persoonlijk contact en een 

kantoor dichtbij in de buurt op prijs stellen. Voor mensen die zelf willen kiezen, of ze hun bankzaken 

persoonlijk bij ons op kantoor of zelf vanuit huis via Internet of met een mobiele App regelen.

Wij zijn bezig met zaken die voor u belangrijk zijn. Vooral luisteren en begrijpen wat u wilt. Wij brengen 

uw financiële vragen terug naar begrijpelijke oplossingen. Daarbij houden wij het simpel: gewoon 

goede producten en een heldere uitleg over de mogelijkheden. Zodat u goede keuzes kunt maken en 

een goed gevoel heeft over uw geldzaken. Daar staan wij voor.



Ervaren 
vakmensen 
met plezier 
in hun werk

www.sertronics.nl

Deskundig op uw erf, thuis in uw regio
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Al twaalf jaar runnen tropenarts Annemarie Wessels (45) uit Heteren en partner/bedrijfsleider Rob Hulshuizen (51) 

uit Driel een kliniek in Passe-Catabois op Haïti, één van de armste landen ter wereld. 

Annemarie Wessels werd geboren in 

Arnhem en verhuisde op haar zesde naar 

Heteren. Vanaf het ouderlijk huis aan de 

Steenoord ging Annemarie naar de Juli-

anaschool. Eigenlijk had zij toen al grote 

plannen om later ontwikkelingswerk te 

doen. De HBO-V-opleiding in Ede was het 

opstapje naar een medicijnenstudie met 

later de specialisatie tot tropenarts. Een 

gedreven type dat wel drie bijbaantjes 

had om de studie te betalen.

Rob Hulshuizen uit Driel is een alleskun-

ner. Na de detailhandelsschool beheerde 

hij het sportcentrum in Renkum. Ook ca-

tering, logistiek werk en bouwen was een 

kolfje naar zijn hand. Rob is de regelneef 

van de kliniek. Hij zorgt er voor dat er 

materialen zijn om te bouwen/herstellen 

(en creëert dus ook werkgelegenheid) en 

regelt ook de medische benodigdheden.

Familie Van Lonkhuyzen startte in 
1960 met de kliniek
Rob was fan van Amerika, waar hij 

familie bezocht. De stap naar het hulp-

verleningsproject van de familie van 

Lonkhuyzen op Haïti was niet zo groot.  

Peter en Lia van Lonkhuyzen hebben zich 

daar 13 jaar ingezet via een hulpproject 

van Tearfund en wonen inmiddels weer 

aan de Vicarie in Heteren. De huwelijks-

reis van Rob en Annemarie naar Haïti was 

de ultieme test voor een langer verblijf. 

Familie van Rob en Annemarie had de 

hoop dat de keuze op een ander land 

zou vallen, maar helaas. Zij kozen voor 

het land waar niets was, maar waar de 

vraag om hulp groot was. Vanaf septem-

ber 2001 werken Annemarie en Rob vol 

overgave aan hun droom. Begonnen in 

een hutje met gaten in het dak, een jaar 

wachtend op twee verhuiscontainers met 

huisraad, wonen ze inmiddels in een huis 

met in de nabije omgeving een gas-

tenverblijf, de oude noodkliniek en het 

ziekenhuis met de poli in aanbouw.

Daarnaast hebben zij de zorg over hun 

drie adoptiedochters: Lisa, Anne-Rose en 

Miriam. Annemarie biedt niet alleen me-

dische hulp aan 700.000 Haïtianen, maar 

leidt ook locale meisjes op en runt de 

polikliniek nu samen met een Nederland-

se verpleegkundige. Natuurlijk is er  

ondersteuning vanuit diverse verpleeg-

posten. De kwaliteit laat echter nog 

weleens te wensen over. Het beleid om 6 

pillen te nemen als je ziek bent (er is er 

vast wel eentje die werkt) moet anders. 

De oude kozijnen van Liefkenshoek wor-

den hergebruikt.

In februari reist een hulpgroep af naar  

Haïti: de ouders van Rob, Bert (Hubo) 

Jansen, Kees en Tiny Verburg, een schil-

der, een tegelzetter en een elektricien. De 

nodige klussen pakken zij aan, waaronder 

het plaatsen van kozijnen en deuren op 

de 2e verdieping van het ziekenhuis. 

Een deel van materialen komt van het 

sloopproject Liefkenshoek en is inmiddels 

verscheept naar Haïti. 

Bezoek uit Nederland is een goede hou-

vast, naast het geloof, voor Annemarie en 

Rob. Niet alleen mensen die meewerken, 

maar zeker ook geldelijke bijdragen en 

medeleven zijn goed besteed in Haïti. 

Er staan al bijna 300 huizen voor 500 

euro per stuk. Haïtianen krijgen een kale 

opbouw met een golfplatendak in plaats 

van het traditionele grasdak. Voor het af-

bouwen (vlechtwerkmuren, aangesmeerd 

met leem) steken zij zelf de handen uit 

de mouwen. Want ontwikkelingswerk is 

vooral ook samen doen.

Meer weten? Kijk op www.hulp-haiti.nl Meer weten? Kijk op www.hulp-haiti.nl 

Heterense initiatieven op Haïti

‘Slik maar 6 pilletjes, er is 
er altijd wel één die werkt’

Door Roelie van de Weide

Wachtkamer De nieuwe werkplaats
Het ziekenhuis in aanbouw: 
Heterense kozijnen voor de 2e verdieping

Anne-Marie 

en Rob

in de operatiekamer



werkenbijkruidvat.nl

WIJ ZOEKEN: 

COLLEGA’S VOOR VERSCHILLENDE FUNCTIES

WERKEN BIJ KRUIDVAT, VERRASSEND VEEL MOGELIJKHEDEN

Met een glaasje 
Spumante 

is het altijd feest!
Spumante kan het hele jaar door gedronken worden.

Het is uitstekend geschikt als aperitief, puur of omgetoverd tot 

een verrukkelijke “kir royal”.  Kortom, altijd aan te bevelen en 

niet te vergeten een leuk cadeau-idee!

Via onze webshop kunt u handig en snel bestellen: 

www.savignanospumanteshop.nl

SAVIGNANO

Dorpsstraat 13 • 6666 AE  HETEREN  

• T: 026 4743114 • F: 026 4723065

E: info@savignanospumante.nl • I: www.savignanospumante.nl

Hypotheken
Verzekeringen

Hypotheken

Verzekeringen

Belastingen

Vermogensvorming

Zakelijke financieringen

www.finanscoop.nl



Bewoners dus in een spagaat, enerzijds genietend van de landelijke 

rust en forensische ligging, aan de andere kant mopperend op het 

ontbreken van goede, gevarieerde voorzieningen en het gemis van 

een herkenbare gezellige kern. Als bewoner werd je als het ware 

naar Elst, Zetten, of omliggende steden gedreven. Mede dankzij 

een enthousiaste en vasthoudende Dorpsraad is begin 2013 na heel 

veel jaren eindelijk een definitief ontwikkelingsplan van de teken-

tafel gerold. Een ambitieus plan, waarin de gemeente Overbetuwe 

heel expliciet een leidende rol zal moeten gaan vervullen.  Met de 

sloop van een aantal panden en de reconstructie  van het Zuidelijke 

deel van de Flessestraat is een voorzichtig begin gemaakt met die 

plannen. Maar bij veel inwoners  overheerst nog steeds heel veel 

scepsis over het in zijn geheel realiseren van de Toekomstvisie 2020 

van en door de dorpsbewoners. (Heteren Overbrugt) Het voorlopig 

niet doorgaan van een geldverslindend nieuw gemeentehuis zou 

misschien in het voordeel kunnen zijn voor de financiering van al die 

plannen.

Kijk ik in Westelijke richting uit de toren dan ligt daar het gat van 

Van Wijk, een prachtige plas die al jaren in de zomer grote aantrek-

kingskracht uitoefent op zwemmers en zonaanbidders.

Plannen om er in de toekomst definitief een recreatieplas van te 

maken lijkt nu toch ook door de gemeente omarmt te gaan worden. 

Vanuit de Peperbus
Wat bracht ons, bewoners van Heteren, de herindeling in 2001? Niet hetgeen waar 

wij misschien stilletjes op hadden gehoopt, een aantrekkelijk dorp met een ruim 

aanbod aan voorzieningen. Maar sinds die tijd bestuurd vanuit de Ivoren Toren in 

Elst, is ons al die jaren maar zelden het gevoel gegeven er echt bij te horen.

Door de Kerkuil

HUISSTIJLEN, MAGAZINES,BROCHURES, 

FOLDERSFLYERS, WEBSITES, WEBSHOPS, 

CMS, APPS, SOCIAL MEDIA, 

EN VEEL MEER...

www.streamers.nl

MOOI WERK! UP2: licht, luchtig en eigenwijs. Trek ’m aan en je zult zien: alles valt op z’n plek . 
Qua look met de frisse oplopende neus, maar ook qua loopcomfort. 

UP2 4700 Jump

Maar om daar geen extra parkeermogelijkheden voor te 

creëren, omdat de verantwoordelijke Wethouder van mening 

is dat alleen Heternaren en een verdwaalde Randwijker er 

gebruik van zullen gaan maken, getuigt van weinig  

realiteitszin. Volgens de wethouder zien wij dus in de zomer 

bij warm weer allerlei groepjes mensen met koeltassen, 

zwembanden en bootjes vanuit alle hoeken van het dorp 

richting de recreatieplas wandelen, want voor zo’n ”klein” 

eindje laat men de auto vast en zeker wel thuis. 



LENTING
bouw

Lenting Bouw 
Weerbroek 12 . 6666MN . Heteren
T: 026 - 364 66 63 F: 026 - 364 66 68
W: www.lentingbouw.nl E: info@lentingbouw.nl

Houtskeletbouw

Nieuwbouw

Uitbreiding woning

Renovatie

Lenting Bouw 

Voor al uw BouwPlannen van A tot Z

 

 

Uw partner op
 financieel-administratief gebied

        
  

        

Wij verzorgen PARTICULIERE belastingaangiften, 

inclusief de partneraangifte, voor 1 vaste prijs in Arnhem, 

Elst  en omstreken.  

Industrieweg Oost 13a  •   6662 NE Elst 
Tel: 0481-353544  •   Fax: 084-7183487 

E-mail: info@administratiekantoorheylo.nl 
Internet: www.administratiekantoorheylo.nl 

Het complete aanbod occasions:  www.muysautos.nl

Autobedrijf

J.Muys & Zn

- Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s
- APK keuringen (Auto’s en Campers) 
- Leveren van banden + bandenopslag (zomer & winter)
- Onderhoud van alle merken 
- Bosch diagnose partner 
- Uitlijnen en balanceren 
- Aircoservice 
- Focwa schadeherstel  
- Ruitschade
- 24 uurs tankstation

Poort van midden Gelderland Groen 1-3
6666 LP Heteren                                                                         

U kunt bij ons terecht voor: 

Tel: 026-472 22 63

Grond-, weg- 

en waterbouw

Afval en reiniging

Sloop en 

asbestsanering

Beton-, puin- en 

asfaltrecycling

Laad, los, op- en overslag

Projectontwikkeling

Veilingweg 8  Postbus 32  6850 AA Huissen
Telefoon 026 3266200  Fax 026 3257040

Maakt de weg vr i j

Verwen je lief een keer 
met een overnachting 

in onze Bed en Breakfast !

B&B de oude dorpsbakker
Zutphensestraatweg 22 | 6955 AH Ellecom | +31(0)313 65 95 13

www.oudedorpsbakker.nl
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Al 5 jaar werkt Suzanne Siccama-Mudde, kortweg ‘Suus’, in haar kapperszaak PIKI’S in de Dorpsstraat. 

Een strakke en tegelijkertijd gezellige ruimte, waar voor iedereen de drempel laag is om een afspraak te maken.

“Kijk, wij zitten midden tussen de bloe-

men vanwege het jubileum. Ik heb al 

zoveel leuke reacties gehad.” Suus is een 

gedreven kapper. Zelf noemt zij zich een 

perfectionist en controlefreak: kwaliteit 

staat voorop. Het liefst knipt zij een 

kort koppie bij dames, met daarna een 

kleurtje er in. “Knippen is echt mijn ding. 

Ik hou erg van mooi en gezond haar.” Zij 

glundert als zij het zegt. 

Een stads meisje
Alhoewel Suus zich nu als een vis in 

het water voelt in Heteren, toen zij op 

7-jarige leeftijd naar Heteren verhuisde 

was dat wel even anders. Haar vader 

Kees Mudde, die van oorsprong slager 

was, ging met zijn vrouw Ton de C1000 

runnen. “Wij kwamen uit Sliedrecht en 

wij waren een beetje stads. Alle drie (ik 

heb een broer en een zus) hadden wij 

hetzelfde kapsel: stekeltjes met een mat-

je achterin. Toch voelde het al snel 

gemoedelijk, want hier kon je 

gewoon op straat spelen.” Als 

moeder Ton naar de kapper ging, 

dan wilde Suus altijd mee. Ze vond 

het daar geweldig. Na de Juliana-

school en met het Havo-diploma 

op zak, koos Suus bewust voor de 

kappersopleiding met als doel een 

eigen zaak. Na banen in Heteren, 

Driel en Bemmel was het eind 2008 

zo ver.  

Een haarpiek, de namen van haar doch-

ters Pien en Kiki en haar eigen voorletter 

zorgden voor de bijzondere naam: PIKI’S.  

“Ik ben nu niet ineens ‘de baas’. Ik blijf 

Suus die heel graag met mensen werkt. 

Zelfs als ik ineens heel veel geld zou heb-

ben, dan nog zou ik als vrijwilliger blijven 

knippen. Puur om mensen tevreden en 

blij te maken. Daar geniet ik enorm van.” 

Al langere tijd werkt Suus samen met 

collega Karin Wijnen uit Bemmel. “Wij 

voelen elkaar heel goed aan, beheersen 

dezelfde technieken. Karin is onder ander 

heel goed met lang haar.” 

Inspiratie 
Afgelopen jaar hebben beide dames 

veel vaktrainingen gedaan. Naast het 

vertrouwde merk Goldwell werken zij nu 

ook met de producten van KMS. “Ik krijg 

altijd veel inspiratie van trainingen. Toch 

leer ik ook van mijn klanten.  

Eentje zei ooit tegen mij: “Suus, horen,  

zien en zwijgen”. Klanten komen hier 

vaak hun verhaal vertellen tijdens de be-

handeling. Alhoewel ik zelf ook heel veel 

praat, praat ik nooit over wat ik eerder 

heb gehoord.” “Vroeger heb ik eens in 

iemand z’n oor geknipt, maar de meeste 

blunders maak ik op een ander vlak. In 

het kappersvak ga ik net zo lang door tot 

het goed is.”

Keratine-behandeling
Suus is enthousiast over de nieuwe be-

handelmethode met Keratine. Een behan-

deling die 2 tot 3 uur duurt en daarna vijf 

maanden lang zorgt voor een pluisvrije 

haardos. “Föhnen en daarna in de mist 

lopen is geen probleem meer. Onhandel-

baar haar is verleden tijd en je dagelijkse 

stylingtijd is ook veel korter” licht Suus 

deze nieuwe technologie toe. 

Toekomst
Over 5 jaar ziet Suus zichzelf nog steeds 

iedereen knippen aan de Dorps-

straat. “Met veel steun van mijn 

man. Hij is onmisbaar. Mijn klanten 

bedank ik zeker, want zonder klan-

ten geen kapperszaak!”  Zij droomt 

er van dat haar dochters Pien (een 

werkertje) en Kiki (het verzorgende 

type) ooit de zaak gaan doen of in 

ieder geval straks op zaterdag gaan 

helpen. Welkom bij PIKI’S!

Thuis bij PIKI’S

‘Mensen tevreden en blij maken met een goed kapsel’ 
Door Roelie van de Weide

t

i

h

Een Keratine-behandeling

Voor Na

KAPSALON

       SINCE 2008



299,- 

Nu  199,- excl. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

GGeebbrruuiikktt  mmeeuubbiillaaiirr::    
  

Bureaustoelen HAG 05 
Zwart gestoffeerd. 

- 

Nu ,- excl. 

WWiinnssttppaakkkkeerrss  nniieeuuww!!  

Verrijdbare ladeblokken Steelcase 
Kleur alu, met licht peren topblad. 

1 materiaal- en 1 hangmaplade.  

Nu ,- excl. 

Roldeurkasten 195x120x45cm  
Div. merken o.a. Ahrend en Aspa 

Div. kleuren, o.a. alu. 

Nu vanaf - excl. 

Draaideurkast 180x80x38cm 
Afsluitbaar d.m.v. cilinder 

 139,- 

Nu ,-excl. 

Bureau 160 x 80 cm  
Onderstel in hoogte verstelbaar 

In diverse kleuren en maten. 

m

Gebruikte bureaustoelen al  
- excl. 
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Onderwijs 
‘Onderwijs dat je pákt’, dat is het motto van het Hendrik Pierson 

College. Het onderwijs van het HPC motiveert en daagt de 

leerlingen uit om te leren. Het biedt ze de kans om hun eigen 

mogelijkheden te ontdekken en zich te ontplooien. 

In de onderbouw volgen leerlingen reguliere lessen en een 

aantal lessen van een profiel. Vanuit de interesse van de leerling 

mag hij of zij een keuze maken voor één van de drie profielen. 

‘sport en bewegen’, ‘kunst en cultuur’ en het profiel ‘breed’. 

Op het vwo is er nog de keuze voor het profiel ‘vwoplus’, met 

de extra vakken science, Grieks en Latijn. Latijn geeft hierbij de 

mogelijkheid tot een gymnasiumdiploma. Daarnaast krijgen alle 

vwo-leerlingen binnen het HPC het vak Engelsplus aangeboden. 

Hiermee kunnen leerlingen het wereldwijd erkende Cambridge 

certificaat behalen. 

Vwo maakt grote stappen
Met name de vwo afdeling van het HPC maakt de laatste jaren 

grote stappen. Afgelopen schooljaar behaalden zij zelfs een 

slagingspercentage van 100%. Dat de leerlingen op hun eigen 

niveau van kennis en vaardigheden aangesproken en uitge-

daagd worden vinden ze belangrijk op het vwo. In de boven-

bouw krijgt dit op een speciale manier vorm door de intensieve 

samenwerking binnen het Food Valley netwerk, waardoor 

leerlingen grondig kennis maken en voorbereid worden op het 

wetenschappelijk onderwijs.

Food Valley Netwerk
Het Food Valley netwerk is een samenwerkingsverband tussen 

12 scholen in de regio, de Universiteit Wageningen, plus een 

aantal bedrijven. Het doel is om binnen deze driehoek optimaal 

te profiteren van elkaars expertise en elkaar wederzijds te facili-

teren. Dit gebeurt op verschillende gebieden:

• Voor de leerlingen worden er verschillende, op maat  

gesneden, programma’s georganiseerd. Tijdens de introductie 

van vwo 4 wordt bijvoorbeeld jaarlijks de WUR (Wageningen 

University & Research centre) bezocht. Op deze dag mogen de 

leerlingen dus voor het eerst proeven aan het wetenschappe-

lijk onderwijs. Dit wordt verdiept in de daarop volgende jaren 

in de vorm van het Studium Generale, waarin interessante 

onderwerpen, die niet tot het normale programma van het 

vwo behoren, behandeld worden.

• De Universiteit Wageningen biedt veel mogelijkheden voor 

het profielwerkstuk, dat iedere leerling in de examenklas 

dient te maken. Onderwerpen en onderzoeken die onmogelijk 

zijn in een reguliere school, maar waarvoor de universiteit 

wel de faciliteiten heeft, kunnen daar uitgevoerd worden. De 

HPC-leerlingen kunnen hierbij begeleiding krijgen van studen-

ten. Daarnaast is er nog een speciaal programma voor talent-

volle, excellente leerlingen: de Junior Consultancy Training. Een 

deel van de lessen mogen leerlingen dan niet op school, maar 

op de Universiteit volgen.

• Voor docenten is er de directe mogelijkheid tot scholing, maar 

zij leveren ook een bijdrage aan de ontwikkeling van nieuw 

lesmateriaal. Bovendien zijn er conferenties en workshops 

waarin vruchtbare contacten gelegd worden met collega’s van 

andere scholen, voor vakinhoudelijke uitwisseling.

• Ook in de voorlichting naar ouders levert de samenwerking 

mogelijkheden op. Zo organiseert het HPC elk jaar gezamenlijk 

een ouderavond over het onderwerp: Hoe ondersteun ik mijn 

kind in het keuzeproces voor een vervolgopleiding? Dat de 

verschillende invalshoeken hier mooi aan bod kunnen komen, 

spreekt voor zich.

Zowel de WUR als het HPC onderschrijven het belang van deze 

samenwerking en investeren tijd en energie daarin, dit alles ten 

behoeve van de vwo-leerling. Een echte win-win situatie dus.

Het Hendrik Pierson College is de meest complete school in de regio. Het HPC biedt onderwijs in de opleidingen: vwo, 

havo, mavo, vmbo-kbl en vmbo-bbl. Ondanks de kleinschaligheid zijn er voldoende mogelijkheden voor leerlingen om 

hun kennis, creativiteit en talenten optimaal te ontwikkelen. 

Het Hendrik Pierson College

de school met 
onderwijs dat je pákt! 

Geïnteresseerd?

Meer informatie is terug te vinden op: www.hpc-zetten.nl. 

Op de website vindt u tevens het aanmeldingsformulier van 

het HPC Zetten. De sluitingsdatum voor de aanmelding is 

1 april 2014. 
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Twee trouwe viervoeters 

begroeten schrijver en 

fotografe en poseren alsof 

ze weten waar het om gaat. 

Aandacht... aandacht voor 

een nieuw, jong Heterens 

bedrijf. Een praktijk die des-

kundigheid, vriendelijkheid 

en menselijkheid biedt. 

Nathalie begeleidt met name volwassenen, 

die streven naar een gezonde leefstijl. Velen 

hebben ooit een dieet gevolgd, maar vaak 

komen de verloren kilo’s er na verloop van 

tijd weer aan of weegt men zelfs meer dan 

voorheen. ‘Je mag alles eten, maar doseer 

het. 

De goedlachse Rotterdamse (‘mijn vriend en zijn zoon zijn voor Ajax’, schatert ze) 

Nathalie Verrips opende afgelopen najaar de deuren van haar praktijk Grip op Gewicht. 

Grip op Gewicht nieuw in Heteren  
Leefstijlcoach Nathalie Verrips 
biedt afslankadvies en meer

Veel en ongezond eten is een maatschappelijk probleem;  

waarom eet iemand  en is dat emotioneel gerelateerd???’

Trek, buikhonger en ‘tussen de oren honger’ spelen een rol en 

de specialiste probeert onder meer mensen zelfvertrouwen bij 

te brengen op dat gebied. ‘Leer nee zeggen (tegen lekkernijen), 

beweeg voldoende en eet gevarieerd’, is haar devies.  

‘Populaire (afslank)diëten schrijven vooral voor wat je níet mag 

eten’, vertelt de in Heteren neergestreken leefstijlcoach. ‘Een 

blijvend gezond gewicht bereik je alleen door het veranderen 

van je eetgedrag/gewoontes en door 

voldoende te bewegen.’ Nathalie 

maakt gebruik van de methode’ Ik 

mag alles eten’ van Gewichtsconsu-

lenten Nederland (GCN).

‘Met deze methode worden eetgewoontes en gedachten over 

eten zodanig beïnvloed dat het leidt tot gewichtsafname zonder 

jojo-effect. De methode is gebaseerd op de Schijf van Vijf en op 

de richtlijnen van het Voedingscentrum.’ Grip op Gewicht werkt 

niet met dure shakes, voedingssupplementen of vergelijkba-

re middelen. ‘Je moet het in de regel ook niet van dat soort 

producten hebben’, legt Nathalie uit. ‘Die kunnen leiden tot ge-

wichtsverlies, maar zorgen vaak voor het tegeneffect wanneer 

men stopt met gebruik of weer ‘normaal’ gaat eten.’

Nathalie Verrips is aangesloten bij de beroepsvereniging 

gewichtsconsulenten (BGN), waardoor een toenemend aantal 

zorgverzekeraars (gedeeltelijke) vergoeding biedt.

Voor een afspraak voor een gratis en vrijblijvend 

kennismakingsgesprek en voor meer informatie: 

Nathalie Verrips

Tuin van de Burgemeester 27

Heteren

0623 55 5220

gripopgewichtleefstijl@gmail.com

www.gripopgewichtleefstijl.nl

mail.com

ijl.nl

Door Aart van Veen



Sinds het nieuwe schooljaar is Kinderdagverblijf/BSO Sam Sammie toegevoegd aan de Brede School.

Daarmee komt de organisatie op zeven vaste partners. We kijken  terug op leuke activiteiten in het najaar.

Zo was er de informatie-avond Mindmap-

pen met Annet Konijn van Bureau Kom. 

Gekoppeld aan deze avond was er een 

serie van drie workshops voor boven-

bouwleerlingen. Door de techniek van 

mindmappen hebben kinderen geleerd 

hoe zij een grote hoeveelheid informatie 

in hun hoofd beter kunnen verwerken. 

Handig als voorbereiding op de middelba-

re school. Onder leiding van de Type-tuin 

hebben maar liefst 13 kinderen van de 

Brede School hun type-diploma gehaald. 

Een mooie prestatie.

Ook in het voorjaar zijn er weer leuke  

naschoolse activiteiten voor kinderen. 

Deze zijn niet alleen voor basisschool-

kinderen bedoeld. Ook baby’s en peuters 

maken deel uit van de Brede School.  

We raden u aan de website goed in 

de gaten te houden: 

www.bredeschooldevogeltuin.nl 

Komende maanden zullen de partners 

van de Brede School zich buigen over 

het zorgaanbod.  Vanaf 1 augustus 2014 

zijn scholen in Nederland verplicht een 

passende plek te bieden aan kinderen die 

extra ondersteuning nodig hebben. Dit 

kan zijn op de eigen school, maar het is 

ook mogelijk om samen met de ouders 

een passende plek te zoeken op één van 

de andere scholen. De voorbereidingen 

hiervoor zijn al jaren gaande. Deze wets-

wijziging dwingt ons zorgvuldig samen 

te werken op lokaal niveau. Ook de kin-

deropvang en peuterspeelzalen hebben 

we hierbij hard nodig. Hoe kunnen we de 

Heterense kinderen met elkaar de plaats 

geven waar zij zich het beste kunnen ont-

wikkelen? We willen daarin niet concur-

reren maar samenwerken! In oktober zijn 

alle medewerkers van de Brede School bij 

elkaar geweest voor een  studiemiddag 

over Passend Onderwijs. Deze middag 

werd geleid door Peter Bongers van ons 

samenwerkingsverband 25-06 ‘Passend 

Wijs’.

Brede school de Vogeltuin

Bloemsierkunst
Beemdhof 40, Tel. 026-4722240
6666 DL HETERENFonteyn

Tip voor alle mannen van Heteren:

Voor Valentijn 
langs Fonteyn

EUROPEES KAMPIOENSCHAP 
VOOR JONGE BORDER COLLIES 

IN HETEREN
Op het terrein van Serge en Ellen van der Zweep aan de  

Polderstraat 34 in Heteren wordt in het weekend van  

7 en 8 maart a.s. een heus Europees kampioen gehouden.  

U kunt daar uiteraard getuige van zijn. De toegang is gratis!



CV de Natnekke                                                                                                                                         
Na 2 jaar trouwe dienst heeft Prins Maarten d’n Erste zijn taak als Prins Carnaval beëindigd. Wij danken Prins Maarten voor zijn inzet en goede 
zorgen voor Wermdurp. Alaaf! Afgelopen jaren hebben wij de kleding mogen gebruiken van Nicole en Rainier Tummers. Door hun vertrek uit 
Heteren beschikken wij niet meer over de kleding van de raadsleden. Onze vereniging is nog jong en heeft, helaas, nog niet voldoende middelen 
om de benodigde kleding zelf aan te schaffen. Toch laten de Natnekke zich hierdoor niet uit het veld slaan. Dit jaar zonder Prins en raad, maar wel 
CARNAVAL! Samen met Het Wapen van Heteren hebben wij het volgende programma samengesteld:
Zaterdag 1 maart 2014 : 14:11u Kindercarnaval en om 20:11u Natnekke avond met Live muziek                                             
Zondag 2 maart 2014 : 14:11u Boerenbal                                                                                             
Maandag 3 maart 2014 : 11:11u Frühshoppen                                                                                                       
Wil jij de nieuwe Prins Carnaval van Wermdurp zijn, een raadslid of andere functie binnen CV de Natnekke bekleden, of ken jij iemand die dit 
graag wil? Laat het ons weten, zodat we in 2015 weer een Prins Carnaval hebben…

KNV EHBO Heteren wil begin maart weer gaan starten met een basis opleiding 
eerst hulp.
KNV EHBO Heteren wil begin maart weer gaan starten met een basis opleiding eerst hulp.
Tijdens ongeveer 12 lessen van 2 uur krijgen de cursisten les in het herkennen van ziektebeelden, het op de juiste 
manier toepassen van eerste hulp en het uitvoeren van levensreddende handelingen.  De cursus is inclusief reani-
matie en AED. Wanneer men het diploma heeft behaald kan men zich aansluiten bij de EHBO vereniging van Hete-
ren. Het diploma houdt men geldig door gedurende het jaar de herhalingslessen te volgen die door de vereniging 
worden gegeven. De vereniging werkt ook samen met de Stichting Kloppend Hart Lingewaard-Overbetuwe voor het 
geven van opleidingen en herhalingslessen Reanimatie en AED.  Voor bijstand bij evenementen of vragen over de 
opleiding en herhalingslessen kunt u altijd terecht bij bestuur@ehbo-heteren.nl of neem een kijkje op de website 
www.ehbo-heteren.nl. 

Clubkampioenschappen succesvol bij Landelijke Rijvereniging & Ponyclub “de 
Hofruiters”! 
Afgelopen november en december zijn de Clubkampioenschappen verreden.
Er wordt dan in 4 categorieën gereden en iedere categorie heeft ook weer zijn eigen kampioen. De clubkampioenen 
van 2013 zijn: Edi Berghuis met Berber bij de eigen/lease pony’s; Chantal Schutte met Manchester bij de eigen/
lease paarden; Linde Konings bij de manegepony’s en Laura Sietinga bij de manegepaarden. Daarnaast heeft de 
vereniging ook nog namens de KNHS de ruiterster mogen geven aan Joyce van der Kuilen. Als u het leuk vindt, kunt 
u uiteraard naar de wedstrijden en evenementen komen kijken. Misschien wordt u ook wel aangestoken door het 
paardenvirus. Er zijn in dat opzicht verschillende mogelijkheden om (weer) te gaan rijden, op diverse niveaus. Ook 
voor de beginnende ruiter(tje)s zijn er mogelijkheden. De wachtlijst is zo goed als opgelost, dus …..Laat u informe-
ren door te bellen met de manege (026-4722608) of kijk op de website www.hofruiters.nl.

Heteren danst!                                                                                                                                        
Ondanks het feit dat Heteren een dorp is, wordt er al sinds 2006 aan Urban dans gedaan. Onder Urban dans vallen 
dansstijlen die voortgekomen zijn uit de straatcultuur van New York; streetdance en hip hop. Acht jaar geleden is 
Next Movement begonnen met het geven van danslessen in Heteren. Eerst met streetdance voor kinderen en jon-
geren, maar dit is uitgebreid met breakdance en streetdance voor volwassenen. Dansers van 3 tot 50 jaar oefenen 
elke week hun moves in de dansstudio en laten daarmee zien dat Urban dans ook prima thuishoort in een dorp. 
Drie demoteams, die “Formations” worden genoemd, doen mee aan optredens en wedstrijden in de regio. Maar 
dans kan ook ingezet worden als een sportvorm. Al jaren kan dat bij Total Workout en sinds dit jaar ook bij Zumba. 
Het is hiermee al aardig gelukt om Heteren als dansdorp op de kaart te zetten. Wat opvalt bij de lessen is hoe trouw 
Heterenaren zijn. Veel meiden (en jongens!) beginnen op jonge leeftijd en blijven jaren bij Next Movement dansen. 
Kiezen kinderen op een gegeven moment toch voor een andere sport? Later begint het vaak weer te kriebelen, we 
zien velen weer terug op de dansvloer. Met trots kunnen we zeggen… Heteren danst!

Dam Schaak Club Heteren
Dam Club Heteren is een levende vereniging die nu 15 jaar bestaat en in deze periode al een hele hoop bereikt 
heeft in haar bestaan. De senioren hebben in de afgelopen jaren al drie keer een promotie mogen vieren. Dit resul-
teert momenteel in een plaats in de eerste klasse van de Gelderse Dam Bond district Zuid. Een andere sterke troef 
is onze jeugdopleiding. Onze ervaren jeugdstaf heeft een goede  basis gelegd waaruit al diverse provinciale, en al 
een Nederlands kampioen is voortgekomen. Ook zijn er nu al enige junioren naar de senioren aan het doorstro-
men. Sinds twee seizoenen kan er, op dezelfde tijden, ook worden geschaakt. De jeugd speelt op vrijdag van 19.00 
uur tot 20:00 uur in Zalen Centrum de Bongerd te Heteren. Mocht u na het lezen van dit artikel interesse hebben 
gekregen, en misschien wel informatie willen hebben kom dan gerust eens vrijblijvend kijken.   
  
Namens Dam Club Heteren
J. T. van Brakel, P.R. zaken

Verenigingen Nieuws

Verenigingen, heeft u nieuws, meld het ons via www.peperbusheteren.nl
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De tijd vliegt en 2013 ligt inmiddels achter ons. Het begin van het nieuwe jaar is een mooi 

moment om de statistiek erop na te slaan. Zo herken je vast de vraag, van collega’s of 

vrienden buiten Heteren, hoeveel inwoners ons dorp heeft. De meesten van ons zullen 

die vraag beantwoorden met ‘ongeveer 5000’. Maar wat weten we eigenlijk nog meer? 

Met die vraag ging de Peperbus begin januari naar het gemeentehuis in Elst.

Aantal inwoners.
• Begin 2014 heeft Heteren 5.049 inwoners en die wonen in 1.940 woningen.

• Na een stijging van het aantal inwoners vanaf 2000, neemt het inwoneraantal licht af sinds 

2007. In dat jaar waren er 5.196 inwoners.

• De verdeling vrouw-man is in evenwicht, echter de vrouwen zijn net in de meerderheid met 1 

inwoner. Dus er zijn 2.525 vrouwen en 2.524 mannen. 

• De oudste en jongste inwoner zijn beide een vrouw, maar daar zit wel bijna een eeuw tussen. 

De oudste inwoner is geboren in 1915 en de jongste begin dit jaar.

• 1971 is het geboortejaar met de meeste inwoners, namelijk 104.

• 1966 is het geboortejaar met de meeste mannelijke inwoners namelijk 54. Bij de vrouwen is dat 

1971 met 61 inwoners. 

• In 2013 is het aantal geboortes en gestorvenen nagenoeg gelijk. Er zijn 45 kinderen geboren en 

43 inwoners zijn overleden.

Burgerlijke Staat
• 2.166 inwoners zijn ongehuwd waarvan 1.161 mannen en 1.005 vrouwen. 

• 2.348 inwoners zijn getrouwd en daarnaast hebben 48 inwoners een geregistreerd partnerschap. 

De verdeling man-vrouw is in beide gevallen gelijk. 

• 184 inwoners zijn weduwe en 46 inwoners weduwenaar. 247 inwoners zijn gescheiden, 

 waarvan 134 vrouwen en 113 mannen. 10 inwoners hebben een beëindigd partnerschap 

 waarvan 4 mannen en 6 vrouwen.

• In 2013 zijn er 20 huwelijken voltrokken en 11 huwelijken zijn gestrand.

Nationaliteiten
• Dat Heteren een mondiale bevolking heeft, blijkt wel uit het feit dat  

 er 47 nationaliteiten zijn geregistreerd waarvan de meeste inwoners  

 (4.983) de Nederlandse nationaliteit hebben. 

 Deze 47 nationaliteiten vertegenwoordigen 6 werelddelen.

• 183 inwoners hebben een andere dan de Nederlandse 

 nationaliteit of hebben dit in combinatie met de Nederlandse 

 nationaliteit. Dat wil niet zeggen dat al deze inwoners buiten 

 Nederland zijn geboren. Iemand kan een dubbele nationaliteit   

 bezitten, doordat bijvoorbeeld de ouders verschillende 

 nationaliteiten hebben. 

• Gebaseerd op het aantal inwoners is de tweede nationaliteit de  

 Duitse en de Turkse, beide met 22 inwoners. Op plaats drie, 

 vier en vijf staan respectievelijk de Poolse (15 inwoners),  

 Belgische (12 inwoners) en de Italiaanse (9 inwoners) nationaliteit. 

Met al die nationaliteiten moet het toch mogelijk zijn in Heteren een restaurant te 

starten met een internationale keuken. Dat wordt een gevarieerde menukaart!

Door Harold Schulte

Australie: 1

Zuid-Amerika: 3

Noord-Amerika: 6

Afrika: 7

Azie: 12

Europa: 18

Land M V T

Nederland 2494 2488 4982

Duitsland 11 11 22

Turkeij 10 12 22

Polen 8 7 15

België 6 6 12

Italië 5 4 9

GB 3 5 8

Egypte 2 4 6

Iran 3 2 5

Montenegro 2 3 5

Marokko 3 2 5

Irak 1 4 5

VS 2 2 4

Afganistan 3 1 4

Australië 0 3 3

Algerije 2 1 3

Mexico 0 3 3

Frankrijk 1 2 3

Macedonië 1 2 3

Bulgarije 1 2 3

Canada 2 1 3

Indonesië 0 3 3

Ghana 1 2 3

Colombia 2 1 3

Roemenië 1 1 2

Dominicaanse R 0 2 2

China 0 2 2

Zuid Afrika 2 0 2

Bosnië 1 1 2

Thailand 0 2 2

Filipijnen 0 2 2

Israel 2 0 2

Taiwan 0 1 1

Wit-Rusland 0 1 1

Kenya 0 1 1

Brazilië 0 1 1

Haiti 1 0 1

Hongarije 0 1 1

Rusland 0 1 1

Zwitserland 1 0 1

Honduras 0 1 1

Uganda 1 0 1

Urugay 1 0 1

Pakistan 0 1 1

Oostenrijk 1 0 1

Portugal 0 1 1

Nigeria 0 1 1

47 nationaliteiten onder Heterense bevolking
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Op naar de 1.000 leden 

Hockeyen om de 
hoek bij HCM in 
Arnhem-Zuid  

HCM Arnhem bestaat al sinds 1975. In die tijd was het de 

derde hockeyclub van Arnhem, maar de eerste aan de zuid-

kant van de Rijn. En dat trok vooral leden uit de nieuwe wijken 

in Arnhem-Zuid, maar ook uit Elst, Driel en Heteren. En dat is 

zo gebleven tot op de dag van vandaag. Het maakt van HCM 

Arnhem een gevarieerde, gemêleerde en gezellige familieclub, 

waar iedereen zich direct thuis voelt. 

Gezelligheid en presteren gaan hand in hand
Tegenwoordig telt HCM ruim 900 leden. En die kunnen ge-

bruik maken van een gunstig gelegen sportcomplex aan de 

Drielsedijk, met tal van moderne faciliteiten. Zo kreeg de club 

het afgelopen jaar een splinternieuw waterveld, dat voor een 

groot deel met acties door de leden bij elkaar werd gespaard. 

Een vierde veld is in voorbereiding en ook het clubhuis krijgt 

binnenkort een flinke opknapbeurt. Alles staat in het teken om 

de club nog aantrekkelijker te maken. Voor recreanten, maar 

ook voor spelers die hogerop willen. Want ook al staat bij HCM 

gezelligheid voorop, er mag natuurlijk ook gepresteerd worden. 

Er wordt dan ook volop geïnvesteerd in de kwaliteit van trainers, 

coaches én spelers. Alle teams een stapje hogerop, dát is het 

doel voor de komende jaren. En het werkt. Steeds meer teams 

spelen subtopklasse of zelfs topklasse.

Op zoek naar een leuke sport? Voor jezelf of je kinderen? Bij HCM in Arnhem-Zuid is 

iedereen welkom. Jong en oud, topsporters en recreanten en… vrijwilligers natuur-

lijk die de club door dik en dun steunen. De leukste hockeyclub van Arnhem groeit 

dan ook hard en hoopt dit jaar het 1.000ste lid te mogen verwelkomen. En dat zou 

maar zo iemand uit Heteren kunnen zijn. De club ligt immers om de hoek. 

Van 4 tot 104 en van Hokkieschool tot Trimmers
Het maakt niet uit hoe oud je bent of hoe jong je je voelt; bij 

HCM is er altijd een team waarin je kunt spelen. Er zijn teams 

voor meisjes, jongens, dames en heren. Van jongste jeugd en 

junioren, tot en met senioren en veteranen. Voor kinderen van 4 

tot 9 is er de Hokkieschool, waar ze de basisvaardigheden leren. 

In de Hokkieschool zitten op dit moment al bijna 100 kinde-

ren die iedere vrijdagmiddag komen trainen. Ook bijzonder bij 

HCM zijn de woensdagavond Trimmers. Dat zijn vooral ouders 

van jeugdleden die kennis willen maken met het spelletje. Of 

oud-hockeyers die het juist weer willen oppakken. De meesten 

zien we vaak ook weer terug als trainer of coach. En die worden 

intensief ondersteund en begeleid door de club. Met speciale 

trainer-coach workshops, KNHB-cursussen en clinics stomen 

we enthousiaste ouders en leden klaar voor het trainers- en 

coachschap. 

Wie wordt lidnummer 1.000?
HCM is een echte vriendenclub. Logisch dus, dat er niet alleen 

gehockeyd wordt, maar ook gefeest. Er zijn feesten voor elke 

leeftijdscategorie, BBQ’s voor de hele club, sponsoravonden, 

disco’s, movienights en meer. Er is altijd wel een aanleiding voor 

een onvergetelijk HCM feestje. Daarnaast organiseert HCM vaak 

spannende toernooien. Het tweedaagse Bollekantje C toernooi 

in juni bijvoorbeeld, maar ook D-toernooien, het ouder-kindtoer-

nooi en de mini-slotdag voor de allerkleinsten. Tot slot zijn er 

clinics voor keepers, talenten en de jongste jeugd. En waar-

schijnlijk nog wel 20 andere goede redenen om lid te worden. 

En word je lidnummer 1.000? En woon je in Heteren? Dan ligt er 

een geweldig cadeau voor je klaar!

Meer weten? Kijk dan eens op www.hcmarnhem.nl.  

Daar is ook het inschrijfformulier te downloaden.



Thijs slaat 
126 kilometer 
per uur... 

 

 
 
 
 

 
 



HUBO HETEREN
Dorpstraat 42 6666 AH Heteren

Tel: 026-4722571 • Fax: 026-4723810
Zie onze vernieuwde website: www.huboheteren.nl

KAPSALON

       SINCE 2008

Openingstijden:
Dinsdag : 08:30 uur tot 17:30 uur

  18:00 uur tot 21:00 uur

Donderdag : 08:45 tot 15:00 uur

Vrijdag : 08:30 uur tot 18:00 uur

Zaterdag : 08:00 uur tot 15:00 uur

Alle behandelingen op afspraak

026 472 0264pikis.nl

Voor al uw
installatiewerk!

Weerbroek 18 • 6666 MN Heteren • 

T: 026 - 472 20 49 • F: 026 - 474 38 56

www.kunst-heteren  info@kunst-heteren.nl



HTV kent op dit moment 221 leden waarvan 66 junioren. De grootste groep junioren is tussen de 6 en 10 jaar oud. 

“De sfeer is warm, gemoedelijk en er is interesse voor ieder individu”, aan het woord is Hans Bierman voorzitter van HTV.

Hans is nu een jaar voorzitter bij HTV en geen spelend lid. Hans 

is een actief persoon want naast zijn voorzitterschap speelt hij 

synthesizer in de coverband VanZukke. Ieder van de zeven leden 

heeft zo zijn/haar muzikale voorkeur en achtergrond en dat is 

te merken aan het repertoire: rock, soul, latin, reggae, blues en 

ska, royaal overgoten met een Vanzukke-saus.

“Toen er vorig jaar bestuursleden werden gezocht bij HTV heb ik 

die stap gezet”, aldus Hans. “Mijn zoon, Thijmen, is een aantal 

jaren geleden goed ontvangen bij de tennisvereniging. Thijmen 

heeft een beperking maar is altijd serieus genomen”. HTV is 

zeer betrokken bij zijn leden, jong en oud staat klaar voor de 

vereniging. 

Het bestuur heeft een aantal serieuze plannen. 

“De tennisbanen zijn opnieuw gekeurd en mogen nog 4 jaar 

mee maar de oefenkooi en het clubhuis zijn aan een renovatie 

toe. HTV is financieel gezond, dankzij een zeer kundige 

penningmeester”. HTV heeft voldoende ideeën om het terrein in 

de toekomst naar een hoger niveau te tillen!

Het ledenaantal van club stijgt nog steeds, al is het in lichte 

mate. 

HTV blijft op zoek naar jeugdspelers en zoekt ook in 2014 de 

samenwerking op met de scholen in Heteren. “Dit is nu al een 

aantal jaren een succes dus geen reden om te stoppen”. Na-

tuurlijk is ieder nieuw lid is welkom. Nieuwe mensen kunnen op 

dinsdag en vrijdag spelen tijdens de zogeheten grabbelmomen-

ten, hét moment om kennis te maken met deze mooie sport. 

Het terugdringen van de wachtlijst staat ook op de agenda 

van het bestuur. “Het is belangrijk om ieder (nieuw) lid snel te 

laten spelen, dit is dan ook een belangrijk speerpunt voor het 

bestuur”.

Maar HTV doet meer. Andere noemenswaardige activiteiten zijn 

bijvoorbeeld: Clubkampioenschap, generatietoernooi (kinderen 

en (groot)ouders spelen samen) pepernotentoernooi, pannen-

koekentoernooi, een bingo en een jeugdkamp. Deze activiteiten 

worden naast het tennissen voor de jeugd en volwassenen 

georganiseerd.  “HTV kent een grote groep deelnemers die altijd 

enthousiast zijn om deel te nemen aan competities, met zonder 

meer successen”. 

Er is grote groep vrijwilligers die mede onze vereniging sterk 

maken. Er zijn verschillende zeer actieve commissies waaron-

der: jeugdcommissie, senioren (+) commissie, parkcommissie 

en wedstrijdcommissie. “Zij zijn erg waardevol voor de club en 

leveren een grote bijdrage aan de sfeer die heerst bij HTV”.

“Verenigingen vormen de kern van ons dorp. Het is de ont-

moetingsplek voor jong en oud”. Sporten is belangrijk voor je 

gezondheid. Bij HTV kom je niet alleen voor je gezondheid maar 

ook voor de saamhorigheid. Je voelt dat de vereniging betrok-

ken is bij zijn leden en dat de leden betrokken zijn bij HTV.

Bij de Heterense tennisvereniging 
is er interesse in ieder individu!

Voor informatie:
Bel: 026-4723689
Fax: 026-4723790
Mob: 06-20419175

Kijk ook op: www.sunlinedesign.nl

• Jaloezieën (aluminium en hout)
• Lamellen
• Roll-up (geweven hout)
• Vouwgordijnen (stof en geweven hout)
• Rolgordijnen
• Velux-Dealer
• Nostalgische Markiezen
• Zonneschermen
• Rolluiken
• Horren
• Hordeuren
• Screens

Door Barbara van Brakel

 

De Houtkamp 7 • 6666 EA  Heteren 
info@schoonheidssaloncorine.nl
www.schoonheiddssaloncorine.nl

Corine Niels
026 4721614
06 38916465



In het hart van Heteren in de Betuwe ligt het luxe appartementencomplex RozenStaete, bestaande uit acht appartementen.
Luxe vindt men zowel aan de binnen- als aan de buitenkant.

Oppervlakte variërend van 105 m2 tot 117 m2 / Koopsommen vanaf e 229.500,- v.o.n.

                         Meer informatie vindt u op

                         www.wst-heteren.nl en www.timmermakelaars.nl

                         of kijk op www.rozenstaete.nl

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

LEKKER BUITEN WONEN AAN DE RIJN IN ALLE RUIMTE EN RUST

OP DIT MOMENT ZIJN ER NOG

2 APPARTEMENTEN TE KOOP!

0488 - 48 09 48

al ruim een eeuw thuis in Heteren...

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


