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Beste Heterenaren,
Ja hoor, hij komt!! Na een jaar afwezigheid komt Sinterklaas met z’n Pieten
weer naar Heteren! Moest de Sint vorig jaar helaas verstek laten gaan en stuurde hij enkele Pieten op pad om aan iedere deur in Heteren een zakje heerlijk
snoepgoed te hangen, dit jaar komt hij met z’n Pieten Heteren weer verblijden
met een bezoek. Na een jaartje verplicht overslaan, heeft iedereen weer zin in
een heerlijk avondje. Lekker met z’n allen een gezellig Sinterklaasavond met
kadootjes, snoepgoed, gedichten en surprises. Ja, laat het heerlijke avondje
maar komen!
De Sint heeft ons in ieder geval laten weten bijzonder uit te kijken naar z’n
bezoek aan Heteren. Elk jaar is het weer een fantastisch feest voor jong maar
zeker ook voor oud waar iedereen reikhalzend naar uit kijkt. En zo ook de Sint
en z’n Pieten. Op pagina 16 en 17 vind je het programma voor deze geweldige
dag. Graag zien we iedereen die van een gezellige Sinterklaasintocht houdt op
zondag 21 november aan de nieuwe Veerstoep om de Sint met z’n Pieten te verwelkomen.
Het Sinterklaascomité

Van de redactie!

Wil je ook een artikel plaatsen namens jouw vereniging, stichting, straat of ander initiatief in de volgende
editie? Stuur dan uiterlijk voor 10 januari 2022 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 4 februari 2022.
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Het grootste cadeau dat we ons zouden wensen, zal Sinterklaas ook dit jaar nog
niet brengen: dat we weer onbekommerd met elkaar kunnen omgaan. Corona
blijft ons plagen. En toch zit dit nummer van de Peperbus weer vol positieve
energie. Van ondernemers die met wisselend succes naar oplossingen zochten,
van vrijwilligers die niet ophouden het leven in Heteren een beetje fijner te maken. En van interessante mensen in ons midden, zoals veteraan Wim van Zijl.
Vol verwachting klopt ons hart als we de vorderingen zien van de bouw in hartje
Heteren. De initiatiefnemers doen nu een beroep op de betrokkenheid van ons
als bewoners om het hart ook echt tot leven te brengen. In deze Peperbus wordt
nog eens uitgelegd waarom ondersteuning uit het dorp zo gewenst is.
Wat dat betreft verdient ook een nieuwe ronde van OverbetuweDoet aandacht.
De gemeente heeft weer deur aan deur waardecheques bezorgd. Die kan iedereen naar keuze besteden aan een van de initiatieven vanuit het dorp.
Daar hoort natuurlijk zoals altijd ook de viermaandelijkse uitgave van de
Peperbus in 2022 bij. We hopen net als vorige rondes op uw bijdrage. Geef eventueel de code op uw cheque door op info@peperbus-heteren.nl, of doe de cheque in de bus op Kastanjelaan 1, Prinsenhof 17 of Jasmijnstraat 25. Doe mee!

Peter van Bussel

Paméla Zeylstra

Ideeën en opmerkingen aan

Coördinatie bezorging

info@peperbus-heteren.nl

Natasja van Bussel

Website www.peperbus-heteren.nl

De Peperbus is een initiatief van Ondernemers Vereniging Heteren,

Verschijningsdatum volgende editie 4 februari 2022

S.D.O.O., De STUW-welzijn, EHBO en Dorpsraad Heteren.
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Ooit stonden kinderen in spanning buiten te wachten bij basisschool De Klimboom: in school werd geslapen door niemand
minder dan Sinterklaas! Kwam de goedheiligman toen maar voor één overnachting: tegenwoordig wordt er al maanden
DOOR ROELIE VAN DER WEIDE

Het tweede leven
van een schoolgebouw

Waar ooit de kleutertjes hun schoolcarrière begonnen, heeft nu
de boomlange Evert van der Linden uit Rotterdam sinds juni zijn
onderkomen. “Ik kende de omgeving al doordat ik als kind bij
verschillende tantes ging logeren. Toevallig kwam ik het aanbod
van Oranje Leegstandsbeheer tegen nadat ik al langer op zoek was
naar woonruimte. Het was snel geregeld.” Evert is kozijnenmonteur voor een bedrijf in Nijmegen en is vrij handig. Dat komt goed
uit, want bij het omtoveren van een klaslokaal naar woonruimte
komt wel wat kijken. “In het lokaal zat een kinderwasbak op kniehoogte, verder niks. Ik heb een keukenblok met kraan en een eigen
wasmachineaansluiting geplaatst.”
Alhoewel het een ruim lokaal is, wordt dit behoorlijk gevuld door een immense bank. Evert: “Ja, in de loop van
de tijd ga je wat meer spullen verzamelen om lekker
te wonen. Ik koop ook veel tweedehands. Zo heb
ik net een bed gekocht en moet ik nog verlichting kopen.”
Leegstand

Toen de schoolkinderen in de zomer van 2020
vertrokken naar basisschool Tuin17 aan de Flessestraat, kwam het oude schoolgebouw aan de Schaapsakker leeg te staan. De gemeente heeft nog geen concrete
plannen met het gebouw – sloop, huizen bouwen, herbestemming
– en heeft daarom tijdelijk leegstandsbeheer georganiseerd. Evert
is er blij mee. “Ik woon hier met vijf ‘buren’, die ik vooraf niet
kende. Uiteindelijk willen wij er iets moois van maken. Aan de
ene kant is het net als wonen in een rijtjeshuis: je groet je buren en
met sommigen drink je koffie. Aan de andere kant hebben wij hier
dingen gezamenlijk, zoals de douche, de tuin, het schoolplein en
de aula. Voor mij kwam even het schoolgevoel weer terug toen ik
dit lokaal zag. Ik heb bewust voor dit lokaal gekozen, vanwege de
ligging aan de voorkant met het ruime plein. En ik weet nu dat de
kleuterjuf erg van plakband hield: het zat werkelijk overal!”
Eigen voordeur

Evert van der Linden
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Om het gebouw geschikt te maken voor bewoning is er in de doucheruimte een grote boiler van 120 liter geplaatst en zijn er sloten
op de klasdeuren gemaakt. “Zo woont er op iedere hoek iemand en
is de klasdeur je voordeur. Eén ruimte is apart verhuurd aan een
lokale pottenbakster. De aula hebben wij gezamenlijk ingericht
met wat meubilair en een pooltafel.” De vroegere koffiekamer is

ingericht als gezamenlijke eetkamer en Evert heeft in de hal meerdere wasmachineaansluitingen gemaakt. Het ziet er allemaal keurig uit. Evert lachend hierover: “ja, ik zou ook niet graag in een
studentenhuis wonen. Wij hebben een schoonmaakrooster en
geregeld wordt er in de tuin gewerkt. Ook reparaties doen wij zelf.
De leegstandsbeheerder komt ook regelmatig, op afspraak weliswaar, controleren. Ik kijk niet naar wat ik nog allemaal moet doen,
maar naar wat ik al bereikt heb.”
Contact

Door de centrale ligging heeft Evert geregeld contact met dorpsgenoten. “Rondom liggen wandelpaden en ik heb dan ook vaak
een gesprekje met voorbijgangers. Heb ook al veel complimentjes gekregen over hoe het er hier bij staat. Wij
houden niet van metershoog onkruid. Ook met de
hangjongeren heb ik goed contact. Het is niet leuk
als er steeds rotzooi wordt achtergelaten. Een
prullenbak zou misschien nog een idee zijn.”
Alhoewel het rond het gebouw steeds rustiger
wordt, zijn er wel camera’s opgehangen om het
schoolplein in de gaten te houden. Evert is vol
goede moed hierover en denkt dat deze op termijn
wel weer weg kunnen. Wel komen er nog bordjes met
‘verboden toegang’ bij de omheining te staan.
Dorp

Over Heteren is Evert duidelijk: hij vindt het een rustig dorpje en
hij mist een plek waar je even naar toe kunt gaan, zoals een kroegje. Ook is hij erg verbaasd dat alles dicht is op zondag. Maar terug
naar Rotterdam hoeft voor hem niet. “Uiteindelijk ben ik heel opgelucht dat ik eindelijk een eigen plek heb.”
Toekomst

Hoe de toekomst er uitziet is niet bekend. Evert weet dat er een
opzegtermijn van 28 dagen is en hij blijft zoeken naar definitieve
woonruimte. “Dan hoop ik op termijn ook samen te gaan wonen.
Een echte droom is ooit een boerderijtje; buiten, maar toch in de
buurt van de stad.”
Foto’s: Fotosuzan.nl

gewoond in het gebouw aan de Schaapsakker.

Zolang er geen concreet plan is voor het oude schoolgebouw, lijkt
het aannemelijk dat de tijdelijke bewoning nog wel een poosje mogelijk blijft. En voor Evert gloort er dan over enige tijd een kans
om op een heus terrasje neer te strijken in het nieuwe dorpshart.
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Huiskamer van Heteren wordt gastvrije
ontmoetingsplek voor alle inwoners
In het nieuw te bouwen dorpshart van Heteren komt een centrale ontmoetingsplek
voor alle inwoners: de ‘Huiskamer van Heteren’. Hier realiseren de bibliotheek Gelderland-Zuid en Stichting Open voor Jou een gezellige ruimte waar dorpsbewoners elkaar
ontmoeten, nieuwe kennis opdoen en aan allerlei activiteiten deelnemen.
Al sinds 1988 zijn er in Heteren plannen voor een nieuw dorpscentrum. Met de inzet
van dorpsbewoners en in samenwerking met de gemeente Overbetuwe en Artica
Vastgoedontwikkeling is er in 2018 een modern en haalbaar centrumplan ontwikkeld. De wens was om naast appartementen en ruimte voor ondernemers ook
een ‘huiskamer’ te ontwikkelen waar iedereen zich thuis voelt. De Stichting Open voor
Jou werd in het leven geroepen om dit samen met de Bibliotheek Gelderland-Zuid
te realiseren.

HETEREN bv

Verhuizingen
Piano- en vleugel
transporten
Inboedelopslag
Wij zijn dé Erkende Verhuizer van de Overbetuwe,
bij ons voelt u zich direct (weer) thuis.
Niet alleen van A naar B, maar van A tot Z!
Goed en zonder zorgen.

Bring My Love To Poland:
Een muzikaal monument
De muzikale voorstelling Bring My Love
To Poland is een theater-monument over
de lotsverbondenheid van de 1e Onafhankelijke Poolse Parachutisten Brigade
en de bevolking van Driel, de droppingsplaats van deze brigade tijdens De Slag
om Arnhem.
We zien een ontmoeting van twee krachten: de onverzettelijke Poolse generaal
Sosabowski en de onverschrokken Drielse Cora Baltussen. We volgen twee Poolse
broers die in Driel landen. We zien Driel
bloeden en weer opstaan.

Een ‘tweede’ huis

Voorzitter Bert van Putten van Stichting Open voor Jou vertelt: “De bieb en wij
hebben hetzelfde maatschappelijke doel voor ogen: mensen verbinden, kennis en
verhalen delen en talenten tot bloei laten komen. We willen in de huiskamer een
groep vrijwilligers met talent inzetten, waaronder mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Deze zullen door een professional worden begeleid.” Ronald Ravensbergen,
Manager Dienstverlening van de Bibliotheek Gelderland-Zuid vult aan: “Als bibliotheek hebben we graag een plek middenin het actieve dorpsleven, zodat iedereen
makkelijk naar binnen loopt. Daarom zoeken we steeds aansluiting bij de inwoners
en lokale organisaties. Zo’n vijftien lokale partijen hebben al aangegeven dat ze graag
gebruik willen maken van de huiskamer, waaronder de dorpsraad, de bewonersvereniging, de gemeente en de prikpoli. De huiskamer moet als een tweede ‘thuis’ voelen voor alle dorpsbewoners.”

(Zie website voor klantbevindingen)

Lokale evenementen in de Huiskamer

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

Ontwerper Martijn Frank Dirks van MFD Studio realiseerde een aantrekkelijk en huiselijk ontwerp vol verwijzingen naar de lokale natuur en cultuur. De boekenkast heeft
de vorm van de dijk bij Heteren, er zijn bakstenen met verwijzing naar de steenfabrieken, de kasten op de jeugdafdeling hebben de vorm van lokale woningen en de hoge
groene boekenkasten verwijzen naar het uitzicht vanaf de Rijn naar de Veluwezoom.
Opening in 2022

In de zomer van 2022 zal het pand volgens de huidige planning worden opgeleverd.
Vanaf september 2022 zijn alle inwoners welkom in hun eigen ‘Huiskamer van Heteren’.

De voorstelling van Stichting Music
Herveld zit vol verzet, onterechte schuld,
liefde, arrogantie, hoop en wanhoop.
Geschreven om te herdenken en gespeeld
om over na te praten.
Bring My Love To Poland speelt van
25 t/m 28 november in het Music Theater
in Herveld, aan de Binnenstraat 23.
Kaarten kosten € 17,50 en zijn te koop
via https://www.stichting-music.nl/home/
kaartverkoop/

Anneli Terre Blanche (oude Cora Baltussen),
Hans Linssen (generaal Sosabowski),
en Anna Lucassen (jonge Cora Baltussen)

WWW.JACOBSHETEREN.NL
7

De nieuwe ronde
met waardecheques
Overbetuwe Doet komt
eraan! Let op: tussen 1 en
13 november worden de
waardecheques weer
bezorgd.

Goed idee voor
jullie buurt?

De waardecheques van €7,50 worden weer bezorgd in heel Overbetuwe. Dit is geld
van de gemeente dat inwoners mogen besteden aan een initiatief naar keuze. Ga naar
OverbetuweDoet.nl, hét platform voor bewonersinitiatieven. Meld jullie idee aan en
verzamel waardecheques en andere donaties voor de uitvoering.
Draagt jouw initiatief bij aan een leefbare buurt of krachtig dorpsgevoel en is het
in principe voor iedereen toegankelijk? Dan kan Overbetuwe Doet jullie helpen om
voldoende geld, handjes of materialen te verzamelen. Kijk op OverbetuweDoet.nl wat
anderen hebben gedaan. Je kan zoeken op thema zoals ontmoeting, kunst en cultuur of
buitenruimte/groen. Je kan direct een vraag stellen aan de initiatiefnemer. Ook vind je
er de spelregels en meer informatie over hoe het werkt.
Wil je een initiatief starten en heb je hulp nodig?

Er zijn mensen in je eigen
dorp die mee willen denken.
Vind contactgegevens op
OverbetuweDoet.nl onder de
menuknop Partners. Of neem
contact op met de regisseur
van Overbetuwe Doet:
regisseur@overbetuwedoet.nl,
(06) 5808 1698 (Esther Jansen) of
(06) 5808 1514 (Danielle Kurris)

Fotowedstrijd
Randwijks
Waarden

Kindercollege: hoe
word je astronaut?
Tijdens het gratis kindercollege op maandag 22 november in Bibliotheek Heteren
komt Ewald Nijenhuis vertellen over hoe
het is om een astronaut te zijn. Kinderen
kunnen bij hem terecht met al hun vragen
over raketten en ruimtevaart.
Hoe voelt het om in een ruimteschip te
zitten? En wat doe je daar eigenlijk de hele
dag? Ewald Nijenhuis weet veel over ruimtevaart en kan er prachtig over vertellen.
Hij laat ook mooie ruimtefoto’s zien.
Het kindercollege duurt van 15.30 tot
16.30 uur en is geschikt voor kinderen
vanaf 8 jaar. De toegang is gratis. Meld je
van tevoren aan via heteren@obgz.nl of
in de bibliotheek zelf.
Meer kindercolleges
In diverse vestigingen van de Bibliotheek
Gelderland Zuid vinden het hele jaar door
leuke kindercolleges plaats. Kijk voor
meer informatie op www.obgz.nl/agenda.
De kindercolleges zijn allemaal gratis.

Laat aan alle Heterenaren zien hoe mooi
de Randwijkse Waarden zijn en ga op pad
met je fotocamera door de voortuin van
Heteren!
In samenwerking met Dekker Groep en
Geldersch Landschap organiseert fotoclub Heteren een fotowedstrijd. Op de
foto moet duidelijk te zien zijn dat hij
gemaakt is in dit mooie stukje recreatie/
natuurgebied. Per persoon mag je twee
foto’s insturen in de categorie Natuur,
Recreatie of Dieren. De ingezonden foto’s

worden beoordeeld door leden van de
fotoclub Heteren. De gekozen foto’s worden gepresenteerd aan de inwoners van
Heteren door middel van een expositie.
Let op, ingestuurde foto’s kunnen gebruikt worden voor presentatiedoeleinden door Dekker Groep en Geldersch
Landschap om de voortuin van Heteren
(Randwijkse Waarden) te promoten.

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 10 januari 2022 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

Begin vast met fotograferen. Wij laten u

wordt de grootte van de foto aangepast.

weten wanneer en naar wie de foto’s

De volgende Peperbus verschijnt op

digitaal gestuurd kunnen worden.

4 februari 2022.
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Iedere dag loopt er bij zonsondergang een veteraan over de brug de Oversteek
bij Nijmegen als eerbetoon aan de 48 Amerikanen die in 1944 om het leven
kwamen bij het oversteken van de Waal. Deze ‘Sunset March’ geniet inmiddels

De eerste keer dat Wim van Zijl (60) de Sunset March liep, was
op 16 april 2016 om 20:39 uur. Hij weet dit nog zo precies omdat
iedere veteraan die deze herdenkingsmars voor het eerst loopt,
een certificaat krijgt uitgereikt. Tot die tijd deed hij maar weinig
met het feit dat hij veteraan is en zo voelde hij zich ook niet. Tot
het moment dat Wim door de gemeente Overbetuwe werd uitgenodigd voor een veteranenmiddag in Elst. “Ik was altijd te druk
met mijn werk als internationaal chauffeur en ben daar nooit mee
bezig geweest”, vertelt Wim. “In mijn beleving was dat iets voor
hele oude mensen. Na mijn diensttijd werd er ook nog niet echt
aandacht aan besteed. In die tijd werden alleen militairen die hebben gediend tijdens de Tweede Wereldoorlog en in NederlandsIndië als veteraan gezien.”

(inter)nationale bekendheid en is sinds 2014 al meer dan 2500 keer ononderbroken afgelegd. De Heterense Libanonveteraan Wim van Zijl is één van de
bestuursleden die zich hiervoor inzet.

DOOR JOHAN KROES

Ook als het ijzelt loopt Wim de

Sunset
March

Trots

Toch besloot Wim om wel naar die veteranenmiddag gegaan, waar
hij de initiatiefnemer van de Sunset March ontmoette. Het idee
sprak hem direct aan. “Ik voelde mij er direct door aangetrokken. Het is een simpel, maar heel krachtig idee. Er staan 48 paren
lichtmasten op de brug. Rond het tijdstip van zonsondergang
worden deze lichtmasten, paar voor paar, na elkaar ontstoken in
het tempo van een trage mars. Iedere avond, als het eerste paar
lichtmasten wordt ontstoken, loopt een veteraan de Sunset March
mee in het tempo waarin de lichten aangaan. Daarnaast is de mars
toegankelijk voor iedereen die erbij wil aansluiten. Soms loop je
alleen over de brug, maar op 21 september 2019 liepen we met een
groep van 7500 mensen! Zelf heb ik de mars ongeveer 150 keer
gelopen. In 2016-2017 heb ik een jaar in de zorgwet gezeten, waardoor ik de gelegenheid had om wat vaker te gaan. In die tijd ging ik
ook veel naar evenementen om reclame voor de Sunset March te
maken. Dat is inmiddels niet meer nodig. Door die betrokkenheid
voel ik mij nu wel veteraan. Het is zelfs zo dat ik op Veteranendag
met trots de veteranenvlag aan het huis hang.”

Informatiepaneel bij de brug de Oversteek

post hielden we de bufferzone tussen Israël en Palestijns gebied
in de gaten. We moesten in de gaten houden dat in het dal geen
Palestijnen naar Israël gingen om aanslagen te plegen. Daarvoor
hadden we nachtzichtapparatuur en kogels die het dal verlichtten.
We werden regelmatig beschoten. We verscholen ons dan in onze
YP, een pantservoertuig. Dat er op je geschoten wordt, is een hele
aparte gewaarwording, dat is bijna niet te beschrijven! Dan ben je
echt bang. Ik zat dan onderin de YP en durfde er niet uit te komen
voor het licht werd. Gelukkig zijn er bij ons geen gewonden gevallen. Ik vond het overigens wel leuk om sociale patrouilles te lopen.
We werden dan altijd wel ergens uitgenodigd om een kopje thee te
komen drinken met de plaatselijke bevolking. Mijn tweede missie
was heel anders. De omstandigheden waren minder gevaarlijk en
ik merkte dat ik meer ervaring had dan mijn collega’s. Je wist hoe
het was, waar je terecht zou komen, wat je moest doen. Je wist
hoe je je moest opstellen tegenover bevolking.”
Uiteindelijk verliet Wim in 1987 de Landmacht om daarna aan de
slag te gaan als vrachtwagenchauffeur. Hij woonde in die tijd met
zijn vrouw in Emmerich, maar keerde in 1991 terug zijn geboortedorp Heteren, waar hij in de Achterstraat kwam te wonen. Na een
paar jaar verkaste hij naar de Zonnekruidstraat, waar hij tot op
heden woont. “Ik wil nooit meer weg uit Heteren, ik voel mij echt
een Heterenaar”, zo verklaart Wim.
IJzel

Zelf is Wim twee keer op missie geweest naar Libanon. De eerste
keer in 1980, de tweede keer in 1982-1983. Toen hij in juni 1980 vertrok naar Libanon, was hij achttien jaar oud. “Ik was tot dan toe nog
nooit verder gekomen dan Emmerich. Ik zat voor het eerst in een

In het midden: Wim van Zijl
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vliegtuig en bij aankomst in Beiroet zag je overal kapotgeschoten
vliegtuigen en gebouwen. Dat je dan opeens in een oorlogsgebied
zit, is een heel vreemde gewaarwording.” Wim werd gestationeerd
in Al-Yatun en was onder meer belast met de bewaking van het
hoofdkwartier van het Nederlandse bataljon. Daarnaast zat hij op
buitenpost ‘7-14 Bravo’ en liep hij patrouilles. “Vanuit die buiten-

Vanuit Heteren is het maar een kleine twintig minuten met de
auto naar de Oversteek in Nijmegen. Doordat hij veel van huis is,
loopt Wim de Sunset March vaak in het weekend, weer of geen
weer. “Wij lopen altijd! Ik heb zelfs een keer ijzel meegemaakt,
maar dat maakt niet uit, ik loop ‘m dan gewoon. Als het slecht weer
is, dan komt het ook voor dat je alleen de brug oversteekt. Dan ga
je over alles nadenken. We lopen sowieso in stilte, dus dan heb je
tijd om over dingen na te denken die je ooit hebt meegemaakt. Ik
gebruik het ook om familieleden herdenken. In oktober lopen we
altijd met mijn familie om mijn overleden moeder en broer te herdenken. Ik vind het ook mooi om te zien dat er allerlei gesprekken
ontstaan tussen veteranen. Op die manier zorgt de mars ook voor
een stuk verwerking. Sommige veteranen weten alles nog over hun
missie, maar zelf ben ik veel vergeten. Ik vertel er ook niet zo vaak
over, maar de laatste tijd komt er wel steeds meer naar boven. Met
de Sunset March ga ik in ieder geval door tot ik niet meer kan.”

Foto’s: Fotosuzan.nl en privécollectie van Wim van Zijl

Beschoten

Meer informatie: www.sunsetmarch.nl
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Echte helden
Mede door de start van het herfstachtige weer zit ik rillerig
in mijn geliefde torenkamer en tik enigszins verveeld de
naam Heteren in op mijn smartphone. Daarin wordt onder
meer aandacht besteed aan landelijke beroemdheden
(lokale helden) die in ons dorp hun eerste levenslicht zagen.

Bijvoorbeeld de – zich later altijd op klompen voortbewegende –
beeldend kunstenaar Geurt van Dijk (1941), die in 1991 winnaar
werd van de Gelderse Grafiekprijs. In de jaren negentig verhuisde Van Dijk naar het Groningse Eppenhuizen waar hij
nog steeds woont. Naast het maken van diverse (maniëristische) kunst en het houden van vele exposities werd hij ook een
zeer gewaardeerd docent op de Academie Minerva in de stad
Groningen. Met zijn ‘bijzondere’ schoeisel waren zijn verplaatsingen in de gangen en in de klassen natuurlijk duidelijk hoorbaar.
Naast Geurt van Dijk worden verder de namen genoemd van
de oud-profvoetballers Jan Menting (1952) (FC Wageningen) en
Marcel Nijenhuis (1974) (FC Wageningen/ N.E.C.) Jan Menting
schreef ooit geschiedenis met zijn drie doelpunten in de uitwedstrijd voor de beker bij P.S.V. in Eindhoven (1-6). Maar de meest
besproken Heterense boorling is natuurlijk Johan Derksen, oudprofvoetballer, journalist en tegenwoordig het overbekende orakel van het voetbalpraatprogramma Veronica Inside. Johan was
het enige (verwende) kind van het veldwachtersgezin Derksen,
die al op achtjarige leeftijd dankzij zijn vader bij speciale gelegenheden in het dorp met zijn ijzeren trommeltje trots voor het
muziekkorps uit mocht lopen. Dat trommeltje is tegenwoordig
vervangen door een (symbolische) grote trom waarop hij wekelijks zijn eigen, soms onzinnige en kwetsende gelijk de huiskamer
binnentrommelt.
Maar wat Wikipedia natuurlijk nooit vermeldt zijn de (stille)
echte helden die ons dorp voortbracht of die van ‘buiten’ kwamen
en in ons dorp tot wasdom zijn gekomen. Een sprekend voorbeeld
is Mevr. Dr. Alida van den Burg-van der Poel, tijdens de oorlogsjaren gehuwd met de gemeentelijke huisarts Petrus van den Burg,
die op 26 februari 1944 met zijn motor op tragische wijze verongelukte op de Rijndijk nabij Driel. Vanaf dat moment moest Dr.
Alida van den Burg, tevens moeder van tien kinderen, de zorg

overnemen van alle patiënten in Heteren, Driel en Randwijk.
Naast die zorg vocht zij ook nog in de geïmproviseerde noodhospitalen in Driel en Heteren voor het leven van gewonde
Poolse, Britse en Duitse soldaten die kort daarvoor nog een strijd
op leven en dood met elkaar voerden. Zij was het bijvoorbeeld die
in Lakemond het leven redde van een Engelse soldaat door zijn
been af te zetten met behulp van een geleend keukenmes.
Ook van ‘buiten’ was de eigenzinnige vroedvrouw Mevrouw (Juffrouw) De Geus die in haar tijd voor vele moeders en toekomstige
moeders een ware heldin was. Daar waren de betreffende echtgenoten het niet altijd mee eens omdat zij voor vroedvrouw de
Geus niet eens op het tweede maar soms zelfs niet op het vierde
plan werden geplaatst. Een echtgenoot die tijdens een heftige bevalling van zijn stokje ging, werd in het heetst van de strijd door
haar met de voet vakkundig onder het bed geschoven. Bij het onvermijdelijke gekrijs van de ter wereld komende baby kwam hij
enigszins wazig vanonder het bed uitgekropen.
Wie ook zeker als helden op het schild gehesen zouden moeten
worden, zijn de dappere inwoners van ons dorp die door de jaren
heen de vrijwillige brandweer van Heteren vormen. Bij menig
grote en kleine brand in Heteren, Driel en Randwijk hielden en
houden zij hun hoofd koel en wisten en weten zij zich dankzij
een gedegen opleiding professioneel op te stellen. Ook bij ernstige ongelukken op het traject A50 staan zij hun mannetje.
Ook verschillende middenstanders hebben zich in het verleden
als (stille) helden gedragen. Mensen met een zeer kleine beurs
konden bij kruideniers, schoenmakers, fietsenmakers en kolenboeren altijd rekenen op uitstel van betaling en enkele bakkers
gaven sommige gezinnen bij de hoogste nood zelfs gratis
brood. Heteren was heel lang afhankelijk van landbouw, veeteelt, fruitteelt en niet te vergeten de steenbakkerijen. Landarbeiders, boerenknechten en seizoenarbeiders maakten lange
dagen voor een schamel loon. Op de steenbakkerijen werd
alles handmatig verricht, zoals latten leggen, uitkruien, het
stoken en in stand houden van de ovens en het laden van de
transportmiddelen en ook dat voor relatief laag loon. En al
deze mannen hadden vaak ook nog grote gezinnen waarvan de
monden gevuld moesten worden. Dat was dagelijks een harde
strijd. Ware helden, die voor mij zeker een plaats op Wikipedia
verdienen.
De Kerkuil.
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Een nogal breed uitgevallen sloot, veel meer is de Linge niet in het grootste deel van de oostelijke Betuwe. Pas voorbij het
Amsterdam-Rijnkanaal zien we een charmant riviertje, met oude dijkdorpen als Tricht, Gellicum, Rumpt, Acquoy en Rhenoy.
Maar er wórdt aan gewerkt en er kómt een tijd dat de Linge in onze contreien een lévende stroom wordt die meer bij het dorp
gaat horen.

DOOR LOUIS VAN DE GEIJN

Leve de Linge!
Ambitiekaart met ontwikkeldoelen langs de Linge

Versnippering

Fietsers kunnen sinds kort vanaf Heteren ongehinderd door ander verkeer langs de Muskushouwsestraat naar de brug over de
Linge rijden. Dat fietspad moet over niet al te lange tijd aansluiten
op een fietsvriendelijke route langs de Linge tussen Elst en Zetten.
En dat fietspadenplan is dan weer onderdeel van een veel meer
omvattend project om van de Linge meer te maken dan een saaie
afwatering.
De ideeën zijn de afgelopen tijd gerijpt en worden nu vervat in
meer concrete plannen. En dan, licht wethouder Wijnte Hol van
de gemeente Overbetuwe toe, komt het eropaan dat de nieuwe
bestuurscoalitie volgend jaar voldoende geld vrijmaakt. Samen
met budget van de provincie en het Rijk en met een gezamenlijke
agenda kan er dan de komende jaren eindelijk werk van gemaakt
worden. “We praten hier al twintig jaar over, maar er is veel steun
om het nu door te zetten”, aldus de wethouder.
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Mensenwerk

Water afvoeren en zo nu en dan ook water vasthouden, dat was
eeuwenlang de allerbelangrijkste functie van de Linge. De waarde van een waterloop voor landschap, natuur, recreatie was tot
halverwege de vorige eeuw immers niet of nauwelijks van tel. De
Boven-Linge, van het Pannerdensch Kanaal bij Doornenburg tot
het Amsterdam-Rijnkanaal bij Zoelen, is mensenwerk en dat is er
ook aan af te zien. Ook in de dertiende eeuw, toen het werk moet
zijn begonnen, groeven de mensen liever geen omwegen. Pas voorbij het punt waar het water zich in een buis onder het AmsterdamRijnkanaal door heeft gewurmd, wordt de Linge een speelse rivier.
Daar volgt het water een oude zijtak van de Waal, die bij Gorinchem
de Merwede bereikt.
Wat de Beneden-Linge van nature heeft, moet nu in de bovenloop – opnieuw met mensenhanden – worden gemaakt. De eerst

Tot in de jaren vijftig van de vorige eeuw bestond een groot deel
van de Boven-Linge overigens al uit twee kanalen. Die dubbele
stroom had te maken met de hopeloze versnippering van het waterbeheer. Pas in 1952 maakte de provincie Gelderland een einde
aan het systeem van tientallen dorpspolders. Door de overkoepelende regie van polderdistricten en waterschappen kwam er meer
stroomlijn in.
In de eerste helft van de jaren vijftig werd de Overbetuwe zo het
toneel van een groot waterstaatkundig project, dat ook gepaard
ging met ruilverkaveling. Het doel was van de beruchte komgronden vruchtbare grond te maken. Landbouw en veeteelt moesten
vooral méér produceren, het stikstofprobleem was nog ver weg.
Nieuwe opgave

Bijna driekwart eeuw later ligt er dus een nieuwe opgave, met het
accent op natuur, cultuurhistorie en recreatie. Hoe dat eruit komt
te zien, moet de komende tijd nog worden uitgewerkt. Op de tekentafel is alvast een strook van vijftig meter aan weerskanten van
de Linge aangemerkt. Binnen die speelruimte kan bijvoorbeeld
een nevengeul worden aangelegd met een flauwe oever. Optie is
ook om hier en daar langs de Linge een waterpartij aan te leggen.

Goed voor de natuur en prettig toeven voor wandelaars en fietsers. Voor de beheerders is dat tegelijk een manier om meer waterberging te krijgen.
Vanaf Doornenburg tot voorbij Bemmel ligt al een fietspad pal
aan de Linge. Op andere plaatsen is dat lastig en willen de plannenmakers daarom een ‘vlechtwerk’ waarin de Linge wel de as is. Er
zullen ook ‘ommetjes’ worden gecreëerd door verbinding te maken met fietsroutes langs de Waal en de Neder-Rijn. Waar fietsers
de weg met ander verkeer moeten delen, zal de veiligheid extra
aandacht krijgen.
Wethouder Hol: “Bijvoorbeeld ter hoogte van het Park Lingezegen
zijn al mooie oplossingen gevonden en langs delen van het traject
heeft de gemeente ook al grond verworven. Maar op andere plaatsen is het ingewikkeld. Wat dat betreft was het fietspad langs de
Muskushouwsestraat laaghangend fruit. De grond was al van de
gemeente en er lag nog het fundament van de vroegere weg. Zo
zullen we op meer onderdelen sneller vooruit kunnen dan op
andere plaatsen.”
Zwakke en zelfs gevaarlijke schakels in het netwerk zullen er nog
wel even blijven. Zo eindigt het fietspad langs de Muskushouwsestraat op de Weteringsewal. Niet bepaald een weg om gezellig je
fietstochtje langs de Linge naar Elst of Zetten te vervolgen. Nog
niet.

Informatie over de ideeën die bij de gemeenten leven over de Linge is
te vinden op de website www.boven-linge.nl/

Grote foto: Fotosuzan.nl

ideeën liggen al op tafel. Die gaan niet zo ver als de dromen van de
Rotterdamse kunstenaar Erik van Loon over een speels kronkelend riviertje van begin tot eind. Experts denken aan een ‘slome’
geul naast de hoofdstroom, om zo natuurontwikkeling mogelijk
te maken en tegelijk de wezenlijke functie van de Linge voor het
waterbeheer te versterken.
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Lieve allemaal,
Sinterklaas en zijn Pieten komen
zondag 21 november weer naar ons
prachtige dorpje aan de Rijn!
Om 14.00 uur hoopt de Sint aan te meren
aan de Veerstoep te Heteren. Daarna gaat hij met
paard en wagen door het dorp voor een groet aan
Liefkenshoek om vervolgens aan te komen bij
de Bongerd om daar een gezellige kindermiddag
te beleven.
Kindermiddag
Om 15.30 uur gaan de zalen open voor de basisschoolkinderen van Heteren. De kinderen krijgen in de week
voorafgaand aan de intocht een armbandje op school
om binnen te komen. Mocht uw kind onderwijs volgen
buiten Heteren dan kunt u een armbandje ophalen
bij de Rauwendaal 4 te Heteren bij Marieke Frentz,
op donderdag 18 november tussen 16.00 en 19.00 uur.
Route paard en wagen
Dorpsstraat, O.L. Vrouwenstraat, Rauwendaal,
1e Narcisenstraat( langs het veldje), Irrisstraat,
Hyacintenstraat (groet Liefkenshoek),
Flessestraat de Bongerd.

Het Sinterklaascomité

Zoek de verschillen

Wij hopen ondanks alle hindernissen dat
iedereen mee wil werken aan een prachtig
kinderfeest want een cadeau is leuk maar
een goede herinnering is goud waard!

Noot van de redactie: op het moment dat de opmaak naar de drukkerij ging was nog niet bekend
of het feest door kan gaan i.v.m. eventuele corona maatregelen. Houdt de krant en social media in de gaten.
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Liefkenshoek is een belangrijk onderdeel in het dorp Heteren. In de coronatijd was het isolement voelbaar. Het is nu tijd om
de verbinding met het dorp verder te versterken, vindt gebiedsmanager Marcel Inklaar.
DOOR SUZANNA KOLENBRANDER

Wie door de gangen van Liefkenshoek wandelt, is
hem vast wel eens tegengekomen: Marcel Inklaar, de
nieuwe gebiedsmanager. In deze nieuwe functie binnen Stichting Samen Zorgen legt en onderhoudt hij
contact met het dorp Heteren en zijn inwoners.
Eerder was Marcel Inklaar werkzaam in zowel Heteren
als Andelst als manager zorg en behandeling. Een
drukke baan waarbij hij zijn aandacht moest verdelen
tussen de locaties Liefkenshoek en De Hoge Hof en de
wijkverpleging in zijn gebied. Hij reed van locatie naar
locatie, rolde van het ene overleg in het andere. Hierdoor bleef er te weinig tijd over om betrokken te zijn
bij initiatieven en ontwikkelingen die in de dorpen
ontplooid worden.
In december 2020 is er door een verandering in de organisatie plek vrij gekomen om een tweede collega als
gebiedsmanager aan te nemen in het gebied Herveld/
Andelst. Marcel kan zijn aandacht nu ook richten op
Heteren. Als gebiedsmanager is het nu makkelijker
om bij diverse instanties aan te schuiven om op de
hoogte te blijven van wat er in het dorp gebeurt.

Marcel Inklaar

Sterkere band
Foto: Fotosuzan.nl

tussen Liefkenshoek
en het dorp
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Binnen Liefkenshoek zelf is hij het aanspreekpunt
voor bewoners en medewerkers. Daarbuiten heeft
hij een luisterend oor en is hij gesprekspartner bij bijvoorbeeld de Dorpsraad en Heteren Sociaal. Zo denkt
hij namens alle bewoners van Liefkenshoek mee bij de
invulling van het nieuwe Hart van Heteren en de huiskamer die daar tot stand komt.

Sinds februari heeft Marcel samen met andere
betrokkenen zaken opgepakt die in de omgeving van
Liefkenshoek spelen, zoals de parkeerproblemen
die er in de wijk zijn. Inklaar: “We gaan aan tafel
zitten met projectontwikkelaars, buurtbewoners en
gemeente Overbetuwe en gezamenlijk zoeken we zo
oplossingen voor de problemen die er zijn. Zoals het
grote tekort aan betaalbare seniorenwoningen en
de invulling van het terrein aan de Irisstraat en de
Hyacintenstraat. Daar worden in de toekomst mogelijk appartementen voor senioren gebouwd. De toekomstige bewoners zouden gebruik kunnen maken
van de service die Liefkenshoek biedt. Denk aan het
verstrekken van maaltijden of het verzorgen van het
was- en strijkgoed.”
“We hopen dat de huiskamer en het Hart van Heteren
ook door de bewoners van Liefkenshoek gebruikt
gaan worden. Belangrijk is dat er een goede route
komt, zodat onze bewoners er ook met een rolstoel of
rollator naar toe kunnen. Want ook onze bewoners
vinden het leuk om erop uit te gaan of er een kopje
koffie te drinken en er een bloemetje of cadeautje voor
een jarige te kopen.”
Marcel Inklaar vindt het belangrijk dat de bewoners
van Liefkenshoek bezig kunnen zijn en deel kunnen
nemen aan het openbare leven in Heteren. “Een rondje over het plein kan leiden tot nieuwe ontmoetingen,
een gezellig babbeltje. Alleen maar thuis zitten verarmt de mens, dat heeft corona ons wel geleerd. Als je
contact kunt hebben met mensen uit je eigen dorp sta
je weer midden in het leven.”

DOOR PETER VAN BUSSEL

‘De steun van de Heterenaren heeft me er doorheen gesleept’

Corona maakt
ondernemers
creatief
Op 1 oktober jl. zijn de corona-steunmaatregelen voor de ondernemers gestopt.
Vanaf die datum moeten zij zelf hun broek weer ophouden. Uit de krant valt te
lezen dat er weinig faillissementen zijn geweest, maar dat de terugbetaling van
de doorgeschoven belastingschuld mogelijk voor problemen gaat zorgen. Hoe
hebben de ondernemers in Heteren de corona overleefd? Een paar van onze
ondernemende dorpsgenoten blikken terug.

Bob (Reflex Fysiotherapie)

“Je kunt niet bedenken dat je van de een op de andere dag verplicht je deur moet sluiten
en niet weet wanneer die deur weer open mag. De ‘vrije tijd’ hebben we gebruikt om met
onze medewerkers het pand op te knappen. Na een kleine twee maanden mocht de deur
gelukkig weer open en ga je weer van 0% naar 100% (al duurt dat laatste ook weer een flink
aantal weken). Financieel kregen we geen steun van de overheid, maar wel van de zorgverzekeraars. Gelukkig zijn we inmiddels van de mondkapjes af, maar ik ruim de resterende
mondkapjes nog niet op omdat ik niet helemaal gerust ben op de laatste ontwikkelingen.
Binnen onze praktijk behandelen we behoorlijk wat cliënten die vanwege corona op de IC
hebben gelegen, maar ook cliënten met mildere klachten die maar moeizaam hun energie
weer terugvinden. Heftig.”

‘Support your locals’
heb ik heel sterk gevoeld.

Nicole (Hib & Hebbes)

“Klinkt misschien raar, maar wanneer ik aan de coronaperiode denk (loopt overigens nog
steeds) dan heb ik eigenlijk alleen maar positieve gevoelens. Dat komt met name door de
steun die ik vanuit het dorp heb gekregen. ‘Support your locals’ heb ik heel sterk gevoeld.
In de periode vanaf maart vorig jaar tot nu ben ik ruim drie maanden dicht geweest. Aan
het begin van die periode heb ik direct besloten om via Facebook, Instagram en de website mijn spullen te verkopen. Overdag werden de spullen besteld en ik zorgde ervoor dat ik
’s avonds de spullen kon afgeven. Heel veel mensen hebben hiervan gebruik gemaakt. Toen
ik in april weer voor het eerst op mocht, stond er ’s ochtends een flinke rij mensen voor de
deur om iets bij mij te kopen! Hoe ik zonder corona zou hebben gedraaid weet ik niet, maar
ik heb het zonder steun van de overheid kunnen redden.”
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VERVOLG CORONA MAAKT ONDERNEMERS CREATIEF

Rik (Stap Elektra)

“Voor ons is, buiten de eerste twee weken waarin het leek alsof Nederland van de eerste schrik
moest bijkomen, het werk gewoon doorgegaan. Nee, eigenlijk is het drukker geworden. De stress
kwam dan meer van de uitdaging of we het werk wel af konden krijgen. Een uitdaging, omdat
door de quarantaineplicht het ziekteverlof van werknemers behoorlijk toenam. Meer thuiswerk en minder vakantie betekende voor ons bijvoorbeeld ook dat er meer zonnepanelen
werden verkocht en dat mensen meer geld aan hun huis besteedden en besteden.”
Gerard (Brugman Schoenen)

“Wanneer je je winkel moet sluiten is dat voor de detaillist natuurlijk een drama. Er is geen omzet, en dat haal je ook niet meer in. Ik heb wel gebruik gemaakt van de zogenaamde Toegemoet
koming Vaste Lasten (TVL), maar daarmee kon ik alleen mijn vaste lasten dekken, het zorgde
niet voor brood op de plank.
Dorpsgenoten vinden uiteraard hun weg via de onlinewinkels. Om toch iets te doen, heb ik
tijdens de coronaperiode op Facebook advertenties geplaatst. De mensen konden twee paar
schoenen voor de prijs van één paar kopen. Vervolgens bracht ik de schoenen op de fiets weg.
Een aantal klanten wilde per se voor twee paar schoenen betalen. Dat deed me echt wat en heeft
me er doorheen gesleept.”

“Dorpsgenoten vinden uiteraard hun weg via onlinewinkels.
Om toch iets te doen, heb ik tijdens de coronaperiode op
Facebook advertenties geplaatst”

Herman (Beyond Illusions)

“Wanneer de economie stilvalt, bezuinigen bedrijven het eerst op alles wat met communicatie
te maken heeft. Nu kwam daar nog bij dat alle contactmogelijkheden buiten de deur (businessbijeenkomsten, sportevenementen) werden geannuleerd. Funest voor mijn ‘handel’. Ik weet nog
goed dat ik de maand april veel in de zonnige achtertuin heb vertoefd, nadenkend welke andere
dienstverlening ik kon aanbieden. Al snel diende zich vanzelf een oplossing aan: online shoppen
werd hot. Veel van onze vaste klanten gingen ook online verkopen en vroegen ons een webshop
te bouwen. Wat mij achteraf opviel is dat wij in de coronacrisis veel werk kregen in de directe
omgeving. Bedrijven die al snel weer ‘on the road’ waren, zochten naar partners dichtbij. En dat
heeft ons goed gedaan.”

“We zijn creatiever
geworden door corona,
en met name scherp op
aanvullende diensten”

Koos (Profile Koos van Elk)

“Vanaf maart 2020 zijn wij open gebleven omdat wij een hulpverlenend bedrijf zijn. Natuurlijk hebben wij in onze omzet direct gemerkt dat de wereld op zijn kop stond. In het algemeen
werden er minder kilometers gereden. Wij werken voor Hello Fresh en andere aanbieders
waarvoor wij, landelijk, het wagenpark verzorgen. Mede door corona wordt er veel gebruik
gemaakt van Hello Fresh. Daarnaast zijn we creatiever geworden door corona, en met name
scherp op aanvullende diensten, en hebben daarom ons dienstenpakket uitgebreid.
Kortom, door alle aanvullende werkzaamheden heb ik alle veertig medewerkers aan het werk
kunnen houden en geen steun van de overheid nodig gehad.”
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Vrijwilligers van stichting Hart van Heteren
(niet iedereen staat op deze foto)

Een levendig dorpshart
maken we samen!

Waarom moet ik maandelijks bijdragen?

Het zal u de laatste weken vast niet zijn ontgaan, de vrijwilligers van stichting Hart van Heteren zijn op zoek naar donateurs.
Ondanks dat het intensieve proces van de afgelopen drie jaar al veel successen kent, zijn we er nog niet helemaal. De gebouwen en ondernemers gaan komen en ook de entreewegen Flessestraat en Kastanjelaan worden volledig opnieuw ingericht.
Super natuurlijk, maar wij als vrijwilligers doen het vooral voor de levendigheid.

Tijdens onze ronde langs de deuren sprongen er een paar vragen
en/of opmerkingen uit. Hieronder gaan we daar kort op in. Heb
je andere vragen? Laat het ons dan vooral weten via de e-mail:
info@hartvanheteren.nl

Tussenstand

Het doel van het donateurschap is tweeledig. Allereerst hopen we
een structurele financiële basis te leggen voor sociale activiteiten in het dorpshart waardoor de vrijwilligers zich meer kunnen
focussen op de organisatie en minder bezig hoeven zijn met het
zoeken naar financiële middelen. Op deze wijze voorkomen wij
bovendien dat de deur bij u wordt platgelopen door allerlei collectanten van initiatieven uit het dorp. Om van een kaal grasveld
tot een nieuw levendig dorpshart te komen, is er bijna achttien
miljoen euro nodig. Het is belangrijk dat ook inwoners bereid zijn
om bij te dragen aan een levendig dorp. We hebben nog een jaar te
gaan, maar hiernaast de eerste tussenstand.
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Hoe

Bijdrage openings- Eenmalig

Wie

Doel

Status

Inwoners

€ 5.000

110%

Inwoners

500

25%

festiviteiten
Bijdrage sociale

Wat is hier precies het doel van?

DOOR RONNIE GROENEWOLD

Per maand

activiteiten			

donateurs

Bijdrage centrum-

€ 60.000

Eenmalig

Bedrijven

60%

objecten

Het eerste doel is behaald, dus daarmee kunnen we invulling
geven aan de openingsfestiviteiten. Het aantal maandelijkse
donaties om structureel activiteiten te organiseren moet nog verder gaan stijgen. We hopen dat richting de opening steeds meer
inwoners aanhaken en dat we na de opening langzaam naar de
500 donateurs groeien. De sponsoring vanuit de bedrijven is ook
goed gestart. De meeste gesprekken moeten nog plaatsvinden, dus
begin 2022 verwachten wij dit volledig te hebben afgerond.

Ondanks dat iedere eenmalige bijdrage natuurlijk welkom is, is
onze ambitie om Heteren structureel levendiger te maken. Met
de eenmalige giften kunnen we een prachtig openingsevenement
organiseren, maar daarna houdt het op. Met de structurele giften
van enkele euro’s per maand kunnen we evenementen en activiteiten blijvend ondersteunen, waardoor ze kunnen uitgroeien tot
een vaste waarde in ons dorp.
Daarbij is het goed om te weten dat we een groep vrijwilligers zijn
met alleen maar goede bedoelingen. Het donateurschap is dan
ook maandelijks opzegbaar. Iedereen kan dus zelf bepalen hoe
lang men een paar euro per maand overheeft voor het dorp.
Waarom is er gekozen voor deze bedragen?

Aan het bepalen van de hoogte van de bedragen is goed onderzoek
voorafgegaan. Heteren heeft 2.000 huishoudens en uit de statistieken blijkt dat een groot aantal van de huishoudens in staat zou
moeten zijn om een paar euro beschikbaar te stellen voor de activiteiten in het dorpshart. We hopen eind volgend jaar 500 huishoudens te vinden die het dorp hierin willen steunen. Hiervan
hopen wij dat tenminste 300 huishoudens een kleine maandelijks
bijdrage willen doen. Als dit lukt, dan gaat het Hart van Heteren
open voor iedereen, omdat huishoudens die het niet kunnen
betalen, dankzij de donateurs, gewoon mee kunnen doen.
Waarom betaalt de gemeente dit niet?

De realisatie van een plan zoals het Hart van Heteren is een complex proces waarbij alle neuzen dezelfde kant op moeten staan om

het mogelijk te maken. Daarbij hebben alle betrokken partijen een
eigen verantwoordelijkheid. Zo betaalt de projectontwikkelaar
voor de gebouwen, betaalt de gemeente de herinrichting van de
Flessestraat en Kastanjelaan, helpen de bibliotheek, provincie,
diverse landelijke fondsen en lokale ondernemers ons om de
Huiskamer van Heteren en de centrumobjecten mogelijk te maken en investeren de winkeliers en vastgoedeigenaren in reclame
en promotie om zo veel mogelijk mensen te trekken. Mooi allemaal, maar dan hebben we nog geen evenementen en activiteiten.
Wij vinden dat de inwoners hierin ook een verantwoordelijkheid
hebben. Uiteindelijk klopt het Hart van Heteren voor de inwoners en niet voor alle organisaties buiten Heteren. Samen met de
steun van de gemeente, door bijvoorbeeld de OverbetuweDoet
actie, wordt het straks heel eenvoudig om een sociale activiteit
te organiseren. Meer financiële slagkracht, meer vrijwilligers en
meer initiatieven, dat maakt ons dorp levendig. En daar roepen we
nu dan ook toe op. Word donateur, meld je aan als vrijwilliger en/
of deel met ons jouw idee voor een mooi evenement en/of leuke
activiteit.
Wie betaalt wat?
Ontwikkeling gebouwen

Projectontwikkelaar

Aanleg wegen en plein

Gemeente

Inrichten openbare ruimte

Provincie, fondsen en bedrijven

Communicatie en reclame

Winkeliers en vastgoedeigenaren

Activiteiten en evenementen

Inwoners en gemeente
Lees verder op pagina 27
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Meer info? Bel (0318) 61 16 49
of kijk op www.linﬁ.nl

Balustrades • Trapleuningen
Aanrechtbladen en achterwanden • Tafels
Javalaan 85a, 6712 AS Ede
tel. (0318) 65 31 32 • info@hti-rvs.nl • hti-rvs.nl
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(www.fotosuzan.n
Kolenbrander

Aan welke evenementen moet ik dan denken?

De agenda krijgt steeds meer vorm en zal de komende maanden
meer en meer definitief worden. We kennen natuurlijk onder
meer al de Midsummernight, sinterklaasintocht, kerstactiviteiten, Fun4Kids week, Halloweenoptocht, kermis en HeteRUN,
maar er staan meer initiatieven op stapel. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Heteren viert Vrijheid, het Sport & Chillstrand en het
nieuwe initiatief om de wielerronde van Heteren weer te gaan
organiseren. Door de actie zijn ook mensen opgestaan om in de
Huiskamer iets te organiseren, zoals de fotoclub, het repaircafé
en een duurzaamheidscafé. Veel is er al en meer zal gaan ontstaan,
maar we zijn er nog niet. Wil je helpen? Laat het ons weten via
info@hartvanheteren.nl of stuur een berichtje via onze Facebookpagina.

Glazen vloerluik
Elektrisch vloerluik
Verborgen vloerluik

Vervolg ‘Een levendig dorpshart maken we samen!’

Foto’s: Suzanna
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Sluiten jullie mensen niet uit door dit donateurschap?

De donateurs voor Hart van Heteren gaan het mogelijk maken
dat er meerdere keren per week sociale activiteiten komen in de
huiskamer en er maandelijks een evenement komt op het dorpsplein. Opgeteld zijn dat heel veel activiteiten per jaar en deze zijn
voor iedereen toegankelijk!
Al enkele jaren organiseren wij echter ook eens per jaar de Avond
van de Waardering voor vrijwilligers die zich inzetten voor het
dorp. Deze avond is straks exclusief toegankelijk voor vrijwilligers, donateurs en anderen die actief betrokken zijn bij Heteren.
Daarnaast ontvangen donateurs in ruil voor hun maandelijkse
bijdrage bij aanvang een geschenk in de vorm van een snoeppot
en/of waterfles.
Daar waar het passend is, zullen we het donateurschap aantrekkelijk proberen te maken, maar dit zal nooit ten koste gaan van andere inwoners van Heteren (en omstreken). Voor de rest is er niets
exclusiefs aan. Sterker nog: door de bijdrage van donateurs gaat
het Hart van Heteren straks echt open voor iedereen.

Dat kan ook door je als vrijwilliger in te zetten, te laten horen dat
de activiteiten gewaardeerd worden en/of door zelf initiatief te
nemen tot een activiteit.
Het duurt nog een jaar voordat we ons dorpshart feestelijk hopen
te kunnen openen. Je kunt dus ook nog helpen door jouw Overbetuwe Doet cheques te gunnen aan de Huiskamer van Heteren
of het Hart van Heteren.

Wil je donateur worden en aanspraak maken op het welkomscadeau
Kan ik ook op een andere manier helpen?

(dit geldt alleen bij een maandelijkse donatie), geef dan vóór

We beseffen heel goed dat niet iedereen evenveel te besteden
heeft. Commitment en betrokkenheid bij het Hart van Heteren
van zoveel mogelijk (liefst alle) inwoners vinden we belangrijk.

15 november a.s. het formulier af bij cadeauwinkel Hip & Hebbes
aan de Dorpsstraat 49a.
Online doneren kan ook: www.hartvanheteren.nl/word-donateur

Openbare
dorpsraadvergadering

Wil je deelnemen?
Meld je dan aan via een mailtje naar
info@dorpsraadheteren.nl Enkele
dagen voor de vergadering ontvang

Woensdag 17 november 2021

Tijdens deze vergadering geven we graag een update

je dan van ons de link om deel te

20:00 tot ongeveer 21:30 uur

van de lopende projecten. Ook is er voldoende ruimte

nemen. Wij hopen op wederom een

Locatie: digitaal via Teams

om vragen te stellen en zaken aan te kaarten.

mooie opkomst!
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Ook in Heteren wonen mensen die maar moeilijk kunnen rondkomen. Als ondersteuning ontvangen ruim dertig

“Gezelligheid en liefde zit niet in geld”

huishoudens met Kerstmis en Pasen een pakket met voedsel en waardebonnen. Afgelopen september is er met geld
van de lokale middenstand en betrokken inwoners een extra pakket langsgebracht. Dit project was een initiatief van
Heteren Sociaal, in samenwerking met het PIDO.

“Ik vond dit zo lief! Ze geven je het gevoel dat je zo’n
pakket gewoon zonder schroom kunt aanpakken. Niet
vanuit de hoogte van ‘wij hebben wel geld, hier heb je
eten’. Dat het schaamte oproept.” Aan het woord is de
47-jarige Marijke* uit Heteren. Een krachtige vrouw
die van aanpakken weet, maar wel op iedere cent moet
letten. Met een budget van ongeveer dertig euro per
week moet ze al haar creativiteit gebruiken om rond
te komen en een dergelijk pakket, dat ze ook met
Kerstmis en Pasen ontvangt (zie kader), is dan ook
zeer welkom. “In zo’n pakket zitten allerlei producten
die ik normaal niet koop vanwege mijn budget. Bijvoorbeeld koekjes, blikken met vruchten of een bon
voor de visboer om een lekkerbekje te kunnen halen.
Bovendien denken ze goed na over de samenstelling.
Als er pannenkoekenmix bij zit, dan ontvang je bijvoorbeeld ook eieren en melk.”
Creatief

Verborgen
armoede
in Heteren

De financiële problemen begonnen voor Marijke toen
haar ex-man volledig van de radar verdween en haar
achterliet met een grote schuld. “Mijn ex heeft zelfs
rekeningen op de naam van mijn kinderen geopend en
daar energieschulden mee gemaakt”, vertelt Marijke.
“Nu moeten zij die schuld terugbetalen en ik kan hen
niet helpen. Dat vind ik heel schrijnend.” Doordat
Marijke gewoon een vaste baan heeft, komt ze niet in
aanmerking voor de voedselbank, huurtoeslag of andere voorzieningen, zoals de Gelrepas. Ook zit ze (nog)
niet in de schuldhulpverlening. Met het loonbeslag
van de diverse schuldeisers en de vast lasten, houdt
Marijke ongeveer dertig euro per week over om bood-

DOOR JOHAN KROES

schappen te doen. “Daar word je heel creatief van. Ik
bak mijn eigen brood, dus dan heb ik voor veertig cent
twee dagen brood. In de natuur kan ik gratis appels,
peren en vlierbessen vinden en dan heb ik voor een
hele tijd appels, stoofperen of vlierbessensiroop. Voor
vijftig cent kan ik vier witte kolen kopen. In een emmer ermee, zout erbij, deksel erop en dan heb ik voor
acht maaltijden zuurkool.”
Overal potjes voor

Marijke geeft aan dat je met financiële zorgen leert
te leven, hoewel het wel een last is die ze meetorst.
“Meestal zeg ik tegen mijzelf dat ik niet moet piepen,
maar de spontaniteit is eraf. Je kunt niet zeggen ‘ik
haal even chinees want ik heb geen zin in koken’. Ik
ben dan wel gek op koken, maar als ik iets bijzonders
wil maken, dan moet ik dat plannen. Over een paar
maanden is het kerst: daar leg ik nu al geld voor opzij.
Ik heb overal potjes voor. Om naar de kapper te gaan
of voor mijn vloer. Af en toe stop ik daar vijftig cent in.
Het helpt ook wel dat ik van thuis uit best wat technische vaardigheden heb meegekregen. De open haard
heb ik bijvoorbeeld zelf gestukt. De vakanties mis ik
niet, maar je moet overal rekening mee houden! Dat is
niet zielig bedoeld. Het is wat het is en ik maak er het
beste van. Gezelligheid en liefde zit niet in geld. Als je
geen geld hebt, er is altijd wel een mouw aan te passen
en met heel weinig kun je vaak heel veel doen. Maar als
je dan zo’n pakket krijgt, dan is dat voor mij wel een
‘knipoogje van God’. Ik hoop dat mensen door
mijn verhaal er bewust van worden dat je hulp
kunt krijgen als je financiële problemen hebt.”

Over het PIDO
Het Plaatselijk Interkerkelijk Diaconaal Overleg (PIDO) is een samenwerkingsverband tussen de drie kerken
in Heteren. Met dit platform organiseren zij al ruim vijftien jaar maatschappelijke en sociale projecten in
Heteren, zoals de voedselpakketten met Kerstmis en Pasen voor huishoudens die het financieel moeilijk
hebben. Ieder jaar stelt het PIDO een lijst samen op basis van aanmeldingen die zij via de gemeente,
vluchtelingenwerk, Forte Welzijn, maatschappelijke werk of via de basisscholen binnenkrijgen. Ook organiseert
het PIDO iedere tweede woensdag van de maand een Sociaal Eetcafé in Herberg de Aandacht. Vrijwilligers
koken dan een gezonde maaltijd voor gasten met een smalle beurs en gasten die graag andere mensen willen
ontmoeten. Marijke: “Je zit dan met mensen die ook niet zoveel hebben, zonder schroom. Ik vind het heel prettig
dat je dan even buiten de deur eet, even weg bent. Je hebt daar een ander gesprek en je voelt je gezien.”
In toenemende mate werkt het PIDO samen met Heteren Sociaal om maatschappelijke projecten op te zetten.
Wil je reageren op dit artikel of een keer langskomen bij het Sociaal Eetcafé?
Mail dan naar: Caritasheteren@gmail.com of info@heterensociaal.nl
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* In verband met de bescherming
van de privacy hebben we gekozen
voor gefingeerde naam.
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Op woensdag 1 september was het zover: de opening van de eerste wandelroutes langs een aantal bankjes in Heteren!

Feestelijke opening wandelroutes
Vrijwilligers vanuit Heteren Sociaal en medewerkers en bewoners
van Liefkenshoek hebben een tweetal wandelroutes uitgezet. De
Gemeente Overbetuwe heeft geholpen om de bankjes te plaatsen.
Hierbij is rekening gehouden met de afstanden tussen de bankjes.
Zo is een mooie wandeling ontstaan en kan op de bankjes even
worden uitgerust.

Op het feestelijk versierde startpunt bij de ingang van Liefkenshoek werd het lint doorgeknipt en kon de eerste groep wandelaars
op pad! Via de Hyacintenstraat langs de Irisstraat naar de Kamperfoelie. Met dank aan mw. A. Nijenhuis voor de geleverde stroom.
Van daaruit door de Lijsterbesstraat en de Rauwendaal weer terug
naar de Hyacintenstraat.
Onderweg werd stil gestaan bij de bankjes, gepraat over de teksten
en halverwege werden de deelnemers getrakteerd op een hapje en
een drankje. Bij terugkomst voor iedereen een medaille en een
‘fruitige’ verrassing.
De folders met plattegrond en looproutes liggen bij de receptie
van Liefkenshoek en binnenkort ook bij een aantal winkels in
Heteren. En het blijft niet bij deze twee routes. Er komen nog
enkele routes bij, onder andere naar het nog te bouwen Hart van
Heteren, waar de Huiskamer wordt ingericht.

Foto’s: Fotosuzan.nl

De wandelingen hebben een thema gekregen: Levensverhaal en
Levenswijsheid. Aan de hand van beide thema’s hebben bewoners
van Liefkenshoek teksten bedacht, die zijn aangebracht op de
bankjes. De teksten nodigen uit om met elkaar in gesprek te gaan.
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Eigenlijk mag je er zelfs als voetganger niet komen: borden geven aan dat het uitsluitend voor aanwonenden toegankelijk is.
De Kastanjelaan tussen de Flessestraat en de Dorpsstraat ligt al langere tijd overhoop en is even niet de drukke verkeersader
die het was.

Het balletje ging echt rollen toen de Dorpsraad samen
met een groep bewoners het initiatief nam om deze
herinrichting echt op de agenda te zetten en een toezegging van de gemeente kreeg voor het aanpakken
van de straat.
De teleurstelling was groot toen op het laatste moment
bleek dat het project helemaal niet in de gemeentebegroting was opgenomen. Het dorp liet van zich horen
door gebruik te maken van het inspreekrecht en dit
leidde tot budget. In gezamenlijkheid (aanwonenden,
adviseurs, gemeente en Dorpsraad) werd een prachtig
plan uitgedacht.
Kelvin Derksen, voorzitter van de Dorpsraad, hierover:
“Na het inspreken volgde een mooi participatietraject.
Ieder onderdeel werd goed bekeken en het was fijn dat
er zoveel deskundigheid aan tafel zat zodat meteen
goed werd uitgelegd waarom iets wel of niet kon.”
Dorpse uitstraling

Meanderen
door de
Kastanjelaan
32

Belangrijke uitgangspunten zijn onder meer een goede
en veilige aansluiting op de Flessestraat, ruimte voor
voetgangers om te wandelen vanuit het dorpshart
naar de uiterwaarden en natuurlijk een dorpse uitstraling. Verschillende kleuren straatstenen, ligusterhagen met bloembakken van cortenstaal en een mooie
rustplek met zitbank dragen hier aan bij. Het meanderen van de straat, alsof het een rivier is, moet vooral
de snelheid omlaag brengen. De beperkte breedte van
de Kastanjelaan maakt dat nog meer kronkels aanbrengen niet lukt.
Aan de slag

Dit voorjaar stonden er ineens halve cirkels van cortenstaal in de Kastanjelaan. Verkeer werd gedwongen
om meer te slalommen dan voorheen. Toch blijkt dit
geen onderdeel van het plan, maar simpelweg tijdelijke opslag van de randen van de bloembakken die
eerder bij de apotheek langs de Flessestraat stonden.
Op 1 juni was het serieus: grote borden met ‘wegafsluiting’ en een heuse omleidingsroute. Het herinrichten
ging beginnen!

Instabiel

De aannemer ging vlot aan de
slag en zorgde via nieuwsbrieven en een heuse app dat omwonenden steeds goed op de
hoogte waren. Tot echter in
juli het opbreken en bestraten stilviel. Alwin Wagener,
projectleider van gemeente
Overbetuwe, legt dit graag uit.
“Het plan was om asfalt te vervangen door klinkers. Dit ging goed tot
op een bepaald moment de kraan, die het
asfalt verwijdert, als het ware door de grond zakte.
De Kastanjelaan is van oorsprong een waterkerende
dijk, opgebouwd uit kleilagen. Deze kleidijk had op
enig moment te weinig stabiliteit. Daarom is het werk
stilgelegd.” Na bodemonderzoek bleek dat er extra
grondwerk nodig was. Dus niet alleen asfalt verwijderen, maar ook klei ontgraven en afvoeren. Een nieuwe
zand- en puinlaag zorgt nu voor voldoende fundering
voor de klinkerbestrating.
Nieuwe start

Met de benodigde vergunningen is het project weer
opgestart. Lag de oorspronkelijke opleverdatum in
september, nu wordt gekoerst op eind november.
Alwin Wagener: “De weg wordt in kleine delen aangepakt, zodat aanwonenden zo goed mogelijk bij hun
woning kunnen komen. Zij hebben de doorgaande
motoren deze zomer vast niet gemist.”
Nog meer op de schop

Zodra het oostelijke deel van de Kastanjelaan klaar
is, zijn er voorlopig geen straatwerkzaamheden
meer. Alwin Wagener vertelt dat rond oktober 2022
de herinrichting verder gaat bij de supermarkt en
rondom alle bebouwing van het dorpshart, inclusief
het dorpsplein. Tussendoor wordt ook de kruising
van de Dorpsstraat met de Kastanjelaan/veerstoep
aangepast. Als laatste wordt het westelijke deel van de
Kastanjelaan, tussen de Flessestraat en de Bretagnesingel, aangepakt. Dit kan niet eerder, vanwege de aanvoer van bouwmaterialen.
Voorlopig is het nog even geduld hebben, maar feit is
dat de Kastanjelaan straks weer in volle glorie te zien
en te gebruiken is.

Foto’s: Fotosuzan.nl

Al jaren was het vele verkeer, dat vaak te hard reed,
een doorn in het oog van de bewoners van de Kastanjelaan. Als fietser was je je leven af en toe niet zeker en
voor voetgangers was helemaal geen plek. De Dorpsraad liet al in 2013 de herinrichting opnemen in het
Dorpsontwikkelingsplan.

DOOR ROELIE VAN DER WEIDE
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Foto’s: Goedele Monnens (rechterpagina, bovenste twee)

Randwijkse Waarden overgedragen,
even bijpraten

Directeur Peter van den Tweel (GLK)
overhandigt ‘de euro’ aan

Op 18 oktober, een prachtige maandag, zijn de ‘nieuwe’ Randwijkse Waarden bij Heteren

directeur Richard van den Berg

van eigenaar gewisseld. Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK) heeft nu de landerijen in bezit,

(Dekker Landschapsontwikkeling)

en nam ook direct het stokje van de Dekker Groep over als (hoofd)beheerder van de gronden.

Voor de dieren en de planten verandert er

gebied dat Dekker Landschapsontwikkeling

Senior beheerder Gerard van Griensven

Ruiterpad ook klaar

Toegift

daarmee niks. En voor de vissers, fietsers

achterlaat: “Ik vind het indrukwekkend hoe hier

heeft bij GLK de landschappen in het

Met de overdracht is het grote plan klaar.

Omdat we tot september 2023 nog wat meer

en wandelaars ook niet veel, behalve als het

al die verschillende maatschappelijke kansen

Rivierenland onder zijn hoede. Hij nam

Ook de aanlegsteiger en het ruiterpad van ruim

zand kunnen winnen dan was gedacht, kunnen

gaat over toezicht en beheer. Voor vragen of

gekoppeld zijn binnen één gebied. En dat in

als hoofdbeheerder voor de Randwijkse

twee kilometer lang zijn nu klaar. Het ruiterpad

we ook meer in het gebied doen. We zullen in

meldingen over het land bent u bij GLK aan

nauwe samenspraak met de bewoners.”

Waarden het stokje over van Aart-Jan

is te gebruiken tussen half april en half oktober.

die periode de dijkafrit bij de Kastanjelaan nog

Schouten. Wat Van Griensven persoon-

Het is aan de Drielse kant afgesloten met een

aanpassen aan gebruik voor mindervaliden

In goede handen geven

lijk mooi vindt aan het gebied?

hek om auto’s en brommers uit het gebied te

en een extra wandelpad toevoegen aan het

“Toch een beetje alsof je je kind naar het altaar

“De grote variatie”, wijst hij aan.

houden. Ruiters kunnen de sleutel van dit hek

wandelnetwerk in het dorp. Ook maken we een

Tentje bij de Steencirkel

begeleidt”, speechte directeur Richard van

“Van de graslanden onder aan de dijk,

ophalen bij manege De Fruithof.

steile oeverwand op een natuurleiland, waar

Zélf stonden we er natuurlijk wel even goed bij

den Berg met een knipoog, zinspelend op de

naar de typische oude meidoornhagen

stil. Wie er 18 oktober ’s middags langs fietste

vele jaren dat Dekker de zorg voor het gebied

verderop. En hier naast het strandje

Feestje voor Heteren

daarin nestelen. En we maken nog twee poelen

of wandelde, zag misschien een tentje midden

heeft gehad. “Dat doe je ook pas als je zeker

het mooie nieuwe natuureilandje waar

In het voorjaar van 2022 zullen we alles wat

waar amfibieën zich thuis voelen. Voor de extra

in de graslanden bij de Steencirkel staan.

weet dat ze in goede handen komt.” Directeur

de wilgen en de natuur zelf hun gang

we tot nu toe samen bereikt hebben eindelijk

zandwinning gebruiken we kleinere schepen die

Daar tekenden de respectievelijke directeuren

Peter van den Tweel van GLK heeft de ontwik-

kunnen gaan. En dat allemaal tegen

kunnen vieren met een gepast feestje voor

minder geluid produceren. Zo blijven we op de

Peter van den Tweel (Geldersch Landschap &

keling van het landschap nauwgezet gevolgd

de achtergrond van de stuwwal aan

Heteren. Natuurliefhebbers en fotografen in

achtergrond graag nog eventjes langer van de

Kasteelen) en Richard van den Berg (Dekker

en meebeleefd en voorspelt een mooi ‘huwelijk’

de overkant. Prachtig gebied.”

en om Heteren kunnen alvast uitkijken naar

partij in de nieuwe voortuin van Heteren.

Landschapsontwikkeling) de paperassen. De

tussen Geldersch Landschap & Kasteelen en de

Van Griensven verheugt zich met

een mooie fotowedstrijd over de Randwijkse

koop werd gesloten voor één hele euro, bij een

Randwijkse Waarden van Heteren. De natuur

zijn collega’s op het samenwerken

Waarden, in samenwerking met de Fotoclub

lekker broodje met koffie midden in het gras.

gaat er al goed zijn gang. “Laten we over tien

in het gebied met betrokkenen.

Wethouder Wijnte Hol van Overbetuwe kwam

jaar samen nog maar eens terugkijken hoe de

“We hebben er zin, en zijn er klaar

even langs bij de overdracht en is blij met het

waarden zich tegen die tijd hebben ontwikkeld.”

voor”, zegt hij.

het goede adres, en voor vragen of meldingen
over het water bij Dekker.
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oeverzwaluwen van afhankelijk zijn omdat ze

Heteren. Meer informatie daarover volgt later.
Gerard van Griensven
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