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Beste dorpsgenoten,

De zomervakantie is bijna voorbij en de kinderen van Heteren laden de accu op bij Fun4kids op 

Manege De Fruithof. De scholen zijn schoongemaakt voor een nieuwe invasie en de voetbal-

velden zijn gemaaid voor een nieuw seizoen. Volgend jaar een veld minder, want SDOO hoopt 

dat dan het beloofde kunstgras er ligt.

Het Koningsnummer van de Peperbus was een mooie editie, mede ontstaan door een prima 

samenwerking met het Oranjecomité. Een samenwerking die we zeker gaan voortzetten. Het 

begint er steeds meer op te lijken dat verschillende initiatieven in Heteren, waaronder ook de 

Sinterklaasintocht, onder één paraplu komen te hangen.

De Peperbus komt deze keer met een light-versie, tussen de twee uitgebreide nummers rond-

om Koningsdag en de intocht van Sinterklaas. In deze versie treft u onder andere artikelen aan 

over Heterense tv-helden in de serie ‘De Brugklas’, Gretha met haar interesse voor boeken en 

een stukje Heterense geschiedenis. Deze keer worden de belevenissen van huisartsenechtpaar 

Van den Burg tijdens de tweede wereldoorlog beschreven. Ook is er in deze editie een puzzel 

te vinden, waarmee een prachtige prijs te winnen is. 

De volgende editie zal in eind oktober verschijnen met uiteraard de Sinterklaasintocht als 

hoofdthema. Het Peperbusteam is voor deze en volgende edities op zoek naar een Heterenaar 

die het leuk vindt om artikelen te schrijven en een Heterenaar die het commerciële team t.b.v. 

advertentieverkoop wil versterken. Wilt u mee doen of heeft u vragen meldt u zich dan aan via 

info@peperbusheteren.nl.  

Hans Verheijden, oud-hoofd van school, zal het voorwoord voor de Sinterklaaseditie schrijven.

Veel leesplezier,

Redactie van de Peperbus
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D L E G N I S E N G  A  T  E  R  B D E    
R  P  O E  K  P  E  K  E  B  R  P  B  S  P  P  U
O  T  S  O  B  E  R  I  E  I  R  E  C  D  V  M  S
O  A  U  T  H I  O  E  R  I  H  H  E  M  M  A  C 
N  A  T  L  B  C  M  R  N  A  O  E  G  R  G  K  H
E  R  M  B  L  D  S  S  B  U  C  O  R  E  B  R  A
E  T  E  O  H  E  E  A  T  R  R  I  W  V  L  E  A 
T  S  R  O  O  N  K  E  N A  E  A  V  E  A  D  P
S  I  F  E  H  B  N  E  N  A  N  N  O  O  U  N  S
D  E  E  O  W  K  M  J  N  A  I  E  E  N  W  E  A
A  L  F  V  A  U  E  I  I  S  V  L  O  S  L  O  K
P  E  O  M  P  L  O  L  L E  H  E  U  E  S  H  K
N  K  P  L  A  S  U  B  R  K  S  O  P  J  L  E  E
E  A  N  Y  R  J  S  R  E  K  K  A  F  A  A  H  R
Z  E  K  Y  D  Z  I  S  A  P  N  E  Z  L  E  E  R
O  K  E  O  R  B  R  E  E W  D N  A L  I  E  W
R  E  K  K  A  S  D  I  M S E D N  O  T  O  R

Zo doet u mee: alle woorden op de volgende pagina staan in 

het raster. Woorden kunnen horizontaal, verticaal en diagonaal 

worden doorgestreept. De overblijvende letters vormen een zin, 

vul die aan en stuur in. De slagzin (dus uitkomst puzzel + uw 

aanvulling) stuurt u op naar info@peperbusheteren.nl

Inleveren kan tot en met 20 september. 

Uit alle inzendingen kiest de redactie de meest originele slagzin. 

Vergeet niet uw naam en adres te vermelden!

UIT DE PUZZEL KOMT EEN ZIN, 
VUL DIE AAN EN WIN!

UIT DE PUZZEL KOMT EEN ZIN, 
VUL DIE AAN EN WIN!

Deze prijs wordt 
aangeboden door:

Televisie
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PVMGBLAUW

PVMGORANJE

WEERBROEK RESSENERBROEK

AKELEISTRAAT

BOUWERT

DYK

ELZENPAS

HOENDERKAMP

JULIANAWEG

ROZENPAD

ROTONDE

PRINSENHOF

PLAS

OEVER (2X)

KRIBBE

RYN

SCHAAPSAKKER

SCHOUTENKAMP

STEENOORD

TULLEKENSHOF

WEILAND
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Jan Maarten Dalmeijer werkt aan een vierluik over hoe 

de bevolking in dit deel van de Betuwe de oorlog 1940-

1945 heeft beleefd. Het vierluik is geschreven vanuit het  

perspectief van het artsenechtpaar dr. Petrus van den Burg en 

zijn vrouw dr. Alida van den Burg-van der Poel.  Jan Maarten  

Dalmeijer, kleinzoon van het echtpaar, heeft de geschiede-

nis van zijn grootouders in deze turbulente periode minuti-

eus onderzocht.

Eindelijk Vrij! 

Door Fred Hendriksen

EHBO opleidingsklasje van het artsenechtpaar in 1938

Achterste van links naar rechts: Jo van Manen, Miep van Doorn, Marie Bulten, Bertus Lomwel, Dr. Petrus van den Burg, Adrie Vos, 

Mien van den Hof en Geert Bulte. Middelste rij van links naar rechts: Zuster Ten Have, Onbekende Stagiair en Mevr. Dr. Alida van 

den Burg-van der Poel. 1e rij van links naar rechts Paulin van Schaik en Bettie Flinterman 
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De wat oudere inwoners van Heteren zullen het zich zeker nog 

kunnen herinneren dat Dr. Van den Burg vanuit het pand nr. 51 

in de Dorpsstraat, als arts in dienst van de Gemeente Heteren, 

praktijk hield. Als enige huisarts was hij in die dagen verant-

woordelijk voor de inwoners van Heteren, Driel, Randwijk, Ind-

oornik, Lakemond en Homoet. Zijn vrouw, die ook afgestudeerd 

huisarts was, zorgde in die tijd voor het gezin, maar een voorval 

in 1940 illustreert haar medische kennis en kordate optreden.

Een Nederlandse soldaat was op een landmijn gelopen en aan 

beide benen zeer zwaar gewond. Dr. Van den Burg-van der Poel 

was op dat moment in de buurt bij kennissen op theevisite en 

werd zodoende bij dit ongeval betrokken. De benen van de sol-

daat waren zodanig verbrijzeld dat verbinden geen optie was en 

het was snel duidelijk dat hij zonder 

ingrijpen dood zou bloeden.

Vanuit een nabij gelegen boerderij 

werd om een zaag gevraagd, maar 

bij gebrek aan beter heeft zij toen 

met een broodzaag uit de keuken 

beide onderbenen van de soldaat 

geamputeerd, zodat het een wond 

werd, die zich liet verbinden zonder 

al te grote kans op infecties. De 

soldaat is daarna nog regelmatig op 

bezoek geweest om uiting te geven 

aan zijn dankbaarheid voor het 

redden van zijn leven.

Verzet lidmaatschap racistische Artsenkamer.
Voor het overige waren de eerste jaren van de oorlog voor de 

omgeving en het artsenechtpaar nog relatief rustig. Op 25 juni 

1943 werd dr. Van den Burg in opdracht van de Rijkscommis-

saris Seys-Inquart gearresteerd door zijn vriend Burgemeester 

Knoppers en afgevoerd naar het concentratiekamp Amersfoort. 

Net als 1600 andere artsen in Nederland verzette dr. Van den 

Burg zich tegen het verplichte lidmaatschap van de racistische 

Artsenkamer door afstand te nemen van zijn artseneed. (100% 

inzet voor iedereen die medische zorg nodig heeft en geen 

onderscheid makend tussen geslacht, geloof, ras of afkomst). 

Ondanks grote druk van de S.S. hield de moedige dokter vast aan 

de artseneed. Uiteindelijk werd hij dagen later met een kaalge-

schoren hoofd vrij gelaten en kon hij zijn praktijk in de Gemeen-

te Heteren weer voortzetten.

Noodlot
Op 26 februari 1944 slaat bij het gezin van den Burg het noodlot 

ongemeen hard toe. Dr. Van den Burg, die zich vanwege de 

schaarste van benzine niet meer in zijn brandstof slurpende 

Chevrolet verplaatst, maar zijn patiënten per motor bezoekt, 

verongelukt die dag met zijn motor op de dijk vlakbij Driel. 

Zijn vrouw, die op dat moment de zorg had voor 10 kinderen, 

waarvan de jongste 7 maanden en de oudste 13 jaar, stond 

plots voor een immens moeilijke taak. Zij kreeg, ondanks haar 

grote verdriet, naast haar gezin ook de verantwoording voor 

alle patiënten in de Gemeente Heteren. In afwachting van een 

opvolger, die uiteindelijk verstek liet gaan, heeft zij zich tot het 

einde van de oorlog manmoedig van haar taak gekweten. Met 

name de afschuwelijke periode van september 1944, waarbij 

de luchtlandingsoperatie de oorzaak was dat het oorlogsgeweld 

ook deze omgeving vol raakte, moet voor haar soms een hel zijn 

geweest. Zonder auto en motor, maar op haar fiets doorkruiste 

zij de gemeente om haar patiënten in 

die tijd te bezoeken.

‘Het zijn mijn patienten’
Behalve de zorg voor haar patiënten 

vocht ze in de geïmproviseerde nood-

hospitalen in Driel en Heteren ook voor 

het leven van gewonde Poolse, Britse 

en Duitse soldaten die kort daarvoor nog 

een strijd op leven en dood met elkaar 

voerden. 

Talloos zijn de anekdotes waarin dr. Van 

den Burg- van der Poel, ondanks aanwe-

zigheid van de Duitse bezetter, heldhaftig en kordaat optrad om 

de zorg voor haar patiënten te waarborgen. Bijvoorbeeld de keer 

dat twee Engelse vliegtuigen bij de Boterhoek waren neergestort 

en de gewonde bemanning in het toenmalig lazaret van het Wa-

pen van Heteren aan haar zorgen werden toevertrouwd. Duitse 

soldaten kwamen speciaal de Rijn over om de bemanning van 

deze vliegtuigen krijgsgevangen te maken. Dr. Van den Burg -van 

der Poel liet hen niet toe en sprak: “Dit is mijn terrein, het zijn 

mijn patiënten en die piloten blijven dus hier”. Zelfs toen een 

soldaat zijn pistool op haar hoofd drukte, gaf zij niet toe en stond 

niet toe dat zij de gewonden meenamen.

Dagboek 
Voor haar kinderen, die tijdens die moeilijke periode in Utrecht 

verbleven, heeft zij ook nog de ruimte gevonden om een 

dagboek bij te houden, zodat zij later een indruk kregen van de 

chaos waarin de bevolking ongewild was terecht gekomen.

In het laatste deel van de vierluik wordt door haar kleinzoon Jan 

Maarten Dalmeijer dit unieke dagboek als basis gebruikt.

Hoewel de datum van uitgifte op dit moment nog niet precies 

bekend is zal de presentatie van het eerste boek in ieder geval 

in Heteren plaats gaan vinden.

“Dit is mijn terrein, 
het zijn mijn 

patiënten en die 
piloten blijven 

dus hier”
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Ineens was daar de jeugdserie De Brugklas. Dagelijks op 

televisie om 18.55 uur bij Zapp op 3. Een groepje tieners uit 

Heteren figureert in deze serie en Mees is zelfs acteur. De 

Peperbus ging op bezoek om het hoe en waarom te horen. 

Diede Pasman (14), Maks Kranenborg  (13), Mees 

Kempen (15) en Romée Rosenboom (16) zijn allen 

opgegroeid in Heteren. Ze zaten op de Haafakkers en 

de Klimboom en nu op het HPC of het Dorenweerd 

College. Gewone tieners. Of toch niet, want hoe word 

je figurant of zelfs acteur in een televisieserie? 

Op auditie
“In de zomer van 2013 zijn de opnames gestart. Via Sanne Kra-

nenborg, de zus van Maks, werden wij gevraagd om auditie te 

doen.” Mees vertelt het nonchalant, maar hij is wel degene die 

uiteindelijk een acteursrol kreeg; de rest is figurant. Sanne werkt 

bij Tuvalu Media, een bedrijf dat tv-programma’s produceert, 

zoals DNA Onbekend en De Groeten van Max. In totaal zijn er 43 

afleveringen opgenomen, die deze zomer dagelijks zijn uitgezon-

den. Ook de broer van Maks, Stan, speelt mee.

Scripted reality
De Brugklas is de eerste scripted-reality jeugdserie in Nederland, 

waarin een vaste groep leerlingen wordt gevolgd tijdens het 

eerste jaar van de middelbare school. Het gaat over puberpro-

blemen, gebaseerd op ware gebeurtenissen. De verhalen zijn 

iets overdreven, een beetje uitvergroot. 

 Mees: “Wij improviseren vooral. Vooraf 

krijgen wij wel een globaal script en 

weet ik ongeveer welke richting ik op 

moet met mijn tekst. Ik speel Tom, een rustige jongen.” Voor de 

opnames moesten de tieners naar Zaandam, waar ook de film 

‘Razend’ van Carry Slee is opgenomen. Maks vond het vooral 

gezellig op de set. “Gewoon je eigen kleding aan, lekker kletsen 

en je verdient ook nog wat!” Thema’s als verliefdheid, roekeloos-

heid, pesten, seks en gebroken gezinnen passeren de revue.

Hobby’s
Thuis in Heteren houden de tieners zich met hele andere dingen 

bezig. Maks is voetballer bij SDOO, Mees houdt van skateboarden 

en breakdance bij Next Movement, Diede blinkt uit in korfbal, 

waar zij in de hoofdklasse speelt en Romee danst bij Next Mo-

vement, speelt gitaar en keyboard. Niemand van hen heeft een 

echt idool als het om televisie of film gaat. Dromen zijn er wel: 

in een actiefilm spelen, Bondgirl zijn, mister Bean zijn, voor lijk 

spelen of iemand die echt heel slecht is. 

Toekomst
Zien wij deze televisiekanjers nog eens terug op 

televisie? De tieners hebben verschillende ideeën over 

hun toekomst, maar acteur zijn zit daar niet echt bij. 

Alhoewel… Romée wil graag later beroemd worden of 

advocaat of zo. Diede wil kapster worden en heeft dan 

de top van de korfbalcompetitie bereikt. Mees denkt 

dat hij bij zijn pa in de zaak werkt als internationale 

standbouwer. Maks laat het op zich afkomen en denkt 

de lotto te winnen. “Nee, even serieus, over 5 jaar heb 

ik een baan!” 

 
Ook de serie kijken? 
Kijk dan op uitzendinggemist.nl.

Televisiesterren uit Heteren Door Roelie van der Weide

‘Meedoen aan jeugdserie De Brugklas 
voor de gezelligheid’ 



Terugblik 
Koningsfeesten 2014
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Het is voor het Oranje Comité een bewogen jaar geweest. Er zijn 

veel veranderingen geweest. Wat dacht u van Koningsdag in plaats 

van Koninginnedag. 27 april in plaats van 30 april. Het feestterrein 

bij de Bongerd in plaats van bij de manege. Veel veranderingen, wat 

het dit jaar extra spannend maakte.

Op Koningsnacht heeft Seven Days Music de aftrap gegeven. Zij hebben 

ons tot middernacht vermaakt met hun muzikale klanken. Na verloop 

van tijd kwamen steeds meer mensen binnen gedruppeld. Van jong tot 

oud, de sfeer zat er goed in. Zelfs de enorme hagelbui mocht de pret 

niet drukken. Een klein half uurtje hebben we aan tenten gehangen,  

onder het afdak of binnen gestaan. Maar na de bui is de band weer 

volop door gegaan en zat de sfeer er gelijk weer goed in.

Koningsdag zijn we als vanouds gestart met de fietsoptocht bij de 

hoofdingang van Liefkenshoek. Van daar uit zijn we onder begeleiding 

van Concordia richting het feestterrein gegaan. Daar stond Burgemeester 

Van Asseldonk op ons te wachten om de eerste Koningsdag in Heteren 

te openen. 

Er was van alles te doen. Een ontbijt, kinderspelen, schminken,  

knutselen, vrijmarkt, een optreden van Next Movement, de Kidz-DJ was 

er, de kinderen konden in grote ballen over het water lopen en niet te 

vergeten de zeskamp. Voor het 5e jaar op rij een succes. 

Na heel veel leuke reacties hebben wij met een tevreden gevoel de 

Koningsfeesten 2014 afgesloten. Vanaf oktober gaan wij weer aan de 

slag en hopen samen met jullie op 27 april 2015 weer een geweldige 

Koningsdag te vieren!

Waarschijnlijk gaat het Oranje Comité in samenwerking met Onderne-

mersvereniging Heteren de activiteiten uitbreiden. Hiervoor zijn wij op 

zoek naar nog een aantal enthousiaste vrijwilligers. Wil jij meedenken, 

zitting nemen in een van de commissies of alleen een helpende (sterke) 

hand bieden? Stuur dan een mailtje met jouw gegevens naar  

vraag@oranjeheteren.nl.

Alle foto’s die door onze fotograaf zijn gemaakt tijdens de 

Koningsfeesten, zijn te bekijken op onze website www.oranjeheteren.nl 

of op onze Facebook pagina.
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Door de Kerkuil

 Fietsend vanuit de Peperbus stuit ik al direct op twee  

panden met een rijke historie, het pand van de fam. Quik 

waarin de slijterij is gevestigd was ooit een Openbare school, 

maar daarna ook aannemersbedrijf annex winkel van de Fam. 

Speijers.

 Schuin daar tegenover woont de fam. Aalbers in een pand 

van waaruit ooit werd geboerd, kruidenierswaren verkocht en 

waar een mank lopende kapper ooit knipte volgens het bloem-

pot principe.

 Fiets ik de Kastanjelaan af in oostelijke richting dan is het 

pand de “Sprokkelenburg” niet te missen. Dit op één na oudste 

pand van Heteren(1777) is misschien wel het rijkst aan histo-

rie. Als uitspanning, café en na de oorlog ook nog ruimte voor 

huisarts en tandartspraktijk, dansgelegenheid en restaurant zou 

dit pand, ons indien mogelijk, kostelijk kunnen vermaken.

4  Schuin daar tegenover staat een pand waarin ooit Jan van 

Heut de kleermaker in staat was een manchesterpak te naaien 

dat bijna een mensenleven meeging. Later bewoond door de 

fam. Keuken en nu de woning van de fam. Willemsen.

 Even verder rechts ligt het prachtige pand “Beukenheim” 

ooit bewoond door dominee Keck en zijn familie. Later 

opgevolgd door de fam. Bouwman.

 Huize de “Plukroos” waar nu de dokterspraktijk in is geves-

tigd had een jarenlange traditie als conservenfabriek, beheerd 

door families Ramondt, Gerrevink en Bloem.

 Het oude Gemeentehuis verderop spreekt voor zich, in 1876 

aanbesteed voor een bedrag van ƒ11.721,- is qua karakter en 

historie een pand om zeer trots op te zijn.

 Het Veerhuis even verder heeft ook een lange geschiedenis 

als rustplaats voor dorstlustigen, waar vanuit door de fam. van 

Ewijk tot ver na de oorlog ook nog een voetveer over de Rijn 

werd onderhouden. 

 Rechtsaf fietsend de Dorpsstraat in valt direct het statige 

pand de “Fruithof” op. De huidige manege was 

jarenlang het vee en fruitbedrijf van de 

fam. van den Hof, grootouders en (schoon) 

ouders van de huidige bewoners. 

 

 Het karakteristieke pand de Haantjes (1778) waarin voor 

de dorpsuitbreiding een tuinderij was gevestigd en waaraan de 

achterliggende nieuwbouwwijk zijn naam te danken heeft, ligt 

een stukje verder aan de Dorpsstraat.

 Het Wapen van Heteren was ooit een verenigingsgebouw 

wat met name als lazaret (veldhospitaal) in de woelige oorlogs-

jaren vele gewonden heeft opgevangen. Het fungeerde kort na 

de oorlog nog tijdelijk als noodschool en er was ook nog een 

periode het schildersbedrijf van Terlouw en Bulten in gevestigd. 

Zelfs de eerste Boerenleenbank van Heteren is daar nog in een 

voorkamertje begonnen. 

 Het volgende pand van de fam. Lindner is rond 1780 door A. 

van Lonkhuijzen gebouwd als kruidenierswinkel.

Nadat deze winkel, midden 1800, verhuisde naar een nieuw 

pand aan de overkant van de straat (foto 13) werd het overge-

nomen door de fam. Tap die het omstreeks 1895 weer verkocht 

aan de fam. van Schaik. Vanaf die tijd kreeg het pand (foto 12)

de bestemming van manufacturenwinkel. Later voortgezet door 

de fam. Lindner. De laatste jaren herbergt het pand kapsalon 

Piki’s.

 Het tegenover liggende pand met daaraan verbonden het 

“Pakhuis” was jaren lang de kruidenierswinkel van de families 

van Lonkhuijzen, Vos en Buijze. Door de grootte van het huis 

heeft ook de familie Jansen van Doorn er tot ver na de oorlog 

gewoond.

Rest mij nog twee karakteristieke panden te noemen.  

 Het oude dokterspand waar nu de fam. Hendriksen woont.  

Het doktershuis was jarenlang eigendom van de Gemeente 

en was speciaal gebouwd voor de in dienst van de Gemeente 

zijnde huisdokter(s). In 1907 geheel verbouwd en opgetrokken 

in de zogenoemde Jugendstilstijl.

 En de daarnaast liggende apotheek. Het pand van de  

huidige apotheek, stammend uit 1775 is in 

1911 als boerderij herbouwd door de 

van Lonkhuijzenstichting en jarenlang  

beheerd door de familie Florissen.

 

Vanuit de Peperbus
Heeft Heteren nog karakteristieke oude panden met een rijke historie of heeft 

vernieuwingsdrift en kaalslag de boventoon gevoerd?
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Het oude Gemeentehuis verderop spreekt voor zich, in 1876

aanbesteed voor een bedrag van ƒ11.721,- is qua karakter en 

historie een pand om zeer trots op te zijn.

Het Veerhuis even verder heeft ook een langege geschiedenis

als rustplaats voor dorstlustigen, waar vaanunuiit door de fam. van 

Ewijk tot ver na de oorlog ook nogog e een voetveer over de Rijn 

werd onderhouden. 

Rechtsaf fietsendnd d de Dorpsstraat in valt direct het statige 

pand de “Fruruitithhof” op. De huidige manege was 

jarenlnlanang het vee en fruitbedrijf van de

ffam. van den Hof, grootouders en (schoon) 

ouders van de huidige bewoners.

ReRestst mij nog twee karakteristieke panden te noemen. 

Het oude dokterspand waar nu de fam. Hendrikksesenn woont.  

Het doktershuis was jarenlang eigendom vann d de Gemeente 

en was speciaal gebouwd voor de in ddieienst van de Gemeente 

zijnde huisdokter(s). In 1907 gegeheheel verbouwd en opgetrokken

in de zogenoemde Juggenendsdstilstijl.

En de daarnanaaast liggende apotheek. Het pand van de 

huidige apotheek, stammend uit 1775 is in

1911 als boerderij herbouwd door de 

van Lonkhuijzenstichting en jarenlang 

beheerd door de familie Florissen.
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Of Heteren nog karakteristieke en historische panden heeft laat zich niet meer raden. 

Een kort fietsritje door twee straten geeft hierop onverbloemd het antwoord.
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Welkom in Museum “The Island”

Ontdek het oorlogsverleden van 
Heteren en omgeving

Een roerig oorlogsgebied
Destijds noemden de geallieerden de Over-Betuwe een eiland. 

“Vandaar de naam van mijn museum”, verklaart Marcel ten 

Böhmer (57). Hij startte het in 1995 en richtte het in met zeer 

divers oorlogsmateriaal, onder andere afkomstig van veteranen 

en Betuwenaren. U ziet er originele uniformen van de strijdende 

partijen, foto’s, wapens en veel voorwerpen met een verhaal.

Het accent van het museum ligt op het gebied van de Betuwe 

tussen de Rijn en de Waal tot aan de lijn Kesteren-Ochten. Ook 

de oostelijke kant van de Betuwe wordt belicht. Na de Operatie 

Market Garden waren er tal van heftige gevechten in de Betuwe, 

wat onder andere resulteerde in de evacuatie van de inwoners 

van Heteren - toen niet meer dan circa 500 - richting Brabant en 

België.

Veel te zien, veel te horen…
Ten Böhmer heeft u niet alleen veel te tonen, maar ook veel 

te vertellen. Bijvoorbeeld over die Heterense boer voor wiens 

vrachtauto inbeslagneming dreigde door de Duitsers. “Toen zij 

de vrachtauto wilden inpikken, bleek de motor verwijderd en 

was er geen interesse meer voor het voertuig.  

De boer had die motor net op tijd goed verborgen. Slim, want 

toen hij later richting de Waal moest evacueren, kon hij een 

paard voor de vrachtauto spannen en zo veel spullen meenemen 

naar veiliger gebied. Na de bevrijding werd de motor op zijn 

verstopplek teruggevonden!”

door Paul Doekes

Hoe is Heteren de Tweede Wereldoorlog doorgekomen? Logisch dat die vraag dit jaar bij u opduikt. Immers, op 17  

september a.s. herdenken wij Operatie Market Garden, nu 70 jaar geleden. Dat offensief liep op 25 september 1944 vast in 

Oosterbeek. De Betuwe werd toen het strijdtoneel. Tot begin mei 1945 werd hier zwaar gevochten door 16 verschillende 

nationaliteiten. Wat zich in die tijd (1944-1945) in Heteren en omgeving afspeelde, valt vlakbij u - in de O.L.Vrouwestraat - te 

ontdekken in Museum “The Island”.
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Ook een kop en schotel in het museum heb-

ben een verhaal. “Gekregen van een Betuwse 

evacuee die destijds in het Belgische Moer-

beke onderdak kreeg. Zij ging daarmee elke 

avond naar de plaatselijke gaarkeuken op het 

dorpsplein voor een kop soep. Ik ontvang hier 

soms Belgische bezoekers die speciaal naar 

die kop-en-schotel komen kijken.” Een ander opvallend muse-

umbezit is een Jodenster. “Toen de Jodenvervolgingen op gang 

kwamen, werden in de Betuwe veel Joodse kinderen verborgen 

gehouden voor de Duitsers. Zo redde ook een Amsterdams 

meisje haar leven in Heteren. Zij is 83 geworden, woonde na 

de oorlog in Mijdrecht en ik mag haar Jodenster tentoonstellen. 

Heel bijzonder.” Eveneens bijzonder is het verleden van het pand 

waarin zich het museum bevindt. 

“Ik ontmoette in 2004 een vrouw die in 

dit huis is geboren. Zo kwam ik er achter 

dat het in de oorlog als noodhospitaal 

diende. Op de voordeur schilderden 

soldaten een rood kruis. In de kruipruim-

te ontdekte ik nog van alles uit die tijd. 

Morfine, aspirine, penicilline…” 

U bent gauw een uurtje kwijt op O.L.Vrouwestraat 36, maar daar 

krijgt u geen spijt van! Openingstijden: woensdag t/m zondag 

13.30-17.00 uur. Entree: vrijwillige bijdrage vanaf € 3,00 per 

persoon. 

 

Kijk voor meer info op www.betuwsoorlogsmuseum.nl of 

www.oranjeheteren.nl/30april/geschiedenis4mei.php

Never Forget Them: herdenking 3 en 4 oktober
Dit jaar is het 70 jaar geleden dat de gevechten in september t/m november 1944 rondom Heteren plaatsvonden. In september zal 

operatie Market Garden weer groots herdacht worden. Na deze bekende operatie kwam het front in de Betuwe te liggen.  

Ook dit belangrijk stukje geschiedenis van Heteren en omgeving moeten we ook na 70 jaar nog blijven herdenken, omdat honderden 

soldaten ver van hun vaderland hier sneuvelden voor onze vrijheid. 

Stichting Never Forget Them zal zoals ieder jaar 2 herdenkingen organiseren. Als eerste voor het Engelse Hampshire Regiment. 

Deze mannen kwamen op 23 september aan op de dijk tussen Heteren en Driel. Ze leverden in de anderhalve week daarop hevige 

gevechten om steenfabriek Korevaar in geallieerde handen te krijgen. 42 soldaten kwamen hierbij om het leven. Op 3 oktober 2014 

zullen we om 13.00 uur bij het monument op de dijk stilstaan en herdenken we de soldaten die hierbij sneuvelden. Dit zullen we 

samen doen met veteranen en familieleden van een paar gesneuvelde soldaten. 

Op 4 oktober 1944 werd onder andere het Hampshire Regiment afgelost door de  

Amerikaanse 101e Airborne Divisie. Deze namen stelling vanaf de spoorbrug bij Arnhem 

tot aan Opheusden/Dodewaard. Deze soldaten bleven hier tot eind november 1944 en 

verloren in die tijd meer dan 250 mankrachten. Op 10 oktober 2014 om 13.00 uur zullen 

deze soldaten herdacht worden bij het monument op de dijk bij Heteren. 

Beide herdenkingen zijn voor iedereen vrij toegankelijk.



Blijderveen
Heteren

Deze actie is alleen geldig bij C1000 van Blijderveen in Heteren 

en loopt t/m 30 augustus. Per huishouden 1 bon!

ll ld b l d

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

www.hoogakker-heteren.nl

Voor € 1,-
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Suikerdonuts  
Bak van 4 stuks

HUISSTIJLEN
MAGAZINES
BROCHURES

FOLDERS
FLYERS

WEBSITES
WEBSHOPS

CMS 
APPS

SOCIAL MEDIA 
EN VEEL MEER

www.streamers.nl
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De Vloedschuurgemeente te Heteren, bestaande uit een paar honderd leden, maakt deel uit van de Protestantse Kerk in 

Nederland (PKN). De Vloedschuurgemeente wil een gastvrije gemeenschap zijn die met een open, actieve houding in de 

samenleving staat. Enthousiasme en een positieve houding worden ingezet om iedereen, van welke geaardheid of afkomst 

dan ook, de ruimte te geven en zich welkom en thuis te voelen. De Vloedschuurgemeente kiest voor de ontmoeting met 

verschillende kerkelijke en levensbeschouwelijke stromingen in en buiten Heteren.

De diensten van de Vloedschuurgemeente worden gehouden 

in De Vloedschuur, een voormalige “hoge schuur”, gebouwd in 

1815, die hoorde bij boerderij De Steeg (uit 1649). De Vloed-

schuur ligt op een soort terp, vroeger in het polderlandschap, 

maar nu middenin de Melkweide. De 

schuur vormde vroeger een schuilplaats 

voor mens en dier bij hoog water. Rond 

de eeuwwisseling werd de schuur door de 

kerkgemeente gekocht en stond men voor 

de uitdaging om de bouwval, met behoud 

van de originele houten balkenconstructie, 

om te bouwen tot een kerkgebouw. Met 

de inzet van vele gemeenteleden en financiële bijdragen van 

bedrijven en fondsen werd er aan een uniek project begonnen 

dat uiteindelijk in 2002 resulteerde in de opening van de schitte-

rend verbouwde Vloedschuur. 

De Vloedschuur heeft nu een ruime hal en een kerkzaal met 

een prachtig orgel, geschonken door het klooster der Eerwaarde 

Zusters van Onze Lieve Vrouwe uit Tegelen. Boven is een bezin-

ningsruimte en er zijn een aantal ruimtes die voor verschillende 

doeleinden gebruikt worden. Het onderhoud van De Vloedschuur 

wordt mede gefinancierd door allerlei activiteiten die de Activi-

teitencommissie van de Vloedschuurgemeente organiseert.  

Met deze activiteiten, zoals de Snuffelmarkt, Kerstmarkt,  

Kledingbeurzen en Potgrondactie, ‘komt de Vloedschuurgemeen-

te naar de Heterenaren toe’. Wij zijn blij dat veel Heterenaren 

inmiddels hun weg weten te vinden naar deze activiteiten. 

Belangstellenden zijn van harte welkom om 

eens een kijkje te komen nemen in de kerk. 

Iedere dinsdagmorgen van 10.00 uur tot 

12.00 uur is de Vloedschuur open. Er is dan 

gelegenheid om koffie of thee te drinken, de 

kerk te bezichtigen of de lees- en stiltehoek te 

bezoeken. U bent uiteraard ook van harte wel-

kom bij de kerkdiensten op zondag om 10 uur. Voor de kleinsten 

(onder de 4 jaar) is er oppas in de Vloedschuur, en voor kinderen 

van 4 tot 11 jaar is er kindernevendienst. Voor de oudere jeugd 

is er één keer per maand jeugdkerk. Ongeveer tweemaal per 

maand is er na de dienst gelegenheid om een kopje koffie/thee 

te drinken en elkaar te ontmoeten. De Vloedschuurgemeente 

heeft tevens een cantorij, geloofsgespreksgroep en jeugdclub.

Heeft u behoefte aan gesprek of antwoorden op vragen? 

Loop eens binnen op dinsdagochtend, bezoek onze website 

of mail gerust naar scriba@vloedschuurgemeente.nl 

De Vloedschuurgemeente

Een schuilplaats 
voor mens en dier 

bij hoog water 

door De Vloedschuurgemeente



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!

HUBO HETEREN
Dorpstraat 42 6666 AH Heteren

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

Kaas 
en zo

Openingstijden en verkoop:
Donderdag en vrijdag van 
9.00 tot 12.30 uur en 
13.30 tot 17.30 uur
Zaterdag van 8.30 tot 12.30 uur

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

/heteren /heteren

Heb je een idee voor 
een leuk artikel: 
meld het dan op

www.peperbusheteren.nl
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Eshuis en Willemsen het klappen van de zweep en weten ze dat 

een vijfde deel als nieuw weer de verkoop in kan. ‘Zeventig pro-

cent kan weer worden verpakt of gerepareerd en dat verhoogt 

weer de waarde van de verkoop; tien procent is afval.’

Het geretourneerde spul komt binnen bij iForce in Heteren en 

wordt verdeeld in drie categorieën naar gelang de kwaliteit: A, 

B of C.  Vervolgens gaat het terug naar de retailer of wordt het 

verkocht via www.iForceauctions.com  

Willemsen: ‘Normaal komt een klein percentage, zeg vijf, van 

de verkochte artikelen terug en dat rekent de winkelier door. 

Tegenwoordig is dat percentage verdubbeld en in de mode 

zelfs veel meer dan dat. Bij Zalando 

bijvoorbeeld is dat 50 procent en dat 

kun je niet meer doorberekenen. iForce 

is een andere oplossing om geretour-

neerde producten weer aan de man te 

brengen.’ iForce stelt dat iedere geïn-

vesteerde euro -van een retailer- 12 tot 

15 euro meer opbrengt dan normaal. 

iForce heeft nu twaalf medewerkers en verwacht dat dat er bin-

nen drie jaar 70 zijn. Onlineverkopen groeit, iForce groeit mee. 
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Tegenwoordig is dat percentage verdubbeld en in de mode

zelfs veel meer dan dat. Bij Zalando 

bijvoorbeeld is dat 50 procent en dat

kun je niet meer doorberekenen. iForce 

is een andere oplossing om geretour-

neerde producten weer aan de man te

brengen.’ iForce stelt dat iedere geïn-

vesteerde euro -van een retailer- 12 tot

15 euro meer opbrengt dan normaal. 

iForce heeft nu twaalf medewerkers en verwacht dat dat er bin-

nen drie jaar 70 zijn. Onlineverkopen groeit, iForce groeit mee.

Het online bestellen van producten heeft niet alleen voor-

delen. ‘Volgens de wet mag iemand die heeft besteld, testen 

en terugsturen als iets niet bevalt.’  Aan het woord is Aswin  

Eshuis van iForce, die een jaar geleden met compagnon Pe-

ter Willemsen de Nederlandse joint venture oprichtte van 

het van oorsprong Britse bedrijf.

Winkeliers richten zich op het leveren aan de consument en niet 

op het terugsturen naar de leverancier. En in dat laatste zagen 

Eshuis en Willemsen wel brood. 

De aandeelhouder en directeur van WE-Force verzorgen in tien 

vestigingen in Europa de After Sales van 

uiteenlopende artikelen. ‘In één van 

onze vestigingen repareren 200 mede-

werkers 3500 artikelen per dag’, vertelt 

Willemsen. ‘Bijna niemand kent de 

waarde van wat geretourneerd is. Is het 

opengemaakt, is het getest en moet het 

gereset? Een teruggestuurde laptop, die 

opnieuw wordt verkocht, mag geen data bevatten zoals foto’s 

en filmpjes. Op basis van de ervaringen van de Britten kennen 

Geretourneerde 
producten weer 

aan de man brengen

Retourneren 
via iForce blijkt 
meerwaarde Door Aart van Veen
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De Peperbus spreekt met Marjolein Arent, bestuurslid  

communicatie van Volleybalvereniging Toesj. Naast haar  

bestuurstaken is ze actief speelster in Heteren en voorheen 

bij de volleybal vereniging Nuovo in Doorwerth.  

In 1968 is de gymnastiekvereniging “Luctor et Emergo” gestart 

met een volleybalafdeling in de toen net gebouwde gymzaal in 

Driel. Er bleek in die tijd veel belangstelling te bestaan voor de 

volleybalsport. Helaas werden toen nog alle wedstrijden buiten 

de gemeente gespeeld vanwege de beperkte afmetingen van 

de zaal. In 1971 was de sportzaal in Heteren een feit waar-

door er trainingsuren beschikbaar kwamen en ook wedstrijden 

gespeeld konden worden in de toenmalige gemeente Heteren. 

De volleybalafdeling groeide gestaag en in 1972 werd in goed 

overleg met de gymnastiekvereniging besloten tot de oprichting 

van een zelfstandige volleybalvereniging in de gemeente  

Heteren. Inmiddels is dit uitgegroeid tot een (h)echte vereniging 

in Driel en Heteren. “Toesj is een actieve vereniging waaraan 

veel mensen hun steentje bijdragen”, aldus Marjolein. “Onze 

leden dragen de vereniging en veel leden doen iets extra’s voor 

de club of hebben dit in het verleden gedaan”. Toesj heeft een 

actieve jeugdcommissie die trainingen coördineert, jeugdkam-

pen organiseert en veelal zelf de teams trainen 

en coachen. Daarnaast organiseert de vereni-

ging talententrainingen met daarin de focus 

op de techniek.

Bij Toesj zijn kinderen welkom vanaf  

zeven jaar.  Vanaf het eerste moment 

worden de grondbeginselen bijgebracht 

waarbij de focus ligt op het goed leren 

gooien en vangen. Op deze manier leren 

de kinderen al spelenderwijs het spel. 

Toesj heeft leden in alle leeftijds-

klassen. Ook volwassen leden kunnen actief blijven spelen.   

Vol trots vertelt Marjolein, “Volleybal is een sport die je als 

gezin kunt beoefenen, iedereen kan op zijn eigen niveau plezier 

beleven aan het spelletje! Het sociale samenspel maakt het erg 

leuk. Je hebt elkaar nodig op het veld, je bouwt samen iets op. 

Teamsport verbindt, je laat je team niet in de steek ook al heb je 

even geen zin om te gaan dan ga je toch”.

Kleinschalig karakter 
Spelen bij volleybalvereniging Toesj is leuk, omdat het klein-

schalig is, men kent elkaar. Het is prettig om met bekenden te 

spelen, je vriendje of  vriendinnetje van school tegen te komen. 

Bij de teamindeling wordt naast het niveau ook gekeken naar de 

aansluiting met de andere spelers. Volleybal bij kinderen is meer 

dan lol hebben met elkaar. Bij Toesj leer je ook om je samen 

in te zetten voor een doel. “Wij zijn op een gezonde manier 

ambitieus, Toesj wil zeker niet pushen maar wel samen iets be-

reiken. Leren samenspelen en oog hebben voor techniek is erg 

belangrijk. Leren winnen en verlies incasseren is hier eveneens 

onderdeel van. Soms is het verlies te wijten aan de fout van een 

medespeler, maar dat incasseer je als team”. Goede communi-

catie is belangrijk in een teamsport zoals volleybal.  

De jeugdtrainers Floor, Tessa, Anja, Michiel, 

Esmee en Seline leren de kinderen echt spe-

len, bouwen vanaf de basis aan een team. 

Het grote voordeel van volleybal is dat je 

het binnen kunt spelen, het gaat altijd 

door en is niet weersafhankelijk. De 

competitie loopt van september tot april 

en de thuiswedstrijden worden zowel 

op dinsdag als zaterdag gespeeld. 

De jeugd speelt haar wedstrijden altijd 

op zaterdag, evenals een aantal senioren 

teams, heren 1 en dames 1. 

Toesj een actieve 
vereniging waar 
leden hun steentje 
bijdragen!

Toesj 4 juni 2014
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Ambities komend seizoen
Toesj heeft als doel om het komend seizoen met het eerste da-

mes team te promoveren naar de eerste klasse. De doelstelling  

voor  heren 1 is er op gericht om in de eerste klasse te blijven. 

Daarnaast wil Toesj het doel nastreven om een toegankelijke 

vereniging te blijven. Laagdrempeligheid staat hoog in het vaan-

del, zodat iedereen met plezier kan spelen. “Voor iedereen is 

er een plekje bij Toesj”. Marjolein speelt zelf in dames 1 en ook  

haar vriend is een actief lid van Toesj. Hoewel ze in Oosterhout 

wonen spelen ze in Heteren. Naast haar bestuursfunctie bij Toesj 

is Marjolein Senior Consultant bij Secretary-Plus, daar bemiddelt 

zij in management ondersteunend personeel. Een erg leuke 

baan, die zij gelukkig goed kan combineren met het sporten bij 

Toesj en haar bestuurstaken. Marjolein heeft ook een persoonlijk 

doel bij Toesj, “ik wil Toesj weer op kaart zetten in Heteren en 

Driel. Wij zijn een leuke vereniging, maar wij moeten ons zelf 

meer laten zien”. 

Nieuwsgierig geworden naar deze ambitieuze gezellige en so-

ciale vereniging? Kijk dan gauw op www.toesj.nl of mail naar 

volleybalverenigingtoesj@gmail.com. 

Wil je meetrainen? Er bestaat bij Toesj zelfs de mogelijkheid om 

3 maal gratis mee te trainen! Interesse? Stuur dan een mailtje 

zodat je weet op welke avond je terecht kan.

De overige teams spelen doordeweeks de thuiswedstrijd en 

uit op zaterdag. De trainingen zijn op maandag, dinsdag en/

of donderdag. Op maandagavond spelen ook de recreanten, zij 

trainen alleen en spelen geen competitie. Kijk voor het actuele 

trainingsschema op www.toesj.nl of onze facebookpagina.

Groeten uit Heteren

Liefs uit Heteren

Liefs uit HeterenGroeten uit Heteren

Groeten uit Heteren? Stuur een kaartje!

Groeten uit Heteren

De Peperbus heeft een serie vrolijke ansichtkaarten gemaakt. 

Wilt u familie of een kennis verrassen met een groet uit Heteren? 

Deze kaarten zijn te bestellen via 

onze site www.peperbusheteren.nl 

of te koop bij De Bongerd

(Flessestraat 54).
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‘Het verplaatsen van onze winkel van de Korte Molenstraat naar 

het Polenplein heeft ons mogelijkheden geboden’, vertelt eige-

naar en opticien Hans van IJzendoorn. ‘Een goede locatie, ruime 

parkeergelegenheid en een mooi pand zijn voorwaarden voor 

het drijven van een winkel.’

Persoonlijke aandacht, eerlijk advies en vakmanschap lopen als 

een rode draad door de zaak. ‘Je wilt graag dat mensen terug-

komen en daarvoor moet je goed luisteren naar de klant. Wat 

verwacht iemand van een bril en wat wil hij/zij juist niet. Een 

bril is gezichtsbepalend, heel belangrijk, maar het kijken door 

de bril is het allerbelangrijkste’. Een goede keuze van de glazen 

vereist kundigheid. En dat heeft Optiek van IJzendoorn met 26 

jaar ervaring wel in huis.

Het belangrijkste voor de keuze van een glas is de vraag waar 

de bril aan moet voldoen. Wat voor werk doet iemand, wat is 

zijn of haar hobby en hoe kijkt iemand door een bril? Door het 

gericht stellen van de juiste vragen wordt gezamenlijk voor 

het juiste glas gekozen. Voor de keuze van een montuur heeft 

Optiek van IJzendoorn de beschikking over een mooie collectie, 

die up-to-date is en in ieders prijsklasse. Soms komen mensen 

er niet uit welk montuur het beste bij hen past en dan zijn we 

bereid om de montuur op zicht mee te geven Hierdoor heeft de 

klant meer tijd om de juiste keuze te maken.

Tevens kun je bij Optiek van IJzendoorn terecht voor alle soorten 

lenzen. Hier kijkt Hans samen met de klant naar de juiste en 

beste keuze. Er wordt uitgebreid onderzoek gedaan en bij twijfel 

wordt de klant doorverwezen naar huisarts of specialist. Desge-

wenst kunnen de bevindingen worden gedeeld met de huisarts. 

Optiek van IJzendoorn werkt oplossingsgericht en stelt dat alles 

staat of valt met vertrouwen. Komen we, ondanks de kennis 

die aanwezig is, er niet uit dan schromen we er niet voor om in 

overleg te gaan met de leverancier.

Van IJzendoorn is vooruitstrevend, heeft de nieuwste en modern-

ste apparatuur, is niet bang om te innoveren en te investeren. 

Dat betekent onder meer het verkennen van de markt; weten 

wat wel en niet kan.

‘We wekken geen valse verwachtingen, staan voor duidelijk 

overleg en willen graag het dorpse aan onze winkel behouden, 

aldus de opticien, die oog heeft voor zijn klanten en hun  

omgeving’.

Via Oss, Veghel en Tiel streek de familie Van IJzendoorn in ‘96 neer in Driel. Sinds 2010 zijn Claudia en Hans de gezichten 

van Optiek van IJzendoorn aan het plaatselijke Polenplein.

Optiek Van 
IJzendoorn heeft 
oog voor u

Kijk op kwaliteit Door Aart van Veen



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

Diverse soorten sierbestrating – natuursteen 

splitten, zand en grind – tuinverlichting

Onze showtuinen zijn de 

gehele week geopend!

Bezorging d
oor heel 

Nederland!

www.l inefootwear.n l

De nieuwe kinderschoenencollectie is binnen, kom snel kijken!

Wist u dat de Peperbus ook 
een website heeft?

www.peperbusheteren.nl

Bloemetje? 
Even langs Fonteyn!
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Peperbus zoekt vrijwilligers voor verkoop  
advertenties en advertorials 
Sinds de introductie van de Peperbus reageren inwoners enthousiast op ons dorpsblad. De redactie ontvangt regelmatig leuke reac-

ties en de vraag neemt toe om artikelen te plaatsen. Ook in de toekomst is het onze ambitie om Heterense bedrijven en verenigin-

gen een podium te bieden richting de inwoners van Heteren. Ter versterking van ons team zoeken we een enthousiaste vrijwilliger 

die De Peperbus ondersteunt bij verkoop van advertenties en advertorials. Interessen? Neem dan contact op met de redactie:

info@peperbusheteren.nl

Voor vragen kunt u contact opnemen met Myriam van de Lagemaat: 06 42766662

De Peperbus Like
De Peperbus Like van deze uitgave. 
Lekker chillen onder de Peperbus!

Heb je ook een leuke foto stuur het naar 
info@peperbusheteren.nl. Uit alle inzendingen kiest de 
Peperbus een foto die wordt geplaatst in de volgende editie.

Bedankt voor de leuke foto!

Rectificatie artikel 

“Het is zo’n 
eenvoudig Stel”
In de vorige Peperbus is een interview geplaatst met 

daarin aan het woord een fan van het Koningshuis.  

Per abuis is daarin de naam mevrouw Terhier gebruikt. 

De juiste naam moet zijn mevrouw Tellier. De Peperbus 

wil zich verontschuldigen voor deze fout en biedt  

mevrouw Tellier haar excuses aan.

De redactie van de peperbus 

Mevrouw Tellier

Van de redactie...
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Ontwikkelingen bij de Dorpsraad
Even voorstellen: Dorpsraadslid Mariëlle Küper

Vanaf nu zal in iedere Peperbus een lid van de dorpsraad zich voorstellen.  

De beurt is aan één van de nieuwste leden: Mariëlle Küper.

Met trots kan ik zeggen dat ik een ‘echte’ Heterenaar ben, 

hoewel mijn vader ‘import’ is vanuit Elden. Ik ben geboren in 

het ziekenhuis in Arnhem (ziekenhuis) maar mijn roots liggen 

in Heteren. De familie van mijn moeder heeft hier generaties 

gewoond en gewerkt op één van de diverse steenfabrieken.  

Bij het bekijken van oude foto’s van Heteren uit de vorige eeuw, 

zie je dat ons dorp vele veranderingen heeft ondergaan. Zelfs 

in mijn relatief jonge leven is het dorp erg veranderd. Enkele 

karakteristieke gebouwen zijn verdwenen of gewijzigd. De ene 

verandering is wellicht geslaagder dan de andere. Je kunt dan 

passief klagen, of actief bijdragen. Dus toen ik werd benaderd 

om wellicht iets voor de Dorpsraad te betekenen, heb ik die 

kans aangegrepen. Als portefeuillehouder communicatie heb ik 

als doel om de dorpsraad zichtbaarder te maken voor de inwo-

ners van Heteren. Waar is de dorpsraad mee bezig? Hierbij een 

aantal concrete zaken op een rij.

Trapveldje 
Narcissenstraat 
feestelijk geopend
Op 31 mei is het nieuwe 

trapveldje op de  

Narcissenstraat feestelijk 

geopend door wethouder Ben Ross en ingewijd met een klein 

toernooi van verschillende teams. Er werd enthousiast gespeeld, 

het weer zat mee en de ouders waren van de partij om de 

teams aan te moedigen. Kortom geslaagd!

Skatebaan
Vanuit de jongeren is de wens geuit om de skatebaan aan de 

Steenovenlaan uit te breiden met een half pipe. De dorpsraad 

heeft voor medewerking van de gemeente gezorgd en een half 

pipe weten te bemachtigen. De gemeente Nederbetuwe had 

een halfpipe over die niet meer werd gebruikt. Bij het schrijven 

van dit artikel heeft een overleg tussen jongeren, gemeente en 

dorpsraad plaatsgevonden over het uiteindelijke ontwerp. Meer 

informatie volgt. 

Presentatie aan nieuwe gemeenteraad
De Dorpsraad heeft het Dorpontwikkelingsplan (DOP) op 10 juni 

gepresenteerd aan de nieuwe gemeenteraad. Door middel van 

kraampjes kon iedere dorpsraad zich voorstellen en de  

Door Mariëlle Küper en Harold Schulte

knelpunten binnen hun dorp kenbaar maken aan geïnteresseer-

de raadsleden. Het was een succesvolle bijeenkomst, waarbij 

contacten met de nieuwe raadsleden zijn gelegd. Ook werd dui-

delijk dat in het nieuwe coalitie-akkoord veel aandacht is voor 

de dorpsraden en het plan om de dorpsraden meer (financiële) 

verantwoording te geven. Naast de presentatie aan de nieuwe 

gemeenteraad werd ook besloten om meer informatie te geven 

over de dorpsvisie en onderliggende plannen op de Midsummer-

night afgelopen juni. Ook dit bleek succesvol, inwoners zijn be-

kender geraakt met de dorpsvisie en de onderliggende plannen.

Een aantal initiatieven uit het Dorpsontwikkelingsplan is inmid-

dels gerealiseerd en aan een aantal projecten wordt gewerkt, 

zoals het centrumplan. Maar er zijn ook projecten die nog best 

wat hulp bij de uitvoering kunnen gebruiken. De entree van 

Heteren kan beter, groener en aantrekkelijker. Bijvoorbeeld de 

zogenaamde Oosterpoorten (de twee viaducten onder A50). 

Een poort was van oudsher het visitekaartje van het dorp of 

stad, maar onze ‘poorten’ bestaan uit betonnen viaducten, die 

er nu niet bepaald aantrekkelijk uitzien. Dit kan beter en daar 

heeft de dorpsraad een leuke visie op. Wie wil helpen om deze 

simulatie in het echt te realiseren?  

Het DOP staat ook in pdf-vorm op de website:  

www.dorpsraadheteren.nl/index.php/dorpsontwikkelingsplan. 



Couleur Locale begint het nieuwe seizoen met optreden.                                                                                                                                   

Gemengd koor Couleur Locale uit Heteren zingt op zondag 7 september in tuin De Lage 

Oorsprong te Oosterbeek. Daags na het Airbornewandeltocht optreden, dan kun je wel 

spreken van een vliegende start van het nieuwe seizoen.

En daar blijft het niet bij! Naast de wekelijkse repetities op de donderdagavond in de 

Julianaschool staan er nog een paar concerten gepland, zoals bijvoorbeeld het jaarlijks 

optreden in de Vloedschuur en in november zingen we voor onze trouwe fans. 

Mocht u interesse hebben kom dan eens luisteren. U bent van harte welkom! 

De juiste datum wordt aangekondigd in de Betuwe of via de posters in het dorp.

Meer informatie via Ans Zoetbrood: anszoetbrood@gmail.com

Scouting Roode Toren derde bij admiraliteitsspelen                                                                                                                              

Op regionale admiraliteitsspelen te Giesbeek is op eerste pinksterdag  het deelnemen-

de  team van scouting de Roode Toren te Heteren derde geworden. Op de foto het 

team net na de prijsuitreiking.  

Voetbalseizoen weer gestart                                                                                                                            

Het seizoen 2014-2015 begint langzaam weer op gang te komen. Ook bij S.D.O.O. zijn de eerste trainingen 

alweer achter de rug. Van maandag t/m donderdag wordt er getraind en op zaterdag en zondag wordt er in 

competitieverband gespeeld. Het woord ‘voetbalvereniging’ bestaat uit voetbal en vereniging. Het spreekt voor 

zich dat de vereniging streeft naar maximale voetbalprestaties. Dit geldt zeker voor de selectie-elftallen. SDOO 

hecht echter ook aan ‘het verenigd zijn’. Voetbal is daarvoor als het ware het bindmiddel. Een ieder die wil 

voetballen, al of niet getalenteerd, is daarom als lid welkom bij SDOO. SDOO kent teams in alle leeftijdscatego-

rieën. Zowel bij de senioren als bij de junioren is er een dames- cq meisjesteam. 

Voor nadere informatie over de vereniging kun je terecht op onze website www.sdoo.nl. 
Heb je interesse om ook te gaan voetballen kom dat gerust eens langs op sportpark Bretagne.
Zowel binnen als buiten het veld geldt: Samenspel Doet Ons Overwinnen.

Nieuws van LR & PC de Hofruiters                                                                                                                             

Na een drukke tijd met verschillende activiteiten zoals de 4 en 8 tallen-wedstrijd (voor de uitslagen 

zie: www.hofruiters.nl), verschillende diplomadagen en de ponykampen, genieten wij allemaal van 

een heerlijke VAKANTIE. Niet alleen de ruiters, maar ook de paarden en pony’s hebben vakantie. Zij 

gaan voor hun welverdiende rust een paar weken echt helemaal naar buiten. Na de vakantie gaan we 

er weer tegenaan: een van de eerste zaken waar we mee aan de slag gaan, is een open dag op 30 
augustus aanstaande. Hierbij is iedereen natuurlijk van harte welkom. We zorgen voor een leuk en 

informatief programma. Kom dus gerust een kijkje nemen: 30 augustus tussen 12.00 en 16.00 uur 
bij manege de Fruithof in Heteren.

Fun4kids week 18 t/m 22 augustus                                                                                                                   

Vrijdag 20 juli j.l. stond het bestuur van de Fun4Kidsweek op de Midsummer Night van Heteren. 

Vele kinderen wisten ons te vinden om gezellig te loomen of een cakeje te versieren. Ook veel 

van onze vrijwilligers kwamen een praatje maken. We kunnen allemaal nauwelijks wachten tot 

maandag 18 augustus wanneer de speelweek van 2014 begint. We kunnen nog steeds hulp 

gebruiken, dus kom langs bij Manege de Fruithof, elke dag van 9-12 en van 13-16 uur. 

Ook als u niet geweest bent, kunt u altijd nog op de fantastische slotavond komen, die is vrijdag 
22 augustus van 17-22 met aansluitend een (kinder)disco tot middernacht. We hopen u te zien!
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Goed resultaat voor FPG Neder Veluwe 
uit Heteren bij de National Special 
Olympics 2014

Ruim 2000 sporters, waaronder 92 ruiters waren van 13 tot 

en met 15 juni actief in Heerenveen. Ruitersportcentrum  

Sneek ontving de ruiters met een verstandelijke beperking 

voor de rijproeven.  Zaterdag was de matching en divisoining 

met de paarden. Zondag begon de officiële wedstrijd. Er wa-

ren stap, draf en galopproeven al dan niet onder begeleiding. 

Een gouden medaille werd behaald door Joyce Claassen , 

Hanneke Hoedemakers en Dimitri Rijs  uit Gendt. Zilver was 

er voor Henk de Vries (Rhenen) en Patrick Kerrebijn 

(Wageningen). Brons was voor Ragna Weijers (Elst). 

Net buiten de medailles grepen Erwin Looyen (Veenendaal) 

en Nick van Rijswijk (Gendt), gevolgd door Suzanne vd 

Ende (Bennekom), Janko Hendriks (Gendt) en Annet Nijland  

(Veenendaal ). De coaches zijn bijzonder trots op de 

prestaties van al onze ruiters bij dit geweldige evenement. 

In 2016 zijn de spelen in Nijmegen.

Tafeltennis iets voor jou?                                                                                                                              

In november 1971 is de tafeltennisvereniging opgericht. De grote 

animator bij deze oprichting was de heer Keuken toen uitbater van 

sporthal de Rauwendaal. Bij het vrijkomen van de oude R.K. school 

is de jeugd daar competitie gaan spelen, maar de senioren bleven 

in de Rauwendaal. Nadien hebben de senioren ook gespeeld in Het 

Wapen van Heteren en in twee noodlokalen van de Koningin Juliana 

school. Bij het gereedkomen van sporthal ’t Binnenveld zijn wij ver-

huisd naar deze locatie. De senioren trainen hier op dinsdagavond en 

spelen competitie op vrijdag. De jeugd traint op donderdagavond en 

speelt zaterdag competitie. 

U kunt alles vinden op onze website www.httc71.nl. 
Iedereen die eens een balletje wil slaan, kan dit een maand 
zonder kosten uitproberen. Tafeltennis kan je vanaf 6 tot 85 jaar 
spelen. Heb je interesse neem dan contact op met: Cees van de 
Lindeloof (026 4722791) of met Hans Wassink (026 4722595).

Heterense Tennis Vereniging                                                                                                                               

Tennisvereniging De HTV  is met de vier kunstgrasbanen gevestigd te-

genover het distributiecentrum van het Kruitvat. Het is niet voor iedereen 

bekend dat Heteren een tennisvereniging heeft, maar het floreert als nooit 

te voren. Zowel senioren als junioren zijn zeer actief met competitie spelen 

en diverse andere activiteiten zoals toernooien, jeugdkamp, een uitje naar 

het Toernooi in Rosmalen met echte internationale professionals en diverse 

andere leuke dingen. Deze zomer gaat de tennisvereniging de inrichting 

van het clubhuis verbouwen waardoor het nog aangenamer wordt om je 

vrije tijd bij deze vereniging te besteden. Ook ideaal voor oud-voetballers 

die toch actief in de sport willen blijven.

Kom eens vrijblijvend langs om te kijken, 
Poort van Midden Gelderland Groen 6! Voor meer informatie belt u 
naar: Mathijs van de Lindeloof, Secretaris, 0622174350

 Nieuws
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Historisch weekend 13 en 14 september Gelders Smalspoor Museum 

Met het bezoek aan de Gelderse Smalspoor Stichting komt u in de wereld van een vervlogen tijd. In ons museum vindt u een grote ver-

zameling van oude smalspoorrailvoertuigen. Een aantal van de locomotieven is bedrijfsvaardig; ze trekken de treinen waarmee een ritje 

kan worden gemaakt. Wij nemen u mee naar een arbeidswereld van gisteren, waar u aan de hand van een rondleiding (door ervaren 

gidsen) een reis gaat maken door de wereld van de Nederlandse baksteenindustrie. U wordt rondgeleid langs verschillende objecten uit 

het verleden van deze industrie. Rijd mee met onze smalspoortrein over een gereconstrueerd baantracé door het natuurrijke gebied van 

de uiterwaarden waar vroeger de klei gewonnen werd en beleef de techniek van het midden van de vorige eeuw. Het museum van de 

Gelderse Smalspoor Stichting is op Historisch Weekend (13 en 14 september) geopend van 10.00 tot 17.00 uur. U vindt het museum op 

het terrein van Steenbakkerij Randwijk, Renkumse Veerweg 5a te Heteren. Museum en depot zijn ook op andere dagen te bezichtigen, 

onder andere op zaterdagen van 11.00 tot 16.00 uur. Voor meer informatie kijk op www.smalspoor.nl.

Centrum voor Spirituele Ontmoeting Heteren gaat zijn tweede jaar in!                                                                                                                         

Wij kijken terug op een succesvol verlopen eerste jaar met een aantal lezingen, een avond met het persoonlijk verhaal van Rob Liethoff over 

zijn reis en verblijf in Nepal en Tibet en twee muziekavonden over klassieke muziek rond Kerstmis en Pasen. 

Op 9 september gaan wij weer van start. Het thema is: ‘Verlies, Rouw en Troost’. Een moeder die haar zoon heeft verloren bij een ongeval en 

een Afghaanse vluchteling komen hun persoonlijk verhaal doen. Op 14 oktober zal John Rademaker (seniorenpastor) ons informeren over  zorg-

zaam omgaan met het levenseinde en de ethische vragen daarbij. Op 11 november leidt Roelof Wolters (klinisch psycholoog) een avond over 

rouw en rouwrituelen. Tot slot van dit jaar zal Tilly Boudewijn op 9 december klassieke (kerst)muziek laten horen en bespreken.  

De bijeenkomsten vinden plaats in Zalencentrum de Bongerd in Heteren van 20.00- 22.00 uur. (Entree volw. 7,50 euro, jongeren tot 21 

jaar 5 euro, incl. 1 drankje, www.spirituele-ontmoeting-heteren.com) 

Toesj Stratenvolleybaltoenooi succesvol verlopen

Op Zaterdag 28 juni was het weer zover! Het Toesj Straten-

volleybaltoernooi. Voor velen bewoners van Heteren en Driel 

een bekend toernooi. De organisatie was dit jaar in handen 

van heren1 & dames 1. Met behulp van onze jeugdleden is 

geflyerd om zoveel mogelijk mensen enthousiast te maken 

voor het toernooi. Met succes…. Negen teams hebben zich 

aangemeld, waardoor 63 mensen fanatiek hebben gevolley-

bald. Daarnaast waren buiten en rondom de velden veel kin-

deren aan spelen. Een gezellige drukte! Het toernooi begon 

een poulefase. Op drie velden werden wedstrijden van 20 

minuten gespeeld. Na een korte pauze werden doormiddel 

van kruisfinales de overige wedstrijden gespeeld. De winnaar 

van 2014 is het ‘Bont Gezelschap’, zij wisten alle wedstrij-

den te winnen! Als organisatie kijken wij terug op een zeer 

geslaagde middag en hopen wij volgend jaar nog meer deel-

nemers te verwelkomen! Het ‘Bont gezelschap’ doet zeker 

weer mee om hun beker te verdedigen…. Nieuwsgierig naar 

de foto’s? Kijk op onze facebookpagina! 

Verenigingen Nieuws

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



 

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

Corine Niels
026 4721614
06 38916465

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

Welkom!

Altijd in de 
buurt

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

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  

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



werkenbijkruidvat.nl

WIJ ZOEKEN: 

COLLEGA’S VOOR VERSCHILLENDE FUNCTIES

WERKEN BIJ KRUIDVAT, VERRASSEND VEEL MOGELIJKHEDEN

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 vanaf 105 m2 / Koopsommen vanaf e 210.000,- 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
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De dansers laten stralen!
De Peperbus is te gast bij Hanneke en Elleke Hoogakker. 

Zij zijn weliswaar de oprichters, maar niet de belangrijkste  

figuren bij dansschool Next Movement, aldus de zussen. 

“Next Movement is een team van goede dansdocenten, wij 

doen het samen.”

Door Barbara van Brakel

Next Movement is een dansschool met een visie. “Wij geven 

onze danslessen niet alleen omdat dansen zo leuk is. Natuurlijk 

staat plezier hoog in de prioriteitenlijst, maar wij willen meer.” 

Voor sommige dansers is dansen echt een uitlaatklep, zij zijn 

in het dagelijks leven soms wat verlegen en treden niet op de 

voorgrond. Zodra de dansers op het podium staan, schitteren ze 

helemaal. Ouders staan versteld van de grote transformatie. “De 

docent heeft een leiderschapsrol met als hoger doel de kinderen 

echt iets te leren. Een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling 

van het zelfvertrouwen. Kinderen laten ervaren dat zij zich kun-

nen presenteren op een podium, dat is heel waardevol voor hun 

toekomst”, zegt Elleke vol passie. Het dansen is ooit begonnen 

in het oude gebouw van de judovereniging. “Ik danste daar toen 

de toenmalige dansdocent er mee stopte. Samen met de doch-

ter van een bestuurslid ben ik les gaan geven. Ik gaf Elleke les”, 

vertelt Hanneke. “Op het moment dat ook de dochter stopte, zijn 

wij samen les gaan geven.” Next Movement werd geboren en 

groeide zò snel dat zij op zoek moesten naar een nieuwe zaal. 

Vanaf 2006 geven zij les in de huidige locatie op de Achterstraat 

6 te Heteren. Sinds augustus 2013 zijn er ook drie lessen in Driel, 

in de Meeuwenberg (Rijnstraat 2). Next Movement richt zich 

vooral op streetdance. Die dans is in Amerika, op de straten, 

ontstaan . De bewegingen bij streetdance zijn wat grover dan 

bijvoorbeeld bij jazz dance. Opvallend is dat er weinig jongens 

meedoen, terwijl streetdance toch hele stoere bewegingen 

kent. In battles en wedstrijden zijn er best veel teams waarin 

meerdere jongens dansen, dus kom op jongens uit Heteren, dat 

kunnen jullie ook bij Next Movement! Maar er is meer mogelijk 

dan alleen streetdance. Dans jezelf in het zweet met breakdan-

ce, een dance workout en zumba voor volwassenen. Er is ook 

streetdance voor volwassenen waar je een echte choreografie 

wordt aangeleerd.

 

De dansdocenten zijn actieve mensen. Naast het lesgeven, 

werken of studeren zij allemaal. Neem nu Mel, zij is net afgestu-

deerd aan het gymnasium, heeft diverse baantjes en geeft nu 

bijna twee jaar les. Zij danst van kleins af aan bij Next  

Movement en is lange tijd onderdeel geweest van de formati-

ons. Mel geeft les aan de youngsters en de mini’s.   

Ronique geeft ongeveer 5 jaar les bij Next Movement.  

Ook zij is daar als danser begonnen en heeft onderdeel uitge-

maakt van de formations. Zij studeert geneeskunde en geeft 

naast haar studie een formationles en dance workout.   

  

Mali is een relatief nieuw gezicht bij de dansschool. Zij geeft de 

zumbalessen en werkt daarnaast als directiesecretaresse.                                                           

Youri  is de enige man in het docententeam. Hij geeft breakdan-

ce en heeft goed leren dansen in Wageningen. Youri studeert 

aan de HAN. Ook Hanneke en Elleke werken en studeren naast 

het lesgeven. Hanneke geeft economie en management & 

organisatie op het Dorenweerd College en Elleke is inmiddels 

afgestudeerd aan de Radboud Universitiet. Hanneke geeft de 

mini’s, teens, fly formation en dance workout lessen en Elleke de 

inimini’s, kids, adults en fresh formation. Bij de Funcky formation 

wordt door drie docenten lesgegeven. Al deze actieve docenten 

dansen zelf mee in de show. Naast het team van docenten zijn 

er ook veel vrijwilligers die er voor zorgen dat de shows van 

Next Movement vlekkeloos verlopen. Walter Jaegermann is al 

jaren verantwoordelijk voor geluid en techniek. Het gezin  

Hoogakker doet veel werk op de achtergrond. Hanneke en Elleke 

zijn blij met zoveel support!

Next Movement heeft ieder jaar diverse optredens. Het ene jaar 

is er een eindshow in het theater, met echte showkleding en 

stoere choreografie en het andere jaar een battle en een mini-

show in de Bongerd. De dansschool organiseert ieder jaar een 

optreden tijdens Koningsdag en trad dit jaar voor het eerst op 

met volwassenen tijdens Midsummer Night. De formation teams 

doen mee aan diverse wedstrijden door het land.

Al met al zijn er genoeg mogelijkheden om te ontdekken wat 

bij je past. Het is zweten, maar ook gezellig en gemoedelijk. De 

sfeer is goed, er wordt hard gewerkt. Bij Next Movement mag je 

jezelf zijn!

www.nextmovement.nl



Het kopen van een nieuwbouwwoning is soms 
lastig. Je moet tekeningen kunnen lezen en je dan 
een voorstelling maken van iets wat er nog niet is. 
Om iedereen hier een beetje bij te helpen heeft 
het ontwerpteam van de Nieuwe Beemd een 
aantal impressies gemaakt. Het zijn hele precieze 
beelden van hoe het er straks uit komt te zien. Aan 
de impressies kun je goed zien hoe de ruimten zijn 
ingedeeld en wat er allemaal mogelijk is. 
 

 
Via de van het project kan men 
zich  voor de start van de verkoop die 
direct na de zomervakantie zal plaatsvinden.  
U wordt dan ook automatisch uitgenodigd voor de 
informatiedag. 

Als je alles rustig wilt bekijken, ga dan naar de website: 

of volg ons op Facebook:  
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Een logische eerste vraag, waarom heeft het in Heteren zo 
lang geduurd?
Slooten: “Bij ons op het prikbord hangt een brief van de vroege-

re gemeente Heteren, ondertekend op 20 december 2000. Het 

is denk ik één van de laatste brieven die is verzonden vanuit  

het oude gemeentehuis (de huidige Vogeltuin); “Gefeliciteerd, 

u bent geselecteerd als ontwikkelaar voor het Centrumplan van 

Heteren”. We zijn nu ruim 14 jaar verder en eindelijk kunnen we 

van start. Ja, dat is erg lang, té lang, daar is iedereen het over 

eens… Nu kunnen we twee dingen doen; óf we blijven terugkij-

ken en somberen over alles wat er is gebeurd, of we laten het 

verleden achter ons en gaan aan de slag. Met alle betrokken 

partijen (zowel op het gemeentehuis, als de Dorpsraad, als de 

ondernemers) hebben we  besloten het laatste te doen en vol 

energie met de toekomst aan de slag te gaan. De plannen  

hadden immers wel een duidelijk doel”.

Kunt u iets meer zeggen over dat doel?
“De opgave is eigenlijk nog dezelfde als in 2000. Natuurlijk heb-

ben we al het nodige uitgevoerd met de nieuwe basisscholen 

in de Vogeltuin, de Bongerd en de nieuwe sporthal, maar het 

De vernieuwing van het centrum van Heteren wordt uitgevoerd door Artica Vastgoedontwikkeling, een ontwikkelaar die 

zich vooral bezighoudt met centrumgebieden. Artica is op dit moment ook betrokken bij centrumplannen in o.a. Ommen,  

Krimpen aan de Lek en IJsselstein. Wie wil weten wat Artica zoal doet, kan kijken op de volgende websites:  

www.hanzestad-ommen.nl www.demarktvankrimpen.nl of www.hartje-ijsselstein.nl. Wij spraken de directeur, Evert Slooten.

Lees verder op de volgende pagina.

Gesprek met Evert Slooten van Artica, 
de ontwikkelaar van “Hart voor Heteren”

grootste probleem is er nog steeds. Samengevat; Heteren is een 

dorp met ruim 5.000 inwoners. De ligging aan de vernieuwde 

A50 is prima en men kan vanuit Heteren eenvoudig overal naar-

toe. Dat laatste blijken nu juist ook veel inwoners van Heteren te 

doen en dat is eigenlijk een probleem. Men maakt te weinig ge-

bruik van de voorzieningen in het dorp en doet te vaak elders de 

dagelijkse inkopen. In vaktermen zegt men dan dat er heel veel 

koopkracht afvloeit. Waarom winkelt men buiten Heteren? Het is 

duidelijk dat er iets ontbreekt. Als ik het in mijn eigen woor-

den samenvat; Heteren mist een gezellige centrale plek die de 

inwoners zien als “hun centrum”. Natuurlijk is de Beemdhof de 

plek waar velen hun boodschappen doen, maar ik kan me niet 

voorstellen dat veel inwoners hier het gevoel hebben dat ze in 

het centrum zijn. De Beemdhof is functioneel, maar heeft onvol-

doende ruimtelijke kwaliteit om als “Hart” te dienen. Daarnaast 

is op dit moment het aanbod aan de krappe kant. Dat is dus het 

doel. Het maken van een nieuwe plek in Heteren die men als 

het centrum beleeft, waar men graag komt en waar men terecht 

kan voor wat men zoekt. En daarbij moet dan natuurlijk ook het 

aantal voorzieningen worden uitgebreid”. 



Hoe doe je zoiets?
Slooten. “Dat gaat in stapjes. Een centrum maak je niet zomaar, 

dat moet groeien. Het centrum is de optelsom van de vorm, de 

functies die er zitten, de mensen die er wonen, de gebouwen 

die er staan en de ondernemers die er vertrouwen in hebben en 

ondernemen. Eén ding is in al onze plannen van belang, de ge-

bouwen moeten  voldoende (architectonische) kwaliteit hebben. 

Mensen moeten het leuk vinden om er naar toe te gaan. 

En dat is precies waar het nu om gaat. We hopen met de 

vernieuwing van de Beemdhof de eerste stap te zetten. De 

vernieuwing en uitbreiding van de supermarkt, het aanpakken 

van de openbare ruimte en een nieuw gebouw met een volledig 

andere uitstraling. De supermarkt is een belangrijke trekker en 

die moet staan als een huis. 

Maar daarna zal vooral de volgende fase - de uitwerking van het 

plein op de plek waar de Julianaschool stond - van belang zijn. 

Qua ontwerp sluiten we daar aan op wat we nu bij de Beemdhof 

doen, zodat de gebouwen familie van elkaar zijn. De optelsom 

van alle nieuwe gebouwen en nieuwe voorzieningen inclusief 

de huidige winkels aan de Dorpsstraat, deze moeten straks het 

hart vormen. Omdat ook de openbare ruimte volledig wordt ver-

nieuwd (en de Flessestraat haar karakter van “racebaan” kwijt-

raakt), denk ik dat het mogelijk is Heteren een nieuw gezicht te 

geven. Maar nogmaals, het zal met de jaren moeten groeien…  

Hoe groot is de kans dat het lukt? 
“Dat is van veel dingen afhankelijk. Zoals ik al zei, het zal in 

stapjes gaan. De eerste stap is dat de Beemdhof wordt ver-

nieuwd en een nieuwe toon wordt gezet. Naast de 11 nieuwe 

woningen die hier komen zal de supermarkt net als het parke-

ren flink worden uitgebreid. Daarnaast zal de C1000 een Jumbo 

worden. Ook dhr. Fonteijn krijgt een prachtige nieuwe bloemen-

winkel. De inwoners die nu hun dorp overslaan, moeten we 

stimuleren in hun eigen kern te kopen. Dat is de basis. Een basis 

waarmee ook nieuwe ondernemers de overtuiging krijgen dat 

het mogelijk is om in Heteren te ondernemen en investeren. Zo 

komt er een vliegwiel op gang. Meer lokale bestedingen stimu-

leren een groter aanbod en een groter aanbod stimuleert meer 

lokale bestedingen. In principe is 5.000 inwoners voldoende voor 

een flink pakket aan voorzieningen, maar dan moet de basis 

wel kloppen, daarna kun je langzaam uitbouwen. Daar gaat het 

dus om. Wij kunnen mensen niet vertellen waar ze hun inkopen 

moeten doen, we kunnen wel proberen het zo aantrekkelijk mo-

gelijk te maken door de juiste randvoorwaarden te scheppen. De 

volgende fase is de realisatie van het nieuwe Dorpsplein waar 

we hopen dat er nieuwe ondernemers zich melden om het aan-

bod aan voorzieningen verder uit te breiden. Wie interesse heeft 

kan zich trouwens nu reeds bij ons melden. Als dat ons over een 

aantal jaren is gelukt, zijn denk ik alle betrokkenen tevreden en 

is het lange wachten niet voor niets geweest.”  

Vervolg van vorige pagina



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

Advertentie seizoen 2014

Aan één dag spelen niet genoeg? 
Koop Tivoli’s voordelige Vakantiekaart!

        t/m 26 oktober 2014 onbeperkt genieten van   
        onze attracties
        1 x GRATIS naar 3 andere parken
        1 x 50% korting bij 4 andere parken
        1 x vrienden/familiekorting van € 5,- p.p.
        Gratis parkeren

* Kijk op www.parktivoli.nl voor meer info en voorwaarden

€ 99,95 p. gezin

€ 145,00
Vakantiekaart gezin

*€ 29,95 p.p.

€ 49,95
Vakantiekaart (v.a. 2 jr )

*Meer dan 25 attracties 

én speeltoestellen
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Het (vakantie-)boek van Greta Rubingh 
‘Ik kan mij 
heerlijk verliezen 
in een boek’  

Vakantie
“Vorig jaar heb ik ‘Haar naam was Sarah’ van Tatiana de Rosnay 

gelezen. Het gaat over een joodse familie, die naar een concen-

tratiekamp gaat. Het meisje Sarah ontsnapt. Een heel spannend 

en aangrijpend boek. Ik heb wel geleerd dat dit niet echt iets is 

voor op vakantie. Net als ‘Hoe duur was de suiker’ over slavernij 

in Suriname. Dit soort boeken laten je niet los. Dus voortaan 

neem ik luchtige boeken mee op vakantie.” 

Manegeclubje
Vroeger las Greta al heel veel. Nu wordt de leeshonger aange-

wakkerd tijdens de paardrijles van de kinderen. “Wij drinken 

met een groepje moeders een uur lang thee tijdens de les. Wij 

wisselen e-books uit en bespreken boeken. Een soort boeken-

clubje dus, door de gedeelde interesse in lezen.” Boeken die 

Greta niet kunnen boeien zijn bijvoorbeeld van 

de hand van Isa Hoes of Daphne Dekkers. “Het 

boek over Antonie Kamerling daar kwam ik niet 

doorheen en de verhalen van Daphne interes-

seren mij niet.” 

Aanbeveling
“Mijn mooiste boek is ‘Bericht van een 

moeder’ van Xinran over het afstaan van 

kinderen in China. Binnenkort ontmoeten wij 

de schrijfster weer.”

Greta beveelt het boek van Tatiana de 

Rosnay aan. “Dat zou iedereen moeten le-

zen. Wat ik nog meer aanraad: luisterboe-

ken! Het boek wordt vaak zo mooi vertelt 

en je kunt het prima onderweg doen of 

tijdens het strijken of afwassen. Dan zit ik 

er helemaal in. Voor mij is lezen even in 

een andere wereld zijn. Zo heerlijk!

Een boek op het nachtkastje, een boek mee op vakantie of 

lezen tussen de bedrijven door: iedereen leest op zijn eigen 

manier. De Peperbus vroeg aan Greta Rubingh hoe het zit 

met haar favoriete (vakantie-)boek en haar leesgewoontes. 

 

“Op vakantie lees ik graag spannende boeken, bijvoorbeeld van 

Susanne Vermeer, Esther Verhoef en Linda van Rijn. Lekker luch-

tig en het leest lekker weg. Linda van Rijn schrijft vaak boeken 

die zich in het buitenland afspelen, zoals Blue Curaçao, Piste 

Alarm en De Suite. Ik heb gemerkt dat je de omgeving herkent, 

zo goed heeft zij geschreven.”

Op de bank
Greta, informatrice voor Moeders voor Moeders, woont met haar 

man en twee dochters aan de Steenovenlaan en kan echt genie-

ten van een boek. Lekker op de bank met een boek, een kopje 

thee en een koekje. “Ik krijg dan het gevoel dat ik heerlijk weg 

kan kruipen in een boek.” Alhoewel de charme van het papieren 

boek blijft, leest Greta inmiddels ook digitale boeken 

via een tablet en sinds kort 

zelfs via de Iphone. “Het is 

een kwestie van wennen. 

Voordeel van de smartphone 

is dat ik heel snel een boek 

kan downloaden als ik een 

mooie titel hoor. Je hebt je 

boek altijd bij je.”

China
Naast het luchtige genre voor 

op vakantie leest Greta graag 

over China, adoptieboeken of pe-

dagogische boeken. “Wij hebben 

twee dochters uit China, die nu 13 

en 11 jaar zijn. Ooit gaan wij een 

reis maken naar China. Ik kijk altijd 

uit naar boeken van mensen die 

zo’n ‘rootsreis’ hebben gemaakt.” 

Door Roelie van der Weide
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Ras Makelaars & Hypotheken 
Hoofdstraat 50 

6671 CE  ZETTEN 
Tel: (0488) 42 00 44 

Email: info@rasmakelaars.nl 

HOGE RIEM  7                     HETEREN 

 
     VRAAGPRIJS: € 285.000,- K.K. 
Royale uitstekend onderhouden halfvrij-
staand woonhuis met inpandige garage. 

DORPSSTRAAT 1                HETEREN 

 
     VRAAGPRIJS: € 360.000,- K.K.  
Op een mooie vrij perceel aan de dijk 
gelegen royaal vrijstaand woonhuis. 

BRETAGNESINGEL 17        HETEREN 

 
     VRAAGPRIJS: € 189.000,- K.K.  
Goed onderhouden royale gemoderni-
seerde eengezinswoning met berging. 

KASTANJELAAN 2               HETEREN 

 
     VRAAGPRIJS: € 369.000,- K.K.  
Op een bijzonder mooie locatie aan de 
Rijndijk gelegen vrijstaand woonhuis. 

 
Professioneel advies bij de 

verkoop van uw woning loont. 
 

RAS MAKELAARS staat garant voor een 
vakkundig aanpak. Van taxatie tot 
bemiddeling, van advertentie tot 

koopakte; wij weten ervan. 
 

  

KAMPERFOELIESTR. 39    HETEREN 

 
     VRAAGPRIJS: € 229.500,- K.K.       
Uitstekend onderhouden royale hoekwo-
ning met berging en zonnige achtertuin.  

NARCISSENSTRAAT 69     HETEREN 

 
     VRAAGPRIJS: € 179.500,- K.K. 
Uitstekend onderhouden eengezinswoning
met grote stenen berging en veranda. 

KERKLAAN 51                     HETEREN 

 
     VRAAGPRIJS: € 189.900,- K.K.     
Uitgebouwde moderne zeer goed onder-
houden eengezinswoning met berging. 

ZESMORGEN 14                 HETEREN 

 
     VRAAGPRIJS: € 239.000,- K.K. 
Goed onderhouden jonge 2-onder-1-kap-
woning met ruime berging en zonnige tuin 

Wat is UW woning waard? Kies voor een GRATIS 
taxatie! Overweegt u uw woning te verkopen? Dan is 
het handig om nu al te weten wat deze waard is. Ras 
Makelaars voert daarom een GEHEEL GRATIS taxatie 
voor u uit wanneer u deze Waardebon opstuurt of een 
afspraak maakt via email of telefoon.  
 

 Ja, ik wil ook een gratis taxatie, bel mij voor een afspraak! 
 De heer/mevrouw:…………………………………………………………….............................................. 
 Adres:…………………………………………………………………………………………………………….. 
 PC/Woonplaats:……………………………………………………………….............................................. 
 Telefoonnr.:…………………………………………………………………..….……………………………… 


