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Beste lezers 
van de Peperbus,

Het is al weer de vijfen-
twintigste Peperbus die 
vandaag in uw brieven-
bus is geschoven!

Zes jaar en vier maanden 
geleden vond het eerste 
belrondje met de onder-
nemers in Heteren plaats. Wie had           
er interesse om een glossy magazine te sponsoren dat 4x per jaar in 
Heteren zou worden bezorgd? De interesse is er gelukkig nog steeds. Zonder  
adverteerders was nadenken over een nieuw dorpsblad verloren energie.

De aanhef van dit voorwoord is met opzet gekozen. Het magazine ‘voor en 
door bewoners van Heteren’ wordt niet alleen in Heteren gelezen, maar ook 
door een flink aantal oud-bewoners van ons dorp in binnen- en buitenland. 
Dat ‘voor en door’ is bovendien de letterlijke beschrijving van de wijze waarop 
het magazine tot stand komt. De redactieraad bestaat uit zeven, het correctie-
team uit drie, het team schrijvers uit zes, het team fotografen uit twee en het 
bezorgersteam uit zestien betrokken dorpsbewoners.

De oorspronkelijk doelstellingen van de Peperbus zijn nog steeds onze huidige: 
het verbinden, informeren en ondersteunen van inwoners van Heteren en de 
initiatieven die zij oppakken.

Erg trots zijn wij op de speciale editie van de Peperbus ‘Water en Vuur’ die in 
nauwe samenwerking met de Historische Kring Midden-Betuwe is gemaakt. 
Vanuit onze redactieraad was Louis van de Geijn de initiatiefnemer, en heeft 
Herman Dijenborgh de opmaak verzorgd. De speciale editie konden wij u  
gratis aanbieden door de steun van de provincie/gemeente (onder meer  
door het inleveren van de vouchers OverbetuweDoet!), adverteerders en de 
Historische Kring Midden-Betuwe.

Met veel enthousiasme pakken we de volgende edities van de Peperbus op. 
Daarbij is de ondersteuning die we van u als lezer krijgen belangrijk. Niet  
alleen door de vele positieve reacties, maar zeker ook vanwege de onderwer-
pen en andere suggesties die wij krijgen aangedragen.

Namens het team van de Peperbus,
Peter van Bussel & Peter Willemsen

Verschijningsdatum volgende editie  31 januari 2020
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Op de voorzijde alle 24 voorgaande covers van de Peperbus.

Gedrukte exemplaren zijn helaas niet meer op te vragen, 

maar wilt u de oudere versies nog inzien? Dat kan op onze 

website www.peperbus-heteren.nl/archief

De Peperbus is een initiatief van Ondernemers Vereniging Heteren, 

S.D.O.O., De STUW-welzijn, EHBO en Dorpsraad Heteren. 
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Al snel gaat het over het de vele uurtjes die hij in de tuin door-
brengt. In de afgelopen zes jaar was er alleen in de weekeinden en 
in de vroege ochtenden tijd voor de tuin, de moestuin en de dieren. 
Nu Van Asseldonk meer tijd heeft, voelt het als pure ontspanning 
en gaan er de nodige uren in zitten. Nu hij meer thuis is, neemt 
hij ook meer huishoudelijke taken op zich. Uitgebreid koken zat er 
voorheen vanwege drukke schema’s niet altijd in. Nu neemt hij de 
tijd om door z’n moestuin te lopen om te kijken wat er die avond 
op tafel belandt. De recepten haalt hij uit boeken uit z’n persoon-
lijke bibliotheek of internet en dat levert verrassende gerechten 
op. 

Stil zitten is er niet bij
Officieel is Van Asseldonk nog niet met pensioen. Dat is pas over 
vier maanden. Maar stil zitten, dat zal niet gebeuren. Wisselen 
van banen heeft hij z’n hele leven al gedaan. Hij geeft dat ook zelf 
aan: “Na een aantal jaren word ik onrustig en is het tijd om mijn 
horizon te verbreden.” Sinds hij heeft aangegeven dat hij ging 
stoppen als burgemeester hebben diverse bedrijven en instellin-
gen geïnformeerd of hij geïnteresseerd was in een functie binnen 
hun organisatie. 

“Ik heb niet overal ja op gezegd, maar als ik het interessant of 
maatschappelijk belangrijk vind dan zeg ik ja.” Een paar dagdelen 
in de week is hij nu te vinden op het kantoor van de KplusV advies-
bureau met vestigingen in Arnhem, Rotterdam en Amsterdam 
waar hij onder meer jonge medewerkers begeleidt die nieuw in het 
vak zitten, om te praten over zijn ervaring met bestuurders, over-
heid en bedrijfsleven. “Het houdt me jong en bij de tijd.”

In december jl. is Van Asseldonk gevraagd om voorzitter te wor-
den van het Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945, of 
kortweg Wageningen45. Rond deze periode worden de plannen 
gemaakt voor de herdenking van 4 en 5 mei van 2020. “Het eve-
nement hoeft niet groter maar de inhoud van 75 jaar vrede en her-
denkingen, daar moet wel meer aandacht voor komen.” Op de dag 
dat we elkaar spreken, liggen de vergaderstukken voor die avond 
al klaar. “Het is soms puzzelen met de tijd maar vervelen doe ik 
mij niet.”

Nu is het weer gewoon Toon
Verhuizen voor een baan zal Van Asseldonk niet snel doen, daar-
voor is hij te veel geworteld in de gemeente. Daarom ambieert 
hij ook geen burgemeesterschap meer in een andere gemeente.  
Randwijk was zijn woonplaats voordat hij burgemeester werd. 
Daar is hij altijd aangesproken als Toon, voor sommigen werd  
het even ‘burgemeester Toon’ en nu is het weer gewoon Toon. 
Anoniem kan hij nog niet over straat, want hij wordt wel herkend. 
Maar hij houdt zich heel bewust op de achtergrond als het over de 
gemeentezaken gaat. 

Zijn baan als burgemeester heeft er mede voor gezorgd dat  
Van Asseldonk zich meer betrokken en thuis is gaan voelen in de 
gemeente Overbetuwe. “Je leert zo veel mensen kennen, ik heb 
zulke mooie gesprekken met inwoners maar ook met onderne-
mers gehad. Door met mensen te praten, leer je ze goed kennen, 
weet je wat de behoeftes zijn.” 

In deze tijd is het belangrijk dat inwoners en bestuurders samen 
beslissen over wat belangrijk is in een dorp. Hij doelt hiermee op 
de dorpsraden die in diverse dorpen heel actief zijn en die hij heel 
waardevol vindt. Dat bijvoorbeeld de dorpsraad van Heteren nog 
steeds actief is om het dorpshart rond te krijgen, daar neemt ie z’n 
petje voor af. “Als je het over participatie hebt, is dit een heel mooi 
voorbeeld. Wel belangrijk is dat een dorpsraad actief blijft. Laat 
het geen groep worden die over tien jaar nog steeds uit dezelfde 
mensen bestaat, maar zorg dat er regelmatig nieuwe instromers 
komen.” 

Als hij terugkijkt op zijn ambtsperiode is hij bijzonder trots op de 
samenwerking binnen het college van burgemeester en wethou-
ders. Er waren zeer prettige raadsvergaderingen in een hele goede 
sfeer. Hij heeft mooie herinneringen aan alle bezoeken die hij aan 
inwoners en bedrijven heeft gebracht. Hij is blij met de komst van 
een dependance van Rijnstate naar Elst en met de verbouwing van 
het gemeentehuis. Dat hij niet in het nieuwe gemeentehuis zal 
(mogen) werken, vindt hij niet erg. “Als je weet dat je voor zes jaar 
tekent, weet je dat je er niet zelf de vruchten van plukt.” 

Hij kijkt nogal nuchter tegen het burgemeesterschap aan. ‘Een 
baan’ noemt hij het. Een straat vernoemen naar hem binnen de 
gemeente hoeft voor hem dan ook niet. “De mooiste beloning heb 
ik gekregen bij mijn afscheid, zo veel inwoners die je een warm 
hart toedragen, geweldig! Dat was voor mij de bevestiging dat ik 
het goed gedaan heb.” 

Kort na ons gesprek werd bekend dat Ton van Asseldonk is benoemd 

tot waarnemend burgemeester van Hattem. Is hij alweer uitgekeken 

op de tuin? Nee, verzekert hij desgevraagd, een post als waarnemer 

is maar tijdelijk, voor een half jaar of een jaar. Verhuizen is ook niet 

aan de orde. “Ik wil in Randwijk blijven wonen.”
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DOOR SUZANNA KOLENBRANDER

En dan ben je geen burgemeester meer…? Dat vraag ik aan 
Toon van Asseldonk, die in april afscheid nam na zes jaar 
burgemeesterschap. Ik zit met een kop thee aan de keukentafel 
van z’n prachtige boerderij in Randwijk. Door de keukendeur zie ik 
een parkachtige tuin met vijver en een gigant van een treurwilg. 
Die hebben hij en zijn partner jaren geleden zelf geplant. Door 
een raam zie ik een tuinkas met komkommers en tomaten.

 
geniet van het leven na zijn burgemeesterschap
 

4

Toon 
Asseldonk 

van
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Als Nederland gebukt gaat onder heftige emoties die  

ontstaan zijn tussen het pluche in Den Haag, de provincies 

en onze agrarische sector, ben ik snel geneigd om mij voor 

een poosje terug te trekken achter de dikke muren van onze 

markante toren.

Het is zeker niet omdat ik daarover geen mening zou hebben, 
maar meer omdat ik binnen die vier muren van de Peperbus in 
alle rust kan wensdenken. Je kunt dan ongestoord verschillende 
wensen denken die de problemen overstijgen waardoor je direct 
bij de oplossingen komt.

Bijvoorbeeld: in goed overleg is de agrarische sector met de  
regering en de provincies overeengekomen, de stikstofuitstoot 
alsnog te halveren. De regering heeft aan de agrarische sector 
beloofd dat ook de industrie, scheepvaart, luchtvaart en het 
verkeer hun stikstofuitstoot zullen gaan halveren. De boeren 
die daardoor hun beroep niet meer kunnen uitoefenen, worden 
ruimschoots financieel gecompenseerd en krijgen van het mi-
nisterie van Onderwijs passende omscholing naar de vergroe-
ning van de energiesector aangeboden. Met andere woorden, 
de regering heeft in het belang van onze natuur, onze gezond-
heid en ons nageslacht de eenzijdige economisch gekleurde bril  
voorgoed afgezet om alle denkbare doelen te kunnen behalen. 

Zelfs Thierry Baudet heeft zijn zogenoemde verspilde duizend 
miljard haastig ingeslikt en staat vierkant achter de regering. 
Zelfs zijn slippendrager Theo Hiddema heeft door het hele land 
als een volksmenner op alle soorten tractoren gestaan om de  
boeren te overtuigen van het belang waarvoor ons land staat. 
Geert Wilders heeft op verzoek van zijn vriend Mark Rutte, 
staand op platte wagens, de Nederlandse boeren van noord naar 
zuid en van oost naar west niet gevraagd, willen jullie meer of 
minder stikstof maar willen jullie meer of minder schone lucht.

 De oliemaatschappijen zijn uit eigen beweging begonnen met 
het geleidelijk ombouwen van hun traditionele pompstations 
naar stations waar binnen vijf jaar alleen nog maar elektrische 
voertuigen terecht kunnen. De regering heeft om die reden de 
transportsector en de Nederlandse autobezitter vanaf 2023 een 
ruime subsidie in het vooruitzicht gesteld om probleemloos 

over te kunnen schakelen naar elektrisch rijden. Als voorbeeld 
heeft Mark Rutte nu al, enigszins emotioneel, afscheid genomen 
van zijn zeer oude, vervuilende Saab. Hij rijdt nu triomfantelijk 
rond in een elektrische Smart. Kortom, Nederland heeft de bijna  
laatste plaats spectaculair verlaten en staat weer met stip boven-
aan als het gaat om de vergroening in Europa.

Dichter bij huis hebben de ontwikkelingen ook nogal een vlucht 
genomen. Het dorpshart met gezellige winkels trekt onverwacht 
veel publiek en de kleine restaurantjes hebben zelfs Wageningse 
studenten moeten inhuren om de talrijke klanten tijdig te kun-
nen bedienen. Het dorpscentrum is geheel zelfvoorzienend door 
het gebruik van warmtepompen en zonnepanelen en zelfs om-
liggende woningen maken dankbaar gebruik van restwarmte en 
overtollige energie. Het commerciële succes van het dorpshart 
heeft er ook toe geleid dat in het voormalige pand van garage 
Philipsen aan de Polderstraat 5 een Lidl is geopend. Er is sinds 
kort een werkgroep samengesteld uit enthousiaste dorpsgeno-
ten die gaan onderzoeken of er in een leegstaand pand aan de 
Poort van Midden Gelderland Rood een klein theater kan wor-
den gevestigd. Geruchten dat enkele ‘slapende’ muzikanten uit 
Heteren het initiatief hebben genomen om een harmonie (Jubal) 
op te richten, berusten op waarheid. De initiatiefnemers zagen 
jaarlijks met lede ogen aan dat fanfares uit de omgeving Sint  
Nicolaas en zijn gevolg door het dorp begeleidden. Het doel is om 
de Goedheiligman en zijn zwarte, witte of anderszins gekleurde 
pieten eind 2021 met Jubal te begeleiden.

De aanleg van een ruime jachthaven en camping aan de rand van 
de Randwijkse Waarden trekt in het zomerseizoen mensen van-
uit het hele land naar het dorp. Door de bewoners en plaatselijke 
middenstand worden deze passanten gastvrij onthaald en in de 
landelijke en persoonlijke beoordelingen scoort Heteren een 8,7. 
Het wandelpad langs de Rijn vanaf de Spoordijk in Boven Driel 
is doorgetrokken tot Randwijkse Waarden en wordt met name 
in de weekends druk bewandeld. De vrijdagmarkt is geleidelijk 
uitgebreid met diverse kramen. Zo kunnen de bewoners terecht 
voor fournituren, ondergoed in kleine tot zeer grote maten, 
stoffen, lederwerk, kleding, keukengerei en e-books. 

Ach ja, zo kun je zoveel wensen bedenken. Maar helaas blijven 
het wensgedachten die stuiten op de naakte realiteit.

De Kerkuil.

Wensgedachten

Ons prachtige blad wordt gratis huis-aan-huis 
verspreid in heel Heteren. Dat is heel bijzonder. 
Maar dat kan alleen met hulp van bedrijven die 
adverteren. Maar dat gaat niet vanzelf. Help ons!

Wilt u ook adverteren? Kijk voor meer informatie  
op www.peperbus-heteren.nl/adverteren



98|8

‘Geertje 
in Japan’
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Op 21 augustus is Geertje Preuter naar Japan vertrokken. Bestemming is het eiland Shikoku. 

Doel: het wandelen van de Shikoku88, een pelgrimstocht langs 88 tempels. Afstand: 1200 kilometer, 

wandelingen van vijftien kilometer per dag. Op 14 november komt Geertje terug naar Heteren. 

Hoe het haar is vergaan lees je volgend jaar in de Peperbus. DOOR JELLE LOOSMAN

Toevallig ontmoet ik Geertje tijdens een wandeling 
door de Randwijkse Waarden. Het valt op dat ze 
met een enorme rugzak loopt. Ze vertelt dat ze aan 
het trainen is voor een wandeltocht van drie maan-
den in Japan. Een week voor haar vertrek praat ik 
met de 65-jarige Geertje over wat haar beweegt om 
dit doen. Het gesprek vindt plaats op de favoriete 
plek van Geertje: in de serre van haar bungalow aan 
de Hoenderkamp. Het valt op dat op diverse plek-
ken in de woning een beeld(je) van Boeddha staat. 
“Drie maanden geleden ben ik gestopt met werken. 
Ik had een drukke baan als workforce manager bij 
ATOS en reed de afgelopen jaren vier dagen per 
week op en neer naar Amstelveen.”

“Tien jaar geleden kreeg ik een tip, via mijn vrien-
din uit Heteren, dat er een huis te koop stond aan de 
Hoenderkamp. Vanwege mijn drukke baan heb ik 
niet zo veel met Heteren gehad. Wanneer ik terug 
ben uit Japan ga ik me aanmelden voor een huis- 
kamerconcert bij mij thuis, dat vind ik leuke pro-
jecten. Verder ga ik al wel steeds meer in het dorp 
naar bijvoorbeeld de kapper en de schoonheids-
specialist. En ik ben benieuwd wat er in Heteren 
nog gaat gebeuren de komende jaren. Ik woon hier 
heerlijk, dicht bij de uiterwaarden en aan de over-
kant de bossen en de heuvels. Ik hou van sporten 
(wandelen, hardlopen, fietsen), klassieke muziek, 
lekker eten en gezellige avondjes met goeie ge-
sprekken. Mijn grootste hobby is vakantie.”

“Toen ik veertig jaar bij ‘de zaak’ was, kreeg ik een 
mooi geldbedrag. Ik dacht: “Wandelen in Tibet 
staat al heel erg lang op mijn lijstje.” Daarna ben ik 
twee keer in Peru geweest, trektochten gemaakt. 
De Machu Picchu was een geweldige ervaring; dat 
lopen in die bergen, de stilte, boven de wolken, zo 
groots en weids. Ik ben wel van het ‘alleen’ lopen, 
je kunt dan stoppen wanneer je wil en genieten 
wanneer je wil. Om het allemaal een plek te geven, 
schrijf ik mijn gedachten op in een dagboek. Als  
het bijvoorbeeld een dag niet lekker gaat of ik  
maak iets moois mee dan schrijf ik dat van me af.  
Vorig jaar schreef ik bijvoorbeeld: “Waarom wil ik  
dit eigenlijk en wat zijn mijn grootste angsten?”

“Mijn grootste angst is om te verdwalen. Daarom 
heb ik een app (maps.me) geïnstalleerd en een  

routeboekje aangeschaft. De route is overigens 
goed beschreven en aangegeven. Hierdoor wordt 
mijn angst om te verdwalen minder. Ook ben ik lid 
geworden van een groep mensen die de Shikoku88 
hebben gelopen of nog gaan lopen. Maar uiteinde-
lijk ga ik het alleen doen. Ik ben van plan een outfit 
te kopen die de pelgrims dragen. Door deze kleding 
word je op straat herkend en krijg je misschien een 
gratis slaapplaats aangeboden. En je mag overal 
kamperen. Ik ben benieuwd of het ook werkt.”

“Ik ben geen boeddhist, ik geloof niet in reïncar-
natie. De filosofie van het leven, het helpen, het 
niet oordelen, dat spreekt mij wel aan. Het blijft 
me bezighouden, ik ben ook wel heel benieuwd hoe  
het boeddhisme beleefd wordt in Japan. Ik ga van 
tevoren twee nachten in een tempel slapen en  
mediteren. Voor mij is dit nodig voor, ik noem het 
‘onderhoud’. Ik ben zo druk geweest en wat wil ik 
nou en wat wil ik niet? Wat ligt er nog in het ver-
leden waar ik nog niet klaar mee ben? Dat is het 
een beetje. Ik kan dan weer verder. Dit zijn ook de  
onderwerpen die tijdens het wandelen voorbij zul-
len komen.”

“Een aantal voorbereidingen moet ik de komende 
dagen nog treffen. Bijvoorbeeld antwoord vinden 
op de vraag: “Hoe kan ik weten waar een tyfoon is?” 
Verder ben ik aan het trainen met bepakking van 
zo’n tien kilo. Dit is inclusief twee liter water. Ik 
weet zeker dat ik goed voorbereid ben. Heb bijvoor-
beeld in een Excel-bestand staan wat ik meeneem 
en hoeveel het precies weegt. Mijn enige zwakke 
plek is mijn rug en die houdt zich goed.”

Uit het enthousiaste verhaal van Geertje blijkt dat 
ze niet kan wachten om de magie van de Shikoku88 
te ervaren. “De dijk bij Heteren is mooi, maar die 
kan ik nu wel dromen.” Lachend besluit ze: “Ik ben 
klaar om de weg naar de verlichting te gaan lopen.”

Naschrift redactie:

Op 18 oktober is Geertje, eerder dan gepland, weer 

thuisgekomen. Ze heeft door het slechte weer haar 

reis moeten aanpassen waardoor zij eerder door haar 

budget heen was.

 aantal gewicht

kampeerspullen en overig

rugzak 1 1540

regenhoes / zak 1 310

schoudertas 1 212

heuptasje 1 208

drink houder 1 35

tent (Hilleberg 

Enan) 1 1200

slaapzak 1 513

slaapmatje 1 243

kussentje 1 132

route boekje 1 255

brandertje 1 105

vuurmaker 1 29

pannetjes 1 176

bordje 1 44

beker 1 54

spork 1 20

stokjes 1 11

reparatiesetje 1 156

hoofdlampje 1 87

  

apotheek en toilet   

Deet 1 70

Afterbite 1 23

lippenzalf 1 13

clean hygienen 1 

zonnebrandcrème  1 65   

shampoo / douche 1 26

tandpasta 1 31

kam 1 12

tandenborstel 1 14

tandenstokers 18 7

tandfloss 1 13

deodorant 1 41

Otrivin 1 23

scheermesje 1 11

schaartje (nagel) 1 12

pincet 1 6

wasmiddel 1 28

naaisetje 1 43

blarenpleisters stripje 3

setje 1 29

talkpoeder 1 15

tekentang 1 8

vijltje 1 8

Rennies 48 54

Voltaren K 

(diclofenac) 20 8

Paracetamol 20 19

brillendoekjes 8 18

   

communicatie

Iphone 1 207

snoer Apple 1 20

wereldstekker 1 132

schriftje 1 108

ballpoint 2 26

E-reader 1 220

snoer e-reader 1 32

waka waka 1 164

snoer waka waka 1 25

   

kleding

shirt korte mouw 2 208

sokken 3 91

Lange flodderbroek 1 191

broek driekwart 1 228

poncho 1 172

onderbroeken 3 144

bh’s 2 124

handdoekjes 2 114

   

totaal  8136 
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sterk door klein te blijven 
Buurtzorg Heteren

Iedereen heeft wel eens te maken met zorg zoals de huisarts, het ziekenhuis of de fysiotherapeut. Vroeger werd je gewoon overal 

geholpen en werd dit geregeld. Maar door de privatisering van vele instituten is dit ook geen zekerheid meer. Bij een gesprek in 

bijvoorbeeld het ziekenhuis of de apotheek is de factuur bijna belangrijker dan de fractuur. Ook op het gebied van de thuiszorg 

weet je niet meer of je de pleister alleen aangeleverd krijgt, hem samen met een mantelzorger moet plakken of dat de verpleeg-

kundige dit voor jou mag doen. Buurtzorg zorgt voor duidelijkheid. DOOR SEBASTIAAN JANSEN

Wat in de 19de eeuw begon als armenzorg en werd overgenomen 
door Kruiswerk en gezinsverzorging, is sinds ongeveer dertig jaar 
overgegaan in thuiszorg. Thuiszorg betekent de verzorging en 
verpleging die bij cliënten thuis wordt geleverd. Het is de eerste-
lijnsverzorging en bestaat uit verschillende soorten verzorging. 
Voorbeelden hiervan zijn verpleging, kraamzorg, huishoudelijke 
verzorging en persoonlijke verzorging. 

In 2007 richtte Jan de Blok het thuiszorgbedrijf Buurtzorg  
Nederland op. In Elst en Almelo werden de eerste teams verpleeg-
kundigen en ziekenverzorgenden ingezet. Het nieuwe aan deze 
thuiszorgorganisatie was het ontbreken van tussenliggende lagen 
zoals managers en leidinggevenden. De structuur van Buurtzorg 
is heel eenvoudig met een directeur en daaronder verpleegkun-
digen die het werk uitvoeren in zelfsturende teams. In 2009 kwam 
er Buurtzorg in onze regio, die de thuiszorg regelde in Heteren, 
Driel, Randwijk, Zetten en Herveld. In 2015 werd door de popu-
lariteit van Buurtzorg gekozen voor extra teams en kwam Buurt-
zorg Heteren-Driel-Randwijk tot leven. Buurtzorg Heteren-Driel-
Randwijk verzorgt de mensen in de vroegere gemeente Heteren.

Mensen hebben regie over eigen zorg
“Buurtzorg Heteren is een organisatie, die werkt met negen vaste 
krachten. Wij zijn een zelfsturend team, waarbij iedere verpleeg-
kundige zijn eigen cliënten heeft en deze mensen persoonlijk be-
geleidt. Wij willen proberen iedere cliënt een eigen begeleider te 
geven, die buiten de professionele verzorging ook de totale situa-
tie van een cliënt poogt te beheersen”, vertelt Conny Kooij (54), 
een van de pioniers van Buurtzorg Heteren. “Wij gaan in eerste 
instantie ‘buurten’ bij een nieuwe cliënt. In een oriënterend ge-
sprek trachten wij samen met de cliënt en de familie te bepalen 
wat en welke zorg zij nodig hebben. Wij kunnen veel verzorgen, 
maar door samenwerking met onder meer familie, huisartsen, 
fysiotherapeuten en apotheek heeft de zorg voor de zorgbehoe-
vende het meeste effect. De patiënten hebben de regie over hun 
leven door onze werkwijze weer in eigen hand.”

Persoonlijk contact
“Het grote voordeel voor de patiënt is het persoonlijke contact met 
een verpleegkundige of ziekenverzorgende. Je weet wie er komt 
en je weet dat deze persoon jouw problemen en wensen kent. Wij 
hebben allemaal via een intranetsysteem kennis van de patiënten. 
Wij hoeven dus niet naar een manager of een chef voor werkover-
leg. In principe kunnen wij onze eigen planning en ook die van de 
patiënt invullen”, vult Marjo Heijligers (58) aan. Zij is onder meer 
betrokken geweest bij de start van Buurtzorg in Elst en Almelo. 
“Het idee van kleine autonome zorgteams geeft ons de mogelijk-

heid om kwaliteit te bieden en niet de patiënten te behandelen als 
nummer. Buurtzorg wordt net als andere thuiszorgorganisaties 
volledig vergoed door het Basispakket.”

Keerzijde van succes
“Een probleem waar wij hier wel eens tegenaan lopen, is dat wij 
te populair worden voor ons kleine team. Wij kunnen helaas niet 
meer mensen helpen dan ons team groot is. Een tweede team star-
ten is moeilijk en komt niet van de grond door bijvoorbeeld een 
schrijnend tekort aan opgeleid verzorgend personeel. Het gebeurt 
dus wel eens dat wij iemand nee moeten verkopen, terwijl wij dit 
echt niet willen”, weet Conny uit ervaring. “Helaas brengt het suc-
ces van Buurtzorg dit met zich mee.”

Preventie
“Ondanks het succes van onze organisatie, wordt er binnen Buurt-
zorg ook gekeken naar de toekomst. En deze toekomst is preven-
tie. Mensen op het gezonde pad sturen wordt steeds belangrijker. 
Ook hier is voor ons in de toekomst een taak weggelegd”, vertelt 
Marjo. “Maar de meeste preventie-
projecten staan nog in de kinder-
schoenen.” Voorlopig kunt u nog 
steeds op Buurtzorg Heteren-Driel-
Randwijk bouwen. 

Heeft u naar aanleiding van dit 

artikel vragen over Buurtzorg, 

dan kunt u contact opnemen met: 

heteren@buurtzorgnederland.com ©
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Herfst

Op Landgoed Overbetuwe aan de Uilen-
burgsestraat gaan we iets moois realise-
ren. Een groep enthousiaste vrijwilligers 
is al bezig met het uitwerken van plan-
nen. Ze kunnen altijd hulp gebruiken van 
mensen die dit willen sponsoren in man-
kracht en/of geld. Wij willen namelijk van 
de paardenbak een vlindertuin maken. De 
paarden zijn allemaal weg en dus is de bak 
niet meer nodig. Als we het zand eruit ha-
len en er goede grond in stoppen dan kun-
nen we er een heerlijke bloementuin van 
maken voor vlinders, bijen en hommels. 

Maar niet alleen voor de vliegende dier-
tjes wordt dit leuk, dit wordt ook super 
voor de inwoners van Heteren. We gaan er 
een verhard prieeltje maken zodat ook de 
mensen die rolstoel afhankelijk zijn hier 
een poosje heerlijk kunnen zitten en van 
de mooie bloemen en vlinders kunnen 
genieten. Tussen de planten maken we 
natuurlijke paadjes zodat je, als je wel goed 
ter been bent, heerlijk tussen de bloeiende 
bloemen door kunt struinen. Als je zin 
hebt om mee te helpen, met mankracht, 
je graafmachine, je ideeën of kunde als 
hovenier, bel dan (06) 51 62 88 46.
Deze bak moet een mooie bloemenzee 
worden.

Een dirigent staat meestal flink met zijn 
armen te zwaaien voor een koor of orkest. 
Maar wat doet een dirigent nu eigenlijk 
precies? Tijdens het kindercollege ‘Met 
toeters en bellen’ van dirigent Herman 
Schimmel kom je dit precies te weten. 
Ben je er op donderdag 14 november ook 
bij in de bieb? 

Herman Schimmel is al meer dan veertig 
jaar dirigent van koren en orkesten. Hij 
vertelt waarom een dirigent zo belangrijk 
is bij muziekoptredens. Je hoort ook wel-

ke instrumenten er allemaal zijn. Mis-
schien mag je zelf ook wel even dirigeren!
Dit kindercollege duurt van 15.30 tot 
16.30 uur en is voor kinderen vanaf 6 jaar. 
Meld je vooraf aan via heteren@obgz.nl 
of in de bibliotheek. Het kindercollege is 
helemaal gratis. 

Er vinden het hele jaar door kinder-
colleges plaats in de bibliotheken van 
de Bibliotheek Gelderland Zuid. Kijk 
voor het hele overzicht op www.obgz.nl/ 
kindercolleges.

Kindercollege van een echte  
dirigent in Bibliotheek Heteren

Overbetuwe Doet is het platform voor 
bewonersinitiatieven in de gemeente 
Overbetuwe. Inwoners van Heteren be-
slissen zelf welke activiteiten en projec-
ten geld krijgen van de gemeente. Elk 
huishouden krijgt twee keer per jaar een 
cheque en kan deze doneren aan één of 
meer initiatieven. Iedereen kan zijn/
haar idee aanmelden en geld, materiaal 
en hulp verzamelen.

Steun aan Heterense initiatieven

In Heteren zijn de volgende  
initiatieven die uw steun hard 
nodig hebben: Intocht Sinter-
klaas, Sociaal hart voor Heteren, 
Openbare AED Kastanjelaan, 
De Peperbus, Kinderkleding- en 
speelgoed beurs, Koningsdag, 
Informatie-ledscherm, Vlin-
dertuin landgoed Overbetuwe 
en HeteRUN.

Voor meer informatie, accreditaties, interviewaanvragen en beeldmateriaal 

kunt u contact opnemen met Susan Bink, de PR-medewerker van de Biblio-

theek Gelderland Zuid: sbink@obgz.nl, telefoonnummer (024) 327 49 16.

Koop ook zo’n unieke vlag!
Wat zou het geweldig zijn; heel Heteren 

dat op 5 mei 2020 volhangt met onze 

‘eigen’ Heteren viert Vrijheid vlag! 

Hiermee eren we wat onze bevrijders 

in en om Heteren voor onze vrijheid 

hebben gedaan. Ga voor de prijzen en 

om je aan te melden voor een van de 

vlaggen naar www.dorpsraadheteren.nl/

heteren-viert-vrijheid. 
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Elfde speelweek Fun4kids groot succes

Steps op dinsdag 19.30

De leukste 
groepslessen voor 
volwassenen!
Next Movement biedt danslessen aan 
voor kinderen en jongeren. Maar daar-
naast zijn er ook groepslessen voor vol-
wassenen. Van maandag t/m donderdag 
is er een ruime keus aan sport- en dansles-
sen! Qua sport is Steps de allernieuwste 
aanwinst bij Next Movement. Een hype 
uit de jaren 90 die helemaal is opgepoetst 
naar een effectieve sportles anno nu. 
Daarnaast is Zumba voor sporters die  
houden van een Latin-touch, Dance  
Work-out om al dansend te sporten en 
Yoga/Pilates voor kracht, lenigheid en 
balans. Daarnaast weten volwassenen 
ook onze danslessen te vinden! Je bent na-
melijk nooit te oud om te leren. Ook dans 
kan je op latere leeftijd oppakken. Street-
dance Adults is een hippe les om urban te 
leren dansen, Latin Streetdance om de 
techniek van Latijns Amerikaanse dans 
te leren en Dancehall/Hiphop (15-25 jr) 
als perfecte combi tussen sexy moves en 
de stoere kant van hiphop. 

Tijdens de elfde speelweek hebben we 
iedere dag rond de 250 kinderen mogen 
verwelkomen bij de manege. Deze hebben 
allemaal een geweldige speelweek gehad, 
dit kon niet zonder de hulp van veel vrij-
willigers. Dit aantal liep op van maandag 
met 35 personen naar donderdag met 50 
vrijwilligers. De vaste onderdelen hutten 
bouwen, beauty dag, koken en bakken en 
knutselen werden goed bezocht. 

Tijdens de week hebben we twee initia-
tieven van OverBetuweDoet uitgevoerd. 
Dit waren betere bewegwijzering middels 
infoborden en doeken met spelregels. Het 
tweede was extra geld voor een uitgebrei-
de sportdag. We hopen dat deze initiatie-

ven resp. de veiligheid en beweging op de 
speelweek ten goede zijn gekomen, zodat 
kinderen en vrijwilligers nog lang een 
leuke en veilige speelweek mogen beleven.

Dit jaar hebben zich een groot aantal 
nieuwe vrijwilligers aangemeld. We hopen  
dat we uit dit bestand een aantal goed be-    
stuursleden kunnen halen, zodat ook de 
toekomst van de speelweek gewaarborgd 
is. Voor wie vrijwilliger wil worden; meld 
je aan bij Fun4kidsweek.nl.

Alle vrijwilligers bedankt voor jullie inzet 
en we hopen jullie volgend jaar weer te 
zien.

Het bestuur

Verleden jaar hield Couleur Locale voor 
het eerst een kerst sing-in in de katholieke 
kerk te Heteren. Het publiek reageerde  
enthousiast en zong de bekende kerstlie-
deren uit volle borst mee. Dat gaan we dit 
jaar weer doen. Op zondag 22 december 
bent u van harte welkom om met ons mee 
te zingen. Op het repertoire staan ook 
minder bekende kerstnummers die het 
koor voor haar rekening neemt afgewis-
seld met de vertrouwde kerst meezingers. 

Het programma op 22 december start om 
15.00 en de toegang is gratis.
Onder leiding van onze nieuwe dirigent 
Lotte Janssen gaan we er een sfeervolle 
kerstmiddag van maken.

Ook zin om in een koor mee te zingen?  
Op donderdagavond oefenen we vanaf 
20.00 uur in de Julianaschool in Heteren.  

Meer info: www.koorcouleurlocale.nl.

 
Kerstsamenzang met 
Couleur Locale



16

Fo
to

’s
: G

a
b

i 
va

n
 B

re
en

en

4Hete
RUN

e

280
LOPERS

V
ee

l 
m

ee
r 

fo
to

’s
 z

ij
n

 t
e 

vi
n

d
en

 o
p

 w
w

w
.h

et
er

u
n

.n
l

17

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 6 januari 2020 jouw artikel 

naar hetereninactie@peperbus-heteren.nl.  

Een bericht voor ‘Heteren in actie’ telt 

maximaal 140-150 woorden. Eventuele 

foto’s graag met voldoende resolutie aan-

leveren. Op basis van beschikbare ruimte 

wordt de grootte van de foto aangepast.  

De volgende Peperbus verschijnt op  

31 januari 2020. 

Op zondag 6 oktober was de vierde editie 
van de HeteRUN. Ondanks het slechte 
weer was de opkomst, met ruim 280 deel-
nemers, goed. Jong en oud, hardlopen of 
wandelen. De sportklas van het HPC en 
de vele vrijwilligers hebben hard gewerkt 
om er een mooie dag van te maken. Dit 
samen met de enthousiaste deelnemers 
en de steun van lokale sponsoren maak-
ten deze dag tot een succes. Voor de bewo-
ners van Liefkenshoek was het door het 
slechte weer helaas niet mogelijk om deel 
te nemen, de bewoners hebben een alter-
natief feestje in het restaurant gevierd. 
De organisatie kijkt alweer vooruit naar 
de speciale 5e editie in 2020!

Fotoimpressie zie pagina hiernaast.

HeteRUN

Zouden we in het najaar van 2019 niet een 
extra nummer kunnen maken over het 
laatste oorlogsjaar in de Betuwe? Zo be-
gon in het redactieoverleg van de Peper-
bus vorig jaar het denken over een spe-
ciale uitgave, dat tenslotte uitmondde in 
het verschijnen van een tachtig pagina’s 
dik bewaarnummer onder de titel ‘Water 
en Vuur’. Het is niet alleen in Heteren, 
maar ook in acht andere dorpen in de 
Midden-Betuwe uitgekomen.

De redactie zocht samenwerking met 
de Historische Kring Midden-Betuwe, 
die beschikt over kennis, foto’s en ander 
materiaal. Samen met Ton Janssen, Ed 
Janssen en Daan Viergever van die Kring 
werd een redactionele opzet gemaakt. 
En zo gingen we ook op zoek naar het  
benodigde geld om het blad bij een kleine 
tienduizend adressen gratis in de bus te 
kunnen krijgen. 

Driekwart van de kosten werd gedekt 
door subsidies van de provincie Gelder-
land en de gemeente Overbetuwe, in 
het kader van het programma Rivieren- 
gebied Herdenkt. Ruim duizend euro 
kon worden bijgelegd door de donaties 
van Heterenaren in het kader van de actie 

Overbetuwe Doet. Sponsoren en de pen-
ningmeester van de Historische Kring 
deden de rest. Maar zonder de inzet van 
vele vrijwilligers – schrijvers, fotografen 
en bezorgers – had Water en Vuur nooit 
op deze manier uit kunnen komen.

Dinsdag 15 oktober kregen vijf ooggetui-
gen van de laatste oorlogsdagen in een 
volle Vloedschuur in Heteren de eerste 
exemplaren uitgereikt. Sommigen van 
hen figureren zelf in het blad. Hun herin-
neringen, dagboekfragmenten en tal van 
illustraties laten nieuwe generaties ken-
nis maken met verhalen die de moeite 
waard zijn om doorverteld te worden.

Een speciale ‘Peperbus’
over het laatste oorlogsjaar
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Vijf ooggetuigen uit de oorlogsjaren ontvingen een eerste exemplaar van ‘Water en Vuur’. 

Van links naar rechts: Daan Viergever, Ton Hendriksen, Thijs van Woerkom, Dicky van 

Putte-van Stekelenburg en Henk van Lonkhuijzen.

Winnaar 
kruiswoordpuzzel

De kruiswoordpuzzelprijs van de afge-
lopen Peperbus zomereditie is gewon-
nen door Marlon Roelofse. Uit handen 
van redactielid Peter Willemsen (tevens  
sponsor van de prijs) heeft Marlon de 
contactgrill ontvangen.
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“Toen we het pand bezochten, waren we gelijk verkocht”, vertelt 
Sander. “Het heeft enorm veel inhoud, de kamers zijn mooi en 
het heeft een grote tuin. Heteren is ook een prachtig dorp. Lek-
ker ruim, de bus stopt voor de deur en de supermarkt ligt om de 
hoek.” Sinds juli van dit jaar zijn Sander en Evelien er dag en nacht 
te vinden om het pand op te knappen en geschikt te maken voor 
het gezinshuis.

Restaurant
Dat sommige inwoners van Heteren dachten dat er iets van een 
restaurant zou komen, hoorden Sander en Evelien pas toen ze de 
sleutels kregen. Evelien: “Dat hadden we graag eerder willen we-
ten. Pas toen werden we op de hoogte gebracht dat er een bepaalde 
onrust was. Ook werd er een vervelend bericht op facebook ge-
plaatst, waar veel reacties op kwamen. Men dacht o.a. dat er tbs’ers 
of verslaafden bij ons zouden komen wonen. Verder hoorden we 
veel via via. We wisten niet wat ons overkwam. Dat was ongemak-
kelijk. Je voelt je dan niet helemaal welkom. Om de onduidelijk-
heid weg te nemen hebben we een bericht op facebook geplaatst. 
Dat heeft geholpen. Als de verbouwing straks klaar is, willen we  
de buurtgenoten uitnodigen om een kijkje te komen nemen.”

Missie
Evelien en Sander beginnen het gezinshuis vanuit het idee dat elk 
kind recht heeft op een thuis, waar het zich veilig voelt en waar 
ruimte is om zich goed en gezond te ontwikkelen. Sander: “Som-
mige kinderen en jongeren kunnen om verschillende redenen 
niet altijd meer thuis wonen. Soms is dat van tijdelijke aard en 
geeft een periode in een prettige andere omgeving al voldoende 
rust. Thuis in Huis biedt voor deze jeugdigen een veilige plek.” 

Evelien vult aan dat ze hoopt een plek te creëren waar kinderen 
zich thuis voelen, waar ze zichzelf kunnen zijn en waar met de 
juiste begeleiding een goede ontwikkeling voorop staat. “In ons 
huis scheppen we het kader waar kinderen zelf vorm leren geven 
aan hun leven, keuzes leren maken, verantwoordelijkheden leren 
dragen en relaties aangaan. Tevens de kans krijgen zich te ont-
wikkelen van kwetsbaar kind naar jongvolwassene met een eigen 
rol in de samenleving. Wij geloven in betrokkenheid en indivi-
duele zorg op maat. Daarom werken we samen met een netwerk,  
dat bestaat uit professionals en vrijwilligers.”

Optimistisch
Het is een insteek waar Evelien en Sander elkaar in gevonden heb-
ben, ieder vanuit een andere achtergrond. Evelien weet uit eigen 
ervaring hoe belangrijk een veilige basis is. “Ik was druk, luisterde 

niet goed, deed veel dingen die niet mochten”. Gelukkig had ik 
een speeltuin in de buurt. Deze speeltuin werd door professionals 
gerund. Voor mij was het mijn tweede thuis. In de speeltuin was 
elke dag een nieuwe dag en begon je met een schone lei. Er was veel 
geduld en er werd onvoorwaardelijk van mij gehouden. Hierdoor 
kon ik me goed ontwikkelen. Ik werd vrijwilliger in de speeltuin. 
Toen ik zestien werd, kreeg ik daar mijn eerste arbeidscontract.” 
In de jaren die volgden deed Evelien aan wijkwerk, jongerenwerk 
en was sociaal makelaar. Daarna werkte Evelien nog acht jaar in 
de geestelijke gezondheidszorg op een beschermde woonvorm  
bij Kwintes in Almere, waar ze Sander leerde kennen. Sander: 
“Evelien is ijverig, optimistisch, enthousiast en multi-inzetbaar. 
Ze kan goed verbindingen leggen tussen mensen, om vervolgens 
tot oplossingen te komen. Ze is een stuk jonger dan ik, maar als  
je dezelfde zienswijze hebt op bepaalde zaken, dan maakt dat  
niets uit.” 

Horeca
Zelf was Sander al twintig jaar kok en kelner, toen hij in de zorg 
terecht kwam. “In 2000 gooide ik mijn hele leven om en stap-
te zonder enkele ervaring de zorg in. Ik wilde meer voor mijn  
medemens kunnen betekenen. Ik begon mijn nieuwe loopbaan  
in de gehandicaptenzorg. Bij deze stichting heb ik horeca gerela- 
teerde dagbestedingsactiviteiten bedacht en opgezet. Mijn ken- 
nis en ervaring uit de horeca kon ik op deze manier goed inzetten 
binnen de dagbesteding. Vol overgave heb ik me op deze functie  
gestort, want de wereld waarin de medemens afhankelijk is van  
anderen raakte me. Vijf jaar lang heb ik me vanuit die plek ont- 
wikkeld via opleidingen, trainingen en cursussen en heb toen de 
overstap gemaakt naar het werken als begeleider op een woon-
vorm in de geestelijke gezondheidszorg te Amersfoort. Bij deze 
stichting in Bos en Duin zijn we een nieuwe woonvorm gestart  
voor jongeren met een psychische kwetsbaarheid. In de twee jaar  
dat ik daar werkte, heb ik veel geleerd. Tevens werd voor mij  
steeds duidelijker dat mijn kracht lag in het begeleiden van  
deze doelgroep. In 2008 heb ik de overstap gemaakt naar Stich-
ting Kwintes in Almere. Ik heb bij Kwintes gewerkt op diverse  
beschermde woonvormen.”

Evelien geeft aan dat Sander door zijn leeftijd en ervaring zeer ge-
schikt is om een vaderrol te vervullen. “Sander heeft veel levens-
ervaring. Bovendien is hij laagdrempelig in het contact en heeft 
humor. Hij denkt in oplossingen. Hij wil net als ik graag iets be-
tekenen voor de medemens.”

Meer informatie op: http://thuisinhuis.eu
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DOOR JOHAN KROES

In de oude apotheek aan het begin van de Dorpsstraat is binnenkort een nieuw medicijn verkrijgbaar: liefde en aandacht.  

Sander Cult (57) en Evelien Regnat (33) starten er namelijk met het gezinshuis Thuis in Huis voor kinderen die niet langer bij hun 

eigen ouders of verzorgers kunnen wonen. Er komen dus geen tbs’ers of verslaafden te wonen en het wordt ook geen restaurant, 

zoals sommige inwoners van Heteren dachten. 

Een nieuwe bestemming
voor de oude apotheek 
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Op zaterdag 16 november hopen wij Sinterklaas 
met zijn Pieten weer te begroeten in Heteren. De 
aankomst is bij de veerstoep aan de Rijn. We gaan er 
weer een fantastische ‘kinderfeest’ van maken!!
Natuurlijk hebben wij als Sint Comité weer een 
prachtig programma samengesteld en hopen dan 
ook op een grote opkomst. Dit jaar pakken we uit 
voor iedereen in de leeftijd van 0-99 jaar!

De toegangsbandjes voor het kinderuurtje en de  
bovenbouwbingo worden op school uitgedeeld. 
Kinderen uit Heteren die onderwijs volgen buiten 
Heteren zijn natuurlijk ook van harte welkom deze 
dag. Voor deze kinderen ligt er op donderdag 14 of 
vrijdag 15 november een armbandje klaar bij Kap-
salon Piki’s aan de Flessestraat 40 in Heteren.

Tijdens de intocht dit jaar zal Sinter-
klaas een van zijn junioren meene-
men! Pepito is zijn naam, hij is negen 
jaar en wil heel graag de kinderen van 
Heteren wat lekkers brengen!
Ook zullen we dit jaar een stop maken 
op de Flessestraat om muziekvereniging Sint Bavo 
uit Angeren te laten vaandelzwaaien voor de bewo-
ners van Liefkenshoek.
Ook dit jaar zal KIM’s Snackhut aanwezig zijn op 
het terrein van de Bongerd, waar u terecht kunt 
voor een warme snack!

Nieuw dit jaar is een Sintdisco voor de jeugd van de 
middelbare school t/m 15 jaar.
De disco is bij Café 41 aan de Dorpsstraat, de avond 
voor de intocht, 
En als afsluiter van de dag hebben we een loterij, 
verzorgd door verschillende winkeliers uit Heteren. 
De hoofdprijs is 1 MINUUT GRATIS WINKELEN 
BIJ DE JUMBO!!!!

We rijden niemand stilletjes voorbij en hopen voor 
iedereen op veel zoet en lekkers!!
Tot ziens op zaterdag 16 november 2019!! 

Het Sint Comité

14:00u  Aankomst Sint en zijn Pieten aan de veerstoep
Aansluitend bovenaan de veerstoep toespraak burgemeester of wethouder 
en een woordje van de Sint. De Sint zal vervolgens in zijn koets stappen en 
via de Kastanjelaan en Flessestraat naar de Bongerd rijden.

LET OP!! 
Ter hoogte van Piki’s zal een stop zijn om zo de bewoners van Liefkenshoek 
te kunnen begroeten en het vendelen (vaandelzwaaien) van Sint Bavo te 
bewonderen!

Start activiteiten sinterklaasfeest!

15:30u  Kinderuurtje groepen 1 t/m 4
•  Zaal open 15:30 > sporthal
•  Begin 15:45, eind 16:45
•  Oranje bandje; ZONDER INGEVULD BANDJE GEEN TOEGANG!
 
15:30u Pietenbingo groepen 5 t/m 8
•  Zaal open 15:30 > zaal HTTC naast de sporthal
•  Begin 15:45, eind 17:00 uur
•  Groen bandje; ZONDER INGEVULD BANDJE GEEN TOEGANG!

15:50u Fotomoment van 0 t/m 3 jaar. 
Sint en Piet zullen de tijd nemen om op de foto te gaan. 
Gelieve zelf de foto’s te nemen i.v.m. de wet op de privacy.
Ook zal er tijd zijn om je mooiste tekening te overhandigen!

16:30u  SINT PAKT UIT ! 
VERLOTING VAN VERSCHILLENDE PRIJZEN 
mogelijk gemaakt door de winkeliers uit Heteren! 
Met als HOOFDPRIJS 1 MINUUT GRATIS WINKELEN 
bij Jumbo Teun van Blijderveen in Heteren!

16 NOV. 14.00 uur PROGRAMMA - INTOCHT SINTERKLAAS

Sinterklaasintocht 
Heteren

Zaterdag 16 november 14.00 uur
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“Wij gaan binnenkort met de KNVB en de leden aan tafel om te 
kijken welk beleid wij voor de komende jaren willen vaststellen.  
De KNVB heeft hiervoor draaiboeken en een begeleider, die ons 
gaat helpen om van onze visie onze missie te maken. De visie van 
onze club is momenteel duidelijk. Wij zijn een no-nonsens dorps-
vereniging, waar ieder lid plezier moet hebben in het beoefenen 
van zijn hobby. Het moet een goed gevoel geven als jij met jouw 
tasje bij onze club komt om daar lekker een potje te voetballen.”

Groen en maatschappelijk besef
“Onze vereniging probeert inmiddels al een aantal jaren een an-
dere rol in onze dorpsgemeenschap te spelen. Wij zijn niet alleen 
de voetbalvereniging, maar trachten ook een maatschappelijke rol 
te hebben in Heteren. De maatschappij verandert en wij moeten 
daarop inspelen. Ook het vorige bestuur was deze weg reeds in-
geslagen en wij willen dit voortzetten. Maatschappelijke thema’s 
waaronder alcoholgebruik, tabak, pesten en discriminatie wor-
den op verschillende manieren onder de aandacht gebracht”, weet  
Jansen. “Een ander thema dat ontzettend leeft momenteel, is 
milieu. Met het gebruik van zonnepanelen en het verduurzamen  
van ons energieverbruik, dragen wij ons steentje bij aan een  
beter en groener milieu.”

Meewerkend voorman
“De overname van bestuurlijke taken was nog niet makkelijk. 
Het oude bestuur had meer dan twintig jaar gezeten en zich met 
hart en ziel ingezet voor de club. Zij waren niet alleen beleids-
makers, maar ook uitvoerders van dat beleid. Deze mannen had-
den in het verleden heel veel werk verzet, maar ook te veel taken 

op zich genomen. Dat wilden wij graag terugdraaien, want dat is 
eigenlijk moeilijk vol te houden in een modern huishouden. Wat 
oud-voorzitter Tonnie Jansen en secretaris Leo Hendriks alle- 
maal hebben gedaan was geweldig, maar dat eist zijn tol. Vaak  
deden ze dat uit noodzaak, maar wij willen deze noodzaak bij de  
leden leggen. Wij willen taken weer bij de leden terugbrengen”, 
legt Jansen uit. “Wij hebben dan ook de verenigingstaken geïntro-
duceerd. Dit betekent dat ieder lid of een ouder van een minder-
jarig lid, twaalf uur verenigingswerk moet verrichten. Deze taken 
kunnen bardiensten, een rol als scheidsrechter of werkzaam-
heden binnen het wedstrijdsecretariaat op zaterdagochtend zijn. 
Leden die reeds taken verrichten zoals bijvoorbeeld een team- 
begeleider of trainer, worden uiteraard uitgezonderd van deze 
verenigingstaken. Wij denken dat dit noodzakelijk is om als club 
te kunnen bestaan. Op vrijwillige basis taken uitvoeren voor je 
club is blijkbaar niet meer van deze tijd. Wij hebben bij andere ver-
enigingen gekeken en wij zien geen andere optie.” Met dit bestuur 
en de hulp van de meer dan vierhonderd leden kan voetbalvereni-
ging S.D.O.O. nog jaren vooruit.

Maatschappelijk besef 
nieuwe bestuur 

S.D.O.O.

DOOR SEBASTIAAN JANSEN

S.D.O.O. heeft sinds 2017 een bestuur bestaande uit voorzitter André Kuiper, secretaris Max Jansen, penningmeester 

Vincent Smit en sinds oktober 2019 bestuurslid Miranda van de Kamp. Zij moeten het beleid van de Heterense voetbalclub  

in de komende jaren gaan bepalen. Secretaris Max Jansen legt uit welk beleid dat moet gaan worden. 

V.l.n.r. Max Jansen, André Kuiper, Vincent Smit en Miranda van de Kamp
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Bastiaan Meerburg (41) weet alles van plaagdieren en in het bijzonder van ratten en muizen. De Gelderlander noemde hem 

onlangs nog ‘de rattenkenner des vaderlands’. Hij becijferde eens dat als de muizen- en rattenpopulatie met vijf procent  

afneemt, een kwart van het wereldvoedselprobleem is opgelost. DOOR JOHAN KROES

Hebben we in Heteren ook last van ratten en muizen?
“Op dit moment vooral van de woelmuis. Boeren hebben hier last 
van, want ze graven gangen in hun weilanden. Dit jaar piekt hun 
populatie. Dat komt vaak door gunstige omstandigheden het jaar 
ervoor. We hebben in 2018 bijvoorbeeld een lang najaar gehad, 
met hoge temperaturen. Tegelijk zie je dat de populatie 
roofdieren daar dan nog niet op is aangepast. De ‘na-
tuurlijke rem’ zit er dan nog niet op. Nu ga je zien dat 
door al die woelmuizen meer uilen gaan overleven. 
Zij houden de populatie onder controle houden. 
Boeren zien het wel als plaag. In Opheusden heb-
ben ze al weilanden onder water gezet. Bij ons thuis 
heb ik daarom een extra uilenkast voor steenuilen 
opgehangen. Die gaan op jacht naar de woelmuis.”

Wat fascineert jou aan muizen en ratten?
“Het zijn ‘superdieren’. Ze zijn helemaal op ons aan-
gepast. Zij profiteren optimaal van het feit dat wij 
als mensen vaak heel slordig zijn. Daar zijn ze helemaal 
in gespecialiseerd. Bovendien planten ze zich ontzettend snel 
voort. Een koppeltje ratten krijgt zo tachtig nakomelingen per 
jaar. Neem dan de panda. Die krijgt moeilijk nakomelingen en is 
enorm kieskeurig in zijn voedsel. Muizen en ratten eten gewoon 
met ons mee. Een rat eet vijftig gram per dag en je ziet wereldwijd 
dat ze daardoor veel oogstschade veroorzaken. Ongeveer vijftien 
procent van al het voedsel wordt opgegeten. Dat is zonde, want  
het gaat om voedsel wat al helemaal klaar is om te consumeren. 
Als je vijf procent van die populatie weet te bestrijden, dan heb je 
genoeg voedsel voor 280 miljoen mensen. ”

Hebben we in Heteren ook last van andere plaagdieren? 
“Sinds 2015 woon ik met mijn vriendin en twee kinderen in  
Heteren en ik heb de indruk dat dit heel erg mee valt. Heteren  

is best wel netjes, als je het vergelijkt met steden. In Arnhem heb  
je plekken waar veel afval op straat ligt en de overlast van ratten 
veel groter is. Dé plaag van 2019 was natuurlijk de eikenproces- 
sierups. Het ‘mooie’ van deze plaag was dat het mensen met de  

neus op de feiten drukt hoe belangrijk preventie is. Je ziet dat 
sommige gemeenten goed voorbereid waren. Andere  

gemeenten hadden jaren niks gedaan en opeens zaten  
alle bomen vol met de eikenprocessierups. Dat geeft 

veel ergernis bij inwoners. Ik heb de indruk dat 
de overlast in de gemeente Overbetuwe meeviel.  
Verder is er soms overlast van vliegen in afval- 
containers, vooral als het warm is.” 

Als onderzoeker aan de Wageningen Universiteit 
en daarnaast als directeur van het Kennis- en 

Adviescentrum Dierplagen (KAD) ben je iedere dag 
bezig met plaagdieren. Hoe is dat zo gekomen? 

“In 1997 begon ik aan de Wageningen Universiteit met 
een studie Dierwetenschappen. Ik was uitgeloot voor de 

opleiding tot dierenarts, maar kreeg het toch erg naar mijn zin. 
Uiteindelijk heb ik een afstudeervak gedaan over woelmuizen 
en ben daarna gepromoveerd op ziekteoverdracht door ratten en 
muizen. Vanuit het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) 
doen wij aan publieksvoorlichting en hebben we contact met veel 
gemeenten. Mijn belangrijkste boodschap is dat plaagdieren ge-
woon dieren zijn en natuurlijk gedrag vertonen. De beste oplos-
sing om overlast te voorkomen, is om die populatie zo laag moge-
lijk te houden in plaats van dat je ze moet doodmaken. Dit werk is 
ontzettend divers. Je weet ’s ochtends vaak niet waar je in de mid-
dag aan werkt. Het kan zelfs zo zijn dat je mensen met een fobie 
aan de lijn krijgt. Dat gebeurt zo’n twee keer per week. Die den-
ken dan dat er beestjes zijn, die er in werkelijkheid niet zijn. Het  
gaat dan met name om eenzame ouderen die psychosociale pro-
blemen hebben. We worstelen best wel met de vraag hoe hier  
het beste mee om te gaan.”

Van welke plaagdieren gaan we in de toekomst last hebben?
“Dat kan van alles zijn. Door de klimaatverandering komen er 
ongetwijfeld nieuwe soorten naar Nederland, zoals de tijgermug, 
de Aziatische hoornaar of het mediterrane draaigatje (een soort 
mier). De kunst is om er in de inrichting van onze woonomge-
ving al rekening mee te houden. Op een gegeven moment zijn er 
veel wadi’s aangelegd om regenwater op te vangen. Die hebben als 
nadeel dat als het waterpeil zakt er allemaal plasjes blijven staan. 
Dat is een perfecte broedplaats voor allerlei plaagdieren, zoals 
muggen. Of neem de speciale ‘mussenpannen’, waaronder mus-
sen kunnen broeden. Een zwarte rat kan goed klimmen, dus daar 
is het ook een goede nestgelegenheid voor. We moeten uitkijken 
voor oplossingen die andere problemen creëren. ” Fo
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Vijf tips om overlast te voorkomen

-  Wees alert en onderneem direct actie als je ratten aantreft.

Eén paartje ratten kan in een jaar tijd tachtig nakomelingen 

voortbrengen. 

-  Denk als een rat. Een rat heeft water, voedsel, schuilplaats 

nodig. Dus zorg ervoor dat je deze bronnen weghaalt.

-  Doe veel aan preventie. Maak je huis goed dicht, bijvoorbeeld 

door je spouwmuren dicht te maken. Of stimuleer de aan-

wezigheid van roofvogels.

-  Laat geen diervoer rondslingeren. Wees je bewust dat  

bijvoorbeeld een kippenhok ratten kan aantrekken. 

-  Zorg voor een schone woonomgeving. Als je vuilcontainer  

vol zit, zet er niet een vuilniszak naast. 

24

Overlast 
voorkomen? 
Denk als een rat!
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ED IT IE

Wat leuk! Wat me bij de allereerste Peperbus is bijgebleven, is dat ik dacht: wat een 
ontzettend mooi en chique blad voor Heteren, zo professioneel ook. Ik lees hem  
altijd helemaal van A tot Z, word er blij van als ie in de bus ligt. Vandaar dat ik me  
heb opgegeven om hem ook rond te brengen, zo heb ik het gevoel dat ik mensen 
blij maak. Wat ik zo leuk vind aan de Peperbus is dat je artikelen leest over je dorps- 
genoten, over hun werk bij de tv of sportprestaties bijv. dingen die je anders niet snel 
te weten was gekomen en dat ik dan n soort van plaatsvervangend trots ben… die 
woont ook maar mooi bij ons in Heteren!

Groetjes, Mariëlle

 

Noem eens een aantrekkelijk, goed leesbaar 
dorpsmagazine met interessante, actuele arti-
kelen en interviews die door, voor, met, samen,  
rond en over Heteren en haar inwoners wordt 
gemaakt en uitgegeven. Dan kom je uit bij de 
Peperbus, in 2013 bedoeld als communicatie-
middel tussen de inwoners, het verenigings- 
en bedrijfsleven. Dat de initiatienemers daar-
in ruimschoots zijn geslaagd, bewijst deze 25e 
editie, die alleen maar in kwaliteit vooruitgaat 
met steeds verfrissende informatie. Mijn be-
scheiden betrokkenheid vul ik in door een 
klein deel van de lezers te voorzien van een 
exemplaar. Die hulp kunnen de makers goed 
gebruiken. Meld U aan!
Ik wens de Peperbus nog een lang leven toe!

Christ van Bussel

We zijn hier 22 jaar geleden komen wonen. 
Met kleine kinderen heb je snel contacten en 
we voelen ons hier ook thuis. Dus je denkt dat 
je Heteren aardig kent. Maar elke keer als de 
Peperbus op de mat is gevallen, leren we weer 
wat bij. Bijvoorbeeld dat we een olympische 
speler in ons dorp hebben én de knapste man 
van Nederland. Zo kan ik nog wel even door-
gaan. En dat voor een klein dorp aan de Rijn.  
Ik vind het daarom ook heel leuk om de Peper-
bus rond te brengen.

Ben en Renata Kranenborg

Wat ik leuk vind aan de Peperbus zijn onder meer de artikelen over het vrijwilligers-
werk bij S.D.O.O.. Het artikel wat mij het meest is bijgebleven, ging over mijn vader.  
Dat is erg leuk om te lezen. Daarbij woon ik al mijn hele leven hier en veel van mijn  
familie ook, en ben ik ook zeer betrokken bij wat er hier allemaal gebeurt. Alle verhalen  
van vroeger lees ik met veel plezier, maar ook wat er nu gebeurt en wie er nu in Heteren 
woont, vind ik erg leuk om te weten. Al met al een leuk en gezellig blad om te lezen!

Groet, Frits Onderstal 

Als echte Heterense lees ik de Peperbus erg 
graag. Sinds ruim een jaar heb ik Heteren 
verruild voor Herveld, maar juist nu wil ik de  
Peperbus blijven lezen. Vooral de artikelen 
over vroeger zijn favoriet en dan m.n. het stuk 
over mijn oom, Chiel van den Hof. Hij woont 
al tientallen jaren in Canada en is verzot op dit 
blad. Iedere editie wordt dan ook trouw naar 
hem opgestuurd. Ik hoop dit nog lang voor 
hem te mogen doen.

Esther van den Hof 
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Op een dinsdagavond stap ik het McDonald’s restau-
rant binnen, waar ik afgesproken heb met Francine 
Feenstra. Deze vrolijke 25-plusser is restaurantmana-
ger, wat betekent dat zij eindverantwoordelijke is voor 
dit restaurant. Zij vertelt mij dat een aantal jongeren 
zo enthousiast was om hun verhaal te doen voor de 
Peperbus, dat ze zelfs in hun eigen tijd teruggekomen 
zijn. 

Met een Cappuccino neem ik plaats in het restaurant 
en maak ik kennis met Nina Rozengarden (21). Zij is 
vijf jaar geleden bij McDonald’s begonnen als crewlid. 
Inmiddels is Nina doorgegroeid naar crewtrainer. In 
feite is zij de rechterhand van de manager, werkt ze 
nieuwe crewleden in en stuurt ze hen aan waar nodig. 
Het voordeel van werken bij McDonald’s is dat werk-
tijden flexibel zijn. Zo werkt Nina bijvoorbeeld ge-
middeld zestien uur per week. Hierdoor is het werken 
makkelijk te combineren met school of een opleiding. 
Ik vraag mij af wat er nou zo leuk is aan het werken bij 
McDonald’s. Daar weet Nina wel antwoord op: “De 
band met mijn collega’s is hier echt geweldig”, zegt 
ze. “Ik heb aan het werken hier echt vrienden overge-
houden en we kunnen lachen met elkaar. Daarnaast 
vind ik het heel fijn dat McDonald’s open staat voor 
ideeën van medewerkers. Tijdens vergaderingen mag 
je echt je stem laten horen. En de doorgroeimogelijk-
heden, die zijn hier ook groter dan bij menig ander be-
drijf.” Nina weet nog niet of zij ook daadwerkelijk bij  
McDonald’s blijft werken. “Ik twijfel nog tussen hier 
blijven of iets doen met de opleiding die ik momenteel 
volg”, zegt ze. Nina volgt de opleiding VZMZ, geeste-
lijke zorg en ouderenzorg. “Ik zit in het laatste jaar. 
Het lijkt mij ook wel leuk om in Liefkenshoek te gaan 
werken, of misschien wel een combinatie van beide.”

Vervolgens schuift Stijn Westerhoff (16) aan. Hij 
werkt nu anderhalf jaar bij McDonald’s. Hij is crew-
lid en werkt ongeveer twintig uur per week. “Ik werk 
voornamelijk in de service”, zegt Stijn. “Dat betekent 
dat ik achter de kassa sta, bestellingen verzamel en 
deze afgeef aan de gast. Je kun me ook tegen komen 
in ‘het hokje’ van de McDrive, ook daar neem ik de 
bestellingen op. Ik ben hier gaan werken, omdat ik 
hier variatie zag ten opzichte van andere bedrijven. 
Dat maakt het werk ook zo leuk om te doen!”, zegt 

Stijn. Het grote voordeel volgens Stijn is dat ieder-
een eigenlijk alleen maar vrolijk is op het werk. Met 
het personeel is het gezellig, maar de gasten zijn ook 
bijna allemaal vrolijk. Stijn zit momenteel in Havo 5 
op het Dorenweerd College. Dit jaar doet hij examen. 
Hij wil heel graag politieagent worden, dus daar gaat 
hij straks voor solliciteren. ”Ik wil gewoon graag actie 
en afwisseling in mijn werk, dat vind ik belangrijk”, 
aldus Stijn. 

Yentl Westerhoff (15) is twee maanden geleden be-
gonnen met werken bij McDonald’s. Toen zij vijftien 
werd, wilde zij direct gaan werken en zij koos voor 
McDonald’s, omdat zij van haar broer Stijn veel po-
sitieve verhalen had gehoord. Yentl werkt ongeveer 
twaalf uur per week als crewlid. Op dit moment zorgt 
Yentl dat het restaurant schoon is en mag zij helpen 
de drankjes te verzamelen. Zij weet nu al dat ze, als ze 
zestien jaar oud is, ook achter de kassa mag. Daar kijkt 
zij erg naar uit, want ook Yentl houdt ervan om geva-
rieerd werk te doen. Yentl was als gast al geregeld bij 
McDonald’s te vinden en proefde toen al aan de pret-
tige sfeer die er onder het personeel heerst. Yentl zit 
momenteel nog in Havo 4 op het Dorenweerd College 
en wil graag bouwkunde gaan studeren. “Het lijkt mij 
fantastisch om later huizen te ontwerpen”, zegt ze. 

Na Yentl neemt Bryan van Daalen (18) plaats aan de  
tafel. Bryan is een makkelijke prater, hij werkt al twee- 
eneenhalf jaar bij McDonald’s. Het aantal uren ver-
schilt bij hem. In de schoolperiode werkt hij er 25 uur  
per week en in de vakanties 40 uur. Hij heeft zich 
inmiddels opgewerkt tot allround expert. Dat is ei-
genlijk het voortraject van crewtrainer. Bryan heeft 
namelijk veel kennis over de verschillende werk-
zaamheden en krijgt ook steeds weer een andere taak. 
Die variatie vindt hij prettig, maar hij wil zich vooral 
blijven ontwikkelen. Bryan heeft dan ook niet over-
wogen om bij andere bedrijven binnen te stappen. 
Ontwikkelen kan bij McDonald’s juist erg goed. Het 
leuke aan hier werken is het contact dat je met men-
sen hebt, zowel met personeel als met gasten. “Soms 
zit er wel een lastige gast tussen, maar daar kan ik wel 
goed mee omgaan”, zegt Bryan. Buiten het werken bij  
McDonald’s volgt Bryan een opleiding dienstverle-
ning en zorg op het ROC in Nijmegen. Hij zit mo-

McDonald’s in inmiddels niet meer weg te denken uit het Nederlandse straatbeeld. In Nederland opende in 1971 het allereerste 

McDonald’s restaurant in Zaandam. Een kleine vijftig jaar later heeft McDonald’s al 250 restaurants in Nederland. Op 29 decem-

ber 2007 opende het McDonald’s restaurant in Heteren. Waarschijnlijk is zo’n beetje iedere fastfoodliefhebber uit Heteren er al 

eens geweest voor een Big Mac, Milk Shake, Happy Meal of een McFlurry. Veel jongeren hebben hun weg naar McDonald’s ook al 

gevonden voor een bijbaantje. Wat is er nou zo leuk aan het werken bij McDonald’s? Ik ga het ze vragen! DOOR FRANK SICCAMA

Stijn en Yentl

Teamgeest voorop
bij McDonald’s in Heteren

Esmee en Nina

Bryan en Shanice
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menteel in het eerste jaar. Bryan wil met zijn opleiding graag 
spoedverpleegkundige worden. Het werken op de eerste hulp in 
een ziekenhuis lijkt hem namelijk heel erg gaaf. Ook daar kan je je,  
net als bij McDonald’s, steeds weer verder ontwikkelen en specia-
list worden. 

Esmee Raanhuis (21) werkt ook al sinds haar vijftiende bij  
McDonald’s. Zij is als parttimer begonnen en heeft vervolgens  
een tijdje fulltime gewerkt. Doordat zij nu weer een opleiding 
volgt, werkt ze momenteel zestien uur per week. Esmee is floor-
manager. “Ik ben begonnen als crewlid en in de loop der jaren 
doorgegroeid. Ik geef nu leiding op de werkvloer. Ik open en 
sluit het restaurant en spring bij waar nodig. De reden om bij  
McDonald’s te gaan werken, was voor mij een makkelijke. Ik  
kende hier al veel mensen, enkele vrienden van mij werkten hier  
al op dat moment. Zij maakten mij enthousiast. Ik heb tussen- 
door een keer een half jaar een uitstapje gemaakt naar een  
supermarkt. Ik miste daar toch de variatie in het werk dat ik  
hier had. Die variatie is ook meteen wat het werken hier zo leuk  
maakt. Naast de prettige werksfeer is ook de mogelijkheid tot  
doorgroeien een heel groot pluspunt. Bij McDonald’s worden  
ook veel cursussen aangeboden. Ik ben bijvoorbeeld opgeleid tot 
BHV’er en heb een cursus omgaan met agressie gevolgd. Toen ik 
daar net mee klaar was heb ik mijn skills al eens toe moeten pas-
sen”, lacht Esmee. Momenteel volgt Esmee de opleiding labora-
toriumtechniek in Nijmegen. “Ik heb nog een paar jaar te gaan, 
want deze opleiding duurt vier jaar. Gelukkig valt het wel goed te 
combineren met mijn werk.” Liefst zou Esmee laborant in biolo-
gische of medische richting worden, maar het lijkt haar ook wel 
leuk om bij de forensische opsporing te gaan werken. 

Als laatste komt Shanice Bijnagte (19) aan tafel zitten. Zij is de  
rustigste van het stel en werkt sinds februari van dit jaar ongeveer 
20 tot 24 uur per week bij McDonald’s. Shanice is werkzaam als 
crewlid en heeft ervoor gekozen om hier te gaan werken omdat 
zij via een bekende al goede verhalen had gehoord. Ook Shanice 
roemt de variatie in het werk bij McDonald’s. “Ik heb ook als vak-
kenvuller in een supermarkt gewerkt, maar dit past toch beter 
bij mij”, zegt ze. Het leuke aan werken bij McDonald’s is naast de 
variatie in het werk, de gezelligheid in het restaurant. “Daar hou 
ik heel erg van!” Shanice volgt momenteel de opleiding niveau 2 

oriënteren in de Zorg en Sport. “Ik loop stage bij basisschool de 
Madelief in Arnhem. In december moet ik een keuze maken of 
ik richting zorg of sport wil gaan. Sport ligt mij meer. Het lijkt 
mij heel erg leuk om mensen te coachen en ze aan het sporten te  
krijgen. Het maakt niet eens zoveel uit welke sport dat is. Zelf vind 
ik fitness erg leuk, dat doe ik vier keer per week!” 

Ik ga natuurlijk niet weg voordat ik van iedereen een tip heb ge-
kregen welk gerecht ik absoluut geprobeerd moet hebben. Nina 
adviseert de Homestyle Crispy Chicken. “Die is lekker knappe-
rig en heeft een spicy saus. Ik proef zelf overigens niet alles. Vis 
vind ik echt niet lekker.” Iemand die wel alles proeft, is Stijn. Hij 
adviseert de Single Big Tasty. “Dat is absoluut mijn favoriet.” Zijn 
zusje Yentl heeft nog niet alles gegeten, maar vindt de McChicken 
helemaal top! Ook Yentl is wel van het uitproberen van nieuwe  
dingen. Volgens Bryan moet je de Maestro Burger een keer ge-
proefd hebben. Dat is een burger met Angus vlees, sla en bacon.  
“De Quarter Pounder is ook echt lekker”, zegt Bryan. “Wij kunnen 
hier, als personeel, met korting wat te eten krijgen, dus ik probeer 
nog wel eens wat!” Ook Esmee vindt een Quarter Pounder altijd  
goed. Shanice is het met Nina eens en gaat voor de Homestyle 
Crispy Chicken. “Ik ben dol op de saus die daarop zit.”

Ik ga nog even in gesprek met Francine. Ik vertel haar dat het mij 
opvalt dat iedereen zo enthousiast is. Volgens Francine komt dat 
omdat teamwork echt de kracht is binnen McDonald’s. De men-
taliteit in Heteren is heel erg gemoedelijk. Ik werk al acht jaar 
bij McDonald’s. “Ik werk hier in Heteren nu zo’n drie maanden,  
maar voorlopig ben ik hier wel echt op mijn plek.” Francine wil  
nog wel even kort uitleggen wat McDonald’s nou zo’n prettige 
werkgever maakt. “Werken bij McDonald’s heeft tal van voor-
delen, maar we zien dat gezelligheid, flexibiliteit én ontwikkel-
perspectief als meest belangrijk worden ervaren. Wat nog niet 
besproken is, is het sociale ondernemen. Er is ook ruimte voor hen 
die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, bijvoorbeeld door-
dat zij een arbeidsbeperking hebben. Wij zorgen ervoor dat ook 
zij goed opgevangen worden in ons team en bieden structuur aan 
hen die dat nodig hebben. Het is fantastisch om iemand dan vol-
ledig mee te zien functioneren in ons team. Daar word ik heel ge-
lukkig van!” Op de parkeerplaats kijk ik nog eens naar die gele M.  
Spontaan begin ik te neuriën tututututu…   I’M LOVIN IT!
 

Stijn, Yentle, 

Shanice

en Bryan

De Peperbus zou de Peperbus niet zijn zónder de Peperbus op de 
voorpagina. Op hoeveel verschillende manieren kun je een toren 
eigenlijk fotograferen, vroeg de redactie zich bij het verschijnen 
van het vijfentwintigste nummer af.
De stoere wachter in de uiterwaarden van Heteren moet – zo 
dachten wij – in de loop van de jaren ook tekenaars en schilders 
hebben geïnspireerd. En zou het niet aardig zijn als we eens  
zo’n artistieke afbeelding van ons beeldmerk op de voorpagina 
zouden afdrukken.
Inzendingen graag naar info@peperbus-heteren.nl. Als het niet 
uw eigen werk is en het niet om een antieke afbeelding gaat,  
willen we wel graag weten wie de maker is en of hij of zij het  
goed vindt om het te gebruiken

‘De Peperbus’ het magazine dat al zeven jaar het succesvolle 
non-profit communicatiemiddel voor en door inwoners van  
Heteren is. Sinds eind 2013 is De Peperbus een feit. In de  
Peperbus treft u artikelen over de geschiedenis van het dorp, 
markante Heterenaren, actuele ontwikkelingen en plannen, 
verenigingsnieuws, culturele zaken en informatie over dorps-
activiteiten.

De begroting sluitend maken is ieder jaar weer een uitdaging 
voor de redactie. Verenigingen, Dorpsraad en initiatieven zoals 
Heteren Sociaal, sinterklaasintocht en Oranje-Comité maken 
gebruik van ‘de Peperbus’ als spreekbuis naar de leden, achter-
ban en Heterenaren.
 
Het is een veel gelezen blad en de bewoners kijken reikhalzend 
uit naar de volgende uitgave. De redactie en auteurs zijn alle- 
maal vrijwilligers die ieder kwartaal weer een prachtig blad  
weten te produceren.
 
De gevraagde cofinanciering zal geheel worden ingezet om de 
continuïteit van het blad te waarborgen. Niet alleen de waarde-
cheques zijn welkom, ook kunt u via OverBetuweDoet.nl dit  
initiatief met een donatie steunen.

Voor 2020 staat weer een viertal mooie uitgaven op de rol, waar 
we onze lezers mee willen verbazen, verrassen en informeren.

De Peperbus door 
artistieke ogen?

OverbetuweDoet

UW
schilderij op

de volgende 

cover!

Op donderdag 17 oktober presen-
teerde de minister van Defensie, 
Ank Bijleveld-Schouten, het boek 
’75 jaar vrouwen bij de krijgs-
macht’. Dit boek is geschreven 
door Heterenaar en redactielid 
Johan Kroes en bevat 75 persoon-
lijke verhalen van vrouwelijke  
militairen, van 18 tot 100 jaar 
oud en van soldaat tot generaal.  
Minister Bijleveld (op de foto  
links naast Johan) schreef een 
voorwoord voor dit boek.

Heterenaar 
interviewde 

vrouwelijke
militairen75 
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Bij het verspreiden van  
de ‘oorlogsspecial’ hadden  
diverse inwoners graag het  

magazine ontvangen. Helaas zijn ze bij ons op dit moment niet  
meer te krijgen, maar probeer contact op te nemen met de  
Historische Kring Midden-Betuwe: info@hkmb.nl.
Indien u een NEE-NEE sticker op de brievenbus hebt, ontvangt 
u van ons géén blad. Wilt u (of uw buren die een NEE-NEE- 
sticker hebben) in de toekomst ons magazine ontvangen? Stuur 
dan een e-mail naar info@peperbus-heteren.nl met vermelding 
van het adres.
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De Randwijkse Waarden is een prachtig, water-

rijk en groen gebied. De Plas van Van Wijck is 

sinds 2017, toen er met de werkzaamheden 

werd begonnen, in omvang al meer dan ver-

dubbeld. Terugkijkend op de afgelopen zomer 

kunnen we wel stellen dat het zwemstrand een 

uitkomst is. Het is genieten in de uiterwaarden. 

De komende maanden werkt Dekker verder 

aan de herinrichting van het gebied. Er worden 

daarbij prachtige voorzieningen opgeleverd.  

Een overzicht van de werkzaamheden:

• herinrichting Steenoord;

•  doortrekken van het wandelpad vanaf  

de passantenhaven naar de toegang bij  

de oude veerstoep aan de oostzijde;

• herinrichting oude veerstoep;

• aanleg steigers passantenhaven;

• realisatie uitzichtpunt bij de invaart;

•  aanplant bomen langs de toegangsweg naar 

Wienerberger vanaf de Renkumse Veerweg. 

             Steenoord: de plek voor  
vis- en vogelliefhebbers

Een kleine opsomming van de voorzieningen 

laat zien dat de Steenoord dé plek wordt voor 

vis- en vogelliefhebbers. Om te beginnen wordt 

er een rolstoelvriendelijke vissteiger aangelegd. 

De nieuwe jollenhelling zorgt voor een goede 

bereikbaarheid van het water. Daarnaast wordt 

de vogelobservatieplaats opgericht. Hier kan 

men ongezien vogels en andere dieren spotten.

Om het gebied toegankelijker te maken, worden 

er parkeerplaatsen gerealiseerd. 

            Trailerhelling en vissteiger 

De oude veerstoep is gelegen in het uiterste 

oosten van het project, aan het einde van de 

Kastanjelaan. Het water wordt hier toegankelijk 

gemaakt voor boten. Er wordt een moderne 

trailerhelling aangelegd om boten eenvoudig 

met de auto te water te laten. In het verlengde 

van de trailerhelling wordt er ook aan deze zijde 

van de plas een vissteiger aangelegd. Deze 

vissteiger zal door middel van een baan met 

een flauw talud zelfstandig bereikbaar zijn voor 

mensen in een rolstoel. 

Zodra de genoemde inrichtingselementen  

zijn gerealiseerd, nadert de voltooiing van de 

herinrichting van het droge gedeelte van  

de Randwijkse Waarden. Geniet ervan!

Volg de ontwikkelingen via Facebook: 

Project Randwijkse Waarden

1 2
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Met hart en ziel runnen Conny en Arie de Wit, samen met Lobke 
van Veenendaal uit Kesteren, Actie4Kids. Een geoliede organi-
satie die er al voor het 25ste jaar voor zorgt dat kinderen in arme 
gebieden verrast worden door een goed gevulde schoenendoos. 
Kinderen in Nederland vullen een schoenendoos en versieren  
deze. Sinds een jaar is Actie4Kids een onderdeel van GAiN  
(Global Aid Network), een christelijke hulpverleningsorganisatie 
die zich inzet voor mensen in nood.

Conny en Lobke zorgen dat de vele vrijwilligers klaar staan om 
de dozen te controleren en aan te vullen. “Dit doen wij gedurende 
twee weken in januari in de oude Aldi in Ochten.” Buiten die perio-
de is Conny, samen met Lobke, een ware ambassadeur voor het 

project. Ze bezoeken scholen om kinderen informatie te geven 
over het project en zorgen ervoor dat bedrijven sponsoren met 
spullen of geld. “Ja, als er in Heteren nog bedrijven zijn, die spullen 
over hebben, bijvoorbeeld pennen of petjes met oud logo of plastic 
bekers, dan zijn deze van harte welkom.” De organisatie maakt ook 
graag gebruik van rages die hier niet meer populair zijn. Conny 
vertelt over de loombandjes, de Scoubidou-touwtjes en de spin-
ners. “Wij konden in Brabant duizend spinners ophalen. Bleken 
het er vijfduizend te zijn. In alle hoeken en gaten van de auto heb 
ik die spinners weggestopt. Zwaarbeladen reden wij naar huis.” 

Arie, die vooral de financiën en logistiek verzorgt, somt de landen 
moeiteloos op: in onder meer Roemenië, Moldavië, vluchtelingen- 
kampen in Griekenland, Togo, Malawi en Sierra Leone komen 
de schoenendozen aan. In een grote container, die daarna voor  
andere dingen wordt ingezet. Arie vindt het hartverscheurend dat 
op anderhalf uur vliegen van Nederland er kinderen op een vuil-
nisbelt leven. “Die Romakinderen lopen soms op blote voeten in 
de sneeuw.”

Net voor ik Arie en Conny spreek, is er een grote tas afgegeven. “Er 
zijn vrijwilligers die pennenetuis haken en knikker- of pennen-
zakjes naaien. Voor de kinderen leuk, want dat is iets blijvends.”  
Iedere doos heeft een basisvulling. Zo zitten er altijd vier schrif-
ten, pennen, potloden, kleurpotloden, gum, tandpasta, tanden-
borstel en een stuk zeep in. Onmisbaar is de knuffel. Conny hier-
over: “Dat is wat kinderen blij maakt: een eigen knuffel.”

Meer weten, zelf de handen uit de mouwen steken of op termijn  

bedrijfsruimte over gedurende drie maanden? 

Kijk op www.actie4kids.org.

DOOR ROELIE VAN DER WEIDE

Bij het weggaan wordt het mij nog eens op het hart gedrukt: 

het moet vooral over de schoenendoosactie gaan en niet over 

henzelf. 

Bescheiden mensen zijn het, met een groot hart: Conny en 

Arie de Wit. Ruim dertig jaar geleden kwamen zij in Heteren 

wonen. Van een flatje in Wageningen gingen ze naar een 

koophuis aan de Dorpsstraat. Arie, nu net met pensioen, 

bleef werken in Wageningen en Conny runde het huishouden 

voor een gezin met zes kinderen. Conny: “Ik moest wel heel 

erg wennen aan Heteren. Pas later ging ik de rust in het dorp 

waarderen en vond ik Wageningen ineens heel erg druk.”

Schoenendoosactie: 
‘Er wordt aan mij gedacht.’
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Lobke, Conny en Arie
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RVS producten op maat

Balustrades

Trapleuningen

Aanrechtbladen

Keukenachterwanden

Tafels (voor binnen en buiten)

HTI-RVS | Uw specialist in RVS maatwerk

Stijlvolle RVS producten en projecten. Op maat voor u gemaakt. 
Voor de zakelijke markt én voor particulieren. Inclusief montage 
en installatie op locatie.

Bel (0318) 65 31 32  | www.hti-rvs.nl

 bij elke 
nieuwe opdracht

korting op
haarverzorging 

bij Piki’s

Bij een nieuwe opdracht krijgt u van ons een Piki’s-kortingsbon 
die u kunt verzilveren in de kapsalon.

Ons dorp heeft een strategische ligging aan 
de Rijn. Begin dit jaar nam een groepje inwo-
ners het initiatief om invulling te geven aan 
75 jaar vrijheid in Heteren. Niet in de scha-
duw van de Airborne, maar eigen initiatie-
ven en uitingen. 

Dit jaar is een start gemaakt en de komende 
jaren zal het vieren van vrijheid in Heteren 
verder worden gestimuleerd. In samenwer-
king met de stichting ‘Never forget them’, 
het Betuws oorlogsmuseum ‘The Island’, de 
drie basisscholen en de Peperbus zal hier ver-
der invulling aan worden geven. 

Waar staan we nu…
•  Om de jeugd te betrekken heeft Rob van 

Leeuwen (werkzaam bij defensie) voor-
lichting gegeven aan de groepen 7 en 8. 
Hierin nam hij zijn eigen ervaringen van 
meerdere uitzendingen mee; 

•  De vlag ‘Heteren viert vrijheid’ hangt op 
diverse locaties in het dorp;

•  Het monument onder de brug op de dijk 
heeft een nieuw infopaneel gekregen; 

•  Om te markeren dat Café 41 tijdens de 
oorlog een noodhospitaal was, is een 
zwart-witfoto vanuit die tijd geplaatst. 

Zo wordt meer en meer zichtbaar wat 75 jaar 
vrijheid voor Heteren betekent. 

In 2020 zal dorpsraad Heteren een andere 
vergaderstructuur introduceren. Door te  
focussen op minder (maar effectiever) verga-
deren, hopen wij meer inwoners te bereiken 
en dieper op belangrijke thema’s in te kun-
nen gaan. Zodra de data en locaties bekend 
zijn, zullen deze worden gepubliceerd op 
www.dorpsraadheteren.nl. Op deze avonden 
mag iedereen meepraten en krijgt ieder-
een gelegenheid om zaken aan te kaarten.  
Hopelijk tot snel! 

Tijdens de Mid Summer Night hebben 
de stichting Hart van Heteren, de ge-
meente Overbetuwe en Artica Vastgoed-
ontwikkeling de schetsplannen voor het 
Hart van Heteren gepresenteerd.

De afgelopen maanden is er veel gebeurd.  
De huurders van de nieuwe winkels en 
commerciële ruimten aan het nieuwe 
dorpsplein hebben de huurovereenkom-
sten getekend. De stichting is met een 
aantal geïnteresseerde ondernemers in 
gesprek over de laatste paar units. En 
daarnaast bevinden de gesprekken met 
de investeerders en de provincie Gelder- Nieuwe vergaderstructuur

Oprichting stichting Open Voor Jou 

Hart van Heteren in afrondende fase

De bibliotheek, nu nog verstopt tussen de Haafakkers en Julianaschool, krijgt straks 
een prominente plek in ons dorpshart. In combinatie met de reeds opgerichte stich-
ting Open Voor Jou wordt dit de huiskamer van het Hart van Heteren, sociaal en cul-
tureel. Een kans voor mensen met een afstand tot de maatschappij en een plaats om 
te ontmoeten en te ontwikkelen.

Installatie jongerenraad
In een overleg met een vijftiental jongeren/jong-
volwassenen tussen de 13 en 22 jaar en een zestal 
volwassenen is een volgende stap gezet in het 
proces ‘Jongeren en Heteren’. Na een boeiend 
gesprek was iedereen het met elkaar eens dat er 
veel mooie dingen kunnen gaan groeien als het 
wat meer georganiseerd gaat worden. En dat gaat 
gebeuren, Heteren heeft nu namelijk een eigen 
jongerenraad!

land zich in een afrondende fase. Voor 
de stichting Hart van Heteren, de ge-
meente en Artica is er geen enkele twij-
fel meer over het succes van het Hart van 
Heteren!

Dat moet ook wel, want volgend voor-
jaar moet gestart worden met de bouw. 
De architect heeft de tekeningen voor 
de winkels en de appartementen aan het 
nieuwe dorpsplein verder uitgewerkt 
zodat het overleg met de welstandscom-
missie kan worden opgestart. Vervol-
gens kunnen we verder met de aanvraag 
voor de omgevingsvergunning. De teke-
ningen voor de nieuwe woningen aan de 
O.L. Vrouwenstraat, de Rauwendaal en 
de Narcissenstraat zijn volop in ontwik-
keling. Het ziet er allemaal prachtig uit! 
Voor het eind van het jaar worden alle te-
keningen aan de inwoners van Heteren 
gepresenteerd. Naar verwachting gaan 
de eengezinswoningen en appartemen-
ten begin volgend jaar in de verkoop. 
De commerciële ruimten en woning- 
en worden dan in het derde kwartaal van 
2021 opgeleverd.

Heteren 
viert vrijheid
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Het was de 17-jarige knecht van de jonge boer Jilles van Maanen  
aan de Polderstraat in Heteren die in de vroege ochtend van  
21 april 1943 als eerste onraad rook. Toen hij rond half zeven op  
de boerderij kwam, was Van Maanen nog niet – zoals de knecht  
gewend was – aan het melken.

Het duurde niet lang voordat de verpletterende waarheid aan het 
licht kwam. Van Maanen (38) lag dood in huis. Het werd nog erger.  
In de ‘Weerbroek’, het huis aan de overkant, vond een polder-
werker die daar zijn gereedschap kwam ophalen de voordeur open. 
Binnen trof hij de lichamen aan van boer Petrus Degen (67) en 
diens knecht Evert Fukkink (57). 

Bij Van Maanen boven lagen de kinderen, twee meisjes van acht 
weken en bijna twee jaar, ongedeerd in bed. Maar hun moeder was 
spoorloos. Pas in de loop van de dag speurde een politiehond de 
vrouw, de uit Elden afkomstige Diet van Maanen-Smids (31), op 
in een sloot in het veld. Ze was verdronken en was, net als de drie 
anderen, ernstig toegetakeld.

De schok was enorm. ‘En hier, temidden van voorjaarsheerlijkheid, 
hier greep een beestmensch in het zonnige leven van een werkzamen 
landman tot viermaal toe en bracht rouw en kommer in uitgebreiden 
familiekring. Is het wonder dat de streek vervuld is van verontwaardi-
ging en woede, dat iedereen schier hartstochtelijk hoopt, dat de dader 
van dezen laaghartigen moord zal worden gevonden?’, zo schreef het 
weekblad De Betuwe enkele dagen later.

Nadat de toegesnelde burgemeester Knoppers en de plaatselijke 
marechaussee de situatie hadden bekeken, kwam er meteen een 
groot politieonderzoek op gang. Dat leidde eerst naar twee schip-
pers, die dinsdagavond met hun sleepboot op de Rijn bij Heteren 
voor anker waren gegaan en in het dorp hadden rondgelopen op 
zoek naar levensmiddelen. Ze waren gezien terwijl zij met een 
zak op de rug terugkeerden. De politie achterhaalde hen bij de in-
gang van het Maas-Waalkanaal bij Weurt. Ze waren inderdaad bij  
Degen aan de deur geweest, maar die had volgens hen niet opge-
daan, waarna zij verder waren getrokken.

Dat de boer blijkbaar later wel de deur had geopend, bracht de 
onderzoekers op het idee dat er die nacht een bekende op de stoep 
moest hebben gestaan. Het duurde vervolgens niet lang voordat 
de puzzelstukjes in elkaar vielen. De ene na de andere aanwijzing 
wees in de richting van een uit Duitsland afkomstige boeren-
knecht die al jaren bij verscheidene boeren in de streek had ge-
werkt en nu op de boerderij De Eshof van de familie Loeffen in 
Herveld werkte. 

Deze Willi Ortmann (33) had verkering met een meisje dat aan het 
begin van de Polderstraat in Heteren woonde, een nicht van de 
omgekomen boer Degen. Ze wilden trouwen en de boerderij van 
haar vader overnemen. Dat Ortmann zich in de nesten had ge-
werkt, wisten ze in Heteren niet. Hij had in Duitsland een relatie 
gehad met een vrouw die in 1929 een kind van hem had gekregen. 
Door naar Nederland te trekken, had hij zich aan de onderhouds-
plicht voor het kind onttrokken. 

Willi Ortmann maakte er in de weken voor de moorden tegenover 
kennissen geen geheim van dat hij geld nodig had vanwege zijn 
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De huwelijksfoto van Jilles van Maanen en Diet van Maanen-Smids, 16 mei 1940.

21 april 1943: vier mensen slachtoffer van een uit de hand gelopen beroving 

Dit verhaal is voor een groot deel gebaseerd op enkele artikelen  

van de inmiddels overleden Wim van de Westeringh in de 

Nieuwsbrief Historische Kring Kesteren & Omstreken (jan.,  

dec. 2008; aug, dec. 2009). In het archief van het Instituut voor 

oorlogs-, holocaust- en genocidestudies NIOD in Amsterdam 

bevindt zich het strafdossier van deze zaak (archief nr. 20, 

inventarisnr. 6264). Vele tientallen krantenberichten uit 1943 

zijn te vinden op www.delpher.nl, het online platform van het 

Nationaal Archief.

Europa was in het vroege voorjaar van 1943 het toneel van 

tomeloos oorlogsgeweld. Maar het was geweld op eigen bo-

dem dat Heteren in die dagen nog het meest schokte. Een 

gruwelijke roofmoord kostte vier dorpsgenoten in de nacht 

van dinsdag 20 op woensdag 21 april het leven. De slacht-

offers waren een oudere boer en diens knecht en het jonge 

echtpaar dat tegenover hen aan de Polderstraat woonde.

DOOR LOUIS VAN DE GEIJN

Een moordzaak 
die Heteren schokte
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trouwplannen. Die geldnood werd acuut toen hij 17 april een aan-
schrijving uit Duitsland kreeg om de achterstallige bijdrage aan 
de zorg voor zijn kind te betalen: 4200 Reichsmark. In de dagen 
daarna smeedde hij het plan om boer Degen in Heteren geld af-
handig te maken. 

Moordwapen was een bijl van een Britse piloot
Toen Ortmann dinsdagavond laat bij Degen aanklopte, was er ru-
zie ontstaan. Het lukte Fukkink, de knecht, niet om de bezoeker 
de deur uit te werken. Ortmann was door een groeistoornis erg 
klein van stuk, maar hij had een stalen bijl bij zich, afkomstig van 
een Brits jachtvliegtuig dat in oktober 1942 in het Valburgse Veld 
was neergestort. Daarmee sloeg hij Fukkink en de te hulp gescho-
ten Degen neer. 

Intussen was de overbuurvrouw op het lawaai afgekomen. Toen zij 
vluchtte, zette Ortmann de achtervolging in en sloeg hij ook haar 
met de bijl. Ze viel in een sloot, probeerde daar uit te kruipen maar 
kreeg opnieuw een klap, waarna zij bewusteloos terugviel en ver-
dronk. Ortmann keerde terug naar het huis van Degen en trof zijn 
slachtoffers daar zittend aan. De boer had hem geld gegeven, maar 
desondanks had hij hen beiden nogmaals met de bijl bewerkt en 
vervolgens het huis doorzocht en spullen verzameld.

Op dat moment hoorde Ortmann aan de overkant Van Maanen 
om zijn vrouw roepen. Hij ging erop af en maakte na een achter-
volging door het huis uiteindelijk ook zijn vierde slachtoffer. Hij 
nam daar behalve geld en wat andere spullen ook dertig pond spek 
mee. Die verkocht hij twee dagen later in Arnhem voor 435 gulden.

Terwijl Ortmann die dag in Arnhem was, had de politie op diens 
kamer op de boerderij in Herveld bewijzen te over gevonden van 
zijn betrokkenheid. Toen hij donderdagavond laat uit Arnhem 
terugkeerde, werd hij opgepakt. Via de Koepel in Arnhem en 
de strafgevangenis in Utrecht belandde hij in de gevangenis in  
Scheveningen, die in verzetskringen wel het ‘Oranjehotel’ werd 
genoemd. Een aantal verzetslieden bracht daar de laatste uren 
door voordat ze werden gefusilleerd.

Dat laatste was ook het lot van Willi Ortmann. Op 14 september  
1943 kreeg hij de doodstraf. Een gratieverzoek aan de Rijkscom-
missaris Seyss-Inquart hielp hem niet: op 3 november om half  
negen ’s ochtends kreeg hij de kogel.

Familie nam de weesmeisjes liefdevol op
Twee meisjes, het ene bijna twee jaar oud, het tweede acht  

weken, bleven verweesd achter na de moordpartij aan de  

Polderstraat. Coby, de jongste, werd opgenomen bij een tante van 

vaderskant, bij de Heterense familie Hoogakker. Bertie, de oudste, 

kwam terecht op de boerderij van haar grootouders in Elden,  

onder de hoede van de nog ongetrouwde zus van haar moeder.

‘Mijn pleegmoeder was altijd heel open en opgewekt. Ze had  

veel verdriet over het verlies van haar zus, maar dat weerhield 

haar er niet van mij later te vertellen over de leuke dingen die ze 

samen beleefd hadden’, vertelt Bertie Langeveld-van Maanen (78). 

‘Hoewel ik geloof ik meer op mijn vader lijk, vond ik het altijd fijn 

als mensen zeiden dat ik precies mijn moeder was.’ Coby wist  

ook dat haar ouders dood waren, ook al was zij voor de andere 

kinderen in het gezin-Hoogakker een echte zus.

‘Mijn pleegmoeder vond het altijd erg dat wij als zusjes niet  

samen opgroeiden’, zegt Bertie. Maar zij benadrukt: ‘Wij zijn alle-

bei heel goed opgevangen door de familie en met liefde grootge-

bracht.’ Ze kregen altijd veel aandacht, maar dat betekende ook 

dat er extra op hen werd gelet. Ze werden ook wel gezien als de 

vertegenwoordigers van hun overleden ouders en bijgevolg  

– anders dan de andere neefjes en nichtjes – meegetroond als  

er bijvoorbeeld een begrafenis in de familie was.

De zusjes groeiden weliswaar gescheiden op, maar in de  

vakanties gingen ze samen bij familie logeren en later zochten  

ze elkaar ook in de weekenden wel op. Ondanks dat ze niet  

steeds bij elkaar waren, hadden ze een speciale band. Bertie: 

‘Sommigen emoties konden we toch alleen met elkaar delen.’

Zowel Coby als Bertie trouwde. Coby kreeg twee kinderen,  

Bertie drie. De eerste woont nu in Wekerom, Bertie in Haarlem.

Maak kans op leuke prijzen!

39´TREKKING 16 NOVEMBER 16.30 UUR IN HET CAFE VAN DE BONGERD

>    bij besteding van €25,- krijgt u 1 lot 
 en maakt u kans op leuke prijzen 
  door de lokale ondernemers 
 beschikbaar gesteld

>    hoofdprijs 1 minuut gratis winkelen 
bij de Jumbo in Heteren

>    de loten worden uitgegeven van 
 1 t/m 15 november 2019 

DEELNEMENDE ONDERNEMERS
IN HETEREN: 

HUBO
FONTEIJN BLOEMEN
PIKI’S
HIP EN HEBBES
BRUGMAN SCHOENEN EN SPORT
FLESSENWINKEL FISCHER 
JUMBO

BIJ BESTEDING VAN €25,- KRIJGT U 1 LOT

WIN
1 minuut gratis

winkelen!

Actieloopt t/m
15-11




