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Extra katern van Oranje
Comité Heteren over
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en -dag!
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Voorwoord
Voor u ligt alweer de editie van de Peperbus die geheel in het teken staat van
Koningsdag. We hebben als comité weer een leuk en uitgebreid programma
weten te organiseren. Hopelijk zal het weer ons beter gezind zijn dan afgelopen jaar. Aan ons zal het niet liggen.
We beginnen natuurlijk met de inmiddels zeer succesvolle Koningsnacht die
weer zal worden gehouden bij de Bongerd. Allemaal komen want het is echt
beregezellig! Als we allemaal weer een beetje bij zijn gekomen van de Koningsnacht, beginnen we traditiegetrouw de volgende dag met de fietsoptocht door
Heteren. Allemaal de fiets mooi versieren zodat je een leuke prijs zal winnen!
Dit jaar hebben we een aantal verenigingen bereid gevonden om hun kunsten
te laten zien en met de kinderen te kunnen sporten. Zo hebben we o.m. badminton, tafeltennis, dammen.
Ook zal SDOO iets gaan doen ( wat is nog een verrassing ) en zal Sjabbens een
demonstratie geven. U ziet ‘t, we hebben niet stil gezeten. Ook zal de zeskamp
niet ontbreken en kunnen de teams zich meten met elkaar met de verschillende uitdagingen. Schrijf je snel in want vol = vol!
Ik hoop jullie allemaal te zien op 26 en 27 April bij de Bongerd en wens jullie
alvast heel veel plezier1
Namens het Oranje Comité
André Kamphuis, plaatsvervangend voorzitter

Beste lezer,
Het is natuurlijk weer ‘Oranje Boven’ in dit lentenummer van De Peperbus. Maar
daar blijft het niet bij. Sport, cultuur, muziek, ondernemerschap, bijzondere mensen met bijzondere verhalen. Het is voor de redactie, in nauwe samenwerking

Foto cover Guido Roncken

met de schrijvers, elke keer weer een uitdaging om onderwerpen te vinden die
veel mensen kunnen interesseren. Gelukkig is Heteren – een werelddorp, durven
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Schrijvers

Druk

we aan de hand van de bevolkingsstatisieken wel te beweren – volop in beweging.

Harold Schulte

Harold Schulte
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En het is telkens weer een verrassing om met gewone dorpsgenoten kennis te

Janette Huisman
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Peter van Bussel
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maken die toch bijzonder zijn. Ieder mens heeft wel een verhaal. Zo valt er iedere

Peter Willemsen

Fred Hendriksen

Louis van de Geijn

Frank Siccama

Website

Vormgeving

Jelle Loosman

Paméla Zeylstra

Herman Dijenborgh,

Sebastiaan Jansen

Beyond Illusions

Correctie

keer van alles te melden. Ideeën blijven welkom! Veel leesplezier!
Schrijvers gezocht
Ook in deze editie doen we een oproep voor schrijvers. Door een grotere schrijvers-

Jos Bode

groep aan ons te binden, kunnen de artikelen beter over de schrijvers worden

Jelle Loosman

verdeeld. Ben jij creatief met taal en vind je het leuk om te interviewen en te

Janette Huisman

schrijven? Dan ben jij de schrijver die de Peperbus zoekt! Meld je aan via

Ideeën en opmerkingen aan info@peperbus-heteren.nl

info@peperbus-heteren.nl. Geef aan wat voor artikelen jouw voorkeur hebben.

Website www.peperbus-heteren.nl

De Peperbus neemt dan contact met je op.

De Peperbus is een initiatief van Ondernemers Vereniging Heteren,
SDOO, De STUW-welzijn, EHBO en Dorpsraad Heteren.

Verschijningsdatum volgende editie begin juli 2017
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HeteRUN
Na het succes van de HeteRUN 2016
hebben we besloten dat er een herhaling
moet komen van dit fantastische evenement. Deze HeteRUN zal plaatsvinden op
zondag 17 september 2017.
Nadere informatie over HeteRUN 2017
zal spoedig volgen. Wij hopen dat we tegen
die tijd weer een beroep op je mogen doen.
www.heterun.nl
www.facebook.com/HeteRUN

Hardlooptrainingen
bij DE LOPER
DE LOPER geeft trainingen in de regio
Arnhem en sinds kort ook in Heteren. Wij
bieden hardlooptrainingen op elk niveau,
recreatief of prestatief. Wellicht loop je al
langer en merk je dat je geen progressie
meer boekt terwijl je toch je prestaties wilt
verbeteren. Dan helpen we je graag om beter en sneller te leren lopen, bijvoorbeeld
door extra op je techniek te letten. Vind
je het gewoon gezellig om in een groep te
lopen, of heb je ‘de stok achter de deur’
nodig, wees dan welkom en sluit je aan bij
DE LOPER. Kijk voor alle locaties en tijdstippen op www.ikbendeloper.nl.
Kosten

Music zoekt zangers en spelers
voor ‘Het Laatste Schip’
Na ‘Post!’ en ‘Scrooge’ begint Music dit
voorjaar met de repetities voor haar nieuwe musical: Het Laatste Schip met nieuwe
muziek van Sting.
Het Laatste Schip gaat over een dorp dat
decennialang leeft van de scheepsbouw.
Het werk wordt van generatie op generatie doorgegeven. Als alle schepenmakers
worden ontslagen, bundelen zij de krachten en maken samen nog het laatste schip
waarop ze wegvaren. In alle tumult keert
een zoon terug naar het dorp om vrede te
sluiten met zijn verleden en de liefde die
hij achterliet.
4

Voor deze nieuwe productie zoeken wij
spelers (m/v) van verschillende leeftijden
met een goede zangstem.
De audities zijn op donderdag 27 april
en 2 mei.
Spelers die eerder hebben meegespeeld
met Music hoeven geen auditie te doen,
tenzij ze in aanmerking willen komen
voor een rol.
Meer informatie of opgeven
voor de audities/aanmelden rol:
stichtingmusic.herveld@gmail.com
Informatie: Samantha Janssen:
06 23 00 64 54

Het lidmaatschapsgeld bedraagt € 50,per kwartaal (Plus jaarlijkse bijdrage aan
de Atletiekunie, in 2017 € 16,80). Nieuwe
leden betalen eenmalig € 25,- inschrijfgeld, waar de afdracht van de Atletiekunie
bij inbegrepen is. Als welkomstgeschenk
ontvang je een mooi, functioneel hardloopshirt van DE LOPER. Je kunt ook een
maand lang meetrainen voor een tientje
om te ervaren of het je bevalt.

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 9 juni 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 aanleveren.
Op basis van beschikbare ruimte wordt de
grootte van de foto aangepast. De volgende
Peperbus verschijnt op 7 juli.

Yoga/Pilates en nog meer…
Een nieuwe sportles voor volwassenen bij
Next Movement: Yoga/Pilates! Dit is een
trainingsmethode voor ‘body en mind’
waarin kracht, lenigheid en stabiliteit
centraal staan. De groepen zijn klein voor
persoonlijke begeleiding en de lessen zijn
geschikt voor iedereen die met aandacht
wil bewegen. Eigenlijk moet je het gewoon
ervaren! Beginner of gevorderd, op dinsdagavond van 20.00 uur tot 21.00 uur ben
je welkom om de les te proberen.

En we hebben nog meer… Sporten op
muziek kun je bij Dance Workout Gold
(ook geschikt voor 50+) op maandag om
19.30 uur, Dance Workout op maandag
om 20.30 uur en Zumba op woensdag om
20.00 uur en op donderdag om 20.00 uur.
Next Movement,
Achterstraat 6.
www.nextmovement.nl

Proefles tennis bij HTV
succesvol verlopen
Zaterdag 25 februari is er bij de Heterense
tennisvereniging een proefles verzorgd
voor jeugd en senioren. Ondanks de
vakantie waren er toch 12 enthousiaste
kids komen opdagen om een proefles
tennis te krijgen. Ze hebben een uur
lang leuke tennisspelletjes gedaan en naderhand kregen ze een echt tenniskidsdiploma dat ze dubbel en dwars hadden
verdiend. Aansluitend was de proefles
voor senioren. Het was een klein clubje,
maar daardoor kreeg iedereen wel lekker
veel aandacht. Het was een geslaagde dag
en wij hopen iedereen te zien op de tennisbaan!
Met vriendelijke groet, Shanna de Cortie,
trainster HTV

STICHTING BARÁTOK ROMÂNIA;
nieuwe kleuterschool in Hodod
Misschien heeft u één van onze leden in
de week van de wijnactie voor Roemenië
met een collectebus zien lopen. Met de opbrengst van deze actie gaan we in Hodod
de speelplaats van de nieuwe kleuterschool
helpen inrichten. Begin augustus is er in
Hodod een jaarlijks oogstfeest. We gaan
er dit jaar met z’n allen heen om er met
hen ook het 25-jarig jubileum van onze
stichting te vieren. Destijds bezochten zes
mannen met volgeladen aanhangers voor

het eerst Hodod. Dat was voor hen een hele
ervaring! Ze hebben ons aangestoken en
zodoende bezoekt een groep nog elk najaar
Hodod om er de projecten te bespreken.
We werken samen met de directeur van de
scholen en de burgemeester.
Drie van de vier dorpen hebben een gemeenschapshuis en dat is voor alle inwoners heel belangrijk! In het eerste gebouw
in Hodod, dat bedoeld was als dorpshuis,

werkt nu de tandarts en de armste kinderen komen er eten. Bovenaan het verlanglijstje van de burgemeester staat dan ook
een echt gemeenschapshuis voor Hodod.

Liesbeth van Zijl (secretaris)
tel.: 026 – 4722507
liesbethvanzijl@kpnmail.nl
www.baratokromania.nl
bankrekening: NL64 INGB 0006 879854
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Conditietraining heren
Elke maandagavond wordt er gesport met trainer
Bert Evers van 20.30 tot 21.30 uur. De trainingen
bestaan uit een warming-up en een gevarieerd oefenprogramma gericht op het uithoudingsvermogen en het
versterken van de spieren. Aansluitend is er volleyballen
voor de liefhebbers tot 22.00 uur

Sporthal
Het Binnenveld Heteren
Kosten ongeveer € 40,per 3 maanden
Voor verdere informatie:
Geer v/d Vlist 026 4723380

Herberg De Aandacht
Herberg De Aandacht, een initiatief van
de St. Benedictusparochie, is gevestigd in
de oude en sfeervolle pastorie van Heteren.
Hier worden bezinnende activiteiten gehouden met een verschillend karakter,
waar de waarden rust, aandacht, ritme,
zorg en hoop centraal staan.
Programma

April
Donderdag 20 april – 19.30 uur

Filmavond ‘The Truman Show’
Mei
Dinsdag 9 mei – 19.30 uur

Workshop rozenkrans rijgen
Donderdag 11 mei - 19.30 uur

Filmavond ‘Lourdes’
Juni
Donderdag 15 juni – 19.30 uur

Filmavond ‘Heaven on Earth’
Vrijdag 30 juni – 18.00 uur

Wereldkoken Mexico
Elke 2e woensdag van de maand is er een
sociaal eetcafé, speciaal voor mensen met
een smalle beurs. Voor € 1,- eet je wat de
pot schaft. Vooraf opgeven.
Meer informatie op
www.herbergdeaandacht.nl
Opgave:
via herbergdeaandacht@gmail.com
of u belt met (06) 2054 4726 (Corina Vos)

Couleur Locale bij dorpsmaaltijd
in Liefkenshoek
Gemengd koor Couleur Locale is begonnen aan zijn 21ste seizoen. Het jubileumjaar 2016 werd in december afgesloten
met een sfeervol optreden op kerstavond
in het kerkje te Wolfheze.

Tijdens NL-doet op 11 maart zong het
koor een drietal liedjes tijdens de dorpsmaaltijd in Liefkenshoek. Veel vrijwilligers waren die dag druk in de weer met
allerlei klussen. Daarna was er een maaltijd die werd opgevrolijkt met zang en live
Op 3 juni staan drie optredens gepland muziek.
tijdens Middelburg VOLkoren. Twee jaar
geleden deed het koor ook mee aan deze Ook zin om mee te zingen? Je bent van
happening waarbij tientallen koren zich harte welkom op donderdagavond vanaf
gedurende het weekend presenteren op 20.00 uur in de Julianaschool te Heteren.
allerlei locaties in Middelburg.
Meer info op onze website
Later dit jaar vindt het traditionele www.koorcouleurlocale.nl.
Vloedschuurconcert plaats, waarbij het de
bedoeling is ons nieuwe repertoire te
presenteren aan onze trouwe achterban.
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Al ruim vijf van de bijna twintig jaar dat
Ariane Franken werkt als verloskundige,
werkt ze in deze regio. Zelf vindt ze dat
deze jaren voorbij zijn gevlogen. Zij heeft
in 2012 de lopende praktijk overgenomen
en deze samen met Marieke Jurrius en met
Linda Verheijden voortgezet. Met veel
plezier hebben ze samen een heel aantal
Overbetuwse kinderen bij hun geboorte
geholpen. Want ondanks dat het aantal
thuisbevallingen landelijk daalt, wordt
hier in deze regio nog een groot deel thuis
bevallen. Per 1 april zijn Marieke en Linda
niet meer werkzaam in de praktijk.

het, net als Ariane, belangrijk dat de zwangeren en hun partners zich op hun gemak
voelen in de praktijk en dat zij zich gehoord voelen. Zo vinden ze het nooit een
bezwaar als iemand hen met een vraag belt
op het mobiele nummer. En als het even
kan, mag iemand die zich ongerust voelt,
altijd even langskomen voor een extra
controle.

begeleiden de bevallingen thuis en in de
omliggende ziekenhuizen.
Naast de zorg rondom de zwangere is de
praktijk ook bevoegd tot het geven van zorg
rondom kinderwens en anticonceptie,
zoals het plaatsen van spiraal of implanon.
Meer informatie is te vinden op

De praktijk maakt de meeste echo’s zelf,
hierdoor is het al tussen de zeven en acht
weken zwangerschap mogelijk om met een
echo te kijken of het hartje al klopt.

www.verloskundigenoverbetuwe.nl
Voor vragen zijn wij ook bereikbaar op
0488-440304/06-83658259. De praktijk heeft
donderdagavond spreekuur in het Medisch
Centrum Heteren op de Prinsenhof 4 te

Ines Kegelaar en Nikita van Leeuwen zijn De praktijk heeft een goede samenper 1 maart in dienst gekomen van verlos- werking met de ziekenhuizen in Nijmegen,
kundigenpraktijk Overbetuwe. Zij vinden Tiel, Arnhem en Ede. De verloskundigen

Foto gemaakt door Joop Weseman. V.l.n.r. Ines Kegelaar, Nikita van Leeuwen, Ariane Franken.

Nieuwe verloskundigen verfrissen
Verloskundigenpraktijk Overbetuwe

Heteren. Tevens spreekuur op hoofdvestiging
in Zetten, alsook in Herveld.
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“Menting gaat er alleen door. Menting! Als je nu schiet, scoor je. Jaaa, 4-0 voor Wageningen. Nou, nou, nou, nou!” roept Herman
Kuiphof in zijn NOS-verslag van de bekerwedstrijd PSV-FC Wageningen. Tijdens zijn derde treffer in de met 1-6 gewonnen wedstrijd wordt Jan Menting door Kuiphof begeleid met het commentaar: “Hier zwijgt elk commentaar.”

De glorie en tragiek van een Heterense voetballer

Jan Menting

de onberekenbare

dribbelaar
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DOOR Sebastiaan Jansen

Legendarische bekerwedstrijd PSV-FC Wageningen op 21 december 1977; links: verschalkt hij Jan van Beveren, rechts: ‘ruststand 0-4’

“Dit is de wedstrijd waar ik nog dagelijks aan word herinnerd
door iedereen. Hier in het dorp of in Wageningen zelf, word ik
er nog vaak op aangesproken”, vertelt de goedlachse 64-jarige Jan
Menting. “Dit is de wedstrijd van mijn carrière. Ik was deze wedstrijd niet te stoppen. Ik was in super vorm. Ik kon bijna niet mee,
want ik moest als semiprof gewoon werken. Ik kreeg op het laatste
moment vrij en kon nog net mee op dinsdagavond. Gelukkig wel.”
Jan Menting is geboren in Heteren op de Steenoven. Hij ging als
kereltje voetballen bij onze dorpsclub SDOO. “Daar mocht ik al
snel met hogere teams meedoen, want ik had talent. Net als Joke
Nijenhuis zat ik bij de oudere jongens. Toen ik veertien jaar was,
heb ik mijzelf aangemeld bij Wageningen om een kans te krijgen
bij de profs. Ik moest de eerste training in een hoek een uur de
bal hooghouden en deed dit netjes. De trainer respecteerde mijn
uithoudingsvermogen en zei dat ik er met die mentaliteit wel zou
komen. Ik mocht meedoen met de C2, waar ik mijzelf overigens
te goed voor vond. Ik scoorde in een helft zeventien doelpunten
en werd direct doorgeschoven naar de C1. Daar scoorde ik in
korte tijd honderd doelpunten en mocht ik ook weer hogerop”,
vertelt Jan trots. “In die tijd mocht ik ook altijd mee doen met de
Nederlandse selectieteams. De voorselectie wedstrijden mocht
ik overslaan, maar in die tijd heb ik een kans op een hoger niveau
verprutst. Ik had in een week die ik op Zeist moest blijven voor
wedstrijden en training voor de Nederlandse selectie met onder
andere Johnny Rep en Ruud Krol, heimwee gekregen en verliet het
kamp. Bij een andere beslissing had mijn carrière er waarschijnlijk
heel anders uit gezien.”
“Ik had in mijn jeugdjaren ongelofelijk veel zelfvertrouwen. Alles
ging vanzelf met het voetballen. Ik scoorde aan de lopende band.
Mijn reputatie was mij vooruitgesneld. Ik heb zelfs in een wedstrijd mijn rugnummer veranderd, waardoor onze tegenstanders
op het verkeerde been stonden. Ik scoorde viermaal en mijn medespeler met mijn rugnummer kreeg heel veel schoppen. Maar hij
heeft het er nu nog weleens over. Dat was een toptijd”, weet Jan.
“Op mijn 18de kwam ik bij het eerste, maar moest ik mijn plaats
afstaan aan betere voetballers. Pas een jaar later kwam ik in het
eerste team, omdat de gehele voorhoede was verkocht.”
Jan speelde tot en met zijn 25ste jaar bij FC Wageningen. Na het
seizoen ‘77/’78 met daarin de beroemde bekerwedstrijd tegen PSV
vertrok Jan naar SK Tongeren dat in de hoogste divisie van België
voetbalde. “We werden derde dat eerste seizoen. We hadden een
geweldige ploeg met onder andere Jos Daerden. Daar heb ik ook
mijn enige gele kaart ooit gekregen, na een schermutseling met

Eric Gerets”, lacht Jan. “Maar ik kon daar absoluut niet aarden. Ik
kon niet met die Belgen overweg. Ik wilde terug naar Nederland.
Het was een foute en te snelle beslissing van mijn kant geweest.
Een paar dagen nadat ik het contract bij Tongeren had getekend,
belde Feyenoord mij op. Ik was de eerste keuze voor de spitspositie
bij Feyenoord. Nu kozen ze voor Peter Houtman. Een beslissing
van mij, waardoor mijn voetbalcarrière een heel andere wending
heeft gekregen.”
“Na een seizoen in Tongeren werd ik aan De Graafschap verhuurd.
Dit was als een warm bad voor mij. Ik voelde mij daar helemaal
thuis. Maar aan het einde van het seizoen ben ik met mijn trainer mee gegaan naar FC Amsterdam. Ook dit was achteraf niet
de beste beslissing. Ik had het daar niet naar mijn zin als enige
buitenstaander tussen de Amsterdammers. En dan zijn de reizen
van Driel naar Amsterdam heel erg lang.” Na één jaar Tongeren,
De Graafschap en FC Amsterdam had Jan zich uit Tongeren bevrijd en besloot hij terug te gaan naar FC Wageningen. “Ze wilden
mij natuurlijk ook graag terug hebben, maar ik was blij dat ik weer
terug kon naar De Berg. Ik had nog wel andere keuzes, maar ik
wilde zelf graag naar Wageningen.”
“Op 13 april 1983 gebeurde het. Ik weet de datum nog precies”,
vertelt Jan. In die wedstrijd brak Jan zijn enkel en was hij getekend
voor de rest van zijn leven. Zijn enkel kon niet meer hersteld worden. Jan ging steeds slechter lopen en op dit moment is de pijn zonder medicatie niet te behappen. Jan is tot op de dag van vandaag
verbonden aan de voetballerij. Eerst als trainer van eerste elftallen, later als scout en nu heeft hij zijn eigen voetbalschool op de
Wageningse Berg.
Jan komt nog wekelijks terug op de Wageningse Berg. “Het is ontzettend jammer dat de club failliet is gegaan. En ik weet zeker dat
het niet nodig was geweest en dat er enorme fouten zijn gemaakt
bij de club. Dat is echt doodzonde. Maar dat komt nooit meer
terug”, weet Jan.
Het leven van Jan Menting is heroïsch en tegelijkertijd tragisch.
De verkeerde keuzes op belangrijke momenten hebben hem
misschien niet de glorie gegeven die hij had kunnen hebben.
Ook zijn afscheid als voetballer en het einde van zijn liefde op de
Wageningse Berg verdienen geen schoonheidsprijs. Maar je merkt
aan Jan dat hij heeft genoten van zijn tijd als voetballer. Hij heeft
de jongensdroom meegemaakt. Jan Menting blijft de beroemdste
voetballer van FC Wageningen, de sloper van het machtige ongeslagen PSV.
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Afgelopen zomer was het dagenlang een drukte van belang op de dijk, net voorbij de onderdoorgang van de A50. Tientallen
vogelspotters stonden met fotocamera’s, verrekijkers en enorme telelenzen te turen naar de overkant van de Nederrijn.
Wat was er zo belangrijk dat deze mannen – spotters zijn bij uitzondering vrouw – daar urenlang, dag na dag, met de meest
gewichtige apparaten in de aanslag stonden?

Door Roelie van der Weide

Speuren naar de griel
“Het gaat om een griel, kijk, om deze
vogel gaat het.” De vogelaar pakt er een
vogelboekje met afbeeldingen bij en legt
geduldig uit. Ik ben zelf net aangekomen
en zag hem wegvliegen. De hoop is nu
dat hij nog even terugkomt. Maar ik heb
hem gezien en genoteerd.” Er gaat bij mij
niet meteen een belletje rinkelen en besluit het op te zoeken.

paartje is in 1954 genoteerd in de Kennemerduinen. Overdag is de griel moeilijk
te zien, want het is een echt nachtdier
dat zich overdag tegen de grond drukt
en dan nauwelijks zichtbaar is.

De afgelopen tientallen jaren is er af en
toe zo’n schuwe, onopvallende vogel
gezien in Nederland. En nu dus aan de
oever van de Nederrijn, net buiten ons
De griel is een steltloperachtige vogel dorp. Een uniek moment voor de echte
met lange, gele poten, een korte snavel vogelliefhebbers.
en een dikke ronde kop met grote, gele
ogen. De vogel komt nauwelijks voor in Woont u in Heteren en bent u (een vrouNederland en staat op de lijst met be- welijke) spotter? De redactie is benieuwd
dreigde dier- en plantensoorten vermeld naar uw bijzondere ontdekkingen in de
als ‘verdwenen’. Het laatste broedende buurt.

Tekening Jos Zwarts
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Johan Karsch
Johan Karsch werd op 18 december 1945 als bevrijdingsbaby geboren in Renkum en bracht daar in
een harmonieus gezin ook zijn jeugd door. Of het
de geest is geweest van de Haagse-Schoolschilder
Hendricus Alexander van Ingen, in wiens oude huis
de familie Karsch woonde, is niet bekend, maar op
de lagere school werd al snel duidelijk dat Johan over
een zelfde creatieve gave beschikte. Ook Johan was
net als Van Ingen een autodidact met een voorkeur
voor het figuratieve en vooral wars van alles wat zijn
vrijheid dreigde te beperken.
Al op 20-jarige leeftijd gaf Johan in Ede zijn jawoord aan Dirkje (Dicky) de Pater en daarmee nam
de verantwoordelijkheid in zijn leven toe. Dat werd
nog eens extra versterkt toen in 1966 hun dochter
Barbara werd geboren. Om de kost te verdienen
werd hij toentertijd bijvoorbeeld experimentator bij
het Nederlands Scheepsbouwkundig proefstation
in Wageningen. Daar bleef het niet bij, want de bekende twaalf ambachten waren in die tijd ook op zijn
rusteloze creatieve brein van toepassing.
In al zijn vrije uren richtte hij zich op het tekenen
en schilderen, hoewel dat niet specifiek zijn voorkeur had. Zijn droom was het maken van beelden
maar het ontbrak hem in de begintijd aan voldoende
financiële middelen om gereedschappen en materialen aan te schaffen. Door zichzelf bijvoorbeeld
het lassen aan te leren zag hij uiteindelijk kans om
van (goedkoop) oud ijzer zijn eerste driedimensionale figuren te creëren. In een zeer korte tijd wist
hij een bijzondere collectie op te bouwen, die hij
als eerste ten toon stelde in een bejaardentehuis in
Renkum. Zijn creaties lagen eigenlijk tussen het
figuratieve en abstracte in, want hij vond dat mensen er iets in moesten herkennen maar door het
abstracte aan het denken moesten werden gezet.
Hoewel hij in eerste instantie opleidingen verloren
tijd vond, ging hij toch twee jaar in de leer bij de
Nijmeegse beeldhouwer Charles Hammes. Johan
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“Wanneer mij werd gevraagd wat ik deed en ik dan serieus antwoordde dat ik beeldhouwer was, dan was de meest gehoorde
reactie: ‘Oh, dan doe je dus eigenlijk niks!’” Een uitspraak van de enigszins rebelse kunstenaar Johan Karsch, die vanaf 1967
tot 1971 in de Gemeente Heteren (Randwijk) woonde en werkte.

DOOR Fred Hendriksen

Rusteloos creatief
tot hij erbij neerviel…
leerde daar meer van het vrije boetseren, het modelboetseren en
over de anatomie. Kort daarna kreeg hij zijn eerste grote opdracht
in de vorm van een polyester beeld van twee bok springende
kinderen. Opdrachtgever was het internaat “Heimerstein” in
Rhenen, waar kinderen met een verstandelijke beperking werden
verzorgd. Hij ‘verkleedde’ zich zelfs in een burgerlijk kostuum
met stropdas om het kunstwerk samen met de bestuurder te helpen onthullen.
Hoewel zijn sociaal bewogen inslag regelmatig terug kwam in zijn
kunstuitingen koos hij met twee kunstbroeders in 1968 bij het
Gemeentehuis in Heteren voor een psychologische jaarwisseling.
Twee doeken van vier bij vier meter met op de één het verleden
geschilderd en op het andere de toekomst, zouden worden
verbrand met daartussen het door Johan gemaakte beeld
van een vrouwenfiguur met baby, die als steunpilaar van
de wereld ongeschonden uit de vlammenzee zou herrijzen. Het was zelfs de toenmalige burgemeester J.A. Bolt
die, geflankeerd door zijn wethouders, het vuur in
de schilderdoeken stak. En zoals Johan het vooraf
had voorzien, bleef het beeld ongeschonden en kreeg
de toch al niet rijkelijk bedeelde Gemeente Heteren
er een prachtig beeld bij. Het beeld heeft een
aantal jaren op de parkeerplaats van het
Gemeentehuis gestaan maar nadat dit was
verplaatst naar de Flessestraat, is kort daarna het beeld
op onverklaarbare wijze verdwenen. Het zou de huidige
bezitter sieren wanneer dit mooie kunstwerk wederom bij
de rechtmatige eigenaar (Heteren) terecht zou komen.
In opdracht van de gemeente Heteren maakte Johan ook
een ijzeren muurplastiek voor de Christelijke kleuterschool
en werd hem tevens gevraagd een ontwerp te maken van een
speelplaats voor de Heterense jeugd. Deze laatste opdracht
is door onderlinge strubbelingen nooit ten uitvoer
gebracht en Johan trok zich gefrustreerd en boos
terug uit het overleg. Voor de Gemeente reden om
de betaling van het muurplastiek op te schorten. Dat
liet Johan niet zomaar over zijn kant gaan en diep in de nacht trok
hij met zijn besteleend naar Heteren, haalde het kunstwerk van
de school af en nam het mee. Diefstal sprak de Gemeente en twee
nachten politiecel brachten Johan, maar ook de Gemeente, weer

tot bezinning. Het muurplastiek werd teruggehangen waarna de
Gemeente Johan vlot betaalde.
Door zijn onuitputtelijke stroom aan kunstwerken werd het atelier, een noodwoning in een boomgaard in Randwijk, te klein en
daarom vertrok de familie Karsch in april 1971 naar Wageningen.
Het huis met bijgebouwen van een voormalige aannemer aan
de Dr. Niemeijerstraat werd omgetoverd in het ‘Insearch of Art
Gallery’.
Inmiddels hadden het goedkopere ijzer en polyester plaats gemaakt voor het duurdere maar onverwoestbare brons. Zijn bekendheid werd ook alsmaar groter door bijvoorbeeld het houden van exposities in Laren, Soest, Hilversum, Zeist, Lunteren,
Zwolle, Harderwijk, Den Bosch en plaatsen in België. Zelfs in
Parijs was er belangstelling voor zijn werk en hij
kreeg serieuze uitnodigingen van de professoren Cesar en Leyque van L’Ecole Nationale Superieure des Baux Arts om daar
voor onbeperkte tijd te komen werken
in hun ateliers. Maar opdrachten in eigen
land waren de belangrijkste reden om zijn activiteiten
niet naar Parijs te verleggen. Voor het Arnhems museum
met toenmalige directeur Pierre Jansen maakte hij voor de
St. Nicolaas-kunstverkoop een groot aantal bronzen beeldjes,
die bij een bezoek van hem aan het museum niet meer waren te
vinden. Toen hij impulsief en woedend de directeur opzocht om
verhaal te halen bleken de bronzen Karsch-beeldjes allemaal
verkocht te zijn.
In de zomer van 1979 kreeg de 33-jarige Johan de opdracht een
wisselprijs te maken voor de traditionele zeilrace ArnhemWageningen. Het werd een bronsplastiek van 35 cm dat een door
twee personen bemande zeilboot voorstelde en de naam Van
Ingen-prijs meekreeg. Lang heeft Johan daar zelf niet
van kunnen genieten want op 8 oktober van dat jaar
werd zijn rusteloze leven door hartfalen hardhandig
tot staan gebracht. Met toen al een nalatenschap van meer
dan 800 kunstwerken.
Bron: Mevr. Floor-Karsch / Wikipedia
Beeld: ‘Speelse liefde’, 1978 (brons, 40cm)
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Je zou elke bewoner van Heteren een keer uit willen
nodigen om vanuit de Peperbus het prachtige uitzicht
over de uiterwaarden mee te beleven.

Die prachtige strook tussen de rivierbedding en de winterdijk,
die voor de waterhuishouding van de Rijn zo’n belangrijke
functie bekleedt, is iets wat kenmerkend is voor de Betuwe en
zo bijzonder voor ons dorp. Met name als kind was het een ware
speeltuin waar je, niet altijd met instemming van iedere boer,
naar hartenlust plezier kon hebben. Al in een vroeg stadium zette je in het hoge gras met vriendjes en vooral vriendinnetjes een
dokterspraktijk op om je het verschil van de toen nog onbekende
anatomie eigen te maken.
Rond Pasen was het, staand vanaf de winterdijk, de opvangplaats
van wedstrijden hardgekookte eieren gooien. De winnaar was
meestal diegene die uiteraard het verst kon gooien maar ook het
geluk had dat zijn ei niet toevallig op een steen of heiningpaal
terecht kwam. Niet zelden kwam ik huilend thuis omdat geen
van mijn eieren tijdens de wedstrijden heel was gebleven.
Later bouwde je hutten in knotwilgen en werden diepe holen
gegraven en nog weer later ging je met bromfietsen crossen op
een zelf aangelegde baan. Doorgaans een erg riskante bezigheid
omdat geen enkele boer daar de lol van in zag en zelfs rap op zijn
achterste benen stond. Sterker, het resulteerde bijvoorbeeld ook
in mijn eerste serieuze contact met de plaatselijke veldwachter(s).
In de zomer was het ook de toegangsweg naar de zwemkrib waar
tussen twee willekeurige kribben oud en jong hele dagen lang
verkoeling zochten. Waar je als jongen door de ouderen de eerste beginselen van het zwemmen werden bijgebracht en waar
je later tussen hen in werd genomen, wanneer je voor het eerst
de Rijn over zwom. Waar je onder deskundige leiding werd geleerd hoe je, ondanks het snel stromende water, een boot moest
‘enteren’ om mee te varen richting Driel en hoe je vandaar uit
met de stroom mee terug moest zwemmen.
Het was overigens nog wel de tijd dat de Rijn sterk vervuild was en
je tijdens het zwemmen menig gebruikt condoom of drol moest
ontwijken en steevast met een vuile zwarte kin het water uitstapte.

De uiterwaarden hadden en hebben natuurlijk ook een
grote aantrekkingskracht op de jagers, maar vooral
vroeger ook op de plaatselijke stropers bij wie, na een geslaagde strooptocht, menig haasje illegaal in de braadpan eindigde. Het was ook de plaats waar prille liefdes
ontstonden maar vooral ook een regelmatige vrijplaats,
waar de liefde enthousiast door mens en dier werd bedreven. Menig leventje heeft haar of zijn ontstaan te
danken aan de medewerking van het twee kontjes hoge malse
gras in de uiterwaarden. Dat er ooit ook een echtpaar was dat bij
toeval tussen het hoge gras werd ontdekt en door een aantal jonge knapen werd bekogeld met kluiten grond, zal het succes van
de daad op dat moment met zekerheid in de weg hebben gestaan.
In de lente en in het najaar reguleren de uiterwaarden jaar in
jaar uit de piekafvoer van het Rijnwater. En ook in die periodes
boeten de uiterwaarden niet in als aantrekkelijke plaats om aangenaam te kunnen vertoeven. Water heeft nou eenmaal door de
eeuwen heen op jong en oud een speciale aantrekkingskracht die
men niet kan weerstaan.
De jeugd geniet van het spelen rond ontstane meertjes en slootjes en de volwassenen genieten al wandelend over de dijk of door
de uiterwaarden van het altijd in beweging zijnde water.
En wat te denken van de winter als de uiterwaarden bedekt zijn
met een mooie witte deken van sneeuw. In zo’n periode buitelen
tegenwoordig de prachtigste plaatjes over de digitale snelweg en
die vinden dan hun weg via bijvoorbeeld facebook naar de liefhebbers van zoiets moois in ‘onze’ natuur. Als kind hadden wij
daar natuurlijk geen oog voor maar vonden wij het alleen maar
heel plezierig om met een sleetje urenlang van de winterdijk af
te glijden. En ging het dan ook nog vriezen dan was de winter
helemaal compleet, want dan waren de uiterwaarden bij een
beetje hoog water een ijsbaan zover het oog reikte.
Kortom, wij moeten trots zijn op onze uiterwaarden en ze koesteren tot in lengte van dagen.
De Kerkuil.
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ulieren!
óók voor partic

A

Nu
€ 299.00

Nu
€ 549.00

Nu
€ 1.149.00

Inventum inbouw vaatwasser

Miele WKE 130 WPS

inclusief 5 jaar garantie

Wasmachine

Energieklasse A ++
12 couverts
Nishoogte 81,5 - 86,5 cm

Energieklasse A+++
12 couverts
8 kilo trommel

AEG inbouw combi-magnetron

Easy-to-clean email
Magnetron, Hetelucht, Grill
Inb. maten hxbxd 448x560x550 mm

A

Deze bon is geldig tot
30 juli 2017.

026-820 02 66

Bent u ook
rote
bezig met de g
onmaak?
voorjaars scho
kbed
Laat ons uw de
echt
en/of slaapzak
goed reinigen.

Voordeelcoupon

Laat uw dekbed en/of
slaapzak wassen met
€ 5,00 korting.

Voor storingen aan u huishoudelijke en professionele
apparaten neem contact op
met onze eigen servicedienst:

De Witgoedpartner

De Waspartner

Muskushouwsestraat 42
6666 MC Heteren
026 - 820 02 66
www.dewitgoedpartner.nl
www.kies-professioneel.nl

Muskushouwsestraat 40
6666 MC Heteren
026 - 379 06 47
www.waspartner.nl
Openingstijden ma-vrij 9.00 – 17.00 uur

Je doet het gordijn opzij en je ziet dat de zon schijnt. Het is weer ochtend. Heerlijk, weekend! Een nieuwe dag is begonnen. Je
springt je bed uit om lekker te gaan spelen of sporten. Na een kleine interventie van je ouders, zoals bijvoorbeeld je tanden
poetsen en ontbijten, trek je de schoenen aan en ga je op pad naar de eeuwige glorie op het sportveld of het denkbeeldige
slagveld.

DOOR Sebastiaan Jansen

Floor van Bussel en Tessa van Lith zijn jonge hulpverleners met een visie

Jonge entrepreneurs ontlasten
ouders en kinderen met plezier
De meeste mensen kennen het gevoel van
vreugde tijdens het spelen of de ontspanning die je krijgt in een harmonieus gezin
of leefsituatie. Helaas geldt dit niet voor
iedereen. Kinderen met een beperking
kunnen moeilijkheden ondervinden in
de omgang met de samenleving of hun
gezin. “Wij proberen het kind ontspanning en plezier te bieden, waardoor je het
gezin en het kind ontlast. Maar het kan ook
andersom, waarbij de ontlasting van het
kind en het gezin zorgt voor plezier en
ontspanning”, vertelt de 21-jarige Floor
van Bussel.
Anderhalf jaar geleden begon de 24-jarige
Tessa van Lith uit Randwijk met het oplossen van kinderproblemen op deze manier.
De jeugdvriendinnen besloten samen verder te gaan met hun bedrijf Yudadó. “Wij
zijn als duo een kleine organisatie. Wij
kennen elkaar als geen ander en weten precies wat we aan elkaar hebben. Dat maakt
het werken met twee personen prettig”,
weet de afstuderende pedagogiek-studente

Floor. “We behandelen als het kan meerdere gezinnen tegelijk. En een samenwerking met een andere organisatie willen
wij wel, maar op zelfstandige basis. Wij willen het persoonlijk houden en werken volgens onze denkwijze, niet onder de paraplu
van een grote organisatie zonder gezicht.”
“Wij willen door kleine dingen met de kinderen te doen, het kind laten ontspannen
en het gezin ontlasten. Wij nemen een kind
mee met bijvoorbeeld het uitlaten van een
hond. Dit geeft ontspanning aan het kind,
die gelijk ook de hond leert opvoeden, wat
weer verantwoordelijkheid geeft aan het
kind. Verder kan het kind met ons vrij
praten over van alles. Het voorbeeld van
de hond uitlaten klinkt eenvoudig, maar
deze laagdrempelige handeling leidt tot
diverse doelen waar je met het kind/puber
naar toe kunt werken”, vertelt haar collega
Tessa. “En ieder kind of puber is anders. Je
kunt een kind geen label opplakken en een
behandelplan uit de kast trekken. Zo werkt
het niet”, vult Floor aan.

Yudadó betekent helper in het Papiamento.
Deze twee jonge dames hebben echter
weinig hulp nodig bij het vormen van
hun toekomst. De enthousiaste hulpverleners hebben hun toekomstvisie al in
het hoofd. “Deze was er al voordat we begonnen. Het bedrijf bestond nog niet en
wij hadden in ons hoofd het plan al helemaal uitgewerkt”, legt Floor uit. “Wij willen in de toekomst graag een woonboerderij met logeeropvang, waarbij we kinderen
uit hun omgeving kunnen halen en overdag is er ruimte voor het bereiken van de
persoonlijke doelen van het kind. Maar dit
is voor de toekomst. Eerst afstuderen, dan
meer klanten krijgen en helpen, en daarna
de rest. Wij willen wel, maar dit alles kost
geld wat we nog niet hebben.” Zij weten
precies wat ze willen en gaan ervoor. Een
diepe buiging voor deze twee enthousiaste
hulpverleners is dan ook op zijn plaats.

www.yudado.nl
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KONINGSNACHT
Woensdag 26 april

LIVE MUZIEK

19:30 TOT 00:00 UUR
OP HET FEESTTERREIN BIJ DE BONGERD

Samenstelling Oranje Comité Heteren 2017
NAAM

Andre Kamphuis, voorzitter
Sabine Muys, penningmeester
Lieke Goldsmid, secretaris
Mark van Eldik
Susanne Hoksbergen
Bart Meijer
Roel van Rijsingen

Wilt u meer weten of heeft u vragen over
het Oranje Comité Heteren kijk dan op onze website
www.oranjeheteren.nl of mail naar OCHeteren@outlook.com
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Koningsdag: een dag van tradities
In de campagnes eerder dit jaar van de
politieke partijen voor de landelijke verkiezingen zag ik regelmatig het thema
‘tradities’ terugkomen in combinatie met
de woorden koesteren en behouden. Eén
van die gekoesterde tradities is Koningsdag. De feestdag ter ere van de verjaardag
van ons staatshoofd. Het is een dag die van
oudsher verbonden is met Oranjemarkten,
aubades en spelen.
Op deze dag bezoekt Koning WillemAlexander samen met Koningin Maxima,
de prinsessen en overige leden van de
Koninklijke familie ieder jaar weer een
stad. Dit jaar is dat Tilburg met het thema
’13 werelden in 013’, een knipoog naar het
netnummer van Tilburg. De Koninklijke
familie maakt die dag een tocht langs 13
werelden. Eén van de thema’s is ‘Tilburg

bouwt een feestje’. Dat geldt op Koningsdag
eigenlijk voor heel Nederland en zeker ook
voor Overbetuwe. De Oranjeverenigingen
in Overbetuwe organiseren weer voor jong
en oud verschillende festiviteiten in onze
kernen. Op deze dag kleurt Overbetuwe
Oranje en vieren onze inwoners samen de
50e verjaardag van onze koning.
Het is een prachtig gezicht om dat te aanschouwen als ik weer, samen met de wethouders, aanwezig ben bij de activiteiten
en aubades in de kernen. Koningsdag is
een prachtige traditie en een feest van verbondenheid met het Koningshuis en met
elkaar. Helaas is het wel zo dat, uit gesprekken met de Oranjeverenigingen, blijkt dat
het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers en bestuursleden te vinden. In Randwijk was er zelfs een dringende oproep

nodig om de activiteiten ook dit jaar weer
te kunnen organiseren. Natuurlijk is dit
een probleem dat ik ook bij andere verenigingen zie. Maar wat zou het jammer zijn
als dit feest niet meer gevierd kan worden
omdat er geen vrijwilligers en bestuurders
zijn. Wat dat betreft ben ik oprecht trots
op de mensen die Koningsdag in de kernen
van Overbetuwe vormgeven en ik hoop dat
meer mensen in de toekomst zich hierbij
zullen aansluiten.
Koningsdag is een mooie traditie waarvan
ik hoop dat u en ik er nog vele jaren van
mogen genieten. Ik wens u een fijne
Koningsdag toe!

Toon van Asseldonk
Burgemeester gemeente Overbetuwe
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Sportclinics
Koningsdag 2017 in Heteren staat in het teken
van sport. Om hier invulling aan te geven
hebben we (met behulp van #HeterenSociaal)
samenwerking gezocht met verschillende
sportverenigingen uit ons dorp. De kinderen
kunnen tussen 12.30 en 14.15 uur een aantal sporten uitproberen. De deelnemende
verenigingen organiseren en begeleiden dit.
Dit zullen in ieder geval S.D.O.O. en DCHHeteren zijn. Voorafgaand om 12.00 uur zal
Sjabbens Sport & Health een demonstratie
geven. Ten tijde van dit schrijven zijn we nog
in gesprek met een paar andere enthousiaste
verenigingen.

27 APR

Programma
Koningsdag 2017
		

Vanaf

Verzamelen voor de fietsoptocht bij de Brede School

08.45 uur

Vertrek fietsoptocht

09.00

Aankomst fietsoptocht bij de Bongerd

09.45

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

09.45

Demonstraties Sjabbens
Sport & Health

Koningsdagontbijt

10.00

Ochtendgymnastiek

10.30

Wie denkt dat sporten in een sportschool alleen maar trekken aan gewichten is en puffen
op cardiotoestellen moet naar de demonstratie komen kijken van Sjabbens Sports &
Health. Daar laten Hilde en Desiree, twee top
instructeurs, tijdens de demonstratie verschillende groepsvormen de revue passeren.
Hilde zal beginnen met BODYPUMP, een les
die al je belangrijke spiergroepen prikkelt met
behulp van de allerbeste krachtoefeningen.
Dit samen met fantastische muziek en professionele instructeurs zal ervoor zorgen om
snel resultaat te behalen.
Desiree zal je kennis laten maken met
SH’BAM, een les met eenvoudige maar geweldig leuke dansmoves. Met SH’BAM dans
je op populaire muziek die hoog in de hitlijsten staan. Klanken uit de meest trendy
discotheken van over de hele wereld of een
classic die in een nieuw jasje is gestoken. Dit
maakt SH’BAM tot een unieke, levendige en
gezellige les.
Tot slot neemt Hilde je mee naar de wereld
van BODYBALANCE. Dit is de Yoga, Tai Chi,
Pilates workout waarbij je flexibiliteit opbouwt en je een gevoel krijg van rust en kalmte. Gecontroleerde ademhaling, concentratie
en een zorgvuldig gestructureerde serie van
stretches, bewegingen en houding creëren
een workout die het lichaam in een toestand
van harmonie en balans brengt.

Prijsuitreiking versierde fietsen en kleurwedstrijd

10.45

		

Start programma 2-12 jarigen

Vanaf

Tot

Aanvang kinderspelen

11.00

14.00

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

Schminken

11.00

15.00

Demonstratie Sjabbens

12.00

Diverse sportclinics

12.30

14.15

Demonstratie Brandweer

13.00

14.00

Start opbouw vrijmarkt

14.15

Vrijmarkt

14.30

16.30

Start programma 12 jaar en ouder

Vanaf

Tot

Zeskamp

14.30

17.00

Prijsuitreiking Zeskamp

17.15

		

		

Dit programma geeft een indicatie van hoe de dag zal verlopen. 		
Deelname en bezoek aan alle feestelijkheden zijn op eigen risico. 		
Het Oranje Comité Heteren aanvaardt geen aansprakelijkheid voor geleden schade.
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Fietsoptocht door Heteren
Laat je fantasie de vrije loop en versier
jouw fiets met het thema SPORT! Vraag
je vader, moeder, opa, oma, buurman,
buurvrouw, vriendje of vriendinnetje
om mee te helpen jouw fiets te versieren. Voor de mooiste en gekste creaties
hebben we leuke prijzen.
We vertrekken om 09.00 uur vanaf de
parkeerplaats bij de Bredeschool.
•

Vertrek Flessestraat richting Smidsakker

•

Rechtsaf naar de Smidsakker

•

Linksaf naar de Klaverakker

•

Linksaf naar de Olieakkerstraat

•

Linksaf naar de Irisstraat

•

Rechtsaf naar de Ranonkelstraat

•

Linksaf naar de Bretagnesingel

•

Linksaf naar de Kamperfoeliestraat

•

Linksaf naar de Zonnekruidstraat

•

Rechtsaf naar de Akeleistraat

•

Linksaf naar de Bremstraat

•

Rechtsaf naar de Lijsterbesstraat

•

Linksaf naar de Kamperfoeliestraat

•

Rechtsaf naar de Flessestraat

Wij verwachten rond 09.45 uur aan te
komen bij Zalencentrum de Bongerd aan
de Flessestraat 54. De lengte van de tocht
is ongeveer 2,5 kilometer en duurt naar
verwachting 45 minuten.
Muziekvereniging Concordia uit Driel zal
net als voorgaande jaren de muzikale begeleiding van de versierde-fietsoptocht verzorgen. De tocht zal gelopen worden onder
begeleiding van ervaren verkeersregelaars.

Prijsuitreiking mooist versierde fiets

De prijswinnaars worden na de ochtendgymnastiek, rond 10.45 uur, bekend gemaakt. Er zijn drie prijzen voor de jongens
en drie prijzen voor de meisjes beschikbaar.
Versier je voertuig zo mooi mogelijk en wie
weet ga jij met die leuke prijs naar huis.
(Over de uitslag(en) kan niet worden gecorrespondeerd, kinderen ouder dan 12 jaar zijn
uitgesloten van deelname).

Ochtendgymnastiek
Na de fietsoptocht en het vullen van de buikjes met een lekker ontbijtje is het rond 10:30u tijd voor ochtendgymnastiek!
Onder begeleiding van Lieke wordt er gedanst en gesprongen
op leuke muziek zodat de spieren goed los worden gemaakt.
Klaar om Koningsdag echt goed te beginnen!

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

Sponsor:

2017

De kleurplaat kan op onze website www.oranjeheteren.nl worden
gedownload. Tevens zal de kleurplaat op de basisscholen en het

NAAM

kinderdagverblijf worden uitgedeeld.
De kleurplaat kan tot en met maandag 24 april 2017 ingeleverd
worden bij Schrijner Assurantiën aan de Flessestraat 16 te Heteren.

ADRES

Schrijner Assurantiën sponsort de prijzen en zal de prijswinnaars
selecteren. Wie er in de prijzen zijn gevallen wordt bekend gemaakt

LEEFTIJD

rond 10:45 uur op het feestterrein.
Er zijn 2 leeftijdscategorieën: 2 tot 6 jarigen en vanaf 7 jaar.
Per categorie worden 2 prijzen beschikbaar gesteld.

Over de uitslag(en) kan niet worden gecorrespondeerd, kinderen
ouder dan 12 jaar zijn uitgesloten van deelname.
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Vrijmarkt
14.30 -16.30 uur

Dé kans om spullen die we zelf niet meer
gebruiken een tweede leven te geven en ook
zelf nog wat te verdienen. Op Koningsdag in
Heteren mag de vrijmarkt niet ontbreken.
Ieder jaar weer zien we dat veel van de spullen
waar we zelf op uitgekeken zijn nog prima gebruikt kunnen worden door iemand anders.
Op de vrijmarkt ruilen dan ook ieder jaar
weer veel spullen van eigenaar.
Bij mooi weer is de vrijmarkt buiten, als
er regenachtig weer wordt verwacht is de
vrijmarkt in de sporthal. Op beide locaties is
voldoende plaats voor iedereen.
Vanaf 14.15 uur is iedereen welkom om zijn
of haar verkoopplekje in te richten. In verband met de veiligheid is het niet toegestaan
om met de auto tot dicht bij de vrijmarkt te
komen. Houdt u er dus rekening mee dat u
de te verkopen spullen met de hand moet
vervoeren, een steekwagen of kruiwagen kan
hiervoor handig zijn. Wij hopen op uw begrip
hiervoor.
De vrijmarkt start om 14.30 uur en zal om
uiterlijk 16.30 uur afgelopen zijn.

Meld je snel aan want

VOL=VOL
Zeskamp
Een onderdeel dat niet meer mag ontbreken op Koningsdag… de Zeskamp!
Schrijf je team nu in op onze website
www.oranjeheteren.nl
Een spectaculair programma voor de
jeugd van 12 tot 16 jaar en de oudere
jongeren onder ons, vanaf 16 jaar. Voor
deze laatste groep geldt geen maximum
leeftijd!
Deze groepen strijden in teams tegen
elkaar om de felbegeerde Koningsdag
zeskamp trofee. Die moet je met je team
een keer gewonnen hebben! Ook komen
we dit jaar dubbel en dwars terug met
spectaculaire zeskamp spellen.

Let op! Start opbouw is 14.15u. Wij vragen
u vriendelijk rekening te houden met
deze tijd en niet eerder met uw spullen
het feestterrein te betreden zodat wij de
tijd hebben om voorgaande activiteiten
op te ruimen.
Het Oranje Comité rekent erop dat u uw
verkoopplekje weer opgeruimd achterlaat.

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

Een nieuw onderdeel dit jaar: Wipe Out
Slingerbal! Met dit spel is het de bedoeling om je tegenstander met de bal van
zijn plateau af te slingeren.
Vorig jaar nieuw toegevoegd aan de
zeskamp en dit jaar weer: de Balance
Survivalbaan. Een spannende reuze
stormbaan. Wie kan het beste balanceren en is het eerste aan de overkant
van de survivalbaan? Klim omhoog en
spring zo snel mogelijk via de blokken
naar de overkant. Zorg dat je droog
voorbij de ballen komt en maak het

de ander lastig door de buizen naar de
andere kant te duwen bij the wall.
We willen nog niet alles verklappen.
Uiteraard zijn er nog enkele andere
onderdelen die we op de dag zelf bekend
maken.
Het eerste onderdeel van de zeskamp
begint om 14.30 uur en duurt tot 15.30
uur. Dan gunnen we de deelnemers een
korte pauze waarna de strijd vanaf 15:45u
wordt voortgezet. De prijsuitreiking is
rond 17.15 uur.
Hebben we je nieuwsgierig gemaakt?
Vind je het leuk om met een eigen team
de strijd aan te gaan tegen andere teams
uit Heteren en wil je de felbegeerde
Koningsdag zeskamp trofee winnen?
Schrijf je dan snel in! Ga naar www.
oranjeheteren.nl open het inschrijfformulier voor de zeskamp en geef je op.
Minimaal vier en maximaal zes deelnemers per team. Wij doen ook een
oproep aan de oudere jongeren onder
ons die de uitdaging aandurven.
Deelname en bezoek aan de Koningsdag
activiteiten is voor eigen risico. Het Oranje
Comité aanvaardt geen aansprakelijkheid
maar doet er wel alles aan om de risico’s
zo beperkt mogelijk te houden.
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Wilt u ook
Vriend van het
Oranje Comité
worden?
Vindt u het belangrijk dat wij ook
in de toekomst de Koningsfeesten
kunnen blijven organiseren en
wilt u ons daarom financieel
ondersteunen?

Halloween Lampionnenoptocht 29 oktober 2016
De Halloween lampionnenoptocht lijkt
alweer zolang geleden… Toch willen wij
er in deze Koningseditie van de Peperbus
nog even op terugblikken. Afgelopen jaar
wederom hebben we weer een leuke reacties hierop ontvangen. Onder muzikale
begeleiding van Drumband Heelsum werd
met een grote groep kinderen en ouders uit
Heteren een tocht gelopen door het
centrum van het dorp. Het was ontzettend leuk dat zo veel kinderen griezelig
verkleed met ons meegelopen hebben.
Langs de route waren veel belangstellende inwoners. De optocht is geëindigd bij
Zalencentrum de Bongerd. Hier stond
voor de kinderen een bekertje limonade
klaar waarna tijdens een gezellige kinderdisco de kinderen samen met heks Lieke
nog even met de voetjes van de vloer konden. Buiten stonden de griezelbakken
klaar. De echte daredevils hebben hier de
handen in gestoken om te voelen wat er

in de bakken verstopt zat. Deze avond was
er ook een prijsuitreiking voor het meest
griezelig verklede kindje. Alle kinderen en
ouders hadden zo goed hun best gedaan
dat het voor ons erg moeilijk was. Er kan
er immers maar één de winnaar zijn: Faya
van Drempt was de gelukkig prijswinnares!
Er zijn heel veel foto’s gemaakt tijdens de
optocht en na afloop. Deze zijn terug te
zien op onze website.

Om de Koningsfeesten de komende
jaren weer mogelijk te maken heeft het
Oranje Comité voldoende inkomsten
nodig. Er is behoefte aan een vaste jaarlijkse bijdrage wat een goede financiële
basis is voor de organisatie van de
festiviteiten. Door vriend te worden
van het Oranje Comité laat u blijken de
feestelijkheden in uw eigen dorp op prijs
te stellen. U kunt vriend worden door
op onze website www.oranjeheteren.nl
het formulier in te vullen. Uw bijdrage
zullen wij medio april van uw bankrekening incasseren.
Uw steun in financiële zin is van harte
welkom, daarom doen we ook een beroep op u.
Namens alle inwoners van Heteren
bedankt!

Ook in 2017 zal de Halloween Lampionnenoptocht weer op de agenda staan en wel op
zaterdag 28 oktober 2017. Wij zouden het
leuk vinden als jullie dan ook weer meelopen met ons!
Om het nog griezeliger te maken, doen
wij nu alvast een oproep aan alle inwoners
langs de route om de straat in Halloweenstijl te versieren. De route staat op onze
website!

H E T EREN
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Herdenking in Heteren

4 MEI

Jaarlijks op 4 mei herdenken we de slachtoffers van oorlogsgeweld. Dan is Nederland om 20.00 uur twee minuten stil. Tijdens
de Nationale Herdenking herdenken we allen – burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter
wereld zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.

Op de avond van 4 mei hangen in
Nederland de vlaggen halfstok als blijk
van eerbied en respect voor de doden. De
periode waarin de vlag halfstok hangt
duurt van 18.00 uur tot zonsondergang.
De vlag die gebruikt wordt, is de Nederlandse driekleur zonder wimpel.
Ruim 70 jaar na dato zijn er nog steeds
vele herdenkingen van oorlogsslachtoffers in Nederland. Maar ook in uw eigen
dorp.
Op 23 september 1944 stortten drie
Engelse vliegtuigen in Heteren neer.
Op de kleine Algemene Begraafplaats
van Heteren rusten 21 militairen uit het
Gemenebest. Twee van hen zijn helaas
niet geïdentificeerd.

Wij nodigen u uit de slachtoffers samen met ons te herdenken op de kleine
Algemene Begraafplaats van Heteren (naast de brandweerkazerne).
18.00 uur Vlaggen halfstok
19.40 uur	Verzamelen van kinderen, ouders, belangstellenden en genodigden
op het plein van de Brede School. Stille tocht naar de Algemene
begraafplaats Heteren
19.59 uur Luiden van de kerkklokken
Taptoesignaal Last Post (trompet)
20.00 uur Twee minuten stilte
20.02 uur Wilhelmus
20.05 uur Toespraak door vertegenwoordiger van de Gemeente Overbetuwe
	Gedichten voorgedragen door leerlingen van het basisonderwijs uit
Heteren
20.10 uur God Save The Queen
20.15 uur	Kranslegging, kinderen leggen bloemen bij de oorlogsgraven
(bloemen zijn aanwezig).
20.20 uur	De herdenking wordt afgesloten met een defilé langs de oorlogsgraven. Het defilé wordt geopend door enkele kinderen.
Na afloop staat er in de Brandweerkazerne een kopje koffie voor u klaar.

Wilhelmus
Tijdens de dodenherdenking zullen,
na twee minuten stilte, gezamenlijk
het eerste en zesde couplet van het
Wilhelmus worden gezongen.

Eerste couplet:

Zesde couplet:

Wilhelmus van Nassouwe

Mijn schild en de betrouwen

Ben ik van Duitsen bloed,

zijt Gij, o God mijn Heer,

den vaderland getrouwe

op U zo wil ik bouwen

blijf ik tot in den dood

Verlaat mij nimmer meer

een Prins e van Oranje

Dat ik toch vroom mag blijven,

ben ik, vrij onverveerd,

uw dienaar t’aller stond,

den Koning van Hispanje

de tirannie verdrijven

heb ik altijd geëerd.

die mij mijn hart doorwondt.
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dinsdag 14 februari alleen nog
mogelijk om zich in te schrijven op de wachtlijst voor de
zonnepanelen. Voor gas en
stroom kunnen huishoudens
zich altijd aanmelden.
Dit unieke energie-initiatief
zorgt voor een blijvend lage
energierekening. En of dat nog
niet genoeg is, komt een deel
van de besparingen ten goede
aan lokale gemeenschappen.

Bijzonder Klompenpad

Het eerste Klompenpad Extra Lang (XL)
van 30 kilometer gaat in onze gemeente,
en daardoor deels in Heteren, gerealiseerd worden. De naam van het pad is Nederrijnpad en loopt aan beide zijden van
de rivier tussen Lexkesveer en het Drielse
veer. Het pad is het resultaat van een burgerinitiatief en de samenwerking tussen
boeren, burgers (o.a. de dorpsraden incl.
die van Heteren) en overheid (gemeenten
en Rijkswaterstaat).
Het Nederrijnpad maakt het beleven van
het landschap en de cultuurhistorie mogelijk via paden over landgoederen en
dwars door het boerenland. Met vrijwilligers worden de hekjes, borden e.d. in het
landschap gezet en wordt het pad onderhouden. De opening is voorzien in 2018.
Vind je het leuk om hieraan mee te helpen,
meld je aan bij de dorpsraad :
info@dorpsraadheteren.nl

Heteren wordt zo een echt
ecodorp

Ervaar jij ook overlast van de A50!

Heteren krijgt een energie producerende

Doe er wat aan!

kern

Vanuit het dorp komen de afgelopen jaren regelmatig vragen over het geluid,
snelheid en fijnstof van de snelweg A50.
Dit zijn vragen die niet eenvoudig te beantwoorden zijn.
Voor eventuele oplossingen hebben wij als
dorp een lange adem nodig. Om die reden
wil de dorpsraad samen met de initiatiefnemers een werkgroep opstarten. De
werkgroep gaat de komende jaren structureel aandacht geven aan dit onderwerp.
De verwachting is dat de werkgroep twee
à drie keer per jaar bij elkaar komt en kan
van de Dorpsraad alle hulp en ondersteuning verwachten.
De initiatiefnemers en de Dorpsraad gaan
de eerste bijeenkomst eind april organiseren.
Heb jij affiniteit met dit onderwerp?
En heb jij geen bezwaar om je twee à
drie keer per jaar hiervoor in te zetten?
Stuur dan een mail naar de Dorpsraad:
info@dorpsraadheteren.nl

Op alle schooldaken, op de sportzaal
het Binnenveld en het zalencentrum de
Bongerd in Heteren worden deze zomer
540 panelen geïnstalleerd. De scholen
hebben al het goede voorbeeld genomen
door zelf ruim 200 panelen te plaatsen. Al
deze gebouwen wekken straks meer energie op, dan ze zelf verbruiken.
‘WATBETERS’ houdt er rekening mee
dat er meer vraag is dan aanbod. Uiterlijk
31 maart ontvangen alle inschrijvers een
aanbod met alle specificaties. Ook zal er
een informatieavond worden georganiseerd. Huishoudens in de regio Heteren,
Randwijk en Homoet krijgen als eerste de
kans om het aanbod te accepteren.
Daarnaast heeft circa 20% van alle huishoudens in Heteren zich met of zonder
zonnepanelen ingeschreven voor gas en
stroom. Alhoewel de campagne is afgelopen stijgt de teller nog steeds! Het is sinds

‘WATBETERS’ is op zoek naar
geschikte daken voor circa
500 panelen. Het project voor
zonnepanelen is met ruim
1.200 aanvragen ruimschoots
overschreden. Hans Schaaij,
voorzitter van Coöperatieve
Vereniging Ecodorpen Gelderland, deed bij de opening een bijzonder
aanbod. “Wij voelen ons thuis in een dorp
dat zich zo massaal inzet voor duurzaamheid. Heteren wordt zo een echt ecodorp
en dat willen wij graag ondersteunen.
Ons plan ligt klaar om voor inwoners op
het NIOO terrein een aantal duurzame
woningen te bouwen, gekoppeld aan een
uniek zorgmodel. Wij zoeken hierin echt
de verbinding met het dorp. Als de woningen op het NIOO terrein gerealiseerd zijn,
bieden wij de ruimte aan om de resterende
500 panelen te plaatsen’’.
Meer informatie vindt u op
www.watbeters.nl en www.cveg.nl
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Het vakantiegevoel
van de Hoge Riem
en Lage Riem
Over appels, peren
en mandeligheid

Edwin de Jong (links) en Dirk-Jan Niggebrugge
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De meeste huizen in ons dorp hebben een eigen tuin, tenzij het om appartementen gaat. Zo niet de
woningen aan de Hoge Riem en Lage Riem. Deze prachtige woningen, die net boven de dijk uitsteken,
hebben een gezamenlijke tuin.

DOOR Roelie van der Weide

Edwin de Jong en Dirk-Jan Niggebrugge zijn mannen van het
eerste uur in deze buurt in de Melkweide. “De verdeling van de
woningen ging op een heel opmerkelijke manier” vertelt Edwin.
“Wij kregen als belangstellenden een brief van de projectontwikkelaar Proper Stok, waarin stond dat wij op zondag vanaf tien uur
de makelaar konden bellen om ons in te schrijven voor een koopwoning.” Dit alles speelde in 1999; een tijd waarin woningen als
zoete broodjes over de toonbank gingen. Volgens Dirk-Jan waren
de 36 woningen binnen tien minuten van een kandidaat voorzien.
Zat je erbij, dan had je geluk, want een koopwoning bemachtigen
was niet eenvoudig.
Iedere woning heeft de beschikking over een eigen oprit voor de
garage en een eigen pad naar de voordeur en naar het, op hoger
niveau gelegen, terras. De rest van de grond is ‘mandelig bezit’.
Dit betekent dat je met zijn allen eigenaar bent van alle grond en
geen eigen aanwijsbaar stuk grond hebt. Edwin geeft aan dat het
voor sommige nieuwe bewoners wel even wennen is dat in een
gezamenlijke ledenvergadering besluiten worden genomen. “De
makelaars geven ook niet altijd de juiste informatie als het om de
tuin gaat.”
Oorspronkelijk bestond het tuinplan uit lage bomen, leifruitbomen en bloemengazon. De eigenaren vonden echter dat de
kinderen een goede speelruimte nodig hadden en daarom werd
het bloemengazon ingeruild voor speelgazon.
Na de oplevering in 2000/2001 heeft de gemeente Overbetuwe
twaalf jaar lang de gezamenlijke tuin onderhouden. “Vanaf het
begin hadden wij een kopersvereniging om gezamenlijk voordelig
in te kunnen kopen. De vereniging leidde uiteindelijk een slapend
bestaan. Door de statuten aan te passen, hebben wij nu een goede
beheervereniging, waar alle kopers lid van zijn. Onze vereniging
heeft een paar jaar geleden het tuinonderhoud van de gemeente
overgenomen.” Edwin en Dirk-Jan zijn tevreden over het proces
van overdracht. “Wij hebben zelf offertes aangevraagd en de ge-

meente heeft goed gefaciliteerd. Een heel prettige samenwerking.
Uiteindelijk zijn wij bij Ruinard Hoveniers uitgekomen. De
bomen worden onderhouden door Boomverzorging De Kleine.”
Oorspronkelijk had iedere woning tegen de terrasmuur op het
zuiden leifruitbomen. Dirk-Jan: “De appels- en de perenbomen
gingen goed; de pruimen en met name de perziken waren lastiger
te onderhouden. Bij de overdracht heeft de gemeente de instandhoudingsplicht voor deze leifruitbomen laten vervallen. Wel
konden bewoners die dat wilden, nieuwe bomen krijgen.”
De jaarlijkse ledenvergadering wordt goed bezocht: 60 tot 70%
van de bewoners doet mee. Actueel is de ‘grastegelcommissie’.
Verschillende bermen worden stuk gereden, omdat de weg vrij
smal is. Edwin denkt dat het plaatsen van grastegels een goede zet
is. “De commissie onderzoekt de mogelijkheden en dan is het aan
de leden om te beslissen.”
In de toekomst zien de heren weinig veranderingen als het om
de tuin gaat. Dirk-Jan: “Sommige bewoners spreken over het
‘vakantiegevoel’, door de open ligging in het groen. De kinderen
kunnen heerlijk overal spelen.” Edwin vult aan, dat je als bewoner
heel bewust kiest voor dit type woning, met de niveauverschillen,
het vele traplopen en de gezamenlijke tuin. “Een gemoedelijke
buurt met een tuin waar je zelf niks aan hoeft te doen. Heerlijk!”
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Als (bijna) heel Heteren nog op een oor ligt, gaat de wekker bij
Jan Kleintjes (69) in de Irisstraat. Om half drie staat hij op om
in Elst de ochtendkranten te gaan halen. Al dertig jaar lang is
hij voor dag en dauw op.

Voor dag
en dauw
Bij thuiskomst verdeelt hij de kranten over de bezorgers. “Alles
uittellen, bijlagen erbij. De bezorgers vertrekken om zes uur en
zijn om zeven uur klaar; op zaterdag om half acht.
Mijn dochter had destijds een krantenwijk en kwam thuis met
het bericht dat mevrouw Jansen uit de Julianastraat ophield
met het krantendepot en of mijn vrouw dat wilde overnemen.”
Jan hielp mee en ging er mee door toen zijn vrouw ziek werd en
uiteindelijk in 2014 overleed. “Jarenlang deed ik een krantenwijk
op de fiets en het buitengebied met de auto en dan stond bij thuiskomst mijn broodtrommel alweer klaar om naar het werk te gaan.”

DOOR Roelie van der Weide

dat er werd gebouwd in de Irisstraat. Daar zou ik wel willen
wonen”, zei zij. Het huis werd gehuurd en Jan woont er nog
steeds naar volle tevredenheid. De Irisstraat vormt een gezellige
buurt. “Iedereen is altijd bereid om een ander te helpen.”
Altijd bezig

Vanuit Renkum solliciteerde Jan op een baan bij de plantsoenendienst in Heteren. “Ik had geen diploma’s, maar werd wel aangenomen.” Geen wonder, want Jan is een harde werker en zit nooit
stil. Fietsen repareren, tuintjes onderhouden, naar de biljartclub.
“Sommige leeftijdgenoten hangen alleen maar op de bank voor
de televisie. Niks voor mij. Ik blijf lenig door alle beweging die ik
krijg. Alleen al steeds de auto in en uit tijdens de bezorgronde is
een hele conditietraining.”
“Het mooiste aan kranten bezorgen? Je bent lekker buiten. Alleen
regen is heel vervelend. Zeker als mensen gaan klagen dat de krant
wat nat is. Toen er eens heel veel sneeuw lag, was er geen doorkomen aan. Zijn wij uiteindelijk met de slee de kranten gaan bezorgen. Alleen hoog water houdt mij tegen. Of ik maar even met
de roeiboot wilde komen…” Jan schiet in de lach.
Gekoppeld

Vanaf zijn veertiende werkt Jan. “Mijn vader haalde mij van
school, want er moest gewerkt worden om geld te verdienen. Eerst
bij sigarenfabriek Schimmel-penninck in Wageningen, toen in
Heveadorp in de binnen- en buitenbanden. Daarna weer terug
naar Wageningen, omdat vader dat zei. Zijn wil was wet. Uiteindelijk kwam ik via een oom aan een baantje als grafdelver in
Renkum. Dat graven ging gewoon met het handje.

Sinds kort is Jan niet meer alleen. “Een vrouw uit duizenden”,
vertrouwt hij mij toe. Ontmoet via een collega, die haar zijn telefoonnummer in de handen had gedrukt met de boodschap: “Je
moet die man eens bellen.” Niks via een datingsite of Facebook
dus. “Het klikte meteen. Wij hadden al afzonderlijk vakantieplannen staan. Ik ga met mijn broer naar Polen. Indrukwekkende
verhalen over Auschwitz. Dat wil ik met mijn eigen ogen zien.”
Jan is niet van de Skype en FaceTime. “Wij gaan elkaar gewoon
bellen.” Net zoals voor het eerste afspraakje…

“In 1972 zijn wij getrouwd en werkte mijn vrouw bij het accountantskantoor van Tom Boerhof hier in Heteren. Zodoende zag ze

En de krant… die valt alle dagen gewoon op de mat zoals wij dat
zijn gewend. Ook in de vakantie.

Van school gehaald

grafische vormgeving
en websiteontwikkeling
Jasmijnstraat 25
6666 XG Heteren
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“Quilten? Dat is toch een lap stof in honderden stukjes knippen en ze vervolgens weer aan elkaar naaien?”, vatte een collega
deze handwerktechniek oneerbiedig samen. In de praktijk blijkt dat wel meer mensen onbekend zijn met deze hobby. Tijd
voor wat opheldering.

Door Janette Huisman

Desiree Langenhorst,
quiltster in hart en nieren
Lezing

Tijdens een fascinerende lezing over quilten door Kaffe Fassett in
het Brabantse Etten-Leur ontmoet ik bij toeval onze dorpsgenoot
Desiree Langenhorst. We kennen elkaar niet, maar onze gezamenlijke hobby breekt al snel het ijs. Desiree kan honderduit vertellen over deze mooie hobby. Een afspraak voor een interview is
snel gemaakt en ik word allerhartelijkst ontvangen bij haar thuis
in Heteren.

Frankrijk nog heel traditionele quilts gemaakt met veel romantische roosjes; in Duitsland werkt men over het algemeen kleurrijker; Denemarken is weer meer traditioneel in de keuze van stoffen. “Die verschillen maken het vak juist zo boeiend. Wist je dat er
zelfs in Noord-Nederland anders gequilt wordt dan in het zuiden?
In het noorden wordt namelijk moderner gequilt dan onder de
rivieren! Had je niet gedacht hè?”
Quilts

Werk en hobby ineen

Haar tante was een fervent handwerkster en zij heeft Desiree
geïnspireerd en gemotiveerd om hier ook iets mee te doen. “Van
jongs af aan heb ik een fascinatie voor alles wat met textiele werkvormen te maken heeft”, zo vertelt ze glimlachend. “Ik ben gestart, in de hobbysfeer, met het maken van batiks, die ik exposeerde en verkocht. Toen onze zoon tien jaar was, wilde ik weer aan
het werk gaan. De patchwork- en quiltwinkels rezen in de jaren
tachtig als paddenstoelen uit de grond en ik kon aan de slag bij
stoffengroothandel Van Rijn Textiel en Hobby BV in Sleeuwijk.
De omzet verdubbelde steeds weer en we kregen de rollen stof amper aangesleept. Het bedrijf veranderde van eigenaar en daarmee
ook van naam. Rhinetex was geboren en verhuisde naar Andelst.”
Desiree vertelt haar verhaal vol enthousiasme. Het is duidelijk: ze
heeft van haar hobby haar werk weten te maken. In Andelst is ze
een keer onderuit gegaan op de werkvloer en toen naar de dokter
in Heteren gereden. “Ik ben dus letterlijk voor het dorp gevallen”,
lacht Desiree, “want na het bezoek aan de dokter hebben mijn man
en ik een huis gekocht in Heteren.”

Alhoewel Desiree al ruim 25 jaar door patchwork- en quiltland
reist, heeft ze zelf te weinig tijd om nog grote quilts te maken,
maar ze heeft wel altijd ergens een handwerkje liggen. “Ik heb een
erg drukke baan, maar ik doe elke dag nog wel iets. Het blijft prikkelen, al die mooie stofjes en fascinerende patronen. Het zoeken
van de juiste combinaties is een tijdrovende, maar oh zo’n leuke
klus. Daar raak ik nooit op uitgekeken.” Een persoonlijke voorkeursstijl vindt ze lastig om aan te geven. “Aan de ene kant ben ik
dol op antieke quilts die gemaakt worden van gereproduceerde
antieke stoffen, maar ik ben ook erg gecharmeerd van de EngelsAmerikaanse Kaffe Fassett. Die man ontwerpt echt waanzinnige
stoffen en quilts.”
Tips voor beginnende quiltsters

Desiree is zeer duidelijk in het beantwoorden van de vraag of ze
nog tips heeft voor beginnende quiltsters: “Ga gewoon aan de
gang. Je moet niet bang zijn om fouten te maken, het is en blijft
tenslotte handwerk. Mix en match, je leert het vooral door het te
doen.”

Scandinavië

Snoepwinkel

Ze vervult nu de functie van salesmanager voor Nederland én
voor bijzondere klanten in het buitenland. Voorheen reisde ze
ook door Scandinavië om de stoffen aan de man te brengen, maar
dat werd door de ziekte van haar man te zwaar. “We huurden samen een huisje en gingen alle stoffenzaken af. Daar lag wel m’n
hart.” Omdat het reizen naar Scandinavië niet meer mogelijk is,
heeft Desiree een hoek in haar huis met Scandinavische kleuren
en meubilair ingericht.

Als we weer terugkomen op haar werk vertelt Desiree dat het bedrijf onlangs Andelst verruild heeft voor Deventer. Niet al het
personeel is meegegaan, maar voor Desiree geldt dat als je er eenmaal inzit, je er niet meer uit kunt. “Mijn baas noemt mij soms
gekscherend ‘de moeder van Rhinetex’ en daar ben ik stiekem best
wel een beetje trots op. Ik voel mij op mijn werk als een kind in de
snoepwinkel. Als er nieuwe stofjes binnenkomen, worden die door
het vrouwelijk personeel meer geaaid dan menig man.”

Europa

Het is duidelijk: Desiree voelt zich als een vis in het water tussen
de stukjes stof.

Binnen Europa zie je grote verschillen in quilts: zo worden in
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In het januarinummer van 2014 stond het artikel ‘47 nationaliteiten onder Heterense bevolking’. In dit artikel werd Heteren
door middel van cijfers in beeld gebracht. Veel positieve reacties volgden. Inmiddels zijn we ruim drie jaar verder, een mooi
moment om de cijfers over Heteren te actualiseren.

Heteren, een werelddorp

DOOR Harold Schulte

Burgerlijke staat
•	De 5.078 inwoners zijn verdeeld in 1.538 meerpersoonshuishoudens en 469 eenpersoonshuishoudens.
• Van de 5.078 inwoners zijn er:
> 2.165 ongehuwd;
> 2.358 gehuwd/geregistreerd partnerschap;
> 313 gescheiden/ontbonden partnerschap;
> 242 weduwe/weduwenaar.
•	32 Heterenaren zijn in 2016 in het huwelijksbootje
gestapt. Hiervan zijn:

Leeftijdsopbouw inwoners
(totaal 5.078)

> 11 huwelijken in de gemeente Overbetuwe
Aantal woningen in Heteren door de jaren heen

(21 Heterenaren en 1 niet Heterenaar) gesloten;
> 5 huwelijken zijn elders in Nederland
(9 Heterenaren en 1 niet Heterenaar) gesloten;

Aantal inwoners

> 1 Heterens stel is in het buitenland getrouwd

•	Eind 2016 heeft Heteren 5.078 inwoners. Dit zijn er 29 meer dan eind 2013,
maar nog altijd 118 minder dan in het piekjaar 2007. In dat jaar telde Heteren

(2 Heterenaren).
	Het hoge aantal huwelijken tussen Heterenaren is
hoogstwaarschijnlijk te verklaren doordat de meeste

5.196 inwoners.
•	De 5.078 inwoners wonen in 2.002 woningen. Dit zijn exclusief de woningen
van het plan de Beemdhof en plan Haafakkers/Schoutenkamp. Na oplevering
in 2017 zal het aantal woningen in Heteren dus licht stijgen.
•	De laatste jaren is het aantal woningen stabiel.

stellen al samenwonen in Heteren voordat ze in het
huwelijksbootje stappen.
•	Er zijn 6 geregistreerd partnerschappen gesloten (12
Heterenaren), waarvan 4 in de gemeente Overbetuwe.

•	Evenals eind 2013 is de verdeling man en vrouw nagenoeg in evenwicht.
Heteren telt 2.544 mannen en 2.534 vrouwen.
•	De oudste twee inwoners zijn geboren in 1919. Dit zijn een man en een vrouw.
Deze inwoners zijn inmiddels of worden in 2017 dus 98 jaar.
•	Gerekend tot 31 december 2016 liet het jaar 1966 het hoogste geboortecijfer

Nationaliteiten
•	In 2014 had Heteren 47 nationaliteiten, dit aantal
bevatte echter ook een aantal Heterenaren met

zien, namelijk 107. Er werden dat jaar 58 jongens geboren en 49 meisjes. Bij de

een dubbele nationaliteit. Sinds een jaar wordt

meisjes was 1971 een piekjaar met een aantal van 59.

de dubbele nationaliteit die inwoners hebben naast

•	Totaal zijn alle 5.078 inwoners te samen op 31 december 206.474 jaar oud. Dit
betekent dat de Heterenaar gemiddeld 40 jaar oud is.
•	Er zijn in 2016 38 kinderen geboren. De meeste kinderen zijn in de maand juli
geboren, namelijk 6. Oktober heeft het laagste geboortecijfer met 1 kind.
•	De meeste kinderen zijn waarschijnlijk geboren in het ziekenhuis wat valt af te

de Nederlandse, niet meer geregistreerd.
•	Volgens de nieuwe telling heeft Heteren
23 verschillende nationaliteiten.
•	5.013 Heterenaren hebben de Nederlandse nationaliteit eventueel gecombineerd met een andere

leiden uit de geboortegemeente van de kinderen; 20 kinderen in Arnhem, 6 in

nationaliteit. Van 5 Heterenaren is de nationaliteit

Nijmegen, 5 in Tiel, 1 in Ede en 1 in Zwolle. 5 Kinderen zijn waarschijnlijk thuis

niet geregistreerd. Dit zijn hoofdzakelijk vluchte-

in Heteren geboren, omdat zij geregistreerd staan in de gemeente Overbetuwe.

lingen.
•	De overige 22 nationaliteiten zijn verdeeld over 60
Heterenaren. Hiervan zijn er 36 man en 24 een vrouw.
•	De meeste nationaliteiten komen uit Europa, maar
ook 3 andere werelddelen zijn goed vertegenwoordigd.
•	Gebaseerd op het aantal inwoners is de tweede
nationaliteit de Syrische met 10 inwoners. Plaats
drie, vier en vijf zijn weggelegd voor respectievelijk
Duitsers (8 inwoners), Polen (6 inwoners) en Belgen
(5 inwoners).

Met dank aan Babs Wiebe en
Floor Vreuls van de gemeente
Overbetuwe voor beschikbaar
stellen van informatie.

Aantal nationaliteiten Heterense inwoners
geclusterd per werelddeel

Met al die nationaliteiten is
Heteren een echt werelddorp!
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Bijna iedereen heeft wel iets met muziek. Het maakt je blij, het helpt je door een zware
periode of het verzacht je fileleed. In de eerste aflevering ga ik op bezoek bij mijn goede vriend
en tevens schrijver in de Peperbus, Sebastiaan Jansen (40), om zijn muzikale voorkeuren te
belichten.

DOOR frank siccama

De muzieksmaak van
een Heterenaar is een
terugkerend item waarin,
aan de hand van vaste
vragen, met een inwoner
wordt gesproken over
zijn of haar muzikale
voorkeuren.

Deel 1: Sebastiaan
Jansen (40)

De muzieksmaak
van een Heterenaar
Als ik bij Sebastiaan binnenloop, ligt zijn woonkamer
bezaaid met cd’s. “Zo hoort het”, zeg ik hem. Voordat
Spotify ongekend populair werd, hadden we het tijdperk van de cd’s. “Ik was in de jaren negentig lid van
de muziekclub”, zegt Sebastiaan. “Nadat je bij aanvang van je lidmaatschap vijf cd’s ontving voor tien
gulden, moest je elke maand een cd bestellen. Een
cd kostte destijds toch al gauw 40 gulden. Ik bestelde
vooral rock-cd’s. Ik heb veel verzamelalbums gekocht,
want dan had je van meerdere artiesten een nummer.
Wat ik destijds, in mijn studententijd, echt heel veel
draaide was Radiohead, een alternatieve rockband uit
Engeland. Ik was ook helemaal weg van de Amerikaanse grungeband Nirvana van de veel te vroeg
overleden zanger Kurt Cobain. Als ik onderweg naar
Rotterdam in de trein zat dan had ik steevast oortjes in mijn oren en mijn discman in de binnenzak
van mijn jas. Voordeel van cd’s was dat ik altijd het
hele album afluisterde en daardoor de nummers ook
echt allemaal kende. Toen ik de Arnhemse Courant
op mijn fiets rond bracht had ik altijd een cd van de
Australische band Crowded House aan staan. Heerlijke muziek voor tijdens het fietsen.”
Als we door zijn cd’s bladeren valt het mij op dat hij erg
veel film- cd’s in zijn verzameling heeft. Pulp Fiction,
Reservoir Dogs, Philadelphia en Good Will Hunting,
om er maar een paar te noemen. “Als ik in een film een
mooi nummer hoorde dan wilde ik dat per se hebben
en dan kocht ik soms voor één liedje een heel album”,
zegt Sebastiaan. Bij nummers gaat het mij niet zozeer
om de teksten. Eigenlijk interesseert het mij helemaal
niet waar het nummer over gaat. De Rolling Stones
vind ik fantastisch, maar zij zingen vaak over dezelfde
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dingen. Het gaat mij echt om de muziek. Ik was op het
gebied van muziek vaak anders dan anderen. Ik had in
de jaren negentig een vriendengroep met een zeer matige muzieksmaak. “Ik ben echt geen vrienden met die
jongens geworden om hun muziek”, lacht Sebastiaan.
“Het was de tijd van Thunderdome en Happy Hardcore, maar ook van Marco Borsato. Die Nederlandstalige nummers vind ik niks. Ik zong in de kroeg ook
echt niet mee, terwijl mijn vrienden vaak dachten dat
ze bij de beste zangers van Nederland hoorden. Ik was
vroeger helemaal weg van Pinkpop. Hoewel ik er zelf
nooit naar toe ging, keek ik wel altijd op televisie naar
de uitzendingen om te kijken of ik nieuwe bands kon
ontdekken. Ik ontdekte zo bijvoorbeeld The Smashing
Pumpkins en Moondog jr. En daar kocht ik dan weer
cd’s van.” Ik vraag hem naar zijn eerste zelf gekochte
single. “Dat is het nummer Nothing Compares 2U van
de Ierse Sinead O’Connor. Een nummer oorspronkelijk geschreven door Prince. Ik kocht het destijds nog
op vinyl.”
Sebastiaan is een echte concertganger. “Ik heb al diverse
van mijn favorieten gezien. Het mooiste concert waar ik
geweest ben, is waarschijnlijk dat van Lenny Kravitz in
Amsterdam of dat van de Rolling Stones op een regenachtig Malieveld in Den Haag. Ook de concerten van
Radiohead zijn prachtig. Daar ga ik vaak alleen naar toe.
Dit jaar spelen ze op Rock Werchter in België. Jij zult
zien dat het giganten zijn”, lacht hij. Samen bekijken we
de line-up van dit grootste rockfestival in Europa. Die
vrijdag belooft inderdaad groots te worden! “Het beste
nummer ooit gemaakt, vind ik Paranoid Android van
Radiohead. Die band heeft zo een eigen sound. Daar bestaat geen vergelijkbare band van.”

De muzikale voorkeuren heeft hij van zijn vader Ed
geërfd. Hij hield ook van rock muziek, in het bijzonder van Jimi Hendrix. Ondertussen staat Spotify
ook aan en luisteren we naar het nummer No Fronts
van de band Dog Eat Dog. Een nummer uit de jaren
negentig waar wij beiden gek van waren, maar al lang
niet meer gehoord hebben. “Ik baal ervan dat ik David
Bowie nooit live heb zien spelen”, zegt Sebastiaan.
“Wat een grootheid was dat zeg! Altijd vernieuwend.”
“Wat wil je eigenlijk nooit meer horen?”, vraag ik hem.
“Nou als het even kan, dan moet Never Gonna Give
You Up van Rick Astley verboden worden. Die braverik uit de jaren tachtig kan ik niet meer aanhoren. Ik
vond die Liam Gallagher van Oasis ook altijd een verschrikkelijke kerel. Die vond zichzelf altijd de beste
van de wereld en vond dat de rest er niets van kon. Hij
maakte ook altijd ruzie in de media. Als iemand zich
zo opstelt dan draai ik de muziek ook nauwelijks. Wat
ik wel veel gedraaid heb, is Bob Dylan en het oudere
werk van Fleetwood Mac. Dat was meer blues-achtig.”
“Zouden de Rolling Stones nog een keer naar Nederland komen?”
“Zou mooi zijn, want dan gaan we hè?”, zegt Sebastiaan. “Ik was vroeger helemaal weg van het nummer
Sister Morfine, een relatief onbekend nummer van de
Stones. Wist je trouwens dat ik mijn mooiste album
ooit in Andorra gekocht heb?” Sebastiaan gooit mij
een cd toe. Het album OK Computer van Radiohead.
Ik bekijk het van voor en achter. Printed in Holland
staat erop. “Wat zit je nou te liegen jongen”, roep ik.
“Echt waar hoor! Gekocht op vakantie in Andorra,
ergens in de jaren negentig.”

“Welk nummer moet er absoluut op je begrafenis
gedraaid worden?”
“I Want You van Elvis Costello”, is het directe antwoord. “Dat is zo’n mooi gevoelig nummer. Die man
heeft een heel breekbare stem. Dat raakt je meteen.
Dat heb ik ook met het nummer Run van Snow Patrol.
Zij stonden ooit in het voorprogramma van U2 en
speelden het daar. Mijn vrienden verklaarden mij voor
gek dat ik dat het mooiste nummer vond, want zij
waren allemaal weg van het nummer Chasing Cars.”
Ik vis de cd single Jump van Kriss Kross uit de stapel
cd’s. “Wat is dit?”, roep ik verschrikt. “Een mislukt
hiphopbandje bestaande uit jochies met veel te grote
broeken, die toevallig een hit scoorden.” “Tja, soms
zit er wel eens een miskleun tussen”, zegt Sebastiaan
droog.
“Laten we het leuk afronden. Wat moet er altijd op een
feestje gedraaid worden?”
“Dat moet Thunderstruck van AC/DC zijn”, zegt
Sebastiaan. “Bij de eerste gitaartonen gaan de haren
op je armen omhoog staan en dan kom je helemaal
los!” Tijdens ons gesprek komen nog vele artiesten
voorbij, maar het papier is vol.

Tijd om het stokje door te geven aan de volgende
Heterenaar. Dat wordt Matthijs Zwanenburg. Dus haal
je cd- verzameling tevoorschijn, zoek je favorieten op
Spotify en grijp je muziekinstrumenten bij elkaar
Matthijs. Jij bent de volgende in de muzieksmaak
van een Heterenaar!
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Kampioenschap S.D.O.O. seizoen 1968 – 1969; zittend v.l.n.r. Leo Niels, Willy Burgers, Jan Roos,
Geert van Drempt, Rinie Nijenhuis. Staand v.l.n.r. Ed Jansen, Dirk Keuken, Joop Driessen,
Tonnie Nijenhuis, Jan de Haan, Bart Kosman, Bart Gerdsen en Ded Keuken (grensrechter).

Vakantie in Overveen met Ed Jansen, Dirk Keuken, Leo Niels
en Rinie Nijenhuis
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Op zaterdag 28 januari overlijdt inwoner van Heteren, Leo Niels op 68-jarige leeftijd. Op de rouwkaart de tekst: “Omdat er
liefde is, bestaat er geen voorbij.” Er staat een prachtige foto van Leo bij. Aan het einde van de drukbezochte kerkdienst ter
herinnering aan Leo loopt Jannie achter de kist aan naar de uitgang. Ze duwt de buggy met haar jongste kleinkind. De kist
wordt gedragen door de kinderen.

DOOR jelle loosman

In herinnering Leo Niels (1948-2017)
Bij mijn laatste bezoek aan Leo en Jannie in de O.L. Vrouwenstraat zie
ik dat er twee grote containers naast het huis staan. De ramen ervan zijn
beslagen. Op één van de ramen hangt een briefje: “verse koffie 1 euro.”
Via de achterdeur, die altijd open is, loop ik naar binnen en roep: “volluk!” De Buurtzorg is net klaar met de dagelijkse verzorging van Leo.
Een speciaal bed voor Leo staat al maandenlang in de woonkamer. Op
de grond zit kleinzoon Jens te spelen met een graafmachine. “We gaan
verhuizen”, antwoordt Jannie op mijn vraag over de containers. “Het
gaat gewoonweg niet langer op deze manier en we hebben besloten
naar een seniorenwoning te gaan tegenover de JUMBO.” Leo is even
stil en zegt dan dat hij het er erg moeilijk mee heeft. “Gelukkig heeft
onze Wilco het huis gekocht, daar ben ik erg blij om. De komende jaren
gaat hij verbouwen en daarom staan de containers naast het huis.”

Frits Onderstal heeft heel goede herinneringen aan de tijd dat hij met
Leo het vierde elftal heeft begeleid. “Nadat we gestopt waren met
voetballen werd Leo leider en ik vlagger”, zegt Frits lachend. “En Leo
zorgde er altijd voor dat iedereen aan voetballen toekwam. Dat was een
bijzondere kwaliteit van Leo; hij kreeg alles voor elkaar en de spelers
accepteerden dat.”

Wanneer de Buurtzorg vertrokken is, gaat Jannie een paar boodschappen doen. De kleine Jens trekt voorzichtig aan de broekspijp van opa
Leo en vraagt of hij de scootmobiel even uit de schuur mag rijden. “Dat
kan ik heel goed, hè opa!”, zegt de blonde krullenbol. Leo twijfelt, maar
gaat toch overstag. Moeizaam loopt Leo naar de schuur en stopt de
sleutel in het contact terwijl Jens al op de stoel zit. Behendig manoeuvreert de vijfjarige het gevaarte -in z’n achteruit- naar buiten. Opa en
kleinzoon genieten en glimmen van trots!

Jannie en Leo krijgen drie kinderen: twee zoons en een dochter.
Ze beginnen aan de O.L. Vrouwenstraat en blijven er altijd wonen.
Het gezin wordt uitgebreid met partners van de kinderen en ook
komen er kleinkinderen.

Leo groeit op met vier zussen en twee broers aan de Renkumse
Veerweg in Heteren. Na de lagere jongensschool in Renkum en de
MULO in Wageningen vindt hij dat het wel genoeg is. Op zijn zestiende verjaardag gaat hij als automonteur werken bij een garage
in Bennekom. Al snel keert hij echter weer terug naar Heteren
waar hij vervolgens 42 jaar als chef-monteur werkt bij garage
Philipsen. Daarnaast is Leo jarenlang actief bij de vrijwillige
brandweer in Heteren. Hij bedient vaak de pomp van het voertuig.
Hij is ook ruim 55 jaar lid van voetbalvereniging S.D.O.O., eerst
als speler en later als leider van diverse teams.
Een drietal goede vrienden vraag ik naar hun herinneringen aan Leo.
Dirk Keuken vertelt over de vriendschap met Leo: “Op tienjarige leeftijd organiseerden wij van alles in het dorp. Zo werden er voetbalwedstrijdjes gehouden tussen drie delen van Heteren. De namen waren:
’t Dorp, de Nieuwbouw en Steenoord. En bij Steenoord speelde Leo.
Omdat de vader van Leo pontbaas was van het Renkumse Veer ging
Leo naar de basisschool in Renkum. De echte vriendschap tussen Leo
en mij is ontstaan toen we in 1962 samen bij S.D.O.O. zijn gaan voetballen. Zelf was ik toen al bevriend met Ed Jansen. Hij is helaas ook
overleden.”

Dirk vertelt over de goede herinneringen aan de eerste vakanties toen
ze zestien jaar oud waren. “Op de brommer met een koffer achterop
gingen we bijvoorbeeld naar Overveen”, zegt Dirk. “Onderweg gebeurde van alles. Bij de Uilenburg lag de eerste al bijna in de sloot omdat
de koffers tegen elkaar aan kwamen. Ook kregen we pech en moesten
we op de terugweg één van de brommers helemaal vanaf Venlo slepen.”

Tijdens zijn lange ziekbed krijgt Leo vaak bezoek en hulp van onder andere Chris Siccama. Hij verzorgt de tuin en haalt zonodig de
bladeren van het dak. Eerst lukt het Leo nog om een beetje mee te
helpen. Wanneer ook dat niet meer mogelijk is, heeft Leo het daar
erg moeilijk mee.
Chris Siccama heeft net als de anderen altijd contact gehouden met
Leo en Jannie. Over de bijzondere vriendschap zegt hij: “Leo stond altijd klaar om ons te helpen, hij heeft veel voor ons gedaan. We gingen
regelmatig bij elkaar eten en ook de laatste jaren spraken we nog vaak
af. Eigenlijk hadden we een afspraak op zondag, helaas is hij de zaterdag ervoor overleden. Een paar dagen voor zijn overlijden heeft Leo
nog behang zitten afsteken in de nieuwe woning. Verhuizen wilde hij
eigenlijk niet meer. Het besef dat het moest gebeuren was er echter wel.”
Wanneer ik na de kerkdienst naar huis loop, denk ik aan de woorden van dochter Ingeborg: “Mijn vader was een trotse, zorgzame
man, vader en opa. Zijn kleinkinderen waren zijn engeltjes en hij
noemde het zijn beste medicijn.”
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advertorial

Open dag
13 mei

Randwijkse waarden
in ontwikkeling

We vieren de start van de realisatie
Randwijkse Waarden!

Zandzuiger Rotterdam 58
stapt volledig over op
100% groene walstroom

In de uiterwaard is de realisatie van het plan

Dekker Grondstoffen is in maart met de zand-

Zaterdag 13 mei open dag

Randwijkse Waarden van start gegaan. Een plan
dat met en voor de omgeving in de afgelopen

zuiger Rotterdam 58 volledig overgeschakeld
Een kabel van 800 meter

10 jaar is ontwikkeld. De start van de realisatie

van fossiele brandstof op 100% groene stroom.
De (drijvende) zandzuiger heeft hiervoor een

wil Dekker met alle betrokkenen en omwonen-

vaart langs de zandklasseerinstallatie

stekkerverbinding met de wal gekregen via een

den vieren. Daarom is er op zaterdag 13 mei

Rotterdam 55, een rondleiding door het veld,

wel 800 meter lange stroomkabel.

een open dag voor de inwoners van Heteren.

de mogelijkheid om vragen te stellen over het
plan en er worden zeer diverse activiteiten

De overstap naar groene stroom bespaart op

Tussen 11.00 en 15.00 uur is iedereen welkom

georganiseerd door de partners in het project

jaarbasis nu al minimaal 500.000 liter fossiele

aan de Steenoord in Heteren. Er is een rond-

en de gebruikers in de toekomst. Ook voor

brandstof en kan oplopen tot zelfs 1.250.000

kinderen is er genoeg

liter per jaar. Met deze stap is Dekker Grond-

te beleven.

stoffen op 40% van de missie om in 2020
80% minder CO2 uit te stoten bij het winnen

De parkeerruimte is (zeer)

van zand en grind.

András Schuh Fotografie

beperkt, dus komt u
vooral te voet of op de

De volgende stap op weg naar 80% reductie,

fiets! Meer informatie is

is de overstap naar groene stroom van een deel

beschikbaar op

van de zandklasseerinstallatie Rotterdam 55 per

www.dekkergroep.nl/

2018. Ook zal er op andere winlocaties in 2018

randwijksewaarden

worden overgestapt naar hernieuwbare energie.
Dekker verwacht per 2018 op ruim 60% van de

Tot 13 mei!

CO2-missie te zijn.

