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Beste Heterenaren,

Mij is gevraagd om voor deze sinterklaaseditie van de Peperbus een voorwoord te schrijven 

vanuit mijn functie als voorzitter van de Ondernemersverenging Heteren (OVH).

Het doet mij deugd dat de Peperbus een succes is! Hieruit blijkt dat in deze grootschalige en 

jachtige tijd interesse bestaat voor de dorpseigen verhalen die door de schrijvers zo levendig 

worden opgetekend. De verhalen geven de Heterenaren hun eigen volksaard en humor, die 

typerend zijn voor Betuwse bevolking. Deze uitgave staat in het teken van Sinterklaas.  

Een feest dat voor groot en klein één van de hoogtepunten van het jaar is, waar families 

samenkomen om dit gezamenlijk te vieren. Nu er een landelijke discussie is ontstaan over de 

gedaante van Zwarte Piet, werpt dit wat mij betreft toch een wat bleke schaduw over deze 

Nederlandse traditie. Een traditie die in januari 2015 is uitgeroepen tot Immaterieel Cultureel 

Erfgoed. Op deze lijst staan meer dan zestig Nederlandse tradities en rituelen. 

De intocht van Sinterklaas en zijn knechten zal in Heteren nog volgens de oude traditie plaats-

vinden. In deze uitgave een ode aan de motor van de sinterklaasintochten in Heteren, Ruud 

Geutjes. Met zijn vrouw en zoon maakt Ruud al 25 jaar deze dag tot een groot succes voor de 

allerkleinsten onder ons. Vanuit het perspectief van de ondernemers is Heteren ook een  

levendig dorp, al zullen de meeste mensen dat in eerste instantie niet zo beleven.  

Toch hebben we hier een aantal toonaangevende bedrijven, die Heteren landelijk op de kaart 

hebben gezet, o.a. A.S. Watson (Kruidvat, Trekpleister, ICI Paris), Porsche Centrum Midden 

Gelderland en Divoza.  Dat dit goed is voor de werkgelegenheid spreekt voor zich, maar laten 

we zeker de leden van de OVH niet vergeten! Die bieden samen met de overige bedrijven ook 

veel werkgelegenheid. Zij zorgen door hun betrokkenheid bij het dorp voor een sociale cohesie 

die wat mij betreft verder strekt dan sponsoring van verenigingen en evenementen, zoals 

Koningsdag en de intocht van Sinterklaas. 

Het is goed voor ons dorp dat de bouw van de Nieuwe Beemd gestart is. Dit geeft ons allen 

vertrouwen dat na jaren van vergaderen en praten het centrumplan uiteindelijk gerealiseerd 

wordt. Hier verdient de Dorpsraad een pluim voor zijn vasthoudendheid om de afgelopen jaren 

dit plan op de politieke agenda te houden. Natuurlijk zijn er genoeg Heterenaren die het  

allemaal niet snel genoeg gaat. Onze eigen ‘Kerkuil’ is er daar één van (zie pagina 6).  

Ook is het mooi om te zien dat de werkzaamheden dagelijks gevolgd worden door een groepje 

‘opzichters’ die hun werkterrein tijdelijk hebben verplaatst van de oude veerstoep aan de 

Kastanjelaan naar de bouwput van de Nieuwe Beemd. Rest mij verder niets anders dan u allen 

heel fijne feestdagen te wensen en een gezond en succesvol 2016 met veel levensvreugde.

Peter Willemsen

Voorzitter Ondernemersvereniging Heteren.

www.peperbusheteren.nl
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Ik sta op dit moment wat verloren langs de O.L. Vrouwestraat 

en kijk uit over een kaal veld met in de verte de woningen aan de 

Narcissenstraat. Dan gaan ook de gedachten van een boom nog 

weleens terug naar de tijden dat er van alles rond hem heen 

 gebeurde.

pad gaan voor een functie in het bestuur van de Christelijke 

Julianaschool. Hij nam, met dank aan zijn hardwerkende zoons, 

steeds meer de tijd om zich met het sociale leven in het dorp te 

bemoeien.

1940-1945
De oorlogstijd was voor de familie Hofs, zoals voor zo velen, 

een zware periode. Jan Willem verloor niet alleen zijn vrouw 

Jo, maar ook zijn dochter Cato werd veel te vroeg uit zijn leven 

gerukt. Om die reden zag ik een zwaargetekend gezin in 1944 

evacueren om aan het oprukkende oorlogsgeweld te kunnen 

ontsnappen.

Als we deze      
nou eens laten praten 

Door Fred Hendriksen

Ach,misschien zat ik nog wel als loot aan 

moeders boom of ik was anders in ieder geval 

nog heel klein rond 1911. Maar als ik toen naar 

het westen keek, dan stond daar hofstede ‘de 

Rauwendaal’, ongeveer waar nu Dr. Kuijpers 

woont. En zwiepte ik naar links, dan stond daar 

een boerderij die ooit een tabaksschuur was 

geweest maar waaraan men rond 1900 aan 

de voorzijde dwars ervoor een woning had ge-

bouwd. En juist die boerderij kocht in 1911 ene 

Jan Willem Hofs uit Oosterhout, die de liefde 

had gevonden bij ene Jo Ederveen uit Gendt.

Het was een gemengd boerenbedrijf zoals zo 

vele in dit dorp, dat doorgaans bestond uit 

veeteelt, akkerbouw en diverse fruitbomen en 

daarin zagen Jan Willem en Jo hun toekomst.

Zoals gebruikelijk in die tijd lieten Jan Willem 

en Jo er na hun huwelijk in 1911 geen gras 

over groeien en werd zogezegd vanaf de beddenplank  in 1912 

hun eerste zoon Richardus (Ries) geboren. En hoewel er op zo’n 

gemengd bedrijf altijd hard moest worden gewerkt en lange 

dagen worden gemaakt, waren de spaarzame vrije uurtjes blijk-

baar toch voldoende om het gezin met de zoons Henk en Wim 

en dochters Hennie, Corrie en Cato geleidelijk aan uit te breiden, 

waarbij Wim als laatste van het zestal in 1922 het levenslicht 

tegemoet trad. En allemaal zag ik ze rond de boerderij opgroei-

en en naar school gaan.

Naarmate met name de zoons Ries en Wim delen van het 

werk konden overnemen, vond Jan Willem Hofs meer tijd om 

maatschappelijke taken te verrichten. Zo zag ik hem regelmatig 

als een soort herenboer in een degelijk zwart pak met vest op 

Ries Hofs ca. 1959 bij het 

binnenhalen van het hooi

De rode beuk aan de O.L. Vrouwestraat 
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Het was triest om mee te maken dat hofstede ‘de Rauwendaal’ 

het geweld niet overleefde, maar ik was daarentegen wel geluk-

kig dat de boerderij van de familie Hofs er met relatief geringe 

schade van af was gekomen. Na de oorlog werd de draad in het 

boerenbedrijf weer met verve opgepakt en binnen niet al te lan-

ge tijd zag ik weer koeien, varkens en een sterk Gronings paard 

in en uit de boerderij komen.

In 1947 namen de broers Ries en Wim het bedrijf van hun vader 

defi nitief over. Toen ik Jan Willem in 1948 met een nieuwe 

vrouw zag, moet dat voor de beide broers aanleiding zijn ge-

weest om hun toenmalige liefdes ook ten huwelijk te vragen. 

En in dat zelfde jaar gaf Metje van Dodewaard Ries het 

jawoord en zag ik Hetty Gerritsen bezwijken voor de 

knielende broer Wim. Vader Jan Willem zag ik met 

zijn nieuwe liefde naar de Dorpsstraat verhuizen 

waarmee hij de beide broers alle gelegen-

heid gaf om zich verder te ontplooien. Bij 

Wim liepen, in navolging van zijn vader, al 

snel meerdere kinderen rond mijn stevige 

stam te spelen. Ries, die toch 10 jaar ouder 

was dan Wim, had wat meer tijd nodig 

om tot succes te komen en pas in 1953 

zag ik Metje dagelijks luiers aan de waslijn 

hangen. Om al die monden gevuld te krijgen zag 

ik de beide broers naast hun werk op de boerderij steeds 

vaker het erf verlaten om bij andere boeren werk te 

verrichten. Ries ging dan meestal met het paard en 

maaimachine op pad, terwijl Wim het paard 

voor de spuit zette om elders bomen met 

gif te bespuiten.

Mannen in nette pakken
Wat me in de jaren 1950 wel erg opviel, was dat er regelma-

tig heren in nette pakken bij de gebroeders Hofs op bezoek 

kwamen. Naar later zou blijken waren dat ambtenaren van de 

Gemeente Heteren, die de beide broers er toe wilden bewegen 

om de boerderij en bijbehorende landerijen aan de Gemeente 

te verkopen. Pas in 1965 hadden zij daarmee blijkbaar succes 

toen ik Wim met zijn gezin zag vertrekken naar een boerderij in 

Schoonderwoerd. Hoewel de broers totaal verschillend waren, 

heb ik ze nooit ruzie zien maken en het vertrek van Wim heeft 

Ries uiteindelijk dan ook geen goed gedaan.

In 1966 werd Ries ziek en zag ik dat 

de activiteiten op de boerderij 

werden gestopt.

Ries, Metje en zoon 

Rian laadden hun 

hebben en houwen op 

een kar en vertrokken 

naar een boerderij in 

Homoet. En weer zag 

ik een karakteristieke 

boerderij verdwijnen, 

niet door oorlogsgeweld maar 

vanwege expansiedrift van ambitieuze 

bestuurders en ambtenaren. Hoe vaak moet ik 

dit nog meemaken?     

Boerderij van gebr. Hofs rond 1950 



Vanuit de Peperbus
Zo’n toren is bij uitstek een plaats om lekker te mijmeren, na te denken over het wel en wee van dit dorp, soms weg te 

dromen in toekomstbeelden die het dorp nu eindelijk eens op de kaart gaan zetten.
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Door de Kerkuil

En dan verlang je als bewoner naar een dorp met een echt hart, 

een hart waar je als gemeenschap trots op kunt zijn.

Ja, de plannen die zijn er en daarvoor heeft menigeen in dit 

dorp de afgelopen jaren de nodige blaren op zijn tong moeten 

praten.

Maar na al die jaren van plannen maken, herschrijven en steeds 

weer door die ambtelijke molens laten toetsen is het resultaat 

anno 2015 nog nul komma nul en een heel klein beetje.

Natuurlijk, de gaten die zijn ontstaan door de sloop van de Julia-

naschool, de Bongerd en de Haafakkers zijn prima speelplaatsen 

voor kinderen en misschien ongewild ook uitbreiding van het 

aantal hondenuitlaatplaatsen. Ach ja, mooi meegenomen zou je 

zeggen maar het voegt aan het dorp niets toe.

De bewoners snakken naar een gezellig centrumplein omringd 

door attractieve en gezellige winkels en met bijvoorbeeld een 

goed restaurant met terras. Als ik hoog en droog zittend in mijn 

toren de ogen voor even sluit, zie ik het helemaal voor mij, 

maar de realiteit is zoals altijd weerbarstiger.

De werkelijkheid is dat er een voorzichtig begin is gemaakt met 

de verbouw van de supermarkt, maar voorlopig kan ik daar 

nog niet echt warm voor lopen. En dan bekruipt mij iedere keer 

weer het gevoel dat er vanuit de glazen stolp in Elst al hele-

maal niemand echt warm loopt voor de voortgang van de 

gemaakte plannen. Wanneer ik dan ’s avonds weer eens 

moedeloos vanuit de toren richting Elst kijk dan 

zie ik een verlichte toren als symbool van een 

bruisende plaats. Dan bekruipt mij een hartstoch-

telijke jaloezie en de wens dat Heteren eens wat 

dichter bij het vuur zou mogen zitten. Maar die 

vurige wens lijkt alleen maar eenmaal per vier 

jaar positief te worden beantwoord, wanneer u 

en ik het rode potlood mogen hanteren om de 

politieke elite weer op het pluche te hijsen. Een-

maal daarop plaatsgenomen, is men net zo snel 

weer vergeten waarmee men ons het stemlokaal 

heeft ingelokt. Want waar blijven bijvoorbeeld de 

ambitieuze plannen voor aanpassing van  het zo-

genoemde ‘Gat van Van Wijk’ naar een serieuze 

recreatieplas. Of grijpen hier omwonenden, met 

het recht van inspraak, de kans het ambitieuze 

plan te torpederen? 

Het had zomaar een mogelijke trekpleister van het dorp kunnen 

worden, maar hoe hoopvol ik ook naar die waterplas blijf kijken, 

ik vrees dat we er nog lang op moeten wachten.

En hoe vaak heb ik al niet zitten dagdromen over de mogelijk-

heden die de uiterwaarden en de winterdijk voor het toerisme 

zouden kunnen betekenen.

Hoe mooi zou het zijn als er een wandelpad  komt te liggen 

vanaf de spoorbrug in Driel tot aan het Lexkesveer.

Het idee van de dorpsvereniging voor een houten loopbrug 

met uitzicht op de Rijn is evenzo een prachtidee om toeristen 

naar Heteren te lokken. Kortom, allemaal mogelijkheden voor 

de bestuurders van de Gemeente Overbetuwe om van het dorp 

Heteren nou eindelijk eens een bruisende plaats te maken.

Het mag dan misschien allemaal wat zeurderig overkomen, 

maar ik ben oprecht begaan met dit dorp waar ik ben geboren 

en waar ik, ondanks dit alles, nog steeds met heel veel plezier 

woon.

De Kerkuil
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Kunstig
Zodra er een kunstwerk in de buitenruimte staat, is het geen vrijblijvende plek 

meer. Het is een plek vol uitdrukkingen geworden. Op zoek naar dit soort plekken 

in Heteren, kom je bedrogen uit. De kunst is op één hand te tellen.

Door Roelie van der Weide

Het Domein van de Zwerm
Een groot beeld van Herman Makkink wordt in 

1996 bij het toenmalige gemeentehuis aan de 

Flessestraat geplaatst. Makkink (1937-2013) 

woonde in Japan, Engeland en Italië en gaf 

jarenlang les aan de Rietveld Academie in 

Amsterdam. 

Vanwege de verbouw van het voorma-

lige gemeentehuis tot Brede school de 

Vogeltuin verdwijnt het beeld naar de 

gemeentewerf. Sinds 2014 is de bijen-

zwerm weer te zien op de hoek van de  

Kamperfoeliestraat en de Rauwendaal. 

Het beeld is gemaakt van klei, beton 

en verzinkt staal. Oorspronkelijk 

werd het beeld omzoomd door 

diverse bamboesoorten. 

Het kunstwerk staat voor de 

samenwerking tussen Heteren 

en omliggende dorpen en 

de ligging aan de rivier. 

Veel inwoners van Heteren 

kennen het kunstwerk als 

‘drol op een stokje’. 

VLECHTOVER
Cornelia Bruinewoud maakt dit bronzen beeld ter 

gelegenheid van de gemeentelijke herindeling op 

1 januari 2001. Hierbij gaan de gemeenten Heteren, 

Elst en Valburg op in de nieuwe gemeente Overbe-

tuwe. De vervlochten wilgentenen in dit kunst-

werk symboliseren de nieuwe verbinding en 

vormen een geheel met de heggen in de 

buurt. VLECHTOVER is te vinden langs de 

Uilenburgsestraat. Al jaren koppelt de 

gemeente kunstwerken in de openbare ruimte 

niet meer aan bouwprojecten. 

Wolkenwijzer
In 2007 verrijst dit kunstwerk van Martijn 

Schoots op de rotonde Flessestraat/Boterhoekse-

straat/Achterstraat. ‘Een ontmoetingsplek van 

passanten in het horizontale vlak.’ De kunstenaar wijst 

ons erop dat er ook andere belevingswaarden bestaan. 

De ANWB bewegwijzering op de rotonde stuurt je weg. 

De ‘Wolkenwijzer’ brengt hierin verandering; naast de 

horizontale richting wordt ook de verticale richting 

bewegwijzerd. Bijvoorbeeld om te kijken naar de 

wolken die voorbij reizen. 

Minimaal één kunstopdracht per jaar wordt 

uitgegeven, waarbij de kunst verspreid wordt 

over de gemeente. Voorlopig is Heteren niet 

aan de beurt voor een nieuw kunstwerk, 

al zou de rotonde bij het Kruidvat wel wat 

aankleding kunnen gebruiken. Is dat erg? 

Welnee! Heteren ligt midden in de natuur, die 

zorgt voor zoveel verstilde plekjes en kunstig 

samenspel van water en begroeiing. Zoveel 

natuur, daar kan geen door mensenhanden 

gemaakte kunst tegenop. 



Yvonne Vlutters
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achter het stuur?
Maak snel een afspraak 
voor je eerste les!

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

www.rijschoolwillemsen.nl

Rijlessen in de gemeente Overbetuwe, Arnhem, Rheden, Zutphen e.o.

Nu voor altijd bij Jumbo van Blijderveen, 
4 vers afgebakken croissants 

voor slechts 1 euro.

U BENT VAN HARTE WELKOM 
OP MIJN NIEUWE ADRES
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Van de Dorpsraad

Groene entree voor Heteren

Sinds 2002 ben ik lid van deze enthousiaste groep mensen en 

mijn activiteiten zijn steeds meer uitgebreid. Naast penning-

meester ben ik ook projectleider van het thema ‘Landschap 

en recreatie’. Dat betekent veel gesprekken met bewoners, 

gemeente,  provincie, Rijkswaterstaat en bedrijven in het dorp. 

Samen met andere partijen proberen om de leefbaarheid in 

Heteren te verbeteren is een mooi streven en heel vaak lukt dat 

ook, tot grote tevredenheid van iedereen.

Als inwoner van Heteren komt men soms op plaatsen die een 

beetje meer aandacht verdienen. In een van de eerste Peper-

bussen heb ik al verteld over de vergeten ‘Rode lijntjesroute’.  

Na twee jaar samenwerken met de gemeente Overbetuwe, 

dorpsbewoners en Dorpsraad Randwijk wordt deze route weer 

in ere hersteld. Het ‘Rondje Asterd’ ligt vlakbij en voert door de 

velden en weiden aan de zuidwestkant van Heteren. Het zou 

fijn zijn als er nog meer wandelroutes of dorpsrondjes in en om 

Heteren komen om op zondagmiddag en na het avondeten even 

de benen te strekken.

Even voorstellen: Marian van Putten

Wonen in Heteren? Voor 1985 had 

ik daar nog nooit over gedroomd! 

Maar ja, als je jong bent en op eigen 

benen wilt gaan staan, ontdek je dat 

de wereld groter is dan het mooie 

Velp. Samen met Bert ben ik gaan 

wonen op een mooi en rustig plekje 

in de Vogelbuurt.  

Doodlopende straat, geen vreemde auto’s, en paarden in de wei 

voor je huis. Wat wil een mens nog meer? Als nieuweling wil 

je graag de mensen en het dorp  leren kennen en dat kan het 

beste door deel te nemen aan vrijwilligersactiviteiten. Eerst ja-

ren in de rooms-katholieke kerk een handje geholpen als lector, 

collectant en lid van de vormselwerkgroep. Daarna op de basis-

school van de kinderen jarenlang lid van de oudercommissie en 

overblijfmoeder. Al doende hoorde ik van het ontstaan van de 

Dorpsraad Heteren en daar wilde ik wel meer van weten.  

De plannen rond de ‘Groene entree’ (de binnenkomst van  

Heteren via de Cora Baltussenallee en het industrieterrein)  

krijgen steeds meer vorm en dat allemaal dankzij de samenwer-

king met provincie, gemeente en belendende bedrijven. Meer 

groen langs de wegen, de vrachtwagens meer verstopt achter 

groene hagen, de verhardingen wat meer vervangen door gras? 

Deze vragen krijgen steeds meer een positief antwoord.

Bij ‘Landschap en recreatie’ passen ook ‘de Oosterpoorten’ (de 

viaducten onder de A50 richting Arnhem en Driel) en daar willen 

we in oktober mee aan de slag gaan. Deze verdienen ook een 

opknapbeurt en daar willen we met meerdere bewoners  een 

werkgroep voor opstarten. Wij kunnen nog wel meedenkkracht 

gebruiken. Heeft u ideeën? Neem dan contact op met de Dorps-

raad Heteren.

Ook is uit de brainstormavonden en dorpsenquête gebleken dat 

de bewoners het waarderen als Heteren d.m.v. herkenbaarheid 

meer op de kaart gezet zou worden. Kunst zou daar een handje 

bij kunnen helpen. Een aantal kunstliefhebbers en leden van de 

Dorpsraad Heteren hebben een verkennend gesprek gehad met 

een regionale kunstenaar. Deze heeft zich verdiept in de achter-

gronden van ons dorp, de specifieke omgevingsfactoren en ook 

de toekomstplannen. Na een analyse en een tweede gesprek 

gaat de kunstenaar over tot een mooi verhaal en uitleg over het 

ontstaan van zijn plannen. De werkgroep is erg blij met de grote 

inzet en het enthousiasme van deze kunstenaar. U  hoort er in de 

toekomst meer van.

Een lichtspel zou de binnenkomst van Heteren 
wat kunnen opvrolijken



Diverse soorten sierbestrating – natuursteen 

splitten, zand en grind – tuinverlichting

Onze showtuinen zijn de 
gehele week geopend!

Bezorging d
oor heel 

Nederland!

 

 
 

 

Nu een eigen klaslokaal!    1e proefles gratis 
In de Julianaschool!       2e proefles 5,- 
Kom vrijblijvend kijken. 
Lestijden en dagen op afspraak. 

     
Muziekles voor alle  
instrumenten!!     
 

Instrumenten 3 maanden  
GRATIS in bruikleen.  

AUTOBEDRIJF

 ONDERHOUD (REPARATIE)

 AIRCO/APK

  SCHADE’S

www.autobedrijfjaro.nl 

HETEREN
Boterhoeksestraat 12
6666 GA Heteren
T 026 47 23 957

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

VERKOOP NIEUWE EN GEBRUIKTE AUTO’S
Aannemersbedrijf Hoogakker Heteren bv.
Poort van midden Gelderland groen 23,  
6666 LP HETEREN
Tel: 026-4722338

www.hoogakker-heteren.nl
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Het 16-jarige paralympische skitalent Niels de Langen uit 

Heteren heeft in het afgelopen skiseizoen zodanige vooruit-

gang laten zien, dat hij vanaf deze zomer is toegevoegd aan 

de nationale selectie aangepast alpine skiën. In het afgelopen 

seizoen heeft Niels vooral goede resultaten neergezet op de 

slalom (hierop staat hij momenteel 14e van de wereld). Ook 

op de reuzenslalom en Super G heeft hij de aansluiting met 

de wereldtop gemaakt.

De toetreding tot de nationale selectie betekent voor Niels dat 

hij in een topsportprogramma start dat door de Nederlandse 

Skivereniging op Papendal is gehuisvest. Hierdoor zal hij ook op 

Papendal gaan verblijven: hier kan hij sporten en school opti-

maal combineren. Hij kan zich hier door middel van intensieve 

trainingen prima voorbereiden op het nieuwe skiseizoen. 

Dit belooft veel voor de komende jaren en is een belangrijke 

stap in de realisatie van zijn droom: plaatsing voor de 

Paralympics van 2018 in Pyeongchang (Zuid-Korea).

De wedstrijden van Niels worden mede mogelijk gemaakt door 

hoofdsponsors Gofi lex fi lm services, Peters Wintersport in 

Bemmel, Icepeak en POL Heteren BV.

Wanneer u naar aanleiding van dit bericht behoefte heeft aan 

meer informatie, dan wel aanleiding ziet om op een andere 

manier aandacht te besteden aan Niels de Langen en zijn sport, 

kunt u contact opnemen met Koert de Langen op telefoon-

nummer 06-51113288.

In de allereerste editie hebben we aandacht besteed aan skitalent Niels de Langen. 

In dat artikel kwamen duidelijk zijn doorzettingsvermogen en wedstrijdmentaliteit 

naar boven. Dat Niels niet onopgemerkt is gebleven, mag blijken uit onderstaand 

persbericht dat de Peperbus afgelopen augustus ontving. 

BERICHT

ZITSKIËR NIELS DE 
LANGEN ZET STAP NAAR 

NATIONALE SELECTIE

Voor meer informatie over Niels de Langen kunt u 

terecht op zijn site: www.nielsdelangen.com; 

hier kunt u ook terecht voor meer beeldmateriaal, 

video’s en uitslagen.

Door Harol Schulte

Niels de Langen
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Dit jaar is de zesde editie van de Nederlandse Dorpsver-

nieuwingsprijs georganiseerd. Elke Nederlandse kleine kern 

of buurtschap kan zich inschrijven voor de Dorpsvernieu-

wingsprijs. Om de prijs te kunnen winnen let de jury er 

vooral op of het dorp, op initiatief van de bewoners, duur-

zame vernieuwing heeft gerealiseerd die het dorp (weer) 

een goede toekomst geeft. Staat het dorp open voor nieuwe 

ontwikkelingen èn oplossingen. Acht dorpen werden geno-

mineerd voor de fi nale, waaronder Heteren. Op 26 septem-

ber werd in Zieuwent de winnaar bekendgemaakt. Heteren 

heeft gestreden om de Nederlands Dorpsvernieuwingsprijs 

en is in de top 3 geëindigd. 

De Nederlandse Dorpsvernieuwingsprijs is een prijs voor dorpen 

die op een innovatieve manier aan de leefbaarheid werken. 

Bijvoorbeeld door vernieuwende activiteiten op te zetten en 

daarmee een bijdrage te leveren aan de sociale cohesie en de 

duurzaamheid van het dorp. De prijs wordt elke 

twee jaar uitgereikt in samenwerking met 

het Ministerie van Binnenlandse Zaken. 

Heteren kent een DOP (Dorps Ontwikke-

lings Plan), heeft een dorpsraad, kent vele 

initiatieven en telt steeds meer inwoners 

die samen vinden dat dit ‘wel gezien’ mag 

worden. De basis om mee te dingen naar de 

Dorpsvernieuwingsprijs 2015.

Vanuit alle inzendingen werden naast 

Heteren nog zeven dorpen genomineerd. 

Alle acht dorpen hebben elkaar op basis van 

twaalf criteria  beoordeeld en zijn bezocht 

door twee juryleden. Op 26 september zijn 

vijftien mensen uit Heteren (jong en oud) 

naar Zieuwent (vorige winnaar) geweest. 

Ieder dorp heeft zich daar gepresenteerd 

met al zijn ontwikkelingen en plannen.  

Uiteindelijk was de winnaar: Hoonhorst! Er 

werd alleen een winnaar benoemd, maar in 

het nagesprek met de organisator bleek dat 

Heteren zeer dicht achter de winnaar zat. 

Heteren in top-drie 
Nederlandse Dorps-
vernieuwingsprijs

Wil jij ook een steentje bijdragen aan 

Heteren? Neem eens contact op met de 

Dorpsraad info@dorpsraadheteren.nl of 

meld je aan bij de mailgroep 

#HeterenSociaal (jouke@heterensociaal.nl 

of bert@heterensociaal.nl )

En het moet gezegd…..de deelname heeft winnaarsgevoelens 

opgeleverd!

Het offi ciële juryrapport zegt over Heteren:
De bouw in 1972 van de Rijnbrug en een nieuw industrieterrein 

leverde Heteren industrie en nieuwe inwoners op; het dorp 

verloor echter deels haar identiteit en centrale ontmoetings-

plek. Een forensendorp zonder hart… Tien jaar geleden vroeg 

een groep inwoners zich af waar de verbindingskracht van de 

Heterse bevolking was gebleven. Zij bleek nog te bestaan: een 

inwonerenquête en vele brainstormavonden later werkte een 

enthousiaste groep bewoners in vijf themawerkgroepen aan 

een overkoepelende dorpsvisie: ‘Heteren overbrugt’.

Een paar jaar later zijn bewoners èn jury verbaasd over hoe 

veel plannen al zijn geconcretiseerd en gerealiseerd. Met be-

trekking tot wonen zijn de Brede School, dorpshuis en sportcom-

plex gerealiseerd. De energie is terug: de verbindingskracht zit 

zeker in de bewoners die wij hebben aange-

troffen. De gemeenschap profi teert optimaal 

van de kennis en kunde van de individuele 

bewoner. Het is knap dat de Dorpsraad die 

weet te mobiliseren.

Jullie werken letterlijk aan een nieuw hart 

voor Heteren maar hebben ook door jullie 

inzet van Peperbus, Facebook en Twitter, 

Heteren al van een hart voorzien. Jullie 

kernbegrippen: ‘Samenwerken, Vasthouden, 

Verbinden/ Overbruggen’ heeft de jury tijdens 

haar bezoek herkend en gewaardeerd.

Door Bert van Putten en Ronnie Groenewold

De juryvoorzitter en een medejurylid feliciteren Bert van Putten
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Schwarzkopf en Goldwell producten
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Anja van der Welk
Lange Akkers 10
Heteren

De speelweek van afgelopen zomer heeft dit jaar ongeveer 220 

kids de leukste week van het jaar bezorgd. Er zijn weer prachtige 

hutten gebouwd van de 700 pallets die Arnold Fischer had opge-

haald bij diverse bedrijven rondom Heteren. 

Helaas hebben we één grote pechvogel: Tygo Bosman heeft zijn 

arm gebroken. Beterschap Tygo! 

Goed nieuws dan: Gerard Bressers, al jaren één van onze vrijwil-

lige helden, heeft toegezegd om het bestuur te komen verster-

ken. Gerard, welkom! Nou vinden wij al onze vrijwilligers helden 

en wij willen ze graag nogmaals bedanken voor hun inzet! Zon-

der vrijwilligers geen speelweek, dus kom volgend jaar helpen. 

Om u een idee te geven hoe de vrijwilligers de week beleven, 

staan er ingezonden stukken van o.a. Miranda Bekkema en Ca-

rolien Barten op de site: www.fun4kidsweek.nl  Ook zijn daar de 

foto’s te vinden die diverse mensen hebben gemaakt. De foto’s 

van de beautydag zijn bij te bestellen bij onze fotograaf Bert 

Sibma: info@glossymodels.nl

Fun4Kids ook dit jaar geslaagd

MaRo is het adres voor reiniging van uw daken,  
dakgoten, dakkapellen, gevels en terrassen.  

Tevens zijn wij ook gespecialiseerd in het repareren en verzinken 
van gootwerk alsmede het plaatsen van regenkappen,  

kraaienkappen, boldraadroosters en bladvangers.

Meer informatie of advies: 06 - 19890089

www.maroonderhoud.nl

MaRo
Reiniging en onderhoud

VOOR

VOOR

VOOR

VOOR

NA

NA

NA

NA
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Het succes van de 
Sinterklaasintocht 
in Heteren…

Ieder jaar rond half november verschijnt Sinterklaas met zijn 

Pieten weer in het land. Zo ook in Heteren. De intocht is 

ieder jaar weer een daverend succes en een van de hoogte-

punten van de in Heteren georganiseerde activiteiten. Hoe 

kan het toch dat het ieder jaar weer zo’n  succes is en wat 

gebeurt er eigenlijk achter de schermen bij de intocht? Om 

dat te weten te komen richt ik mij tot een van organisatoren 

die al jaren onlosmakelijk achter de Sinterklaasintocht staat. 

Achter een stevige bak koffi e vertelt Ruud Geutjes mij zijn 

verhaal….

“Ik ben ruim 25 jaar betrokken bij de sinterklaasintocht in Hete-

ren”, vertelt Ruud. “Destijds lag de hele organisatie bij de win-

keliersvereniging, maar doordat deze vereniging steeds kleiner 

werd, werd het voor hun ondoenlijk om de hele organisatie op 

zich te nemen. Men richtte zich zodoende tot de activiteitencom-

missie van SDOO. Destijds zat Wim Keuken in deze commissie 

en hij heeft mij gevraagd om dit samen met hem op te pakken. 

De activiteitencommissie zorgde ervoor dat de zwarte pieten 

bij elkaar gehaald werden en dat de veerstoep versierd werd. 

Het zal je dan ook niet verbazen dat veel leden van SDOO bij de 

sinterklaasintocht betrokken raakten”,  zegt Ruud. En dat is tot 

op heden nog steeds het geval.  Ruud heeft zelf bijna twintig 

jaar deel uitgemaakt van de zwartepietenbrigade. Voornamelijk 

heeft hij dat gedaan als hoofdpiet. “Uiteindelijk heb ik dat zo’n 

20 jaar gedaan”, zegt Ruud.  “Daarna vond ik het, mede door 

de drukte van deze dag, mooi geweest en werd het tijd voor 

anderen. Ik heb een adequate vervanger gevonden voor de rol 

van hoofdpiet”, knipoogt Ruud. 

Sinds 2003 heeft Ruud de volledige organisatie van de sinter-

klaasintocht op zich genomen. “Dit doe ik uiteraard niet alleen. 

Mijn vrouw Thera en ook mijn zonen Roy en Rick zijn intensief 

betrokken bij de organisatie. Dat wil zeggen dat wij de hoofd-

lijnen verzorgen zoals de benodigde vergunningen, de boot, de 

muziek, de cadeautjes, de verzekeringen en de nauwe contacten 

met de Bongerd. Daarnaast hebben we nog hulp van Debby Nij-

enhuis, Suus Siccama, Eric Rutjes en Ingrid Polman voor diverse 

hand- en spandiensten, zoals het benaderen van de scholen. 

Met z’n allen zijn we vanaf augustus al bezig met het bedenken 

van het programma en ook van een thema. Dit proberen we wel 

zoveel als mogelijk af te stemmen met de landelijke intocht. Het 

is dus zo dat we ieder jaar weer iets nieuws moeten verzinnen. 

Veel dingen liggen al wel vast, maar het blijkt ieder jaar toch 

nog wel het lastigste om de muziek bij elkaar te krijgen. Veel 

fanfares zijn op deze dag bezet, dus het is zaak daar vroeg op in 

te spelen. Dat lukt het ene jaar wat beter dan het andere jaar.” 

Ruud zijn drijfveer blijft het verzorgen van een onvergetelijke 

middag voor de kinderen van Heteren. Deze drijfveer is ook 

de reden van het succes. Want Ruud heeft een ploeg van circa 

dertig vrijwilligers achter zich staan, die allemaal hiervoor 

willen zorgen. Niet alleen de zwartepietenploeg, maar ook de 

bouwploeg die zorgt voor het opbouwen van de veerstoep, de 

schminkploeg en de mensen die helpen bij het kinderuurtje. De 

sinterklaasintocht in Heteren is tot in de verre omtrek bekend 

en trekt ook mensen uit omliggende dorpen of mensen die al 

lang niet meer in Heteren wonen. Het feit dat Sinterklaas hier 

nog gewoon met de boot komt, is natuurlijk ook iets wat mee 

speelt. De familie Hoegee begeleidt de Sint en zijn Pieten al 

jaren met haar pakjesboot. 

Volgens Ruud werkt men bij de sinterklaasintocht al die jaren al 

met hetzelfde budget. Ruud zou de sinterklaasintocht wel wat 

groter willen aankleden en vanuit de middenstand is die wens 

er ook wel. “Alleen zal dan het budget toch echt opgeschroefd 

moeten worden”, aldus Ruud. “Het zou mooi zijn als er bij de 

Bongerd iets vergelijkbaars kan ontstaan als met Koningsnacht. 

Daarnaast zou het bij de veerstoep nog gezelliger kunnen wor-

den gemaakt voor wachtende ouders en kinderen. Maar dit is 

allemaal toekomstmuziek!”

Op de vraag hoe lang Ruud nog verbonden blijft aan de sinter-

klaasintocht is hij duidelijk. “Zo lang de gezondheid het toe laat, 

wil ik betrokken blijven. En er moet lol aan te beleven zijn.” 

Verder is Ruud duidelijk over de zwartepietendiscussie.  Ik ben 

er bang voor dat het hele gebeuren op televisie zijn weerslag 

gaat krijgen op intochten in het land en dat we over een paar 

jaar allerlei kleuren pieten gaan krijgen. Als we met gekleurde 

pieten gaan werken, is de lol er voor mij vanaf. Sinterklaas is 

een Nederlandse traditie en dat moet zo blijven….. “

Door Frank  Siccama

Ruud Geutjes op zijn praatstoel



Voor al uw
installatiewerk!

Weerbroek 18 • 6666 MN Heteren • 
T: 026 - 472 20 49 • F: 026 - 474 38 56

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

McDonald’s Heteren zoekt:

CREW (Service) m/v
MA t/m VR (overdag) 

Interesse? Solliciteer direct online
via werkenbijmcdonalds.nl



Zaterdag 14 november om ± 14.00 uur
De verrassing die we doorgekregen hebben, is dat dit jaar één Paparazzi Piet meekomt naar 

Heteren. Deze zal leuke en grappige foto’s maken van de kinderen samen met één piet.

Na aankomst zal de stoet begeleid worden via de Kastanjelaan en de Flessestraat naar de parkeer-

plaats van Bredeschool de Vogeltuin. Hier zal een korte toespraak gehouden worden om Sinterklaas 

welkom te heten.

Na de toespraak zal er ook dit jaar weer een kinderuurtje plaatsvinden in ‘t Binnenveld. (de Bongerd). 

Het programma zal plaatsvinden van 16.00 uur tot ± 17.00 uur en is uitsluitend bestemd voor kinderen uit 

Heteren. Toegangskaartjes zullen weer uitgedeeld worden op de basisscholen (groep 1 t/m 4), Peuterdorp en 

kinderopvang Skar. 

De kinderen (2,5 t/m 8 jaar) die onderwijs volgen buiten Heteren kunnen een toegangskaartje halen bij Fam. 

Geutjes op De Bouwert 17 te Heteren. Kaartjes kunnen opgehaald worden op 10-11-12 november tussen 

18.30 en 19.30 uur. Voor vragen kunt u terecht op telefoonnummer 026-4723151.

Deze dag wordt mede mogelijk gemaakt door Ondernemers Vereniging Heteren en 

S.D.O.O. Hopelijk wordt het weer een leuke en mooie intocht.

Sinterklaascomité Heteren. 

Intocht Sinterklaas
Ook dit jaar zullen Sinterklaas en zijn Pieten weer aankomen in Heteren.

Dit heeft Hoofdpiet al bevestigd aan het comité. Op 14 november om ± 14.00 uur is het 

weer zover. Dan zal hij weer arriveren bij de Veerstoep aan de Rijn. 

16 | 
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Sinds 1 juli van dit jaar vaart er weer een pontje waarmee 

voetgangers en fi etsers de oversteek tussen Heteren en 

Renkum kunnen maken. Na 42 jaar is deze historische veer-

dienst weer in volle glorie hersteld. Een zeer rijke historie 

die een summiere terugblik meer dan verdient.

Voor de bezitters van het  boek ‘Het Renkums Veer’ van Jeroen 

Niels over zijn opa en veerman Toon Niels, moet deze terugblik 

een herkenning zijn. Het Renkums veerschuytje heeft behoord 

tot de possessiën (bezit) van de Vorst van Hohenzollern Sigma-

ringen, graaf Van den Bergh. Al in 1731 blijkt uit gegevens dat 

ene Rutgeris Lippits de hofstede en het veerschuytje pachtte van 

graaf Van de Bergh en daarnaast één gulden pacht betaalde aan 

een rentmeester in Renkum voor gebruik van aanleg en pad.

Nadat zijn weduwe Catharina Vehlen hem tussen 1743 en 1748 

opvolgde werd het veerschuytje vervangen door een veeraak.

Deze vorm van vervoer heeft naar alle waarschijnlijkheid tot 

1862 geduurd.  De kinderen van Rutgeris en Catharina, Derk, 

Sander, Jan, Dora en Wilhelma werden in 1796 bij openbare ver-

koop elk voor een vijfde eigenaar van de Langeweerd, vallend 

onder het kerspel (kerkelijke parochie) Randwijk.

De koop bestond uit een hofstede, weideland en rijsweerd, toen 

al bekend onder de naam ‘Het Renkums Veer’.

Toen de laatste van de vijf eigenaren, Sander Lippits, in 1828 

overleed, erfde zijn zoon Rutger twee derde van de kavels en 

onroerende goederen.Het andere deel was toen in het bezit van 

de Rooms Katholieke kerk Heteren.

In februari 1837 kocht de burgemeester van Heteren, mr. Steven 

Roes, het deel waarvan het recht van overvaart deel uitmaakte, 

over van Rutger Lippits die overigens nog wel onder mr. Roes 

zijn veermanstaak bleef vervullen.

Het bezit ‘vaart over’
De situatie verandert in 1842 wanneer de Renkumse timmer-

man Jan Boll, toen al werkzaam als veermansknecht, de grond 

en het recht van overvaart in zijn geheel overneemt van mr. 

Steven Roes en de rooms katholieke kerk. Hoewel al vanaf 

1793 pogingen waren ondernomen om van het voetveer een 

veerpont te maken, was het de eigenaar van het Lexkesveer die 

dat iedere keer blokkeerde. Pas in 1862 lukte het Jan Boll om 

bij Koninklijk besluit een concessie te krijgen tot verandering 

van het voetveer in een pontveer. In het zelfde jaar nog vaart er 

tussen Heteren en Renkum een houten gierpont waarmee ook 

karren en rijtuigen overgezet kunnen worden. Uit het huwelijk 

van Jan Boll en Hendrika Jansen worden tenminste een zoon en 

een dochter geboren. De dochter Bep (Elisabeth Hendrika) Boll 

trouwde in 1887 met Gerhard Leopold Arnold van den Bergh. Op 

die wijze kwamen het Renkums veer en de daarbij behorende 

bezittingen in bezit van de familie Van den Bergh.

In de periode dat Gerhard het veer exploiteerde, heeft een aan-

tal noemenswaardige gebeurtenissen plaats gehad.

In 1903 brandden het veerhuis en aanliggend pakhuis aan de 

Renkumse zijde volledig af; daarna werd in 1911 ook de hofste-

de aan de Heterense kant door brand verwoest.

Met de vrijgekomen stenen hiervan werd in 1912 op dezelfde 

Het begon als veerschuytje
Door Fred Hendriksen
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plek het huidige veerhuis gebouwd met daar tegenover een 

huis voor de veerman. Het duurde tot 1920 voor de houten pont  

werd vervangen door een nieuwe veel grotere pont met stalen 

kiel.

Bloemenprocessies en Van Gelder en Zn.
Vanuit de Betuwe werd steeds meer gebruik gemaakt van de 

pont en met name de jaarlijkse bloemenprocessies naar de 

Mariakerk in Renkum vormden de hoogtijdagen van het veer.

Ook Van Gelder en Zn die rond 1911 de bouw is gestart van 

een nieuwe fabriek trekt:  medewerkers vanuit de Betuwe, die  

gebruik maken van het Renkums veer. In 1933 overlijdt Gerhard 

en worden de zonen Jo en Jan en zus Anna middels een maat-

schap eigenaar, waarbij is vastgelegd dat Jo het veer zelfstandig 

exploiteert. In 1935 wordt door het Renkums veer een nieuwe 

pont aangekocht, die overbodig wordt na opening van de brug 

bij Zaltbommel. Deze pont is weer groter en kan dus nog meer 

voertuigen tegelijk overzetten. Als in 1940 de oorlog uitbreekt, 

blijft het tot september 1944 relatief rustig, maar dan komt de 

Rijn in de frontlinie te liggen en speelt het veer een strategische 

rol. Als de Duitsers in december 1944 de dijk bij Driel doorsteken 

moeten de geallieerden door het opkomende water hun posities 

verlaten. Het losmaken van de kabels, niet veel later, zorgt dat 

de pont afdrijft en na de oorlog wordt teruggevonden onder 

de vernielde spoorbrug bij Rhenen. De reservepont (tijdens de 

oorlog door de Duitsers afgezonken in de haven van Van Gelder 

en Zn) neemt de taak tijdelijk over totdat de pont volledig is 

hersteld.

  Voetveer Willie van Ewijk 

roeit mensen naar de overkant 

Met de komst van de Drielse stuw in 1968 valt de sterke stroom 

in de Rijn goeddeels weg en moeten er fi kse bedragen ( bv. 

een zware dieselmotor) worden geïnvesteerd om het veer in de 

vaart te houden. De bouw van de brug over de Rijn in diezelfde 

periode vormde de naderende doodsteek van het veer.

En hoewel Jo van den Bergh in de zomer van 1972 in de 

Gelderlander nog liet optekenen “Renkums veer blijft”, zag hij 

de toekomst met angst en beven tegemoet.

Met de gedachte aan zijn zoon Gerard (opvolger) en zijn 

medewerkers, hield hij het veer nog tot juni 1973 in de vaart 

maar toen gooide hij alsnog de handdoek in de ring.

Bloemenprocessie aan de Renkumse oever

Bronnen: Wikipedia, Het Renkums Veer (Jeroen Niels), Het Gelders Archief
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Mogen wij ons even voorstellen?

De activiteitencommissie van 
de Vloedschuurgemeente

In de Vloedschuurgemeente te Heteren is al sinds vele jaren 

een groep bevlogen mensen bezig om door middel van leu-

ke acties en speciale markten fi nanciële middelen bij elkaar 

te sprokkelen, die gebruikt kunnen worden voor de instand-

houding van de Vloedschuur aan de Kerklaan. De activitei-

tencommissie is werkzaam ten dienste van de Vloedschuur-

gemeente, die wil functioneren als een open en gastvrije 

gemeente om zo vorm te geven aan praktisch christendom.

Als doel probeert de commissie zoveel mogelijk gemeenteleden 

in te schakelen bij de uitvoering van de activiteiten. Zij probeert 

hiermee de betrokkenheid en gemeenschapszin van mensen 

binnen en buiten de Vloedschuurgemeente te bevorderen. En 

gelukkig is het enthousiasme van vele kerkleden steeds weer 

groot. Zonder alle hulp van deze mensen zou het de activitei-

tencommissie bij lange na niet lukken om steeds maar weer 

geslaagde evenementen te realiseren.

Hannie Buijze , Gretha Schneider, Margreet van der Spek, Jan Willem Slootweg, Dennis Spronk en 

Marian Heijnis tijdens een jaarlijks terugkerende brainstormsessie 

De activiteitencommissie stelt zich dus tevens ten doel allerlei 

activiteiten te ontplooien, die geld opbrengen om bij te dragen 

aan de exploitatie van de kerk en projecten daarbuiten. Zo is de 

helft van de opbrengst van de tweedehandskledingbeurs van 26 

september jl. naar de Stichting Vluchtelingenwerk overgemaakt. 

En alle overgebleven winterkleding is dit keer niet naar Roeme-

nië gegaan maar opgehaald door Het Leger des Heils, zodat deze 

kleding ook bij de vluchtelingen in Nederland terecht komt.

Er worden jaarlijks twee tweedehandskledingbeurzen (in het 

voorjaar en in het najaar), een potgrondactie en een snuffelmarkt 

georganiseerd. Elke laatste maandag van de maand is een groep 

potige vrijwilligers druk met het ophalen van oud papier. En sinds 

twee jaar zijn we ook present (met onder andere onze overheer-

lijke ‘Vloedschuur-oliebollen’) op de Midzomermarkt die door de 

plaatselijke middenstand van Heteren wordt georganiseerd. Dat 

begint al een zeer geslaagde traditie te worden. Een van onze 

grote pijlers wordt gevormd door de kerstmarkt. Deze sfeervolle 

markt is jarenlang in de Vloedschuur gehouden. Maar sinds vorig 



jaar is er een samenwerkingsverband met Liefkenshoek aan-

gegaan en zijn we met onze fraaie bloemstukken, een rad van 

avontuur en vanzelfsprekend ook weer de bekende oliebollen 

te vinden in ons plaatselijke verzorgings- en verpleeghuis. Vorig 

jaar is gebleken dat veel mensen ons ook daar weer hebben 

weten te vinden. Zaterdag 12 december aanstaande vindt de 

volgende kerstmarkt in Liefkenshoek plaats. Als activiteiten-

commissie zijn we alweer volop aan de gang om er, samen 

met Liefkenshoek, ook dit keer weer een fantastisch sfeervol 

evenement van te maken. Tegen die tijd zullen wij via kranten, 

fl yers en aankondigingen in het dorp u helpen herinneren. We 

hopen van harte dat we u daar zullen treffen!  Als leden van de 

activiteitencommissie hopen we nog veel voor de kerk en voor 

Heteren te kunnen betekenen.

9995
Dé trend van deze winter: 
runners! Met zacht voetbed 
en goede pasvorm.

Italiaans design; smaakvolle
runners! Mooie materialen,
goede pasvorm.

12995

Runner sneaker met 
dubbele rits.

13995

Geen woorden voor...

14995

Het sorteren van spullen voor de snuffelmarkt

Kerstmarkt in de Liefkenshoek
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Het grasveld naast de tennisbanen is vervangen door parkeer-

plaatsen voor de medewerkers van het Kruidvat. De vervanging 

van de banen is bekostigd door de HTV met een (kleine) bijdrage 

vanuit de Gemeente. De oefenkooi is deels door het Kruidvat 

gesponsord. Bij SDOO was de omslag groter. Het echte gras op 

het hoofdveld, dat nooit heeft willen groeien, werd vervangen 

door kunstgras. Na drie nieuwe matten en een gunstige politie-

ke wind werd besloten tot vervanging. Ook bij SDOO werd de 

opening groots aangepakt. De jeugdleden zorgden er voor dat 

zij met de sponsorloop voldoende geld bij elkaar liepen voor de 

aanbetaling van een tractor (voor het onderhoud van de velden). 

Na de offi ciële opening mochten de senioren tijdens een mix 

toernooi de grasmat beproeven. Gedurende de hele dag zorgde 

het Rad van Fortuin, gesponsord door een groot aantal bedrijven 

(!), er voor dat er nog wat extra materialen voor op het veld 

konden worden aangeschaft. De vrijwilligers speelden ook bij 

SDOO een grote rol bij de vernieuwing van het sportpark.

Zowel onze tennisclub HTV als de voetballers van SDOO 

hebben na de zomer nieuw gras gekregen. Bij HTV ging het 

om de vervanging van de oude banen en bij SDOO is het 

eerste (gras) veld vervangen door kunstgras.

Op zaterdag 5 september werden de tennisbanen van HTV 

feestelijk (her-)opend. In een tijdsbestek van vier weken zijn 

de banen en de hekken vervangen. “De oude banen lagen er al 

zo’n viertien jaar en waren aan vervanging toe”, aldus Jup van 

Dijken, een van de mannen van de parkcommissie. “Op wat 

afwerkpunten na is het helemaal klaar”. Niet alleen de banen 

zijn vervangen, maar ook het terras, de oefenmuur en het toe-

gangssysteem. “Je kunt niet meer zonder pasje de banen op”. 

Vrijwilligers van de vereniging hebben met name gezorgd voor 

het sloopwerk (opruimen terras) alvorens de aannemer aan het 

werk is gegaan.

HTV en SDOO knappen de accommodatie op

Nieuw gras in Heteren Door Peter van Bussel



Beelden van de aanleg en de feestelijke opening van beide accomodaties
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Tennisnieuws Heteren                                                                         

De Heterense tennisvereniging is een vereniging onder leiding van een actief bestuur. In de afgelopen maanden is het park, met hulp van o.m. vele 

vrijwilligers, volledig gerenoveerd waardoor alles er weer perfect uitziet. Gedurende het hele jaar  zijn er voor jong en oud diverse gezellige en 

sportieve activiteiten, waaraan door vele leden wordt deelgenomen.    

Heeft u/heb je, belangstelling om ook lid te worden van onze vereniging, dan is dit wellicht een goed moment om gebruik te maken van de aan-

bieding. Nu lid worden betekent: geen contributie en geen inschrijfgeld tot 1 januari 2016. 

Als u meer informatie wilt, kunt u dit vinden op www.dehtv.nl/lidworden of stuur een mail naar ledenadministratie@dehtv.nl. 
U kunt u via dit mailadres ook opgeven om gebruik maken van de kennismakingsavonden die regelmatig worden gehouden. 

Dam Club Heteren wint eerste wedstrijd                                                                                                                         
Eind vorig seizoen is het eerste team van Dam Club Heteren gepromoveerd naar de Gelderse Hoofdklasse. Onlangs heeft dit team op dit niveau de 

eerste wedstrijd gespeeld. Thuis werd in De Bongerd ruimschoots gewonnen van DC Lunteren. Kortom een betere start had Dam Club Heteren zich 

niet kunnen wensen.

Kunstklas exposeert                                                                                                                             
Van donderdag 19 november t/m donderdag 26 november kunt u in de bibliotheek 

het grafi sch werk bewonderen, dat gemaakt is door de kinderen die meededen aan 

de 10e kunstklas.  Zij maakten afdrukken van linosneden en monoprints. 

Op bijgaande foto ziet u hen druk aan het werk. De volgende kunstklas begint in 

januari 2016. Henri Matisse zal dan de schilder zijn die de kinderen weer zal inspireren 

tot prachtige schilderijen.

Opgave: email: anneke@annekewiegers.nl 

Jeugdjudo bij Kiyoku                                                                                                          

Kiryoku verzorgt judolessen voor jong en oud: neem bijvoorbeeld tuimeljudo!

Tuimelen is niet alleen de voorloper op jeugdjudo, het is een ideale voorbereiding voor jonge 

kinderen op elke andere sport. Kinderen van 3-5 jaar komen bij tuimeljudo van Kiryoku in aanraking 

met de basisbeginselen van bewegen. Ze leren onder meer rollen, vallen, samenwerken met andere 

kinderen, klimmen, klauteren, diepspringen en balanceren. De kleine kinderen krijgen deze lessen in 

de vorm van een verhaal dat aansluit op hun belevingswereld. Aan het einde van het seizoen doen 

zij een klein ‘examen’, waarbij de ouders ook van de partij mogen zijn. 

Wandelingen langs de Nederrijn
Zoals jullie vast wel weten komt er volgend jaar een wandelpad langs de Nederrijn.

Aan de overkant van de Nederrijn doet en denkt o.a. het Platform Doorwerth, Heveadorp en Renkum mee met de initiatiefgroep NederRijnpad. We 

vinden deze samenwerking erg leuk. Er is ook al een vergadering in de Poort van Doorwerth geweest.

De Stichting MaakjeRoute heeft daar laten zien wat ze jullie kan bieden door routes tot een interactief routenetwerk te digitaliseren, waarin onder-

nemers een vaste plek hebben en kennishebbers een etalage.

Wil je zien wat wij bieden? Kijk op http://wandelroutes.maakjeroute.nl/mjr/home.html
En kom eens met je mobiel/papier aan de overzijde wandelen. Of neem contact met ons op: info@maakjeroute.nl
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Popkoor Akkoord zoekt mannen en podia                                                                                                                             
Popkoor Akkoord uit de gemeente Overbetuwe is een koor met een unieke sound en een semi¬professionele instelling. 

Het koor wordt bij optredens begeleid door een fantastische band. In maart van dit jaar gaf het koor twee theaterconcerten in het Musiater 

in Zevenaar. De volgende grote theatershow staat gepland voor 2017. Daarnaast presenteert Akkoord zich regelmatig op kleinere podia.  

Aanvragen voor optredens zijn het hele jaar door meer dan welkom. Akkoord kan niet alleen suggesties voor optredens gebruiken, maar is 

ook op zoek naar enthousiaste mannen die hun stem durven laten horen. “De vrouwenstemmen zijn in de meerderheid en voor een betere 

balans kunnen we nog wel een paar goede mannenstemmen gebruiken”, aldus voorzitter Kim van den Dam.

Interesse in jeugdschaatsen, meld je aan.                                                                                                                            
Het schaatsseizoen is weer begonnen. De ijzers zijn uit het vet gehaald en er wordt al volop geschaatst. Ook dit jaar organiseert Schaats 

Trainingsgroep Wageningen weer jeugdschaatsen. 

Elke zaterdagavond van 18.45 tot 19.45 uur is de ijsbaan Triavium in Nijmegen gehuurd door STW voor jeugd tot en met ong. 13 jaar. Denk 

niet dat er alleen kinderen uit Wageningen zijn, ook uit Heteren zijn er kinderen die schaatsen. 

Heb jij ook zin om te lekker te schaatsen met andere kinderen en het schaatsen beter te leren, meld je aan! 

Als je liever een keer (2x) vrijblijvend wil meedoen zodat je kunt zien hoe leuk het is, en of het iets  voor jou is, dan kan dat ook!.

Heb je interesse, neem dan contact op met Harold Schulte (hahesch@gmail.com) of Floor van de Wilt (floor.judy@hetnet.nl)

Scouting De Roode Toren                                                                                                                             
Onze otters zijn na de Polentocht zeeverkenners zijn geworden. Dat houdt in dat we nu andere activiteiten gaan doen 

en dat de leeftijdsinstroom vanaf 9 jaar zal zijn. In de uiterwaarden van de Rijn hebben we bij zelf gemaakt vuur eieren 

gebakken. Onlangs hebben we bij de Geuzen in Arnhem gezeild. Kortom veel leuke dingen in een paar weken tijd. 

Heb je interesse in onze club, stuur dan een mail naar deroodetoren@live.nl.

Valtraining Reflex tijdens ponykamp van Hofruiters                                                                                                                             
Een val van het paard of je pony? Iedere ruiter overkomt dit wel een keer. Meestal kom je met de schrik vrij, maar soms loopt het minder 

goed af. Hoe kun je nu goed vallen? Dit kwam Reflex, praktijk voor fysiotherapie,  onze jongste ruiters uitleggen tijdens hun ponykamp. 

Want goed vallen kun je leren! Hiermee voorkom je natuurlijk niet alles, maar het geeft je wel iets meer controle over de val.

Namens de ruiters van de Hofruiters, bedankt  voor deze interessante les!

Informatie over Popkoor 
Akkoord is te vinden op 
www.popkoor-akkoord.nl.  
Aanvragen voor optredens 
kunnen gestuurd worden naar 
popkoorakkoord@hotmail.com. 

Informatie over Popkoor Akkoord is te vinden op www.popkoor-akkoord.nl.  Aanvragen voor optredens kunnen gestuurd worden naar 
popkoorakkoord@hotmail.com. 



Serge van der Zweep Europees Kampioen Schapendrijven 2015

Nieuws van Stichting Music

Zonnebloem Heteren weer op pad

Paarden nemen nieuwe 
stallen in gebruik

Tijdens het laatste weekend van september werd in Piombino, Italië, het EK 

Schapendrijven gehouden. Serge van der Zweep vertegenwoordigde ons land 

met maar liefst twee van zijn top-Border Collies in het Nederlands team. Nadat 

hij door de voorrondes was gekomen met beide honden, had hij twee start-

plaatsen in de fi nale. Alleen de beste 16 combinaties baas/Border Collie starten 

hier en strijden om de titel. Serge wist met zijn hond Gary overtuigend de titel 

Europees Kampioen op zijn naam te schrijven. Met zijn andere hond Jenny be-

haalde hij in de fi nale de vierde plaats. Bijzondere wetenswaardigheid is dat Ser-

ge dit jaar voor de 25ste keer Nederland vertegenwoordigde op een Europees 

kampioenschap. We zijn er heel trots op!

Het nieuwe theaterseizoen is weer van start gegaan en ook Stichting Music 

uit Herveld heeft veel in petto voor het publiek. Op 30 en 31 oktober heeft de 

Sing-Along plaats gevonden; een meezingfestijn met liedjes van vroeger tot nu. 

Uiteraard brengt Stichting Music een nieuw stuk op de planken: Post. 

De door Samantha Janssen geregisseerde musical zal in maart 2016

uitgevoerd worden in De Hoendrik in Herveld.

Onlangs stond alweer het vijfde uitstapje van de Zonnebloem Heteren, van dit jaar op het programma. Al een paar jaar op rij wordt er in septem-

ber koers gezet naar de voetbalvelden van SDOO. We noemen het ‘de Picknick’, wat het gevoel oproept van met z’n allen op een kleedje onder 

een boom. Maar dat kunnen we onze gasten natuurlijk niet aandoen. Nee, die zitten genoeglijk bij elkaar in de prachtige kantine van SDOO. Vooral 

lekker bijpraten onder het genot van een kop koffi e, een borreltje en deze keer een bijzondere lunch met soep, frites en een gehaktbal of kroket. 

Plaats voor een toetje was er daarna bijna niet meer. De vrijwilligers van de Zonnebloem, maar vooral ook die van SDOO, waren er maar druk mee. 

Menig gast zal na thuiskomst wel even de ogen hebben gesloten, helemaal voldaan. Volgend jaar natuurlijk  weer.

Na 4 weken bivakkeren in noodstallen nemen de paarden 

en pony’s van manege de Fruithof hun nieuwe stallen in 

gebruik. 

Manege de Fruithof heeft een hele gang in de stal ver-

nieuwd . De stallen zijn ruimer, lichter en voorzien van 

schuifbare delen waardoor het uitmesten veel makkelijker 

gaat. De foto laat zien dat paarden sociale dieren zijn en 

graag contact met elkaar hebben.

Moeder White en dochter Jada zijn in ieder geval happy!

Voor kaartjes en meer informatie kunt u terecht op de 
website www.stichting-music.nl
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Onzeker zie ik sommige senioren binnenkomen bij het Medisch Centrum Heteren aan de Prinsenhof. Zij hebben zich  

opgegeven voor een fitheidstest, georganiseerd door de gemeente Overbetuwe, Gelderse Sportfederatie, Stuw Platform 

Overbetuwe en Reflex Fysiotherapie. Hoe is het gesteld met de fitheid van 55-plussers in ons dorp?

Fit, fitter, fitst

Door Roelie van der WeideVeel animo voor fitheidstest onder senioren

In een uur tijd wordt, door de vele vrijwilligers (ruim veertig!), 

bloeddruk gemeten, lengte en gewicht genoteerd, de lenigheid 

van rug en schouders getest, knijpkracht, reactievermogen,  

longinhoud en natuurlijk het uithoudingsvermogen bekeken. 

“Mijn man wilde niet mee, want hij geeft zich toch niet op bij 

een sportvereniging”, aldus een deelneemster. Een andere 

mevrouw is heel blij dat zij gekomen is: “Sinds 1986 ben ik niet 

meer bij een dokter geweest en nu blijkt dat mijn bloeddruk niet 

goed is. Ik ga maandag meteen een doktersafspraak maken.” 

Alle inwoners uit Heteren, Driel en Randwijk tussen de 55 

en 75 jaar zijn uitgenodigd om deel te nemen, in totaal zo’n 

2600 mensen. In andere gemeentes reageert ongeveer 10%. 

Rekende de organisatie op zo’n 200 aanmeldingen, het werden 

er 380! Helaas moest een aantal mensen afzeggen vanwege de 

Airborne en de Polenherdenking. Sommige inwoners zagen de 

aankondiging in de krant en wilden ook graag deelnemen, ook 

al waren zij boven de 75 jaar. De oudste deelnemer was een 

80-jarige Heterenaar. Uiteindelijk hebben zo’n 320 senioren de 

test gedaan in september (40% man en 60% vrouw).

Bij de handvaardigheidstest (heel snel schijven verplaatsen) 

werd een uitzonderlijke tijd gescoord. Niet verwonderlijk, want 

deze deelnemer vulde vroeger beroepsmatig eierdoosjes.  

Jong geleerd, oud gedaan.

Na afloop van de test zijn de uitslagen besproken: hoe pres-

teer je ten opzichte van leeftijdsgenoten? Iedere deelnemer 

heeft informatie gekregen over het lokale sportaanbod en kan 

deelnemen aan gratis proeflessen om de fitheid te bevorderen. 

Aansluiten bij een sportvereniging is niet het doel. Wel is de 

fitheidstest een aanzet om te komen tot gedragsverandering. 

Veel senioren bewegen te weinig. Op de dorpsgemiddelden 

moeten wij nog even wachten. Ondertussen: sporten hoeft niet, 

bewegen wel. 

De fitheidstest is een wetenschappelijk onderbouwde test, ooit 

opgezet als het Groninger Actief Leven Model (GALM).  

“Eigenlijk zou ieder jaar zo’n test mogelijk moeten zijn”, volgens 

een senior. 

Knieën heffen als test van 

het uithoudingsvermogen
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Iedereen herinnert zich het gouden team uit Atlanta nog wel. Onder leiding van coach Joop Alberda en met grote namen als 

Bas van de Goor, Peter Blangé, Richard Schuil, Henk-Jan Held werd Nederland Olympisch kampioen in 1996. Met een naam 

als Held moet je haast wel kampioen worden, maar de grote man al jaren in dat team was toch wel Ron Zwerver. Hij was 

diagonaal speler in dat gouden team. 

Jelle Loosman

Voormalig profvolleyballer Joris Marcelis combineert topsport met maatschappelijk carriere

Nog steeds 
gevaarlijk 
aan het net

Uit Heteren komt onze eigen Ron Zwerver, namelijk Joris Mar-

celis. Hij speelt op dezelfde positie als Zwerver, dit betekent 

vooral aanvallende impulsen aan het net. Met een lengte van 2 

meter en 11 centimeter is Marcelis een imponerende verschij-

ning in het veld. Zijn sterke punten zijn smashen, blokken en 

zijn opslag. De 30-jarige Marcelis speelt op dit moment voor het 

tweede seizoen bij Orion in Doetinchem, dat in de hoogste di-

visie in Nederland acteert. In Nederland is het bijna onmogelijk 

om als full-prof te volleyballen. Maar in het verleden heeft Joris 

dit wel bij diverse clubs in het buitenland gedaan. Hij speelde 

als professional op het hoogste niveau 

in België in de Liga A bij Antwerpen en 

Maaseik, en in Duitsland in de Bundes-

liga bij Moerser SC.

“Ik ben in Heteren bij Toesj begonnen. 

Mijn vader Kees speelde altijd volleybal 

en dan ging ik mee. Ik hing meer in 

het klimrek dan dat ik keek, maar ben 

vanaf mijn zevende jaar toch begonnen 

met volleybal. Ik heb met veel plezier 

bij dorpsclub Toesj gespeeld. Het niveau 

is helemaal niet slecht, maar waar-

schijnlijk heb je bij een grotere club in 

een stad meer kans op een internatio-

nale volleybalcarrière”, vertelt Mar-

celis. “Je weet nooit hoe het dan had 

kunnen lopen. Ik ben eigenlijk pas op 

mijn 21ste opgevallen. In een andere 

situatie had ik er misschien meer uit 

kunnen halen.”

Marcelis is zijn nomadenbestaan in de volleybalwereld in Hete-

ren begonnen en daarna met trainers meegelift naar een hoger 

niveau. “Ik heb wel rayontrainingen gevolgd, maar in beeld bij 

het Nederlands team was ik eigenlijk nooit. Ik ben ook uit eigen 

initiatief gestopt met deze rayontrainingen.” Marcelis heeft wel 

bij de reserves van het Nederlands team gespeeld toen hij nog 

amateur was, terwijl de vaste spelers voor hun eigen teams in 

de grote competities uitkwamen. “Men zag mij toen nog als 

talent. Maar toen de ‘grote’ jongens terugkwamen, kwam ik niet 

meer in beeld”, vertelt Marcelis met een glimlach.

Dit tekent de boomlange volleyballer. 

Hij speelt vooral voor zijn plezier en 

wil meer uit zijn maatschappelijke 

loopbaan halen dan er voor een pro-

fessionele volleyballer in zit. “Ik had 

vermoedelijk nog wel een paar jaar 

full-prof kunnen blijven, maar dan val 

ik daarna in een zwart gat. Ik heb nu 

een parttime baan, waarbij ik toch 

drie uur per dag kan trainen. Aan het 

einde van mijn sportcarrière kan ik 

deze baan volledig oppakken en heb 

ik daarna een goede toekomst voor 

mij”, weet Marcelis. Het spelplezier 

zorgt er bij Joris Marcelis voor dat hij 

nog op het hoogste niveau wil blijven 

smashen, maar hij blokt zijn eigen 

toekomst niet blindelings af.

Joris Marcelis (rechts) viert de overwinning

Marcelis heeft oog voor maatschappelijke carriere



Hartelijk dank aan alle fotografen die op ons 

verzoek mooie plaatjes van Heteren hebben 

ingestuurd. Het resultaat vinden we beeldig!

Mandy Eltink Mandy Eltink

Mandy Eltink
Christ van Bussel

Christ van Bussel

Christ van Bussel

Gabi van Breenen

Gabi van Breenen

Henk Sterrenburg

Henk Sterrenburg
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Gesprekken met verdieping

“Ik werd gevraagd voor een functie in de kerk en dacht toen, 

nee, ik ga mijn droom waarmaken.” Irma Roksnoer vertelt met 

verve over de behoefte aan gesprekken met verdieping. Zij vindt 

meteen gehoor bij Diny Liethoff en samen met Gerard Rijpkema 

en Yvonne van Eldonk wordt het Centrum opgericht. “Die naam 

had nog wel wat voeten in de aarde,” vertelt Gerard, “want wat 

is spiritualiteit nu eigenlijk?” Dat het tot veel gespreksstof leidt, 

blijkt wel uit de variatie aan onderwerpen, zoals rituelen, voet-

reis naar Rome en spirituele wetten. Een spreker heeft onder 

andere verteld over de vele meesters  die hij heeft ontmoet, 

waaronder de Dalai Lama, en wat het hem heeft gebracht. Een 

fi lm, zoals ‘Still Alice’ (over dementie) of muziek kan ook de 

basis vormen voor een avond met vele gesprekken.

“Met ons spiritueel centrum willen wij de mogelijkheid bieden 

om elkaar te ontmoeten, naar elkaar te luisteren, elkaar te inspi-

reren en van elkaar te leren. Wat ik zo mooi vind, is dat mensen 

in de pauze naar mij toe komen met allerlei eigen verhalen of 

indringende vragen. Ook borrelen zomaar weer nieuwe onder-

werpen op of worden sprekers aangedragen. Wij hebben voor 

het hele seizoen de avonden al weer gevuld”, zegt Irma met 

enige trots. Er staat zelfs een uitbreiding op stapel. “De laatste 

bijeenkomst is altijd in april. Onze gasten willen ook graag in 

mei en juni nog bij elkaar komen. Misschien dat we dan ronde-

tafelgesprekken organiseren in het café  van de Bongerd. Zonder 

spreker, maar wel alle gelegenheid om elkaar te ontmoeten en 

verhalen te vertellen.”

Iedere maand organiseert het Centrum voor Spirituele Ontmoeting Heteren een spirituele avond in de Bongerd. De Peper-

bus sprak met de mensen achter deze organisatie.

Op de vraag welke onderwerpen niet aan de orde komen, gnif-

felen Gerard en Irma een beetje. “Wij bespreken nog graag het 

onderwerp reïncarnatie, maar hebben daar tot nu toe nog maar 

even mee gewacht. Wij willen zeker niet zweverig overkomen.” 

Volgens Gerard gaat het iedere avond vooral om de uitleg ‘wat 

is het en hoe werkt het’. De verhalen en de discussies die het 

oproept, leiden tot verdieping in het onderwerp. “Ook over en-

gelen en astrologie en de betekenis daarvan voor mensen, gaan 

wij het zeker een keer hebben.”

De sprekers komen bij voorkeur uit de directe omgeving. “Bin-

ding met het dorp is altijd mooi en draagt bij aan de ontmoe-

ting. Onze gasten komen uit Heteren, maar komen soms ook van 

ver om hier aanwezig te zijn.” 

De keuze om in de Bongerd bijeen te komen, ligt voor de hand. 

Irma: “Wij kiezen voor ‘neutraal’ terrein en zien ons niet ver-

bonden aan een kerk. Iedereen is van harte welkom, ongeacht 

leeftijd of gezindte. Een volgende droom is om ooit nog eens 

een eigen ruimte te hebben. Zo’n eigen centrum helemaal in 

eigen sfeer aankleden en de mensen daar te ontmoeten, lijkt 

mij geweldig.” Gerard zegt daar nuchter achteraan: “Nu zitten 

wij ook goed hoor, want na afl oop hoeven wij niet af te wassen 

of op te ruimen.”

Nee, met de zweverigheid van deze club valt het wel mee. 

Een handdruk verwijderd van de Dalai Lama Door Roelie van der Weide

Meer informatie over het programma en de data is te vinden op www.spirituele-ontmoeting-heteren.com.

Van links naar rechts: Yvonne van Eldonk, Diny Liethoff, 
Gerard Rijpkema, Irma Roksnoer



Het complete aanbod occasions:  www.muysautos.nl

Autobedrijf

J.Muys & Zn

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

Poort van midden Gelderland Groen 1-3
6666 LP Heteren                                                                         

U kunt bij ons terecht voor: 

Tel: 026-472 22 63

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

T R I M S A L O N

Achterstraat 49   

6666 LB  Heteren   

T: 026 - 4722012

 M: 06 - 25107839

Trimsalon: 06 - 51023376   

E: info@betuwseweide.nl 

 Ook voor Dagopvang www. betuwseweide.nl  

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

Kijk ook op: www.sunlinedesign.nl

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

WWW.JACOBSHETEREN.NL

HETEREN bv

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

Verhuizing 

Pianotransport 

Inboedelopslag 

Verhuisdozen

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

Zo kunnen wij U nog meer service en 

kwaliteit aanbieden.

Het ideale recept
Workshops in een exclusieve omgeving

www.moltogusto.nl

Hooiland 11
6666 MJ Heteren
Nederland
info@moltogusto.nl
T. 026-472 12 72

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



32 | 

De tafeltennisvereniging was al gevestigd in De Bongerd, maar 

dan in een zaal die zij moesten delen met anderen, bovenin 

het gebouw. Nadat deze zaal vrij kwam, werd besloten dat de 

tafeltennisvereniging deze hal mocht gebruiken. Na een aantal 

aanpassingen en het opnieuw inrichten van de ruimte, was de 

speelzaal klaar voor gebruik.

De opening begon met 

een toespraak van een 

trotse voorzitter, waarin hij 

iedereen bedankte voor 

hun inzet. Daarna waren 

het de dansers van Next 

Movement uit Heteren, 

die voor een spetterende 

opening zorgden. In het 

nieuwe rode tenue van 

de HTTC eindigden zij hun 

optreden en werd het shirt 

overhandigd aan hoofd-

sponsor Hoogakker. Daarna 

volgde een clinic met 

tafeltennislegende Trinko 

Keen, die zelf nog bij HTTC lid is geweest. Keen speelde tegen 

alle jeugdleden een set en liet daar de fi nesses van het tafelten-

nis zien. De jonge spelers wilden graag van hem winnen en het 

publiek, voornamelijk spelers van de club, was van het spel aan 

het genieten. Na de clinic kon het zelf georganiseerde Handicap-

toernooi beginnen. Aan dit toernooi mocht iedereen deelnemen. 

Spelers van ieder niveau konden het tegen elkaar opnemen. 

Het was een prettig toernooi en de stemming was tekenend 

voor de vereniging HTTC. Het voelde als een warm bad. Het was 

als een uitje voor de gehele familie. Er werd fanatiek gespeeld, 

HTTC slaat slag met nieuwe 
zaal binnen De Bongerd

Gezellige opening van nieuw onderkomen tafeltennisvereniging geeft moed voor de toekomst

vooral door de oudere spelers, maar wel in een ontspannen 

sfeer. Het langst spelende lid van HTTC, Cor Das, speelde gewoon 

zijn wedstrijd tegen clubkampioen Wilco van Alst. 

Cor Das herinnerde zich alle 

speelruimten nog wel en kon 

nog weemoedig worden over 

het verleden, maar de nieuwe 

zaal beviel hem zeer goed. 

Clubkampioen Wilco van Alst 

merkte op: “Eigenlijk moet het 

niet uit maken waar je speelt. 

Maar je hebt wel meer ruimte 

gekregen in deze zaal, wat toch 

prettiger en gemakkelijk is.”

Het moet inderdaad niet 

uitmaken waar je speelt, maar 

deze ruimte kan tafeltennis-

vereniging HTTC meer iden-

titeit geven. “Het geeft toch weer een extra dimensie aan de 

vereniging. Je kunt alles laten staan en je hebt meer ruimte om 

te spelen. We zijn een kleine club, maar hebben nu meer uit-

straling gekregen. Een eigen zaal zal het clubgevoel verhogen. 

Hopelijk kan dit ook de jeugd lokken om tafeltennis te probe-

ren. Een nieuwe zaal, een nieuw tenue en nieuw elan moeten 

zorgen dat wij onze club een stabiele toekomst kunnen geven in 

een maatschappij, die geen verplichtingen wil of zich wil binden 

aan een vereniging”, eindigt Huitink.

“We zijn hier om deze nieuwe zaal offi cieel in gebruik te nemen. Een nieuwe zaal die 

veel betekent voor ons. Nadat wij onze eigen speelruimte aan de Onze Lieve Vrou-

westraat in 2011 hebben moeten opgeven, voelt het erg goed om weer een eigen 

zaal te hebben, die wij kunnen inrichten zoals wij dat willen. Het biedt de gelegenheid 

makkelijk activiteiten te organiseren. Het is ook gewoon heerlijk om de tafels te kun-

nen laten staan, oftewel gemak en comfort”,  sprak voorzitter Huitink aan het begin 

van de opening van de nieuwe zaal van  tafeltennisvereniging HTTC.

Door Sebastiaan Jansen

Voorzitter Huitink

Joop Hoogakker ontvangt het nieuwe shirt



Wij helpen u bij het overstappen
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Omdat we al pratend inmiddels de dijk opgelopen zijn praten we 

over het nieuwe Renkumse Veer. We blijken allebei al een eerste 

tochtje te hebben gemaakt. “Met het oude Veer ben ik nog met 

de kinderwagen heen en weer gegaan”, weet ze nog, “het was 

begin jaren zeventig.” Het gesprek gaat verder over (vrijwilli-

gers)werk, hobby’s, kinderen en wonen in Heteren.  

We naderen Heteren en onze wandeling zit er bijna op. “Daar 

achter”, ze wijst langs de dijk op, “zie je het koepeltje van de 

Sterrenwacht van mijn man.” Omdat het niet goed te zien is, 

word ik uitgenodigd om even mee te lopen. We lopen over de 

oprit naast het huis naar de tuin. Voorzichtig en nieuwsgierig 

steek ik mijn hoofd om de hoek van het huis. 

Een metershoog bouwwerk verrijst. Het doet mij denken aan 

een ruimtestation of een ronde afvalbak met schuifdeksel – 

maar dan wel een hele grote. Het is de Sterrenwacht. De con-

structie bestaat uit een  witte, gladde koepel op pijlers op een 

betonnen fundering. Om in de koepel te komen is op twee en 

halve meter hoogte een deur. Op dezelfde hoogte zit een deur 

aan huis om de koepel makkelijk binnen te kunnen stappen. 

De afstand van huis tot de koepel is ongeveer een meter.

Even later zit ik aandachtig te luisteren naar het verhaal van de 

man, zijn vrouw luistert trots mee. Enthousiast vertelt hij hoe 

zijn fascinatie voor de sterrenkunde is ontstaan. Ook krijg ik uit-

Wanneer ik de Steenkuil nader, zie ik een vrouw voor me 

lopen. Nog een paar meter en ik zal haar inhalen. Om te 

zorgen dat ze niet schrikt maak ik wat geluid, ik kuch. Ze 

kijkt me vriendelijk aan en we groeten elkaar. “Lekker even 

wandelen zo tussen de buien door”, zeg ik, terwijl ik naast 

haar blijf lopen. We besluiten, zonder het af te spreken, sa-

men het rondje te wandelen. “Elke dag wandel ik dit rondje 

van een kleine vijf kilometer. Het is zo mooi omdat het land-

schap nooit verveelt. Nu staat er bijvoorbeeld heel veel maïs 

en ook de boomkwekers zorgen voor variatie. De combina-

tie met de mooie luchten zorgt er voor dat geen wandeling 

hetzelfde is. “Meestal wandel ik alleen, soms samen met 

mijn man. Beweging is goed voor je.” 

leg over het fotograferen van de sterrenhemel en het ontwikke-

len van de prachtige plaatjes. 

Omdat het inmiddels tegen etenstijd loopt, moet ik helaas af-

scheid nemen. De vrouw bedank ik voor de gezellige wandeling 

en de man voor zijn uitleg over zijn prachtige hobby. Wanneer ik 

langs de voordeur loop, kijk ik even snel op het naambordje.

Een toevallige ontmoeting…of stond het in de sterren geschre-

ven?

Naschrift van de redactie. Wie de ‘Sterrenwachter van Heteren’ 

is en waar zijn fascinatie voor de sterren vandaan komt, is te 

lezen in de nieuwjaarseditie van de Peperbus!

Een toevallige 
ontmoeting …

Door Jelle Loosman

De sterrenwachter van Heteren



Zo doet u mee: 

Alle woorden hieronder staan in het raster. Woorden kunnen horizontaal, 

verticaal en diagonaal worden doorgestreept. De overblijvende letters 

vormen één zin. Stuur die op naar info@peperbusheteren.nl

Inleveren kan tot en met 12 december. Vergeet niet uw naam en adres 

te vermelden! De winnaar wordt in overleg met de Sint gekozen.

SINTERKLAASPUZZEL 
In deze puzzel zit een zin, spoor ‘m op en win!

VOL DEK BONNEBONNEBONNE DECEMBERMAAND GESCHENKENFEEST 

PAARDENVOETJES GEHOLDERDEBOLDER KADOOTJES AMERIGO GRABBELEN 

HEILIGMAN VERWELKOMEN  LANGVERWACHT NIKLAAS PIETERBAAS

STROOIEN SCHIMMELTJE STOLA KINDERVRIEND TAAITAAI 

KAPOENTJE SCHIP HETEREN AANKOMST GERAAS 

STOET LEKKERS STOUT LIEF SCHOORSTEEN

LIEDJE ZINGEN INTOCHT SIKJE FEEST   

GEHEIM PAD

co
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ht

: P
au
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oe
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s

De winnaar krijgt een voetbal. 
Deze prijs is 

mogelijk gemaakt door 
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Er zit hier vlakbij een leuke baan 
voor jou in het vat, uh… Kruidvat!
         

Door Paul Doekes

Ben jij op zoek naar een prettige werkplek en wil je geen privétijd verspillen aan heen en weer reizen? Pak dan nu jouw kans 

en ga dichtbij huis aan de slag bij het Kruidvat-distributiecentrum op het Heterense industrieterrein. In deze Peperbus krijg 

je alvast een indruk van wat je daar te wachten staat.

Het Heterense distributiecentrum – maar liefst 68.000 m² groot 

– is onderdeel van de A.S.Watson Group. Dat is de exploitant van 

circa 1600 winkels met de namen Kruidvat, Trekpleister, ICI Paris 

XL en Pour Vous. Vanuit ons dorp worden die winkels recht-

streeks bevoorraad. Een enorme klus waarvoor op een drukke 

dag zo’n 1300 medewerkers in 2- en 3-ploegendiensten actief 

zijn.

PVMG Rood 24 zit vol beweging
Omdat het distributiecentrum tot ’s werelds modernste behoort 

op het gebied van procedures, automatisering en mechanisering 

verloopt het werk daar ‘op rolletjes’.

Er zijn natuurlijk wel mensen bij nodig om dat te realiseren. Het 

merendeel van hen is betrokken bij een van de volgende vijf 

taken: goederenontvangst, opslag, uitpak, ‘pick by light’ (order-

verzameling), sorteerinstallatie of expeditie. Wat je je daarbij 

moet voorstellen, wordt al ’n beetje duidelijk als je op YouTube 

de video ‘Kruidvat Logistiek Centrum Heteren’ bekijkt.

Marcel Evers, manager van het distributiecentrum, en Lisette 

Peters, manager personeel & organisatie, maakten tijd vrij voor 

een nadere toelichting.

Wat maakt ’t leuk om bij jullie te werken?
Peters heeft haar antwoord paraat: “We vinden het belangrijk 

dat mensen plezier hebben in hun werk en we geloven erin dat 

betrokken mensen optimale prestaties leveren. We besteden 

daar aandacht aan, waarderen goed werk en geven complimen-

ten.” Evers benadert het van een andere kant: “Dit is een dy-

namisch bedrijf, het is hier geen dag hetzelfde. Er moet worden 

ingespeeld op folderacties van onze winkelketens en dat levert 

steeds verrassingen op. De ene week is het behoorlijk druk, de 

andere week is het wat rustiger. De collegialiteit en de sfeer is 

heel leuk.”

Peters: “We zoeken medewerkers op alle niveaus: magazijn-

medewerkers, teamleiders, medewerkers voor het kantoor, 

voorraadbeheer, transport…, er is veel diversiteit aan functies. 

Er is ook plaats voor vakantiewerkers van boven de 18 jaar en 

voor mensen die alleen op een doordeweekse dag of zaterdag 

willen werken of parttime. Perfect als je nog naar school gaat of 

studeert en een bijbaantje wilt!”

Hoe ziet iemands toekomst er hier uit?
Dat is een vraag die bij Peters veel losmaakt: “Dit bedrijf inves-

teert veel in de ontwikkeling van medewerkers. Als je begint als 

magazijnmedewerker en je laat zien dat je wat kunt, dan zijn er 

doorgroeikansen. 
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Er zijn genoeg voorbeelden van medewerkers die na een aantal 

jaren doorgroeien naar teamleider of zelfs operationeel mana-

ger. We vinden het belangrijk dat mensen zichzelf uitdagen om 

meer te doen. Sommigen nemen genoegen met wat ze hebben 

en die accepteren wij ook, maar we dagen mensen uit om op te 

klimmen. Dat hoeft niet altijd te betekenen dat je verticaal door-

groeit, ’t kan ook een verbreding zijn. De afgelopen jaren is veel 

geïnvesteerd in het rouleren van medewerkers. Voorheen zaten 

zij op één vaste afdeling met één vaste taak, maar voor hun 

ontwikkeling en ook voor hun gezondheid (je hebt de ene keer 

wat zwaarder werk dan de andere keer) is het goed als zij bre-

der inzetbaar worden. Ze worden nu op verschillende afdelingen 

geplaatst en zij zien daar de voordelen van in. Ontwikkelingsge-

sprekken helpen daarbij. Mensen kunnen zelf aangeven wat hun 

ambitie is en waar ze graag naartoe willen. Heb je vervulbare 

wensen, dan gaan we daarmee aan de slag. Zo hebben we bij-

voorbeeld een development-academy voor leidinggevenden en 

hoger. Die wordt door A.S.Watson georganiseerd en is gericht op 

persoonlijke ontwikkeling: hoe ga je constructiever, effectiever, 

creatiever je werk doen? Daar zijn verschillende programma’s 

voor die wij veel inzetten. Dat zorgt ervoor dat je hier uitge-

daagd wordt, dat je ook op die manier plezier hebt in je werk. 

Je wordt gezien als mens en – mits het zin heeft voor logistieke 

taken – investeren wij in jou.

Er worden hier tevens betrokkenheids- en klankbordonderzoe-

ken georganiseerd. Dan vragen we hoe je ’t hier vindt, waar je 

tegenaan loopt, wat jij belangrijk vindt, wat hier goed gaat, wat 

beter kan en waarmee we moeten stoppen. Dat is voor ons al-

tijd een mooi meetpunt. We kunnen wel denken dat we ’t goed 

doen, maar onze mensen moeten dat echt ervaren.

Vergeleken met andere logistieke bedrijven is hier geen hoog 

verzuim. Dat komt, denk ik, mede omdat we mensen laten rou-

leren, op de plek zetten waar ze ’t beste op hun plaats zijn.”

Evers: “We houden er zoveel als mogelijk is een beleid op na 

waarmee de arbeidsvreugde optimaal kan blijven. En waar 

mogelijk geven wij mensen die het wat moeilijker hebben op de 

arbeidsmarkt ook een kans.  

Marcel Evers en Lisette Peters
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We hebben nu drie mensen die doof zijn en toch prima in hun 

team zitten. Zolang je maar hard kunt en wilt werken ben je 

hier van harte welkom. Dat geldt ook voor de ‘multi-culti’. Er 

lopen hier 39 nationaliteiten rond. Die werken allemaal prima 

met elkaar. Wie onze taal niet goed beheerst, krijgt een cursus 

Nederlands, om te zorgen dat ze in een team kunnen werken en 

een goede aansluiting hebben.”

Hoe kunnen enthousiaste werkzoekenden reageren?
Peters: “Welkom in ons distributiecentrum zijn zowel mannen 

als vrouwen die van aanpakken weten en die zelfstandig in een 

teamverband kunnen werken. Verder wordt een flexibele hou-

ding verwacht en bereidheid om in een 2- of 3-ploegendienst 

te werken. Wie zich hierin herkent, kan op de site van http://

www.werkenbijaswatson.nl meer informatie (o.a. A.S.Watson als 

werkgever) en alle vacatures vinden.

Die site biedt ook gelegenheid te solliciteren: voor magazijn-

functies via het daarvoor aangewezen uitzendbureau, voor 

het niveau teamleider en hoger rechtstreeks bij onze afdeling 

Human Resources. We kijken met belangstelling uit naar de 

Heterense reacties!”

Een beeld van het distributiecentrum

De ‘DNA-waarden’ van A.S.Watson
 

Voor onze medewerkers staat A.S.Watson voor passie in het werk en jezelf constant willen verbeteren, teamwerk door samen 

te werken met respect en vertrouwen, betrokkenheid bij onze organisatie om zo gezamenlijk een goed resultaat te boeken 

en vakkundig te zijn in je werk.

PVMG Rood 24

6666LT Heteren

Tel.: 026-4790211

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

De redactie wil alle fotografen bedanken voor het aanleveren van prachtige foto’s die wij 
hebben geplaatst op pagina 29. De winnende foto van Maaike van Schijndel is op de voorkant 

van deze editie gepubliceerd. 
Wil jij ook kans maken op plaatsing van jouw foto’s op de voorpagina van de Peperbus, 

stuur dan je foto’s naar info@peperbusheteren.nl

Verschijningsdatum volgende editie: eind januari 2016

De winnaar van de fotowedstrijd “oud Heteren” 

is mevrouw van de Westeringh! Gefeliciteerd! 

Mevrouw heeft als prijs een mooie Jumbo waardecheque 

t.w.v. 50 euro ontvangen!

FOTOWEDSTRIJD 
“OUD HETEREN”

?

Heb je een idee 
voor een leuk artikel: 

meld het dan op
www.peperbusheteren.nl



Ervaren 
vakmensen 
met plezier 
in hun werk

www.sertronics.nl

HUBO HETEREN
Dorpsstraat 42 6666 AH Heteren

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

Bloemetje? 
Even langs Fonteyn!
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‘Het tijdelijk ongemak van de bouw van 
de Nieuwe Beemd is het zeker waard!’

Directeur Jan Kuijpers van Kuijpers Bouw Heteren: Door Xandra Derks

De eerste plannen voor het centrumplan in Heteren zijn al 

in 2000 gemaakt met als doel Heteren een echt centrum-

hart te geven. In 2009 is gestart met de eerste fase door de  

Koningin Julianaschool, De Haafakkers, bibliotheek en  

De Bongerd te verplaatsen waardoor er ruimte ontstaat voor 

een heus dorpsplein met winkels, voorzieningen en verschil-

lende soorten woningen. De nieuwbouw van de Brede School, 

de sporthal en het zalencentrum zijn in 2011 afgerond. In 

2016 is de volgende fase gereed, namelijk de renovatie en  

nieuwbouw van winkelcentrum De Nieuwe Beemd.

Aan het woord directeur Jan Kuijpers van Kuijpers Bouw Heteren, 

verantwoordelijk voor de bouw van het nieuwe dorpscentrum: 

“Winkelcentrum De Nieuwe Beemd was aan renovatie toe.  

Het winkelcentrum krijgt een heel nieuw fris gevelbeeld,  

gebouwd in traditionele stijl waarbij de oude bebouwing weg-

valt. Bovendien worden er elf nieuwbouwappartementen boven 

het winkelcentrum gerealiseerd. Tijdens de werkzaamheden 

proberen we de overlast zoveel mogelijk te beperken. Het wordt 

een prachtig nieuw winkelgebied met een spiksplinternieuwe 

Jumbo, dat is het tijdelijke ongemak zeker waard.”

Kuijpers Bouw Heteren heeft veel projecten verwezenlijkt in 

ons dorp: het huidige winkelcentrum, sociale woningbouw en 

bijvoorbeeld de vervangende nieuwbouw van Zorgcentrum Lief-

kenshoek. Het bedrijf stamt uit 1881 en kent een rijke historie. 

Jan Kuijpers is de vierde generatie. Als kind droomde hij er al 

van om hetzelfde te worden als zijn vader. Het scheppende be-

roep waarbij je iets maakt, sprak hem aan. Al jong was hij met 

zijn vader op de bouwplaats te vinden. “Al was ik destijds beter 

in opruimen dan timmeren”, vertelt Kuijpers lachend. 

Kuijpers is direct na zijn studie Bouwtechnische Bedrijfskunde 

het bedrijf ingerold en opereerde naast zijn vader. Toentertijd 

met tien werknemers op de bouwplaats en twee op kantoor. 

Kuijpers Bouw Heteren is uitgegroeid tot 25 personeelsleden. 

Vanwege de crisis heeft het bouwbedrijf in 2009 het roer 

omgegooid. Kuijpers: “We richten ons nu op grote planmatige 

projecten. Om gezond te blijven, moesten we keuzes maken 

en ons gaan focussen. Onze kracht is de managementkant van 

grote bouwprojecten. De aannemer doet zijn naam steeds meer 

eer aan. Wij nemen steeds meer de regisseursrol op ons. Dat 

betekent dat onze verantwoordelijkheid groter wordt. Klanten 

vragen ons het gehele bouwtraject onder onze hoede te nemen, 

daaronder valt het selecteren van een architect en het inscha-

kelen van een constructeur, installatiebedrijf en bouwmanager. 

Voorheen regelde de klant dat zelf, nu zijn wij steeds vaker 

aanspreekpunt en verantwoordelijk voor alle partijen. De relatie 

met de klant verdiept daardoor en de vertrouwensband wordt 

vergroot. De bouw van het nieuwe distributiecentrum van  

Kruidvat op het industrieterrein is een voorbeeld van deze  

integrale aanpak”. 

Kuijpers Bouw Heteren is een integer bouwbedrijf. Het heeft 

naast de certificaten ISO 9001 en 14001 ook de FCS certificering 

gericht op duurzaam ondernemen en heeft inmiddels ervaring 

met Breeam waarbij panden worden geclassificeerd op energie, 

ecologie, bereikbaarheid en duurzaamheid. Er is veel aandacht 

voor Bewust Bouwen waarbij rekening gehouden wordt met de 

omgeving. Voor Kuijpers is het bedrijf nog steeds zijn hobby en 

voor ons leidt dat tot een aantrekkelijk Heteren! 

Directeur Jan Kuipers



WWW.JACOBSHETEREN.NL

HETEREN bv

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

Verhuizing 

Pianotransport 

Inboedelopslag 

Verhuisdozen

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

Zo kunnen wij U nog meer service en 

kwaliteit aanbieden.

HUISSTIJLEN
MAGAZINES
BROCHURES

FOLDERS
FLYERS

WEBSITES
WEBSHOPS

CMS 
APPS

SOCIAL MEDIA 
EN VEEL MEER

www.streamers.nl



RUIM ASSORTIMENT  VLEESWAREN EN SALADES

Dit zijn mijn kenmerken:

• Echte Hollandse kip

• Ruime stallen*

• Natuurlijk dag- en nachtritme

• Kleinschalige opgroei*

• Geen groeibevorderaars

• Antibiotica vrij

• 30% langer leven*

• Ambachtelijk verwerkt

• Bekijk de live-webcam op

www.tantedoorkip.nl

*t.o.v. reguliere kip

Dit zijn mijn kenmerken:

• Hollandse koe

• Ruime stallen

• Buiten leven  in kudde

• Kleinschalige opgroei

• Natuurlijk afkalven

• Minimaal vijf maanden bij moeder

• Antibiotica vrij vlees

• Cholesterol- en vetarm

• Transport minder dan 60 min.

• Fijne structuur, zacht van smaak

Meer weten over een goede keuze in vleesproducten?

Bezoek de site www.datzegtgenoeg.nl

Welkom op de eerstvolgende marktdag!
• woensdagmorgen in Lent • woensdagmiddag in Driel • donderdagmorgen in Velp 

• donderdagmiddag in Bemmel • vrijdagmorgen in Heteren • vrijdagmiddag in Gendt 
• zaterdag in Arnhem (geitenkamp)

JELIS’ AANRADERS

SPAAR MEE 
VOOR LEUKE 
BELONINGEN 

MET PIGGY

WARME 
KIP UIT 
DE GRIL

MILIEU
BEWUST!

Topkwaliteit, proe   u maar!
Jelis’	vleesproducten	leveren	thuis	aan	tafel	of	waar	dan	ook	al 	jd	complimenten	op.	
Niet	zo	vreemd,	want	zijn	vlees	is	van	hoogwaardige	kwaliteit.	Dat	blijkt	o.a.	als	uw	keus	op	varkensvlees	
valt:	u	krijgt	dan	lekker	sappig,	mals	vlees	mee,	a 	oms 	g	van	Duroc	d’Olives	varkens	uit	België.	
Daar	hebben	ze,	dankzij	een	speciaal	dieet	en	een	gezonde	omgeving,	een	goed	leven	gehad.	En	dat	proe 	 	u!

Vlees hee   Jelis hart gestolen
Jelis	leerde	vanaf	zijn	vij 	 iende	in	een	Tielse	supermarkt	omgaan	met	vlees.	Hij	had	daar	een	inspirerende	
chef	en	kreeg	steeds	meer	interesse	voor	het	slagersvak.	Daarom	volgde	hij	na	de	HAVO	de	opleiding	aan	de	
Slagersvakschool	in	Wageningen.	Jelis:	“Ik	heb	nooit	spijt	gehad	van	die	keuze.	Vlees	is	een	mooi	product	en	
het	is	leuk	de	klant	er	goed	over	te	informeren.	Die	moet	beseff	en	dat	bijvoorbeeld	rundvlees	overal	rundvlees	
heet,	maar	dat	de	kwaliteit	aanzienlijk	kan	verschillen.	Dat	leidt	vaak	tot	gestunt	met	prijzen.	De	consument	
dient	dan	echt	te	weten	wat	hij	of	zij	in	huis	haalt.	Vooral	als	voor	hem	of	haar	het	dierenwelzijn	een	
belangrijke	factor	is.	Bij	Jelis	is	dat	rundvlees	a 	oms 	g	van	het	ras	Pimontese	dat	bekend	staat	als	bijzonder	
mals,	sappig	en	fi	jn	van	structuur.	Het	hee 	 	een	laag	cholesterolgehalte,	een	gezond	en	mager	vlees.	
Ook	achter	Jelis	kippenvlees	(Tante	Door)	zit	een	verhaal.	Dit	is	een	mooie	Hollandse	kip	met	veel	smaak.	
Vraagt	u	er	gerust	naar!

U krijgt er snel 
de heerlijke 

smaak van te 
pakken!



   
     

Wat is uw woning waard? Kies voor een GRATIS taxatie! Overweegt u uw woning te verkopen, nu of 
n de toekomst? Dan is het handig om nu al te weten wat deze waard is. Ras Makelaars voert daarom 
en geheel gratis taxatie voor u uit wanneer u deze Waardebon opstuurt of inlevert. 

  
 
 
 
 
ZESMORGEN 46               HETEREN 

 
     VRAAGPRIJS: € 229.900,- K.K. 

 
 
 
 
 
 
 

LIGUSTERSTRAAT 8         HETEREN 

 
     VRAAGPRIJS: € 175.000,- K.K.       
In een brede groene woonstraat gelegen 
ruime eengezinswoning met berging. 

BRETAGNESINGEL 43       HETEREN 

 
     VRAAGPRIJS: € 248.500,- K.K.  
Zeer ruime hoekwoning met garage, 
carport, terrasoverkapping en schuur. 

BRETAGNESINGEL 140     HETEREN 

 
     VRAAGPRIJS: € 185.000,- K.K. 
Moderne goed onderhouden eengezins-
woning met berging en grote dakkapel. 

 
Professioneel advies bij de 

verkoop van uw woning loont. 
 

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

koopakte; wij weten ervan. 
 

  

CROCUSSTRAAT 2            HETEREN 

 
     VRAAGPRIJS: € 199.000,- K.K.  
Ruime uitgebouwde 2-onder-1-kapwoning 
met garage en besloten achtertuin. 

KAMPERFOELIESTR. 13    HETEREN 

 
     VRAAGPRIJS: € 219.500,- K.K.       
Uitstekend onderhouden volledig geïso-
leerde ruime hoekwoning met grote oprit. 

KERKLAAN 57                    HETEREN 

 
     VRAAGPRIJS: € 212.500,- K.K.       
Moderne uitstekend onderhouden 
*uitgebouwde* luxe eengezinswoning. 

FLESSESTRAAT 26            HETEREN        

 
     VRAAGPRIJS: € 219.500,- K.K. 

 

Overweegt u uw woning te verkopen?  
Kies dan voor een geheel GRATIS taxatie!  

Maak een afspraak met ons kantoor. 
BEL RAS MAKELAARS: 42.00.44  

                                           Zetten – Hammarskjoldpark 10     Zetten – Marshallstraat 5       Randwijk – W. Alexanderstr. 36     Zetten – Bernhardplein 10    Zetten – Burg. L. van Aduardstr. 1   


