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Voor u ligt de Peperbus, het magazine van Heteren, waar we ook als Oranje-
comité erg trots op zijn. Deze editie staat weer in het teken van Koningsdag. 
Een dag in Heteren voor jong en oud en een dag waar we erg naar uitkijken.

We zijn als Oranje Comité ook dit jaar weer erg druk geweest met het organise-
ren van Koningsnacht en Koningsdag. Zonder de hulp van vele vrijwilligers en 
de sponsorende bedrijven was de organisatie niet mogelijk geweest. Daarvoor 
onze hartelijke dank!

Een speciale woord van dank gaat uit naar Jan Hoegee. Helaas heeft hij beslo-
ten om te stoppen met het Oranje Comité. Jan heel erg bedankt voor jouw inzet 
in de afgelopen jaren en de bijdrage aan de gezellige vergaderingen! 

Evenals vorig jaar is er ook dit jaar weer veel te beleven op het feestterrein 
bij Zalencentrum de Bongerd. Te beginnen met koningsnacht, een ontspan-
nen avond uit met live muziek. Dit jaar zal er ook een goochelaar zijn die  
zijn kunsten komt vertonen. Koningsdag is weer als vanouds met een fiets- 
optocht, ontbijt, kinderspelen en niet te vergeten de zeskamp.

Daarnaast zullen we dit jaar de oorlogsslachtoffers gedenken op 4 mei. Vorig  
jaar kwamen de Britse veteranen bij ons in Heteren om gezamenlijk de  
oorlogsslachtoffers te herdenken. Dit was een speciale gelegenheid die ook  
erg druk werd bezocht.
We hopen dat ook dit jaar de opkomst groot zal zijn en de kinderen van de  
basisscholen weer mooie gedichten willen voordragen tijdens de herdenking.

Dan rest mij om jullie allemaal heel veel plezier te wensen tijdens konings-
nacht en Koningsdag. Hopelijk werkt het weer ook dit jaar mee en zien we  
jullie allen 26 en 27 april op het feestterrein bij de Bongerd

Namens het Oranje Comité
Lisette Keuken, voorzitter

Beste lezer,

In dit aprilnummer van De Peperbus voert Oranje zoals gewoonlijk de boventoon. 

Maar er is ook plaats voor bijzondere verhalen. We hebben een kinderboeken-

schrijfster in ons midden, en een avontuurlijke arts die in een traumahelikopter 

vliegt. We leren de mannen kennen die dagelijks nieuwtjes en meningen uitwis-

selen bij het bankje aan de Nederrijn, een ouder stel dat vertelt over het leven in 

Liefkenshoek, en een negentigjarige die nog springlevend is.

Veel leesplezier!
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Het leven van vader Dorus Heij, moeder Anna 
(meisjesnaam Van Wely), zoontjes Willem (6 jaar) en  
Sander (4 jaar), dochtertje Betsie (1 jaar) en huisgenoot  
Hannes Jager verliep in de beginjaren van de oorlog 
betrekkelijk rustig. Er waren wel beperkingen op-
gelegd door de Duitsers, zoals verduistering van de  
ramen ’s avonds en na 20.00 uur niet meer naar bui-
ten. Ongevraagd moest de familie Heij toestaan dat 
er twee paarden en twee Duitse soldaten, Frank en 
Alfreth, in de stal bivakkeerden. De twee Duitse solda-
ten waren erg jong, ondervoed en smerig. Zij sliepen in 
het hooi. Na een flinke schoonmaakbeurt en een paar 
dagen goed eten kwamen de verhalen van de jongens 
los. Ze wilden eigenlijk maar een ding: terug naar huis. 

De familie Heij woonde in een eenvoudige boerderij 
aan de Dorpsstraat A74 (huidige O.L. Vrouwestraat  
tegenover de voormalige bakkerij van de familie  
Menting) met een groot aantal dieren, een moestuin en 
een weiland voor de dieren. Toen de dreiging van oor-
logsgeweld toenam, moest de familie zich van de ene 
op de andere dag klaarmaken voor evacuatie. Er moes-
ten keuzes worden gemaakt: welke spullen verstoppen 
en welke spullen meenemen? De trouwjurk van moe-
der Anna en het trouwpak van vader Dorus verdwenen 
onder het kippenhok samen met andere kledingstuk-
ken. De dieren werden voor de laatste keer bijgevoerd. 
De hoogstnoodzakelijke spullen werden in de bolder-
kar en kinderwagen gestopt en te voet ging de familie 
Heij via tante Jo en haar man in Zetten naar de schuil-
kelder van de familie Vrieselaar in de Bakkerstraat in 
Zetten. In de schuilkelder leefden gedurende 2,5 week 
ongeveer dertig mensen, hutje mutje, oud en jong.  
In die periode werd een kind geboren en stierf een  
oudere vrouw.

Sander kan zich een moment herinneren waarop zijn 
vader en jongere broertje even naar buiten gingen 
voor een hap frisse lucht om vervolgens, ongedeerd, 
naar binnen te springen na een granaatinslag. 

Na een paar weken moest de familie vanwege de toene-
mende onrust doorreizen naar het bevrijde Eindho-
ven (met Engelse vrachtwagens) en kwam zij terecht 
in het Philipsgebouw Strijp 3. De familieleden kregen 
in dit enorme gebouw een paar vierkante meter toe-
gewezen om te slapen en hun spullen neer te leggen.
Privacy was er niet. Gelukkig was het eten, ‘philiprak’, 
goed en gevarieerd, met dank aan de familie Philips.

Tijdens een van de dagelijkse wandelingen ontmoet-
te de familie Heij de familie Hagen uit Eindhoven. 
Zij nodigden de Heterenaren uit om op de koffie te  
komen. De klik tussen de twee gezinnen was zo goed 
dat de familie Hagen vroeg of zij bij hen wilden  
komen wonen! Niet alleen de ruimte maar alle spullen 
in huis werden gedeeld. Toen na enkele maanden bij de  
familie Hagen een tweeling werd geboren, werd de 
dochter vernoemd naar de dochter van de familie 
Heij, Betsie.

Door de geboorte nam de drukte in huize Hagen toe. 
Na gezamenlijk overleg werd besloten nieuw onder-
dak voor de Heterenaren te zoeken, al zou de familie 
Hagen de dagelijkse hulp van de familie Heij missen. 
Het contact bleef.

De familie Heij kwam vervolgens een paar maanden 
bij een vrijgezelle boer De Wit met een norse huis-
houdster in Aalst bij Eindhoven terecht. Een huis-
houdster die niet van kinderen hield. Het was uit te 
houden, zeker omdat de bevrijders verder optrokken 
en de bevrijding nabij was.

Na de bevrijding keerde de familie terug in Heteren. 
De boerderij stond er gelukkig nog! De hooiberg was  
vernield door een granaatinslag, de chaos in de boer-
derij was groot, alle ruiten waren kapot, de weck-
flessen waren leeggegeten, alle dieren waren weg of 
lagen dood op het terrein. Veel goede spullen waren 
verdwenen, maar de trouwjurk en het trouwpak  
lagen, half vergaan, onder het kippenhok. Vergaan 
door het water van de Rijn dat in een groot deel van 
Heteren stond omdat de Duitsers bij Elden de dijk 
hadden doorgestoken.

De familie mocht de boerderij niet in vanwege de  
kadavers en mogelijke explosieven. De kadavers  
werden weggehaald en de boerderij werd ontsmet. 
De explosievendienst heeft vervolgens het terrein 
rondom de boerderij uitgekamd om explosieven op te  
sporen. Het herstel kon beginnen.

De ruiten werden geplaatst (helaas alleen bene-
den), het timmerwerk werd hersteld, nieuwe dieren  
kwamen in de stallen en via een kledingdepot  
kwamen er kleren. De hulp die buren elkaar in die  
periode gaven, was hartverwarmend. De bevrijding 
was groots!

In september 1944 moest een groot aantal Heterense families door het toenemende oorlogsgeweld evacueren naar het be-

vrijde zuiden van Nederland. De familie Heij was er een van. Heterenaar Sander Heij en zijn zus Betsie maakten deel uit van 

die familie.. OPGetekeNd dOOR SANdeR eN BetSIe HeIJ

Tevens een 
eerbetoon aan 
onze ouders en 
onze bevrijders
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Bij Badmintonvereniging Heteren kun 
je in een gezellige sfeer de badminton-
sport leren kennen. Om mee te kun-
nen spelen hoef je geen supertalent te 
zijn, enthousiasme en doorzettingsver-
mogen zijn al voldoende om een leuk 
partijtje te spelen! Elke woensdagavond 
zijn er twee trainingen in sporthal  
’t Binnenveld te Heteren. Een training 
voor groep 1 (6-12 jaar) en een voor groep 
2 (13-18 jaar en senioren). Groep 1 speelt 
van 18.00 tot 19.30, en groep 2 van 19.30 
tot 21.00. Rackets zijn te leen, dus als je 
zin hebt om een keer mee te spelen, kom 
dan vooral langs op woensdagavond! Je 
kunt drie keer gratis mee trainen.
Voor vragen en meer informatie kan je 
mailen naar info@badmintonheteren.nl, 
maar de beste indruk krijg je wanneer je 
langskomt! 

Buiten vriest het soms nog licht en is het 
al vroeg donker. Geen omstandigheden 
om al aan de kinderspeelweek te denken, 
maar we hebben er inmiddels alweer een 
aantal vergaderingen op zitten om ook dit 
jaar goed voorbereid aan de speelweek van 
22 tot en met 26 augustus te beginnen. 
Als bestuur moeten we dit jaar afscheid  
nemen van twee vaste krachten van het 
eerste uur. Jeannette en Frederike kun-
nen in de toekomst door privéomstan-
digheden niet meer de tijd vrijmaken die 
nodig is om de speelweek mede te helpen 
organiseren en tijdens de week te begelei-
den. Jeannette neemt na de speelweek af-
scheid, Frederike heeft al afscheid geno-

Badmintonvereniging 
Heteren zoekt nieuwe 
leden!

Haal- en brengservice 
Heteren

Fun4kids kinderspeelweek 2016

De Peperbus speelt in op de behoefte om 

naast verenigingen ook niet-verenigin-

gen, zoals buurtgroepen en bewegingen, 

een platform te bieden om informatie met 

lezers te delen. Wilt u tekst aanleveren, 

dan gelden de volgende spelregels: maxi-

maal 11 regels tekst, lettertype 11. 

Heb je vragen, dan kun je contact  

opnemen met Barbara van Brakel via 

info@peperbus-heteren.nl

men. Gelukkig zijn er vrij snel twee nieuwe 
enthousiaste bestuursleden gevonden: El-
vira en ondergetekende, beiden met nog 
jonge kinderen en regelmatig vrijwilliger 
bij de speelweek. Een mooie waarborg 
voor de toekomst van de Fun4kids. Met 
de hulp van de overgebleven leden en de 
draaiboeken kwamen wij in een gespreid 
bedje. In de volgende Peperbus zal er een 
foto komen van het nieuwe voltallige be-
stuur en wat meer over de speelweek.

Gerard Bressers

Als het voor u moeilijk is om u zelfstandig 
te verplaatsen, kunt u gebruik maken van 
de Haal- en brengservice Heteren. Bij-
voorbeeld om in Heteren deel te nemen 
aan een activiteit of bij een kennis in het 
dorp een kopje koffie te drinken. Maar 
ook als u gebonden bent aan een rolstoel 
en graag eens een rondje wil ‘wandelen’ 
kunt u bij Haal- en brengservice Heteren 
terecht. 

Bij het gebruik maken van de service gel-
den de volgende regels: 
-  Het betreft vervoer binnen het dorp  

Heteren; 
-  Een verzoek wordt, in principe, mini-

maal 24 uur van tevoren bij een coördi-
nator ingediend; 

-  De coördinator stuurt uw naam en tele-
foonnummer naar een vrijwilliger, zo-
dat deze zelf contact met u kan opnemen 
om een afspraak te maken; 

-  Er is geen garantie dat elke vraag positief 
kan worden beantwoord; 

-  Er zijn geen kosten verbonden aan deel-
name. 

Het doel van de Haal- en Breng Service 
Heteren is om de mobiliteit van oudere 
mensen in Heteren te ondersteunen om 
zo maatschappelijk meedoen mogelijk 
te maken. De service wordt mogelijk ge-
maakt door twee coördinatoren en een 
groep vrijwilligers die het bovenstaande 
doel steunen. Maar het is bovenal een 
vriendendienst! 

Om gebruik te maken van de service 
neemt u contact op met een van de  
coördinatoren. Stuur een mail naar  
halen.brengen@heterensociaal.nl of bel 
met Monique Tijssen 06-46242656 of 
Henny Wolsink 06-15131376.
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Gemengd koor Couleur Locale uit  
Heteren is 20 jaar geleden opgericht  
door een klein clubje enthousiaste inwo-
ners en is in de loop der jaren uitgegroeid 
tot een hecht koor bestaande uit leden die 
niet alleen uit Heteren maar uit de wijde 
omtrek komen. Zingen staat voorop maar 
de onderlinge band is zeker ook belang-
rijk.
2016 belooft een druk jaar te worden voor 
het koor. Het begon al in februari met 
een Valentijnsconcert in Elst, in maart  
met een optreden in de Concertzaal in  
Oosterbeek met mannenkoor MIO uit  
Renkum en op 8 april deed het koor mee  
aan de Volkorenavond in Arnhem in  
de Koepelkerk. Dan even tijd om op adem  
te komen want in het najaar gaat het  
20-jarig jubileum uitbundig gevierd  
worden.

Couleur Locale 
20 jaar jong!!

Zin om mee te zingen in ons enthousi-
aste koor? Je bent van harte welkom op  
donderdagavond, we zingen vanaf 20.00 
uur in de Julianaschool o.l.v. Sead Siocic 

liederen van over de hele wereld. 
Wel even van te voren melden via 
anszoetbrood@gmail.com, meer info: 
www.koorcouleurlocale.nl.

U bent op zoek naar een leuke en zinvolle besteding van uw 
vrije tijd? Dat kan als vrijwilliger bij Stichting Samen Zorgen! 

Voor locatie Liefkenshoek in Heteren zoeken wij chauffeurs 
voor de bus. Het gaat hierbij specifiek om het verzorgen van 
het vervoer van bewoners en deelnemers aan de dagbesteding. 
Bent u beschikbaar op maandag of donderdag en wilt u graag 
vrijwilligerswerk doen? Dan horen wij heel graag van u.

Interesse?

Heeft u interesse of wilt u meer informatie, dan kunt u contact 
opnemen met Ellen Maassen, teamleider organisatie-onder-
steuning.

Via de mail: e.maassen@stgsamenzorgen.nl of via het alge-
mene telefoonnummer van De Hoge Hof: 0488-452541 of  
Liefkenshoek: 026-4722214. 

Liefkenshoek zoekt chauffeurs 

In Heteren hebben we een kleine, maar enthousiaste groep 
vrouwen die met elkaar veel activiteiten ondernemen. Er is elke 
maand een avond met spreker of andere activiteit. Verder is er een 
leeskring, gaan we met elkaar wandelen of fietsen en er wordt zo 
nu en dan een creatieve avond of middag gehouden. We zouden er 
nog graag enthousiaste dames bij hebben.

Kom gerust een avond kijken of neem contact op met een van 
de bestuursleden. Verdere informatie vindt u op de website van 
Vrouwen van NU afdeling Heteren. U bent van harte welkom! 

Ons programma voor de rest van het jaar ziet er als volgt uit:
19 september: Lezing over Paddenstoelen. 
Door mw. Ineke Ammerlaan uit Bennekom.
24 oktober: Het maken van Glas in Lood en Glazen kralen. 
Door mw. Margo van Velthoven uit Maurik.
21 november: Stichting Ambulance Wens Nederland. 
Door dhr. Kees Veldboer uit Rotterdam.
12 december: Eindejaars “High Tea”.

Wandelen, fietsen en andere activiteiten
 worden d.m.v. de nieuwsbrief bekend gemaakt.

Vrouwen van nu 
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Bijna 25 jaar geleden ging een groep 
met veel hulpgoederen naar Hodod, een  
gemeente met vier dorpen, in Roemenië.
De armoe en de wanhoop na de commu-
nistische periode en de gastvrijheid heeft 
de groep gemotiveerd om de hulp voort te 
zetten.
Zo ontstond onze stichting en het begin 
van een warme vriendschap. Barátok  
betekent vrienden.
De afstand is groot, maar voor ons is  
Hodod dichtbij door de goede contacten 
met de huisarts, de burgemeester, direc-
teur en personeel van de scholen en andere  
instellingen.
We hebben kunnen helpen bij het oprich-

ten van de tandartspraktijk en de vier 
dorpshuizen, de vernieuwing van de scho-
len en de bejaardenzorg.
Dit alles hebben we niet gekund zonder 
jullie hulp! Daarbij denken we aan de gif-
ten, de jaarlijkse wijnactie (22-27 febru-
ari 2016) en de bridgedrive (12 november 
2016).
Elk najaar bezoekt een deel van de groep 
nog steeds enthousiast onze vrienden 
daar in Hodod. Kijk voor meer informatie 
op www.baratokromania.nl .
 
Jan te Kloeze, voorzitter
Folkert de Vries, penningmeester
Liesbeth van Zijl, secretaris

Stichting Barátok România

De vier- en achttallen bij de Hofruiters zijn 

altijd een feest om te zien.

Een groep van maximaal tien ruiters rijdt, 
in een bepaald thema verkleed, een mooie 
proef op muziek. Dit jaar hebben we kun-
nen genieten van o.a. Grease, trompet-
korps, The Jackson 5, Buurman & Buur-
man, Sneeuwwitje en de 7 dwergen, Star 
Wars, Popart en nog veel meer bijzondere 
groepen.

De grote winnaar van de dag is een gevor-
derde groep met Pacman. Zij wonnen de 
Piet van den Hof prijs. Deze prijs win je 
alleen wanneer alles klopt: de kleding, de 
muziek, originaliteit en als de proef ook 
nog eens bijna perfect wordt uitgevoerd.

Ook langs deze weg willen wij alle ruiters, 
ouders, vrijwilligers en instructie bedan-
ken voor hun enorme inzet om van deze 
dag een feest te maken!

Hofruiters Nieuws
Op zondag 13 maart jl. is onder overwel-
digende belangstelling een open dag ge-
houden bij de Heterense Tennisvereni-
ging. Het grootste gedeelte van de dag 
was bestemd voor de (nieuwe) jeugd. Ook 
senioren konden zich uitleven en mee-
doen aan de grabbel die in de middag ge-
houden werd. Een leuke bijkomstigheid 
was dat de jeugd voordelig een racket aan 
kon schaffen. Wanneer ze al een racket 
hadden konden ze lid worden zonder  
inschrijfgeld te betalen!

Een compliment voor de zeer enthou-
siaste jeugdcommissie die alles had  
georganiseerd, is hier zeker op zijn plaats.

Open dag HTV

De Peperbus speelt in op de behoefte om 

naast verenigingen ook niet-verenigin-

gen, zoals buurtgroepen en bewegingen, 

een platform te bieden om informatie met 

lezers te delen. Wilt u tekst aanleveren, 

dan gelden de volgende spelregels: maxi-

maal 11 regels tekst, lettertype 11. 

Heb je vragen, dan kun je contact  

opnemen met Barbara van Brakel via 

info@peperbus-heteren.nl
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Next Movement is jarig!

Onder de naam Saltatio begonnen de eer-
ste streetdancelessen bij Judovereniging 
Heteren. Maar na vijf jaar was het tijd 
voor de volgende stap voor Next Move-
ment. Eerst in de gymzaal van de oude  
locatie van de Bongerd, maar niet al te 
lang daarna in de huidige eigen locatie 
(Achterstaat 10). Het enthousiaste team 
bij Next Movement biedt naast street-
dance, breakdance en hiphop voor kinde-
ren en jongeren ook streetdance en sport-
lessen voor volwassenen. Kom gerust een 
keertje kijken en meedoen, de deuren 
staan altijd open!
 
Het is een bijzonder jaar voor Next Move-
ment, de dansschool bestaat namelijk 
10 jaar! Om dit te vieren, worden een 

jaar lang vele activiteiten georganiseerd 
voor de leden. Zo was er in september 
2015 een verjaardagsfeest voor de jeug-
dige leden en in november een aerobics 
avond voor de jongeren. In januari 2016 
een danswedstrijd genaamd The Battle 
voor alle dansers. In februari heeft een 
aantal groepen een optreden verzorgd bij 
de carnaval in Driel en bij Liefkenshoek. 
In de planning staan onder andere een  
Aerobics avond voor de volwassen leden en 
optredens bij Koningsdag en Midzomer-
nacht. Daarnaast zijn de demo teams van 
Next Movement - the Fly, the Fresh, the 
Flex en the Funky - druk met wedstrijden 
en optredens. Het jubileumjaar wordt op  
9 en 10 juli afgesloten met een viertal spet-
terende eindshows. Kom je kijken?

Op 23 maart jl. wandelden de leerlingen 
van groep 7 en 8 van de drie basisscho-
len (Obs de Klimboom, de Haafkakkers 
en Kon. Julianaschool) in Heteren voor  
Amref Flying Doctors. Tijdens Wandelen 
voor Water liepen de leerlingen zes kilome-
ter lang met een rugzak met zes liter water 
op hun rug. Op deze manier hebben ze geld 
opgehaald voor hun leeftijdsgenootjes in 
Ethiopië en werd de dagelijkse realiteit 
in Afrika invoelbaar. Want in Ethiopië  
lopen veel kinderen dagelijks kilometers 
om zichzelf en hun familie van schoon 
drinkwater te voorzien. De opbrengst 

van deze sponsorloop gaat dan ook naar 
een water- en sanitatieprogramma van  
Amref in de sloppenwijken van Addis 
Abeba in Ethiopië. 

Gastles over water

Voorafgaand aan de wandeling hebben de 
leerlingen een gastles gekregen. Tijdens 
deze les leerden de leerlingen eerst over 
de geschiedenis van water in Nederland. 
Vervolgens werd er aandacht besteed aan 
de huidige situatie in Ethiopië. Want 
schoon drinkwater, voldoende toiletten 
en riolering zijn in de sloppenwijken van 

Wandelen voor water

Addis Abeba niet vanzelfsprekend. Met 
deze sponsorloop helpen Nederlandse 
kinderen dit te veranderen!

Aqua for All

Wandelen voor Water is een initiatief 
van Aqua for All dat dit jaar voor de 
veertiende keer wordt georganiseerd. In  
totaal doen meer dan 26.000 leerlingen 
uit groep 7 en 8 in heel Nederland mee. 

Gezocht nieuwe 
leiding voor scouting 
De Roode Toren
 
Onze schipper gaat met pensioen! Wij 
zijn op zoek naar nieuwe leiding om ons 
team te versterken.
Vind je het leuk om met kinderen leuke 
dingen te ondernemen, dan komen wij 
graag in contact met jou. Vanaf 18 jaar 
kun je als leiding met ons meedoen, dus 
twijfel niet en doe gezellig met ons mee.
Ook kinderen vanaf negen jaar, met  
minimaal zwemdiploma A, zijn van har-
te welkom. 
Voor meer informatie: 
deroodetoren@live.nl 
De koffie en thee staan klaar, tot ziens!
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In Heteren wonen 
Ingrid en Karel met hun 
twee kinderen. In 2001 zijn ze hier 
neergestreken. ‘Mijn zus woonde al 
in Heteren en nu wonen ook mijn ouders hier’, 
vertelt Ingrid. ‘Dat is erg fijn.’
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“We hebben elkaar ontmoet in Engeland. Karel werkte op de 
spoedeisende hulp en ik bij de chirurgie. Terug in Nederland werd 
me duidelijk dat mijn hart bij de anesthesiologie en de acute zorg 
lag. Na onze specialisatie hebben we een jaar in Australië gewerkt. 
Hierna kon ik als anesthesioloog aan de slag in het Academisch 
Medisch Centrum Rotterdam en Karel ging werken als trauma-
chirurg in Arnhem.”

“Mijn basis is het Erasmus ziekenhuis; ik heb daar de eerste jaren 
naast mijn werk als anesthesioloog veel tijd gestoken in onder-
zoek. In 2008 ben ik uiteindelijk gepromoveerd op het onderwerp 
‘niertransplantatie van levende nier- donoren’. Hierna heb ik me 
kunnen toeleggen op mijn grote passie: ‘de acute zorg’. De nier-
transplantaties heb ik echter nooit vaarwel gezegd, nog steeds  
begeleid ik patiënten die een niertransplantatie ondergaan en hun 
levende donoren. Ook zorg ik voor overleden patiënten die orga-
nen doneren voor transplantatiedoeleinden. Dat gebeurt sinds 
drie jaar met het ZUT, dit staat voor Zelfstandig Uitname Team. 
Voor het ZUT bestond, ging alleen de chirurg naar het ziekenhuis 
waar de orgaandonor ligt. Nu gaat hij met een heel team naar de 
donor toe. Dat is veel efficiënter gebleken. 
Samen met mijn collega’s uit Rotterdam en Leiden moet ik 24/7 
beschikbaar zijn. En tot slot ben ik defensie-arts/anesthesioloog, 
neem ik deel aan oefeningen en trainingen en word ik ook perio-
diek uitgezonden.”

“Op dit moment doe ik naast de algemene anesthesiologische 
werkzaamheden, met name de acute opvang binnen en buiten 
ons ziekenhuis. Sinds 2008 werk ik samen met nog negen collega’s 
op de ‘trauma-heli’. De Lifeliner 2 waar wij mee vliegen, is gesta-
tioneerd op Rotterdam The Hague Airport. De traumahelikopter 
die hier in deze regio vliegt, is de Lifeliner 3, die wordt ingezet 
vanaf vliegbasis Volkel. Na oproep zijn we binnen drie minuten 
in de lucht om zo snel mogelijk naar de plaats van het incident 
te gaan. Meestal kunnen we de helikopter dicht bij het incident 
landen. Ter plekke stap ik –met zware rugzak- uit en ga het ambu-
lance-personeel helpen. Dat is meestal al voor ons aanwezig. Het 
team bestaat uit een piloot, een verpleegkundige en een arts. De 

verpleegkundige navigeert en is mede verantwoordelijk voor de  
veiligheid van de helikopter. Daarnaast ondersteunt de verpleeg-
kundige en soms ook de piloot mij bij het medische werk. We zijn 
een klein en enorm hecht team, het komt aan op teamwork. Ons 
doel is de patiënt stabiliseren; ademhaling en circulatie (hart- 
functie) zijn daarbij van levensbelang. Het zijn heftige ongeluk- 
ken, vaak ongevallen met kinderen, beklemmingen, gewelds- 
incidenten, verdrinking, suïcide. Er wordt ontzettend goed  
samengewerkt met ambulancepersoneel, politie en brandweer. 

Aan opdringerige omstanders kan ik nog steeds niet wennen. 
Maar we krijgen ook hulp van van de omstanders. We krijgen tips, 
adviezen of hulpmiddelen van omstanders om snel op de plaats 
van het incident te komen. Een leenfiets kan dan erg handig zijn! 
De mensen die het slachtoffer geholpen hebben door 112 te bellen, 
te starten met reanimatie of de patiënt warm te houden, probeer 
ik altijd ter plekke te bedanken. Hun handelen geeft de patiënt  
extra kans op overleven!” 

“Wanneer ik thuis ben zorg ik voor de beesten - de pony’s - en loop 
hard. Ik moet in conditie blijven. Er blijft weinig tijd over voor 
andere hobby’s. Wat heel gaaf is, Karel en ik gaan dit jaar voor de 
tweede keer mee als medici met de Libya Rally. Deze cross country 
rally wordt tegenwoordig in Marokko gehouden. Het is voor de 
deelnemers een zware rally (een beetje vergelijkbaar met de Dakar 
rally) en helaas ook met ongelukken. Wij zijn er dan voor de eerste 
opvang; Karel rijdt een medische auto en ik … ik zit natuurlijk op 
de heli.”

“Ik houd ernorm veel van mijn werk! Buiten het ziekenhuis komt 
het vaak neer op improviseren en samen met het team de best mo-
gelijke zorg leveren. Ons handelen kan zoveel uitmaken voor het 
leven van een patient.

Wij houden van reizen en onze ultieme wens is een vrachtwagen  
ombouwen en de wereld rondreizen. We hebben ons vrachtwagen- 
rijbewijs al gehaald. Een goede gezondheid is daarvoor wel van  
belang.”

Op het moment dat ik Ingrid spreek, is Karel in het buitenland. Ingrid vertelt dat hij ook arts is en regelmatig uitgezonden 

wordt door Defensie. Het is best bijzonder, allebei arts, allebei werkzaam voor Defensie en allebei passie voor traumatologie 

en acute zorg. dOOR JeLLe LOOSmAN

Ingrid,	
arts	in	hart	
en nieren
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Bijna 2,5 jaar geleden kwamen Dinie 
en Henk Stap in een nieuw huurappar-
tement aan de Rauwendael te wonen. 
Hun toekomst werd drie dagen na de 
verhuizing ruw verstoord, want Dinie 
werd ziek. Na veel ziekenhuisopnames 
kreeg Dinie een plekje in Liefkenshoek, 
op steenworp afstand van hun apparte-
ment. “Wij hebben ons neergelegd bij de 
situatie dat er geen appartement voor 
twee personen in Liefkenshoek beschik-
baar is. Je moet een keer tevreden zijn.” 
De heer Stap (83), ‘ze noemen mij hier 
broeder Henk’, is heel tevreden met hoe 
het gaat. Iedere dag gaat hij ’s ochtends 
naar Liefkenshoek om daar de dag en de 
avond door te brengen bij zijn vrouw. Bij-
na de hele verzorging neemt hij voor zijn  
rekening. Dinie (77): “In juni zijn wij 60 
jaar getrouwd. Wij hebben het goed.” 

Valburg

Beiden zijn opgegroeid in Heteren en 
woonden onder andere aan de Onze Lieve 
Vrouwestraat. Henk: “Zij is er eentje van 
Jan van Gert. Wij wilden op een gegeven 
moment graag gelijkvloers wonen, maar 
dat lukte niet in Heteren. Van armoede 
zijn wij toen in Valburg gaan wonen. Nu 
zijn wij terug in de bekende omgeving.” 

Iedere dag is het drie keer koffiedrin-
ken beneden in het restaurant. “ Heel 
gezellig”, volgens Henk. Daarnaast doen 
beiden volop mee aan de activiteiten in  
Liefkenshoek. Dinie schildert twee keer 
per week in groepsverband en samen gaan 
zij naar de kaartgroep. Henk is daarnaast 
lid van het Shantykoor in Driel. Dinie 
vindt deze Shantymuziek ook heel mooi, 
maar het wordt haar de laatste tijd wat te 
druk. In het weekend is er eigenlijk te wei-
nig te doen in Liefkenshoek. Henk: “Het 
weekend is meer bedoeld voor familie-
bezoek. Toch zijn activiteiten dan ook wel-
kom.” 

Duofiets

Dinie glundert als de duofiets ter sprake 
komt. “Heerlijk fietsen met Jasper. Wij 
zijn wel eens via het pontje bij Driel naar  
de overkant gegaan en via het nieuwe  
pontje bij de steenfabriek weer terug.”  
Voor grotere afstanden pakken zij de  
auto, want Henk heeft een bus waar de  
rolstoel in kan. Henk rijdt zijn vrouw  
overal naar toe. Henk: “Ik heb in de steen-
fabriek gewerkt, maar was al vroeg arbeids- 
ongeschikt vanwege mijn rug. Op een 
gegeven moment konden wij een cam-
per kopen en hebben het hele land door- 

gereisd.” Dinie was een ster in het maken  
van kaarten, in breien en kon goed uit de 
voeten met de naaimachine. Nu doet het 
echtpaar het wat rustiger aan.

Heerlijk eten

Het leven in Liefkenshoek is goed. Dinie: 
“Wij hebben niets te klagen. Het eten is af 
en toe zelfs te goed!” Beiden eten beneden, 
samen met andere bewoners in het restau-
rant. “Iedereen heeft zo’n beetje zijn vaste 
plek. Wij vinden beneden eten gewoon 
gezelliger.” Wat nog wel beter kan, is de 
ontvangst bij binnenkomst, vinden bei-
den. “Bijvoorbeeld bij de Hoge Hof word 
je als bezoeker meteen door vrijwilligers 
opgevangen. Hier is de binnenkomst wat 
ongezelliger.” 

Verzorging

Beiden vinden de verzorging uitstekend 
in Liefkenshoek. Zeker toen Henk long-
ontsteking had en Dinie dus volledig aan-
gewezen was op de verzorgenden. “Ik hoef 
maar te bellen en er komt iemand.” 
Beiden kijken uit naar hun trouwdag, die 
natuurlijk gevierd gaat worden met zus-
sen, broers, kinderen, klein- en achter-
kleinkinderen. Henk: “Ja, oud worden is 
mooi, als je maar een beetje gezond blijft.” 

Liefkenshoek:	een	bijzondere	plek	in	ons	dorp

Eigenlijk is het heel bij-

zonder om in ons dorp, 

aan de Hyacintenstraat, 

een eigen ‘bejaarden-

tehuis’ te hebben. De  

Peperbus neemt een 

kijkje achter de scher-

men. 

Deel 2: Een gesprek 

met bewoners Dinie 

en Henk Stap.

dOOR ROeLIe vAN deR WeIde
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Eeuwen geleden stond Heteren bekend om zijn tabaksteelt 

en tot ver in de twintigste eeuw heeft dat zelfs voortge-

duurd. Daarnaast waren landbouw en fruitteelt erg belang-

rijk voor de werkgelegenheid. Maar ook de steenindustrie 

(in zijn meest simpele vorm) is voor Heteren al eeuwen-

lang een sector, waar heel veel mensen met hard en zwaar 

werk hun geld moesten verdienen.

Wanneer ik nu vanuit mijn Peperbus uitkijk op de volledig ge-
automatiseerde steenfabriek van Wienerberger, dan gaan mijn 
gedachten met weemoed terug naar de tijd van NV Van Wijcks 
Waalsteenfabrieken in de jaren ‘50. Want in mijn jeugd was dat 
een magische naam in het dorp, waar met respect en met een  
zekere onderdanigheid over werd gesproken. Dat respect gold 
met name ook de werknemers, die na een dag van hard werken 
zwart en bestoft door het dorp op huis aan fietsten.
Een enkeling kwam soms het dorpscafé van Huls niet voorbij en 
spoelde daar soms wat al te nadrukkelijk het stof uit zijn keel weg. 
Anderen waren soms toe aan een scheer- of knipbeurt en daar-
voor werd onderweg nog even een tussenstop gemaakt. Geen 
kapper keek er in die tijd van op dat deze mensen rechtstreeks 
vanuit de fabriek, en dus ongewassen, de kappersstoel in ploften.
Tot een jonge kapper de bestaande zaak in Heteren overnam en 
zijn wat stadse vrouw zich na ca. een jaar in het openbaar liet ont-
vallen dat haar man het met al die stofkoppen niet zo best getrof-
fen had. Daarmee brak de kapperscarrière van deze jonge onder-
nemer in de knop, geen ‘stofkop’ bezocht meer zijn zaak en de 
kapper was dankzij zijn ‘liefhebbende’ echtgenote genoodzaakt 
het dorp enkele maanden later te verlaten.
 
In die jaren vijftig hadden de terreinen rond de steenfabriek een 
magische aantrekkingskracht op ons als jeugd. Rond de plas van 
Van Wijck, een plas die dieper en kleiner was dan de huidige, 
werden toen met handgemaakte pijl en bogen, houten geweren, 
hoofdtooien en cowboyhoeden complete wildwestoorlogen door 
ons uitgevochten.

Maar het was ook de omgeving waar eigenaar Van Wijck zijn 
hobby, het jagen op hazen, regelmatig uitoefende. En dan kon 
het zo maar gebeuren dat je tijdens zo’n oorlog plotseling met je 
pijl en boog tegenover een woedende meneer Van Wijck kwam te 
staan die een dubbelloops geweer op je richtte en met overslaan-
de stem riep: “Maak dat je wegkomt hier of ik schiet je overhoop.”
Pijl en boog in paniek achterlatend, rende ik in zo’n geval de  
uiterwaarden door en kwam pas hijgend tot stilstand bij de deur 
van ons huis. Maar na een aantal weken werd die angst weer over-
wonnen en was je even later weer de gevierde held op het slagveld 
van het wilde westen.

Maar kleine kinderen worden groter en komen op een bepaalde 
leeftijd steeds heftiger tot het besef dat er naast jongens ook 
meisjes bestaan. De pijl en boog en houten geweren bleven in de 
spreekwoordelijke wilgen hangen en in navolging van Meneer 
Van Wijck ontstond bij mij een grote liefde voor de jacht. Alleen 
in mijn geval waren dat geen hazen maar richtte ik mijn ‘pijlen’ 
op de meisjes.

En ook toen was het terrein rond de fabriek, met daarop ook een 
doolhof aan hutten waar ooit stenen onder gedroogd werden, 
een geliefde omgeving om je ‘buit’ mee naar toe te ‘slepen‘. Het 
was nog wel de tijd van de ontluikende liefde en het handje in 
handje tussen de hutten doorlopen ervoer ik toen als een soort 
explosie van genot. Dat werd een tijdje later uiteraard weer over-
troffen toen niet ik, maar een ‘ervaren’ 13- jarig meisje mij onder 
de hutten plotseling op mijn mond zoende. Ik rende nog net niet 
in paniek weg, maar die avond kon ik maar niet in slaap komen.
Ach ja, die Van Wijcks Waalsteenfabriek blijft altijd in mijn  
herinnering.

De Kerkuil.

Liefde voor de jacht
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De	Klimboom	
viert	feest!
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Gedreven en zeer betrokken ouders zijn in 1986 de 
grondleggers geweest van de oprichting van de school. 
Zij wilden dat ouders de mogelijkheid konden krijgen 
om, naast de bestaande Rooms-Katholieke en Protes-
tants-Christelijke scholen, te kiezen voor openbaar 
basisonderwijs. Op 19 februari 1987 werd de eerste 
paal geslagen van het definitieve onderkomen aan de 
Schaapsakker, nadat de school een half jaar eerder was 
gestart in tijdelijke noodlokalen iets verderop. 

De ouders van het eerste uur wilden vernieuwend on-
derwijs in Heteren introduceren. En wat een vlucht 
heeft dat genomen. De school groeide in de daarop-
volgende jaren sterk. En vernieuwend zijn ze geble-
ven. Directeur Olga Ophof: “De Klimboom is een plek 
waar kinderen leren hoe zij zich, met hun benen stevig 
in de wereld om hen heen, de kennis en vaardigheden 
van de 21 ste eeuw eigen kunnen maken. Het kind 
staat centraal. We zijn in de gelukkige omstandigheid 
dat we onderwijs kunnen aanbieden dat past bij elk  
individueel kind. Dat doen we door ze zowel indivi-
dueel als in een groep uit te dagen.”

De Klimboom is een IPC-school. Binnen het IPC-
onderwijs leren de kinderen naast de gebruikelijke 
lessen in lezen, taal en rekenen op thematische wijze. 
Er wordt een thema uitgekozen en binnen dit thema 
worden de vakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis, 
techniek, maatschappelijke verhoudingen en derge-
lijke geïntegreerd. Ophof: “Het is mooi om te zien dat 
de kinderen alle facetten van een thema onderzoeken 
en dit aan het einde combineren. Ik heb het idee dat 
de kinderen daardoor meer inzicht krijgen en beter 
verbanden kunnen leggen. Theorie en praktijk komen 
zo mooi bij elkaar. We hebben net een aantal thema’s 
afgerond. Kinderen van groep 5/6 hadden het thema 
“Zij maakten het verschil”. Daarin leerden ze over  
belangrijke personen, zoals Albert Einstein, Anne 
Frank of Martin Luther King. Wat betekenden zij voor 

de huidige wereld.” Aan het einde van ieder thema  
geven de kinderen voor hun medescholieren, leraren  
en ouders een presentatie over alles wat ze geleerd  
hebben. 

Kinderen leren lezen met de LIST-methode. Dit is 
een afkorting voor Lezen Is Top. Hierbij wordt sterk 
de focus gelegd op het vergroten van het leesplezier 
en de leesmotivatie om zo tot betere leesresultaten te 
komen. Goede boeken zijn hierbij van belang en dus 
worden er zeer regelmatig boeken aangeschaft, komt 
er drie tot vier keer per jaar een collectie vanuit de bi-
bliotheek en gaat elke groep eens in de vijf weken zelf 
naar de bibliotheek om daar in tweetallen boeken te 
lenen. Ook wordt er in elke groep veel voorgelezen. 
Carina van Sommeren is leraar en LIST-coördinator 
op de school. Zij ziet dagelijks het enthousiasme van 
de kinderen bij het lezen. “Elke dag wordt minimaal 
45 minuten gelezen. Doordat kinderen de boeken 
kunnen uitkiezen die bij hen passen, zie ik veel lees-
plezier en goede leesresultaten. Dat bevordert ook het 
denkend lezen, ofwel begrijpend lezen.”

De Klimboom maakt onderdeel uit van de Brede 
School de Vogeltuin. In deze Brede School zijn ook 
de andere scholen, peuterspeelzaal, kinderopvang, 
bso en bibliotheek vertegenwoordigd. Via de Brede 
School wordt samengewerkt rondom de belangen van 
het kind. 

Ophof: “We zijn trots op onze school. Met de kinde-
ren, leraren en ouders vormen we een hecht team. Er 
wordt geleerd, we maken plezier en zien de kinderen 
gedurende de jaren dat ze bij ons zijn groeien tot zelf-
standige wezens, waardoor ze de wereld met vertrou-
wen tegemoet treden. Dat de school inmiddels 30 jaar 
bestaat is fantastisch. Het feest was fantastisch. En na 
1 april zal het feest nog niet voorbij zijn. Het hele jaar 
hebben we nog activiteiten met een feestelijk tintje.”

Openbare basisschool De Klimboom werd in 1986 opgericht en bestaat dit jaar 30 jaar. Al 30 jaar een geweldige plek om samen 

te leren en te spelen! Reden voor een feest! Op 1 april jl. werd dit feest uitbundig gevierd op en rond de school aan de Schaaps-

akker in Heteren. Op het schoolplein en in de school waren tal van activiteiten voor jong en oud. Tweedehands kinderkleding, 

speelgoed, bloemen en planten waren te koop op de fancy fair. Degenen met te veel energie konden dat kwijt op het spring-

kussen en de toekomst werd voorspeld door een waarzegger. Snelle en stoere bezoekers konden meerijden in een Porsche of  

op een coole Harley Davidson. Bij het Rad van Fortuin waren mooie prijzen te winnen, alle beschikbaar gesteld door sponsoren. 

De opbrengst wordt gebruikt voor de aanschaf van een heuse klimboom voor op het schoolplein. Al met al een heerlijke feestdag.
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Koningsspelen – Lintjesregen en Koningsdag 2016
We staan weer aan het begin van een mooie 
periode. De lente brengt niet alleen nieuw 
leven; de lente zorgt er ook voor dat we al-
lemaal weer meer buiten gaan leven. Elkaar 
weer meer ontmoeten. De lente brengt ook 
een paar mooie ‘Koninklijke momenten’ 
die de saamhorigheid in ons land vergro-
ten. Waarbij we samen feest vieren en men-
sen die een grote bijdrage aan de gemeen-
schap leveren eens extra in het zonnetje 
zetten. 

En ook de kinderen spelen al mee! Zo vin-
den op vrijdag 22 april overal op Neder-
landse basisscholen, zo ook in Overbetuwe, 
Koningsspelen plaats. Een mooi initiatief 
dat is ontstaan bij de kroning van Koning 
Willem Alexander met de bedoeling om 
kinderen te laten zien hoe belangrijk en 
leuk het is om samen te bewegen. 

De dag voor Koningsdag is er weer de tra-
ditionele lintjesregen. Namens de koning 
mag ik dit jaar wederom een aantal inwo-
ners uit onze gemeente verrassen met een 
Koninklijke Onderscheiding. Altijd een 
bijzonder moment. Zonder het te reali-
seren vervullen deze mensen al jarenlang 
een belangrijke rol voor hun vereniging, 
stichting en binnen de gemeenschap. Het 
is ieder jaar voor mij weer een eer om deze 
mensen Koninklijk te mogen onderschei-
den. 

Later die dag ontvang ik, op het ge-
meentehuis in Elst, alle in Overbetuwe 
woonachtige dragers van een Konink-
lijke Onderscheiding, onze veteranen en  
Oranjeverenigingen. Gezamenlijk toosten 
we dan op de verjaardag van onze koning. 

Op Koningsdag zelf zijn er in vele kernen 
van Overbetuwe weer volop activiteiten 
voor jong en oud. Al jaar en dag georga-
niseerd door onze Oranjeverenigingen. 
Veelal kleine verenigingen met een trouwe 
schare aan vrijwilligers. Het is geweldig wat 
zij ieder jaar voor Overbetuwe organiseren. 
Vanzelfsprekend is ook het gemeente- 
bestuur weer in al die kernen aanwezig bij 
de aubades en activiteiten. 

Ik verheug me weer op de lente en ontmoet 
u graag bij één of meerdere ‘Koninklijke’ 
momenten in de laatste week van april!

Toon van Asseldonk
Burgemeester gemeente Overbetuwe
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Meet & Greet 
Minion KEVIN

Vrijmarkt

Het thema van Koningsdag 2016 is 
stripfiguren. Op deze dag zal daarom 
Minion Kevin een bezoekje aan Heteren 
brengen. Hij zal regelmatig op het feest-
terrein aanwezig zijn en vindt het heel 
leuk om met jou op de foto te gaan! 

Dé kans om spullen die we zelf niet 
meer gebruiken een tweede leven te ge-
ven en ook zelf nog wat te verdienen. Op  
Koningsdag in Heteren mag de vrij-
markt niet ontbreken. Ieder jaar weer 
zien we dat veel van de spullen waar 
we zelf op uitgekeken zijn nog prima  
gebruikt kunnen worden door iemand 
anders. Op de vrijmarkt ruilen dan ook 
ieder jaar weer veel spullen van eigenaar. 
Bij mooi weer is de vrijmarkt buiten, als 
er regenachtig weer wordt verwacht is 
de vrijmarkt in de sporthal. Op beide lo-
caties is voldoende plaats voor iedereen. 
Vanaf 14.00 uur is iedereen welkom om 
zijn of haar verkoopplekje in te richten. 
In verband met de veiligheid is het niet 
toegestaan om met de auto tot dicht bij 
de vrijmarkt te komen. Houdt u er dus 
rekening mee dat u de te verkopen spul-
len met de hand moet vervoeren, een 
steekwagen of kruiwagen kan hiervoor 
handig zijn. Wij hopen op uw begrip 
hiervoor.
De vrijmarkt start om 14.30 uur en zal 
om uiterlijk 16.30 uur afgelopen zijn. 

Het Oranje Comité rekent erop 
dat u uw verkoopplekje weer 
opgeruimd achterlaat.

Wij wensen iedereen een succesvolle en 
gezellige vrijmarkt toe.

Heeft u vragen over de vrijmarkt dan 
kunt u terecht bij de informatiepunt 
van het Oranje Comité.

  Vanaf 

Verzamelen voor de fietsoptocht bij de Brede School 08.45 

Vertrek fietsoptocht met verkeersbegeleiders 09.00 

Aankomst fietsoptocht bij de Bongerd 09.45 

Aubade, Wilhelmus, witte duiven oplaten, 
opening door de wethouder 09.45 

Koningsdagontbijt 10.00 

Ochtendgymnastiek 10.30 

Prijsuitreiking versierde fietsen en kleurwedstrijd 10.45 

  

Start programma 2-12 jarigen Vanaf Tot

Aanvang kinderspelen 11.00 14.00

Paspoorten kunnen worden afgehaald bij de stand van het Oranje Comité. 

Schiettent 11.00 15.00

Schminken 11.00 15.00

Knutselen 14.00 15.30

  

Optreden Next Movement 12.00 

Demonstratie Brandweer 13.00 14.00

Start opbouw vrijmarkt 14.00 

Vrijmarkt 14.30 16.30

  

Start programma 12 jaar en ouder Vanaf Tot

Zeskamp 14.30 17.00

Prijsuitreiking Zeskamp 17.15 

  

Dit programma geeft een indicatie van hoe de dag zal verlopen.   

Deelname en bezoek aan alle feestelijkheden zijn op eigen risico.   

Het Oranje Comité Heteren aanvaardt geen aansprakelijkheid voor geleden schade. 

 

Programma
Koningsdag 2016

27 APR
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Laat je fantasie de vrije loop en versier 

jouw fiets met het thema Stripfiguren! 

Vraag je vader, moeder, opa, oma, 

buurman, buurvrouw, vriendje of vrien-

dinnetje om mee te helpen jouw fiets 

te versieren. Voor de mooiste en gekste 

creaties hebben we leuke prijzen.

We vertrekken om 09.00 uur vanaf de  

parkeerplaats bij de Bredeschool.

• Vertrek Flessestraat richting Smidsakker

• Rechtsaf naar de Smidsakker

• Linksaf naar de Klaverakker

• Linksaf naar de Olieakkerstraat

• Linksaf naar de Irisstraat

• Rechtsaf naar de Ranonkelstraat

• Linksaf naar de Bretagnesingel

• Linksaf naar de Kamperfoeliestraat

• Linksaf naar de Zonnekruidstraat

• Rechtsaf naar de Akeleistraat

• Linksaf naar de Bremstraat

• Rechtsaf naar de Rauwendaal

• Linksaf naar de Kamperfoeliestraat

• Rechtsaf naar de Flessestraat 

Fietsoptocht door Heteren
Wij verwachten rond 09.45 uur aan te  
komen bij Zalencentrum de Bongerd aan  
de Flessestraat 54. De lengte van de tocht is 
2,5 kilometer en duurt ongeveer 45 minu-
ten.

Muziekvereniging Concordia uit Driel zal 
net als voorgaande jaren de muzikale bege-
leiding van de versierde-fietsoptocht ver-
zorgen. De tocht zal gelopen worden onder 
begeleiding van ervaren verkeersregelaars.

Prijsuitreiking mooist versierde fiets

De prijswinnaars worden na de ochtend-
gymnastiek, rond 10:45 uur, bekend ge-
maakt. Er zijn 3 prijzen voor de jongens 
en 3 prijzen voor de meisjes beschikbaar. 
Versier je voertuig zo mooi mogelijk en wie 
weet ga jij met die leuke prijs naar huis.

(Over de uitslag(en) kan niet worden gecor-
respondeerd, kinderen ouder dan 12 jaar zijn 
uitgesloten van deelname).

E.H.B.O.

Ochtendgymnastiek

Helaas gebeuren er ook tijdens Koningsdag wel eens ongelukjes. Het organiseren van 
hulpverlening moet dan ook goed geregeld zijn. Voor het Oranje Comité is het dan ook 
een geruststellende gedachte dat deze hulpverlening geregeld wordt door E.H.B.O.  
vereniging Heteren. Zij zijn tijdens de feestelijkheden aanwezig met herkenbare en  
gekwalificeerde hulpverleners die adequaat kunnen handelen bij calamiteiten. 

Voor het eerst dit jaar beginnen we, na de fietsenoptocht en 
het ontbijt, samen met de kinderen met ochtendgymnastiek! 
Er wordt gedanst en gesprongen op muziek zodat de spieren 
goed los worden gemaakt. Iedereen mag gek doen en kan zijn 
energie kwijt. Klaar om de dag goed te beginnen!
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De kleurplaat kan op onze website www.oranjeheteren.nl worden 

gedownload. Tevens zal de kleurplaat op de basisscholen en het 

kinderdagverblijf worden uitgedeeld.

De kleurplaat kan tot en met maandag 25 april 2016 ingeleverd 

worden bij Dierenspeciaalzaak Lamers aan de Polderstraat 10 

te Heteren. Dierenspeciaalzaak Lamers sponsort de prijzen en 

zal de prijswinnaars selecteren. Wie er in de prijzen zijn gevallen 

wordt bekend gemaakt rond 10:45 uur op het feestterrein. 

Er zijn 2 leeftijdscategorieën: 2 tot 6 jarigen en vanaf 7 jaar. 

Per categorie worden 2 prijzen beschikbaar gesteld. 
Over de uitslag(en) kan niet worden gecorrespondeerd, kinderen 
ouder dan 12 jaar zijn uitgesloten van deelname.

Kleurplaat
Koningsdag
2016

Sponsor:	Dierenspeciaalzaak	Lamers	

NAAm

AdReS

LeeFtIJd
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Zeskamp
Dit jaar wordt voor de 7e keer de beruchte 
zeskamp georganiseerd. Een spectaculair 
programma voor de jeugd van 12 tot 16 jaar 
en de oudere jongeren onder ons, vanaf 
16 jaar. Voor deze laatste groep geldt geen 
maximum leeftijd!
Deze groepen strijden in teams tegen  
elkaar om de felbegeerde Koningsdag  
zeskamp trofee. Die moet je met je team 
een keer gewonnen hebben!

Dit jaar hebben we de zeskamp vernieuwd. 
Met hopelijk meer begeleidende vrijwil-
ligers dan vorig jaar zal de onduidelijk-
heid bij de spellen verholpen worden. Ook  
komen we dit jaar dubbel en dwars terug 
met spectaculair nieuwe zeskamp spellen. 

Een van de nieuwe onderdelen zal zijn: 
Balance Survivalbaan. Een spannende 

reuze stormbaan. Wie kan het beste balan-
ceren en is het eerste aan de overkant van 
de survivalbaan? Klim omhoog en spring 
zo snel mogelijk via de blokken naar de 
overkant. Zorg dat je droog voorbij de bal-
len komt en maak het de ander lastig door 
de buizen naar de andere kant te duwen bij 
the wall. Ook het oude vertrouwde buik-
schuiven zal er weer zijn. En terug van weg 
geweest: Spijkerbroek hangen. 
Naast deze onderdelen zijn er nog enkele 
andere onderdelen die we op de dag zelf  
bekend maken. 

Het eerste onderdeel van de zeskamp be-
gint om 14.30 uur en duurt tot 15.30 uur. 
Dan gunnen we de deelnemers een korte 
pauze waarna de strijd vanaf 15.45uur 
wordt voortgezet. De prijsuitreiking is 
rond 17.15 uur. 

Vind je het leuk om met een eigen team de 
strijd aan te gaan tegen andere teams uit 
Heteren en wil je de felbegeerde konings-
dag zeskamp trofee winnen, schrijf je dan 
snel in. Ga naar www.oranjeheteren.nl 
open het inschrijfformulier (via het menu 
Koningsdag 2016) voor de zeskamp en 
geef je op. Minimaal 4 en maximaal 6 deel-
nemers per team. Wij doen ook een oproep 
aan de oudere jongeren onder ons die de 
uitdaging aandurven. 

Deelname en bezoek aan de Koningsdag 
activiteiten is voor eigen risico. Het Oranje 
Comité aanvaardt geen aansprakelijkheid 
maar doet er wel alles aan om de risico’s zo 
beperkt mogelijk te houden.

Meld	je	snel	aan	want

VOL=VOL
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Halloween Lampionnenoptocht 31 oktober 2015

Afgelopen jaar was de lampionnenoptocht 
voor het eerst in Halloweenstijl. Onder 
muzikale begeleiding van Drumband 
Heelsum werd met een grote groep kinde-
ren en ouders uit Heteren een tocht gelo-
pen door het centrum van het dorp. Het was 
ontzettend leuk dat zo veel kinderen grie-
zelig verkleed met ons meegelopen heb-
ben. Langs de route waren veel belangstel-
lende inwoners. De optocht is geëindigd bij  
Zalencentrum de Bongerd. Hier stond voor 
de kinderen een bekertje limonade klaar 

waarna tijdens een gezellige kinderdisco 
de kinderen samen met 2 heksen nog even 
met de voetjes van de vloer konden. Er zijn 
heel veel foto’s gemaakt tijdens de optocht 
en na afloop. Deze zijn terug te zien op onze 
website en Facebook-pagina. 
Wij vonden het een geslaagde avond en 
hebben veel leuke reacties gekregen, waar-
voor onze dank. Daarom hebben we beslo-
ten om ook aankomend jaar de Halloween 
lampionnenoptocht weer op ons program-
ma te zetten! Zijn jullie er dan ook weer bij?

Vindt u het belangrijk dat wij ook 

in de toekomst de Koningsfeesten 

kunnen blijven organiseren en wilt 

u ons daarom financieel ondersteu-

nen?

Om de Koningsfeesten de komende  
jaren weer mogelijk te maken heeft het 
Oranje Comité voldoende inkomsten 
nodig. Er is behoefte aan een vaste jaar-
lijkse bijdrage wat een goede financiële 
basis is voor de organisatie van de fes-
tiviteiten. Door vriend te worden van 
het Oranje Comité laat u blijken de fees-
telijkheden in uw eigen dorp op prijs 
te stellen. U kunt vriend worden door 
op onze website www.oranjeheteren.nl 
het formulier in te vullen. Uw bijdrage 
zullen wij medio april van uw bank- 
rekening incasseren. 
Uw steun in financiële zin is van har-
te welkom, daarom doen we ook een  
beroep op u. 
Namens alle inwoners van Heteren  
bedankt!

Wilt u ook 
Vriend van het 
Oranje Comité 
worden?
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Wilt u ook 
Vriend van het 
Oranje Comité 
worden?
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4	MEI

Wilhelmus

Tijdens de dodenherdenking zullen, 
na twee minuten stilte, gezamenlijk 
het eerste en zesde couplet van het 
Wilhelmus worden gezongen.

Eerste couplet:

Wilhelmus van Nassouwe

Ben ik van Duitsen bloed,

den vaderland getrouwe

blijf ik tot in den dood

een Prins e van Oranje

ben ik, vrij onverveerd,

den Koning van Hispanje

heb ik altijd geëerd.

Zesde couplet:

Mijn schild en de betrouwen

zijt Gij, o God mijn Heer,

op U zo wil ik bouwen

Verlaat mij nimmer meer

Dat ik toch vroom mag blijven,

uw dienaar t’aller stond,

de tirannie verdrijven

die mij mijn hart doorwondt.

Op de avond van 4 mei hangen in  
Nederland de vlaggen halfstok als blijk  
van eerbied en respect voor de doden. De 
periode waarin de vlag halfstok hangt 
duurt van 18.00 uur tot zonsondergang. De 
vlag die gebruikt wordt is de Nederlandse 
driekleur zonder wimpel. 

Ruim 70 jaar na dato zijn er nog steeds vele 
herdenkingen van oorlogsslachtoffers in 
Nederland, maar ook in uw eigen dorp. 

Op 23 september 1944 stortten drie Engel-
se vliegtuigen in Heteren neer. Op de klei-
ne Algemene Begraafplaats van Heteren  
rusten 21 militairen uit het Gemenebest. 
Twee van hen zijn helaas niet geïdentifi-
ceerd. 

Wij nodigen u uit de slachtoffers samen met ons te herdenken op de kleine 
Algemene Begraafplaats van Heteren (naast de Brandweerkazerne).
18.00 uur Vlaggen halfstok
19.40 uur  Verzamelen van kinderen, ouders, belangstellenden en genodigden  

op het plein van de Brede School. Stille tocht naar de Algemene  
begraafplaats Heteren

19.59 uur Luiden van de kerkklokken
 Taptoesignaal Last Post (trompet)
20.00 uur  2 minuten stilte
20.02 uur Wilhelmus 
20.05 uur Toespraak door vertegenwoordiger van de Gemeente Overbetuwe
  Gedichten voorgedragen door leerlingen van het basisonderwijs uit 

Heteren
20.10 uur God Save The Queen 
20.15 uur  Kranslegging; kinderen leggen bloemen bij de oorlogsgraven 
 (bloemen zijn aanwezig).
20.20 uur  De herdenking wordt afgesloten met een defilé langs de oorlogs-
 graven. Het defilé wordt geopend door enkele kinderen.

Na afloop staat er in de Brandweerkazerne een kopje koffie voor u klaar.

Op 4 mei herdenken we jaarlijks de slachtoffers van oorlogsgeweld. Dan is Neder-

land om 20.00 uur 2 minuten stil. Tijdens de Nationale Herdenking herdenken  

we allen – burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar 

ook ter wereld zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, 

in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.  

Herdenking
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Ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op. Vanuit de Dorpsraad zijn we 

bij diverse ontwikkelingen in ons dorp betrokken met als doel verbinden om 

beweging te bevorderen. Hieronder een kleine opsomming van interessante on-

derwerpen waar we onder andere momenteel mee bezig zijn. Wilt u meer weten, 

kijk ook op www.dorpsraadheteren.nl

 Overbetuwe verbindt

Een van de thema’s uit het dorpsontwik-
kelingsplan waar afgelopen periode voor-
uitgang is geboekt, is het thema Verkeer 
en Openbaar vervoer. Binnen het thema 
Verkeer hebben vier Dorpsraden , Driel, 
Randwijk, Zetten/Hemmen en Heteren 
gezamenlijk het onderwerp veilige fiets-
routes voor scholier, werkende en recre-
ant opgepakt. Er is een plan gemaakt dat 
in oktober jl. is aangeboden aan wethou-
der Jan van Baal. Concreet betekent dit 
voor Heteren dat we veiligere fietsrou-
tes willen naar het Sportpark Bretagne/
SDOO en naar de A50 brug. 
Binnen het thema Openbaar vervoer zijn 
enkele successen geboekt. Zo is er een abri 
is geplaatst bij de bushalte ter hoogte van 
de T- splitsing Achterstraat en Poort van 
Midden Gelderland Blauw. 

Energiecoöperatie in oprichting

De Dorpsraad Heteren helpt mee aan de 
oprichting van een energiecoöperatie 
voor inwoners van Heteren. Doelstelling 
is om duurzame stroom op te wekken 
met honderden (650) nieuw te plaatsen 
zonnepanelen op de Bredeschool. De 
Dorpsraad werkt samen met Batavorum, 
de exploitant van de Bredeschool aan de 
Flessestraat, de scholen zelf en andere 
partijen.

Het grootste deel van de zonnepanelen 
gaat energie leveren aan de Bredeschool. 
De overblijvende panelen komen beschik-
baar voor inwoners van Heteren. Zij kun-
nen door te participeren in de coöperatie 
energie opwekken voor hun eigen huis.

In het najaar start de campagne om circa 
300 geïnteresseerde Heterenaren te wer-
ven die serieuze belangstelling hebben 
voor dit initiatief. Mochten zich meer 
deelnemers aanmelden dan voorzien, 
dan wordt gedacht aan een eventuele 
tweede locatie in ons dorp. Waar is nog 
niet duidelijk. Deze manier van energie-
voorziening is voor iedereen interessant, 
zeker voor mensen die in een huurwoning  
wonen of in koopwoningen waar geen  
panelen geplaatst kunnen worden. 

Promotie van dorpsactiviteiten Heteren op 

reclamebord Kruidvat

Kruidvat draagt Heteren een warm hart 
toe en heeft de Dorpsraad aangeboden 
om sociale activiteiten in ons dorp te pro-
moten op de grote reclamemast naast de 
A50. Deze mogelijkheid werd vorig jaar 
ook geboden op het moment dat de jury 
van de Nederlandse Dorps Vernieuwings-
prijs Heteren bezocht. Hiermee heeft  
Heteren veel aandacht weten te realise-
ren. Het komend jaar zijn er veel grote 
sociale activiteiten zoals de Midsummer-
night. Doordat het Kruidvat lokaal en 
maatschappelijk betrokken wil zijn, zul-
len diverse activiteiten in Heteren op het 
grote scherm zichtbaar zijn.

Voor meer informatie kunt u ook contact 
opnemen via info@dorpsraadheteren.nl
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dOOR FRed HeNdRIkSeN

In de Peperbus van november 2015 heb ik u, enigszins wiegend in de wind, meegenomen naar het wel en wee van de 

familie Hofs op hun boerderij aan de O.L. Vrouwestraat. Deze keer richt ik vanuit mijn herinnering de blik nog iets meer 

naar het oosten en zie daar de plek waar sinds 1862 een groot deel van de Heterense bewoners het Christelijk lager 

onderwijs doorliep.

Als	we	deze	
nou	eens	

laten praten
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Voor 1862 was het evangelie op scholen niet toegestaan, al woedde 
daar al vanaf ca. 1850 de nodige ‘stille’ woordenstrijd over. Maar 
Heteren was, net als alle andere gemeenten in de omgeving,  
aangewezen op het Openbaar onderwijs. Dat veranderde in het ge-
noemde jaar 1862 toen in Heteren een vereniging voor Christelijk 
Onderwijs werd opgericht.

Het eerste bestuur van de vereniging werd gevormd door de heren  
H.H. Joh. van Lonkhuyzen, H.S. van de Westeringh en W. van  
de Westeringh. Met een gift van zesduizend gulden en het beschik- 
baar stellen van het bouwterrein de Smidsakker (hoek Flessestraat- 
O.L.Vrouwestraat), was de familie Van de Westeringh de grootste 
donor voor het tot stand komen van het Christelijk Onderwijs in 
Heteren. Daarnaast werd door de familie een jaarlijkse bijdrage 
van 75 gulden toegezegd. 
Een zeergeleerde voorganger uit De Bilt (Professor van Itterson) 
zei het tijdens het honderdjarig bestaan in 1962 als volgt: “In 1862 
was het Gods goedertierenheid geweest dat Hij ons land grote 
mannen, waaronder Ds. Heldring en de heer Van de Westeringh, 
had gegeven die zich grote offers hadden getroost om het evange-
lie op scholen te kunnen brengen, zodat kinderen niet meer zon-
der de bijbel zouden worden grootgebracht.” De eerste Christelijke 
school die werd gebouwd, beschikte naast een onderkomen voor 
de bovenmeester over maar enkele klassen (zie foto 1907). 

Na een eerste verbouwing in 1911 volgde er in 1930 wederom een 
uitbreiding en kreeg de school veel meer ruimte en de beschik-
king over meerdere lokalen (zie foto 1930). Het was toen nog wel 
de tijd dat er lokalen waren waar bijvoorbeeld de klassen 3, 4 en 5 
gezamenlijk les kregen. Opmerkelijk was ook dat het schooljaar, in 
ieder geval tot en met 1944, startte op 1 mei.

De eerste oorlogsjaren gingen relatief rustig voorbij, maar in sep-
tember 1944 werd de toenmalige bovenmeester van de school, de 
heer J. v.d. Baan, op een avond ruw opgeschrikt door de bel van zijn 
voordeur. Op de stoep stond een boodschapper met heel slecht 
nieuws: de school moest de volgende dag om zes uur acuut worden 
ontruimd om ruimte te maken voor de komst van maar liefs 300 
Duitse soldaten. Naast de beide scholen in het dorp werden ook 
het Parochiehuis en het gebouw voor Christelijke belangen (hui-
dig Wapen van Heteren) gevorderd. Met hulp van leerkrachten en 
oudere leerlingen werd de gehele inrichting overgebracht naar de 
schuur van boer Florisssen (nu de apotheek) en daar opgeslagen. 
De Duitsers zijn gek genoeg nooit in de school gekomen, maar wel 
de NSB’ers en dat was voor de bewoners minstens even erg.

Helaas heeft de school het oorlogsgeweld niet overleefd. Het ge-

bouw werd in 1945 door de terugkerende bewoners zwaar bescha-
digd teruggevonden (zie foto 1945).

Als noodoplossing werden de lagere-schoolkinderen opgevan-
gen in het gebouw voor Christelijke belangen aan de Dorpsstraat.  
Zelfs een voorkamer in het huis er tegenover van de familie Vos  
op nr. 38 (nu familie Jansen) werd als klaslokaal ingericht.
De kleuters vonden tijdelijk onderdak in de houten noodkerk 
naast de Hervormde Pastorie (nu Woningbouwvereniging) aan  
de O.L. Vrouwestraat. Zij verhuisden een jaar later naar de Vlucht-
heuvel aan de Kastanjelaan. In 1968 kwamen de kleuters als  
Prinses Christinaschool in een semipermanent gebouw op de plek 
waar eens de boerderij van de familie Hofs stond.

Omdat vanuit Den Haag in 1945 geen toestemming werd gege-
ven voor nieuwbouw, werd in allerijl de zwaar beschadigde school 
afgebroken en op ongeveer dezelfde plaats een semipermanent 
schoolgebouw neergezet dat binnen een jaar al in gebruik kon 
worden genomen. Het was een enigszins pittoresk wit school-
gebouw met een schuin dak en vier ruime lokalen. Met de kro-
ning van Koningin Juliana in 1948 kreeg de Christelijke school  
Heteren een naamsverandering. Uit respect voor het Koninklijk 
Huis en de nieuwe Koningin werd de naam van de school plechtig 
omgedoopt in Koningin Julianaschool Heteren. De school, met  
het semipermanente karakter, heeft er nog heel lang gestaan en 
vanuit mijn wuivende takken heb ik verschillende bovenmeesters 
de deuren bijna dagelijks zien openen en sluiten. Bovenmeesters 
als bijvoorbeeld de heren J. v.d. Baan, J. van Vledder, W.A. Pleijzier,  
S. van de Weerd en A.J. Potter.

Laatstgenoemde, die in 1960 als hoofd van de school aantrad, 
mocht dan toch eindelijk op 16 januari 1974, 29 jaar na de oor-
log, een nieuwe school openen (zie foto na 1974). De heer Potter 
was ook het schoolhoofd dat, zeker na de oorlog, met zijn 28 jaar 
het langst aan de Koningin Julianaschool verbonden is geweest.  
Na hem kwamen de heren H.J. Kok, J. Albronda, C. Hogendorf, 
mevr. H. ter Beek en de heer J. Barteling.

In het kader van het nieuwe Centrumplan Heteren werd de Chris-
telijke (Koningin Juliana) School in 2010 na 148 jaar ‘verbannen’ 
van deze mooie plek. Met enige nostalgie en droevig waaiende 
takken heb ik dat jaar in stilte afscheid genomen van de school 
en haar rumoer, waar ik met zoveel plezier op neer keek. Die lege 
kale vlakte doet zeer aan mijn takken en trekt menig blaadje krom. 
Heel graag zou ik op dit artikel een vervolg schrijven over de nieu-
we invulling om mij heen, maar ik vrees dat ik daarvoor nog even 
geduld moet hebben.

1907 1930 1945 1974
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Dit is een van de favoriete gedichten van Lydia  
Wubbenhorst. “Ik vond het ontroerend om te zien 
hoe bezorgd dat kind keek en zich kennelijk de  
problemen van de wereld al aantrok. Daarom schreef 
ik dat gedicht.”

Lydia Wubbenhorst is geboren in Alkmaar en komt 
uit een gezin waarin kunst en cultuur een grote rol 
speelden. Haar vader was violist, evenals nu haar 
jongste dochter Miriam Veeger, die een vioolschool in 
Amersfoort heeft. 

Ze heeft in Amsterdam een opleiding in de journalis-
tiek gedaan en werkte daarna nog enige tijd voor het 
dagblad Trouw. Ze trouwde daarna en kreeg kinderen. 
Haar eigen gezin groeide op in Wageningen, waar 
haar toenmalige echtgenoot aan de universiteit werk-
te als hoogleraar Biochemie. Wubbenhorst bleef jour-
nalist in hart en nieren en schreef onder andere voor 
het universiteitsblad in Wageningen. Vanaf 1980 was 
Wubbenhorst gedurende 25 jaar redacteur Human 
Interest voor dit blad, dat tegenwoordig Resource 
heet. Wubbenhorst is daarna door privéomstandig-
heden in Heteren terecht gekomen. 

Kinderboeken schrijven

Wubbenhorst schrijft graag. “Als journalist probeer 
je weer te geven wat er in de wereld aan de hand is. Je 
moet actueel blijven en dit accuraat aan de wereld ver-
tellen”, maakt Wubbenhorst duidelijk. Het schrijven 
van verhalen en poëzie zit Wubbenhorst simpelweg in 
het bloed.
“Door de vele interviews met medewerkers van de 
Wageningen Universiteit, raakte ik zeer betrokken 
bij de vele richtingen op het gebied van landbouw en 
milieu en kreeg daardoor overal contacten. Een van 

deze contacten vroeg mij of ik mee wilde werken aan 
een kinderboekje over zure regen om te gebruiken 
voor onderwijs door het Schoolbiologisch Centrum 
in Wageningen. Ik heb toen in 1988 het boekje ‘Stam-
pei in het bos’ geschreven, met illustraties van Henk 
van Ruitenbeek.” Dit was het eerste kinderboek dat  
Wubbenhorst schreef. Daarna volgden meer kinder-
boeken. 

“Mijn kinderboeken hebben altijd een achterliggende 
gedachte. De boeken behandelen een actueel thema. 
Ik probeer deze kwesties uit te leggen op een voor 
kinderen begrijpelijke manier. Ik vertel niet graag 
een willekeurig verhaal. Maar ik wil een boodschap 
meegeven aan de kinderen”, legt Wubbenhorst uit. 
Zij interesseert zich sterk voor de huidige politiek en 
volgt alles wat zich in het politieke landschap afspeelt. 
De schrijfster weet dit vervolgens snel op papier te zet-
ten. “Ik schrijf heel gemakkelijk en heel vaak. Omdat 
ik over actuele problemen schrijf, hoef ik niet lang na 
te denken over de onderwerpen.” 

Behalve over actuele thema’s, schrijft Wubbenhorst 
graag over haar directe omgeving en familie. Haar  
bekendste kinderboek is ‘De heks van Heteren’ dat 
over een familie uit haar omgeving gaat. Dit boekje 
voltooide ze in 1997. Er volgden nog vijf kinderboek-
jes, een verhalenbundel en drie dichtbundeltjes.

Wubbenhorst schrijft nog steeds vele verhalen en 
gedichten ondanks haar leeftijd. “Het gaat niet om 
je leeftijd. Dat is niet interessant. Het gaat om hoe je 
bent. Ik voel mij niet oud, maar nog midden in het 
leven”, vertelt Wubbenhorst. Als Lydia Wubbenhorst 
alles op papier zet wat ze vertelt, dan kan ze zeker nog 
jaren vooruit. 

“Er liep een jongetje voorbij. De basisschool was uitgegaan. Over zijn korte 

grijze jas hing aan een koordje rond zijn hals een veel te grote, zware tas. 

Hij had zijn handen in de zakken. Het kortgeknipte blonde haar liet zijn 

bewolkte voorhoofd vrij. Het hoofdje hing wat achterover en op zijn sombere 

gezicht waren de twijfels al geschreven. Ze zogen hem met zachte dwang 

mee in de maalstroom van het leven.”

Schrijfster Lydia Wubbenhorst vertelt verhalen waarin problemen uit het dagelijks leven een rol spelen.

Kinderverhalen
met	een	boodschap

dOOR SeBAStIAAN JANSeN
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#Heterensociaal, het initiatief om inwoners van Heteren 

dichter bij elkaar brengen, bestaat ruim een jaar. In die tijd 

is er veel gebeurd en er staat nog meer op stapel.

#Heterensociaal werd eind 2014 door een aantal Heterenaren 
opgericht. “Het idee was en is, dat iedereen een ander iets te 
bieden heeft”, stelt Jouke Fridsma, één van de initiatiefnemers 
van #Heterensociaal. “Wij gaan uit van kansen, kwaliteiten en 
samenwerking. Iedereen kan dus meedoen.” #Heterensociaal 
is geen organisatie, maar een burgerinitiatief en wil vooral  
enthousiasmerend en faciliterend zijn”, benadrukt Fridsma. 
“We bedenken niet zelf hoe het moet, maar willen graag men-
sen met ideeën, inwoners die iets willen doen voor een ander en 
mensen met een vraag, bij elkaar brengen.”

Haal-brengservice

#Heterensociaal heeft inloopmomenten waar inwoners zich 
kunnen laten informeren, maar ook met hun initiatieven kun-
nen komen. Een goed voorbeeld daarvan is de haal-brengservice. 
“Tijdens een inloop kwam iemand met het idee om als een soort 
vriendendienst een haal- en brengservice te starten voor oude-
ren”, zegt Bert van Putten van #Heterensociaal. “Vrijwilligers 
helpen ouderen om zich wandelend, in een rolstoel of per auto in 
het dorp te verplaatsen. Wij hebben dat idee ondersteund en nu 
is er een mail- en appgroep waardoor op een snelle manier wordt 
gezorgd dat vraag en antwoord bij elkaar komen.”

Insula

#Heterensociaal heeft ook een verbindende rol bij de Jonge-
rensoos Insula. Mede door #Heterensociaal ondersteunen 
diverse organisaties nu de soos en wordt een activiteiten- 
programma ontwikkeld. Daarnaast is tijdens NLdoet een groep 
van ongeveer 35 jongeren/volwassenen bezig geweest om de soos 
op te knappen. “Ook is er binnenkort een sponsordiner, wordt 
een muziekfestival georganiseerd en gaat er samengewerkt  
worden met de oudste leerlingen van basisscholen”, zegt  
Van Putten. “Het is mooi om te zien hoe meerdere partijen in 
Heteren er samen bij betrokken zijn.” 

Heterense methode

Het initiatief van #Heterensociaal is niet ongemerkt voorbij 
gegaan. Omliggende gemeenten zijn geïnteresseerd en spre-
ken al over de ‘Heterense methode’, waarmee ze doelen op de 
actieve combinatie van dorpsontwikkelingsplan, Dorpsraad en  
#Heterensociaal. Ook het Oranjefonds waardeert het initiatief 
en heeft een waarderingsbijdrage gegeven van 3000 euro.

Inloop

Wie meer wil weten over #Heterensociaal, een idee of juist een 
vraag heeft, is van harte welkom bij de volgende inloop die zater-
dag 16 april wordt gehouden in de Vloedschuur. Abonneren op 
de nieuwsbrief of een vraag stellen, is mogelijk door een mail te 
sturen naar bert@heterensociaal.nl.

#Heterensociaal voorziet in behoefte

Een aantal projecten waarbij #Heterensociaal 

op dit moment betrokken is: 

- Jongerensoos Insula

-  Dorpshuis Heteren: er is een initiatiefgroep bezig 

om een dorpshuis te realiseren in Heteren. Dit 

dorpshuis moet een moderne invulling krijgen en 

een optelsom zijn van vele verschillende functies.

-  Haal- en brengservice ouderen (meer info via 

halen.brengen@heterensociaal.nl) 

-  Walking dinner: Op 22 april wordt voor de derde 

keer wandelend door Heteren bij mensen thuis 

gegeten. Een leuke manier om de week af te sluiten 

c.q. het weekend te beginnen. Meedoen? Stuur een 

mail naar mlinde@kpnplanet.nl 
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Als ik het sportcomplex aan de Polderstraat betreed, hoor ik 
overal kinderstemmen. Het is dinsdagavond en de jeugd is volop 
aan het trainen. “Zouden zij beseffen dat hun vereniging al bijna  
negentig jaar oud is?”, vraag ik mij af. Ik stap de kantine binnen 
en word welkom geheten door een deel van de ‘feestcommissie’. In  
de bestuurskamer zetten wij ons verhaal voort en begint Pim 
Boele (24) enthousiast te vertellen. Hij is door voorzitter Tonny 
Jansen (56) gevraagd om deel uit te maken van de feestcommissie. 
Dat was tijdens een borrel in de Bongerd. “Ik was meteen enthou-
siast en eigenlijk ook wel vereerd”, zegt Pim. “We wilden een beetje 
af van het imago dat alleen ouderen in zo’n commissie kunnen”, 
zegt Tonny. Pim is een enthousiaste jongen met veel leuke ideeën, 
iemand die hier serieus mee aan de slag wil. Een gangmaker op een 
feest! Dat geldt ook voor Brian Jansen (25), die vervolgens door 
Pim werd gevraagd om mee te denken. Beiden zijn al bijna 20 jaar 
lid van SDOO. Pim keept momenteel in het eerste elftal en Brian 
pendelt tussen het eerste en tweede elftal. Uiteindelijk is er een 
commissie ontstaan die verder nog bestaat uit youngster Kelvin 
Derksen, Sacha van Dooremalen en de ervaren Gerrit Janssen en 
Dirk Keuken.

Ik vraag de mannen hoe het 90- jarig jubileum eruit gaat zien. 
“Op vrijdag 27 mei hebben we de ‘Vrienden van SDOO-avond’ 
gepland”, zegt Pim. “Een avond voor eenieder die SDOO een warm 
hart toedraagt. Op deze avond zal een wedstrijd gespeeld wor-
den tussen de kampioensteams uit 1995 en 2000. Een groot aan-
tal spelers is nog altijd lid van SDOO en speelt in een lager elftal. 
Een ander deel heeft de club verlaten, dus het zal een leuke reünie 
worden. Daarbij hebben we gekozen voor een muzikale invulling 
van de avond met live muziek. We willen hier graag een informele 
avond van maken”, zegt Tonny. “Een receptie is niet meer van deze 
tijd. Het is ook niet de bedoeling dat we eindeloos naar sprekers 
gaan zitten luisteren. In de kantine zal op grote schermen het ver-
leden van SDOO getoond worden aan de hand van ruim 300 foto’s.  
En we vergeten ook de jongeren niet”, zegt Pim. “We hebben ook 
muziek speciaal voor hen.”

“De zaterdag is bestemd voor de A-, B- en C-junioren”, zegt Brian. 
“Er zullen spelletjes gedaan worden die met voetballen te ma-
ken hebben en er wordt een mixtoernooi gehouden. Daarnaast 

komt een oud-speler van Vitesse een voetbalclinic verzorgen. In 
de avond zal het weer een groot feest zijn op sportpark Bretagne. 
Een avond voor iedereen! Met live muziek van Three O’ Four, 
een band die pas geleden bij 3FM in de studio is geweest en aar-
dig aan de weg timmert. Er zal die avond een grote tent aan het 
clubgebouw geplaatst worden, waardoor er gemakkelijk 350 man 
naar binnen kan. Sponsor Heineken doet wat met de aankleding 
en zorgt voor een bar van vier meter in de tent. Deze avond zal 
er personeel ingehuurd gaan worden, zodat ook alle vrijwilligers 
mee kunnen feesten”, zegt Tonny. “De zondag staat in het teken 
van de jongste jeugd tijdens de ‘familiedag’. Er wordt tevens een 
brunch georganiseerd. De dag zal afgesloten worden met een grote 
ver-loting. Hiervoor zijn loten te koop voor 50 euro per stuk. In  
totaal zullen 300 loten verkocht worden en de hoofdprijs betreft 
een geldbedrag van 2000 euro.” Brian laat weten dat er binnenkort 
een Facebook-pagina wordt geopend speciaal voor het 90-jarig  
jubileum van SDOO. Ook zullen er flyers verspreid worden en 
worden er posters opgehangen bij de winkeliers in Heteren.

Voor Tonny wordt het zijn vierde jubileum als voorzitter van 
SDOO. Hij was er als voorzitter al bij toen SDOO het 75-jarig  
jubileum vierde. “Dit zal echt mijn laatste jubileum worden”, zegt 
Tonny. “In oktober 2017 zwaai ik na twintig jaar echt af. Wellicht 
krijgen we wel een jonge voorzitter”, knipoogt hij naar Pim en 
Brian. Beiden wuiven dat enigszins weg. “Wij zijn liever de gang-
makers op het feest”, zeggen beiden… Het is mij duidelijk! Er zit 
toekomst in de ‘oude dame’…

De Heterense voetbalvereniging SDOO is opgericht op 26 mei 1926 en bestaat dit jaar dus alweer negentig jaar. De vergelijking 

met de Italiaanse topclub Juventus mag gemaakt worden! Vooral geliefd in eigen omgeving, begonnen met andere clubkleuren 

dan die van het huidige, inmiddels ‘klassieke’ voetbalshirt, soms succesvol, soms dramatisch! Maar bovenal de bijnaam van 

die club uit Turijn: ‘De oude dame’. SDOO begint inmiddels ook al een oude dame te worden en dat mag gevierd worden!

dOOR FRANk SIccAmA

SDOO:	‘Oude	dame’	met	toekomst

Links Pim Boele, midden Tonny Jansen en rechts Brian Jansen.



On-Line retailers richten zich op het leveren aan de consument en niet op de  

retouren afhandeling. En in dat laatste zagen Eshuis en Willemsen wel brood. 

Beiden verzorgen in tien vestigingen in Nederland, Duitsland en UK de After Sales 

van uiteenlopende artikelen. ‘In één van onze vestigingen repareren 200 mede- 

werkers 2500 artikelen per dag’, vertelt Willemsen. ‘Bijna niemand kent de waarde 

van wat geretourneerd is. Is het opengemaakt, is het getest en moet worden het 

gereset? Een teruggestuurde laptop, die opnieuw wordt verkocht, moet bijvoorbeeld 

leeg zijn en zijn ontdaan van bijvoorbeeld foto’s, filmpjes en data.

Op basis van de ervaringen in de After Sales kennen Eshuis en Willemsen het  

klappen van de zweep en weten ze dat een vijfde deel als nieuw weer de verkoop  

in kan. ‘Zeventig procent kan weer worden verpakt of gerepareerd en dat verhoogt 

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

De geretourneerde artikelen komt binnen bij Re-Shelve in Heteren en worden  

verdeeld in drie categorieën naar gelang de kwaliteit: A, B of C. Vervolgens gaat  

het terug naar de retailer of wordt het verkocht via verschillende afnemers en  

platforms. 

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. Re-Shelve is een andere oplossing om 

geretourneerde producten weer aan de man te brengen.’ 

Re-Shelve stelt dat iedere geïnvesteerde euro – van een retailer – 12 tot 15 euro 

meer opbrengt dan normaal. Re-Shelve heeft nu 23 medewerkers en verwacht dat 

dat er binnen drie jaar 70 zijn. Onlineverkopen groeien nog steeds en, Re-Shelve 

groeit mee. 

advertorial

Per direct zoeken wij : 

Medewerker(s) voor onze 
Kwaliteitsafdeling (Fulltime) 

De Functie 

Onze Kwaliteits Medewerker is verantwoordelijk voor:

• Het ontvangen en beoordelen van retourgoederen;

•  de retourgoederen opnieuw waarderen en middels 

beschrijven en fotografie wederom op voorraad 

leggen ten behoeve van de verkoop.

Wij vragen

• MBO werk- en/of denkniveau

• Logistieke ervaring is een pré

•  Goede beheersing van de Nederlandse taal  

in woord en geschrift

Wij bieden een leuke, uitdagende en afwisselende 

baan met een marktconform salaris. Part-time of 

op oproep-basis is mogelijk.

Interesse? 

Mail je sollicitatie en CV naar: 

personeelszaken@re-shelve.nl

HETEREN - Het online bestellen van producten heeft niet alleen 

voordelen. ‘Volgens de wet mag iemand die een artikel heeft 

besteld het testen en binnen 14 dagen terugsturen als iets niet 

bevalt.’ Aan het woord is Aswin Eshuis, die een jaar geleden met 

Peter Willemsen Re-Shelve B.V. oprichtte.

Retourneren	via	Re-Shelve	
blijkt	meerwaarde	
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Voor de argeloze voorbijganger is er op het oog niet veel 

veranderd aan kerk en pastorie, alleen hangt er een doek 

met de tekst: ‘Herberg De Aandacht’. En dat roept natuur-

lijk vragen op, is de kerk een herberg geworden, heeft het 

nog iets met kerk of parochie te maken?

De parochie St. Benedictus, waar Heteren ook toe behoort, heeft 
zich als taak gesteld om naast de gangbare pastorale en kerkelijke 
taken ook te proberen iets nieuws te beginnen. Iets nieuws om-
dat we op die manier ook contact kunnen maken met mensen 
die niet of nauwelijks naar de kerk komen. Maar die wel geïn-
teresseerd zijn in religie, geloof, spiritualiteit of zingeving. Om 
elkaar te kunnen ontmoeten willen we graag een plaats creëren 
die ruimte geeft aan die mensen. 

Dat laatste geldt ook voor het programma, in een sfeer waar 
mensen welkom zijn, waar warmte en aandacht is voor ieder-
een. Men kan er voor kiezen om één programmaonderdeel mee 
te maken met een begin rond de tafel. Men kan ook voor meer-
dere onderdelen kiezen. Kleine groepen kunnen in de pastorie 
onderdak vinden, voor grote bijeenkomsten kan de kerkruimte 
geschikt gemaakt worden.

Van tijd tot tijd zijn er lezingen, worden er films getoond of zijn 
we creatief bezig. Voor onze activiteiten kunt u ons volgen op 
Facebook, er verschijnen ook regelmatig aankondigingen in de 
streekbladen en natuurlijk in ons parochieblad.

Op vrijdag 24 juni 2016 vindt voor de 4e keer de Midsummer-

night in Heteren plaats. Diverse middenstanders uit Heteren en 

omstreken zullen weer een kraam bemensen in de Dorpsstraat , 

om te laten zien wie zij zijn en wat zij doen.

De markt gaat om 16.00 uur open en zal tot 22.00 uur duren. 

Op diverse plekken zullen hapjes en drankjes te verkrijgen zijn.  

Tevens zal er weer een muzikale omlijsting zijn met dweilorkest 

de Deurdweilers.

Hierbij nodigen wij mensen uit om mee te doen aan onze markt. 

Kraamhuur bedraagt €40 . Verenigingen kunnen ook meedoen 

Er is gekozen voor de naam ‘Herberg de Aandacht’. De naam 
herberg veronderstelt een plaats waar mensen welkom zijn, waar 
mensen aan kunnen schuiven en weer verder kunnen trekken. 
Er is een stamtafel en er is altijd ruimte over. De herberg krijgt 
als naam ‘de Aandacht’. Een naam die verwijst naar de spirituali-
teit van Benedictus die benadrukt dat bij alles wat je doet, of het 
nu bidden is of de afwas, het van belang is dat je het met aandacht 
doet. De Herberg zal niet voortdurend bezet zijn. Op tijden dat 
er geen activiteiten zijn, willen we ook graag ruimte geven aan 
mensen/groepen, maar dan wel wanneer er een binding is met de 
doelstelling van de Herberg. 

Binnen Herberg de Aandacht is ook ruimte gegeven aan het 
bedrijf IVVL, het initiatief voor vernieuwend leiderschap. Het 
houdt zich bezig met leren en ondersteunen van mensen en be-
drijven. Men kan hier terecht voor teachings op allerlei gebied, 
maar vooral voor persoonlijke groei.

Tevens is IVVL bezig zich te oriënteren naar een andere 
rechtsvorm, namelijk een coöperatie. IVVL ondersteunt de 
basis-gedachte van de Herberg. De eigenaar van het IVVL, Cor  
Gilissen, is verbonden met het gedachtegoed van de benedic-
tijner monnik Anselm Grun. De heer Gilissen verdiept zich in  
de Tibetaanse boeddhistische stroming van de Tantra Jana.
Het IVVL werkt samen met de Herberg, onder andere op het 
gebied van lezingen. Het gezamenlijk motto is dat wat we doen, 
gebeurt vanuit Aandacht en Respect voor Mensen en Natuur.

om zichzelf te promoten en voor slechts € 25 euro een kraam 

huren. Wilt u niet zelf op de markt staan, maar wel financieel 

bijdragen aan een gezellige markt in Heteren dan is het mogelijk 

om een kraam of een activiteit te sponsoren. 

Het zou leuk zijn als de bewoners van Liefkenshoek ook een 

kijkje kunnen nemen op de markt. Hiervoor zoeken wij nog 

vrijwilligers. Om u aan te melden voor de markt, een bewoner  

van Liefkenshoek mee te nemen of voor verdere vragen kunt 

u mailen naar Midsummernightheteren@gmail.com of bellen 

met Monique Tijssen op 06-46242656.

‘Herberg De Aandacht’



De	mannen	
van	het	bankje
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Als ik op een frisse donderdagmiddag aan kom fiet-
sen bij de veerstoep staan Wim Janssen (75) en Piet  
Meijnders (63) mij al op te wachten. We raken di-
rect in gesprek. Over voetbal wel te verstaan. Teunis  
Willemsen komt aangewandeld met zijn hond. Hij 
mengt zich in het gesprek en vraagt zich hardop af 
waar Miralem Sulejmani (oud-speler van Heerenveen 
en Ajax) eigenlijk voetbalt op dit moment. Iedereen 
kijkt elkaar aan, maar niemand heeft het antwoord. 
Wikipedia biedt uitkomst. Hij speelt voor Young Boys 
in Zwitserland. “Nou, daar hoor je dus ook nooit meer 
wat van”, bromt Teunis. 

We nemen plaats op het bankje. Wim en Piet komen 
hier al sinds hun jeugd, ze zijn geboren Heterenaren. 
Wim wijst naar de kribben verderop. “Daar heb ik 
leren zwemmen”, zegt hij. “Een zwemdiploma heb 
ik nooit gehaald maar ik ging gewoon met de grote 
jongens mee en op mijn dertiende zwom ik de Rijn al 
over”. Piet vult aan: “als die grote boten voorbij voe-
ren en zij lagen door de lading diep in het water dan 
zwommen wij er naartoe, klommen op de boten en 
sprongen er vervolgens weer vanaf. Niet ongevaar-
lijk natuurlijk, maar prachtig vonden wij dat. Het was 
in de tijd dat er nog een roeiboot de oversteek naar 
Renkum maakte en er nog geen brug over de Rijn  
gebouwd was.”
De Rijn loopt als een rode draad door hun leven. Als 
kind kwamen zij al op de steenoven, omdat hun vaders 
daar werkten. In die tijd werkten negen van de tien 
mannen uit Heteren op de steenfabriek. Het was een 
tijd van hard werken. Piet woonde in de Vinkenstraat 
en Wim in de Achterstraat. Dat waren woningen die 
eigendom waren van de steenfabriek, respectievelijk 
van de gemeente Heteren.

Beiden weten nog dat er vroeger Oranjefeesten wer-
den georganiseerd in het weiland tussen de Rijn en het 
Veerhuis. Vroeger was het Veerhuis een kroeg waarvan 
Arend van Ewijk sr. de uitbater was. Wim heeft daar 
nog leren biljarten. In die tijd verkocht Arend fles-
jes bier. Als klant hoefde je niet direct af te rekenen,  
maar bewaarde je de dopjes van de flesjes. Nadien wer-
den de doppen geteld en wist je hoeveel je af moest 
rekenen. Arend schreef nooit bonnetjes. Dat kon 
in die tijd. Voor lastige klanten bestond een zwarte 
lijst. Hing je met naam en adres in de vitrinekast bij 
het Gemeentehuis, dan kwam je gewoon geen enkele 

kroeg meer binnen. Heteren had destijds zes à zeven 
kroegen en vijf warme bakkers. “Dat is toch wat voor 
een dorp met 2200 inwoners” zegt Piet. 
Wim haalt nog aan dat de Rijn in de winter van 1963 
dichtgevroren was. Kon je gewoon naar de overkant  
lopen. Piet weet nog dat men vanuit school de op-
dracht kreeg om brood mee te nemen van thuis, zodat 
de vogels gevoerd konden worden. “Dat zat er echt niet 
in hoor”, zegt Piet. “Vroegen ze thuis of ze op school 
gek geworden waren. Dat brood was thuis hard nodig.”

Wim is ongeveer tien jaar geleden met pensioen ge-
gaan. Hij wandelt elke dag, weer of geen weer, gewoon 
een kilometer of tien wegstappen. Even langs de Rijn 
voor een praatje en weer verder. Piet is twee jaar gele-
den met pensioen gegaan en doet alles op de fiets. Hij 
is met mooi weer zeker drie keer per week hier te vin-
den. Ook dagjesmensen komen hier aanwaaien. Een 
gesprek is zo gemaakt, iedereen praat hier met elkaar.

Ik merk dat de mannen even snel van onderwerp wis-
selen als dat een patatbakker op een vrijdagavond een 
nieuwe bestelling van een klant opneemt. Piet wijst 
mij uit het niets op een aalscholver die over het water 
scheert. Dat houdt hij lang vol, 30 centimeter boven 
het water vliegen om vervolgens onder water te dui-
ken en 30 meter verderop weer boven te komen. “Die 
slimmerik gaat daarna langs de kant zitten en spreidt 
zijn vleugels om te drogen”, zegt Piet. Weetjes die mij 
onbekend zijn, maar de mannen van het bankje weten 
dit exact.

Aan het eind van ons gesprek komt Arend van Ewijk 
aanwandelen met zijn honden en Dries Elings in zijn 
auto aanrijden. Er volgt een grap. Lachend spring ik 
weer op mijn fiets. Misschien is dit ook wel iets voor 
dertigers en veertigers, de enige groep die je nergens 
ziet hangen…

Hangjongeren kom je overal tegen. In Heteren zie je ze bij de skatebaan, op de trapveldjes of op de bankjes bij de Jumbo. 

Hangouderen tref je daarentegen minder snel aan. Heteren heeft ze wel! Hun favoriete stek? Het bankje bij de veerstoep 

aan de Rijn. Wat houdt hen bezig? Waarom staan ze daar? Wat is hun verhaal? Ik ben nieuwsgierig en ga een middag mee 

‘hangen’.  dOOR FRANk SIccAmA

De	mannen	
van	het	bankje
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Schrijvers gezocht

Ook in deze editie doen we een oproep voor schrijvers. Door 
een grotere schrijversgroep aan ons te binden, kunnen de arti-
kelen beter over de schrijvers worden verdeeld. Ben jij creatief 
met taal en vind je het leuk om te interviewen en te schrijven?  
Dan ben jij de schrijver die de Peperbus zoekt! Meld je aan via 
info@peperbus-heteren.nl. Geef aan wat voor artikelen jouw 
voorkeur hebben. De Peperbus neemt dan contact met je op.

Accountmanager Advertenties gezocht

Het financiële bestaansrecht van de Peperbus zijn de adver-
tenties en advertorials in de Peperbus. We zijn erg blij met de  
vele adverteerders in ons blad. Om de contacten met deze  
adverteerders goed te onderhouden/intensiveren en nieuwe 

Hieronder treffen jullie nog een aantal andere mooie plaatjes 
aan die ook aan ons zijn toegezonden. 

adverteerders aan ons te binden, zijn we op zoek naar een  
Accountmanager advertenties. Heb jij een commerciële instel-
ling/ervaring, beschik je over goede communicatieve vaar-
digheden en wil jij de Peperbus een financiële toekomst geven 
dan zoeken we jou. Als tegenprestatie biedt de Peperbus jou een  
onkostenvergoeding. 

Peperbus-onderwerpen gezocht > info@peperbus-heteren.nl 

De redactie is voor elke editie op zoek naar nieuwe onderwerpen. 
Daarbij kunnen we wel wat hulp gebruiken. Heb jij een goede 
suggesties, ideeën of een wellicht een leuk artikel, neem dan  
contact met ons op mailadres via info@peperbus-heteren.nl

Verschijningsdatum volgende editie begin juli 2016

“De Peperbus is afgelopen week meegereisd naar New York. 

We hebben getracht De Peperbus op de foto op gelijke hoogte 

te brengen van The Statue of Liberty en we vonden dat een 

mooi symbool. The Statue of Liberty is immers hét symbool 

van New York en De Peperbus is dat voor Heteren.

Daarnaast is het Vrijheidsbeeld een symbool voor vrede en 

heeft deze creatie al veel doorstaan. De Peperbus is voor 

Heteren de enige resterende toren van de oude kerken die 

Heteren heeft gekend. Ik vind het ook een symbool van vrede 

en vastberadenheid en het is ons eigen vrijheidsbeeld!”

In de vorige Peperbus hebben we een oproep gedaan voor 

een leuke vakantiefoto samen met de Peperbus. We heb-

ben een aantal reacties gekregen. Daaruit is één winnaar 

naar voren gekomen namelijk Ellen van der Zweep. Naast 

de mooie foto werd in de gestuurde mail de volgende tekst 

opgenomen wat een prachtige onderbouwing is van de foto.

WINNAAR
PRIJSVRAAG

 
Peperbus op reis; 
Ellen en Sophie 
van der Zweep!



advertorial

Het jaar 2015 heeft in het teken gestaan van 

reparatie van het Bestemmingsplan Randwijkse 

Waarden en de vergunning in het kader van de 

Natuurbeschermingswet (Nb-wet). In december 

2015 heeft hierover een zitting plaatsgevonden 

bij de Raad van State. Inmiddels is uitspraak 

gedaan waarmee de Nb-wet vergunning 

definitief is geworden. Het is nog even wachten 

op de uitspraak met betrekking tot het 

bestemmingsplan, maar de verwachting is 

dat met de aanvullende onderbouwing t.a.v. 

de tien extra parkeerplaatsen bij de Steenoord, 

deze procedure binnenkort ook positief kan 

worden afgerond.

Daarnaast hebben wij ons in september 

ingespannen om een goede bijdrage te leveren 

om de Dorpsvernieuwingsprijs 2015 binnen 

te slepen voor Heteren. Al met al was het een 

mooie, inspirerende middag waarin uiteen-

lopende plannen zijn gepresenteerd aan de jury 

door jong en oud, met afsluitend een bijeen-

komst in de bibliotheek. De inspanning werd 

beloond met een top drie notering. Een mooie 

prestatie, die de veelzijdigheid van Heteren 

laat zien en de betrokkenheid van de inwoners 

bij het dorp.

Actueel

Binnenkort wordt een detectieonderzoek uit-

gevoerd in de uiterwaarden naar de eventuele 

aanwezigheid van niet gesprongen explosieven. 

In de tweede wereldoorlog hebben er namelijk 

gevechten plaatsgevonden in en rondom het 

plangebied en is ook de steenfabriek gebom-

bardeerd. Niet valt uit te sluiten dat er nog 

explosieven in de ondergrond aanwezig zijn. 

Deze dienen verwijderd te worden, zodat er 

zowel veilig gewerkt als op termijn veilig 

gerecreëerd kan worden in de uiterwaarden.

Daarnaast zullen de eigenaren van gebouwen 

in de directe omgeving van het plangebied 

worden benaderd voor het uitvoeren van een 

bouwkundige opname. Deze opname is als 

voorwaarde opgelegd door provincie Gelderland 

in de ontgrondingsvergunning en dient voor-

afgaand aan werkzaamheden uitgevoerd te 

worden, zodat de staat van gebouwen en wegen 

goed is vastgelegd. Dit is een standaard voor-

waarde vanuit de overheid, om misverstanden 

of discussie achteraf te voorkomen. De betref-

fende eigenaren ontvangen hierover binnenkort 

persoonlijk bericht met meer informatie.

Aankomend jaar

Begin 2017 zal worden gestart met de zand-

winning. Dit betekent dat dit jaar een aantal 

voorbereidende werkzaamheden zal worden 

uitgevoerd zoals het verbreden van de invaar-

opening bij de rivier, het verleggen van de 

zomerkade, starten met afgraven van het 

kleipakket en het verwijderen van rasters en 

begroeiing. Wanneer de schop de grond in gaat 

laten wij weer van ons horen, want we willen  

dit moment niet ongemerkt voorbij laten gaan. 

In een volgende editie van de Peperbus zullen 

wij u nader informeren. 

Tot een volgend nieuwsbericht!

Randwijkse waarden
in ontwikkeling






