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Beste dorpsgenoten,

Dit is alweer de Koningsdag-special van De Peperbus. Koningsnacht en  
Koningsdag komen er weer aan. Wij zijn als Oranje Comité druk bezig  
geweest om een mooi programma met leuke activiteiten op te stellen.

Op 26 april starten we met een mooi feest bij De Bongerd. Tijdens Konings-
nacht komt de band Remixx optreden, mede mogelijk gemaakt door John 
en Annemiek van de Bongerd. Op Koningsdag komt Arno Kolenbrander 
voor ons zingen, wat mogelijk is gemaakt door Profile Car & Tyreservice 
Koos van Elk. Dat belooft een mooi feest te worden! 
Tevens is er op Koningsdag voor jong en oud van alles te doen, zoals de  
traditionele fietsoptocht, de kleedjesmarkt en leuke kinderspelen. 

Wij hebben er zin in, maar willen wel nogmaals benadrukken dat dit  
evenement zonder vrijwilligers niet mogelijk zal zijn. Dus meld u aan als 
vrijwilliger en kom helpen!

Op 4 mei herdenken wij de slachtoffers die in de regio gevallen zijn tijdens  
de oorlog. Dit doen wij graag samen op de begraafplaats. Er zullen  
onder meer bloemen gelegd worden en er zal een gedicht voorgedragen 
worden. We maken er een respectvolle herdenking van. Komt u mee her-
denken?

Namens het Oranje Comité
Lianne Vermeer

Verschijningsdatum volgende editie 29 juni 2018
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We hebben afgesproken in de ‘Dug Out’, de sportkantine op  
Papendal. We parkeren allebei voor de deur. Hij op de parkeer-
plaats voor mindervaliden en ik direct naast hem op de parkeer-
plaats voor een stekkerauto. Niels woont inmiddels op Papendal 
in het (top-) sportershotel. Om het hoekje eigenlijk.

Zijn vriendin Nastasia Lagrand is meegekomen. Mooi stel, alle-
bei bezig met de opleiding voor fysiotherapie en allebei weg van 
skiën. Ze leerden elkaar drie jaar geleden kennen toen Nastasia  
(ex Nederlands top valide skiester) stage liep bij de Nederlandse 
Skivereniging en bij een wedstrijdreeks van Niels. Het duurde ver-
volgens nog een half jaar voor de vonk (van twee kanten) oversloeg.

Niels traint vijf dagen in de week en vier uur per dag. Om de trai-
ningen goed te combineren met zijn studie fysiotherapie aan de 
HAN woont hij op Papendal. Diezelfde trainingen zorgden er ook 
voor dat hij halverwege de havo-opleiding op het Dorenweerd de 
overstap maakte naar het Beekdal in Arnhem om daar de havo af 
te ronden.

‘Hij eet alles wat los en vast zit’

Na de korte intro is duidelijk dat het leven van Niels in het teken 
staat van het skiën. Zijn trainingen, de afgesproken verlenging 
van zijn fysiotherapie-opleiding en woonstek zijn niet alledaags. 
Zijn eetpatroon past wel iets meer bij jongens van zijn leeftijd. “Hij 

eet alles wat los en vast zit”, gaf Nastasia aan toen ik een opsom-
ming verwachtte van de sportmedisch verantwoorde maaltijden 
die in het restaurant van Papendal worden geserveerd. Met zijn  
afgetrainde lijf moet het met de spijsvertering en de trainings-
arbeid toch wel goed zitten.

Voorbereiding voor PyeongChang

De aanleiding voor onze ontmoeting was uiteraard de deelname 
van Niels aan de Paralympische Spelen. Als voorbereiding op de 
Spelen werd veel getraind op Papendal maar ook in Noorwegen en 
Nieuw-Zeeland (in 2017). De Nederlandse Skivereniging organi-
seert dit en wordt daarbij financieel gesteund door het NOC/NSF. 
Niels moet echter ook een flink deel zelf bekostigen. Hij heeft een 
eigen stichting opgezet om sponsorinkomsten te genereren. Een 
van zijn doelen richting de volgende Spelen is het verbeteren van 
zijn skimateriaal (waaronder de bak en de veer). Voor deze ontwik-
keling is Niels zelf verantwoordelijk.

Het leven in PyeongChang

“Saai”, kwam er bij Niels uit als typering voor het verblijf in het 
atletendorp (hetzelfde dorp als dat van de valide wintersporters). 
De trainingen en wedstrijden vond hij geweldig. In de periode van 
1 tot 20 maart heeft Niels in dit atletendorp gezeten. Buiten de rit 
van het dorp naar de skipiste heeft hij niets van Zuid-Korea gezien.
Zijn ouders, broertje, zusje, Nastasia en zijn schoonmoeder waren 
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Terug van de ultieme droom in PyeongChang 

DOOR peteR van bussel

Als 14-jarige sprak Heterenaar Niels de Langen in het eerste nummer van de Peperbus zijn ultieme doel uit, in 2018  

meedoen aan de Paralympische Spelen in het Zuid-Koreaanse PyeongChang. Stevige ambitie voor zo´n jonge vent zou je  

zeggen. Op 20 maart jl. kwam de inmiddels 19-jarige Niels terug uit ….. Zuid-Korea. Helaas geen medaille, maar een geweldige 

ervaring rijker. Op naar de volgende Spelen!

Leven

ski
in het teken 
 van 
 de



5

als supporters in Zuid-Korea. Nastasia heeft zich helaas maar een 
dag met haar moeder laten rondrijden door de omgeving. Zelf rond-
rijden is in de verkeerschaos niet te doen en het was niet te voorspel-
len hoe lang de rit met de bus en de taxi van het hotel naar de piste 
duurde. Je kon daardoor nauwelijks andere plannen maken. 

Het eten van Niels bestond dagelijks uit een zogeheten ‘inter-
nationaal buffet’. “In het begin wist ik niet waar ik moest be- 
ginnen, maar na een paar dagen pakte ik steeds hetzelfde.” Tussen 
de trainingen/wedstrijden maakten de sporters gebruik maken 
van de recreatieruimte van het hotel waar onder andere biljart- 
tafels en massagestoelen stonden. Niels kreeg niet mee of de  
Spelen in Nederland goed bekeken werden. Uiteraard kreeg hij  
ondanks het tijdsverschil van acht uur wel mee hoe de stemming 
in Heteren en Bergschenhoek (woonplaats Nastasia) was.

Gemiddeld zagen Nastasia en Niels elkaar maar vijf minuten per 
dag. Zelfs het zwaaien tijdens de wedstrijden was lastig gelet op 
de afstand tussen de tribune en de piste en de grote hoeveelheid 
mensen die aanwezig waren. De atleten werden behoorlijk goed 
afgeschermd. Gelukkig deed de Wifi het erg goed.

‘Amputatie in 2015 werkte door in de voorbereiding naar de 

Paralympics’

Niels was met vier andere skiërs, waaronder zijn vriend en gouden- 
medaillewinnaar Jeroen Kampschreur, vier snowboarders en een 
begeleidend team van zo’n dertien mensen in het hotel. Over  
het eindresultaat, zeven medailles, was iedereen tevreden. Op 
mijn vraag of hij de half jaar jongere Kampschreur ooit zou kun-

nen verslaan antwoordde Niels, die zelf achtste werd op het  
onderdeel combinatie, dat dat inderdaad mogelijk is. De ampu-
tatie van zijn linker onderbeen in 2016 zorgde voor een niet ver-
wachte flinke trainingsachterstand en techniekaanpassing. “Ik 
had pijn en wist dat ik nooit zonder rolstoel zou kunnen, daarom 
koos ik toch voor een amputatie waardoor ik hetzelfde been aan 
beide kanten overhield.” 

Hoe het komt dat bij de eerste acht skiërs op de combinatie maar 
liefst twee Nederlanders zaten terwijl dat bij de valide skiërs een 
utopie is, gaven Niels en Nastasia aan dat in de bekende ski-landen 
de kinderen van jongs af aan minimaal een aantal maanden per 
jaar skiën, waardoor de achterstand voor Nederlandse kinderen 
niet is in te halen. Voor invalide skiërs ligt dat anders omdat die op 
latere leeftijd intensief gaan skiën waardoor de achterstand min-
der groot is.

En nu huisje, boompje beestje?

Nee, Niels gaat eerst 100% voor de volgende Spelen in 2022 in 
Beijing. Er zijn zeker nog punten die verbeterd kunnen worden, 
zowel fysiek, mentaal als technisch. Daarnaast hoopt hij ook met 
zijn materiaal een stapje vooruit te kunnen maken. Hij bekijkt het 
Spelen voor Spelen. 

Een huisje komt er mogelijk op korte termijn aan omdat dit sym-
pathieke tweetal naar het centrum van Arnhem wil verhuizen. 
Afronden van de fysiotherapie-opleiding is de volgende stap.  
Vervolgens ligt voor allebei de weg naar Bergschenhoek open. De 
ouders van Nastasia hebben daar een eigen fysiotherapiepraktijk. 

Terug van de ultieme droom in PyeongChang 

Fotobijschriften v.l.n.r.:

Niels in de Olympische afdaling op het onderdeel slalom;

en samen met vriendin Nastasia;

over de finish! Hij werd achtste op het onderdeel Super Combined (Super G + slalom);

in het Holland-House wordt Niels geïnterviewd door Esther Vergeer.
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Soms sta ik rustig kijkend voor het galmgat van de toren en 

zie ik langs de galmborden de dijk slingerend verdwijnen in 

de verte. En dan denk ik aan het liedje ‘Over de dijken’ van 

Emmerig en Lopez, dat daar zo goed bij past.

Op de één of andere manier werd ik toen erg nieuwsgierig naar 
liedjes die een straat of wijk in ons dorp bij mij zouden kunnen 
oproepen. Om vervolgens deze muziek op te nemen en die mid-
dels een koptelefoon af te draaien wanneer ik door die straat of 
wijk fiets. De Kastanjelaan en de Dorpsstraat heb ik ontspannen 
kunnen fietsen met ‘Het Dorp’ van Wim Sonneveld. Om vervol-
gens over te steken naar de O.L. Vrouwestraat en die geheel uit  
te fietsen met het prachtige lied ‘Ave Maria’ gezongen door 
Gregorian. Het deed mij soms bijna de ogen sluiten maar dat is 
al fietsend natuurlijk niet erg verstandig. Aangekomen op de 
Steenovenlaan was de overgang naar het lied ‘Bakker de bak-
steen’ van Cornelis Vreeswijk enigszins heftig maar wel logisch. 
Een blues-achtige song die ik heel goed vond passen bij de Steen-
ovenlaan. Via een stukje Boterhoeksestraat fietste ik even later 
De Kerklaan in met op mijn oor het ‘Halleluja’ van Leonard 
Cohen om vervolgens bij de Kamperfoeliestraat rechtsaf te 
slaan en rustig alle bloemenstraten door te fietsen onder rust-
gevende klanken van ‘Een tuin vol bloemen’ (Touched by love) 
van Bernward Koch. Via de Narcissenstraat draaide ik rechtsaf 
de Flessestraat op. En bij die straat moest ik gelijk denken aan 
die iconische scene uit de film Turks fruit, waar Rutger Hauer 
al fietsend met Monique van de Ven achterop, onder de prach-
tige muziek van Jean Toots Tielemans slingerend het verkeer in 
gevaar brengt.

En wat zou die muziek nog mooier tot zijn recht zijn gekomen 
als het centrumplan volledig zou zijn gerealiseerd. Vervolgens 
fietste ik via de Olieakkerstraat de Beemd in en middels verschil-
lende korte en slingerende straatjes kwam ik uiteindelijk in de 
Smidsakker onder begeleiding van ‘The second waltz’ van André 
Rieu. Muziek die deze wijk volledig recht doet. Over de Tuin van 
de Burgemeester bestond wat mij betrof geen misverstand, die 
wilde ik alleen in fietsen met de ‘Minutenwals’ van Chopin en 
dan natuurlijk in de prachtig gezongen uitvoering van Jasperina 
de Jong. Na die enerverende minuut fiets je middels de Leeu-

werikstraat al snel de zogenoemde Vogelbuurt in. Deze oudste 
(wederopbouw)wijk van ons dorp straalt een serene rust uit, 
die mij met de ‘Vogelserenade’ van Gerrit van Houtert op mijn 
oor steeds iets langzamer deed fietsen. Via een paadje vanuit de  
Koekoekstraat bereikte ik de Achterstraat waar ik rechtsaf fiets-
te richting de rotonde. De ‘Vogelserenade’ was intussen vervan-
gen door ‘Yesterday’ van de Beatles. Want hoewel ik het fietsen 
langs de Achterstraat met dat doorgaans voortrazende verkeer 
niet altijd prettig vind, is het juist die muziek van de Beatles die 
ik wel vind passen bij de straat en haar bewoners. Driekwart rond 
op de rotonde brengt je in de Polderstraat die je langs de Poort 
van Midden Gelderland Noord voert naar het zuidelijke deel. 
Het lied ‘De Polder’ van de band Deheleboel maakte van deze 
fietstocht een plezierige onderneming en voor ik het in de gaten 
had, fietste ik op de Muskushouwsestraat om uiteindelijk via de 
Weerbroek weer naar de Polderstraat terug te keren. De muzi-
kale inspiratie voor dit deel van het industrieterrein vond ik bij 
Jacques Brel met het lied ‘Mijn vlakke land’. 

Via de Poort van Midden Gelderland Groen had ik alle gelegen-
heid om al die kleurige ‘Poorten’ in alle rust te doorkruisen. Dit 
deed ik luisterend naar het prachtig gezongen lied van Paul de 
Leeuw, ‘Vlieg met me mee naar de regenboog’. Hoewel de schoon-
heid van het lied misschien hier en daar in schril contrast staat 
met de schoonheid van dit industrieterrein, blijf ik toch volledig 
achter deze muzikale keuze staan. Via ‘Poort Geel’ verlaat ik dit 
gebied en rijd naar de rotonde waar ik de afslag naar de Boter-
hoeksestraat neem. Paul de Leeuw is vervangen door de band 
Racoon met het prachtige lied ‘Brick by Brick’ en op weg naar de 
Julianaweg geniet ik met heel veel plezier van dit nummer. De 
Julianaweg roept bij mij altijd nostalgische gevoelens op, want 
deze toch best wel oude straat is in de loop der jaren bijna niet 
veranderd. Mijn muzikale keuze voor deze straat is dan ook meer 
dan gerechtvaardigd. Met ‘What a wonderful world’ van Louis 
Armstrong op je oor kom je in de juiste sfeer om de Julianaweg 
door te fietsen. Het was al met al een enerverende ervaring om 
middels muzikale keuzes een rondje door het dorp te maken. Ik 
kan het u echt aanbevelen.

De Kerkuil.

Heteren op muziek



8

Een optreden van het mandolineorkest Sonore uit 
Wageningen in zaal Keuken aan de Dorpsstraat 
eind jaren vijftig, was de belangrijkste inspira-
tiebron voor Ton Hendriksen en Henk Gerritsen  
om eind 1950 te filosoferen over de oprichting van 
een eigen orkest in Heteren. Links en rechts werden 
familie, vrienden en bekenden enthousiast gemaakt 

voor het idee maar men stuitte in eerste instantie op 
het gebrek aan financiën. Hoewel men in die tijd nog 
niet had gehoord van crowdfunding werd het met de  
financiële hulp van, met name de familie Van den 
Hof, zaaleigenaar Det Keuken en enkele anonieme 
donateurs, mogelijk om bij muziekhandel Sipson in 
Arnhem instrumenten te kopen. Na de oprichting van 

Zoektocht naar de 
laatste ‘Rijnlanders’ 

De Ritme Stars als onderdeel van de Rijnlanders 1962.

Van links naar rechts: Henk Gerritsen op saxofoon, Roelof Zwijnen op 

gitaar, Gerrit Hendriksen op klarinet, Gradie Hendriksen op drum, Gijs van 

Hal op bas, Geert van den Berg op accordeon en Ton Hendriksen op piano.

DooR fReD heNDRikseN

We hebben het hier niet over een vroegere bevolkingsgroep die aan de boorden van de Rijn zou hebben geleefd. Het gaat om 

de leden van het orkest ‘De Rijnlanders’ dat in de jaren vijftig en zestig in Heteren, maar zeker ook in de regio en zelfs daar-

buiten, furore maakte.
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de Rijnlanders begin 1951 werd dat jaar hoofdzakelijk gebruikt om 
wekelijks met elkaar te oefenen.

Volgens de nu 86-jarige Ton Hendriksen (toen pianist en dirigent) 
en de nu 83-jarige Nico van den Hof (toen banjonist) bestond het 
orkest begin 1952 uit de mandolinespeelsters Heiltje en Riet van 
den Hof, Co van de Berg, Gerda Timmer, Willy van Ewijk, Jenny 
Gerritsen, Riekie Jansen en Jannie van Rekum. Naast Nico van 
den Hof bespeelde ook Henk Timmer de banjo en Roelof Zwijnen 
en Ton Hendriksen (neef van) bespeelden de gitaar. Het orkest 
werd verder gecompleteerd met Henk Gerritsen op saxofoon, 
Gerrit Hendriksen op klarinet en Kobus Heijmans op accordeon. 

Begin 1952 vond een eerste optreden plaats in de tuin van de fami-
lie Van de Berg op de hoek Dorpsstraat-Rijndijk Oost. Het nog jon-
ge orkest speelde daar hun enige goed ingestudeerde lied, het van 
origine krontjonglied ‘Wat brandt daar op die bergen’. Na enkele 
herhalingen beloonde het toegestroomde publiek de Rijnlanders  
vanaf de dijk met een hartelijk applaus. Vanaf die tijd ging het snel 
en trad het orkest steeds meer naar buiten. Bijvoorbeeld in 1953 
voor soldaten in Ede, die vanwege eventuele hulp bij de Waters-
nood in Zeeland de kazerne enkele weken niet mochten verlaten. 
Middels een succesvol optreden van de Rijnlanders hoopten de 
legerleiding het moraal van de soldaten op peil te houden. De jaar-
lijkse uitvoeringen in zaal Keuken waren voor vele mensen een 
hoogtepunt in het jaar. De zaal was op die avonden tot op de laat-
ste plaats bezet en soms was een tweede optreden nodig om aan 
de vraag te voldoen. De Rijnlanders brachten in die tijd dan ook 
een zeer gevarieerd programma, dat voor de pauze bestond uit op-
tredens van het gehele orkest afgewisseld door solo’s of gezongen 
liedjes door de dames van het orkest. Na de pauze werd de zaal ver-
maakt met een korte doldwaze klucht waarbij ook voor bestuurs-
lid Piet van den Hof doorgaans een grote rol was weggelegd. Het 
slot van de avond was voor de muzikanten die met een breed scala 
van vrolijke muzikale nummers de zaal in vervoering brachten. 
De roem snelde het orkest al snel vooruit en optredens in de regio 
en ver daar buiten bleven dan ook niet uit. Nico van den Hof kan 
zich een paar van die optredens nog zo voor de geest halen. Het 
optreden in Elst voor het personeel van Heinz was een niet te ver-
geten succes. Een uitnodiging vanuit Tiel om in een groot theater 
te komen optreden bracht de nodige spanning in het orkest met 
zich mee. Voor Nico een reden om voor zijn optreden geen twee, 
maar drie brandewijntjes achterover te tikken. Ton Hendriksen 
herinnert zich optredens in Varsseveld en Groenlo en een heel 
bijzonder optreden met bewoners van het Ambonese kamp uit 
Randwijk. Een avond waar het Heterense publiek op unieke wijze 
kennis kon maken met Indonesische muziek. Het orkest wisselde 
in de jaren ’50 en ’60 natuurlijk ook regelmatig van samenstelling, 

accordeonist Kobus Heijmans werd opgevolgd door Geert van  
de Berg, Ap Elzenaar volgde Roelof Zwijnen op als gitarist. Ton 
Hendriksen (neef van) verruilde zijn gitaar voor een contrabas en 
werd eind jaren vijftig weer opgevolgd door Gijs van Hal. 

Begin jaren zestig werd de drum, bespeeld door Gradie Hendriksen,  
aan het orkest toegevoegd. Heel geleidelijk aan werden de bege-
leidende musici een soort band binnen de Rijnlanders, wat nog 
extra werd versterkt doordat zij als Ritme Stars gingen optreden 
op bruiloften en partijen. Desondanks bleven zij toch ook onver-
minderd het muzikale hart van de Rijnlanders. En als zo vaak in 
het leven, trouwden leden en trokken de ‘wijde wereld’ in. Zo ook 
banjonist Nico van den Hof, die door zijn werk ver buiten Heteren  
kwam te wonen. En met name ook de mandolines kregen het zwaar 
te verduren want de één na de ander haakte noodgedwongen af. 
Uiteindelijk bleef alleen Heiltje van den Hof als laatste mandolist 
over en zij kreeg zodoende tijdens de jaarlijkse uitvoeringen een 
solistenrol toebedeeld. Daar tegenover werden er wel steeds meer 
jonge dames lid om in het koor te komen zingen. De muziekgroep 
(Ritme Stars), die na het wegvallen van de meeste mandolines een 
steeds grotere plaats kreeg ingeruimd, sloot de jaarlijkse uitvoe-
ringen altijd met heel veel verve af. Het aanwezige publiek raakte 
al in vervoering wanneer de band nog met gesloten gordijnen  
de herkenningsmelodie begon te spelen. Het alom bekende  
A Sentimental Journey van Doris Day was al die jaren een regelrecht 
succesnummer. Na het 20-jarig jubileum in 1971 (zie foto) ging het 
met het de Rijnlanders snel bergafwaarts en ‘stierf’ het orkest op 
onverklaarbare wijze een langzame dood. Dat doet de laatste ‘Rijn-
landers’ zelfs nu nog een beetje pijn.

 

Jubileumavond Rijnlanders 1971 waar voorzitter Piet van den Hof 

muzikaal leider Ton Hendriksen toespreekt
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Stichting  
Vier het Leven 

In de week van 26 februari hebben leden 
van de stichting Barátok Románia weer 
Roemeense wijn verkocht in Heteren.  
De opbrengst van de wijn is één van de  
inkomstenbronnen.
Dit jaar zijn de opbrengsten bedoeld  
ter ondersteuning van een scholings- 
programma voor Roma-kinderen in het 
dorp Nadis. Een zelfde programma be-
staat al in het dorp Hodod, ondersteund 
door een caritatieve instelling in Zuid-
Korea. 
De Stichting bestond vorig jaar 25 jaar,  
en dat is gevierd in zowel Hodod als in  
Heteren; we hebben daarover bericht in 
het Gemeentenieuws. Hulp stond centraal.

De komende jaren willen we ons niet al-
leen richten op hulp, maar ook zorgen 
voor het opstarten van klein ondernemer-
schap, zoals de biologische productie van 
luxe pruimenconfiture, walnotenolie en 
natuurhoning. Daarnaast staat advisering 
omtrent zonne-energie op het program-
ma. Wij houden de Peperbuslezers op de 
hoogte.

Jan te Kloeze, voorzitter 

tel.: (026) 4722639

e-mail: jantekloeze@gmail.com 

www.baratokromania.nl   

Bankrekening NL64 INGB 0006 8798 54  

Stichting Vier het Leven biedt ouderen 
de gelegenheid om te genieten van uit-
stapjes naar o.m. theater en filmhuis. 
Ouderen die anders niet de deur uit (kun-
nen) gaan of het ongezellig vinden om 
alleen te gaan, hebben zo weer mooie be-
levenissen om naar uit te kijken. Per april 
kunnen ook ouderen uit Heteren mee. 

De kracht van Vier het Leven zit in het 
maatwerk en de persoonlijke aandacht. 
Gasten worden persoonlijk opgehaald 
en weer thuisgebracht door betrokken 
vrijwilligers. Vier het Leven streeft naar 
een prachtige belevenis waar de oudere 
gasten zorgeloos van kunnen genieten. 

We bezoeken o.a. Stadsschouwburg en 
Concertgebouw De Vereeniging, Theater 
De Molen en Cinema Roma. Deelnemers 
betalen de arrangementsprijs, bestaande 
uit het toegangskaartje, consumpties, 
vervoer en bespreekkosten. 

U kunt het programma gratis en vrijblij-

vend aanvragen via 035-524 51 56 en het is 

te vinden op: www.4hetleven.nl. 

Mee als vrijwilliger/begeleider? U vindt het 

aanmeldformulier op onze website.

Stichting Barátok Románia

Winnaar puzzel 
januari-editie
Uit de goede oplossingen van de puzzel 
in ‘de Peperbus’ is mevrouw Slootweg  
als winnaar getrokken. Van harte gefeli-
citeerd! De prijs komt naar u toe.

De HTV, wie doet er mee!
De Heterense Tennis Vereniging is niet 
meer weg te denken uit ons dorp Heteren.  
Dagelijks wordt er op vier banen gespeeld.

Dat ook hier de moderne tijd  binnenge-
drongen is, wordt mede zichtbaar door 
het gebruik van een nieuw digitaal af-
hangsysteem en het afrekenen met de 
KNLTB- of bankpas. Even wennen voor 
iedereen, maar het werkt!

In maart 2018 heeft Shana de Cortie, 
tennistrainster van de HTV, op alle ba-
sisscholen een tennisclinic verzorgd. Op 
zondag 18 maart jongstleden werd deze 

activiteit afgesloten door middel van een 
open dag. Van 10.00 tot 13.00 uur kon de 
jeugd nogmaals kennismaken met deze 
sport.

Benieuwd of de tennissport ook voor u 
iets kan betekenen, dan is het bijwonen 
van activiteiten (toernooien, grabbel-
avonden e.d.) zeker een goede manier  
om de HTV te leren kennen.

Meer weten: 

bestuur@dehtv.nl / www.dehtv.nl 

Hans Bierman, voorzitter



11

Kindercollege: 
Wat doet een 
cameraman? (9+)

28 mei 2018 van 15.30 tot 16.30u

Heteren, Bibliotheek Heteren

Kosten: gratis

 

Voor nieuwsgierige kinderen tussen de  
9 en 12 jaar is er op 28 mei een gratis  
kindercollege in de Bibliotheek Heteren. 
Al twintig jaar is Maurits Obbema uit 
Heteren cameraman. Hij reist de hele  
wereld over en filmde bijvoorbeeld voor 
het journaal, het WK voetbal, maar ook 
voor het programma Kindertijd. Hoe 
was het om die dingen te filmen, hoe is 
hij cameraman geworden en hoe gaat dat 
filmen nou precies? 
Kom luisteren! Zeker zijn van een plaatsje? 

Meld je dan aan via heteren@obgz.nl

 

Nieuw in Heteren, Yoga, 
elke woensdag 09.00 uur. 
Doe ook eens gratis mee!

Een les Power Yoga duurt één uur en is 
toegankelijk voor iedereen, ongeacht 
het niveau. Je hoeft er niet lenig voor te 
zijn, je doet tenslotte Yoga voor jezelf, er 
is geen competitie of prestatiedrang. De 
les wordt opgebouwd vanuit de basis met 
diverse opties voor alle oefeningen. Zorg 
voor makkelijk zittende kleding, sokken, 
een vestje en een handdoek voor tijdens 
de eindontspanning en eventueel je eigen 
matje.
Meer informatie www.sjabbens.nl

Boek & Buffet in bieb Heteren
31 mei 2018  van 19.30 tot 21.00u

Kosten: € 10,- contant betalen excl. wijn

 

Sluit aan bij deze ongedwongen leeskring met een culinair tintje. 
Kookstudio MoltoGusto serveert culinaire gerechtjes in de sfeer van het boek.
Meld je op tijd aan via heteren@obgz.nl, dan hoor je direct welk boek er die avond 
centraal staat.

Overbetuwe Doet leeft in Heteren!
Overbetuwe Doet is een initiatief van 
de gemeente Overbetuwe om een subsi-
dieregeling voor bewonersinitiatieven 
(Fonds Maatschappelijke Initiatieven) 
gemakkelijker, toegankelijker en dui-
delijker te maken. Omdat in Heteren 
relatief veel nieuwe bewonersinitiatie-
ven ontstaan, is de proeffase in Heteren 
gehouden. Dankzij de inzet van actieve 
inwoners, initiatiefnemers en dorps- 
organisaties ging Overbetuwe Doet 
voortvarend van start.

Begin december 2017 kregen alle inwo-
ners van Heteren de eerste cheque van 
Overbetuwe Doet. 28% van de cheques 
werd geactiveerd. Dat is hoog voor een 
eerste ronde. Het eerste bedrag werd 

uitbetaald aan Buurtpreventie Heteren 
voor een informatieavond en preventie 
materiaal.

Begin maart van dit jaar volgde de twee-
de ronde cheques. Zeker is dat er méér 
cheques worden geactiveerd en méér 
initiatieven kunnen worden uitgevoerd. 
Hoeveel en welke initiatieven is op het 
moment van schrijven nog niet bekend. 

Vervolg Overbetuwe Doet

Ronde twee is de laatste ronde van de 
proeffase. Rond de zomer wordt besloten 
over de voortgang van Overbetuwe Doet 
en of het wordt uitgerold over heel Over-
betuwe. 
Blijf op de hoogte via www.overbetuwedoet.nl. 
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Ook een artikel plaatsen....

Wil je ook een artikel plaatsen namens 

jouw vereniging, stichting, straat of ander 

initiatief in de volgende editie? Stuur 

dan uiterlijk voor 4 juni jouw artikel naar 

hetereninactie@peperbus-heteren.nl. Een 

bericht voor ‘Heteren in actie’ telt maxi-

maal 140-150 woorden. Eventuele foto’s 

graag met voldoende resolutie aanleveren. 

Op basis van beschikbare ruimte wordt de 

grootte van de foto aangepast. De volgende 

Peperbus verschijnt op 29 juni 2018. 

Kinder- en zorg-
boerderij Overbetuwe

Als dit aprilnummer van 
de Peperbus uitkomt, is 
het hopelijk echt voor-
jaar, met sneeuwklokjes, 

klein hoefblad, speenkruid en nog veel 
meer vroege bloeiers. Bij ons op de boer-
derij zal het dan ook voorjaar zijn met 
kippen, eenden, ganzen en pauwen die 
aan het broeden zijn. In de bomen rond 
de poel bij de Olmenhove nestelen vaak 
drie reigers die daar dan hun jongen 
groot brengen. In de sparrenboom heeft 
de uilenwerkgroep een nest gehangen 
dat geschikt is voor ransuilen. Wij hopen 
natuurlijk dat dat bewoond gaat worden. 
Net zoals de kerkuilenkast die tegen-
woordig aan de schuur hangt. Voor de 
kleinere vogels hebben we allerlei kastjes 
en potten aan de receptie en de bomen 
hangen. Je kunt het een heleboel vogels 
gemakkelijk maken om op je terrein te 
nestelen, maar je moet altijd afwachten 
of het lukt. Wil je zelf zien of de nesten en 
kasten bewoond zijn, kom dan eens langs 
aan de Uilenburgsestraat 1b in Heteren. 

Voor informatie over onze boerderij kun 

je kijken op www.gezinsboerderij.nl. Wil 

je op de hoogte blijven van alle activitei-

ten op de kinderboerderij “like” dan www.

facebook.com/kinderboerderijoverbetuwe. 

Je kunt ook bellen met (026) 472 07 07.

Lopen voor je plezier!

Overal in ons land vinden jaarlijks ruim 
tweeduizend kleine en grote hardloop-
evenementen plaats. Stuk voor stuk 
mooie sportieve happenings, elk met  
eigen accenten en parcoursen.

Samen hardlopen met je vrienden of 
kinderen zorgt voor nieuwe verbanden 
en gedeelde activiteiten. De HeteRUN is  
bedoeld als een laagdrempelig, sportief 
en kleinschalig (hard)loopevenement 
met een sociaal karakter.
De HeteRUN wordt op een geweldige 
manier ondersteund door vrijwilligers 
en sponsoren. Ook dit jaar kunnen wij 
niet zonder hun hulp.        Martin Knippers
www.HeteRUN.nl

De 3e HeteRUN 
zal plaatsvinden op
zondag 7 oktober ’18!

Het eerste kwartaal van het jaar zit er al-
weer op en er is al veel gebeurd. Bij de eerste 
activiteit van dit jaar waren ze allebei nog 
volop aanwezig, maar een maand later, heel 
triest, overleden twee gewaardeerde deel- 
nemers. We hebben afscheid van hen  
moeten nemen en moeten er aan wennen 
dat ze niet meer aanwezig zullen zijn.

Dat de Zonnebloem nog steeds in een be-
hoefte voorziet, blijkt uit het feit dat de 
afgelopen periode zich vijf nieuwe deel-
nemers hebben aangemeld. Een mooie 
stimulans voor meer dan twintig vrijwil-
ligers in Heteren om zich met hart en ziel 
te blijven inzetten. Dat gebeurt vooral 
door de vele bezoekjes die de vrijwilligers 
brengen aan de deelnemers. Kopje kof-
fie, spelletje, een bezoekje aan de Action.  
Het zijn de kleine dingen die het doen.

Elke maand een activiteit

Daarnaast organiseert de Zonnebloem zo 
eens in de maand een activiteit voor haar 
deelnemers. Dit jaar begonnen met de 
Nieuwjaarsborrel in de Vloedschuur met 
een Bingo met mooie prijzen. Kortom 
een gezellige middag waar we met veel 
plezier op terugkijken. 

In februari stond er een uitje gepland 
naar Het Nederlandse Tegelmuseum. 
Daar is de grootste collectie Nederland-
se wandtegels en tableaus te zien. Het 
viel erg in de smaak, zeker toen er ook 
nog een eigen tegeltje geschilderd kon  
worden. Creativiteit volop aanwezig: van 
het schilderen van abstracte kunst, por-
tretten tot zelfs schildpadden.

In maart was het aan de Heterense on-
dernemers om onze deelnemers in het 
zonnetje te zetten. Grote belangstelling 
bij onze deelnemers, want wie wil er niet 
onthaald worden op een heerlijk diner 
in De Bongerd. Na afloop zeiden onder-
nemers al tegen ons: ”Volgend jaar toch 
weer!” Nou dat doen we vast.
Voordat het zover is, vinden nog andere 
activiteiten plaats, zoals het kersen eten 
in juni en de picknick in september. 

De Zonnebloem is er om mensen met een 
fysieke beperking wat kleur in het leven 
te geven. Het zijn onze fantas-tische vrij-
willigers die dat in Heteren mogelijk ma-
ken. Best iets om trots op te zijn.

Inlichtingen www.zonnebloem.nl/heteren 

Zonnebloem Heteren,  
een actieve afdeling
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“Al sinds mijn vierde dans ik bij Next Movement.” Aan het woord 
is Maike Verstappen, een knappe, energieke verschijning van 
bijna 20 jaar. Als jong meisje danste Maike al bij Next Movement 
en sinds een aantal jaar is ze ook dansdocent. Iedere maandag is 
ze een van de drie docenten van The Funky Formation (18+), waar 
ze ook zelf in danst. Ook geeft Maike iedere zaterdag les aan de 
Youngsters (groep 7/8) en The Fresh Formation (14-15 jarigen). 

Inspiratie

“Of ik naar dansprogramma’s kijk voor inspiratie? Nee, ik kijk  
eigenlijk bijna nooit televisie. Soms hoor ik op de radio een liedje, 
een vette remix ergens van. Dan begin ik in mijn hoofd al van alles 
te bedenken. Of ik zie iets op Facebook of Youtube.” Bij de voor- 
bereidingen voor een nieuwe dans komt veel kijken. Muziek uit-
zoeken, de opstellingen van de groep, de kleding en later komt 
daar het inschrijven voor wedstrijddagen nog bij. De ingestudeer-
de dans wordt op verschillende wedstrijddata getoond aan de jury. 
“Het juryrapport biedt tips en tops: bijvoorbeeld onvoldoende 
synchroon of te weinig hoog-laagwerk. Dit rapport is heel fijn om 
van te leren en de dans te verbeteren voor de volgende presenta-
tie.”

Demogroep

Next Movement biedt vijf demoteams, die naar wedstrijden gaan. 
Dit zijn, in volgorde van jong naar oud, The Fifth Formation,  
The Fly Formation, The Flex Formation, The Fresh Formation  
en The Funky Formation. “Wij zijn ooit begonnen met een dans-
formatie, waar de allerbesten van een bepaalde leeftijd in mochten 
dansen. Op een gegeven moment waren er zoveel goede dansers en 
zoveel positieve opmerkingen en ervaringen, dat er voor gekozen 
is om meerdere demoteams te maken.” Je komt niet zomaar van-
uit de reguliere dansgroep bij het demoteam. Maike legt uit: “Er 
zijn selectiemomenten waarbij gelet wordt op bijvoorbeeld de 
strakheid van de armen bij het dansen, de flow, de kracht van het 
lichaam, uitstraling, motivatie en gedrag in de les. Het is natuur-
lijk erg jammer als je auditie doet, maar er niet bij zit. Treuren is 
goed, maar niet te lang. Je moet altijd trots zijn op jezelf, want het 
is natuurlijk hartstikke spannend en het is een goed leermoment. 
Kinderen komen hier ook van buiten Heteren om te dansen, zoals 
bijvoorbeeld uit Driel, Valburg, Zetten en Renkum.”

Hoog niveau

Next Movement gooit hoge ogen op wedstrijddagen. In februari 
sleepten The Funky Formation en The Flex Formation ieder een 
eerste prijs binnen bij het ‘Shell We Dance Event’ in Wageningen. 
The Fresh Formation is bij dezelfde wedstrijd derde geworden. 

Maike hierover: “De groepen die aan het einde van het wedstrijd-
seizoen de hoogste scores hebben behaald, mogen in juni mee-
doen aan het NK 2018. Wij trainen één uur per week. Tijdens het 
optreden op de wedstrijddag moet je voluit dansen en je uiterste 
best doen. Na afloop ben je helemaal kapot en kom je hijgend het 
podium af. Twee minuten in een dansformatie vraagt heel wat  
anders dan twee minuten hardlopen.”

Zelfvertrouwen

Maike probeert ieder kind iets mee te geven in de les, bijvoorbeeld 
een verbeterde uitstraling en zelfvertrouwen. “Ritmegevoel moet 
je hebben. Natuurlijk kan je iemand sturen, maar dat kan alleen 
als je zelf erg graag wilt, thuis oefent, je best doet en vooral veel 
plezier hebt in het dansen.’’

Toekomstplannen

Maike is gedreven en heeft grote toekomstplannen. Als hand- 
haver in spe gaat het haar niet om het uitschrijven van bonnen, 
maar om het helpen van mensen bij het oplossen van problemen. 
“Als ik over twee jaar klaar ben met de opleiding, wil ik eerst een 
jaar of twee werken om ervaring op te doen. Daarna wil ik toela-
tings-examen gaan doen voor de politieopleiding. En natuurlijk 
ondertussen heel veel leuke lessen geven bij Next Movement!”

Meer weten over Next Movement? Neem een kijkje bij de dans- en 
sportschool aan de Achterstraat 6. 

Kijk ook op www.nextmovement.nl

Dans- en sportschool Next Movement is een gezellige club, waar sportief en op verrassend hoog niveau wordt gedanst. Een 

interview met Maike Verstappen, die al bijna haar hele leven lid is. DooR Roelie vAN DeR weiDe

Maike Verstappen temidden van The Fresh Formation





Hofruiters haakt voor Huntington

Binnen tien jaar een ziekte kunnen genezen? Met vier miljoen euro? Is dit mogelijk? Dit is wel het doel van Campagneteam  

Huntington. Vanaf 2014 is er landelijk een groot team bezig om dit te verwezenlijken, met als hoofddoel een medicijn te  

ontwikkelen dat de mensonterende ziekte van Huntington zal kunnen genezen. DooR mAAike vAN schiJNDel

Wil je ook een sleutelhanger?

Voor informatie en bestellingen:

Bestellingen via Sleutelhangers 

voor Huntington (facebook)

Om een kleine omschrijving te geven over de vrij on-
bekende ziekte van Huntington begint het bij één zin: 
een ziekte zo erg… dat niemand erover praat.

De ziekte van Huntington is een dodelijke erfelijke 
ziekte met symptomen van Alzheimer, Parkinson 
en ALS. In Nederland zijn er 1700 mensen die deze 
ziekte hebben en er zijn ook nog 8000 risicodragende 
mensen. Als één van je ouders het heeft, heb je name-
lijk zelf 50% kans om de ziekte te krijgen. Er rust een 
groot taboe op deze ziekte, omdat ouders en kinderen 
het niet willen weten, zich niet laten testen en het voor 
een familie veel angst en risico’s mee kan brengen. 
De ziekte komt meestal tot uiting tussen het 35ste 
en 45ste levensjaar. De levensverwachting is dan nog 
rond de vijftien jaar. 

Door veel onbekendheid met deze ziekte en geen 
extra geld van de regering is Campagneteam  
Huntington ontstaan. Van de benodigde vier miljoen 
euro is er inmiddels al twee miljoen binnen! Dit is  
fijn nieuws, maar ze zijn er nog niet. Rijvereniging  
De Hofruiters wil graag een steentje bijdragen!

Sinds september 2017 is er een groep van acht haak-
sters opgestaan die zich voor dit Campagneteam wil 
inzetten. In deze groep is de ziekte helaas bekend. 

Mede daarom is gekozen voor dit goede doel. Het 
ontstond met een lolletje, want deze groep bestaat 
uit alle leeftijden en haken was in het begin niet voor 
iedereen weggelegd, maar uiteindelijk heeft ieder-
een de slag te pakken. Het is allemaal begonnen met 
het haken van een sleutelhanger in de vorm van een 
paard. Die zijn onder de ruiters op Manege de Fruit-
hof verkocht. Al gauw kwamen er aanvragen van  
lievelingspony’s, aparte paardenrassen en kleuren.  
Ieder paardje dat gehaakt wordt, is uniek en heeft zijn  
eigen verhaal en uiterlijk. Deze hangers worden voor  
vijf euro verkocht en dit bedrag gaat volledig naar 
het goede doel. Na een aantal maanden zijn er nu 
370 paardjes verkocht en is er een bedrag binnenge-
haald van 1850 euro. Een supermooie vliegende start. 
Ondertussen kwamen er ook andere hangers bij. 
Van honden tot vogels en van knuffels tot pannen- 
lappen. Het is een mooi bedrag, maar het is nog niet 
klaar. De aanvragen worden nog steeds gedaan en op 
deze manier wil de haakclub de actie in Heteren onder 
de aandacht brengen. Ook om wat meer aandacht te 
geven aan deze slopende ziekte. Want het doel om een 
medicijn te ontwikkelen om de ziekte te genezen, is 
voor veel mensen in Nederland belangrijk!

www.campagneteamhuntington.nl
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Vijf van de acht haaksters van De Hofruiters: Maaike van Schijndel, Irma Fonteijn en Barbara van Brakel (fotoinzet: Elly Jansen en Stefanie Hertgers).



Donderdag 26 april  LIVE MUZIEK
KONINGSNACHT
20:00 TOT 01:00 UUR 

OP HET FEESTTERREIN 
BIJ DE BONGERD

Samenstelling Oranje Comité Heteren 2018   

NAAM

Sabine Muys, penningmeester

Lieke Goldsmid, secretaris

Lianne Vermeer 

Susanne Hoksbergen

Wilt u meer weten of heeft u vragen over 

het Oranje Comité Heteren kijk dan op onze website 
of mail naar OCHeteren@outlook.com www.oranjeheteren.nl

Bart Meijer

Fred Vink

Mark van Eldik, voorzitter
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Koningsnacht komt de band Remixx optreden, 
mede mogelijk gemaakt door John en Annemiek 
van de Bongerd. 
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De troonswisseling 
30 april 2013

Het lijkt als de dag van gisteren dat Koningin Beatrix na 
32 jaar afstand deed van de troon ten gunste van haar zoon 
Prins Willem-Alexander. Toch is dat al weer bijna vijf jaar 
geleden. Na Koningin Wilhelmina, Koningin Juliana en  
Koningin Beatrix kreeg het Koninkrijk der Nederlanden 
weer een Koning: Willem-Alexander. Deze troonswisseling 
was het begin van een nieuwe periode. Koninginnedag werd 
Koningsdag en deze feestdag werd verplaatst van 30 naar  
27 april. 

Het bracht niet alleen deze veranderingen met zich mee. 
Het was ook het begin van nieuwe tradities. Zo werden op de  
basisscholen in Nederland de Koningsspelen geïntroduceerd 
met een Koningsontbijt en daarna gezamenlijk actief bewe-
gen met sport en spel. Ook de invulling van de festiviteiten 
in de steden die door de Koninklijke familie die dag worden 
bezocht, is aangepast aan de huidige tijd. 

Zo heeft de troonswisseling gezorgd voor een verandering in 
de manier waarop Nederland de verjaardag van zijn staats-
hoofd viert. Dit heeft ook zijn invloed gehad op de festivi-
teiten in Overbetuwe. Niet alleen vinden deze nu drie dagen 
eerder plaats en worden er Koningsspelen georganiseerd op 
diverse basisscholen in onze gemeente. Ook de festiviteiten 
in diverse kernen zijn aangepast. Zo zijn er Oranjeverenigin-
gen die er voor gekozen hebben om niet te concurreren met 
de activiteiten die door de scholen worden georganiseerd en 
deze hebben hun festiviteiten qua vorm en inhoud daarop 
aangepast. In een enkele kern zijn ze zelfs samengevoegd tot 
een compleet programma op één locatie, op één dag. 

Hoewel de troonswisseling daar minder invloed op heeft ge-
had, hebben er ook veranderingen plaatsgevonden binnen  
de Overbetuwse Oranjeverenigingen zelf. De afgelopen  
vijf jaar hebben diverse Oranjeverenigingen de noodklok 
geluid vanwege het tekort aan bestuursleden en vrijwilli-
gers. Mede daardoor zijn bij diverse verenigingen nieuwe 
bestuursleden toegetreden en hebben nieuwe vrijwilligers 
zich aangemeld. Dat is natuurlijk heel positief, want de ac-
tiviteiten op Koningsdag kunnen niet plaatsvinden zonder 
de inzet van de Oranjeverenigingen en al die vrijwilligers, 
waarvoor aan allemaal mijn grote dank! 

Of het nu Koninginnedag is of Koningsdag, de dag waarop 
we in Nederland de verjaardag van ons staatshoofd vieren, is 
en blijft een mooie traditie die we moeten blijven koesteren.
Ook in ons eigen Overbetuwe! 

Toon van Asseldonk
Burgemeester gemeente Overbetuwe
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Next Movement

Deze zomer bestaat Next Movement alweer 
12,5 jaar. Gestart door twee zussen met de-
zelfde passie: dansen. Tegenwoordig bestaat 
het team uit tien docenten en worden er 
meerdere dans- en sportlessen aangebo-
den. Zo heeft Next Movement Streetdance- 
groepen voor de allerkleinsten vanaf 3,5 
jaar, maar ook voor volwassenen, Dancehall/ 
HipHop, Breakdance en Latin Streetdance. 
Ook zijn er vijf Streetdance Formations die 
deelnemen aan landelijke wedstrijden.

 Qua sportlessen biedt Next Movement Yoga/
Pilates, Dance Workout en Zumba aan. Ple-
zier staat bij iedere les voorop. Naast ontzet-
tend leuke en intensieve lessen, is er bij Next 
Movement ruimte voor externe optredens, 
evenementen in het teken van dans en/of 
sport en de einduitvoering. 

Zo zal Next Movement ook te zien zijn op 
Koningsdag 2018 bij de Bongerd. Van 12.30-
13.00 uur zullen de Inimini’s, Youngsters, 
Break Kids en Teens, The Flex Formation en 
The Fresh Formation hun spectaculaire dan-
sen laten zien. Mocht je hier niet bij kunnen 
zijn, niet getreurd! Zaterdag 30 juni is het tijd 
voor onze eindshows in het Posttheater in 
Arnhem
Meer informatie: www.nextmovement.nl).  

Benieuwd geworden naar één van onze lessen? 

Je bent altijd welkom om een les mee te dan-

sen of te sporten!                      Mel van Dreven 

E.H.B.O.
Helaas gebeuren er ook tijdens Koningsdag wel eens ongelukjes. De hulpverlening 
moet dus goed geregeld zijn. Voor het Oranje Comité is het dan ook een geruststel-
lende gedachte, dat deze hulpverlening geregeld wordt door E.H.B.O. vereniging 
Heteren. De EHBO zal tijdens de feestelijkheden aanwezig zijn met herkenbare en 
gekwalificeerde hulpverleners die adequaat kunnen handelen bij calamiteiten. 

Programma
Koningsdag 2018

27 APR

Op Koningsdag komt 
Arno Kolenbrander voor ons 
zingen, wat mogelijk is gemaakt door 
Profile Car & Tyreservice Koos van Elk. 

  Vanaf Tot

Verzamelen voor de fietsoptocht bij de Brede School 08.45 uur 

Vertrek fietsoptocht 09.00 

Aankomst fietsoptocht bij de Bongerd 09.45 

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

Koningsdag ontbijt 10.00 

Ochtend gymnastiek 10.30 

Prijsuitreiking versierde fietsen en kleurwedstrijd 10.45 

Aanvang kinderspelen (tot 12 jaar) 11.00 14.00

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

Airbrush 11.00 15.00

Demonstratie Next Movement 12.30 13.00 

Demonstratie Brandweer 13.15 14.15

Start opbouw vrijmarkt 14.15 

Vrijmarkt 14.30 16.30

Einde programma  17.00

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.
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Laat je fantasie de vrije loop en versier 

jouw fiets met het thema Cowboys & 

Indianen! Vraag je vader, moeder, opa, 

oma, buurman, buurvrouw, vriendje of 

vriendinnetje om mee te helpen jouw 

fiets te versieren. Voor de mooiste en 

gekste creatie 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 Kamerfoeliestraat

• Linksaf naar de Zonnekruidstraat

• Rechtsaf naar de Akeleistraat

• Linksaf naar de Bremstraat

• Rechtsaf naar de Lijsterbesstraat

• Rechtsaf naar de Rauwendaal

• Linksaf naar de Kamerfoeliestraat

• 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 
ongeveer 2,5 kilometer en duurt naar ver-
wachting 45 minuten.

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 drie prijzen voor de jongens 
en drie 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).

Ochtendgymnastiek
Na de fietsoptocht en het vullen van de buikjes met een  
lekker ontbijtje is het rond 10.30 uur tijd voor ochtend- 
gymnastiek! Onder leiding van Lieke wordt er gedanst en ge-
sprongen op leuke muziek zodat de spieren goed los worden 
gemaakt. Klaar om Koningsdag echt goed te beginnen!

Wil je meedoen

aan de fietsoptocht?

Knip dit label uit 

en hang deze 

aan je stuur!

Wil je meedoen

aan de fietsoptocht?

Knip dit label uit 

en hang deze 

aan je stuur!
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Vrijmarkt 14.30-16.30 uur

Dé kans om spullen die we zelf niet meer 
gebruiken een tweede leven te geven en ook 
zelf nog wat te verdienen. Op Koningsdag in 
Heteren mag de vrijmarkt niet ontbreken. 
Ieder jaar weer zien we dat veel van de spul-
len waar we zelf op uitgekeken zijn nog pri-
ma gebruikt kunnen worden door iemand 
anders. Op de vrijmarkt wisselen dan ook 
ieder jaar weer veel spullen van eigenaar.

Bij mooi weer is de vrijmarkt buiten, als er 
regenachtig weer wordt verwacht, is de vrij-
markt in de sporthal. Op beide locaties is vol-
doende plaats voor iedereen. 

Vanaf 14.15 uur is iedereen welkom om 
zijn of haar verkoopplekje in te richten. In 
verband met de veiligheid is het niet toege-
staan om met de auto tot dicht bij de vrij-
markt te komen. Houdt u er dus rekening 
mee dat u de te verkopen spullen 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. 

Let op! Start opbouw is 14:15 uur.  

Wij vragen u vriendelijk rekening te 

houden met deze tijd en niet eerder 

met uw spullen het feestterrein te 

betreden zodat wij de tijd hebben om 

voorgaande activiteiten op te ruimen.

Het Oranje Comité rekent erop dat u  

uw verkoopplekje weer opgeruimd 

achterlaat.

Wij wensen iedereen een succesvolle en ge-
zellige vrijmarkt toe. Heeft u vragen over 
de vrijmarkt dan kunt u terecht bij het  
informatiepunt van het Oranje Comité.

14.30-16.30 uur

Vindt u het belangrijk dat wij ook in de 

toekomst de Koningsfeesten kunnen 

blijven organiseren en wilt u ons daarom 

financieel ondersteunen?

Om de Koningsfeesten de komende jaren 
weer mogelijk te maken heeft het Oranje 
Comité voldoende inkomsten nodig. Er is 
behoefte aan een vaste jaarlijkse bijdrage wat 
een goede financiële basis is voor de orga-
nisatie van de festiviteiten. Door vriend te 
worden van het Oranje Comité laat u blijken  
de feestelijkheden 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 bankrekening 
incasseren. 

Uw steun in financiële zin is van harte 
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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Volgende Halloween Lampionnenoptocht oktober 2018

De Halloween lampionnenoptocht lijkt 
alweer zolang geleden… Toch willen wij er 
in deze Koningseditie van de Peperbus nog 
even op terugblikken. Afgelopen jaar we-
derom in Halloweenstijl en wat hebben we 
weer een leuke reacties hierop ontvangen 
en wat was er een fantastische opkomst. 
Onder muzikale begeleiding van Drum-
band Heelsum werd met een grote groep 
kinderen en ouders uit Heteren een tocht 
gelopen door het centrum van het dorp. 
Het was ontzettend leuk dat zo veel kinde-
ren griezelig verkleed met ons meegelopen 
hebben. Langs de route waren veel belang-
stellende inwoners. De optocht is geëindigd 
bij Café 41. Hier stond voor de kinderen een 

bekertje limonade klaar waarna tijdens een 
gezellige kinderdisco de kinderen samen 
met Heks Kim nog even met de voetjes van 
de vloer konden. Buiten stonden de grie-
zelbakken klaar. De echte daredevils heb-
ben hier de handen in gestoken om te voe-
len wat er in de bakken verstopt zat. Deze 
avond was er ook een prijsuitreiking voor 
het engst verkleedde kindje. Alle kinderen 
en ouders hadden zo goed hun best gedaan 
dat het voor ons erg moeilijk was. Er kan er 
immers maar één de winnaar zijn: De dame 
op de foto was de gelukkig prijswinnares! 
Er zijn heel veel foto’s gemaakt tijdens de 
optocht en na afloop. Deze zijn terug te 
zien op onze website. 

Ook in 2018 zal de Halloween Lampionnen 
optocht weer op de agenda staan en wel op                   

vrijdag 26 oktober of 
op zaterdag 27 oktober 2018.                                                                           

Wij zouden het leuk vinden als jullie dan 
ook weer meelopen met ons!  Om het nog 
griezeliger te maken doen wij nu alvast een 
oproep aan alle inwoners langs de route om 
de straat in Halloweenstijl te versieren. De 
route staat op onze website! 

www.oranjeheteren.nl
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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 Neder-
landse driekleur zonder wimpel. 

Ruim 70 jaar na dato zijn er nog steeds 
vele herdenkingen van oorlogsslacht-
offers in Nederland. Ook in uw eigen 
dorp. 

Op 23 september 1944 stortten drie  
Engelse vliegtuigen in Heteren neer. 
Op de kleine Algemene Begraafplaats 
van Heteren rusten 21 militairen uit het  
Gemenebest. Twee van hen zijn helaas 
niet geïdentificeerd. 

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
 19.20 uur  Verzamelen van kinderen, ouders, belangstellenden en genodigden  

op het plein van de Brede School. Stille tocht naar de Algemene begraaf-
plaats Heteren

 19.30-19.45 uur Aankomst Britse Tweede Wereldoorlog veteranen
 19.59 uur Luiden van de kerkklokken
  Last Post (trompetsignaal)
 20.00 uur  Twee minuten stilte
 20.02 uur Wilhelmus 
 20.05 uur  Toespraak door een 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 oorlogsgraven. 

Het defilé wordt geopend door enkele kinderen.

Na afloop staat er in de brandweerkazerne een kopje koffie voor u klaar 
en is er gelegenheid om contact te leggen met de veteranen.

Jaarlijks op 4 mei herdenken we de slachtoffers van oorlogsgeweld. Dan is Nederland om 20.00 uur twee 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 in Heteren
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“Dit zijn kinderen 
die even niet thuis 

kunnen wonen”
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Over de dijk komt een vrouw van middelbare leeftijd aanlopen. Ze duwt een kinderwagen en naast haar loopt een kind. We houden 

stil en onze honden begroeten elkaar. Ik kijk naar de kinderen en dan naar de vrouw. Uit zichzelf zegt ze: “Dit zijn kinderen die 

even niet thuis kunnen wonen.” DooR Jelle loosmAN

Een week later spreek ik af met Marian en haar man 
Ruud in hun witte woning onder aan de dijk. Ze begin-
nen en vertellen dat de kinderen niet lang bij hun blij-
ven. “We bieden namelijk kortdurende pleegzorg; dit 
kan een dag, een weekend, een maand of maanden zijn. 
Wanneer een kind in een crisissituatie terecht komt, 
dan is er spoedhulp nodig en moet er acuut opvang  
georganiseerd worden. Het kan zijn dat er midden in 
de nacht gebeld wordt met de vraag of er één, twee en 
soms drie kinderen bij ons kunnen komen. 
Bureau Jeugdzorg bepaalt of een kind uit huis wordt 
geplaatst. Het gaat vaak om kinderen met gedrags-
problemen. Bijvoorbeeld een kind met autisme. Het 
kan ook gaan over kinderen van ouders die te maken 
hebben met criminaliteit of relationele problemen. 

We zijn begonnen als vrijwilliger, via Pax Kinderzorg, 
met vakantieopvang van Wit-Russische kinderen. De 
kinderen werden voor een periode van zes weken op-
genomen in ons eigen gezin. We hebben zelf vier kin-
deren. Toen we in 2003 in Heteren kwamen wonen, 
werden we op een gegeven moment via de basisschool 
benaderd voor de tijdelijke opvang van een aantal kin-
deren. Daarna zijn we pleegouder geworden via jeugd-
zorgorganisatie Lindenhout. Om te beginnen moes-
ten we geschikt verklaard worden. Daarna hebben we 
ondersteuning gekregen door middel van een cursus 
van zes avonden. Je krijgt er namelijk een probleem 
bij en daarmee omgaan vereist enige deskundigheid.  
Uiteindelijk is ervaring het enige dat telt! Het gedrag 
van de kinderen valt niet altijd mee; we weten van te-
voren niet welke problemen er spelen, daar komen we 
soms tijdens de opvang achter.

Een goede samenwerking met de huisarts, leerkrach-
ten van de basisschool en de politie is ontzettend 
belangrijk. Het gebeurt bijvoorbeeld dat kinderen 
voor korte of langere tijd in Heteren naar de basis-
school gaan. De kinderen kunnen dan gewoon mee- 
draaien in de groep. Het is duidelijk dat leerplicht 
daarbij een rekbaar begrip is. 

De kinderen houden regelmatig contact met de  
ouders. Die komen dan, soms onafhankelijk van  
elkaar, op bezoek. Tijdens het bezoek krijgt de ouder 
deskundige begeleiding. 

Vroeger waren rust, reinheid en regelmaat belangrijk 
en eigenlijk is dat nog steeds waar kinderen die wij 

opvangen behoefte aan hebben. Dat betekent: samen 
aan tafel , met mes en vork proberen te eten en op tijd 
naar bed. Veel kinderen kennen dit niet van thuis en 
moeten hier in het begin erg aan wennen.

Om spoedzorg te kunnen garanderen, is ruimte en  
tijd nodig. Ruimte is er genoeg, we hebben een groot  
huis. Samen maken we (Marian is thuis en Ruud  
heeft een fulltime baan, JL) tijd voor de kinderen.  
Ondanks dat het spoedzorg is, kunnen we toch regel-
matig op vakantie gaan. Dit kunnen we zelf plannen.  
Het is namelijk wel belangrijk om tussendoor even  
op adem te komen, het zijn intensieve en soms erg 
heftige periodes. 

We hebben altijd voldoende luiers, verschillende  
maten kleding, een wiegje, een kinderwagen/buggy, 
spelletjes en wat fietsen in huis. Ontbrekende spullen 
of kleding zijn in no-time via contacten in het dorp 
beschikbaar.

Waarom we het doen? Maatschappelijke betrokken-
heid én kinderen tegemoet komen, dat zijn voor ons 
de belangrijkste redenen. Waar we het voor doen?  
Een paar dagen geleden kregen we een spontaan tele-
foontje van een pleegkind dat drie jaar geleden bij ons 
was. Zomaar een telefoontje, om even te kletsen en te 
vertellen hoe het is … daar doe je het voor!”

Bij de achterdeur neem ik afscheid van Marian en 
Ruud, in mijn ogen gewone mensen met een bijzon-
dere missie. Voorzichtig loop ik over het grindpad 
naar de weg. Achter het slaapkamerraam liggen na-
melijk kinderen te slapen die even niet thuis kunnen 
zijn.

Lindenhout is er voor kinderen en jongeren die in de knel 

zitten. Ook voor gezinnen waar gezond en veilig opvoe-

den en opgroeien even echt niet lukt. 

Voor informatie www.lindenhout.nl (sinds 1 april 2017 

is Lindenhout gefuseerd met Entrea)
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Verkiezingsdebat over Heteren

Op maandag 5 maart organiseerde de 
Dorpsraad Heteren een verkiezingsdebat 
over Heteren. Alle partijvertegenwoor-
digers waren aanwezig en mede door een 
volle zaal en scherpe vragen werd de avond 
een succes. Deze avond heeft opnieuw laten 
zien hoe betrokken en actief onze dorpelin-
gen zijn. De toezeggingen die avond gaan 
ons helpen bij de realisatie van onze prio-
riteiten.

nemers en andere gegadigden aantrek-
kelijker worden om zich in ons dorps-
hart te vestigen. 

Op 6 februari zijn ongeveer 125 Hetere-
naren naar het gemeentehuis in Elst 
gegaan om hun wens kenbaar te ma-
ken; een kloppend hart voor Heteren.  
De grote opkomst en de diverse spre-
kers hebben indruk gemaakt op de  
gemeente.

Dorpsraad Heteren heeft met vallen 
en opstaan bereikt dat de politiek nu 
zij aan zij met de dorpsraad optrekt om 
de inwoners van Heteren een KLOP-
PEND HART te geven. Een nieuw op 
te richten stichting van inwoners krijgt 
medewerking van de politiek bij het 
maken van een gedegen plan. Dit plan 
zal de mogelijkheid moeten bieden om 
zelf de winkelpanden te kopen en deze 
te gaan exploiteren. Hierdoor kan een 
lagere huurprijs per vierkante meter ge-
realiseerd worden en zal het voor onder- 

Overige successen

-   Heteren heeft weer een OV-chipkaart 
 oplaadpunt in de Jumbo 
-    De buslijn tussen Heteren, Driel en Elst  

gaat zo goed als zeker rijden

Bedankt voor je interesse en tot snel! 
Dorpsraad Heteren

Op 9 en 10 maart was het weer tijd voor de grootste vrijwilligersactie van Neder-
land, genaamd NLdoet. Ook in Heteren heeft weer een groot aantal Heterenaren 
hun handen uit de mouwen gestoken om vrijwilligerswerk te verrichten ten be-
hoeve van een nog mooier dorp. De vrijwilligers hebben zich onder meer bezig 
gehouden met een dorpsschoonmaak, wilgen knotten, onderhoud van de kinder-
boerderij, het veranderen van de tuin van de Passie en het plaatsen van bankjes. 
Ook zijn enkelen op pad gegaan met senioren. 

Deze mooie en productieve dag werd door ruim honderd personen afgesloten met 
een gezellige dorpsmaaltijd bij Liefkenshoek. Initiatiefnemer HeterenSociaal 
spreekt van weer een groot succes!

NLdoet

Heteren wil een dorpshart!
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Ooit deden in de Betuwe en elders sterke verhalen de ronde. Over witte wieven en dolende ridders, over spoken en heksen. 

Journalist Louis Frequin, die in de jaren dertig van de vorige eeuw in de Overbetuwe werkte, tekende zulke verhalen op onder 

zijn schrijversnaam Willem de Wael. Eén van die verhalen speelde rond de tussen Heteren en Randwijk gelegen vesting de 

Nijenburg, waaraan nu alleen nog een gracht en een aarden wal herinneren. Frequin bewerkte het verhaal ook tot een hoor-

spel dat in de oorlogsjaren op de nationale radio kwam. Hij maakte er zelfs een tekst van voor een opera. Hiernaast een flink 

ingekorte versie. 

De Broedermoord op 
den Juffersweerd
Door Willem de Wael
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Stille wateren hebben diepe gronden, en dat zeide 
men in de Over-Betuwe ook dikwijls van de gebroe-
ders Diderich en Arend van de Nijenburg. Men zag ze 
altijd samen, soms op hun paarden, als zij spoorslags 
door de landouwen galoppeerden, soms tot diep in 
den nacht als zwalkende silhouetten achter de ven-
sters van het kasteel. 

Men vertelde, dat een van de Nijenburgers dikwijls 
als ‘zwarte ridder’ verscheen op toernooien. Men kon 
dit zeggen, omdat de kasteelheeren in hun prachtige 
collectie paarden een zwarte hengst hadden, waar-
van men ook vertelde, dat hij op het middernachte-
lijk uur door de gesloten deuren van den stal stapte, 
om nadien door het luchtruim te stormen boven  
Heteren en den Nijenburg. Het vuur spatte dan onder 
zijn hoeven weg, terwijl het ploffen van zijn pooten 
op de wolken als het donderen van een zwaar onweer 
klonk.

Onder Heteren lag de aloude spijkerboerderij ‘Vorst’, 
een groot goed, dat aan de Heeren van den Nijenburg 
behoorde, en dat zij voor een hooge som verpacht had-
den. De pacht had al menig meeningsverschil onder 
hen beiden veroorzaakt, wijl Heer Arend op het stand-
punt stond, dat er te weinig pacht betaald werd voor 
zulk een kostelijk goed en Diderich daartegenover 
volhield, dat men de menschen te veel liet betalen. Er 
waren er, die wisten te vertellen, dat Heer Diderich 
een zwak had voor den spijker ‘Vorst’ omdat hij er eens 
‘n schoon avontuur beleefd zou hebben.

De pachter had het geld reeds klaargelegd en vanaf 
het land zag hij Diderich en Arend op hunne paarden 
aankomen. Ze reden in galop en bleven nadien als 
ieder ander jaar op den Juffersweerd voor de ‘Vorst’ 
staan. De pachter holde naar huis om het geld te halen,  
onderwijl de Heeren van Nijenburg aan het twisten 
waren over de som, die zij hem zouden laten betalen.

Ze vloekten en scholden, zij raasden en tierden, maar 
geen van beiden gaf toe. En toen daagde Arend zijn 
broeder tot een tweegevecht uit op het zwaard om 
over de pachtsom van de ‘Vorst’ een beslissing te ver-
krijgen. Met een wild gebaar gristen zij hun zwaarden 
uit de scheden en even later klonk het geluid van de 
kletterende klappen, die de gekruiste zwaarden te-
weeg brachten, over den Juffersweerd.
Men pareerde, stak toe, week en attaqueerde op-
nieuw, tot Diderich plotseling op den weeken klei-

grond van den Juffersweerd uitgleed. Arend, die 
zich geen ogenblik bedacht, sloeg toe en boorde 
het zwaard in den schouder van zijn broeder…  
Broedermoord! Stervend viel Heer Diederich languit 
op den grond. Verbijsterd bleef Arend staan, terwijl 
het vreeselijke van zijn daad langzaam tot hem door-
drong; een daad, welk een einde aan het leven van zijn 
broeder had gemaakt, wiens oogen hij zag breken, en 
het reutelen van diens stem als een laatste klacht over 
zulk een daad vernam…

Een groote droefheid maakte zich van Arend meester, 
die hem buiten zinnen bracht. En vóór dat de toesnel-
lende pachter van de ‘Vorst’ zulks kon verhinderen, 
plantte Arend het zwaard, waarmede hij zijn broeder 
had getroffen, in den grond en wierp er zich in wan-
hoop in…

Een avond nadien, toen de pachter van den spijker 
‘Vorst’ van een naburig dorp terugkwam en tegen 
middernacht op den Juffersweerd terugkeerde, hoor-
de hij plotseling een vreemd geluid. Waarachtig!, het 
was het kletteren van zwaarden. Een zoowaar… op 
den Juffersweerd, voor zijn boerderij, zag hij in het 
donkere licht de silhouetten van de Heeren van den 
Nijenburg vechten. Ja, hij zag het duidelijk: … hun ge-
zichten… den stoot van Arend… den zelfmoord!

Met een hevige schreeuw rende de pachter huiswaarts, 
waar hij dagenlang ziek heeft gelegen en aan hevige 
koortsen ten prooi was. Later heeft hij het verhaal in 
geuren en kleuren verteld aan wie het maar hooren 
wilde, en velen konden hun nieuwsgierigheid van-
wege deze verschijningen niet bedwingen. Zij trok-
ken tegen het middernachtelijk uur naar den Juffers-
weerd, en zoowaar: klokslag middernacht kwamen de  
Heeren van den Nijenburg uit het duister aangereden, 
stegen uit hun stijgbeugels en vochten minutenlang 
op leven en dood onder den donkeren hemel….

En wie heden ten dage tegen het middernachtelijk uur 
op den Juffersweerd gaat kijken, kan de Heeren van 
den Nijenburg nog altijd zien vechten en sterven…

Uit: Geldersche Volksalmanak voor 1942,  

uitgever C.J. Terwee, Putten. Het volledige verhaal 

staat op onze website www.peperbus-heteren.nl. 

“

”
Over Louis Frequin verscheen 

onlangs het boek ´Kranten-

paus´, door Hélène van Beek 

en Louis van de Geijn. 

De laatste is lid van de 

redactie van de Peperbus. 

Zie verder www.krantenpaus.nl.

Een gracht en een aarden 

wal tussen Heteren en 

Randwijk herinneren aan 

de Nijenburg, waar het 

na de broedermoord flink 

spoken kon…

Louis Frequin (alias Willem 

de Wael) in 1948, toen hij 

inmiddels hoofdredacteur 

van De Gelderlander was 

geworden.
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Stanislaw Sosabowski

Een Poolse parachutisteneenheid, bestaande uit soldaten van een 
uiteengevallen gevechtseenheid uit Warschau, is via Frankrijk in 
Glasgow terecht gekomen. Deze patriotten willen niets anders dan 
vechten tegen de Duitsers en het verzet in Polen terzijde staan. 
Maar de geallieerde leiders hebben andere plannen met deze 
eenheid. De leider van deze Poolse eenheid is Sosabowski, die in 
1943 bevorderd wordt tot Generaal-Majoor. De leiders van de ge-
allieerden halen Sosabowski over om deel te nemen aan operatie  
Market Garden. De plannen vallen echter slecht bij Sosabowski en 
hij adviseert de Amerikanen en Britten om hun plannen te wijzi-
gen. Dat doen ze uiteindelijk niet en een fiasco hangt in de lucht.

21 September

Op 21 september worden de Poolse parachutisten gedropt bij 
Driel. De oorspronkelijke landingsplaats is na een desastreuze 
opening van Market Garden in handen van de Duitsers. De pa-
rachutisten landen onder hevig verdedigingsvuur in Driel, waar 
de strategische Drielse pont niet aanwezig is. Vele Poolse soldaten 
moeten verzorgd worden en hier komt Cora Baltussen in het ver-
haal van de Polen.

Verjaardag van haar moeder

De in Driel geboren Cora Baltussen (19 januari 1912) woont tot aan 
september 1944 in Helmond, waar zij werkt als sociaal verzorg-
ster in een textielfabriek. Cora is na vele omzwervingen, waar-
onder Londen en Rome, per toeval weer terug in Driel voor de 
verjaardag van haar moeder. Op deze dag begint operatie Market  
Garden. Op 19 september stort een Brits gevechtsvliegtuig neer in de  
Betuwse uiterwaarden. Cora en haar zus zijn als eerste ter plaatse 
en kunnen door hun EHBO-training deze piloten helpen. Een 
paar dagen later landen vele Poolse parachutisten in de buurt van 
haar ouderlijk huis. Ze komt al snel in contact met de Polen en 
daarna met Sosabowski, die via haar contact heeft met de Drielse 
gemeenschap. Cora verzorgt samen met plaatselijke bevolking de 
vele gewonden. Dat worden er nog meer nadat Sosabowski dezelf-
de avond nog probeert in de duisternis de Oosterbeekse oevers te 
bereiken. Deze poging tot bevrijding van de vastgelopen eenheden 
rond Oosterbeek loopt eveneens uit op een mislukking. Cora en 
haar collega’s krijgen het helaas nog drukker.

Zondebok

De geallieerden trekken zich terug naar Valburg. In het spoed-
overleg probeert Sosabowski nieuwe plannen voor een oversteek 
aan de anderen over te brengen. Maar deze plannen worden van 
de hand gewezen en Sosabowski wordt als een luis in de pels be-
schouwd. In december 1944 wordt Sosabowski uit zijn bevel gezet 
en de Poolse strijders worden opzijgeschoven. De Britten schetsen 
een beeld dat de Poolse soldaat geen eer aan doet. 

Rehabilitatie

Cora blijft tot aan de Drielse evacuatie helpen met het verzorgen  
van gewonden. Na de bevrijding gaat Cora werken voor het Rode 
Kruis en studeert ze onder andere psychologie. Cora Baltussen 
blijft haar hele leven strijden voor onrecht en probeert de maat-
schappij te helpen op allerlei manieren en in diverse functies. 
Maar haar bekendste gevecht is de strijd tegen het onterechte 
beeld van de zwakke inzet van de Poolse strijders in 1944. Mede 
op haar initiatief wordt het Comité Driel-Polen opgericht. Deze 
instantie strijdt samen met Cora voor de erkenning van de  
heldendaden van deze Poolse 1e Onafhankelijke Parachutisten- 
brigade en haar generaal. Deze strijd lijken Cora en het comité 
te gaan verliezen, maar in 2004 komt een brief van Koningin  
Wilhelmina boven tafel en daarna komt alles in een stroom- 
versnelling. In december 2005 worden door de Nederlandse rege-
ring eindelijk de heroïsche daden van de Poolse soldaten erkend. 
En in 2006 reikt Koningin Beatrix persoonlijk de bijbehorende 
onderscheidingen uit, waaronder een Bronzen Leeuw voor gene-
raal Sosabowski. Dit maakt Cora Baltussen niet meer mee, want 
zij overlijdt op 18 november 2005. Voor Cora is het te laat. Ironisch 
voor de vrouw, die voor velen net op tijd de helpende hand was.

Inspiratie

Als je de volgende keer weer over de Cora Baltussen  
Allee tussen Heteren en Driel rijdt, let je misschien 
niet alleen op de flitsende politieagent. Maar mis-
schien denk je dan aan deze heldhaftige en sterke 
vrouw, die een inspiratie hoort te zijn voor 
velen van ons.

DooR sebAstiAAN JANseN

Op 17 september 1944 begint Operation Market Garden, waarbij de Geallieerden het doel hebben om een aantal bruggen in  

te nemen als startpunt voor een verdere opmars richting Duitsland. De Amerikanen en de Britten hebben een voorname 

rol in deze veldslag, die door vele blunders en misvattingen eigenlijk op een mislukking uitloopt. Maar ook Poolse soldaten 

trekken in deze veldslag ten strijde, waarbij Cora Baltussen hen te hulp schiet. 

Cora Baltussen 
Allee: een terechte 
onderscheiding
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Opleiding geeft 
Keniaanse kin-
deren toekomst
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Lucie van Hassel haalt herinneringen op aan prachtige tijden in Afrika.
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Lucie, 74 inmiddels, afkomstig uit Tilburg en in  
Heteren terecht gekomen omdat haar man werkte 
op de steenfabriek, kwam in aanraking met stich-
ting OKE door de komst van haar nieuwe buren. Zij  
hadden kinderen uit Kenia geadopteerd via Wereld-
kinderen en een stuk grond in Sondu gekocht om 
vakantiehuisjes te bouwen en zo werkgelegenheid te 
creëren. Via sponsorgeld werden kinderen naar de 
middelbare school gestuurd. Lucie ging in 2003 op 
bezoek in Kenia en was meteen verkocht. “Alles wat 
ik wist over Kenia had ik gelezen of in de film gezien. 
Als je daar bent, raakt het je. Het is toch anders dan op  
televisie als je er zelf bent. Een kindje gaat gewoon 
dood aan malaria, omdat er geen geld is voor medi-
cijnen. Daarom wil ik iets doen. In het begin dacht ik 
nog dat ik iedereen kon redden.” 

Het toerisme in het dorp Sondu neemt geen vlucht. De 
vijf huisjes worden voornamelijk verhuurd aan Euro-
peanen die kinderen op stage in Afrika hebben. Dit le-
vert wel wat werkgelegenheid op. De scholingsmissie 
van de stichting is daarentegen enorm vergroot. Wat 
jaren geleden begon met drie gesponsorde kinderen is 
nu uitgegroeid tot een succesverhaal: het honderdste 
kind gaat nu naar de middelbare school. De stichting 
betaalt schoolgeld, schoolkleding en leermiddelen. 
Lucy is erg trots op haar eerste kind dat zij sponsorde:  
Gladys heeft nu een goede baan.
De lagere scholen dragen jaarlijks een kandidaat 
voor. Stichting OKE kan per jaar vier of vijf kinderen  
ondersteunen. “Dit gaat op basis van een contract. Ze 
moeten hun best doen, niet in aanraking met de poli-
tie komen en niet zwanger worden of maken. Zodra zij 
een baan hebben, gaan zij een ander kind sponsoren 
door het te voeden of in huis te nemen.”

Een nieuw project is het maken van een rijdende 
brancard om zwangere vrouwen naar het ziekenhuis 
te brengen. Deze brancard kan achter een motorfiets 
worden gehangen. “De omgeving is heuvelachtig en 
de wegen zijn vaak te smal voor een ambulance of men 
heeft geen geld voor een ambulanceritje. Wij sluiten 
contracten met motorrijders, die goed gedrag verto-
nen, voorzichtig, betrouwbaar en oproepbaar zijn. 
Bijna iedereen heeft een mobieltje in Kenia, terwijl 
stromend water niet vanzelfsprekend is. Door inzet 
van de motorbrancard gaan wij kindersterfte tegen.”

De stichting heeft ook een kleuterschool opgericht. 
“In een oud kerkje hebben wij een vloer laten leggen 

en zorgen wij dat er kleurpotloden en zo zijn. De moe-
ders betalen de juf. Zo hebben zij overdag tijd om hun 
groente op de markt te verkopen en tegelijkertijd le-
ren de kinderen vaardigheden.” Omdat bij vervoer 
van spullen naar Kenia onzeker is of alles wel goed 
aankomt, koopt de stichting alles lokaal in. “In het 
dorp is het na zes uur pikkedonker en de hutjes heb-
ben geen stroom. Ooit hebben wij lampjes op zonne-
energie naar het dorp gebracht, zodat de kinderen  
’s avonds huiswerk konden maken. Die lampjes zijn 
inmiddels ook daar te koop.” 
Andersom haalt de stichting wel handgemaakte spul-
len naar Nederland. “De moeders werken op het land 
en maken mooie sieraden voor de verkoop. Ook steu-
nen wij kunstenaars door werk aan te kopen, hier in 
te lijsten en te verkopen. Ik ben er trots op dat bij de 
stichting OKE niets aan de strijkstok blijft hangen. 
Niemand declareert onkosten, zodat alleen de nood-
zakelijke kosten, zoals bank- en verzekeringskosten 
afgaan van de binnenkomende gelden. Meer dan  
95% van het geld gaat rechtstreeks naar de middel-
bare schoolkinderen of naar projecten in het dorp.

Tijdens haar laatste bezoek aan Kenia is Lucie door 
malaria geveld en was een ziekenhuisopname nodig. 
“De muggen weten mij altijd te vinden.” De herstel-
periode in Nederland duurde zo lang, dat zij een 
nieuwe reis niet meer aandurft. “Ik hoop dat anderen 
wel gaan. Je sponsort een kind, kunt op bezoek (de 
reis wordt georganiseerd), je leeft tussen de bevol-
king en kunt prachtig op safari. Zelf thuisblijven en 
een schoolkind sponsoren kan natuurlijk ook. Op een  
andere manier bijdragen kan ook: wij zoeken nog  
kantoren waar gratis expositieruimte is.” 

Het huidige bestuur van Stichting OKE; vlnr Bert en Marijke 

Rieks, Rob Snelders, Lucie, Gerdine van Loosdrecht.

“Een kind in Kenia heeft geen enkele toekomst , tenzij het rijke ouders heeft. Een kind in Heteren heeft altijd kansen.” Lucie van 

Hassel, voorzitter van de stichting OKE, vertelt met verve over haar motivatie om zich in te zetten voor de allerarmsten in Kenia. 

DooR Roelie vAN DeR weiDe

“Ik word daar gezien als een wijze, oude vrouw.” 

Lucie van Hassel vertelt het met enige trots als  

zij vertelt over de gesprekken die zij aangaat op  

de scholen. 

Gladys, het eerste meisje 

dat door mij gesponsord 

werd en nu een goede 

baan heeft.

Meer informatie: www.

stichting-oke.nl of mail 

info@stichting-oke.nl





47

Buurtpreventie 
in Heteren

Overal in het land schieten ze als paddenstoelen uit de grond; de buurt WhatsApp groepen. Doel is om elkaar vroegtijdig te 

waarschuwen bij verdachte situaties in de buurt. Ook in Heteren zijn al verschillende buurt WhatsApp groepen actief. Een initia- 

tief dat door de Gemeente Overbetuwe toegejuicht wordt in de vorm van het plaatsen van preventieborden. DooR fRANk siccAmA

Op donderdag 1 maart zijn zo’n honderd inwoners van Heteren 
aanwezig bij een preventieavond in de Bongerd. De avond is ge-
organiseerd door buurtpreventie Heteren, de politie Overbetuwe 
en de gemeente Overbetuwe. Onder de aanwezigen zijn Karel en  
Maraya van de Weerd, enthousiaste inwoners van Heteren, die 
zich al geruime tijd inzetten voor de buurtpreventie. Beiden heb-
ben, als politieagent, veel met buurtpreventie te maken, maar 
vinden het ook belangrijk om zich in te zetten voor een veilig(er) 
Heteren. In Heteren werd weinig aan buurtpreventie gedaan en 
vanuit hun werk is duidelijk wat het effect is van een goede buurt-
preventie. Maraya is zodoende twee jaar geleden begonnen met 
het opzetten van een WhatsApp groep in de wijk waar zij woont 
(groep Nieuwbouwwijk). Men is begonnen met veertig leden. Toen  
Karel voor zijn werk een project moest schrijven en daarbij de 
buurtpreventie extra aanstipte, zijn beiden gaan flyeren in de 
wijk. Er bleek veel animo te zijn en de groep groeide binnen korte 
tijd, met vele extra ogen en oren in de wijk, tot 248 leden.

Karel heeft deze avond mede georganiseerd en heet de gasten dan 
ook van harte welkom. Wijkagent van Heteren, Bart Buchner, 
wordt voorgesteld, zodat iedereen een gezicht heeft, bij ‘ons’ aan-
spreekpunt bij de politie. Vervolgens gaan twee politieagenten, 
Peter en Peter, beiden werkzaam in de Overbetuwe, wat vertellen 
over preventie. Dat doen zij op een uitstekende manier, met veel 
humor! De zaal wordt actief betrokken in het verhaal. Er worden 
wat voorbeelden aangedragen en de zaal kan hierop reageren.  
Dan blijkt dat niet iedereen hetzelfde ziet. Een simpele vraag 
als welke kleur had de prullenbak die u in het filmpje zag staan,  
levert al een pallet aan kleuren op die in de regenboog niet zouden 
misstaan. Conclusie is dat niet iedereen op dezelfde dingen let in 
verdachte situaties. “Bel de politie, maar vertel vooral wat u zeker 
weet en ga geen dingen invullen”, is het advies. 

Vanuit de gemeente is de ambtenaar integrale veiligheid, Frederik  
Stouten, aanwezig. Hij vertelt wat over de veiligheid in Heteren.  
Gelukkig blijkt het met de veiligheid in Heteren wel goed te zit-
ten. Om dat ook zo te houden, is het echter van groot belang dat 
iedereen een bijdrage levert. De gemeente heeft recent tien buurt- 
preventieborden geplaatst in Heteren en preventie-stickers  
beschikbaar gesteld. Het is een bewezen feit dat het boevengilde 

plaatsen met buurtpreventie liever links laat liggen. De kans om 
betrapt te worden is namelijk vele malen groter met al die ‘oren en 
ogen’ in de wijk. Volgens de politie geven aangehouden verdach-
ten dit ook aan in hun verklaring bij de politie. 

Om lid te worden van een buurt WhatsApp groep – Heteren telt er 
momenteel vijf – kunt u naar de website www.overbetuwedirect.nl  
gaan. Er is een overzichtskaart aanwezig van het aantal buurt 
WhatsApp groepen binnen de gemeente Overbetuwe. Tevens zijn 
er tips te vinden over het gebruik van WhatsApp groepen en over 
hoe te handelen bij verdachte situaties in uw wijk. Na aanmelding 
voor een van de buurt WhatsApp groepen krijgt u een bericht 
waarin de spelregels uitgelegd worden. Het is de bedoeling de App 
alleen te gebruiken als er echt iets speelt in de wijk.

Door Karel en Maraya is inmiddels ook een Facebookpagina op-
gestart onder de naam Buurtpreventie Heteren. Daar kan men 
oproepen doen, maar ook discussies starten. Alles met de doel-
stelling om met elkaar na te denken over een veilig(er) Heteren. 
Het is de bedoeling dat er jaarlijks een preventieavond georgani-
seerd wordt op diverse gebieden, zoals bijvoorbeeld ook brand en 
EHBO, aldus Karel en Maraya. 

Het is een geslaagde avond geweest. Een hele mooie opkomst 
en veel mensen zijn weer enthousiast geworden om deel te gaan  
nemen aan de buurt WhatsApp groep. Doet u ook mee?



WWW.JACOBSHETEREN.NL

HETEREN bv

Verhuizingen 
Piano- en vleugel
transporten
Inboedelopslag

Wij zijn dé Erkende Verhuizer van de Overbetuwe, 
bij ons voelt u zich direct (weer) thuis. 
Niet alleen van A naar B, maar van A tot Z! 
Goed en zonder zorgen. 
(Zie website voor klantbevindingen)

Dorpsstraat 20
6666 AH Heteren
Tel. (026) 472 24 88
info@jacobsheteren.nl

Eenvoudige website, 
betaalbaar en snel opgeleverd!

eenvoudige-website.nl info@eenvoudige-website.nl
(06) 28 28 64 28
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advertorial

Dekker is druk bezig met de uitvoering van de vol-

gende fase in de herinrichting van de Randwijkse 

Waarden. Een belangrijk onderdeel in het plan 

is het maken van een nieuwe ontsluiting naar de 

Steenfabriek Wienerberger. De oude route, via het 

dorp en de Steenoord, komt te vervallen. De toerit 

wordt verplaatst naar de route Steenkuil/Renkumse 

Veerweg. Buiten het dorp om dus. Hiermee wordt 

de verkeersdrukte in het dorp aanzienlijk minder, 

is er minder overlast van vrachtverkeer met meer 

rust en veiligheid als resultaat. Daarnaast krijgt de 

Renkumse Veerweg een apart fietspad voor extra 

veiligheid op de route Heteren/Renkum. 

Om dit te realiseren zullen de volgende  

stappen worden uitgevoerd:

-  De Steenkuil verbreden en verzwaren  

[april – eind mei]

-  De Renkumse Veerweg verbreden en  

verzwaren en aanleg apart fietspad  

[april – eind mei]

-  Aanleg nieuwe gasleiding naar  

steenfabriek [mei – juni]

- Ontmanteling Steenoord [mei – juni]

-  Aanleg nieuwe ontsluiting naar  

steenfabriek vanaf Renkumse Veerweg 

[april - mei]

Samenwerking met Stichting 
Knotwilg en Natuurontwikkeling

Richard van den Berg, directeur Land-

schapsontwikkeling bij Dekker, heeft een 

elektrische kettingzaag overhandigd aan 

de Stichting Knotwilg en Natuurontwik- 

keling uiterwaarden Driel – Heteren – 

Randwijk. Hiermee kan het knotten van 

de wilgen in de uiterwaarden mens- en milieuvrien-

delijk plaatsvinden. Stichting Knotwilg neemt de 

zorg op zich voor de aanplant van de wilgen bij het 

nieuwe kolkje in het project Randwijkse Waarden en 

zal in de toekomst ook het onderhoud verzorgen.

Blijf op de hoogte van het project via de Facebook-

pagina Project Randwijkse Waarden of via  

www.randwijksewaarden.nl.

Randwijkse waarden
in ontwikkeling

De volgende fase project Randwijkse Waarden: 
nieuwe wegen, minder verkeer





|51






