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Beste Heterenaren, 

Voor u ligt de eerste editie van de Peperbus in 2015. De jaarwisseling ligt alweer enkele 

weken achter ons en vanuit de redactie zijn we volop aan de slag met de edities van 2015. Op 

het moment van schrijven is er van winter nog geen sprake. Hopelijk genieten de kinderen in 

Heteren tijdens het uitkomen van deze editie wel van de nodige ijs- en sneeuwpret, want niets 

is mooier om dit tafereel te bewonderen op de plas in de Melkweide of de uiterwaarden.

We kunnen stellen dat de Peperbus het afgelopen jaar succesvol was. Vele inwoners reageer-

den op de puzzels  die zijn geïntroduceerd, maar ook het Verenigingen Nieuws in de laatste 

edities werd goed gevuld. Ook hebben zich nieuwe vrijwilligers bij de Peperbus gemeld. Frank 

Siccama en Sebastiaan Jansen als schrijvers, Jos Bode voor de taalkundige correctie en Myrthe 

van Middelkoop voor advertentieverkoop.  

Dat de bezorging van het blad niet altijd even vlekkeloos verliep, bleek uit diverse reacties die 

we ontvingen. Het positieve daarvan is dat vele inwoners het blad dus missen, maar het mag 

duidelijk zijn dat we als redactie maatregelen hebben getroffen. Zie daarvoor ook het item 

‘Van de redactie’. 

Evenals vorig jaar zullen we ook dit jaar een viertal edities uitgeven, waarvan dit de eerste is. 

De volgende editie zal net als vorig jaar in het teken staan van Koningsdag en in samenwer-

king met het Oranje Comité tot stand komen. In tegenstelling tot het afgelopen jaar zullen we 

medio juni met een light summer editie komen. Afgelopen jaar was dat eind augustus, maar 

dat bleek een te grote uitdaging tijdens de vakantieperiode. Daarom hebben we besloten om 

dit naar juni te schuiven. Uiteraard zal ook in 2015 de Sinterklaaseditie niet ontbreken. 

In deze editie treft u naast de vaste rubrieken deel twee aan van de Steenfabriek. Daarnaast 

een mooi verhaal over Jules Booltink en zijn passie voor schaatsen. Vereniging ‘De Brug’ en 

zangvereniging Couleur Locale stellen zich aan u voor, maar ook aandacht voor een bijzondere 

Heterenaar, Ping-An Oei, die afgelopen najaar is overleden. En wil je weten wie die vliegeraar 

is die je vaak naast de Mc Donald’s ziet, lees dan verder. 

Als redactie zijn we voortdurend op zoek naar nieuwe onderwerpen. Mail daarom ideeën , 

suggesties of opmerkingen naar ons toe via info@peperbusheteren.nl. Alleen op deze wijze 

kunnen we u ook in 2015 weer volop leesplezier bezorgen. 

namens de redactie, 

Harold Schulte
www.peperbusheteren.nl
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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.

Voorwoord

Colofon

Inhoud
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J.W.Gaasbeek Constructie

Paardenboxen

Hekwerken voor dieren - Sierhekwerken - Kunstof planken - Platen - Tegels - Onderdelen voor landbouwtechniek

www.gaasbeekpaardenboxen.nl

Sterk in Maatwerk

Polderstraat 28, 6666LD HETEREN (NL)

Tel. 0488 - 451 000 - Fax 0488 - 420 158 - info@gaasbeekpaardenboxen.nl

Bloemetje? 
Even langs Fonteyn!
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Het gebied rond Renkum, Heteren, Randwijk en Wageningen is een gebied met een lange traditie in de bakstenensector.  

Al in de zeventiende eeuw werden in de Randwijkse uiterwaarden stenen gebakken. Waarschijnlijk waren deze bestemd voor 

de stad Wageningen, maar ook de Vogelenbuurt in Heteren is opgetrokken uit klei, die in de plaatselijke steenfabriek werd 

gebakken.

Geboren en getogen Heterenaar Jan 

Aalbers (68), voormalig medewerker 

en 27 jaar afdelingschef van  ‘d’n Oove’ 

in Heteren, vertelt over het ‘stenentijd-

perk’, waardoor het dorp onder meer 

wordt gekenmerkt.

“We praten over 1960. Ik was veertien 

jaar, wilde niet leren en wilde aan het 

werk; net als pa, opa en mijn ooms. 

Mijn vader was stoker op de steen- 

fabriek en wat wil een knul  van die 

leeftijd dan???  Precies... Met 130-140 

man en drie steenovens was het  

destijds een florerend bedrijf.”

Vooralsnog werden de stenen met paarden gesleept, die vóór 

zes uur ‘s ochtends moesten worden gehaald en opgetuigd. Het 

werk geschiedde in twee ploegen en na verloop van tijd namen 

de heftrucks het zware werk over van de dieren.

Aanvankelijk werden er 17.500 

stenen per dag met de hand 

gesjouwd. En met een kleine twee 

kilo per stuk heb je een idee over 

welk gewicht het gaat...”

Aalbers deed dit werk vier jaar en verkaste 

vervolgens naar Randwijk, waar twee jaar in 

de oven stenen werden uitgekruid, zonder 

medewerking van paarden. Vervolgens hield 

hij het voor gezien en betrok een baan in 

Elst, waarna hij weer neerstreek in Heteren 

onder steenovenbaas Wessels.

“Dat was begin jaren 70 en met zo’n veertig 

man heb ik dat dertig jaar gedaan. Nieuwe 

fabriek, nieuwe mensen en vooral studenten uit 

Wageningen, die een baantje zochten om hun 

studie te bekostigen.”

Aalbers werkte nog onder nazaten van  

Van Wijck, één van de eerste eigenaren van de 

fabriek, die stamt uit de achttiende eeuw en 

die 130 jaar in handen was van de Van Wijcks. 

Verder bezat de familie de huidige Vogelenbuurt 

(uit Heterense klei opgetrokken), het deel van 

de Flessestraat tegenover de C1000 en alle 

boerderijen in het dorp.

“Tien jaar geleden ben ik afgezwaaid”, sluit Aalbers af.  

“Ik heb er een mooie tijd gehad, veel meegemaakt en een 

bijdrage geleverd aan het wel en wee van het dorp.  

Menig veertiger/vijftiger heeft onder mijn leiding vakantie-uren 

gemaakt en die knullen vonden het prachtig. En dat het bedrijf 

nu in buitenlandse handen is, ach...”

“Manuele therapie (‘kraken’), sportfysiotherapie, geriatrische 

fysiotherapie (fysiotherapie gericht op senioren in onder meer 

Liefkenshoek) en kinderfysiotherapie (schrijfproblematiek en 

overgewicht) zijn de pijlers van ons bedrijf”, steken de beide 

heren van wal.

“Vrijwel alle medewerkers hier hebben na hun studie fysiothe-

rapie een Master-opleiding behaald of zijn die aan het volgen. 

Doel is het bedienen van heel Heteren en omstreken. Ook voor 

lymfe- en oedeemtherapie en Onco-fit (bewegen met en na 

kanker) kunnen patiënten bij ons terecht.”

Er zullen generaties zijn die weten dat er al 40 jaar fysiotherapie 

wordt gegeven in het dorp en vanzelfsprekend valt dan de naam 

van Bert Bolte. “Vroeger gingen mensen niet naar therapie, maar 

naar Bert.”

Reflex fysiotherapie staat bekend om specifieke vaardigheden, 

die worden gebruikt bij sporters als rolstoelers, dansers, atleten, 

tennissers, voetballers (vv EMM, Excelsior Zetten, DUNO) en 

schaatsers. Uiteraard is ook de grootste vereniging van Heteren, 

SDOO, vaste ‘klant’.

Het netwerk is groot en er is een vruchtbare samenwerking met 

Rijnstate in Arnhem, met name als het gaat om orthopedische 

klachten, Claudicatio intermittens patiënten (etalagebenen) en  

Parkinsonpatiënten. Verder speelt Reflex een rol in arbeidsfysio-

therapie: til-instructies, de invloed van het werk op de (lichame-

lijke) klacht en het voorkómen van de klacht.

“Twee keer per jaar is er overleg binnen alle disciplines in 

Medisch Centrum Heteren en wij hebben regelmatig contact met 

de plaatselijke en omringende huisartsen. Zo’n 500 cliënten per 

week bezoeken alleen al onze praktijk voor fysiotherapie.

Wij worden niet graag aangesproken met ‘u’, lachen beiden; 

meer een huiskamersfeer creëren ligt ons beter. Bob (Pellen) en 

Arnoud (Hoyng) werken nu zo’n vijf jaar samen en zijn vastbeslo-

ten die samenwerking voort 

te zetten. Vraag naar therapie 

is er altijd; bijna iedereen 

heeft wel eens een klacht. 

Reflex fysiotherapie wil die 

het liefst laten verdwijnen, 

verminderen of op zijn minst 

verzachten.  

‘Alle jochies na school 
Noar d’n Oove’(2)

Door Aart van Veen

Hart van Heteren was van steen
MCH wil dorp en omgeving bedienen 
Reflex: specifiek, 
veelzijdig en (vak)
bekwaam

Door Aart van Veen

Medisch Centrum Heteren betekent zoveel als veelzijdig en alles onder één dak. Reflex fysiotherapie, zoals MCH in de 

volksmond bekend staat, wordt geleid door Bob Pellen en Arnoud Hoyng, bij uitstek mannen die van hun hobby hun beroep 

hebben gemaakt...



Door de KerkuilVanuit de Peperbus
Cryptogram

Hoewel het nieuwe jaar al een paar weken oud is, neem ik toch de vrijheid alle lezers van de 

Peperbus alsnog een gezond en zeer voorspoedig 2015 toe te wensen.

Horizontaal
1) Toch gaat dit gereedschap in een rechte lijn. (10)
6) Die popgroep gebruikt maar twee letters. (4)
10) Zelfs de rijken schrikken van de prijs van deze auto. (5)
11) Na de laatste wedstrijd. (9)
12) Meubelstuk van een houthakker? (8)
13) Je kunt hier geen grote afstanden afleggen. (5)
15) Het geheel min de vis geeft een voorzetsel. (3)
17) Dit duo verbruikt geen benzine. (7)
19) Pas maar op dat je niet valt bij die manoeuvre! (7)
21) De heilige bezoekt een muziekvoorstelling in Amsterdam. (7)
22) Ik zorg dat ik het bloed voorzichtig weghaal. (5)
24) De ree heeft last van beestjes, maar wordt geridderd. (8)
27) Kei van hoge komaf. (9)
28) Zit ie ook aan jouw doodskist? (5)
29) De pasvorm van deze kindervriend zit in de war.(4)
30) We gooien alle belemmeringen van ons af! (10)

Verticaal
1) Breek hem en je bent binnen. (4
2) Ze rijden je zo voorbij. (9)
3) Voormalig goochelaarsnummer werkt heel precies. (5)
4) De laatste is creatief bezig en komt los van de grond.  (6)
5) Gevaarlijk groen op de tegels. (7)
7)  Vurige toestand en heel gevaarlijk. (5)
8)  Kun je met deze LP alles verdoezelen? (10)
9)  Ik pers de benzinemaatschappij uit voor een klein kopje koffie. (8)
14) Deze meubelstukken worden van bomen gemaakt. (10)
16) Trof deze ziekte in de Middeleeuwen alleen de rijken? (8)
18) Je moet er iets bij doen en toch geen winst maken. (9)
20) Helemaal niemand. (7)
21) Lichaamsdeel van een slager? (7)
23) Het loopt er dun door de broek na die klap. (5)
25) Die jongen neemt het serieus. (5)
26) Koortsachtig proberen op tijd te zijn. (4)

Prijs 
twee kaarten 
voor een 
thuiswedstrijd 
van Vitesse 
naar keuze.

Lever dit cryptogram  

ingevuld in bij de C1000 

voor 15 februari 2015.

NAAM:

STRAATNAAM EN NUMMER:

PLAATSNAAM:

TELEFOONNUMMER EN/OF EMAILADRES:

Het is dus eigenlijk niet zo onbegrijpelijk dat ik, naarmate ik ouder 

werd, de noodzaak van al dat gezoen heel bewust probeerde af 

te houden en het initiatief daarvoor in eigen hand probeerde te 

houden. Toch overkwam het mij ook deze jaarwisseling weer dat 

ik door overijverige dames, enigszins ongewild, werd verrast met 

minimaal drie zoenen in de categorieën droog, nat of lucht. Zelfs 

in de werksfeer waren er collegaatjes die een wens met alleen 

een handdruk niet voldoende vonden en hun toevlucht zochten tot 

de intimiteit van een aantal zoenen. 

Nee, als ik heel eerlijk ben dan kies ik in de meeste gevallen het 

liefst voor een stevige handdruk en een oprechte blik in ander-

mans ogen. Maar ook daarin is de diversiteit groot; de te ver-

wachten krachtige handdruk was in veel gevallen niet meer dan 

een slappe hand of in het ergste geval het kleffe uiteinde van wat 

een volle hand zou moeten zijn. Bij deze categorie mensen ook 

nog eens vergezeld van nietszeggende obligate wensen, waar-

van de oprechtheid ver te zoeken is. Het aankijken tijdens een 

handdruk schiet er bij de meesten ook nog al eens bij in en vooral 

op nieuwjaarsrecepties valt dat extra op. Ze geven je een hand, 

mompelen de gebruikelijke wensen en staan intussen alvast een 

volgende persoon aan te kijken.

Kortom, het zou allemaal ook anders kunnen en dus tot slot nog 

een aardige tip voor 2015: lees eens enkele passages uit Het 

Grote Etiquetteboek. 

De Kerkuil

Ik kan mij overigens heel goed voorstellen dat jullie de zolder 

hiervan inmiddels vol hebben liggen, maar mijn welgemeende 

wensen zullen er hoop ik nog wel bij kunnen. Het is nu eenmaal 

een goed gebruik om elkaar rond oud en nieuw het allerbeste 

toe te wensen en dit doorgaans te bekrachtigen met een hand-

druk en in sommige gevallen met één of meerdere zoenen.

En dat beperkt zich natuurlijk niet alleen tot je familie, maar het 

gebeurt ook in je straat, op je werk en op nieuwjaarsrecepties 

van verenigingen. Kortom, een krachttoer voor je rechterhand 

en voor je beide wangen, gewild of ongewild een landingsbaan  

voor droge, natte en zelfs luchtzoenen.

Met dat zoenen rond de jaarwisseling maakte ik als kind onge-

wild al heel vroeg kennis, doordat allerlei tantes mij het beste 

toewensten en dat ongevraagd vergezelden met een soort 

houdgreep en dikke klapzoenen. Met name voor één speciale 

tante was ik heel beducht, want haar aanpak zou ik achteraf 

bijna als een soort aanranding willen betitelen, hoewel zij dat 

zeker niet zo zal hebben bedoeld. Deze tante was groot, had 

een strenge blik, een meer dan gemiddelde neus die scheef 

stond en een enigszins dikke, harige bovenlip. Daarnaast was 

ze, zover ik nog weet, altijd in het zwart gekleed en dus laat de 

vergelijking met de heks op de bezemsteel zich makkelijk raden. 

Zij kwam ieder jaar kort na de jaarwisseling minimaal twee 

dagen bij ons thuis op bezoek, dus haar ontlopen was onmoge-

lijk. Zodra zij mij dan in het oog kreeg, werd ik hardhandig op 

haar schoot gesleurd en drukte zij mij meer dan stevig in haar 

weelderige boezem, waardoor ik al vrij snel in ademnood kwam. 

Greep vervolgens mijn tere gezichtje tussen haar grove handen 

en drukte, vergezeld van haar beste wensen, minimaal twee 

drijfnatte smakkers op mijn beide wangen. Hield mij tot slot 

nog weer even stevig in het “Bos hout voor de deur” en liet mij, 

wederom wat hardhandig, van haar schoot glijden.

6 | 
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Deze actie is alleen geldig bij C1000 van Blijderveen in Heteren 

en loopt t/m 31 januari. Per huishouden 1 bon!

Van € 4,29 

voor € 2,50

C1000 Roomboter 
Appeltaart

Blijderveen
Heteren

Vooral Gutenbergs manier van werken, het 

gebruik van afzonderlijke letters, leidde tot 

het verhogen van kwaliteit en kwantiteit. 

Boeken waren beter leesbaar en makkelij-

ker te produceren. 

Iedereen heeft wel sinds zijn babytijd iets 

onder ogen gehad wat het bekijken of het 

lezen waard is. Boekjes, plaatjes, fotootjes 

en later kinderboeken, wellicht literatuur 

en natuurlijk dagbladen, tijdschriften, 

brochures en uiteraard posters; altijd goed 

voor een (kinder)kamer of een bushokje.

Drukken bestaat in veel soorten en maten en op veel manieren. 

Antoine Haggenburg, eigenaar van drukkerij Manta in Zetten, 

besloot zich toe te leggen op het drukken na zijn opleiding aan 

het Grafisch Lyceum in Utrecht.

“Ik ben 25 jaar geleden begonnen en startte in 1994 mijn eigen 

bedrijf. Ervaring heb ik onder meer opgedaan bij mijn vader”, 

vertelt de in Arnhem geboren ondernemer. “We werken met zes 

man in Zetten en met negen in Weurt. Manta staat garant voor 

kwaliteitsdruk op het gebied van brochures, huisstijlen, cd-hoes-

jes, posters, foto’s, noem het maar. Wij werken met vier soorten 

druk, waarvan digitaal en offset de hoofdmoot vormen. Zeef- en 

diepdruk besteden wij uit.”

Manta onderscheidt zich door het hoog in het 

vaandel houden van service, afspraken nakomen 

en klanttevredenheid. Het geboden pakket is 

zo breed mogelijk en maar liefst 1500 klanten 

spreken in het voordeel van de drukkerij, die ook 

verantwoordelijk is voor de druk van de  

Peperbus.

“Dit jaar verandert onze naam; Manta wordt dan 

DPN, Druk&Print Nederland. Manta neemt een 

bedrijf over in Nijmegen, Trioprint, en gaat een 

samenwerkingsverband aan met Digitale Print-

service Nederland. LinkedIn en Facebook zorgen 

er onder meer voor dat wij alles bijhouden voor de klant en dat 

maakt - vandaag bestellen, morgen binnen - mogelijk.” 

Haggenburg heeft een goedlopend bedrijf en de term ‘druk’ past 

precies bij de branche waarin hij en zijn medewerkers opereren. 

Een drukker moet druk zijn, maar bij Manta (DPN) gaat alles 

kalm en met beleid...

Drukken is niet van deze tijd, waarmee niet wordt bedoeld dat het ambacht is gedateerd... De Duitser Gutenberg en  

de Nederlander Coster (beiden geboren in de veertiende eeuw) staan -elk in eigen land- bekend als uitvinder van de  

boekdrukkunst en legden daarmee de basis voor de hedendaagse manier van drukken.

Altijd kalm, altijd druk 

Drukkerij Manta stelt 
zorg en kwaliteit voorop

door Aart van Veen

Voor al uw elektra werkzaamheden 
en installeren van zonnepanelen.

Poort van Midden Gelderland Groen 7 6666 LP Heteren

Tel: (026) 4722 928 www.stapelektra.nl
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Heb je een idee voor 
een leuk artikel: 
meld het dan op

www.peperbusheteren.nl

St. Walburg 3, 6671 AT  Zetten
t  (0488) 45 50 41  
f  (0488) 45 23 20
e  info@drukkerijmanta.nl

www.drukkerijmanta.nl

Wij zijn een moderne drukkerij 

met kwaliteit als uitgangspunt. 

We verzorgen voor zowel bedrijven 

als particulieren diverse soorten 

drukwerk. Of het nu om posters, 

flyers, entreekaarten, jaarverslagen, 

huisstijlen, proefschriften of 

clubbladen gaat, iedereen bij ons 

zet zich in om tot een mooi resultaat 

te komen. Tevens verzorgen wij 

fotowerk op borden, zeildoek en 

canvas. Kijk op onze website of bel 

gerust voor meer informatie!
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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
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“Wat ben jij slecht.” zegt Joling. “Maar niet zo slecht als jouw 

platen!” haalt Gordon direct uit. “Het is weer om te gieren!” 

lacht Joling breeduit. Met humor en valse opmerkingen wisten 

Geer & Goor de mensen te binden aan hun programma, dat 

bedoeld was om het Nationaal Ouderen Fonds te steunen. Het 

televisieprogramma wist veel vrijwilligers te werven. Het bleek 

een daverend succes. Vrijwilligerswerk voor ouderen was de 

boodschap en deze is overgekomen. Maar het kan ook anders.

Jasper Bal (47) meldt zich in het woonzorgcentrum Liefkens-

hoek. Daar maakt hij een praatje met een van de vele bewoners 

van het zorgcentrum. De sfeer van Geer & Goor haalt het niet, 

maar er wordt zeker gelachen. Jasper is daar om met een van 

de bewoners te gaan fietsen. Een bewoner kan aangeven of er 

behoefte is aan een rit met de fiets en Jasper gaat dan met deze 

bewoner op pad. Op een aangepaste driewieler met elektri-

sche trapondersteuning gaan ze samen richting een 

onbekende bestemming. “We fietsen overal 

naartoe, van Elst tot in Oosterbeek. Meestal 

geeft de bewoner aan waar we heen 

gaan, maar soms fietsen we gewoon 

een eind weg. Als het weer het toe-

laat natuurlijk”, vertelt Jasper. 

Tijdens de opening van het nieuwe 

complex van Liefkenshoek kreeg 

Jasper het idee om vrijwilligerswerk 

te gaan doen. Jasper had al langer de 

wens om zich in te zetten voor de  

medemens, maar het bezoek aan  

Liefkenshoek gaf hem het laatste zetje. “Het 

fietsen met de bewoners geeft mij veel voldoe-

ning. Maar ik wil wel graag opmerken dat er veel vrijwil-

ligers in Liefkenshoek zijn, die daar al veel langer zijn dan ik en 

er veel meer werk hebben verzet.” Na een “sollicitatiegesprek” 

met een coördinator binnen Liefkenshoek werd besloten dat 

fietsen met de bewoners een goede optie voor Jasper zou zijn.

“In het begin zag je mensen wel even vreemd kijken als ik 

vroeg of ze mee wilden voor een fietstocht. Een grote man die 

ze niet kennen.” Maar inmiddels zijn ze gewend aan de  

boomlange oud-directeur en wordt hij met open armen ont-

vangen. Jasper fietst nu ongeveer zeven maanden en het valt 

hem op dat de gesprekken divers zijn. “De gesprekken zijn 

boeiend en soms heel privé. De onderwerpen komen vanzelf 

en de bewoners praten vaak aan een stuk. De onderwerpen 

lopen uiteen van het gezinsleven tot het leven in Liefkenshoek. 

Mensen verheugen zich op de fietstocht en niet alleen vanwege 

de conversaties, die wij onderweg voeren. Zij genieten 

ook ontzettend van de natuur.”

De meeste bewoners zijn minder goed ter 

been. Ze moeten door een verzorger op 

de speciaal ontworpen fiets worden 

geholpen. “Je fietst naast elkaar. Het 

is geen zijspan, maar je zit in dit ge-

val echt naast elkaar. Ik ben degene 

die stuurt en meestal ook degene die 

trapt. Maar het is een elektrische fiets 

dus is dat geen enkel probleem”, weet 

Jasper.

Na een tocht van anderhalf tot twee uur keren 

ze terug bij Liefkenshoek. “Er zijn leuke anekdotes. 

De bewoners zeggen vaak heel leuke dingen. En daar probeer 

ik dan op in te springen. Ik kan mij herinneren dat ik na een 

tocht aan de medefietser vroeg of zij dorst had gekregen. Zij had 

inderdaad dorst gekregen en stelde voor om in Liefkenshoek 

wat te drinken na de rit, maar ik had een ander plan. Wij zijn 

door de McDrive gefietst om daar aan de praatpaal twee water 

te bestellen en onze dorst te lessen. Dat zijn de grappige aspec-

ten van het vrijwilligerswerk.” Het is geen Geer & Goor, maar 

daarom nog niet minder belangrijk.

Jasper Bal fietst als vrijwilliger voor en met Liefkenshoek

Een versnelling hoger voor het 
vrijwilligerswerk op de fiets

door Sebastiaan Jansen

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

www.hoogakker-heteren.nl
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Erfelijk bepaald
“Het is eigenlijk erfelijk bepaald” 

vertelt Jules. Zijn vader schaatst 

al geruime tijd en Jules ging 

als kleine jongen geregeld bij 

zijn vader kijken. Hij was zelfs 

zo enthousiast dat hij zich als 

10 -jarige jongen aanmeldde 

bij de Schaats Trainingsgroep 

Wageningen (STW). De snelheid 

waarmee Jules schaatste bleef 

niet onopgemerkt, want hij werd uitgenodigd om te komen 

schaatsen voor de baanselectie de Gelderse Poort in Nijmegen. 

Daar traint hij nu drie keer per week met mensen die zo’n beetje 

op hetzelfde niveau als Jules schaatsen. En dat niveau is heel 

behoorlijk. Jules schaatst in de C1 Marathoncompetitie, wat 

vergelijkbaar is met voetballen in de Topklasse. Acht keer per 

jaar rijdt hij op zaterdag wedstrijden, waarin punten te pakken 

zijn voor het algemeen klassement. Jules geeft aan dat het niet 

perse zijn doel is om hogerop te komen. Hij wil wel zichzelf 

steeds verbeteren. 

Jules is een langebaanrijder, wat inhoudt dat hij alle afstanden 

in het schaatsen meepakt. Een echte sprinter is hij niet. Naar 

eigen zeggen maakt hij iets te weinig snelheid op de eerste 100 

meter. Wanneer hij echter de eerste bocht nadert, is er geen 

houden meer aan en gaat hij als een speer. Jules zijn favorie-

te afstanden zijn de 1000 en 1500 meter. “De 1500 meter is 

verschrikkelijk moeilijk, want hierin komen sprint en allround 

het meest samen. Doordat het schaatsen in de afgelopen jaren 

echter zoveel sneller is geworden ben je na 700 meter vaak al 

bekaf. Dan moet je nog 800 meter voluit doorknallen, waardoor 

je na de rit bijna niet meer op je benen kunt staan,” aldus Jules. 

Er is een verschil tussen de marathoncompetitie en langebaan-

wedstrijden. Zijn ambities liggen meer bij langebaanwedstrijden. 

Hier is het echter lastig om nog hogerop te komen, omdat hij 

in dezelfde categorie valt met types als Sven Kramer. Voor hen 

is de sport een fulltimebaan en dus ligt hun trainingsintensiteit 

veel hoger. Daarom is het vrijwel onmogelijk om met hen te 

concurreren. 

Marathon
Jules is zich het laatste jaar ook meer gaan toeleggen op het 

marathonrijden. Hiervoor krijgt hij training van Casper Helling, 

een heel grote naam in het marathonschaatsen. Een marathon, 

wat neerkomt op ongeveer 24 km, schaatst Jules in een goed 

half uur. Hij heeft nog in de ploeg gezeten met Martin van de 

Pol, de marathonschaatser die in oktober zwaargewond raakte 

bij een val in het Thialf in Heerenveen. “Dat was een groot 

talent” zegt Jules. “Ik schrok me rot toen ik hoorde dat hij achter 

zijn knie alles doorgesneden had met de schaats van zijn tegen-

stander”. Daardoor besefte Jules wel dat hij betere bescherming 

moest gaan dragen onder zijn schaatspak.

Menigeen beseft niet dat de schaatsen messcherp zijn. Jules 

geeft aan dat hij elke twee weken zijn schaatsen slijpt met een 

speciale slijpsteen. De materialen moeten op dit niveau gewoon 

goed zijn. Schaatsen kost veel geld, maar gelukkig kan ik wel  

6 seizoenen met mijn schaatsen doen. Voor het aanschaffen van 

het pak krijg ik gelukkig een mooie korting. Dat is het voordeel 

van schaatsen in de baanselectie.

Ingeloot Elfstedentocht
Bij zijn vereniging STW, waar hij nog altijd lid is, schaatst hij elk 

jaar mee om de clubkampioenschappen. Iedereen schaatst in 

zijn eigen categorie en uiteindelijk worden alle gereden tijden 

samengevoegd in een algemeen klassement. Afgelopen 20 

december werd Jules voor het vijfde jaar op rij clubkampioen. 

Daar is hij best trots op. Ondanks dat hij niet zo van het natuurijs 

is, hoopt Jules ooit nog eens de Elfstedentocht te kunnen rijden. 

“Voor het komend jaar ben ik ingeloot”, zegt Jules. “Nu maar  

hopen dat het flink gaat vriezen in januari en februari”. Ik hoop 

het met hem mee! Zou toch mooi zijn: Jules Booltink met opge-

heven armen over de finish aan de Bonkevaart……  

Vliegend over de ijsbaan…

Als je jongeren uit Heteren vraagt welke sport zij beoefenen, zal je vaak te horen 

krijgen: voetbal, tennis, gym, paardrijden of streetdance. Zo niet Jules Bool-

tink. Deze 24- jarige inwoner van Heteren is fanatiek schaatser. Waar menig  

Heterenaar zijn schaatsen uit het vet haalt als de temperatuur  buiten tot ver 

onder  het vriespunt daalt, daar trekt Jules drie keer per week zijn schaatsen 

aan om zijn rondjes te maken in het Triavium in Nijmegen. Dat is ook de plek 

waar ik hem opzoek om meer over hem te weten te komen. door Frank Siccama
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Nu - dertig jaar later - ging de Peperbus op bezoek in de Lief-

kenshoekse ‘techniekkamer’ van het huidige videoteam en liet 

zich daar bijpraten door Anneke Wenting en Nicole Konijn. Zij zijn 

respectievelijk sinds 1986 en 1997 lid van het team.

Hoe ging het videoteam in 1985 van start?
“Het team vroeg de Liefkenshoekers naar hun interesses. Dat 

leverde allerlei suggesties voor filmpjes op. De eerste onder-

werpen waren o.a. gebeurtenissen binnen Liefkenshoek, een 

kerkconcert en een interview met een plaatselijke vioolbouwer.”

Zijn alle opnamen bewaard gebleven?
“Van 1985 tot 1988 is niks bewaard. Toen werkten wij met 

Betamax-apparatuur, verkregen dankzij bijdragen van de Rabo-

bank en de Van Lonkhuijsenstichting. Daarna werd met geld uit 

een zomerzegelactie op VHS-techniek overgeschakeld. Van de 

daarmee opgenomen films kan bijna alles nog worden vertoond. 

Enkele voorbeelden: Koninginnedag, de paardenmarkt in Elst, 

zwieren op het ijs, voorjaarsgroen, de oude Haafakkers, ge-

meentelijke lintjesregen, het kunstwerk ‘Domein van de Zwerm’ 

(bijgenaamd ‘De Drol van Heteren’) op de hoek Kamperfoe-

liestraat/Rauwendaal.”

Welke omvang heeft het archief inmiddels?
“Er zijn door ons intussen om en nabij 260 VHS-banden gebruikt. 

Op zo’n band kan drie uur film staan, genoeg voor drie onder-

werpen. Ons totaal aantal films - waarvan de meeste inmiddels 

op dvd staan - loopt dus tegen de 800. Sommige daarvan heb-

ben hetzelfde onderwerp, zoals carnaval en kerstviering. Die fes-

tiviteiten nemen wij elk jaar opnieuw op. Tegenwoordig filmen 

en monteren wij alleen nog digitaal en staan alle onderwerpen 

op een interne computerlijst. Daaruit wordt af en toe een keuze 

gemaakt voor vertoning in kleine groepjes, bijvoorbeeld in de 

Liefkenshoekse Tuinkamer of in de huiskamer.”

Hoe wordt jullie werk bekostigd?
“Naast eerdergenoemde bijdragen kregen wij ooit subsidie van 

SWO-H (Stichting Welzijn Ouderen – Heteren) en de gemeen-

te Overbetuwe. Ook gaf het zorgcentrum ons geld voor het 

omzetten van ons VHS-archief naar dvd. Er is momenteel slechts 

een klein bedrag in onze kas. Soms komt daar wat bij als we 

een opdracht binnenhalen. Dat gebeurde bijvoorbeeld toen wij 

een film maakten van de renovatie van de Vloedschuur. Verder 

hebben wij incidenteel inkomsten door de verkoop van dvd’s. 

Om een voorbeeld te geven: van een hier gefilmd sinterklaas- of 

kerstfeest waarop opa of oma is terug te zien, kan familie voor 

€ 10,- een dvd aanschaffen.”

Wat motiveert jullie?
“Belonend is de dankbaarheid van de Liefkenshoekers en het  

lerend effect van ons teamwork. Dat team, nu bestaand uit  

zeven mensen, zien wij overigens graag tot tien mensen uit-

groeien. Gemotiveerde Peperbus-lezers, meld u aan!”

Niet alle Liefkenshoek-bewoners zijn in de gelegenheid zelfstandig hun omgeving te verkennen. Om hen niet te laten  

ontgaan wat zich in en rondom Heteren afspeelt, werd in 1985 een uit vrijwilligers bestaand videoteam opgericht. Dat was 

een initiatief van Hans Louvet, een bij welzijn betrokken Huissenaar, en de Heterense politica Lidie Brummelkamp.

Videoteam Liefkenshoek bestaat 30 jaar! 

Filmpjes met omgevingsnieuws 
houden 65+ bij de tijd

door Paul Doekes

Wilt u ook een filmvoorstelling meemaken? 

Kom dan de tweede dinsdag van de maand om 14.30 uur 

naar de grote zaal van Liefkenshoek. U bent welkom!
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Inwoners van Heteren dichter bij elkaar brengen, dat is de gedachte achter ‘Heteren sociaal’, een idee van een 

aantal burgers van Heteren en een vervolg op het initiatief Proeftuin Heteren. “Iedereen heeft een ander iets 

te bieden”, aldus Nathalie Verrips, één van de initiatiefnemers.

De vanzelfsprekendheid dat de overheid voor “alles” zorgt op sociaal gebied is er niet meer. Daarvoor in de plaats is 

het plan dat mensen elkaar meer gaan helpen. ‘Heteren sociaal’ is een initiatief dat hieraan bij wil dragen. “Wij willen 

in Heteren een beweging op gang brengen waarbij mensen elkaar kunnen ontmoeten en elkaar kunnen ondersteu-

nen”, vertelt Bert van Putten, ook één van de initiatiefnemers van Heteren sociaal. “Dit geldt voor jong en oud, gezin 

of alleenstaand, rijk of arm, met of zonder problemen. Wij richten ons op iedereen.”

Kansen
Wat aandacht voor elkaar en, waar nodig, elkaar een steuntje in de rug bieden, dat is waar Heteren sociaal zich 

op richt. “Iedereen heeft een ander iets te bieden”, stelt Nathalie Verrips. “Wij gaan uit van kansen, kwaliteiten en 

samenwerking. Iedereen kan dus meedoen.” Heteren sociaal wil daarbij vooral faciliterend zijn. “Wij gaan zelf niet 

bedenken hoe het moet, maar willen graag mensen met ideeën, inwoners die iets willen doen voor een ander en 

mensen met een hulpvraag, bij elkaar brengen.”

Initiatief
Zo’n hulpvraag kan heel breed zijn. “De een zoekt een plek om werkervaring op te doen, de ander een maatje en 

weer een ander heeft moeite om het hoofd financieel boven water te houden en zoekt daarbij ondersteuning”, geeft 

Jouke Fridsma een aantal voorbeelden. Maar Heteren sociaal richt zich niet alleen op hulp. “Je kunt ook samen een 

initiatief opzetten, zoals het starten van een bloemen- of groentetuin, om maar iets te noemen. Het gaat ons erom 

dat we inwoners van Heteren die tijd en energie willen steken in of met mensen uit hun eigen dorp, bij elkaar  

brengen.”

 

Gesprek
Wie mee wil denken over Heteren sociaal, in gesprek wil gaan met anderen, of iets wil doen, is van harte uitgenodigd 

om op zaterdag 7 februari van 15.00 – 17.00 langs te komen op Koekoekstraat 17, Heteren. Dit is thuis bij één van de 

initiatiefnemers en het is dan ook prettig als men vooraf even laat weten dat men van plan is om te komen. Dat kan 

via jouke@fridsma.nl. Wie vragen/opmerkingen heeft kan die ook kwijt via dat mailadres. Voorbeelden van  

Initiatieven die ‘Heteren sociaal’ ondersteunt zijn:

Burgerinitiatief wil inwoners dichter bij elkaar brengen

Heteren sociaal; zaaien, groeien, oogsten?

Samen eten verbindt
Wat zou het toch leuk zijn om door het jaar heen regelmatig 

eens bij elkaar aan tafel te schuiven, bijvoorbeeld bij een Wal-

king Dinner. Een voorgerecht bij de één thuis, al wandelend 

naar een volgende huiskamer voor het hoofdgerecht en voor 

het nagerecht naar een 3e locatie. Er hebben zich al een paar 

koks en gastvrije huiskamers/locaties gemeld. De opbrengst 

is voor een goed doel in Heteren. Wil jij/wilt u ook meedoen? 

Als kok, gastheer/gastvrouw of als gast? Of wil je op de 

hoogte blijven? Stuur dan een mailtje naar henriettejbos@

gmail.com of bel naar 026 7502477.

Samen een tuin opknappen tijdens NL Doet
Bij de klussendienst van KernPunt Heteren/Liefkenshoek 

komt af een toe een vraag van iemand die de eigen tuin niet 

meer bij kan houden of bij wie de tuin verwaarloosd is door 

privéproblemen. Deze klussen zijn te groot voor de klusvrijwil-

ligers, maar de hulp is wel heel erg welkom. Daarom willen 

we op vrijdag 20 en/of zaterdag 21 maart een paar mensen 

uit de brand helpen. Alle hulp is welkom, vele handen maken 

licht werk. Meld je aan op www.nldoet.nl en zoek een klus in 

Heteren. 

Meer weten? esther.jansen@stuwwelzijn.nl of 06 44738616.

In 1996 is het koor in Heteren opgericht. Men begon met de 

naam “Het betere uut Heteren”, maar al snel werd overgestapt 

naar de huidige naam. Met dertien leden werd begonnen in 

basisschool De Klimboom. In 1997 ging het koor oefenen in het 

verenigingsgebouw Krek Wak Wou. Een jaar later werd voor 

het eerst een uitvoering gedaan in de Bongerd. Daar lieten de  

leden van het koor horen wat zij konden.

Inmiddels is het gebouw Krek Wak Wou afgebroken en oefent 

het koor in de Koningin Julianaschool. De 31 leden, waarvan er 

9 mannelijk zijn, oefenen daar wekelijks in de gymzaal. Voor de 

mooie akoestiek verhuist de groep tien meter, om te kunnen 

galmen in het trappenhuis van de school. “Met de directrice zijn 

er goede afspraken gemaakt en wij kunnen daar prima oefenen. 

Zelfs ouderavonden worden zodanig ingepland dat wij gewoon 

door kunnen zingen”, weet secretaris Ans Zoetbrood ons te 

vertellen.

Bij een koor krijgt men vaak een beeld van een groep  

nonnen in zwarte gewaden, die hun religieuze stukken in 

een kerk ten gehore brengen met als uitsmijter een super-

talent dat alle hoge noten weet te halen. Het imago is wat 

ouderwets en stoffig. Dit plaatje past totaal niet bij wat koor 

Couleur Locale voor ogen heeft.

Koor uit Heteren zingt al jaren een divers repertoire 
 
Geen valse noot voor koor Couleur Locale

“We zingen niet alleen voor de gezelligheid. Wij hebben een 

doel voor ogen en willen ons echt verbeteren. Onze Bosnische 

dirigent houdt ons in toom en heeft de touwtjes strak in handen. 

Soms zijn er avonden dat de gezelligheid de boventoon voert 

en moet onze dirigent ons op het rechte pad krijgen. Het mag 

gezellig zijn, maar er moet serieus gestudeerd worden op de 

muziekstukken.”

De gemiddelde leeftijd van het koor stijgt en jong bloed is wen-

selijk. Iedereen is welkom bij het koor. Bij de meeste koren is 

er een stemtest, maar bij Couleur Locale niet, omdat de dirigent 

de fouten corrigeert. “Soms wordt er aan een lid gevraagd om 

iets zachter te zingen. Dat maakt het geheel beter.” Het gaat om 

de samenzang bij het koor uit Heteren. Er zijn geen uitermate 

getalenteerde zangers of zangeressen die regelmatig een solo 

ten gehore brengen. “Wij zijn sterk als geheel. Wij hebben als 

verzameling van stemmen een heel warme klankkleur, met als 

spil van het koor de dirigent”, zegt Ans. 

Er zijn concerten die haar het meest zijn bijgebleven. “Het 

concert in Sarajevo, waarbij we samen zongen met een stu-

dentenkoor is een onvergetelijke ervaring. Niet alleen het 

concert, maar de gehele reis heeft veel indruk op mij gemaakt. 

Verder zijn concerten waarbij wij boven ons zelf uit stijgen in 

het geheugen gegrift. Bij zulke muziekstukken is er een mooie 

harmonieuze warme klank en kennen we de tekst uit ons hoofd. 

En de tekst uit het hoofd kennen is een prestigekwestie.”

In de meeste gevallen wordt het koor gevraagd voor een optre-

den en soms doet het mee aan een evenement waarbij diverse 

koren hun repertoire laten horen. Het repertoire van Couleur 

Locale is divers. “Ons repertoire is vooral werelds, religieus en 

soms zingen we stukken in een vreemde taal. We hebben veel 

Bosnisch gezongen, maar je moet ons niet als Bosnisch koor 

zien.” Couleur Locale betekent immers de kleur van het lokale 

landschap.

Door Sebastiaan Jansen
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Deskundig op uw erf, thuis in uw regio

Aankondiging Agro-studieavond 
Woensdag 4 februari 2015, 19.30 uur,
Rentmeesterkantoor Noordanus & partners, vestiging Heteren.
 

Heeft u weleens nagedacht of alle mogelijkheden op uw erf/bedrijfslocatie voldoende worden benut? 

En wat uw bedrijf nu en in de toekomst nog meer zou kunnen opbrengen en/ of voortbrengen? 

Dan is de studieavond “creatieve doorontwikkeling van het agrarisch bedrijf” wellicht voor u van belang! 

U bent van harte uitgenodigd om deze studieavond vrijblijvend bij te wonen! Tijdens deze studieavond wordt u op de hoogte 

gebracht van de (on-)mogelijkheden voor verbreding/ omvorming van een agrarische bedrijfslocatie. 

Door de laatste actualiteiten en door middel van een praktijkvoorbeeld krijgt u inzicht in het bijbehorende traject.  

Hierbij laten wij een van onze opdrachtgevers aan het woord over de mogelijkheden en onmogelijkheden. 

 

Wilt u deze studieavond bijwonen? 

Meldt u uiterlijk voor 1 februari aan, door een mail met het aantal deelnemers te sturen naar info@noordanuspartners.nl  

of bel naar 026-3 792 075. De studieavond vindt plaats op onze vestiging te Heteren, Poort van Midden Gelderland Groen 12.

Iedere zondagochtend staat ‘de vliegeraar’ met zijn vlieger op het braakliggend terrein langs de Cora Baltussenallee, tegen-

over het Kruidvat. Wat beweegt deze man om in weer en wind zijn vlieger omhoog te sturen?

“Ik ben niet zo’n prater”, zegt Bennie Selman (58) uit Driel.  

Zijn ogen twinkelen als hij vertelt over zijn verschillende soorten 

vliegers, waarvan hij er enkele speciaal voor het Peperbus- 

interview heeft opgebouwd. Een grote, lichte deltavlieger die hij 

zelfs in het water kan laten zakken en er weer uit kan trekken, 

een kleinere vlieger met een staart van 30 meter om mooie 

figuren mee te maken, een stormvliegertje (‘speedwing’) en 

matrasvliegers. Als kind laat je een vlieger op in de lucht;  

Bennie spreekt echter over een vlieger starten. “De professionals 

noemen zichzelf piloten. Ik start alles alleen. Bij de stormvlieger 

is dat wat moeilijker. Daarvoor gebruik ik een trucje met een 

touw.” 

Het begon ooit met een vlieger die hij samen met zijn dochter 

van 10 kocht. Er kwam nog een vlieger en nog een…. Nu 12 jaar 

later is het een hobby waar hij niet meer zonder kan. “De drang 

om te vliegeren is heel groot. Het enige wat mij op zondag 

tegenhoudt, is windstil weer. Ik probeer steeds nieuwe trucjes 

uit. Bijvoorbeeld langs een lantaarnpaal naar beneden of nog 

mooiere figuren in de lucht maken. Samen met mijn vrouw ga ik 

ook regelmatig naar Scheveningen. Dan huren wij een apparte-

mentje en ga ik ’s ochtends vroeg op het strand vliegeren.  

’s Middags gaan wij samen op stap.” 

Bennie Selman is geboren in Indoornik, heeft nog 4 jaar in de 

Narcissenstraat gewoond en vertrok naar Driel om een huis 

te kopen. Het is toeval dat hij in Heteren vliegert. “Ik vind het 

een leuke plek, omdat er veel mensen langs komen. Kinderen 

zitten vaak achterstevoren in de auto. Ook de brede sloot geeft 

aanleiding voor leuke trucjes. Ik bevestig bijvoorbeeld ballen (uit 

de ballenbak) aan de vlieger en laat deze landen en drijven op 

het water. Ik heb meer aanspraak sinds het tankstation klaar is. 

Laatst was er iemand die vroeg of hij een filmpje mocht maken. 

Nou, dat vind ik wel leuk.” Op internet zijn allerlei filmpjes 

van professionals te vinden, die Bennie graag bekijkt. “Ik ben 

autospuiter en heb ik verder niets met internet; heb zelfs geen 

mobieltje.”

De grote 4-lijnsvlieger vormt nu de uitdaging. Deze kan bijvoor-

beeld draaien als een helikopter. Maar de grote deltavlieger 

blijft favoriet. “Ik vlieg ook wel in het donker. Maak ik er kleine 

vingerlampjes van de Action aan: prachtig! Ik heb iets met licht-

jes. Maar het mooiste om te zien blijft de vlieger met de lange 

staart.”

In weer en wind

De drang om te vliegeren is groot

Door Roelie van der Weide
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inclusief de partneraangifte, voor 1 vaste prijs in Arnhem, 
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Tel: 0481-353544  •   Fax: 084-7183487 

E-mail: info@administratiekantoorheylo.nl 
Internet: www.administratiekantoorheylo.nl 

LENTING
bouw

Lenting Bouw 
Weerbroek 12 . 6666MN . Heteren
T: 026 - 364 66 63 F: 026 - 364 66 68
W: www.lentingbouw.nl E: info@lentingbouw.nl

Houtskeletbouw

Nieuwbouw

Uitbreiding woning

Renovatie

Lenting Bouw 

Voor al uw BouwPlannen van A tot Z



PLAN HAAFAKKERS 
HETEREN

8 luxe twee-onder-één-kapwoningen met garage

PLAN SCHOUTENKAMP 
HETEREN
2 luxe twee-onder-één-kapwoningen met garage

Aan het prachtige park aan Schoutenkamp, vlakbij het dorpshart

van Heteren is ruimte ontstaan voor 2 karakteristieke

twee-onder-één-kapwoningen. 

Het ligt op steenworp afstand van de Rijndijk. 

De woningen (inhoud 520 m3) zijn gesitueerd

op ruime percelen van 375 en 330 m2 en beschikken over een

garage (inhoud ca 75 m3).

Prijs vanaf € 305.000,- v.o.n.

www.haafakkers-schoutenkamp.nl
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Verkoop & Informatie

Initiatief

T. 0317 319 114  www.timmermakelaars.nl

VERKOOP GESTART

Op de voormalige locatie van de basisschool aan de

Flessestraat wordt nieuwbouwplan Haafakkers gerealiseerd.

Het plan bestaat uit 8 royale twee-onder-één-kapwoningen.

De woningen (inhoud 515 m3) zijn gesitueerd op ruime 

percelen van 290 tot 380 m2 en beschikken over 

een garage (inhoud ca. 75 m3).

Prijs vanaf € 285.000,- v.o.n.
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Gé Slootweg woonde voor 1917 in 

Hazerswoude en was, als zo velen in die 

regio, werkzaam in de tuinderij. Voor 

zijn militaire dienstperiode werd hij 

gelegerd in Ede. In die tijd was de reis 

tussen Hazerswoude en Ede bijna een 

wereldreis en te kostbaar om elk week-

end te ondernemen. Christiaan van Lonkhuijzen, een bevriende 

medesoldaat, bood hem aan om in de weekends mee naar 

Heteren te gaan om niet eenzaam in Ede te hoeven blijven.

Daar ontmoette Gé Cor van Lonkhuijzen, de zeer aantrekkelijke 

zus van Christiaan. Het was als het ware liefde op het eerste 

gezicht en toen het dubbele pand aan de O.L. Vrouwestraat in 

1917 werd gebouwd door de familie Van Lonkhuijzen, traden 

Gé en Cor in het huwelijk en vestigden zich naast de gezusters 

Speijers op nr. 40.

Niet alleen de naam van een simpel spelletje 

maar de basis van een later bekende eierhan-

del, die dankzij Gerard Johannes (Gé) Slootweg 

is ontstaan in het huidige pand nr. 40 aan de 

O.L. Vrouwenstraat .

Tuinderij
Min of meer als vanzelfsprekend had Gé het 

plan opgevat om in Heteren een tuinderij op te zetten, 

want ondernemen en de liefde voor dat vak zaten hem in de 

genen. Aan het begin van de crisis in 1933 spatte deze verwor-

ven droom ruw uiteen toen zijn gehele bloemkooloogst moest 

worden doorgedraaid. Lang zat hij niet bij de pakken neer maar 

startte een handeltje in Boter, Kaas en Eieren, waarmee hij langs 

de deuren in de regio ging venten.

Boter en kaas betrok Gé vanuit de omgeving van Hazerswoude 

en de eieren kocht hij op bij boeren in Heteren en in omliggen-

de dorpen. Intussen was er al een flink aantal kinderen geboren. 

De oudste zoons, Piet en Geurt en de dochters Hendrien en Geer 

moesten vanaf hun pubertijd volop meewerken om alle mond-

jes gevuld te krijgen. In de loop der tijd werden er veel meer 

eieren opgehaald dan dat men tijdens het venten kon verkopen 

en werden de overige eieren 

naar de coöperatieve veiling, 

destijds in Ede, gebracht. Waar 

in de begintijd werd gewerkt 

met een platte wagen daar 

kwam, met hulp van een broer 

uit Hazerswoude, uiteindelijk 

een heuse vrachtauto waar-

mee de eieren opgehaald en 

naar de veiling konden worden 

gebracht.

Voor het venten schafte het 

bedrijf na een aantal jaren 

een A- Ford aan waarmee een 

steeds grotere regio bezocht 

kon worden. Om de Duitsers 

daar in de oorlog geen plezier 

van te laten krijgen werd deze 

auto, ontdaan van zijn wielen, 

De A Ford met op de treeplank de dochters Hendrien (L) en Geer (R)

Het bedrijf aan de O.L. Vrouwestraat 

in 1964

Boter, Kaas en Eieren

Tuinde
Min of mee

H

in

Door Fred Hendriksen

verstopt in een kippenschuur op het terrein. Dus werd de platte 

wagen in de oorlog weer in ere hersteld. Daarnaast werden Piet 

en Geurt gemobiliseerd en moesten de zusjes Hendrien en Geer 

hen vervangen en daarnaast met fiets en karretje gaan venten 

in Arnhem. Dat was meer dan nodig want inmiddels waren er 13 

kinderen geboren en hoewel er twee waren overleden, moesten 

nog steeds 11 monden worden gevuld.

Ontwikkelingen na de oorlog
Na de oorlog stapte Piet uit het bedrijf en nam in Arnhem een 

kaashandel over. Gé en de zoons Geurt en Gerard legden zich 

met het bedrijf G.J. Slootweg & Zn. volledig toe op de eierhandel. 

Zoon Chris hield zich daarentegen meer bezig met de fruitbomen 

die op de voormalige tuinderij waren gepoot, maar sprong waar 

nodig bij. Het bedrijf groeide gestaag en de verwerking van de 

eieren werd al heel snel in de grote schuur achter het huis deels 

geautomatiseerd. In 1963 maakte het bedrijf een volgende stap 

door te gaan leveren aan winkelketens en bakkerijen.

Uitbreiding van de activiteiten, zoals het houden van kippen, 

was aan de O.L. Vrouwestraat niet mogelijk. Om die reden 

verhuisde het bedrijf in 1968 naar de Uilenburgsestraat, waar 

drie woningen en een bedrijf werden gebouwd. Op die loca-

tie konden 36.000 kippen 

worden gehouden en de 

eieren werden volautoma-

tische verwerkt. Vanaf die 

tijd verwerkte G.J. Slootweg 

& Zn. maar liefst 600.000 tot 

700.000 eieren per week.

Het was, op voorspraak van de Gemeente Heteren, dat de toen-

malige Commissaris van de Koningin, de heer Geertsema, het 

moderne bedrijf met een werkbezoek  vereerde. In 1971 stapte 

ook Bert Slootweg (zoon van Geurt) in het bedrijf als mogelijke 

opvolger voor de toekomst. In 1984 ging Geurt met pensioen en 

zetten Gerard, Chris en Bert het bedrijf de daarop volgende jaren 

voort.

Omdat er geen toekomstige opvolging was en de te verwachten 

strengere milieu-eisen grote investeringen zouden vragen, is in 

1991 besloten het gehele bedrijf te verkopen. Na bijna 75 jaar 

sloot dit karakteristieke bedrijf in Heteren voorgoed zijn deuren.

De vrachtauto met achter het stuur zoon Geurt, links op het spatbord Piet en in het midden Gerard.

 

Corine Niels-Slootweg
026 4721614
06 38916465

De Houtkamp 7 • 6666 EA  Heteren 
info@schoonheidssaloncorine.nl
www.schoonheiddssaloncorine.nl
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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

Ontwikkelingen bij de Dorpsraad

Sinds begin 2014 ben ik actief in de Dorpsraad. Tijdens het sporten raakte ik aan de praat met Ronnie 

Goenewold, de voorzitter. Hij vroeg mij of ik interesse had om lid te worden. Ik had net mijn studie 

afgerond dus er was ruimte voor iets nieuws. Alweer 20 jaar woon ik in Heteren. Een prettig dorp voor 

de kinderen met daarnaast de voordelen van de stad vlak bij de hand. Naast de Dorpsraad werk ik en 

ben ik actief aan het sporten. Binnen de Dorpsraad pak ik samen met Marinus van der Linden het thema 

‘Ontspannen wonen en leven’ op. Deze themawerkgroep heeft nagedacht hoe de ideeën vanuit de 

openbare dorps-brainstormavond en de dorpsenquête moeten worden uitgewerkt. Onze visie is een dorp 

met voor ieder wat wils, passende woningen met beschikbare dorpse voorzieningen, aangevuld met 

bereikbare regionale voorzieningen in Arnhem en Wageningen. De ideeën en de initiatieven genoemd in 

het Dorps Ontwikkelings Plan (DOP) willen wij als themagroep laten aansluiten bij de toekomstvisie Overbetuwe Plus, opgesteld door 

de gemeente Overbetuwe. Dit kunnen we niet alleen en daarom zijn we nog op zoek naar nieuwe leden die zich willen inzetten.  

Heb je interesse meld je aan bij de Dorpsraad!

Wandelen rond Heteren 
In de eerste ‘Peperbus’ is er gesproken over de ‘Rode lijntjes-route’ in Heteren. Een mooi, maar helaas vergeten en verwaarloosd 

wandelpad in de zuidelijke omgeving van Heteren. Na enig overleg met de beleidsambtenaren van de gemeente Overbetuwe bleek 

dat deze route mooi ingepast kon worden bij het ‘Ommetje van Randwijk’. Knelpunten bekijken, informatie verkrijgen over eventuele 

bijzonderheden en een brochure in elkaar zetten vergt de nodige tijd. Al deze moeite en schrijfwerk heeft er voor gezorgd dat er  

komend voorjaar een nieuwe wandeling rond ons mooie dorp en langs Randwijk gerealiseerd gaat worden. Houdt u daarom de 

media in het voorjaar in de gaten!

Kastanje-bloedingsziekte in Heteren
Langs onze mooie Kastanjelaan staan decennia-oude kastanjebomen. Helaas heeft 

men vast moeten stellen dat het niet goed gaat met deze bomen. Een kastanje-bloe-

dingsziekte heeft er al vele geveld. Omdat langer laten staan van een aantal bomen 

gevaar voor de veiligheid kon opleveren, heeft de gemeente de keus gemaakt om 

deze bomen om te zagen en af te voeren. Maar hoe nu verder met onze mooie laan? 

Momenteel zijn we in overleg met de gemeente over de toekomst van de bomenlaan 

aan de noordelijke rand van Heteren. 

‘Groene entree’ van Heteren
Ook maken we ons hard voor een ‘groene entree’ van Heteren.  

De binnenkomst van een landelijk dorp moet ook zo’n uitstraling heb-

ben. Momenteel zijn we druk in overleg met alle betrokken partijen, 

zoals Rijkswaterstaat, Waterschap en de Provincie Gelderland. Deze 

winterperiode worden een twintigtal bomen geplant langs de N837 

ter hoogte van het Kruidvat. Daarna is het de bedoeling dat we deze 

lijn door kunnen gaan zetten richting het centrum van Heteren. Maar 

daarvoor hebben we nog vele gesprekken te gaan met de betrokken 

partijen.

Heeft u vraag, tip of opmerking over een van deze projecten, mail ons: 

info@dorpsraad.nl  Wilt u de hele dorpsvisie nog eens nalezen: ga naar 

dorpsraadheteren.nl 

Voor het laatste nieuws over de projecten en de Dorpsraad volg ons op 

Facebook en/of Twitter.

Door Mariëlle Küper

Zoals beloofd zal ook nu weer een lid van de Dorpsraad zich voorstellen. Dit keer is de beurt aan wederom een nieuw lid: 

Hella Grandjean. 

Schrijner

App voor Mobiel 
Bankieren

Internet Bankieren

iDEAL

Open een Plus
Betaalrekening en krijg:

€ 50 op uw RegioBank 
spaarrekening

Een Adviseur die u kent

Persoonlijk advies

Wereldpas

Welkom!



Senioren Dam Club Heteren 
ongeslagen de winterstop in                                                                           
Het seniorenteam van Dam club Heteren speelt al jaren in de eerste klasse zuid van de 

Gelderse Dam Bond. Het team heeft dit seizoen nog geen enkele wedstrijd verloren en 

gaat aan kop de winterstop in. Op de foto Henk Gerritsen in opperste concentratie. 

EHBO Vereniging Heteren                                                                                                                           
De EHBO Vereniging Heteren heeft weer goede voornemens voor 2015. Zo willen we in april 2015 een Reanimatie- en 

AED cursus geven en in het najaar hopen we te starten met een opleiding Eerste Hulp. 

Past een van deze cursussen bij uw voornemens voor 2015, kijk dan op www.ehbo-heteren.nl. Bent u reeds in bezit van 

een diploma Reanimatie-AED of EHBO,  dan kunt u ook voor verlengingen dit jaar weer bij ons terecht.

Hofruiters Nieuws                                                                                                                           
Namens de vereniging een heel gelukkig en vooral gezond en sportief 2015.

De Clubkampioenschappen (verdeeld over drie wedstrijdweekeinden) zijn weer afgerond en hebben de 

volgende kampioenen opgeleverd:

• Edi Berghuis bij de eigen/lease pony’s; 

• Chanthal Wouters bij de eigen/leasepaarden;

• Sarah al Farat is Bleskampioen bij de manege pony’s/paarden

• Nathalie Kamphuis bij de manegepony’s en 

• Lisa Sluiter bij de manegepaarden.

In het afgelopen jaar hebben we een Open Dag georganiseerd, die erg druk bezocht is. Er waren verschillende activiteiten en de kinderen mochten 

een rondje op de pony rijden. Er zijn nog mogelijkheden om in te schrijven voor lessen.

Laat u informeren door te bellen met de manege (026-4722608) of via onze site www.hofruiters.nl

Voordrachtscompetitie                                                                                                                
Op vrijdag 27 maart vanaf 16.00 uur wordt in de bibliotheek in de Brede School een voordrachtscompetitie voor jong en oud gehouden, georganiseerd 

door Henriette Bos, i.s.m. de bibliotheek onder de paraplu van Heteren sociaal. Doelstelling: de onderlinge samenhang en hoeveelheid culturele activi-

teiten binnen Heteren vergroten en lezen in onze taal promoten.

Er zijn verschillende leeftijds- en genrecategorieën om in mee te doen. Ter zake kundige juryleden voorzien iedere voordracht van commentaar en be-

palen wie er de beste prestatie heeft geleverd. De winnaar krijgt een prijs, verzorgd door ondernemers uit Heteren. Wat hebben we nu nog nodig: meer 

ondernemers die het leuk vinden om hier een bijdrage aan te leveren – er hebben er zich al een paar gemeld – en natuurlijk deelnemers.  

WIE DURFT? Opgave voor 13 maart 2015.

Voor meer informatie kunt u bellen met 026 7502 477 / 06 1874 6961 of mailen met henriettejbos@gmail.com

Verenigingen Nieuws
Tennisvereniging HTV   
Tennisvereniging HTV  hield op zondag 23 november zoals elk jaar weer een 2 Generatie  

Pepernoten toernooi. Het toernooi begon om 09.30 uur.  De kinderen speelden met hun 

mama, papa, opa, oma of tante. De ouderen moesten zich even aanpassen, want er werd 

met ballen gespeeld die voor deze leeftijd en niveau geschikt zijn. Deze ballen stuiteren nl. 

minder hard zodat de kinderen deze beter terug kunnen spelen. Hierdoor kwamen ouders 

soms in de problemen, maar ze lieten zich niet kennen.

Er deden 29 kinderen mee! De ochtend en middag werden afgesloten met soep en een 

broodje knakworst. Tussendoor snoepte iedereen van de pepernoten. Ook kon na afloop 

iedere jeugdige deelnemer een cadeautje uitzoeken, achtergelaten door onze beste Sint.

De jeugdcommissie is zeer tevreden en blij dat er zoveel kinderen en volwassenen genoten 

hebben van een heerlijke en sportieve dag tennissen op de tennisvelden van de  

HeterenseTennisvereniging.

Paaseieren zoeken op 
Landgoed Overbetuwe                                                                                                                              
Op 1ste paasdag, 5 april 2015 om 13:00 uur,  gaan we weer eieren 

zoeken bij de Kinder- en Zorgboerderij Overbetuwe. We verzamelen 

om 13.00 uur voor de poort. Daarna gaat de poort open en starten 

we met eieren zoeken. Als alle eieren gevonden zijn,  is er in de 

kantine een glaasje limonade. Er liggen ook diverse kleurplaten met 

kleurpotloden klaar om een mooie tekening te kunnen maken. Na 

de limonade worden de eieren die gevonden zijn, verdeeld onder 

alle kinderen. Voor de begeleiders staat er gratis koffie/thee met iets 

lekkers klaar. Er staat wel een donatiepotje bij de koffie/thee waar de 

bezoekers eventueel een donatie kunnen geven. Het hele programma 

duurt maximaal 2 uur. 

Afgelopen jaren was het paaseieren zoeken een groot succes!

U bent allen van harte welkom op zondag 5 april.

Kinder- en Zorgboerderij Overbetuwe

Uilenburgsestraat 3, 6666 LA  Heteren

www.campingoverbetuwe.nl

Popkoor Akkoord tijdens 
TOP2000 Arnhem                                                                                                                           
Afgelopen jaar verzorgde Popkoor Akkoord uit Driel de muzikale 

omlijsting van de officiële start van de TOP2000-week tijdens het 

‘Gelderlander TOP2000 Nieuwscafé’ op 21 december in Grand Café 

Mahler. Een week later wierp Akkoord zich in de strijd tijdens de 

Popkorencontest in Luxor Live en gaf daarna nog een klein concert in 

Rozet. 

Belinda Kamps, dirigent van Akkoord: “We zijn heel hard aan het 

werk voor onze nieuwe theatershow, ‘De cirkel van Akkoord’, waarvan de première op 7 maart in het Musiater in Zevenaar plaatsvindt. 

Veel nummers in die nieuwe show staan in de TOP2000.  

Meer informatie over het programma tijdens Arnhem TOP2000 is te vinden op www.arnhemtop2000.nl.  

Kaarten voor ‘De cirkel van Akkoord’ kunnen gereserveerd worden via www.popkoor-akkoord.nl



Stichting Music
 
Stichting Music uit Herveld heeft in het eerste weekend van oktober ge-
schitterd met de Musical ‘Titanic en het verhaal erna’. Ruim 800 bezoekers, 
zes voorstellingen in vier dagen. De reacties waren overweldigend! Dankzij 
alle vrijwilligers en sponsoren is ‘Titanic en het verhaal erna’ een groot 
succes geworden.

Voor het nieuwe seizoen is Stichting Music op zoek naar nieuwe deelne-
mers vanaf 16 jaar. Ben jij of ken jij iemand (m/v) die het leuk vindt om 
te stralen in een musical? Meld je dan aan via stichtingmusic.herveld@
gmail.com. Wil je meer informatie, kijk dan op de website www.stichting-music.nl
Het nieuwe seizoen van Stichting Music start op 6 januari 2015.  

Yoga voor 50-plussers in De Bongerd                                                                                                                  
Yoga geeft hernieuwde fitheid aan lichaam en geest. Het lichaam wordt fitter, de geest kalmer en meer ontspan-

nen en het ademen kan verbeteren. Stuw Platform Overbetuwe organiseert daarom yogalessen in De Bongerd in 

Heteren. Iedere week worden er op maandagmiddag lessen gegeven voor 50-plussers uit de gemeente  

Overbetuwe. Zowel mannen als vrouwen zijn welkom. De lessen staan onder leiding van een ervaren  

yogalerares. Op dit moment zijn er nog plaatsen vrij. 

Meld u aan voor twee gratis proeflessen en ervaar hoe yoga de kwaliteit van uw leven kan verbeteren.  

Aanmelden bij Mieke Boschma, telefoon 026-3641904 of mail naar platformoverbetuwe@stuwwelzijn.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

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  

Scouting De Roode Toren zocht naar de verdwenen 
veren van de pieten
Zaterdag 6  december gingen de otters van scoutinggroep De Roode Toren te Heteren op zoek naar de verdwenen 

veren van de pieten. Verdeeld over drie groepen werd er een heuse speurtocht gehouden door het dorp Heteren. 

Met uiteraard een goed resultaat. Wij danken alle ondernemers en particulieren die geholpen hebben.
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Verenigingen Nieuws

Ervaren 
vakmensen 
met plezier 
in hun werk

www.sertronics.nl

Verenigingen, heeft u nieuws, meld het ons via www.peperbusheteren.nl

Zorgcentrum Liefkenshoek 
 

Zorgcentrum Liefkenshoek kent een groot welzijnsaanbod. Er worden tal van activiteiten georganiseerd. Tegen een vast maandelijks tarief kunt 

u gebruik maken van een activiteitenabonnement. Met dit abonnement kunt u deelnemen aan de activiteiten en krijgt u tevens interessante 

kortingen, o.a. op maaltijden en consumpties in het restaurant en bij de kapper in Liefkenshoek. Ook kunt u tegen gereduceerd tarief een ruim-

te huren in Liefkenshoek voor bijvoorbeeld het vieren van een verjaardag. Koffie en thee zijn voor u als abonnementhouder altijd gratis.  

Bent u geïnteresseerd in een activiteitenabonnement, informeert u dan gerust naar de mogelijkheden Wij vertellen u er graag meer over. 

Bridgedrive in Heteren
 

Bridgeclub Rijnbridge Heteren houdt op zaterdag 21 maart a.s een Bridgedrive voor ca. 40 paren. De netto-opbrengst zal ten goede komen aan 

de Zonnebloem afd. Heteren die dit jaar haar 20-jarig bestaan viert. Nadere mededelingen zullen t.z.t. worden gepubliceerd in kranten en

en posters. Voor verdere informatie kunt u zich wenden tot het secretariaat van onze Bridgeclub Rijnbridge op nummer 026 47 23 503.

Heterense schaatsers presteren goed op clubkampioenschap 
STW
 

Zaterdag 20 december jl. werden op de Vechtsebanen in Utrecht de clubkampioenschappen van Schaats Trainingsgroep Wageningen (STW) 

gehouden. Aan dit kampioenschap deden ook een vijftal schaatsers uit Heteren mee.  Onze plaatsgenoot Jules Booltink won zowel in zijn eigen 

categorie als ook het eindklassement met groot verschil op nummer 2. Hiermee mag hij zich voor het vijfde jaar op een rij clubkampioen noe-

men.  Bij de jeugd tot en met 12 jaar wist onze plaatsgenootje Sophie Schulte het brons in de wacht te slepen met een persoonlijk record op de 

500m. In het sterke deelnemersveld bij de junioren, werden de Heterense  Hylke en Jouke van der Veen respectievelijk  vijfde en achtste met 

beiden  een persoonlijk record op de 1.500 meter. Erg knap gezien de weersomstandigheden op die avond.  Harry Booltink tot slot werd vijfde 

bij  Masters 1. Wil je ook schaatsen in clubverband met gediplomeerde trainers kijk dan ook op onze website http://www.stw-site.nl/
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Voor ons logistiek centrum van Kruidvat in Heteren zijn 
wij continu op zoek naar 

Ambitieuze en 
talentvolle medewerkers

Jouw talent en ambities krijgen bij ons alle ruimte!  
Wij bieden een grote diversiteit aan functies, prima
arbeidsvoorwaarden en volop doorgroeimogelijkheden.  
Je krijgt de kans je verder te ontwikkelen en uit te
groeien naar een echte logistieke professional.
Je komt te werken in een uiterst modern logistiek centrum 
op het gebied van automatisering en mechanisering.
Wil jij een bijdrage leveren aan ons succes en spreekt de 
dynamiek van de retail jou aan? Dan komen we graag met 
je in contact!

Kijk op www.werkenbijaswatson.nl voor alle actuele  
vacatures op ons logistiek centrum in Heteren en ons 
hoofdkantoor in Renswoude. Je kunt direct solliciteren of
meld je aan voor een Job Alert.

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

’ S  W E R E LD S  G R O O T S T E  R E TA I LE R  I N  H E A LT H  &  B E A U T Y

Openingstijden:
Dinsdag : 08:30 uur tot 17:30 uur

  18:00 uur tot 21:00 uur

Donderdag : 08:45 tot 15:00 uur

Vrijdag : 08:30 uur tot 18:00 uur

Zaterdag : 08:00 uur tot 15:00 uur

Alle behandelingen op afspraak 026 472 0264

KAPSALON

       SINCE 2008

pikis.nl

Onopvallend 
maar toch zo 
bijzonder

Op 4 september 2014 overleed op 67- jarige leeftijd onze 

dorpsgenoot Ping-An Oei geheel onverwachts in Tegal  

(Midden Java), waarna hij op 12 september in zijn geboorte-

plaats Semarang is gecremeerd.

In memoriam
Zoals zijn naam al doet vermoeden, was de heer Oei Nederlan-

der van Chinese afkomst en zijn gehele schoolperiode heeft hij 

in de stad Semarang (Midden Java) doorgebracht op enkel  

Chinese scholen. In die periode is zijn grote liefde voor de  

Chinese taal ontstaan en heeft hij zich meerdere Chinese dialec-

ten eigen kunnen maken.

In 1967 nam hij het besluit om naar Nederland te komen om in 

Utrecht farmacie te gaan studeren. Hij leerde daar Greetje van 

Kruyl  uit Bodegraven kennen, met wie hij in 1971 het 

huwelijksbootje instapte. Zijn studie farmacie maakte hij nooit af 

want in 1975 startte hij samen met een oom vanuit het Utrecht-

se  een Chinees-Indisch restaurant in Renkum. In 1976 volgde de 

opening van eenzelfde restaurant in Veenendaal.

Vanuit dit laatste restaurant startte hij in datzelfde jaar ook de 

verkoop van verpakte Chinees-Indische maaltijden.

Om wat dichter bij zijn bedrijven te wonen verhuisde hij in 1978 

met zijn vrouw en kinderen (Christiaan, Stephanie en Jasper) 

naar Heteren.

Vanwege zijn grote kennis van de Chinese taal werd hij in de 

Utrechtse periode al regelmatig gevraagd voor vertaalwerk-

zaamheden. Dit ging in Heteren door en met name Justitie en 

de Immigratie en Naturalisatie Dienst maakten als vertaler en 

tolk veel gebruik van de heer Oei. Maar ook gezinnen uit ons 

dorp en omgeving konden op zijn steun rekenen als het ging om 

het adopteren van Chinese kinderen. Hij stond deze gezinnen 

geheel belangeloos bij in de eventuele problemen die men hier 

of in China zou kunnen ondervinden. Met grote gedrevenheid en 

enthousiasme heeft hij een aantal dorpsgenoten de moeilijke 

doch zingende Chinese taal (zoals hij dat noemde) bij proberen 

te brengen. Ingehouden trots was hij toen hij in 1987 op verzoek 

de komst van twee pandaberen naar het park de Beekse Bergen 

mocht begeleiden. Een bezoek waar ook zijne Koninklijke Hoog-

heid Prins Bernhard nauw bij betrokken was. In 1986 stopte de 

heer Oei met de exploitatie van zijn restaurants en trad op bijna 

natuurlijke wijze in dienst bij de I.N.D. In ons dorp gedroeg de 

heer Oei zich bijna onopvallend en alleen in de oudejaarsnach-

ten  wist hij de aandacht van zijn omgeving op zich gericht.

Als bijna iedereen zijn vuurwerk had verstoken, dan kwam de 

heer Oei met speciaal Chinees vuurwerk om vanuit de Chinese 

gedachten zijn voorvaderen te eren. Hoewel, zijn hobby, het 

kweken van paprika’s op een kamer in zijn huis brachten overbu-

ren ooit tot de overtuiging dat de heer Oei aan het wiet kweken 

was. De snel gealarmeerde politie kon na een vluchtig bezoek 

gerustgesteld vertrekken. Papegaaiachtigen en bonsaiboompjes 

hadden ook zijn liefdevolle aandacht.

Maar behoudens zijn vrouw en drie kinderen, kon niets zijn lief-

de voor de Chinese taal overtreffen en toen hij na zijn vervroegd 

pensioen in 2004 de mogelijkheid had, trok hij wederom naar 

het eiland Java om daar aan de universiteit af te studeren in de 

mooie (zingende) Chinese taal.

Zijn vrouw Bertien Widjanarko verliest haar  

lieve, inspirerende echtgenoot en zoons Christiaan en 

Jasper en dochter Stephanie en zeven kleinkinderen 

verliezen veel te vroeg hun geliefde en o zo  

bijzondere vader en opa.

Oei Pingan

Door Fred Hendriksen
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Van de redactie...

Peperbus 
edities in 
2015

1 april 1 mei 1 juni 1 juli 1 aug 1 sept 1 okt 1 nov  1 dec 31 dec

half april medio juni +/- eerste week november

Oranje editie
Programma Koningsdag

Uiterste inleverdatum 
13 maart 2015

Light summer editie

Uiterste inleverdatum 
22 mei 2015

Sinterklaas editie
Programma Sinterklaas

Uiterste inleverdatum 
9 oktober 2015

Winnaar Sinterklaaspuzzel  

De oplossing van de Sinterklaaspuzzel was: Hoor wie klopt 
daar Heteren. Uit de vele inzendingen heeft de redactie, door 
middel van het grabbeltonprincipe, een winnaar bepaald.   
Uit handen van Myriam van de Lagemaat ontving  Wil van Beek tickets voor het Wintercircus Apeldoorn.

Winnaar kleurplaat 
Uit diverse kleur-

plaatinzendingen 

heeft de redactie 

bepaald dat de 

winnaar voor de 

mooiste kleurplaat 

is geworden Britt 

van Alfen.  

Uit handen van 

Myriam van de 

Lagemaat ontving 

zij 2 kaartjes van 

het Nederlands 

Openluchtmuseum.

Bezorging Peperbus wordt verbeterd; 
geen Peperbus bij Nee - Nee sticker
De bezorging van de Peperbus is afgelopen editie minder 

vlekkeloos verlopen dan gehoopt waardoor niet iedereen een 

Peperbus heeft ontvangen. De redactie heeft hier maatregelen 

voor getroffen om dit in de toekomst te verbeteren.  

De Peperbus wordt echter niet bezorgd bij woningen waar een 

NEE-NEE sticker hangt. Hierbij is aangegeven dat bewoners geen 

huis-aan-huisbladen willen ontvangen. 

Volgende peperbus 
verschijnt half april; 
inleverdatum  
nieuwe artikelen  
13 maart.
De volgende Peperbus die in 

het teken zal staan van de  

activiteiten rondom Konings-

dag, zal rond half april  

verschijnen. Verenigingen 

kunnen tot uiterlijk 13 maart 

stukken inleveren voor  

Verenigingen Nieuws via 

info@peperbusheteren.nl

D

Activiteitenkalender
De activiteitenkalender is bedoeld om 

evenementen die in of vanuit  

Heteren worden georganiseerd onder 

de aandacht te brengen. Uiteraard 

moet het dan gaan om evenementen 

die voor iedereen toegankelijk zijn. 

Denk bijvoorbeeld aan open dagen van 

verenigingen, midsummernight etc. 

Heeft jouw vereniging een evenement 

dat aan deze doelstelling voldoet, meld 

je dan bij Info@peperbusheteren.nl. 

7 en 8 maart
Popkoor Akkoord staat met de 

‘Cirkel van Akkoord’ in het Musiater 

te Zevenaar. 

Zie ook www.popkoor-akkoord.nl

5 april
Paaseieren zoeken op landgoed 

Overbetuwe. Aanvang 13.00 uur 

(zie ook verenigingennieuws)

27 april
Koningsdag; meer info volgt in 

volgende Peperbus

Britt met haar moeder Birgitta Hali.

Gymvereniging ‘De Brug’ kijkt uit naar een sportief 2015

Gymmen, trimmen en turnen
Door Roelie van der Weide

“Veel ouders maken kennis met gymvereniging ‘De Brug’ 

via de peuter- en kleutergym. Zo kwam ik ook met mijn ei-

gen dochter bij ‘De Brug’. Zij heeft de afgelopen twee jaar 

veel geleerd als het om de motoriek gaat.” De persoonlij-

ke aandacht van de leidster is groot, want de groepjes zijn 

klein. Dat is meteen ook de zorg van de vereniging. Klein 

is goed, maar te klein betekent dat de zaalhuur niet wordt 

opgebracht. “In 2016 loopt de gemeentesubsidie af. Toch is 

de vereniging heel betaalbaar, want voor 12 euro per maand 

doet een peuter al iedere week een uur mee.” 

Maandag: gymdag
Op maandagmiddag en –avond beschikt ‘De Brug’ over sportzaal 

Het Binnenveld aan de Flessestraat. Om 16.00 uur start de peu-

tergroep (3 tot 4,5 jaar), gevolgd door de kleutergroep (4,5 tot 

6 jaar) en de kindergroepen (6-9/9 jaar en ouder). “De kleintjes 

kunnen hun energie lekker kwijt, leren grenzen verkennen en 

verleggen én de motoriek wordt verbeterd. Er worden allerlei 

spelletjes gedaan. Zo wordt de trampoline al in de kleutergroep 

gebruikt.” Soms een hele opgave voor de leidster, want de vaar-

digheid luisteren is op die leeftijd soms nog niet goed ontwik-

keld, aldus een begripvol bestuurslid Ineke Grobbe. ’s Avonds zijn 

de volwassenen aan de beurt. “Een groep van zo’n 10 personen, 

die heel gevarieerde oefeningen doen, onder andere steps. ‘De 

Brug’ is aan het verjongen. Recent zijn nog wat jongere leden 

van rond de 30 erbij gekomen. Dat is ook goed, want ‘De Brug’ 

heeft volgens sommige mensen toch een beetje een stoffig 

imago.“ 

De vereniging werd in 1971 opgericht, toen de (inmiddels ge-

sloopte) sportzaal aan de Rauwendaal open ging.  

Haar naam dankt de vereniging aan de brug tussen Renkum en 

Heteren, die in het oprichtingsjaar 1971 werd geopend. Lid van 

het eerste uur is Doortje Polman, een sportieve dame van ruim 

70 jaar. “Natuurlijk is aandacht geschonken aan het 40-jarig jubi-

leum en aan leden die al zo lang lid zijn.”  

Trimgroep
“Wij werken aan het oprichten van een trimgroep voor mensen 

tussen de 30 en 70 jaar. Lekker conditie opbouwen en ont-

spannen bezig zijn, bijvoorbeeld door diverse balsporten, zoals 

basketbal en volleybal. Mogelijk gaan wij op de woensdagavond 

van start. Opgeven kan nu al. Gymverenging Luctor et Emergo 

in Driel heeft al zo’n soort trimclub, die wij voor ogen hebben. 

Ga daar gerust een keer kijken (sportzaal de Oldenburg) en kom 

daarna gezellig trimmen in Heteren. Ook is ‘De Brug’ in gesprek 

met bijvoorbeeld de Skar (kinderopvang) over gymlessen.“

Turners
Voor kinderen die meer willen dan gymmen is er de turngroep 

op vrijdagavond. “Onze leidsters selecteren de kinderen hiervoor. 

Op dit moment zijn het allemaal meisjes, maar ook voor jongens 

is plek. Denk aan de carrière van Epke Zonderland! Kinderen met 

een uitzonderlijk talent stromen door naar andere verenigingen 

in de buurt.”

Vrijwilligers
Net als veel andere verenigingen zoekt ‘De Brug’ vrijwilligers. 

“Vooral juryleden zijn nodig. Als vereniging is het noodzakelijk 

om op de wedstrijddagen van de turners zelf juryleden mee te 

nemen. Er is een goede juryopleiding beschikbaar.”

Naast speciale activiteiten zoals moeder-kindgym,  

vader-kindgym en dagen om vriendjes of vriendinnetjes mee te 

nemen, heeft ‘De Brug’ de mogelijkheid om een keer op proef 

mee te doen. Kom gewoon langs op maandag!

Meer informatie over deze sportieve vereniging is te 

vinden op www.gvdebrug.nl 



Wilt u ook uw eigen spettertje plaatsen? 
Ga dan naar www.peperbusheteren.nl. 

De kosten voor plaatsing zijn 5 euro per 70 tekens (incl spaties).

Deze jonge spetter 
is op 7 januari 50 
jaar geworden!

Peter, namens de redactie van 
de Peperbus van harte gefeliciteerd!

Spettertjes
In de eerste editie van de Peperbus (oktober 2013) was Teun 

onze eerste jeugdige Heterenaar die over zijn grote hobby, 

voetbal, vertelde. Hoe gaat het met hem? Teun heeft nog 

steeds de droom om profvoetballer te worden. Barcelona 

moet het eindstation worden  met Ajax als tussenstation.

Eerst is trotse vader Ruud aan het woord. Teun voetbalt inmid-

dels in de E1 van NEC, traint drie keer in de week van 14.30 tot 

16.00 uur en speelt op zaterdagmorgen zijn wedstrijden. En.. 

weer winterkampioen geworden in een competitie met Vitesse,  

PEC,  De Graafschap en Twente. Alleen van Vitesse kregen ze 

een beetje tegenstand. Ook de oefenwedstrijden tegen ADO en 

Utrecht werden gemakkelijk gewonnen. In januari speelt Teun 

vriendschappelijk tegen Feyenoord en Ajax (helaas beide uit... 

altijd lastig), waarschijnlijk levert dat wat meer weerstand op.

Teun is een echte ‘moderne’ verdediger, speelt het liefst cen-

traal en moet inschuiven bij balbezit. “Hij is dit seizoen harder 

geworden, schiet links en rechts en heeft een prachtige dribbel 

waardoor hij dit seizoen al 4 of 5 keer heeft gescoord. Hij is zelf-

standiger geworden, moppert nooit, pakt zelf zijn tas in, stapt 

om half 8 in het busje naar Nijmegen en komt om half 5 weer 

thuis,” aldus Ruud.

Het gaat goed met Teun, zeker ook in groep 7 van de Nijmeegse 

basisschool. Hij moest wel even wennen, maar dit schooljaar 

gaat het prima. Teun laat zich horen wanneer Ruud aangeeft 

dat Ajax zijn favoriete club is. “En Barcelona”, roept hij. Tijdens 

de kerstvakantie heeft Teun weer lekker met zijn Heterense 

vrienden kunnen spelen en voetballen. Wel of geen vakantie, 

dat maakt niet uit.

Een terugblik op...
Teun Heijmans: nog steeds dezelfde droom!

Inmiddels traint Teun ook twee keer in de week met de  

D-pupillen mee als voorbereiding op het nieuwe seizoen.  

De droom duurt voort!

Verwen je lief een keer 
met een overnachting 

in onze Bed en Breakfast !

B&B de oude dorpsbakker
Zutphensestraatweg 22 | 6955 AH Ellecom | +31(0)313 65 95 13

www.oudedorpsbakker.nl
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In memoriam

Joop Verheij 
 
Helaas moeten wij u op de hoogte brengen van een triest 
bericht. Woensdagavond 19 november is volkomen onverwacht 
Joop Verheij overleden, voorzitter van de Ondernemerskring 
Midden Gelderland. 

Onze eerste gedachten gaan nu natuurlijk uit naar zijn dierbaren; 

wij wensen hun heel veel sterkte toe. Met Joop verliest de OMG een 

markante persoonlijkheid die zich altijd bijzonder heeft ingezet voor 

de ondernemerskring.

LEVER DIT KLEURPLAAT INGEKLEURD IN BIJ DE C1000 VOOR 15 FEBRUARI 2015 EN 
MAAK KANS OP 2 VRIJKAARTJES VOOR CHIMPIE CHAMP!

NAAM:

STRAATNAAM EN NUMMER:

PLAATSNAAM:

TELEFOONNUMMER EN/OF EMAILADRES:

KOM JE SPELEN?
 

CHIMPIE CHAMP, DE OVERDEKTE SPEELJUNGLE IN OOSTERHOUT IS GEOPEND 
VAN WOENSDAG TOT EN MET ZONDAG VAN 9:30 – 18.00 UUR

10% KORTING 
Tegen inlevering van deze bon krijg jij 
10% korting op de kinderentree. 

Deze actie is geldig voor max. 4 personen per bon 

tot 14 februari 2015. Stationsstraat 21c, 6678 AA OOSTERHOUT 0481-481234, www.chimpiechamp.nl



   
     

Ras Makelaars & Hypotheken 
Hoofdstraat 50 

6671 CE  ZETTEN 
Tel: (0488) 42 00 44 

Email: info@rasmakelaars.nl 

HAMMARSKJÖLDPARK 10    ZETTEN 

 
     VRAAGPRIJS: € 265.000,- K.K. 
In een rustige en vriendelijke woonstraat 
gelegen uitgebouwd vrijstaand woonhuis. 

PRINS HENDRIKSTRAAT 7 ANDELST 

 
     VRAAGPRIJS: € 229.500,- K.K.  
Uitstekend onderhouden uitgebouwde 
eengezinswoning met garage en oprit. 

ROZENSTRAAT 6                ANDELST 

 
     VRAAGPRIJS: € 337.500,- K.K.  
Op een bijzonder mooie locatie gelegen 
vrijstaande woonboerderij met aanbouw. 

HOGE RIEM 39                   HETEREN 

 
     VRAAGPRIJS: € 275.000,- K.K. 
Goed onderhouden luxe en ruime twee 
onder -één-kapwoning met garage. 

 
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. 
 

  

HOOFDSTRAAT 33              ANDELST 

 
     VRAAGPRIJS: € 209.000,- K.K.       
Ruime 2-onder-1-kapwoning met garage, 
tuin en parkeerplaatsen aan de voorzijde. 

MAURITSSTRAAT 7            ANDELST 

 
     VRAAGPRIJS: € 187.500,- K.K. 
Goed onderhouden uitgebouwde eenge-
zinswoning met grote berging en tuin. 

FLESSESTRAAT 26             HETEREN 

 
     VRAAGPRIJS: € 225.000,- K.K.       
Goed onderhouden moderne sfeervolle 
hoekwoning op ruim perceel van 220 m2. 

NARCISSENSTRAAT 12      HETEREN 

 
     VRAAGPRIJS: € 174.500,- K.K. 
Op een mooie locatie gelegen royale 2-
onder-1-kapwoning met garage en tuin. 

Wat is UW woning waard? Kies voor een GRATIS 
taxatie! Overweegt u uw woning te verkopen? Dan is 
het handig om te weten wat deze waard is. RAS 
Makelaars voert daarom een GEHEEL GRATIS taxatie 
voor u uit wanneer u deze Waardebon opstuurt of een 
afspraak maakt via email of telefoon.  
 

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


