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Vol verhalen over ons dorp aan de Rijn!

www.peperbusheteren.nl
Een initiatief van Ondernemers Vereniging Heteren, SDOO, De STUW-welzijn, EHBO en Dorpsraad Heteren.
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HETEREN bv
Beste Heterenaren,

Verhuizing

Door de redactie van de Peperbus werd mij gevraagd om, als Heterense ondernemer,

Vanuit de Peperbus

Heteren anno 1989. Een klein en veilig dorpje aan de Rijn, zo was mijn gedachte, toen ik hier

Inboedelopslag

als 8 jarig meisje vanuit Sliedrecht kwam wonen. Sliedrecht had destijds 24.000 inwoners en

9

Dorpsraad

er was altijd leven op straat. In Heteren woonden wellicht 3500 mensen en viel het mij op

11 Kiekjespuzzel

Verhuisdozen

dat het zo rustig was op straat. Wel ﬁjn om als kind lekker op straat te spelen zonder dat het

12 Shantykoor

gevaar bestond dat je plat gereden werd. Mijn vader en moeder zijn in 1989 gestart met het

14 Het oorlogsmonument

runnen van een supermarkt. Zij hebben zich altijd voor 200% ingezet voor hun zaak, maar ook
voor het dorp Heteren. Ik heb mij altijd voorgenomen dat dat iets is, wat ik ook wil doen. In

18 Federatie paardensport

die tijd kwam al ter sprake dat het dorp, en dan met name de middenstand, uitgebreid zou

16 Renkums veer

worden. De uitbreiding van het dorp, zo mogen we 25 jaar later wel stellen, is gelukt want mo-

17 Zonnebloem Heteren

menteel heeft Heteren zo’n 5200 inwoners. Helaas moet ik constateren dat het aantal winkels
nog niet echt uitgebreid is. Het is nog altijd niet levendig en sprankelend in het centrum.

19 Heteren Sociaal

Momenteel zitten we weer op zo’n tweesprong. Gaat dat centrum er nou komen of niet? Ieder-

20 Het Voetveer

een hoopt erop, maar man….wat duurt het allemaal lang. Ik ben ervan overtuigd dat het goed
moet komen als wij, als inwoners van Heteren, onze schouders eronder blijven zetten, elkaar
helpen in het verenigingsleven en op scholen. We zullen het samen moeten doen!

WWW.JACOBSHETEREN.NL

24 Verenigingen Nieuws
29 De nieuwe DJ Tiesto’s

een hoogtepunt in ons dorp. Op 4 mei vindt de jaarlijkse dodenherdenking plaats. Elk jaar

32 Kirsten Kelderman

lijken meer inwoners hun weg te vinden naar de algemene begraafplaats aan de Flessestraat.

34 Van de redactie

Ik vond dat afgelopen keer echt een kippenvelmoment! Dit jaar alweer de derde editie van de
Midsummernight, waarbij in de Dorpsstraat weer van alles te vinden is van vooral de Heteren-

Sterk in Maatwerk

22 Tot ons genoegen
27 Kees Oostrom

Samen zorgen dat we betrokken zijn met ons dorp. Ik vind dat er al veel gebeurt op bepaalde
gebieden. We hebben sinds enkele jaren de Koningsnacht, en Koning (inne) (s) dag is al jaren

www.gaasbeekpaardenboxen.nl

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

Hekwerken voor dieren - Sierhekwerken - Kunstof planken - Platen - Tegels - Onderdelen voor landbouwtechniek
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het voorwoord te verzorgen voor alweer de 8e editie van dit prachtige magazine.

Zo kunnen wij U nog meer service en
kwaliteit aanbieden.

Paardenboxen

Voorwoord

Pianotransport

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

J.W.Gaasbeek Constructie
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35 Kleurplaat

se ondernemers. Verder hebben verschillende verenigingen in ons dorp veel te bieden. Steeds
meer inwoners gaan actief binnen een vereniging aan de slag. Aan het einde van de zomervakantie vindt, de inmiddels niet meer weg te denken, “Fun for Kids” speelweek plaats. Voor de
kinderen een heerlijke manier om met elkaar spelen, te knutselen en hutten te bouwen.
We gaan dadelijk allemaal lekker de zomer tegemoet. De tijd van lange gezellige avonden buiten zijn, barbecueën, rust nemen en lekker bezig zijn met het gezin. Naar welke bestemming u
ook uitvliegt, een ding is zeker: uiteindelijk komen we allemaal weer thuis in ons vertrouwde
dorp aan de Rijn. Het dorp waar ik mij nog steeds veilig voel!
Een ﬁjne zomer allemaal!!

Polderstraat 28, 6666LD HETEREN (NL)
Tel. 0488 - 451 000 - Fax 0488 - 420 158 - info@gaasbeekpaardenboxen.nl

Bloemetje?
Even langs Fonteyn!

Suus Siccama-Mudde (kapsalon Piki’s)

www.peperbusheteren.nl
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De Fruithof circa 1950

Chiel van den Hof

Chiel links naast de inrit van de Fruithof

De ultieme Canadese droom

Door Fred Hendriksen

Op eigen benen

nas een compleet

Nadat hij nog voor één jaar in

nieuwe winkel

loondienst trad bij een melk-

bouwen met meer-

veebedrijf, zag hij eindelijk kans

dere verdiepingen.

zijn ultieme droom waar te
eigen bedrijf. Voor $12.000,-

Vrijwillig met
pensioen

kocht hij een huis, 2 schuren,

Rond zijn zestigste

50 koeien, 150 ha weiland, en

deed Chiel het be-

alle aanwezige machines.

drijf deﬁnitief over

maken door het kopen van een

Aan het eind van een langdurig gesprek met de 88- jarige Chiel van den Hof laat hij er geen misverstand over bestaan.
Een tot ziens is overbodig. Dit is het laatste bezoek aan zijn familie in Nederland.

aan zijn zoon en in-

Na negen jaar wilde hij weer
Chiel is geboren op boerderij ‘de Fruithof’ (nu manege) aan de

reclame om jonge gezinnen de oversteek naar het ruime Canada

eens iets anders en dus ver-

Dorpsstraat 5 en opgegroeid in een bijzonder warm gezin met

te laten maken.

kocht hij het hele bedrijf voor

de derde generatie

$ 17.000,- en liet van de winst

al weer opgeleid

maar liefst elf kinderen. Hij vindt het achteraf nog steeds heel
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middels wordt ook

Chiel hooiend in Canada 1962

bijzonder dat zijn moeder het stadse Utrecht ooit verruilde om

Chiel en zijn toekomstige vrouw Gerda gingen enthousiast

een prachtig huis bouwen in het naburige Aylesford

om de zaak van de zoon te zijner tijd over te kunnen nemen.

met een boer uit de Betuwe te trouwen.

overstag en nadat zij een week voor vertrek nog snel even in

Met een Nederlandse vriend startte hij een nieuw bedrijf,

Met 32 personeelsleden en een miljoenen omzet is hier toch

En dan ook nog samen met hem een gemengd bedrijf te runnen

het huwelijksbootje stapten, koos het jonge paar in april 1952

Holland Contracting, dat zich richtte op het bouwen van metalen

met recht sprake van het waar maken van de Canadese droom.

waar koeien, varkens, paarden en allerlei soorten fruit de aan-

middels de veel geroemde Oude Waterman voor negen dagen

Romnyloodsen (half- cilindrische schuren).

Chiel blijft er zeer nuchter onder en verhaalt daarentegen en-

dacht opeisten. Maar het was misschien wel net zo bijzonder dat

het ruime sop op weg naar een nieuwe toekomst.

Het bleek een gouden greep in een gebied van veeteelt en ak-

thousiast hoe hij na zijn pensionering nog vele jaren samen met

Chiel zelf in 1952 als Betuwse boerenzoon de oversteek maakte

Vanuit Canada was voor minimaal één jaar werk en onderdak

kerbouw. Een grote klap voor Chiel en zijn bedrijf was het verlies

zijn vrouw heeft kunnen genieten van hun welverdiende rust.

naar het verre Canada. Hoe kwam hij er toe om als enige uit het

gezorgd en pas na dat jaar mocht je eigen initiatieven ont-

van zijn vriend en compagnon die samen met zijn vrouw door

Het verlies van zijn Gerda acht jaar geleden, hakte er dan ook

gezin deze ongewisse stap te maken? Begin jaren vijftig was het

plooien. Chiel kwam terecht op een gemengd boerenbedrijf in

een noodlottig verkeersongeluk om het leven kwam.

ﬂink in maar wederom rechtte Chiel zijn rug en hij woont tot op

voor trouwlustige jongeren heel moeilijk om aan een kamer te

Port Williams (Schiereiland Nova Scotia) waarna hij al na negen

Met een inmiddels volwassen zoon zette Chiel het bedrijf voort

de dag van vandaag nog steeds zelfstandig.

komen laat staan een heel huis, dus zocht je naar een alterna-

maanden de overstap maakte naar een varkensbedrijf waar hij

en er werden zelfs nieuwe producten toegevoegd. Ze gingen

tief.

3,5 jaar als bedrijfsleider werkte. Intussen waren na een jaar ook

stalen zwembaden bouwen, lieten deze bekleden met vinyl en

Betuwse taal

zijn broer Ben en echtgenote naar Canada geëmigreerd om net

plaatsten die baden waar de klant het wilde.

Echt heel opmerkelijk was dat hij na 63 jaar Canada geen spoor-

Emigratie

als Chiel hier een nieuwe toekomst op te bouwen.

Al snel kwam daar ook de levering van tuinmeubilair bij en

tje Engels in zijn moerstaal toelaat, maar dat daarentegen het

In 1950 zei de toenmalige Premier Dr. Drees in een toespraak al

Voor Chiel een eenvoudige opgave zijn broer voor dat belang-

opende het bedrijf in Aylesford onder de naam Holland Home

vertrouwde Betuwse dialect nog volkomen intact is. Ik zou dus

het volgende: ”Een deel van ons volk moet het aandurven zijn

rijke eerste jaar aan een baan te helpen. Na dat jaar scheidden

Leisure een winkel waar alles te koop was voor in en rond de

zeggen: ”Geniet er nog een puske van Chiel.”

toekomst te zoeken in grotere gebieden dan het eigen land.”

hun wegen en richtte Ben zich met name op de melkveehoude-

tuin. Naast de zwembaden kwamen de Hot Tubs (Whirlpools) en

Algemene en Christelijke Emigratie Centrales maakten op

rij. Chiel daarentegen maakte voor ca. vijf jaar de overstap van

onder de bezielende leiding van Chiel en zijn zoon groeide het

verzoek van de Canadese Immigratiedienst middels voorlichting

de varkens naar een kippenfarm met maar liefs 20.000 kippen.

bedrijf gestaag. Enkele jaren later lieten zij in de plaats New Mi-
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Vanuit de
Peperbus

Door de Kerkuil

Vanuit de toren kijkend en mijmerend in zuidwestelijke richting, doemen de contouren van de oude Steeg
voor mij op, de smalle landweg die
ooit liep vanaf de Rijndijk-West naar
de Boterhoeksestraat. Daar waar nu
een bestrate Zesmorgen het verleden heeft doen vervagen.

Nee, de Steeg was absoluut geen doorgaande weg maar een

Maar mijn mooiste herinneringen aan de Steeg liggen overigens

functionele landweg tussen fruitbomen waarvan er op het

op het gebied van de ontluikende liefde. Met mijn eerste lage-

platteland zo vele waren. Zover ik mij kan herinneren was deze

re-schoolvriendinnetje Truusje liep ik trots handje in handje op

landweg eigendom van de familie Van de Westering, die in de

en neer door de licht schemerende boomgaard.

gelijknamige monumentale boerderij ‘De Steeg’ (1649) woonde

En toen Truusje plotseling van achter werd aangevallen door

en van daaruit een veehouderij runde.

een krijsende gans, sprong ik als een echte ridder voor haar
in de bres en joeg de gans manmoedig met veel lawaai op de

Nadat het jaren terug met veel respect grondig is verbouwd,

vlucht. Het amoureuze gevoel tussen ons tweetjes werd op

wordt het prachtige pand nu bewoond door de familie Kuijpers.

dat moment natuurlijk wel heel ruw verstoord en even later

Maar in mijn nostalgische mijmering laat ik mij meevoeren naar

moest ik Truusje, mede om die reden, teleurgesteld richting huis

mijn jeugd in de jaren vijftig waarin boerderij de Steeg en de

brengen.

landweg een prominente plaats innamen. Vlak voor de kerst
speelde met name de prachtige voortuin van de boerderij onge-

Toen in de puberteit de liefdesperikelen serieuzere vormen aan-

wild een grote rol in ons gezin. Daarin stond namelijk een aantal

namen, was de Steeg in de donkere avonduren een broedplaats

hulstbomen waarvan de takjes ideaal te gebruiken waren om

voor verliefde stelletjes. Met name als de avonden echt donker

onze kerstboomloze woonkamer toch in kerstsfeer te brengen.

waren, moest je bij de keuze van een liefdesplekje oppassen dat

Dus ieder jaar weer stuurde mijn moeder mij rond die tijd naar

je niet zoals een koekoek in het verkeerde nest terecht kwam.

de familie Van de Westering om vooral heel netjes en beleefd

Het feit dat zo af en toe ook koeien gebruikt maakten van de

om enkele takjes hulst te vragen. En even zo vaak ﬁetste ik

boomgaard, bracht bij het zorgvuldig nestelen enig risico met

met een volle jutezak met takjes huiswaarts. De landweg was

zich mee. Toen ik, tot over mijn oren verliefd op ene Anneke,

zogezegd een ideale sluiproute om vanaf de Rijndijk-West of O.L.

een plekje verkoos in een greppel en Anneke liefdevol in het

Vrouwenstraat snel met je ﬁets naar de Boterhoeksestraat te

malse gras liet zakken, had ik toch iets over het hoofd gezien.

komen. Deze route werd door de eigenaar oogluikend toege-

Want nadat ik naast haar was gaan liggen en hartstochtelijk mijn

staan, mits je je hield aan enkele ongeschreven wetten. Aan het

arm om haar heen sloeg, voelde ik mijn hand geheel in een

begin, in het midden en aan het eind waren grote hekwerken

verse koeienvlaai verdwijnen.

aangebracht die je na opening altijd weer netjes moest sluiten.

En hoewel onze lippen elkaar toen bijna hadden gevonden, is

Het was ook niet toegestaan om tijdens de doortocht van het

het na dat vlaai-incident nooit meer iets tussen Anneke en mij

pad af te wijken en je in de fruittijd aan de sappige vruchten

geworden.

PVC VLOEREN
VANAF € 39,95
INCLUSIEF LEGGEN
EN EGALISEREN!

te vergrijpen. Eerlijkheidshalve moet ik achteraf bekennen dat
ik deze laatste wet in die tijd nogal eens heb overtreden. Er zat

Maar het heeft mij er toch niet van weerhouden om de Steeg

ook een risico aan de tocht door de Steeg want er waren prima

voor amoureuze uitstapjes te mijden.

bewakers. In de boomgaard liep doorgaans een groot aantal
ganzen rond die meestal weinig aandacht aan je besteedden
maar soms wel en dan hapten ze gretig in je broek.

6|

De Kerkuil

Woonstudio Bennekom • Marktplein 7 • 6721 JG Bennekom • 0318 430309 • 06 17517550

www.woonstudiobennekom.nl
VLOEREN • LAMINAAT • PARKET • VLOERBEDEKKING • VLOERKLEDEN • KARPETTEN • PVC VLOEREN
TAPIJT • VINYL • GORDIJNEN • RAAMDECORATIE • ACCESSOIRES • KUSSEN

HUISSTIJLEN
MAGAZINES
BROCHURES
FOLDERS
FLYERS
WEBSITES
WEBSHOPS
CMS
APPS
SOCIAL MEDIA
EN VEEL MEER

Heb je een idee voor
een leuk artikel:
meld het dan op
www.peperbusheteren.nl

Ontwikkelingen bij de Dorpsraad
Zoals beloofd zal ook nu weer een lid van de Dorpsraad zich voorstellen.
Dit keer is de beurt aan: Oscar van den Bosch.

Ruim 12 jaar geleden zijn wij in Heteren komen wonen en ik zit hier inmiddels helemaal
op mijn plek. Hoewel er nog wensen genoeg zijn m.b.t. het centrumplan volg ik vanuit de

/heteren

Dorpsraad de ontwikkelingen nauw en zie ik de realisatie met veel vertrouwen tegemoet.

/heteren

In mijn dagelijkse leven ben ik werkzaam als salesmanager in een media bedrijf gespecialiseerd in het segment Bouwen en Wonen; een logische brug naar mijn betrokkenheid namens de Dorpsraad bij het centrumplan en bij fondsenwerving om een bijdrage te leveren
aan de wensen vanuit Heteren.
De voorbereidingen van het centrumplan zijn inmiddels zichtbaar geworden. Nadat de kapOskar van den Bosch

Voor al uw elektra werkzaamheden
en installeren van zonnepanelen.

vergunningen zijn verleend, zijn er bomen verwijderd en is grond afgegraven om plaats te
maken voor de realisatie van De Nieuwe Beemdhof met meer parkeergelegenheid. Voor
de zomer is de grond geheel bouwrijp en kan er zichtbaar gebouwd gaan worden aan De

Nieuwe Beemdhof. Direct aansluitend op De nieuwe Beemdhof zal de realisatie van het nieuwe dorpsplein met zo’n 1.200 m2 aan
winkelruimte worden gerealiseerd, hiervoor is al veel voorwerk verricht zodat er direct aansluitend op De Nieuwe Beemdhof verder
gegaan kan worden. Met het dorpsplein en de winkels krijgt Heteren een prachtig hart, waar het lang op heeft gewacht. Vanuit fondsenwerving hebben we hier onlangs een subsidie aanvraag voor gedaan om op het plein een prachtige fontein te kunnen realiseren.

www.streamers.nl

Nieuw in Heteren
de allergoedkoopste
supermarkt in Heteren,
Randwijk en Zetten!

Soms zou ik de tijd wel een stukje vooruit willen zetten om te zien hoe Heteren er dan uit ziet.

Poort van Midden Gelderland Groen 7
Tel: (026) 4722 928

6666 LP Heteren
www.stapelektra.nl

Zit jij binnenkort
achter het stuur?
Maak snel een afspraak
voor je eerste les!

Dorpsraad gaat on tour
De Dorpsraadleden hebben het plan opgevat om na de zomer een agenda nieuwe stijl op te zetten. In het kort houdt dit in dat

Bel 06 365 119 83 of mail: info@rijschoolwillemsen.nl

we een extra impuls aan de diverse onderwerpen willen geven door elke 2 maanden op een relevante locatie de dorpsraadvergadering te houden. Doel hiervan is meer interactie creëren en het stimuleren van elkaar op onderwerpsniveau. Daarnaast
willen we ook mensen verbinden op een locatie om zo betrokkenheid te creëren. Deze vergaderingen blijven openbaar en om
iedereen de gelegenheid te geven om aanwezig te kunnen zijn geven we hieronder alvast de voorlopige data tot het einde van
het jaar. De agenda zal uiteraard ook worden gepubliceerd op onze website www.dorpsraadheteren.nl
Datum + tijd

Thema/idee

Locatie

15 september om 20:00 uur

Landschap & recreatie/kerken

Rooms-Katholieke kerk

14 oktober om 20:00 uur

Wonen & Voorzieningen/Strategie

De Bongerd

19 november om 20:00 uur

Senioren/kunst

Liefkenshoek

18 december om 20:00 uur

Jaarafsluiting

Nog nader te bepalen

Mocht u een onderwerp zien dat u aanspreekt en waar u graag over mee wilt praten, wij nodigen u van harte uit om aanwezig
Rijlessen in de gemeente Overbetuwe, Arnhem, Rheden, Zutphen e.o.

te zijn! Wij zien u graag op onze tour!

www.rijschoolwillemsen.nl
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KIEKJESPUZZEL
Wie weet op welk adres in Heteren onderstaande woning heeft gestaan?

?

AUTOBEDRIJF

VERKOOP NIEUWE EN GEBRUIKTE AUTO’S
HETEREN
Boterhoeksestraat 12
6666 GA Heteren
T 026 47 23 957

ONDERHOUD (REPARATIE)
AIRCO/APK
SCHADE’S

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

www.autobedrijfjaro.nl

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

www.hoogakker-heteren.nl




1e proefles gratis
2e proefles 5,-

Nu een eigen klaslokaal!
In de Julianaschool!
Kom vrijblijvend kijken.
Lestijden en dagen op afspraak.
Muziekles voor alle
instrumenten!!
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Instrumenten 3 maanden
GRATIS in bruikleen.
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Onze showtuinen zijn de
gehele week geopend!

De oplossing kan tot 17 juli 2015 gemaild worden naar info@peperbusheteren.nl
Uit de juiste inzenders wordt een winnaar getrokken.
De prijs is een boodschappencadeaubon aangeboden door



Teun van Blijderveen

Door Frank Siccama

Plezier staat voorop bij
Shantykoor ‘Alle Hens’
Fred en Adrie in de boot in het meer van Adrie

In 1991 had het Overijsselse Mannenkoor Karrespoor een

de radio aan en sta ik echt geen zeemansliederen over het dek

enorme top 10- hit met het nummer ‘Mooi Man’. Heel Ne-

te bulderen”, lacht Adrie. Het shantykoor is van oorsprong in

derland zong dat nummer destijds uit volle borst mee. Uit

2001 opgericht door de Drielse familie van Rooijen. Na enkele

volle borst meezingen, dat doen de heren van het Shanty-

optredens werd het koor uitgebreid tot veertig man. Daardoor

koor ‘Alle Hens’ ook. Een hit scoren is echter niet het doel.

kwamen er ook enkele Heterenaren in het koor zingen. Het koor

Plezier en enthousiasme staan voorop. Ik wil meer weten
over ‘Alle Hens’ en ga op bezoek bij twee leden van dit koor:
Adrie Bal en Fred Hendriksen.

heeft een dirigent en een aantal muzikanten. “We hebben twee
accordeonisten, een violist, een gitarist, een bassist en zelfs een
mondharmonicaspeler”, zegt Fred. Het is niet noodzakelijk om
goed te kunnen zingen, al is het wel zo dat de betere zangers
meestal de solostukken zingen. Daarnaast is het koor tweestem-

“Een shanty is een lied dat vroeger aan boord van grote zeil-

mig. Er zijn mannen met een hoge stem: de tenoren en er zijn

schepen, met name de Frans-Canadese schepen, werd gezongen

mannen met een lage stem: de bassen. Dit maakt het dat meer-

als arbeidslied”, vertelt Fred (68). Het woord shanty is afgeleid

dere klanken bereikt kunnen worden. “Adrie is absoluut een

van het Franse woord ‘chant’, wat ‘gezang’ en ‘lied’ betekent.

bas, ik ben meer een tenor”, zegt Fred. De liederen zijn veelal

Vaak werd zo’n lied begonnen door iemand die een regel voor

Nederlandstalig, maar er wordt ook in het Engels en in het Duits

zong, waarna de rest van de bemanning deze regel na zong.

gezongen. Het repertoire wordt telkens aangepast aan de locatie
waar gezongen wordt. “In het bejaardenhuis is men erg gesteld

Fred zijn liefde voor de shanty ’s is enige jaren geleden ontstaan

op Nederlandstalig en ons doel is om de mensen na een leuke

toen hij in Enkhuizen een shantykoor zag optreden. Vol verba-

avond, met een blij gevoel naar huis te laten gaan”, zegt Adrie.

zing bleef hij ruim anderhalf uur staan kijken naar het mannen-

“Dan ga je dus niet in het Duits staan zingen…”

koor. Toen hij enige tijd later bij toeval in de Bongerd aanwezig
was, was hij getuige van het optreden van ‘Alle Hens’ een

‘Alle Hens’ heeft ongeveer 90 liederen in het repertoire en kan

shantykoor uit de Overbetuwe. Fred wist meteen wat hij wilde

desgewenst een avondvullend programma leveren. “Meestal

worden: shantyzanger! Hij kwam echter bedrogen uit, want er

zingen we anderhalf tot twee uur”, zegt Fred. De oefensessies

was een wachtlijst van twee jaar om bij dit koor te mogen ko-

hebben plaats op woensdagavond tussen 19.30 en 21.30 uur

men zingen. In 2014 was het zover. Fred kreeg een telefoontje

in de hal van de Meander in Driel. ”Jaarlijks treden wij zo’n 15

dat hij een opengevallen plek mocht innemen. Adrie Bal (70) zat

tot 20 keer op”, zegt Adrie, die zelf het hele koor op een boot

op dat moment al geruime tijd in het koor. Hij kwam ruim twaalf

had zitten toen hij 65 werd. Ook wordt jaarlijks opgetreden

jaar geleden de gelederen al versterken toen het koor nog ‘Red

tijdens het Oranjeconcert in Driel. “Voor veel mensen is het een

Poeperstones’ heette. Adrie staat in Heteren bekend als de

feest der herkenning, maar dat kan ook niet anders met zo’n

man met de baard en de zeemanspet. Het lijkt er dus op dat

enthousiaste groep mensen”, zegt Fred. “Momenteel willen we

de zeemansliederen hem met de paplepel ingegoten zijn. “Niet

de groep graag verjongen en het ledenaantal opschroeven naar

echt” , merkt Adrie droogjes op. “Het genre trekt mij wel, maar

ongeveer vijftig man”. Nogmaals, goed kunnen zingen is geen

ik vind het bovenal leuk om met elkaar te zingen. Ik ben daar

noodzaak, dus ook voor de (jonge) enthousiaste, ongeschoolde

erg fanatiek in en sla nauwelijks een oefensessie over. Als ik

zangers in Heteren, die graag zingen is er nog plaats…..

vanuit Texel met mijn boot de zee op vaar, staat echter gewoon
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Ervaren
vakmensen
met plezier
in hun werk

www.sertronics.nl

De molen die langs de dijk
stond. Deze foto is gemaakt door
John Primerano (deze man leeft
nog en probeert jaarlijks naar
Nederland te komen). Op de foto
staat Walter Craley. Deze soldaat
zou later in de Ardennen sneuvelen. Op de Crossroads situatiekaart
is de molen ook te zien.

Een foto uit de serie Band Of
Brothers van de aanval. Opvallend is
ook de molen van de andere foto die ze
hebben nagemaakt.

Dick Winters (leider van de aanval)
voor de poort van landgoed
Schoonderlogt, tussen Valburg en Elst.

Is het monument op locatie nu.

Een foto van
William Dukeman jr.

Door Martin Veggelers

Eén van de verhalen achter
het oorlogsmonument aan
de dijk

Ze trokken zich terug richting de Rijn. Terwijl de Amerikanen op

Dit was onderdeel van een grote Duitse aanval, waarbij een

de weg lagen te schieten, kwamen er nog meer Duitsers over

poging werd ondernomen om de brug bij Nijmegen opnieuw in

de dijk rennen richting de Rijn. Voor Winters en zijn mannen was

handen te krijgen. Onder leiding van Kapitein Winters ging een

het prijsschieten. In eerste instantie wilden ze nog achter de

groepje soldaten van ongeveer 15 man midden in de nacht op

Duitsers aan gaan om ze bij de rivier af te snijden. Maar op het

pad en stuitten ze op een Duits machinegeweer. Winters liet een

moment dat Duits artillerievuur losbarstte, besloot Winters dat

mortier en machinegeweer opstellen op ongeveer 200 meter

het tijd was om zich terug te trekken naar de dijk. De Duitsers

afstand. Zelf kroop hij met

leden grote verliezen en de

zijn groep door een sloot

Amerikanen hadden één ge-

naar voren tot ongeveer

sneuvelde, namelijk William

40 meter afstand. Ieder-

Dukeman jr. Hij werd slechts

een kreeg een doel aan-

23 jaar oud.

We kennen allemaal het monument bij de A50-brug aan onze prachtige

gewezen. Op het comman-

rijndijk. “Hier streden Amerikanen van de 101e Airborne Divisie voor

do van Kapitein Winters

onze vrijheid” vermeldt het opschrift. De Peperbus brengt u nu het waar-

loste iedereen een paar

Waargebeurd verhaal
verﬁlmd

schoten. Het machinege-

Het verhaal van de compag-

gebeurde verhaal van één soldaat uit deze divisie.
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Rijn waren overgestoken ter hoogte van de Renkumse Veerweg.

weer achter hen begon te

nie en het gevecht waarbij

William Heister Dukeman jr. werd geboren op 3 september 1921

vuren en ook viel al snel

William is gesneuveld, is na

in de staat Colorado in Amerika. Hij had drie broers en een zus.

een mortiergranaat op

de oorlog opgeschreven in

In 1939 voltooide hij zijn schoolopleiding, waarna hij met zijn

de stelling van de vijand.

het boek “Band Of Brothers”

vriend Everett Gray Amerika ging verkennen. Uiteindelijk vonden

Invasie in Normandië en Market Garden

Vanaf de overkant van

welke in 2001 is verﬁlmd

ze in New Mexico een baan. In 1942 gingen ze naar de staat

In de nacht van 5 op 6 juni 1944 landden ze in Normandië

de Renkumse Veerweg

door niemand minder dan

Wyoming, waar zijn zus woonde. Hier werkten ze in de zomer

tijdens de invasie. Bij de gevechten in Normandië sneuvelde

begonnen meer Duitsers te

voor diverse bedrijven. In de herfst van 1942 vertrokken ze naar

tragisch genoeg Williams maatje Everett Gray. William kwam zelf

schieten, waarop Winters

de staat California en meldden ze zich aan bij het leger.

ook niet ongeschonden uit de strijd, want hij werd door zijn on-

en zijn groep zich terug-

derkaak geschoten. Dit leverde hem diverse littekens op. Op 17

trokken naar een sloot die

Bij aankomst in het leger hadden ze nog nooit iets gehoord over

september 1944 landde hij met zijn parachute bij Eindhoven in

parallel aan de Renkumse

Airborne soldaten en parachutes. Maar op het moment dat ze

het kader van operatie Market Garden. Bij deze operatie werden

Veerweg liep. Hier werd door Winters versterking opgeroepen. In

teren afgespeeld. Hierdoor is Heteren wereldberoemd en komen

hoorden dat je er € 50,- in de maand extra mee kon verdienen

de bruggen bij Eindhoven en Nijmegen veroverd. Bij Arnhem

afwachting van de versterking stond William Dukeman op om de

er nog elk jaar vele oorlogstoeristen naar ons dorp.

was de keuze in tijden van crisis snel gemaakt. Ze werden in-

mislukte dit en hierdoor kwam het front in de Betuwe te liggen.

groep meer te verspreiden. Op dat moment vuurden de Duitsers

gedeeld bij Easy Company van het 506e Regiment van de 101e

Aan het begin van oktober 1944 werd de 101e Airborne Divisie

een geweergranaat af. William viel neer, zijn kameraden begon-

William is één van de meer dan 300 gesneuvelde soldaten van

Airborne Divisie. De training volgden ze eerst in Camp Toccoa in

met vrachtwagens naar de Betuwe verplaatst. De soldaten

nen op de Duitsers te vuren en doodden hen. William was in zijn

de 101e Airborne Divisie hier in de Betuwe. Ze betaalden de

de staat Georgia. Dit was een loodzware training waarin William

namen hun stellingen in vanaf de spoorlijn van Arnhem/Nij-

hart geraakt door een granaatscherf en overleed.

ongetwijfeld vaak heeft moeten afzien. Zo kreeg hij onder meer

megen langs de dijk tot Opheusden en vervolgens richting het

Op het moment dat de versterking arriveerde, waren ze met

hoogste
prijs voor
onze
vrijheid.
Ditherdenkt
mogen wij
dan ookWilliam
nooit
De Stichting
Never
Forget
Them
jaarlijks
vergeten.
Dukeman en alle andere gesneuvelde soldaten van de

straf voor de staat van zijn kleding, terwijl daar niks mis mee

zuiden tot de Waal bij Dodewaard. Heteren lag midden in een

ongeveer 35 man. Winters besloot om aan te vallen. Met de

101e Airborne Divisie bij het monument langs de dijk.

was. Na de basistraining werd de training voortgezet in Fort

gebied waar vele gevechten plaatsvonden. Je hoofd boven de

bajonetten op het geweer werd de aanval ingezet. Bij de Ren-

Dit doen we samen met de groepen 8 van basisschool de

Benning, eveneens in de staat Georgia. Hier leerde hij para-

dijk uitsteken was levensgevaarlijk, want de Duitsers hadden het

kumse Veerweg aangekomen zagen ze pas dat er ongeveer 150

Haafakkers en de Klimboom. Dit jaar zal deze herdenking

chutespringen. In september 1943 vertrok de divisie per schip

hoger gelegen terrein aan de overkant van de Rijn in handen.

Duitsers aan de andere kant van de weg lagen te rusten. Winters

plaatsvinden op vrijdag 9 oktober om 13.00 uur. U bent

naar Engeland om te wachten op de invasie in Europa, terwijl er

In de nacht van 4 op 5 oktober zat William met zijn kameraden

en zijn mannen begonnen om zich heen te vuren en de Duitsers

hierbij van harte welkom.

ondertussen getraind werd.

in een boerderij in Randwijk toen gemeld werd dat Duitsers de

raakten in paniek en hadden geen tijd om weerstand te bieden.

Crossroads- situatie: Het gevecht is ingetekend op een luchtfoto van 6 september 1944. Dus een maand voor het gevecht.
De rode pijlen zijn de Duitsers, de groene de Amerikanen.

Stephen Spielberg en Tom
Hanks. Hierin volg je deze
compagnie in een 10-delige
serie door de oorlog heen.
Aﬂevering 5 heeft zich in He-

Herdenking op 9 oktober
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door Paul Doekes

Zonnebloem Heteren, 20 jaar!

Hij komt na 42 jaar terug:

Met een vriendelijk woord of een grap; lakei

het Renkumse Veer!

Herman stond klaar om de gasten naar de
feestelijke Vloedschuur te begeleiden, waar
Ronnie Koster

op 21 april het 20-jarig jubileum van de
Zonnebloem, Heteren, werd gevierd.
De voorzitter, Marie-Pauline Jans begon het feest

Wie hier de omgeving kent, kent ook de Renkumse Veerweg. Een naam die verwijst naar een pontje dat al sinds 1973 niet
meer vaart. Maar op 1 juli a.s. keert het Renkumse Veer aan het eind van die weg terug. Als u deze zomer te voet of met

met de jubilarissen in het zonnetje te zetten. Drie
vrijwilligers, Leida Polman, Riet Selman en Doortje
Polman zetten al 20 jaar hun beste beentje voor

de ﬁets de oversteek naar Renkum wilt maken, dan kunt u dus de Rijnbrug rechts laten liggen en vaarplezier beleven! De

om de gasten het naar de zin te maken.

Peperbus liet zich er nader over informeren door ing. Ronnie Koster, projectleider van het Team Projectrealisatie van de

Fred Langen is alweer 10 jaar actief voor de

gemeente Overbetuwe.

Zonnebloem en verzet daar bergen werk voor,
niet alleen in Heteren, zodat een onderscheiding

Koster: “Het initiatief ligt bij een oud-raadslid van de gemeente

overgezet op de Maas, Linge, Lek en Neder-Rijn. Voor het Ren-

erg op zijn plaats was. Het Chantykoor ‘Alle Hens’

Renkum. Die zette zich al jaren geleden in om het Renkumse

kumse Veer wordt een in 1989 gebouwde, 9 meter lange pont

wist daarna de stemming er goed in te krijgen.

Veer weer in de vaart te brengen. Dat pontje zag hij als een

met motoraandrijving ingezet. Het maximaal aantal passagiers

Heel veel liedjes werden luidkeels meegezongen.

trekpleister voor toeristen en recreanten. Hij kreeg bijval van

is twaalf. Voorlopig gaat men uit van zo’n 8000 passagiers per

Gelukkig dat de vrijwilligers er voor zorgden dat de

een collega van mij van het Team Ontwikkeling. Dat team kijkt

vaarseizoen. Wilt u als vrijwilliger kaartjes verkopen? Meldt u

kelen gesmeerd konden worden. Het feest werd

of er subsidies vrijkomen voor kansrijke projecten. Dat is in dit

dan aan via www.uiterwaarde.nl.

besloten met een heerlijk buffet. Een feest voor in

geval gebeurd. Er is een provinciale subsidie binnengehaald om

een lijstje.

het project te realiseren en op basis daarvan is een samenwer-

Oeveraanpassingen

kingsovereenkomst gesloten tussen de gemeenten Renkum en

Aan geen van beide kanten van de Rijn wordt gebruik gemaakt

Overbetuwe. Als exploitant van het veer treedt een commerciële

van de oude veerstoepen. Koster: “In Renkum sluit de aanleg-

organisatie op met de naam Uiterwaarde.”

plek voor de pont nu aan op de Veerweg (tevens de toegangsweg naar Parenco en aansluitend op de Rijksweg N225). Daar is

Twaalf passagiers per vaart

parkeergelegenheid voor auto’s. Aan de Heterense kant ziet u op

Genoemde exploitant beheert diverse pontjes waarmee wan-

1 juli een tot aanlegplek omgetoverde krib. Nabij het Smalspoor-

delaars en ﬁetsers van de ene naar de andere oever worden

museum kan een beperkt aantal auto’s parkeren.”

In de Liefkenshoek hield Heteren Sociaal op zaterdag 20 juni een inloopmiddag

Derde keer inloop Heteren Sociaal
Heteren Sociaal is het burgerinitiatief in Heteren om mensen en organisaties met elkaar te verbinden..
Elkaar leren kennen, elkaar helpen waar nodig en samen op weg naar een groeiend sociaal Heteren.

U bent welkom bij de start!

Vaartijden

Na twee inloopmiddagen zijn er inmiddels zo’n 35 personen en organisaties die zich betrokken voelen bij

In juli en augustus kunt u elke dag terecht voor een oversteek.

Heteren Sociaal. “En intussen is er ook al een aantal initiatieven gestart”, vertelt Jouke Fridsma, een van de

Woensdag 1 juli om ± 13.00 uur vindt de eerste oversteek

Daarna alleen van 1 t/m 6, 11 t/m 13, 18 t/m 20 en 25 t/m 27

initiatiefnemers van Heteren Sociaal. “Zo is er een walking diner, waarbij met gesloten portemonnee, bij ver-

plaats. Aan de Renkumse kant gaat dat gepaard met een

september (onder voorbehoud). Er wordt van 10.00 t/m 18.00

schillende inwoners een hapje en drankje wordt genuttigd. Ook is een professionele werkcoach bezig met een

uur gevaren, de laatste afvaart vanaf Renkum is om 17.50 uur.

workshop voor werkzoekende inwoners.” Daarnaast is er overleg met een kerk en de bibliotheek en start in

op een braderie lijkend evenement. Die dag wordt ook een
nieuw boekje gepresenteerd over de lange historie van
het Renkumse Veer (in de 18e eeuw een ‘veerschuytje’
genoemd).
Oevervoorzieningen en voetveer zijn niet ingericht voor het

september een buurtsportcoach voor mensen van vijftig jaar en ouder.

Prijzen
• Voetgangers: € 1,00 (10 rittenkaart € 8,00),

“Er gebeurt dus al veel, maar we zijn vooral ook nieuwsgierig naar de inwoners van Heteren”, zegt Fridsma ,

• Fietsers: € 1,50 (10 rittenkaart € 12,00).

“naar de ideeën en beelden die zij bij een sociaal Heteren hebben”. Tijdens de Mid Summer Night van 19 juni

• Kinderen t/m 12 jaar onder begeleiding varen gratis mee

was Heteren Sociaal daarom aanwezig met een kraam. Dit was mogelijk gemaakt door de Dorpsraad Heteren

(maximaal 2 per betalende begeleider).

waarmee goed wordt samengewerkt.

gebruik van scootmobiel, rolstoel, scooter en bromﬁets.
Goede vaart!

H
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Het leukste aan paardrijden is…om op het paard te zitten!

door Barbara van Brakel

Federatie Paardensport
Gehandicapten Neder Veluwe

Olympics; zij zijn hiervoor al in Limburg, Brabant en Friesland

Naast het beoefenen van deze zeer leuke hobby werkt iedereen

geweest en dit jaar rijden ze in Nijmegen. Naast het paardrijden

ook erg hard. Stephanie werkt als administratief medewerker/

is er ook tijd voor gezelligheid. Sinterklaas wordt uitgebreid

conciërge op ESV basisschool. Suzanne werkt bij de dagbeste-

gevierd, er wordt dan geknutseld en warme chocomelk met

ding de Toermalijn. De Toermalijn is een leuke cadeaushop waar

lekkers genuttigd.

onder andere zelfgemaakte cadeautjes worden verkocht. Henk

De Peperbus is in gesprek met ruiters Stephanie Jansen, Su-

Stephanie: ”Ik heb op appeltaart getrakteerd, omdat ik een pion

zanne van der Ende en hun begeleiders Henk Jan Boekholt,

omver had gereden.” Dat was een erg lekker grapje!

De meeste ruiters worden doorverwezen op advies van een the-

fabriek. Elly is vervoerbegeleidster, zij begeleidt kinderen met

Elly en Jocye Maassen van de Federatie Paardensport Ge-

Het leukst aan paardrijden is volgens Suzanne het galopperen.

rapeut of schoolarts. Zo ook Suzanne: “Ik ben op school doorver-

epilepsie van huis naar school en weer terug en Joyce studeert

“Dat is ook erg mooi om te zien”, aldus Suzanne. “Een Fries kan

wezen door de schoolarts om mijn evenwicht te verbeteren.”

diergeneeskunde en wil zich specialiseren in paarden.

erg mooi galopperen.” Voor Stephanie is het zitten op het paard

Op woensdagavond rijden de ruiters in beide groepen vrij zelf-

al erg leuk. Haar favoriet is Spikkel. “Spikkel zit mooier in het

standig. Henk Jan loopt soms met de snelle pony’s mee en de

De FPG is een landelijke federatie en FPG Neder Veluwe is daar

zadel”, zegt Stephanie. Suzanne: “Toos zit als een stoel, dat voelt

ruiters worden netjes in het zadel geholpen, maar verder is er

een onderdeel van. De FPG Neder Veluwe verzorgt op maandag,

erg vertrouwd.”

een grote mate van zelfstandigheid. Op maandag en donderdag

handicapten (FPG).

woensdag en donderdag lessen voor ruiters met een verstande-

Jan is procestechnicus, hij bestuurt het productieproces in een

is er meer begeleiding aanwezig.

lijke of lichamelijke beperking. Er rijden ongeveer 35 ruiters in

Suzanne en Stephanie springen ook allebei. Spikkel wil graag

de leeftijd van 8 tot 55 jaar. De sfeer is gezellig en laagdrempe-

op hoog niveau springen en dat is twee keer goed gegaan.

lig. Ieder nieuw lid wordt warm verwelkomd. De ruiters onder-

“Oefening baart kunst”, lacht Stephanie. Ieder seizoen wordt

ling zijn betrokken bij elkaar. Niet alleen in de groep zelf maar

het paardrijden afgesloten met het brevet rijden. Joyce schrijft

Mary en Annette, ruiters van het 1e blok, blijven ook kijken bij

zelf de proef, die wordt aangepast aan de vaardigheden van de

de ruiters van het 2e blok. Je mag jezelf zijn, op je eigen tempo

ruiter. Ieder jaar doet er een aantal ruiters mee met de Special

Wil je meer weten over FPG Neder Veluwe, dan kan dat via
de website www.spgnederveluwe.nl of via de
website van manege de Fruithof www.manegedefruithof.nl

en zonder dat je raar wordt aangekeken. “Er is één afspraak”, aldus Joyce Maassen, de vaste instructrice van de woensdaglessen,
“Je mag niet boos worden als iets niet goed gaat, maar alleen
maar lachen.” Hierdoor heeft iedereen een goed humeur. Samen
hebben ze ook nog een grapje.

Thea

Suzanne

Stephanie

Jaye

Henk Jan
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Voetveer Willie van Ewijk
roeit mensen naar de overkant

Voetveer De roeiboot januari 1954 liggend in de haven

Door Fred Hendriksen

Schipper mag ik overvaren?
Deze vraag kon maar liefst meer dan 200 jaar in Heteren

roeiboot gebouwd voor het overzetten van 12 mensen inclusief

Motorboot

die na gebruik weer mee naar huis kon worden genomen.

worden gesteld. Vanaf de loswal nabij het Veerhuis aan de

de veerman. In ditzelfde jaar verhuist vanuit Driel de familie Van

Ook na de oorlog werden de mensen nog tot eind 1950 roeiend

Met het vertrek van de familie Van Ewijk uit het Veerhuis werd

Ewijk naar het veerhuis om daar het voetveer en het café annex

overgezet. De zoons Henk en Marinus en dochter Willie hadden

in 1969 het voetveer deﬁnitief stilgelegd.

zaal te exploiteren.

alle drie de roeikunst van vader Arend geleerd en roeiden moei-

Kastanjelaan werd je dan met een roeiboot naar de overkant
gebracht.

teloos soms dagelijks mensen naar de overkant.

In de volgende uitgave meer over het pontveer

Oorlogstijd

Rond 1958 ging het voetveer deﬁnitief over van roei- naar mo-

Heteren- Renkum.

Uit oude archieven blijkt dat er al in 1761 een voetveer in

Met name in de oorlogsjaren wordt, veel meer dan anders, door

torboot. Dat betekende overigens een kleine buitenboordmotor

Heteren in gebruik was. Overigens niet zo erg rendabel, want

mensen vanuit Renkum en Doorwerth gebruik gemaakt van het

de Ned. Hervormde kerk van Heteren deed als eigenaar van

voetveer. Voor fruit, groente en vlees kwamen de mensen graag

het veer in dat jaar bij de Provincie het verzoek om het veer

naar Heteren, maar wanneer zij de pont in Renkum of Driel

te mogen verkopen. De kerk was door schulden in problemen

namen, werden zij doorgaans door Landwachters (in het zwart

geraakt en hoopte zo te kunnen aﬂossen. Blijkbaar is dat toen

geklede bewapende N.S.B.’ers) aangehouden en moesten zij

niet gelukt, want brieven uit het jaar 1933 bevestigen dat de

onder dwang alles inleveren. Het voetveer had door het geringe

kerk ook dan nog steeds eigenaar is. Pas in april 1937 wordt

gebruik bij de Landwachters geen hoge prioriteit.

gesproken over een nieuwe eigenaar, Mr. Frowein uit Velp met

Om veerbaas Arend van Ewijk in zijn veerhuis te waarschuwen

als veerbaas de heer Z. van Tuil uit Heteren. In juni van dat jaar

stond aan de overkant van de Rijn een grote bel, die bij gunstige

werd de in gebruik zijnde stalen roeiboot door de toenmalige

wind in een groot deel van het dorp was te horen.

Scheepvaartinspectie wegens slechte staat afgekeurd.

Deze bronzen bel is later in de oorlog door de Duitsers uiteraard

De Provincie besluit in een brief aan de Gemeente Heteren dat

meegenomen om te laten omsmelten voor munitie.

om die reden het overzetten van mensen moet worden verbo-

Toen in 1944 een straaljager van de Engelsen neerstortte in de

den. De veldwachters Van Ree (Heteren) en Leeuwis (Randwijk)

Rijn ter hoogte van steenfabriek de Korevaar, is de heer Van

krijgen van de Gemeente opdracht dit verbod te handhaven.

Ewijk met zijn roeiboot erop uitgegaan om de overlevenden op

Het tijdelijk inzetten van een houten roeiboot houdt het veer

te halen. Enkele dagen later kwamen de Duitse soldaten naar

nog tot november 1937 open, maar dan blijkt ook deze boot te

Heteren om deze Engelse vliegers krijgsgevangen te maken.

worden afgekeurd. Hoewel het veer met behulp van andere (tij-

Zij namen daarbij op de terugweg de roeiboot mee en beroof-

delijke) boten gewoon is blijven varen, wordt in april 1938 voor

den op die wijze het veer voor enkele dagen van de mogelijk-

een deﬁnitieve oplossing gekozen. Op een werf in Dodewaard

heid om de mensen over te zetten.

Voetveer Veerhuis in de jaren dertig

wordt in opdracht van eigenaar Frowein een nieuwe stalen
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de losplaats. Afhankelijk van het weer worden de duiven daar
losgelaten en vliegen zij naar huis. Bij het eigen hok staat de
liefhebber te wachten op zijn duiven en hoopt hij dat zijn duif de
hoogste snelheid in dit concours weet te halen.
“De duivensport is heel divers”, weet Jansen. “Je kunt meedoen
op verschillende afstanden. Je kunt spelen tot 300 kilometer,
maar er zijn ook concoursen over de 800 kilometer waarbij
de duiven ‘overnachten’. De duiven die goed presteren op de
korte afstanden, presteren minder op de lange afstanden. Dat
betekent dat je daar een ander soort duif voor nodig hebt. Als
je twee liefhebbers vraagt op welke manier zij voeren voor
een wedstrijdvlucht, krijg je twee verschillende antwoorden.
De postduiven zijn geen machines, maar levende organismen
waarbij het iedere keer anders is.”

Heterense postduivenvereniging geeft de individuele duivenliefhebber toch het clubgevoel.

Bij postduivenvereniging Tot Ons
Genoegen zie je ze vliegen

Door Frank Siccama

De verslaggever van ‘Man bijt Hond’ loopt het erf op. Er

“Je hebt niet veel nodig om te beginnen en
binnen onze club wil iedereen je helpen.”

Op weg naar huis

duivenmelkers”, volgens Jansen. “Je hebt niet veel nodig om te
“Duivenliefhebberij is een individuele hobby, die je 95% thuis

beginnen en binnen onze club wil iedereen je helpen.” Wanneer

beoefent. Maar bij ons binnen de vereniging is er een hoop

je over het idee van de ‘gekke duivenmelker’ heen bent, kun

saamhorigheid. Ik denk dat wij kunnen zeggen dat wij een van

je altijd terecht bij postduivenvereniging Tot Ons Genoegen in

de gezelligste duivenverenigingen uit de regio hebben. TOG

Heteren. Daar vind je de gepassioneerde en moderne duivenlief-

heeft veel verschillende leden, die uiteenlopen van schooljon-

hebber, die je graag vertelt over de spanning en de innovaties

gens, zelfstandige ondernemers tot gepensioneerde fanatieke

binnen de duivensport.

TOG-lid Kevin Corton met een van zijn duiven

komt een blaffende hond op de verslaggeversploeg af. “Hij
doet niets!”, roept een man bijna onverstaanbaar. De kijker
weet het al: “Waar halen ze die gekken toch vandaan!” Voor
een versleten en afgebladderd hok staat een oude man met
nog maar drie tanden en met een pet net scheef over zijn
ongewassen krullen. De man, gekleed in een grijze stofjas
en met een duif in de hand, komt op de klompen aan sloffen
om zijn hond te kalmeren. “Mag ik u iets vragen?”, stelt de
journalist voor. Dit is nu het beeld van de duivenliefhebber.
Maar bij postduivenvereniging Tot Ons Genoegen weten zij
dat dit een verkeerde weergave van de werkelijkheid is.
“Zoals bij iedere liefhebberij heb je mensen die perfect in het
‘Man bijt Hond’ programma passen. En wat voor iemand een
passie is, is voor een ander waarschijnlijk tijdsverspilling”, vertelt
voorzitter Sebastiaan Jansen. “Wij zijn verzot op het spel met
onze duiven. Wij vinden het spannend wanneer we wachten op
de thuiskomst na een concours van bijvoorbeeld 300 of 800 kilo-
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meter. De opbouw naar een wedstrijdvlucht en het voedingssys-

ber bereidt zijn duiven de gehele week voor in aanloop naar de

teem van de duiven in aanloop naar deze vlucht, zijn allemaal

wedstrijd. Hij laat zijn duiven, die hij in een ruim hok huist, re-

zaken die het leuk maken om postduiven te houden. Het is dus

gelmatig los om de spieren training te geven. De duiven worden

niet alleen de band tussen mens en dier, maar als postduiven-

voor de vlucht naar het clubgebouw gebracht om daar verenigd

houder geeft het wedstrijdelement nog een extra dimensie.”

te worden met andere wedstrijdduiven. Deze gaan daarna per

Op dit moment is het wedstrijdseizoen in volle gang. De liefheb-

vrachtwagen gezamenlijk met duiven van andere clubs naar

Bij Kevin Corton thuis
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Fun 4 Kids

Conditietraining heren

De laatste week van de zomervakantie is er weer een speelweek, van 24 t/m 28 augustus, voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Dit jaar met klassiekers als hutten bouwen, koken en bakken, maar ook met meer aandacht voor sport. De beroemde beautydag blijft natuurlijk ook, dus geen reden
om weg te blijven. Wij als bestuur hebben er alweer reuze zin in!

Elke maandagavond sporten wij onder leiding van onze trainer Bert van 21.00 tot 22.00 uur.
De trainingen bestaan uit een warming-up en een gevarieerd oefenprogramma gericht op het uithoudingsvermogen en het versterken van de
spieren. Aansluitend is er volleyballen voor de liefhebbers tot 22.30 uur

Vorig jaar is het op het laatste moment toch nog gelukt om genoeg vrijwilligers te krijgen, maar dit jaar zitten we weer omhoog. Zijn er op 5 juli
nog niet genoeg aanmeldingen dan moeten we een maximum aantal kinderen instellen!!! Omdat we hier helemaal geen zin in hebben, willen we
iedereen vragen om te kijken of u 1 dagdeel kunt komen helpen. 3 Uurtjes van uw tijd om de kids de tijd van hun leven te bezorgen, dat kunt u
toch wel missen?

Sporthal Het Binnenveld Heteren
Kosten € 40,- per 3 maanden
Voor verdere info: Geer v/d Vlist 4723380

Manege de Fruithof te Heteren is de plek voor de leukste week van het jaar, dus kom ﬁjn met ons spelen!

Scouting De Roode Toren
Hofruiters Nieuws
De komende tijd worden de jaarlijkse ponykampen gehouden.
Er is een kamp voor de leeftijd van 12+ en een kamp voor de jongere kinderen (12-)
Het beloven heel gezellige dagen te worden met zeer diverse activiteiten.
Daarnaast zijn er de afgelopen tijd bekende activiteiten geweest zoals de 4- en 8-tallendag met hele
leuke proeven en thema’s en natuurlijk het diploma-rijden op verschillende niveaus.

Van 2 tot 6 mei jl. zijn de otters en de leiding aangekomen in Dieren. De scouting vlag is niet ingepakt in de tas
Kapitein. Wel is er in de tas van een otter een andere vlag gevonden, een trollenvlag. Na de opening verschijnt de
burgermeester en vertelt wat er gebeurd is. Zijn kleinzoon heeft wel 50 bladzijden uit het magische trollenboek
gescheurd. Hij vraagt of wij hem willen helpen, want op otters kun je rekenen! Op 6 mei zijn alle bladzijden weer
in het boek geplakt en gaat de burgermeester het boek in de kluis leggen. Vind je dit ook spannend? Neem dan
contact met ons op via deroodetoren@live.nl

Er zijn nog steeds mogelijkheden om in te schrijven voor lessen.
Laat u informeren door te bellen met de manege (026-4722608)

De Heterense Tennisvereniging bloeit als nooit tevoren!
Tennisvereniging de HTV is een actieve vereniging. Ieder jaar wordt er door een groot aantal teams deelgenomen aan de competitie. De één op een
hoger niveau dan de ander, maar dat maakt bij ons helemaal niet uit! Spelplezier staat voorop.
Tennis is een sport voor jong en oud, wil je kennismaken met deze sport, neem dan eens contact op met contactpersonen van de vereniging.
Contactgegevens staan op de site www.dehtv.nl
Ook als je met een zeer actieve sport bent gestopt en je wilt toch nog bezig zijn op een geschikt moment voor jou, dan is tennissen ideaal. Je hoeft
dan alleen maar lid te worden en de banen zijn voor jou!

Verenigingen,
heeft u nieuws?

Je bent welkom bij de Heterense tennisvereniging (tegenover de hoofdingang van AS Watson/Kruidvat).

De kunstklas begint weer op 16 september
WIL JE MET EEN BIJZONDERE TECHNIEK LEREN HOE JE MOOI DRUKWERK KUNT MAKEN, GEEF JE DAN OP VOOR DE KUNSTKLAS IN HETEREN!
We gaan linosnedes maken; hiervoor gaan we met kleine gutsen de afbeelding in zachte kurklinoleum uitsnijden.
Daarna volgen meerdere afdrukken. (Voor de linoleum zijn we zijn heel ruimhartig gesponsord door ‘Krommenie’).
Daarnaast maken we met de druktechniek ‘monotype’ meerdere kleurendrukken. Voor kinderen van 7-13 jaar!
Start 16 september.
Woensdagmiddag van 13.30 uur-15.00 uur in het Atelier in de Brede School.
Opgave: anneke@annekewiegers.nl
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Meld het ons via
www.peperbusheteren.nl
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Door Sebastiaan Jansen

HETEREN bv

LENTING

Heterense tennisleraar geeft les op centercourt en het achterste oefenveld

bouw

Verhuizing
Houtskeletbouw

Pianotransport

Nieuwbouw

Inboedelopslag

Uitbreiding woning

Verhuisdozen

Renovatie

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

Game, set en
match voor
Kees Oostrom
Met krijt zetten we de strepen op de straat tussen een Ford Taunis,
een Renault 4 en een Fiat Ritmo. De houten tennisrackets met slappe bespanning werden erbij gepakt. De regels waren eenvoudig en

Zo kunnen wij U nog meer service en
kwaliteit aanbieden.

Voor al uw BouwPlannen van A tot Z
Lenting Bouw
Weerbroek 12 . 6666MN . Heteren
T: 026 - 364 66 63 F: 026 - 364 66 68
W: www.lentingbouw.nl E: info@lentingbouw.nl

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

het spel kon beginnen. Met commentaar van onszelf werd het een
legendarische tennismatch in het denkbeeldige Wimbledon van de

Kees coacht Richel in Madrid

Anemoonstraat tussen toppers Stefan Edberg en Ivan Lendl. Ondanks dat wij geen woord Zweeds of Tsjechisch konden, voelden

“Ik geef nu les aan talenten op regioniveau en verzorg ook

wij ons exacte kopieën van deze kampioenen. Waarschijnlijk zijn

bondstrainingen voor geselecteerde jeugd. Maar ik krijg voldoe-

vele tennissers op deze manier begonnen.

ning van het lesgeven op alle niveaus. Ik heb evenveel plezier in
het verbeteren van kleine details van een service bij een topspe-

WWW.JACOBSHETEREN.NL

Kees Oostrom is misschien ook wel op deze manier begonnen.

ler als het aanleren van een eenvoudige opslag bij de startende

Op dit moment is hij onder andere fulltime hoofdtrainer bij

amateur. Ik ben wel hoofdtrainer bij mijn club, maar coach niet

tennisvereniging Beekhuizen in Velp en een van de beleidsma-

alleen de selectieteams.”

kers bij tennisschool House of Tennis. “Om

Voor al uw
installatiewerk!

trainer te worden moet je een bijbehorende opleiding volgen om daar je beroep
van te maken. Je moet wel tenniservaring
hebben om dit diploma te behalen, maar
top 10 van Nederland is niet essentieel. Ik
heb zelf alle jeugdselecties van Nederland
doorlopen en behoorde altijd bij de beste
twintig van de Nederlandse jeugd. In
mijn latere jeugdjaren kwam ik erachter
dat ik niet de absolute top kon halen. Ik

Weerbroek 18 • 6666 MN Heteren •
T: 026 - 472 20 49 • F: 026 - 474 38 56
www.kunst-heteren info@kunst-heteren.nl

“Ik geef nu les aan
talenten op regioniveau
en verzorg ook
bondstrainingen voor
geselecteerde jeugd.

Oostrom is al jaren de persoonlijke coach
van Richel Hogenkamp, die momenteel
122ste staat op de wereldranglijst.
“Op 11-jarige leeftijd heb ik haar ontmoet
via een regiotennisles. Het klikte meteen
en ze heeft al die jaren daarna les gevolgd
bij mij. Ik geef nog steeds privéles en ga,
als het in haar mogelijkheden ligt, met
haar mee naar grote toernooien. De club
gaat uiteindelijk voor, maar de exposure

kon met hard werken veel camouﬂeren,

die bij Richel hoort, is natuurlijk wel goed

maar kwam eigenlijk talent te kort”, zegt

voor onze club.”

Oostrom over zijn tennisjeugd.
Op dit moment is Oostrom tennisleraar via zijn tennisschool

Stichting Imani

House of Tennis, die kortgeleden door fusie is ontstaan uit onder

Buiten zijn prestaties als tennisleraar is Oostrom trots op

andere zijn eigen tennisschool TMG. “Wij zijn gefuseerd in de

Stichting Imani. “Dit is een stichting, die Keniaanse wezen tot

nieuwe school House of Tennis om voor de toekomst een basis

twee jaar in huis neemt en ze steunt tot ze een beroep

te leggen om breed les te kunnen geven. De KNLTB wil gaan

hebben. Ze willen deze kinderen begeleiden tot ze op eigen

werken met High Performance Centers om talentenontwikkeling

benen kunnen staan. Mijn familie speelt een prominente rol in

binnen Nederland te centraliseren. House of Tennis heeft een

deze stichting. De Oostrom-familie stond aan de wieg van de

bredere basis dan TMG en op deze wijze komen wij in aanmer-

stichting en steunt haar ﬁnancieel. ” Kees Oostrom is op vele

king voor het stempel High Performance Center. Dan kunnen wij

fronten actief, maar serveert niemand af.

in de regio de betere jeugd blijven begeleiden”, legt Oostrom

www.stichtingimani.nl

uit.
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Voor ons logistiek centrum van Kruidvat in Heteren zijn
wij continu op zoek naar

Ambitieuze en
talentvolle medewerkers
Jouw talent en ambities krijgen bij ons alle ruimte!
Wij bieden een grote diversiteit aan functies, prima
arbeidsvoorwaarden en volop doorgroeimogelijkheden.
Je krijgt de kans je verder te ontwikkelen en uit te
groeien naar een echte logistieke professional.
Je komt te werken in een uiterst modern logistiek centrum
op het gebied van automatisering en mechanisering.
Wil jij een bijdrage leveren aan ons succes en spreekt de
dynamiek van de retail jou aan? Dan komen we graag met
je in contact!
Kijk op www.werkenbijaswatson.nl voor alle actuele
vacatures op ons logistiek centrum in Heteren en ons
hoofdkantoor in Renswoude. Je kunt direct solliciteren of
meld je aan voor een Job Alert.

DJ Marcel en DJ Dennis, vader en zoon, beiden met het “dance-gevoel” in de genen.

Kijk voor meer informatie en alle vacatures op
www.werkenbijaswatson.nl

De nieuwe DJ Tiesto’s uit Heteren!
DJ Marcel is in 1980 gestart als DJ bij de Elmaro-drive-in show, waarmee vanaf dat moment veelvuldig door het hele land is

’ S W E R E L D S G R O O T S T E R E TA I L E R I N H E A L T H & B E A U T Y

opgetreden op alle soorten feesten en partijen. DJ Dennis is in 2005 gestart met kleine shows om de kneepjes te leren en
heeft nu zijn eigen repertoire en stijl van populaire dance.

K

AP

SAL O

De krachten van vader en zoon Van der Heijden zijn gebundeld

geluids- en lichtkwaliteit perfect, kunnen we onze installatie snel

in een perfect muzikaal product met een breed assortiment van

op- en afbouwen en is de show aanpasbaar aan elke ruimte.

stijlen en genres, die probleemloos voor een compleet feest of

Door de grote verscheidenheid aan beschikbare muziek, met

evenement de ideale sfeer bepalen voor alle leeftijden. “Het

stijlen en genres kan direct worden ingespeeld op het

komt voor dat we twee feesten tegelijkertijd moeten draaien.

aanwezige publiek en uw of hun verzoeken.

Dan kijken we naar de doelgroep en wie van ons het beste op

N

welk feest past. Zo staat Dennis soms op een dancefeest met

Heb je een feestje en licht en geluid ontbreekt?

knalharde house te draaien terwijl ik een bruiloft van sfeer

Kijk eens op www.densfacts.nl

voorzie” legt DJ Marcel uit. “Door onze jarenlange ervaring is de

SI
N C E 20 08

pikis.nl
Openingstijden:
Maandag : Gesloten
Dinsdag
: 08:30 uur tot 21:00 uur
Woensdag : Gesloten
Donderdag : 08:30 uur tot 16:00 uur
Vrijdag
: 08:30 uur tot 18:00 uur
Zaterdag : 08:00 uur tot 16:00 uur
Alle behandelingen op afspraak 026 472 0264

Wist u dat de Peperbus ook
een website heeft?

www.peperbusheteren.nl
| 29

Autobedrijf

J.Muys & Zn
Poort van midden Gelderland Groen 1-3
6666 LP Heteren

Tel: 026-472 22 63

U kunt bij ons terecht voor:

Een groen stukje geluk

- 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

Het complete aanbod occasions: www.muysautos.nl

Densfacts Entertainment is
dé partner voor het
perfecte feest of evenement!

Kaas
en zo
Kaasboerderij “de Hoeve”
De Hoeve 3
6668AZ Randwijk
Telefoon 0488-491287
Openingstijden:
Donderdag : vanaf 13.30 tot 17.30 uur
Vrijdag
: 8.30 tot 12.30 en 13.30 tot 17.30 uur
Zaterdag : 8.30 tot 12.30 uur

DIERENPENSION
TRIMSALON

Achterstraat 49

Nijburgsestraat 37 • 6668 AX Randwijk
T: 0488-491370
www.ruinardhoveniers.nl
E: info@ruinardhoveniers.nl

info@densfacts.nl • www.densfacts.nl
D E N S FACTS I S E E N P R O D U CT VA N E N FACTS
D E N S FACTS I S E E N P R O D U CT VA N E N FACTS

SDOO NIEUWS:
Politiek komt belofte na!

6666 LB Heteren
T: 026 - 4722012
M: 06 - 25107839
Trimsalon: 06 - 51023376
E: info@betuwseweide.nl

Neem eens een kijkje op onze nieuwe site!

www.ruinardhoveniers.nl

Momenteel wordt op het sportpark Bretagne een nieuw kunstgrasveld

Ook voor Dagopvang

heb je een idee voor
een leuk artikel:
meld het dan op
www.peperbusheteren.nl

www. betuwseweide.nl

Groeten uit Heteren?
Stuur een kaartje!

aangelegd. Op zaterdag 29 augustus 2015 wordt het veld geopend.

Groeten uit Heteren

Groeten uit Heteren

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).

Liefs uit Heteren

• Jaloezieën (aluminium en hout)
• Lamellen
• Roll-up (geweven hout)
• Vouwgordijnen (stof en geweven hout)
• Rolgordijnen
• Velux-Dealer
• Nostalgische Markiezen
• Zonneschermen
• Rolluiken
Voor informatie:
• Horren
Bel: 026-4723689
Fax: 026-4723790
• Hordeuren
Mob: 06-20419175
• Screens

Kijk ook op: www.sunlinedesign.nl

Door Roelie van der Weide

Kirsten Kelderman is een groot zeiltalent

De vrijheid om te
doen wat je leuk vindt
Ontelbare weekenden gaat Kirsten Kelderman (17) naar, vaak meerdaagse,
zeilwedstrijden. “Het gaat mij niet zozeer om het winnen, alhoewel ik natuurlijk wel voor de prijzen ga. Voor mij is een zeilwedstrijd goed als ik zelf
tevreden ben over mijn prestaties.“

Kirsten werd in Hoogeveen geboren, ging met vader Ron, moe-

was er keuze uit meerdere boten. “Voor de Laser was ik toen te

der Karin en zusje Renske, voor 10 maanden naar Australië om

licht. Ik ging te vaak om.” De Cadet, een zeewaardige twee-

vervolgens terecht te komen in Heteren, aan de Rauwendaal. “Ik

mansboot, beviel beter. “Ik begon toen met grote wedstrijden,

ging toen naar groep 4 van basisschool De Klimboom. Nu zit ik

ben naar het open Nederlands Kampioenschap en het open

in HAVO-4 van het Dorenweerd College.”

Belgisch Kampioenschap geweest en heb aan de WK in België

“Soms zit je al drie uur op de kant
of op het water te wachten.”

deelgenomen. Dat was puur om meer ervaring op te doen. In
Het zeilen begon toen de rubberboot achter de familieboot werd

het najaar heb ik een eigen Laser, een zeewaardige eenmans-

ingeruild voor een zeilbootje. “Leuk voor de kinderen om in de

boot, gekregen. Ik ben nu zwaar genoeg om moeilijke situaties

haven te spelevaren”, aldus vader Ron. Kirsten haalde op

op het water op te lossen. Ik ‘lees’ de wind en het water, maar

6-jarige leeftijd al snel haar eerste zeildiploma in een Optimist.

met onverwachte winddraaiingen moet je in de wedstrijd ook

Als lid van de Watersportvereniging Vada in Wageningen was zij

een beetje geluk hebben.”

Bij goed weer een wetsuit met korte of lange mouw.” Een

altijd de jongste cursist in haar zeilgroepje. Later, in Giesbeek,

zonnebril is onmisbaar.

Instructeur
Dat Kirsten een uitzonderlijk talent is op het water blijkt uit
het feit dat zij, zo jong als zij is, gevraagd is om de instructeursopleiding te gaan doen. “Ik kon niet wachten om te
beginnen. Momenteel heb ik een knieblessure en is voluit
zeilen nog niet mogelijk. Ik vind het leuk om anderen iets te
leren en heb daarom besloten om de instructeursopleiding te
gaan volgen.” Inmiddels heeft ze haar eerste zeilles gege-

Goede voorbereiding

ven en uiteraard volgen er meer. Met haar bijbaantje bij de

Frustrerend noemt Kirsten het wanneer een wedstrijd wordt

C1000 betaalt Kirsten diverse materialen. Zonder haar ouders

afgelast. “Soms zit je al drie uur op de kant of op het water

zou de zeilsport niet mogelijk zijn. Vader Ron: “Als je een

te wachten.” Kirsten is iemand die alles keurig op orde heeft.

fanatiek wedstrijdzeiler bent, zijn je zeilen aan het einde van

“Spullen leg ik altijd de avond van tevoren klaar, want er is niets

het seizoen versleten.” Ooit een keer meedoen aan de Volvo

vervelender dan iets vergeten.”

Ocean Race, dat is wat Kirsten graag wil. “Of de Olympische

Met ﬂair spreekt zij over ‘haar bemanning’ en de uitgebreide

Spelen, maar mijn studie is nu belangrijker, want ik kan met

uitrusting die nodig is om te kunnen zeilen. “Ik heb echt een

zeilen niet mijn geld verdienen.” Kirsten wil graag biologie

kledingkast vol met allerlei zeilpakken. Vaak neem ik alles mee

of scheikunde gaan studeren. “Maar eerst ga ik zeilles geven

naar een wedstrijd om ter plekke het juiste pak te kiezen. Bij

tijdens een zomerkamp."

koud weer een droogpak met zeilschoenen en handschoenen.
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Van de redactie...
Winnaar cryptogram
Romy Reuvers
uit Renkum

Planning volgende editie

or een
Je wint twee kaarten vo
se
thuiswedstrijd van Vites
naar keuze.

De volgende editie verschijnt begin november.
De uiterste inleverdatum voor artikelen is 9 oktober.
info@peperbusheteren.nl

Uw mooiste foto van Heteren
op de cover van de Peperbus
Wij zijn op zoek naar foto’s van Heteren. Als u mooie foto’s heeft,
stuur die naar info@Peperbusheteren.nl. Graag een korte toelichti
ng
waarom U deze foto(s) heeft gekozen. Uit alle inzendingen kiest de
redactie de mooiste foto die in de volgende editie zal worden geplaats
t.
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Vanuit de redactie nemen we
vervolgens contact met u op.

40 jaar
LEVER DEZE KLEURPLAAT INGEKLEURD IN BIJ DE JUMBO VOOR 17 JULI 2015 EN MAAK KANS OP EEN LEUKE VERRASSING!
NAAM:
STRAATNAAM EN NUMMER:
PLAATSNAAM:

34 |

TELEFOONNUMMER EN/OF EMAILADRES:

BRETAGNESINGEL 31

HETEREN

VRAAGPRIJS: € 249.000,- K.K.
Goed onderhouden uitgebouwde 2-onder
1-kapwoning met dubbele garage.
HOGE RIEM 27

HETEREN

BRETAGNESINGEL 126

HETEREN

VRAAGPRIJS: € 188.500,- K.K.
Goed onderhouden, volledig geïsoleerde
eengezinswoning met berging en tuin.

Professioneel advies bij de
verkoop van uw woning loont.

KLAVERAKKER 3

HETEREN

VRAAGPRIJS: € 250.000,- K.K.
Royale uitgebouwde halfvrijstaande
woning met vrije achtertuin en garage
DORPSSTRAAT 19

HETEREN

RAS MAKELAARS staat garant voor een
vakkundig aanpak. Van taxatie tot
bemiddeling, van advertentie tot
koopakte; wij weten ervan.

VRAAGPRIJS: € 279.500,- K.K.
Uitstekend onderhouden 2-onder-1-kap
woning met mooi vrij zicht vanaf terras.

VRAAGPRIJS: € 409.000,- K.K.
Mooie authentieke woonboerderij op een
royaal vrij perceel van 7.105 m2 gelegen.

Wat is UW woning waard? Kies voor een GRATIS
taxatie! Overweegt u uw woning te verkopen? Dan is
het handig om 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.

Ras Makelaars & Hypotheken
Hoofdstraat 50
6671 CE ZETTEN
Tel: (0488) 42 00 44
Email: info@rasmakelaars.nl

Ja, ik wil ook een gratis taxatie, bel mij voor een afspraak!
De heer/mevrouw:……………………………………………………………..............................................
Adres:……………………………………………………………………………………………………………..
PC/Woonplaats:………………………………………………………………..............................................
Telefoonnr.:…………………………………………………………………..….………………………………
ELZENPAS 18

HETEREN

VRAAGPRIJS: € 234.500,- K.K.
Uitstekend onderhouden royale 2-onder1-kapwoning met garage en carport.

BRETAGNESINGEL 136

HETEREN

VRAAGPRIJS: € 225.000,- K.K.
2YHUYROOHEUHHGWHXLWJHERXZGZRRQKXLV
PHWHHQJURWH]RQQLJHDFKWHUWXLQ

KON. EMMASTRAAT 24 RANDWIJK

VRAAGPRIJS: € 269.000,- K.K.
Royaal vrijstaand woonhuis met garage,
dakterras en zonnige tuin. Weids uitzicht.

