
Een initiatief van Ondernemers Vereniging Heteren, SDOO, De STUW-welzijn, EHBO en Dorpsraad Heteren.

Opening Liefkenshoek

Jimi Hendriks

Bridgeclub Rijnbridge Heteren

www.peperbusheteren.nl www.oranjeheteren.nl

/heteren /heteren

H ETEREN

in samenwerking met

MAGAZI N E VOOR E N DOOR I NWON E RS VAN H ETE RE N    JAARGANG 2 |  N U M M E R 2 |  APR I L  2014



WWW.JACOBSHETEREN.NL

HETEREN bv

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

Verhuizing 

Pianotransport 

Inboedelopslag 

Verhuisdozen

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

Zo kunnen wij U nog meer service en 

kwaliteit aanbieden.

J.W. Gaasbeek Constructie 
Paardenboxen  Sterk in Maatwerk

Polderstraat 28, 6666 LD  HETEREN (NL)

TEL 0488 - 451000 - info@gaasbeekpaardenboxen.nl

www.gaasbeekpaardenboxen.nl

Gratis inmeten en advies

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

AUTOBEDRIJF

 ONDERHOUD (REPARATIE)

 AIRCO/APK

  SCHADE’S

www.autobedrijfjaro.nl 

HETEREN
Boterhoeksestraat 12
6666 GA Heteren
T 026 47 23 957

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

VERKOOP NIEUWE EN GEBRUIKTE AUTO’S

026-4743007
06-20876943

Looks - Haarmode

Uitsluitend op afspraak van maandag tot en met vrijdag.

voor het hele gezin !

Elzenpas 30
Heteren
www.lookshaarmode.nl
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Beste inwoners,

Voordat ik burgemeester werd van Overbetuwe, zag ik Heteren

voornamelijk per fiets of per auto. Inmiddels ken ik Heteren

wat beter, omdat ik ontwikkelingen in het college van B&W

nauwgezet volg. Vanuit mijn eigen portefeuille Economische

Zaken heb ik regelmatig contact met de ondernemers- 

verenigingen met de bedrijven in de Poort van Midden Gelderland. Ook op andere terreinen 

ben ik nauw betrokken bij zaken die spelen in Heteren; er gebeurt hier veel, wat blijkt uit de 

informatie die ik krijg uit onze organisatie en van mijn collega’s in het college. Dit blijkt ook uit 

de verhalen in de vorige editie van de Peperbus. Zo las ik met genoegen het eerste deel over 

de rijke historie van het ambachtelijk bakken en kijk ik uit naar deel twee.

Overbetuwe kan trots zijn op twee inwoners die Heteren landelijk op de kaart hebben gezet.

Ellen van der Zweep werd Nederlands kampioen schapendrijven en haar man Serge behaalde

de 2e plaats, waardoor zij Nederland mogen vertegenwoordigen op het WK 2014 in Schotland.

Landelijk heeft ook ons moderne zorgcentrum Liefkenshoek van zich laten horen. Vorig jaar

mocht ik aanwezig zijn bij het open huis en als ik dit schrijf, ligt er een uitnodiging voor de

feestelijk opening. 

Ook ben ik trots op de ontwikkeling van de Randwijkse Waarden. Het versterken van de land-

schappelijke kwaliteit en de natuurwaarden in de uiterwaarden biedt veel mogelijkheden voor

locale recreatie. Dit is een aanwinst voor Heteren en als Randwijker vind ik het natuurlijk wel

leuk dat zo’n mooi gebied in Heteren ligt, maar naar Randwijk is genoemd.

Vlak voor mijn aantreden als burgemeester is in Heteren het Dorpsontwikkelingsplan gepresen-

teerd, waarin ik met interesse las wat er al goed loopt in Heteren en wat er verbeterd kan wor-

den. Dit prachtige blad, de Peperbus, is een van de resultaten van het Dorpsontwikkelingsplan.

Samen met de dorpsraad, inwoners en andere organisaties kijken we naar onderwerpen die

opgepakt kunnen worden. Het eigen initiatief van inwoners is daarbij heel belangrijk, omdat

de overheid dat niet meer allemaal zelf kan doen. Doe dus vooral mee om Heteren te blijven

ontwikkelen. Wij zullen vanuit de gemeente graag meedenken en helpen waar het kan.

Toon van Asseldonk,

burgemeester
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De golfshop op uw golfbaan & online

Altijd de beste prijs, 
de beste keuze
& de beste service.

GOLFEN MET 
PLEZIER EN ZONDER 
AANLOOPKOSTEN

Kijk voor meer informatie over lidmaatschappen op www.gcheelsum.nl/lid of bel 0317 31 31 36.

* Exclusief inschrijfkosten en horeca tegoed

Het hele jaar door ruime 
speelmogelijkheden op drie ‘9 holes’ 
lussen en dankzij de zandondergrond 
speelt u met droge voeten vrijwel 
altijd op zomergreens. Het hele 
jaar comfortabel golfen en zonder 
aanloopkosten.

Lid worden voor maar € 107,- per maand*

Welkom bij Grand Café de Heelsume,

Wij zijn dagelijks geopend vanaf 08.30 en

onze keuken is doorlopend geopend vanaf 

11.30 voor lunch, diner en een borrelhapje.

Buiten een lekker kop koffie, een ijskoud 

biertje of een goed glas wijn hebben wij 

ook zalen voor vergaderingen, feesten en 

partijen. Het nieuwe horecateam verheugt 

zich op uw komst, 

Tot Ziens in Grand café de Heelsumse 

Golfschool  het Heelsumse veld, verzorgt lessen aan alle golfers, van 

beginners tot single handicappers. Er zijn verschillende mogelijkhe-

den om het golfen te leren en het golfvaardigheidsbewijs te halen.

Het 9 stappenplan is een golfvaardigheidstraject dat opgedeeld in 

categorieën(stappen) waarbij het ontwikkelen van de vaardigheid 

maar ook het speelplezier voorop staan. Het is mogelijk om individu-

eel les te nemen maar ook met een groep tot 6 personen.

Kinderen vanaf 6 jaar kunnen actief deelnemen aan de jeugdlessen 

die van maart tot en met juli en van september tot december wor-

den gegeven. De lessen worden in groepsverband gegeven en voor 

elke leeftijdscategorie is een specifieke benadering.

Voor de tarieven kunt u kijken op website van de golfclub.

Als u informatie wilt kunt u altijd langs komen en kennis maken met 

de golfschool of deelnemen aan de open dagen.
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sla je alles, de andere dag sla je niets. Het is niet altijd makke-

lijk, het is wel altijd leuk.’

Een rondje van achttien holes duurt al snel 

viereneenhalf uur en dan is de sporter tien 

kilometer onderweg. Onderweg in de natuur, 

welteverstaan, knikken ze alle drie. Bos, vogels, 

herten, frisse lucht, kortom natuurbeleving in 

optima forma; het is niet enkel een balletje slaan 

of (zoals cabaretier Youp van ‘t Hek het ooit verwoordde) ‘knik-

keren voor grote jongens’.

De club bestaat tien jaar en de leden spelen op vijf zondagen in 

het jaar een landelijke competitie, met dit jaar als tegenstanders 

Amsterdam, Almere, Bussum en Liemeer. Volgend jaar kunnen 

dat andere steden zijn. Verder zijn er clubwedstrijden, 

waarbij de volwassen leden onderling ongeveer 20 

keer per jaar een balletje slaan.

Zeven greenkeepers zorgen voor het onderhoud van de 

baan en regelen onder meer bemesting, beregening 

en natuurlijk het maaien. ‘En golfers leven gemiddeld 

vijf jaar langer dan een ander’, lacht het drietal. Dus...  

Steven Crum bijt het spits af. ‘De sport is leuk en uitdagend, de 

baan is mooi en de club heeft geen achterliggend commerci-

eel belang. We hebben tien à vijftien leden uit Heteren en dat 

mogen er best meer zijn.’

De vereniging is van de leden, de baan is aan-

gelegd op zandgrond en dus altijd bespeelbaar. 

Het is een 27-holes baan en mochten er activitei-

ten zijn, dan hebben de leden nog negen holes 

(over) om hun gang te gaan. ‘De sport is sociaal, omdat je door 

de handicap verrekening tegen iedereen een wedstrijdje kunt 

spelen en van klassenverschillen is dan geen sprake. Golfclub 

Heelsum is laagdrempelig, kent veel activiteiten voor de jeugd 

en opsmuk en poeha is ons vreemd.’

De club telt 1200 leden; bij de jeugd zijn dat er 140 en 

de liefhebbers wonen in een straal van ongeveer 30 

kilometer. ‘Wij willen mensen enthousiast maken voor 

de golfsport’, vertelt Leo Polman. ‘De sport is relatief 

onbekend; mensen hebben geen idee.’ Hans Peters 

is van mening dat hij veel eerder had moeten gaan 

golfen en Steven Crum is begonnen op voorspraak van 

Leo. ‘En ja’, zijn de heren golfers het eens, ‘de ene dag 

Knikkeren voor 
grote jongens!

Heterenaren gooien balletje op voor hun sport

Golfclub Heelsum

Het initiatief komt van dorpsbewoners Hans Peters, 

Leo Polman en Steven Crum en het doel is het on-

der de aandacht brengen van Golfclub Heelsum. 

De heren en hun echtgenoten (Joke, Lia en Marjan) 

zijn lid sinds respectievelijk 2002, 2003 en 2008.

Door Aart van Veen
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Toen brood in Heteren nog ambachtelijk was (deel 2) 

‘1.000 inwoners en 5 bakkers’
In de vorige editie van de Peperbus hebben we aandacht besteed aan onze bakkers Henk de Waal en Dirk van Drempt. 

Deze week aandacht voor de bakkers Rein Menting, Fons Janssen en Tinus Elzenaar.

Bakker Rein Menting
Reineris Menting werd geboren op boerderij de Hoenderkamp 

aan de O.L. Vrouwenstraat 66 en na zijn bakkersopleiding startte 

hij in 1916 een bakkerij annex kruidenierswinkeltje in een nieuw 

pand naast de boerderij (nu nr. 62). In het zelfde jaar trouwde 

hij en binnen vijf jaar werd het gezin uitgebreid met twee flinke 

zoons Bertus (1918) en Wim (1921). Wim werd al op 14 jarige 

leeftijd ingezet en opgeleid om later het bedrijf over te kun-

nen nemen. In die tijd leefde de bevolking van Heteren met name van landbouw, 

veeteelt en de aan de rivier liggende steenfabrieken. Om de ovens van bijvoorbeeld 

steenfabriek Van Wijk continu op temperatuur te houden waren stokers nodig die in 

ploegendienst werkten. Een aantal van die stokers kwamen dan uit de nachtdienst 

en bezochten in de vroege morgen op weg naar huis de bakkerij van Rein, die om 

3 uur al was begonnen, om dan snel een paar flesjes bier naar binnen te werken. 

Dat waren extra inkomsten voor Rein en een goed slaapmiddel voor de stokers. Ver 

tot na de tweede wereldoorlog werden ovens en dus ook die van Rein gestookt 

met takkenbossen en pas jaren na de oorlog gingen de Mentings over op briketten 

en nog weer later op een olie gestookte oven. Toen Rein op een leeftijd kwam dat 

hij het stokje overdroeg aan Wim, was dat voor Bertus de reden om zijn broer in 

het bedrijf te komen ondersteunen. Hoewel Wim de bakker was wisselde de beide 

broers elkaar met alle werkzaamheden, winkel, bezorgen, bakken, af. De klanten op de Steenoord waren de enige die altijd in de 

route van Bertus waren opgenomen. Brood werd in die dagen vaak 1x per maand afgerekend, het tijdstip wanneer de kinderbijslag 

binnen kwam. Je moest er wel tijdig bij zijn want er waren natuurlijk meerdere kapers op de kust. Bij de zogenoemde wanbetalers 

werd door de Mentings weleens een extra broodje bijgeschreven als een soort rente op het te lang wachten op hun geld. In 1981 be-

sloten de beide broers dat het tijd werd om meer rust te nemen en de bakkerij annex kruidenierswinkel dan ook voorgoed te sluiten.

Bakker 
Rein Menting

Bakker 
Fons Janssen

Door Fred Hendriksen

Bertus Menting in 1982 levert de bestelling af 

bij een klant op de Steenoord. Op de achter-

grond zijn gemotoriseerde bakfiets. 

Bakker Fons Janssen
Als zoon van bakker Berend (Bjend) Janssen van de Lindenboom 

in Driel kreeg Fons (Fun) Janssen in 1936 van zijn vader een aantal 

klanten mee van Steenfabriek Van Wijk om daarmee in Heteren 

een bakkerij annex kruidenierswinkel te beginnen. Hij vestigde 

zich in het pand aan de O.L. Vrouwenstraat waarin nu de salon 

Total Image is gevestigd. Fons bezorgde zijn brood iedere dag 

met de bakfiets met voorop groots zijn naam. Door een fout van 

de toenmalige schilder stond er Jansen op met één S, terwijl het er twee hadden 

moeten zijn. Herstel ging te veel geld kosten en nuchter stelde de schilder vast dat 

daarvoor ook de ruimte te klein was. Waarvan akte. Slecht betalende klanten waren 

nooit thuis, maar plakten wel een briefje op een opstaand raam met het verzoek de 

dagelijkse behoefte aan brood door het open raam te schuiven.  

Fons Janssen in 1939 met zijn bakfiets op weg naar klanten. 

De bakkerij was gevestigd in het eerste huis links op de achtergrond. 
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Bakker Tinus Elzenaar
In hetzelfde jaar 1936 vestigde zich nog een vijfde bakker 

in Heteren. De van Ochten afkomstige jonge, pas getrouw-

de, bakker Tinus Elzenaar had een tip gekregen dat er in 

Heteren nog wel ruimte was voor nog een bakker.

Hij vestigde zich aan O.L. Vrouwenstraat nr. 4. De vreugde 

aan het bakkersvak werd in 1939 ruw verstoord toen Tinus 

een oproep kreeg van het Nederlandse leger om Rotter-

dam te verdedigen tegen een eventuele Duitse vijand. Tinus mocht, gelukkig 

ongedeerd, snel terugkeren naar zijn gezin en bakkerij. De opstart in 1940 was 

helaas ook deze keer weer van relatief korte duur want door de Duitse bezetter 

werd hij in de loop van 1943 voor de keus gesteld, of afgevoerd worden naar een 

Duits werkkamp of voor de bezetter brood bakken in een grote centrale bakkerij 

in Arnhem. Om toch enigszins dicht bij zijn gezin te kunnen zijn, koos hij voor 

deze laatste optie. Na de bevrijding in 1945 kon Tinus zijn bakkerij in alle vrijheid 

weer opstarten en werd de, op takkenbossen gestookte, oven weer dagelijks op 

temperatuur gebracht. Hij was een van de bakkers die ook het Regeringsbrood 

introduceerde, een goedkope variant van het witte brood en in de volksmond 

ook wel het grijze brood geheten. Ook Bakker Elzenaar had zijn klanten over het 

gehele dorp verspreid en het was in die tijd heel gebruikelijk dat klanten van 

bakker wisselden. De ‘gunfactor’ was belangrijk, maar wat in die tijd heel erg 

meespeelde was de geloofsgezindheid van bakker en klant. De rooms-katholieken kochten bij voorkeur hun brood bij de katholieke 

bakker en de protestanten deden dat bij hun bakkende geloofsgenoot. Week je daar van af, dan was het niet ongebruikelijk dat de 

betreffende Zielenherder even langs kwam om het geloofsbelang extra te onderstrepen. Na drie jaar bakkersopleiding op de LTS in 

Wageningen kwam zijn oudste zoon Ap in 1954 het bedrijf versterken. In de loop der jaren kwamen ook bij de Elzenaars  

verschillende wijzen van stoken langs, takkenbossen, briketten en een olie gestookte oven.  

In 1963 was het ondernemersklimaat zodanig verslechterd, dat vader en zoon Elzenaar besloten 

hun bakkersmuts, witte kiel en blauwe ruitjesbroek definitief aan de wilgen te hangen.

Voor die klanten had Fons bewust brood van een 

paar dagen oud bij zich, waardoor zijn vet te  

mesten varken soms met wat minder moest doen. 

De dagelijkse ritjes naar de Steenoord waren pittig. 

De Zwarte weg (toegangsweg naar de Steenoven) was 

vaak een veredeld modderpad en van links tot rechts 

voorzien van diepe kuilen. Water op deze weg deerde 

Fons niet, maar zorgde er wel voor dat hij de gaten in 

de weg niet kon zien. Op een dag kwam zijn voorwiel in 

zo’n kuil, de bakfiets sloeg om en landde samen met een 

verschrikte Fons in het veel diepere water naast de weg. 

Stond het water te hoog dan werden de bakkers (Janssen 

en Menting) enkele dagen per week samen per roeiboot op en neer gebracht. Zoon Gerard had al op jonge leeftijd voor het bakkers-

vak gekozen en ging na de lagere school dan ook naar de bakkersschool. Zijn opleiding was nog net niet afgerond toen vader Fons, in 

zijn schaarse vrije tijd voorzitter van zijn geliefde SDOO, op het veld aan de Zwarteweg op 47 jarige leeftijd getroffen werd door een 

hartstilstand. De nog maar 17 jarige Gerard moest, heel kort gesteund door een bakkersoom, de taak van zijn vader per direct over-

nemen. In 1970 stopte Gerard met de bakkerij. Op hun hoogtepunt had het familiebedrijf Janssen, de bakkerij, een flinke supermarkt  

en daarnaast een kledingwinkel.

Ap Elzenaar in 1957 met zijn bakkersfiets op de 

Flessestraat, komend vanaf de Kastanjelaan.

Bakker 
Tinus Elzenaar

Het pand aan de Flessestraat 

waarin de bakkerij van 1904 

tot 1980 was gevestigd.



Bij het ter perse gaan van deze (derde) editie van de Peperbus is woonzorgcentrum Liefkenshoek 

officieel geopend. Bewoners, personeel en vrijwilligers zijn in het zonnetje gezet. Ook was er een 

feestelijke bijeenkomst voor de initiatiefnemers, de bouwers en alle partijen die dit fenomeen 

hebben gerealiseerd in aanwezigheid van en toegesproken door burgemeester van Asseldonk. 

Heteren en omgeving hebben eind maart kennis kunnen nemen van het hoe en waarom en het 

wel en wee van de modernste seniorenopvang van het land...

Locatiemanager Mariëtte Kranendonk 

is lovend over het nieuwe onder-

komen en niet in de laatste plaats 

over de nieuw aangelegde (speel)

tuin; mede het visitekaartje van het 

nieuwe Liefkenshoek.

‘Ja, de tuin is prachtig. We krijgen veel 

reacties van buurtbewoners en de 

kinderen uit de verschillende straten 

om ons heen komen hier graag spelen. En dat geldt natuurlijk 

ook voor de (achter)kleinkinderen van onze bewoners, die een 

bezoekje aan oma en opa mooi kunnen combineren met een 

potje ravotten, beneden buiten...’

‘Het gebouw, haar bewoners en betrokkenen en de tuin vormen 

een (t)huis van en voor het dorp met algemene ruimten, die dus 

voor iedereen toegankelijk zijn. Er is een beweegtoestel voor 

ouderen, dat in gebruik is gesteld door de kinderen van groep 

3/4 van een plaatselijke basisschool.’

Zo’n 150 vrijwilligers dragen een flinke steen bij aan het reilen 

en zeilen van Liefkenshoek en Lamers schonk het woonzorgcen-

trum een konijnenhok, waar twee beestjes, afkomstig uit Zetten, 

hun onderkomen weten. En dat betekent dat bewoners de 

moeite nemen om buiten even een kijkje te nemen, wellicht de 

dieren te voeren, en dat bevordert zowel lichaam als geest.  

Men is er even uit en heeft beweging...     

De algemene ruimten van Liefkenshoek lenen zich uitstekend 

voor biljarten en het leggen van een kaartje. De tuin is voorzien 

van wandelpaden, er kan worden gefietst en nu er al konijnen 

zijn, heeft Woningstichting Heteren toegezegd dat er ook kippen 

komen. En hoe kan het ook anders, hun hok wordt gemaakt door 

vrijwilligers. 

‘Ons restaurant is vrij toegankelijk; een hapje en een drankje zijn 

er altijd voor iedereen. Er is geen verhuur en reserveren is niet 

nodig. We zijn laagdrempelig. Iedere bewoner heeft zijn of haar 

eigen appartement met eigen voordeur, bel en brievenbus.

Het plaatselijke Oranjecomité heeft zich gemeld om activitei-

ten te ontplooien voor bewoners van het zorgcentrum. Vanuit 

Liefkenshoek zijn ze op zoek naar contacten met het dorp. 

Samen met anderen activiteiten oppakken. Denk daarbij aan een 

kerstmarkt. De laatste jaren organiseren zowel de school als de 

kerken een kerstmarkt. Liefkenshoek deed dat enkele jaren ge-

leden ook. ‘Wat zou het mooi zijn om dat in de toekomst samen 

op te pakken’. Laatst genoemd, maar zeker niet het minst, werd 

de Liefkenshoek Lentemarkt –  sluitstuk van drie feestelijke da-

gen – geopend door niemand minder dan Martine van Os, onder 

meer presentatrice van Omroep MAX. ‘Zij diende zich aan via via 

en gaf aan dit wel leuk te vinden’, besluit Mariëtte Kranendonk. 

‘En zo’n kans laat je niet liggen...’

TEGOEDBON 
voor een kopje koffie of thee, 

te gebruiken in het restaurant  

op het ‘Liefkensplein’.

Deze bon is geldig tot 01-06-2014.

Door Aart van VeenLiefkenshoek opent en toont

Modernste woonzorgcentrum laat zich zien
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YOGA met Zé

Gentle Hatha Yoga

woensdag 
19.00  20.00
20.30  21.30

         
        

E-mail : yogametze@gmail.com 
Locatie : Het Binnenveld (1e verdieping) 

  Flessestraat 54, 6666CR Heteren   

 Zwemschool OKIDOKI 

LENTING
bouw

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

Houtskeletbouw

Nieuwbouw

Uitbreiding woning

Renovatie

Lenting Bouw 

Voor al uw BouwPlannen van A tot Z

Schwarzkopf en Goldwell producten

H
A

A
R

M
O

D
E

026 4723489
 
Anja van der Welk
Lange Akkers 10
Heteren
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Door de Kerkuil

Het begon natuurlijk al in de eerste klas waarin al weken van te 

voren het eerste en het zesde couplet van het volkslied moest 

worden geoefend. Je droomde ‘s nachts van ene Wilhelmus van 

Nassouwe die met zijn schild en de betrouwen achterna zat. Op 

30 april zelf was je doorgaans al vroeg op en werden 

de zondagse kleren ontdaan van mottenballen 

en nog maar eens extra strak opgestreken. En 

niet zoals gewoonlijk naar school met schoe-

nen voorzien van gelapte neuzen, maar de 

glimmend gepoetste zondagse mochten 

aan. Moeder besteedde extra aandacht aan 

je haardos en dat betekende een strakke 

scheiding over rechts, in stand gehouden door 

een klodder brillantine. De zijkanten waren 

natuurlijk tijdig door de enige kapper in het dorp 

volgens het bloempot principe kaal opgeschoren. 

Als finishing touch kreeg je een mooie oranje sjerp om 

voorzien van een rood wit blauwe rozet, waar ik toen apetrots 

op was. Op het schoolplein zag je heel duidelijk dat het andere 

kinderen niet anders was vergaan, waarbij in het oog sprong, 

dat de meeste meisjes voorzien waren van rechtopstaande grote 

strikken in het haar. De spanning steeg op het moment dat de 

bovenmeester, met in zijn kielzog de overige juffen en meesters, 

het plein op kwam om de klassen gedisciplineerd in rijen te 

komen zetten. Nou had je in die tijd in Heteren twee scholen, de 

Protestante Kon. Julianaschool op de hoek van de O.L. Vrou-

wenstraat / Flessestraat en de Katholieke school aan het einde 

van de O.L. Vrouwenstraat. Van enige samenwerking of contact 

tussen beide scholen was door het jaar heen weinig of geen 

sprake, sterker nog de onderlinge rivaliteit was zelfs tussen de 

kinderen voelbaar.

Maar één keer 

per jaar op Koninginne-

dag werd deze rivaliteit voor even in de 

ijskast gezet en was er sprake van een Oranje- samen-

werking. Dus wachtte die dag in het gelid staande 

kinderen van de Kon. Julianaschool geduldig op de 

klassikaal geregisseerde rijen van de Katholieke 

school om vervolgens achteraan te sluiten. Om 

daarna gezamenlijk op te trekken richting het 

Gemeentehuis aan de Kastanjelaan voor de 

traditionele aubade. Soms vooraf gegaan door 

het muziekkorps Amacitia uit Randwijk. Daar 

aangekomen werden de betreffende scholen, 

wederom keurig gescheiden van elkaar, voor het 

bordes opgesteld in afwachting van de komst van 

toenmalig Burgemeester Knoppers. De voor ieder kind 

indrukwekkende persoonlijkheid, verscheen even later ge-

tooid met de onafscheidelijke ambtsketen. Geflankeerd door de 

met bont behangen mevrouw Knoppers, de locoburgemeester 

en de in uniform geklede gemeentebode.

De burgemeester hield dan meestal een gloedvol betoog 

waarin ieder jaar weer de loftrompet over Koningin Juliana werd 

gezwaaid en het eindigde uiteraard met een driewerf hoera, 

waarin wij alle frustraties van het lange stil zijn konden uiten. 

Tot slot zette Amacitia het Wilhelmus in en mochten wij aan 

de burgemeester laten horen hoe goed wij het eerste en zesde 

couplet uit ons hoofd hadden geleerd.

Indrukwekkend was daarnaast, dat onze toenmalige veldwach-

ter Derksen al die tijd met zijn hand aan de pet evenwichtig en 

strak in de houding stond. Vervolgens ging iedere school weer 

zijns weegs om de rest van de dag op eigen wijze in te vullen 

met bijvoorbeeld balspelen, koekhappen, hoepelen en zaklopen.

Vanuit de Peperbus
Wanneer je begin jaren vijftig op de lagere school zat dan was Koninginnedag 

op 30 april in Heteren een waar hoogtepunt om al vroeg naar toe te leven.



Minimaal aantal vrijwilligers dreigt niet 
gehaald te worden.

Succesformule Fun4Kidsweek 2014 in gevaar

De dagelijkse coördinatie aan de hand van een vooraf gemaakt 

draaiboek, het oplossen van logistieke problemen en niet te 

vergeten de dagelijkse verzorging van het natje en droogje.

Het bestuur heeft al verschillende acties ondernomen om ook 

voor dit jaar weer voldoende vrijwilligers bij elkaar te krijgen. 

En hoewel de vrijwilligers van 2013 over het algemeen zeer 

enthousiast waren over hun deelname en de gezellige sfeer 

die er heerste, zijn er toch nu al weer een aantal die besloten 

hebben voor 2014 af te haken. Natuurlijk kunnen daar heel 

plausibele redenen voor zijn, maar het zou voor al die kinderen 

toch bijzonder triest zijn als dit jaarlijkse (feest) festijn geen 

of maar deels doorgang zou vinden door het ontbreken van 

voldoende vrijwilligers. Volgens Frederike bestaan er ook nog 

wel de nodige vooroordelen over de deelname als vrijwilliger. Zo 

denkt men misschien de hele week aanwezig te moeten zijn of 

heeft men het gevoel in een gesloten cultuur terecht te komen. 

Niets is minder waar aldus Frederike, men kan zich bijvoorbeeld 

opgeven voor een dagdeel (van 9.00 tot 12.00 uur of van 13.00 

tot 16.00 uur). Van een gesloten cultuur is totaal geen sprake 

en nieuwe vrijwilligers kunnen eventueel deelnemen aan een 

vooraf belegde bijeenkomst of kunnen altijd, voordat men zich 

opgeeft, contact zoeken met leden van het bestuur.  

(Tamara Tommel, Inge Lucassen, Jeanette Kloosterman, Evert 

Wreken en Frederike Fischer) Het is dan tevens een goede 

gelegenheid om aan te geven wat men leuk vindt om aan mee 

te werken. Het degelijk verzorgde draaiboek blijkt natuurlijk ook 

steeds weer  een prima ondersteuning voor de nieuwkomers.

Kortom, voor ouders, opa’s, oma’s, buren, burgers en buitenlui 

een prachtige gelegenheid om deze jaarlijkse succesformule 

mede in stand te houden.

Het sluit daarbij ook nog eens heel goed aan bij de door de 

Gemeente Overbetuwe in Heteren georganiseerde proeftuin 

“Arbeidsparticipatie en Meedoen”. Aan de ondernemers in Hete-

ren zal het voortbestaan zeker niet liggen want maar liefs 51 on-

dernemers hebben de speelweek in 2013 financieel ondersteunt 

en volgens Frederike  zal dat dit jaar weer niet anders zijn. Op 

de site van Fun4Kids Heteren is nog meer informatie en mooie 

foto’s te vinden.

Mocht u ondertussen al enthousiast zijn geraakt, stuur dan een 

mailtje naar Tamara Tommel (tomtom4@msn.com) of neem 

even contact met haar op, tel. 026-4721361

Door Fred Hendriksen

Bij monde van Frederike Fischer maakt het bestuur van de Heterense Fun4Kidsweek zich ernstig zorgen over de speelweek 

2014, die gehouden gaat worden in de week van 18 t/m 22 augustus. In het jubileumjaar 2013 waren maar liefs 300 kinderen 

5 dagen lang op alle mogelijke manieren actief op deze succesvolle speelweek. 

Bloemsierkunst
Beemdhof 40, Tel. 026-4722240
6666 DL HETERENFonteyn

Oranjetip:

Feest? even 
langs Fonteyn!

 

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

www.schoonheiddssaloncorine.nl

Corine Niels
026 4721614
06 38916465





Hypotheken
Verzekeringen

Hypotheken

Verzekeringen

Belastingen

Vermogensvorming

Zakelijke financieringen

www.finanscoop.nl

movemenntt
next movement
ne

... ook voor volwassenen!.... ooookk voor vvololwwaassssenenen!!!!

... ook vovooror vvololwawaasssssseenennenenen!!!!
next movement

Zumba donderdag 20.00

Total Workout woensdag 20.30

Streetdance Adults dinsdag 19.30

www.nextmovement.nl  

2 zakken 
C1000 chips van 

200 gram 

(naturel of paprika)
Blijderveen

Heteren

Deze actie is alleen geldig bij C1000 van Blijderveen in Heteren en

is geldig t/m zaterdag 3 mei. Per huishouden 1 bon!

Van € 1,75 voor € 1,-
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Tandartspraktijk Van de Poppe wordt geleid 

door Sebastian(32) en Sarah(32) van de 

Poppe; hij jurist, zij tandarts. Afstuderen 

in Nijmegen leidde tot neerstrijken in Elst 

en de praktijk bestaat sinds 2005. Het stel 

heeft ook een afdeling in de Schuytgraaf in 

Arnhem.

‘Helemaal gezond begint bij een gezonde mond’

Sarah leidt de tandheelkundige poot van het bedrijf; het  

management is in handen van Sebastian. Hij vertelt: ‘Onze 

filosofie is gebaseerd op twee principes: preventieve zorg en ˆ 

daaruit voortvloeiend ˆ het op termijn beperken van de kosten.’

De praktijk bestaat uit een team van tien man, twee stagiares 

niet meegerekend. ‘Die twee rouleren per tien weken. Wij zijn 

een gecertificeerde opleidingspraktijk.’ Van de Poppe praat over 

een enorme groei sinds de start, negen jaar geleden. ‘We zijn 

verdrievoudigd en hebben verschillende praktijken  

overgenomen in de omgeving.’

‘Angst speelt mensen parten, 

zonder dat ze zich realiseren 

dat hun gezondheid in het 

geding is. Angst voor pijn en 

voor financieel gedoe is een 

reden om te denken: ik voel 

niets, dus ik heb niets. 

Veertig procent van de bevolking heeft op één of andere manier 

angst voor de tandarts en alleen een regelmatig bezoek aan de 

praktijk kan dat voorkomen.’

Van de Poppe is van mening dat gezondheid begint bij de 

mond. ‘Alles gaat daar naar binnen, dus moet je zuinig zijn op 

tandvlees, gebit en tong. Een (overigens niet wetenschappelijk, 

AvV) onderzoek in de VS heeft aangetoond dat van een x-aantal 

overledenen de mensen mét tanden gemiddeld tien jaar ouder 

waren dan de mensen zonder...’

De praktijk heeft een team met onder meer een mondhygiënist 

annex docent en de orthodontiespecialisatie, die zoals gezegd in 

handen is van Sarah. De invloed van een gezonde mond en een 

gezond gebit is dus van invloed op de algehele gezondheid. Van 

de Poppe blijft hameren op twee controles per jaar. Het cliché 

‘voorkomen is beter dan genezen’ blijft van kracht. En ook de 

morgenstond blijft goud in de mond hebben...

Door Aart van VeenTandartspraktijk Van de Poppe werkt preventief

VAN DE POPPE
tandartspraktijk
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Het is al weer bijna een jaar geleden dat Koningin Beatrix afstand deed van de troon. Daarmee kreeg Nederland na ruim 

122 jaar weer een koning. Met het aantreden van Koning Willem Alexander verdween ook Koninginnedag. De koning 

gaf er zijn voorkeur aan om Koningsdag niet meer op 30 april te vieren maar op 27 april. De dag van zijn verjaardag. In 

2014 valt dit op een zondag waardoor de eerste Koningsdag wordt gevierd op zaterdag 26 april. De koning, koningin, 

prinses van Oranje en de overige leden van het Koninklijk Huis en de Koninklijke Familie vereren die dag de gemeenten 

Amstelveen en De Rijp met een bezoek. 

In de gemeente Overbetuwe zijn er in een groot aantal kernen op Koningsdag weer tal van activiteiten voor jong en oud. 

Ieder jaar ben ik daar bij, samen met de wethouders. Duidelijk zichtbaar is het plezier wat inwoners van Overbetuwe aan 

het feest beleven. 

Ik heb dan ook diep respect en bewondering voor de Oranjeverenigingen en –comités. Veelal in kleine samenstelling 

zorgen zij er voor dat er letterlijk wat te doen is op deze feestelijke dag. Traditiegetrouw is er ieder jaar een evaluatie 

met de organisatoren. Het is steeds moeilijker voor de Oranjeverenigingen en –comités om vrijwilligers te krijgen die 

mede de activiteiten organiseren. Helaas heeft dit er in het verleden toe geleid dat Oranjeverenigingen door gebrek aan 

bestuursleden en vrijwilligers zijn gestopt. 

Dit is natuurlijk erg jammer want Koninginnedag en nu Koningsdag is een mooie Nederlandse traditie. Een dag waarop 

we gezamenlijk de verjaardag van ons staatshoofd vieren met tal van leuke activiteiten. Mocht de Oranjevereniging of 

–comité in uw kern een beroep doen op uw steun, pak dit dan met beide handen aan. Koningsdag moeten we blijven 

vieren. 

Ik wens de organisatoren veel succes en alle deelnemers en bezoekers veel plezier toe op de eerste Koningsdag in de 

gemeente Overbetuwe en Nederland!

Toon van Asseldonk

Burgemeester gemeente Overbetuwe

H ETEREN
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Beste Dorpsgenoten,

Dit jaar de eerste Koningsdag voor ons allemaal. Wat een verandering, wat waren we gewend aan Koninginnedag op  

30 april. Zelf heb ik tijdens de voorbereidingen van deze Koningsdag regelmatig de fout gemaakt en het woord  

Koninginnedag uitgesproken. Maar op 26 april 2014, dan is het echt zover en gaan we er met zijn allen een geweldig 

mooie dag van maken. De eerste Koningsdag is dan een feit. Koningsdag is een hele verandering maar wij zagen het 

ook als een mogelijkheid mee te veranderen. Een dorpsfeest, midden in het dorp, het feest op straten en pleinen. En wat 

te denken van de eerste Koningsnacht op 25 april waarbij vanaf 19:30u op het plein rondom Grand Café- Zalencentrum  

“De Bongerd” muzikale klanken van een live band zullen klinken. 

 

Wij willen nogmaals onze dank uitspreken naar de familie van den Hof en de familie Berghuis voor de jaren lange gast-

vrijheid op het terrein bij Manege de Fruithof. Vele jaren zijn zij voor ons een geweldig onderkomen geweest waar vele 

van u leuke herinneringen aan hebben overgehouden.

Wij zijn blij met alle medewerking die wij de afgelopen maanden hebben mogen ontvangen van zowel Gemeente 

Overbetuwe, de Ondernemers Vereniging Heteren, familie Peters van Grand Café- Zalencentrum “De Bongerd” en verzor-

gingshuis Liefkenshoek. 

 

Ook binnen het Oranje Comité heeft er een verandering plaats gevonden. Bijna een geheel nieuw team van enthousiaste 

vrijwilligers is aangetreden. Afgelopen september hebben we voor het eerst bij elkaar gezeten. Sommige leden kende 

elkaar niet eens maar in korte tijd waren de patronen uitgezet en de taken verdeeld. Ik ben dan ook super blij met het 

vernieuwde en enthousiaste team.

 

Voor u ligt “de Peperbus” een magazine voor en door inwoners van Heteren.

Het is een magazine waar wij als inwoners van Heteren met zijn allen trots op mogen en kunnen zijn.  

Als Oranje Comité vinden wij het geweldig hoe wij hebben mogen mee praten over de realisatie van deze speciale  

Oranje editie. Hiervoor willen wij de redactie hartelijk 

bedanken.

 

Dan rest mij u allemaal een fantastische Koningsnacht en 

Koningsdag toe te wensen.

 

Graag zien wij u op 25 en 26 april op het evenemententer-

rein bij “De Bongerd”.

 

Namens het Oranje Comité Heteren,

Bart ten Westeneind, voorzitter.

KONINGSDAG 2014
ZATERDAG 26 APRIL  

OP HET FEESTTERREIN BIJ DE BONGERD
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Programma Koningsdag 2014    

ACTIVITEITEN Vanaf Tot

Verzamelen voor de fietsoptocht bij hoofdingang van Liefkenshoek 08.30 -

Vertrek fietsoptocht met verkeersbegeleiders 09.00 -

Aankomst fietsoptocht bij de Bongerd 09.45 -

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

09.45 -

Koningsdag ontbijt 10.00 -

Prijsuitreiking versierde fietsen en kleurwedstrijd 10.30 -

Oplaten ballonnen 10.45 -

START PROGRAMMA 2-12 JARIGEN

Aanvang kinderspelen Paspoorten kunnen worden afgehaald bij 
de wagen van het Oranje Comité Heteren.

11.00 12.30

Optreden Next Movement 12.00 12.30

Kidz-DJ 12.30 14.30

AquaBubbles 13.00 17.00

Knutselen 14.00 15.30

START OPBOUW VRIJMARKT 14.00

Vrijmarkt 14.30 16.30

START PROGRAMMA 12 JAAR EN OUDER

Eerste deel Zeskamp 14.30 15.30

Tweede deel Zeskamp 16.00 17.00

Prijsuitreiking Zeskamp 17.00

Tijdens Koningsdag zijn op het feestterrein voor u ook aanwezig: DJ ManyMore en EHBO.

Deelname en bezoek aan alle feestelijkheden zijn op eigen risico. 

Het Oranje Comité Heteren aanvaardt geen aansprakelijkheid voor geleden schade.
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Samenstelling Oranje Comité Heteren 2014
Naam E-mail

Bart Ten Westeneind, voorzitter atjtenwesteneind@scarlet.nl

Jan Hoegee,vice voorzitter jan@hoegeenet.nl

Sabine Muys, penningmeester sabinemuys@hotmail.com

Lisette Stap, secretaris lisette.rik@stapelektra.nl

Wilco Dahles, coördinator orde & veilig-
heid

wdahles@gmail.com

Marco Kempen marco@aaexpo.nl

Marc van Dijk gsm.marcvandijk@gmail.com

Lieke Goldsmid liekegoldsmid@gmail.com

Wilt u meer weten of heeft u vragen over het Oranje Comité Heteren kijk dan op onze website www.oranjeheteren.nl  

of mail naar vraag@oranjeheteren.nl 

Vrijdag 25 april LIVE MUZIEK
KONINGSNACHT

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



Persoonlijk wonen begint 
met een goede basis voor 
wanden en plafonds.

Pleisterwerk       

Spackspuiten       

Schuurwerk       

Sierpleister       

Leemstuc       

Lijsten       

Plinten       

Rozetten       

Ornamenten       

Gevelisolatie

Derksen Stukadoors 
’t Veld 3-D, Heteren, Telefoon 0317 35 00 64
info@derksenstukadoors.nl, www.derksenstukadoors.nl

Gespecialiseerd

restauratiebedrijf

DIERENPENSION

T R I M S A LO N

Achterstraat 49   

6666 LB  Heteren   

T: 026 - 4722012

 M: 06 - 25107839

Trimsalon: 06 - 51023376   

E: info@betuwseweide.nl 

 Ook voor Dagopvang www. betuwseweide.nl  
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Voor het eerst sinds 20 november 1890 wordt Nederland weer geregeerd door een koning, namelijk Koning  

Willem-Alexander. Maar wie zijn de voorgangers van Koning Willem-Alexander? Een stukje historie over de Koningen en 

Koninginnen van Nederland.

Willem I, Koning

Koning Willem I is de eerste Koning van het Koninkrijk der Nederlanden.

Willem Frederik Prins van Oranje en Nassau wordt op 24 augustus 1772 geboren in Den Haag als oudste zoon van Prins Willem V en Prinses 

Wilhelmina van Pruisen. Hij trouwt op 1 oktober 1791 in Berlijn met zijn nicht Prinses Wilhelmina van Pruisen en voor de tweede keer op 

17 februari 1841 met Gravin Henriëtte d’Oultremont de Wégimont. Op 16 maart 1815 aanvaardt hij de Koninklijke waardigheid en wordt als 

Koning in Brussel ingehuldigd op 21 september 1815. Koning Willem I wordt in 1815 ook Groothertog van Luxemburg en na de definitieve 

afscheiding van België in 1839 Hertog van Limburg. Hij doet op 7 oktober 1840 afstand van de troon, waarna hij de naam en titel Koning 

Willem Frederik, Graaf van Nassau aanneemt. Zijn zoon, Willem II, volgt hem in 1840 op. Willem I overlijdt in het Niederländische Palais in 

Berlijn op 12 december 1843.

Willem II, Koning

Willem II, Prins van Oranje-Nassau, is van 1840 tot 1849 Koning der Nederlanden, Groothertog van Luxemburg en Hertog van Limburg. 

Willem wordt op 6 december 1792 geboren in ‘Het Oude Hof’ in Den Haag. In 1795 gaat hij met de hele stadhouderlijke familie in balling-

schap naar Engeland. Hij groeit op aan het Pruisische hof en studeert in Oxford. In 1840 volgt hij zijn vader, Koning Willem I, op als Koning der 

Nederlanden, Groothertog van Luxemburg en Hertog van Limburg. Koning Willem II regeert tot zijn overlijden op 17 maart 1849 in zijn paleis 

in Tilburg. Hij wordt opgevolgd door zijn oudste zoon, Koning Willem III.

Willem III, Koning

Willem III, Prins van Oranje-Nassau, is van 1849 tot zijn dood Koning der Nederlanden en Groothertog van Luxemburg en van 1849 tot 1866 

Hertog van Limburg. Koning Willem III wordt op 19 februari 1817 geboren in Brussel. Hij trouwt in 1839 met zijn nicht Sophie van Wurtem-

berg (1818-1877). Zij hebben door hun uiteenlopende karakters geen gelukkig huwelijk. De drie zonen uit het huwelijk, Willem (1840-1879), 

Maurits (1843-1850) en Alexander (1851-1884), sterven allemaal eerder dan hun vader. Koningin Sophie sterft in 1877. Willem III trouwt 

in 1879 voor de tweede keer, met Prinses Emma van Waldeck-Pyrmont (1858-1934). Zij krijgen één dochter, Prinses Wilhelmina. Willem III 

overlijdt op 23 november 1890.

Emma, Koningin

Adelheid Emma Wilhelmina Theresia Prinses van Waldeck en Pyrmont wordt op 2 augustus 1858 in Arolsen geboren als dochter van Vorst 

Georg Victor en Prinses Helena van Nassau. Zij trouwt op 7 januari 1879 met Koning Willem III der Nederlanden. Op 31 augustus 1880 krijgen 

zij een dochter, Wilhelmina. Emma neemt het regentschap waar voor Koning Willem III van 20 tot en met 23 november 1890 en voor haar 

dochter Koningin Wilhelmina van 8 december 1890 tot 31 augustus 1898. Koningin Emma bereidt haar doch-

ter in die jaren goed voor op het vervullen van het Koningschap. Na de inhuldiging van Koningin Wilhelmina 

treedt zij terug maar behoudt een belangrijke plaats in de Nederlandse samenleving. Koningin Emma overlijdt 

op 20 maart 1934 in het Paleis aan het Lange Voorhout in Den Haag.

Koningen en Koninginnen
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Wist u dat?
• Koningin Beatrix op 30 april 2013 om 10.07uur afstand deed van de troon door de akte van abdicatie te ondertekenen in de Mozeszaal van het 

Paleis op de Dam.
• Na zijn moeder koning Willem-Alexander als eerste getuige een handtekening plaatste onder de akte. Daarna volgden Máxima en 31 anderen.
• Door de abdicatie van koningin Beatrix de omvang het Koninklijk Huis is verminderd van zeventien tot tien personen.
• De kinderen van prins Constantijn en prinses Laurentien maken geen deel meer uit van het Koninklijk huis, al blijven ze wel in de lijn van troonop-

volging. Prins Maurits, prins Bernhard en hun echtgenotes zijn eveneens geen lid meer.
 Prinses Catharina-Amalia vanaf de ondertekening van de akte van abdicatie, als beoogde troonopvolger, Prinses van Oranje is.
• Kort voor de abdicatie van koningin Beatrix op het IJ vanaf het fregat Hr. Ms. Evertsen 101 saluutschoten werden gelost. Onmiddellijk na de abdica-

tie gevolgd door een ceremoniële naamswisseling naar Zr. Ms. Evertsen. Vanaf dat moment dragen alle Nederlandse marineschepen het predicaat 
Zijner Majesteits

• Willem-Alexander met zijn 46 jaar de op één na oudste troonopvolger was die het koninkrijk der Nederlanden tot op heden gekend heeft. 
 Koning Willem II was ouder toen hij de troon besteeg, namelijk 47 jaar, 10 maanden en één dag.
• Het eerste officiële optreden van Willem-Alexander als koning, buiten zijn inhuldiging, zijn aanwezigheid op 4 mei 2013 bij de Nationale 
 Dodenherdenking op de Dam in Amsterdam was.
• Het eerste officiële buitenlands bezoek, als koning, op 24 mei 2013 aan Luxemburg was.
• De provincie Gelderland het eerste bronzen borstbeeld van Koning Willem-Alexander bezit. Deze is op 22 januari 2014 onthult in het provinciehuis. 
• De kroon op de nieuwe postzegel niet de Nederlandse kroon is. De Nederlandse kroon heeft acht bogen. De kroon op de postzegel heeft er vier. Dit 

is geen fout, maar door de ontwerpers bewust voor gekozen.

Wilhelmina, Koningin 

Als Koning Willem III in 1890 sterft, is zijn enige dochter nog te jong om te regeren. Koningin Emma neemt daarom als regentes tot 1898 het 

bewind voor haar dochter waar. Koningin Wilhelmina regeert vervolgens vijftig jaar. Als staatshoofd maakt zij twee wereldoorlogen en de dekolo-

nisatie van Indonesië mee. In de jaren 1940-’45 verblijft zij met het kabinet in ballingschap in Londen. Uit het huwelijk, dat zij op 7 februari 1901 

met Hertog Hendrik van Mecklenburg-Schwerin sluit, wordt in 1909 Prinses Juliana geboren. Prins Hendrik overlijdt in 1934. Koningin Wilhel-

mina doet in 1948 afstand van de troon. Zij wil dan weer Prinses Wilhelmina genoemd worden. De Prinses trekt zich terug op Paleis Het Loo in 

Apeldoorn.

Juliana, Koningin

Koningin Juliana regeert van 1948 tot 1980. Koningin Juliana trouwt in 1937 met Prins Bernhard van Lippe-Biesterfeld. Het echtpaar krijgt vier 

dochters: Beatrix (1938), Irene (1939), Margriet (1943, in Canadese ballingschap) en Christina (1947). Het gezin leeft zowel voor als na de oorlog 

op Paleis Soestdijk. Prinses Juliana overlijdt op 20 maart 2004. Haar man Prins Bernhard sterft datzelfde jaar op 1 december.

Beatrix, Koningin

Koningin Beatrix regeert van 1980 tot 2013. Na haar aankondiging van haar aftreden kenschetst minister-president Rutte haar in een toespraak 

als een ‘alom gerespecteerde Koningin met een buitengewone inzet en grote kennis en betrokkenheid’. In 1966 trouwt Prinses Beatrix met de 

Duitse diplomaat Claus von Amsberg. Zij krijgen drie zonen, Willem-Alexander (1967), Johan Friso (1968-2013) en Constantijn (1969). Prins Claus 

overlijdt op 6 oktober 2002. Het gezin leeft vanaf 1981 in Paleis Huis ten Bosch. Koningin Beatrix gebruikt Paleis Noordeinde als werkpaleis. Na 

haar aftreden verhuist zij  terug naar Kasteel Drakensteyn in Lage Vuursche, waar zij ook voor 1981 woonde.

Koning Willem-Alexander

Prins Willem-Alexander volgt zijn moeder in 2013 op als Koning. In 2002 trouwt hij met Máxima Zorreguieta. Zij krijgen drie dochters, Cathari-

na-Amalia (2003), Alexia (2005) en Ariane (2007). In 2003 verhuist Koning Willem-Alexander met zijn gezin naar de Eikenhorst op landgoed De 

Horsten in Wassenaar. Net als zijn moeder gebruikt de Koning Paleis Noordeinde in Den Haag als werkpaleis. Koning Willem-Alexander vervult 

voorafgaand aan zijn Koningschap een aantal specifieke functies en verricht werkzaamheden op diverse terreinen die zijn betrokkenheid bij de 

samenleving tonen. zoals waterbeheer, infrastructuur en ICT, sport en defensie.



Wilt u ook donateur worden?
 

Vindt u het belangrijk dat wij ook in de toekomst de Oranjefestiviteiten kunnen blijven orga-

niseren en wilt u ons daarom financieel ondersteunen? Om het Koningsfeest de komende 

jaren weer mogelijk te maken heeft het Oranje Comité voldoende inkomsten nodig. Er is 

behoefte aan vaste donateurs, omdat die jaarlijks een vaste bijdrage leveren wat een goede 

financiële basis is voor de organisatie van de festiviteiten. Door donateur te worden laat u 

blijken de feestelijkheden in uw eigen dorp op prijs te stellen. U kunt donateur worden door 

onderstaand formulier in te vullen. Uw steun in financiële zin is van harte welkom, daarom 

doen we ook een beroep op u. Bent u reeds donateur? Mede dankzij uw financiële steun van 

de afgelopen jaren kunnen wij de Oranjefestiviteiten in Heteren organiseren. Wij hopen dat 

wij de aankomende jaren wederom een beroep mogen doen op uw financiële bijdrage. 

Doorlopende machtiging

S€PA     

Naam: Stichting Oranje Comité Heteren   

Adres: Meidoornstraat 17, 6666 CJ Heteren  

Land: Nederland     

Incassant ID: NL39ZZZ410515300000     

Kenmerk Machtiging: OCH14……………..    

         

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Stichting Oranje Comité Heteren om doorlopend incasso-

opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven (wegens een donatie voor de 

Oranjefestiviteiten in Heteren) en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig

de opdracht van Stichting Oranje Comité Heteren. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. 

Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.   

        

Naam: 

 Adres: 

  

Postcode:   Woonplaats: 

Land: Nederland E-mail:  

         

Rekeningnummer (IBAN): 

Donatie*:  € 5     € 10     € 15     € 20    anders, nl: € …………………   

         

Plaats en datum:    Handtekening   

         

  

* Aankruisen wat niet van toepassing is.

De doorlopende machtiging kunt u inleveren bij Stichting Oranje Comité Heteren, 

p/a Meidoornstraat 17, 6666 CJ Heteren of op Koningsdag bij de informatiewagen.

Hartelijk dank voor uw bijdrage!
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Fietsoptocht door Heteren

Wilhelmus
Na het Koningsdag ontbijt zal om 09:45 uur een lid van het College van 

Burgemeester en Wethouders ons Koningsdag feest openen. We doen 

dit door gezamenlijk het eerste en zesde couplet van het Wilhelmus te 

zingen.

Eerste couplet:
Wilhelmus van Nassouwe

Ben ik van Duitsen bloed,

den vaderland getrouwe

blijf ik tot in den dood

een Prins e van Oranje

ben ik, vrij onverveerd,

den Koning van Hispanje

heb ik altijd geëerd.

FIETSROUTE 

Vertrek Hyacintenstraat richting Irisstraat

 Rechtsaf naar de Irisstraat

 Linksaf naar de Narcissenstraat

 Rechtsaf naar de Crocusstraat

 Linksaf naar de O.L. Vrouwestraat

 Linksaf naar de Bretagnesingel

 Linksaf naar de Kamperfoeliestraat

 Linksaf naar de Irisstraat

 Rechtsaf naar de Bremstraat

 Linksaf naar de Rauwendaal

 Rechtsaf naar de Hyacintenstraat

 Rechtdoor naar de Olieakkerstraat

 Rechtsaf naar de Bouwert

 Links aanhouden naar de Klaverakker

 Rechtsaf naar de Smidsakker

 Rechtsaf op de Smidsakker

 Linksaf op de Smidsakker richting Flessestraat

Rechtdoor op de Flessstraat naar de Bongerd!

We vertrekken om 09.00 uur vanaf de hoofdingang van  

Verzorgingshuis Liefkenshoek aan de Hyacintenstraat 23. 

Wij verwachten rond 09.45 uur aan te komen bij Zalencentrum 

de Bongerd aan de Flessestraat 54. De lengte van de tocht is 

2,5 kilometer en duurt ongeveer 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

Enkele bewoners van Liefkenshoek zullen dit jaar als jury 

fungeren. Zij zullen de leukste en mooist versierde voertuigen 

uitkiezen. De prijswinnaars worden na het Koningsdag ontbijt, 

rond 10:30 uur, bekend gemaakt. Er zijn 4 prijzen voor de 

jongens en 4 prijzen voor de meisjes beschikbaar. Versier je 

voertuig  zo mooi mogelijk en wie weet ga jij met die leuke 

prijs naar huis.

Zesde couplet:
Mijn schild en de betrouwen

zijt Gij, o God mijn Heer,

op U zo wil ik bouwen

Verlaat mij nimmer meer

Dat ik toch vroom mag blijven,

uw dienaar t’aller stond,

de tirannie verdrijven

die mij mijn hart doorwondt.

EHBO
Helaas gebeuren er ook tijdens 

Koningsdag wel eens onge-

lukjes. Het organiseren van 

hulpverlening moet dan ook goed geregeld zijn. 

Voor het Oranje Comité is het dan ook een ge-

ruststellende gedachte dat deze hulpverlening 

geregeld wordt door de E.H.B.O. vereniging. Zij 

zijn tijdens de feestelijkheden aanwezig met 

herkenbare en gekwalificeerde hulpverleners 

die adequaat kunnen handelen bij calamiteiten. 



Op ons kantoor in Heteren werken rentmeesters, taxateurs, adviseurs op het gebied van Ruimtelijke 
Ordening en Milieu, landschapsarchitecten en makelaars. 
Wij werken niet voor plaatselijke overheden om uw belangen zo goed mogelijk te kunnen garanderen.

Voor welk advies kunt u bij ons terecht?
  Advies en begeleiding op het gebied van Ruimtelijke Ordening en Milieu
  Taxaties van onroerend goed
  Advisering op het gebied van functieverandering en Natuurschoonwet
  Bemiddeling bij aan- en verkoop van onroerend goed
  Bemiddeling en deskundigenbijstand bij onteigening en planschade
  (Erf)pacht- en huurzaken of beheer van landelijk onroerend goed
  Landschapsontwerp en tuinarchitectuur

Bezoek ons kantoor te Heteren
Zoekt u een advies of wilt u een vrijblijvend kennismakingsgesprek? U bent van harte welkom! 
Wij zijn telefonisch bereikbaar op 026 - 379 20 75, of stuur een mail aan info@noordanuspartners.nl

Vestiging Heteren:  Poort van Midden Gelderland Groen 12, 6666 LP Heteren, tel: 026 - 379 20 75
Ook hebben wij vestigingen in Barneveld en De Bilt

www.noordanuspartners.nl  –  info@noordanuspartners.nl

Deskundig op uw erf, thuis in uw regio

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

www.hoogakker-heteren.nl



Wat is UW woning waard? Kies voor een GRATIS taxatie!  
Overweegt u uw woning te verkopen? Dan is het handig om  
nu al te weten wat deze waard is. Ras Makelaars voert daarom  
een GEHEEL GRATIS taxatie voor u uit. Maak een afspraak  
voor een gratis taxatie via email of telefoon! 

RAS Makelaars & Hypotheken 
Hoofdstraat 50, 6671 CE Zetten
0488-420044 - info@rasmakelaars.nl 

KERKLAAN 16              HETEREN 

VRAAGPRIJS: € 319.000,- K.K. 

KLAVERAKKER 5       HETEREN 

VRAAGPRIJS: € 239.000,- K.K. 

HOGE RIEM 7             HETEREN 

VRAAGPRIJS: € 285.000,- K.K. 

BRETAGNESINGEL 17 HETEREN 

VRAAGPRIJS: € 192.500,- K.K. 

NARCISSENSTR. 69    HETEREN 

VRAAGPRIJS: € 179.500,- K.K. 

BRETAGNESINGEL 31 HETEREN 

VRAAGPRIJS: € 275.000,- K.K. 

DE HAANTJES 73       HETEREN 

VRAAGPRIJS: € 235.000,- K.K. 

Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.

Wij vieren 
feest op 
26 april.

Vanaf 
28 april bent u 

weer van 
harte 

welkom.

Fijne Koningsdag!
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Lampionnenoptocht 
25 januari 2014

De AquaBubble is een transparante bal om op het water te 

drijven en is ruim twee meter doorsnede. Via een opening 

kun je in de bal stappen waarna deze wordt afgesloten 

middels een duikersrits. Deze rits is waterdicht waardoor de 

inzittende droog blijft tijdens het lopen over water. Bij elke 

nieuwe inzittende wordt er via een blower circa 5.000 liter 

“verse” lucht in de bal geblazen. De AquaBubbles zijn TUV 

gekeurd. Dit betekent dat de AquaBubbles voldoen aan de 

internationale veiligheid- en kwaliteitseisen. 

Op Koningsdag kunnen de kinderen tussen 13:00u en 

17:00u onder professionele begeleiding lopen over water 

in  een van de grote ballen. Deze activiteit is geschikt voor 

alle leeftijden. Deelname en bezoek aan de Koningsdag  

activiteiten is voor eigen risico. Het Oranje Comité aan-

vaardt geen aansprakelijkheid maar doet er wel alles aan 

om de risico’s zo beperkt mogelijk te houden.

Vrijmarkt
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 loca-

ties is voldoende plaats voor iedereen. 

Vanaf 14.00 uur is iedereen welkom om zijn of haar ver-

koopplekje 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.  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 

informatiewagen van het Oranje Comité.

AquaBubble
Walk on Water!

Op zaterdag 25 januari 2014 organiseerde het Oranje Comité 

de jaarlijkse lampionnenoptocht. Als vanouds is de optocht 

gestart bij Verzorgingshuis Liefkenshoek. 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. Dit jaar werd de optocht vergezeld 

door enkele bewoners van Liefkenshoek die met een huifkar 

zijn meegereden. Langs de route waren veel belangstellen-

de inwoners. Na de optocht stond er een lekker kop soep, 

warme chocolademelk en limonade klaar bij het Wapen 

van Heteren waarna tijdens 

een gezellige kinderdisco de 

voetjes nog even van de vloer 

konden. 

Wij vonden het weer een 

geslaagde avond! Zijn jullie er 

volgend jaar ook weer bij?

Knutselen
Ook dit jaar kan er door de 

kleintjes weer volop geknutseld 

worden. Dit jaar gaan we een 

Boter-Kaas-en-eieren spel maken. 

Alle materialen en begeleiding 

zijn aanwezig.
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Ballonnenwedstrijd
Na het Koningsdag ontbijt en de prijsuitreikingen is voor alle kinderen 

een heliumballon met kaartje beschikbaar. Deze zullen we gelijktijdig 

oplaten. Voor degene van wie de ballon het verste weg is gekomen is 

een leuke prijs beschikbaar. Rond 30 mei 2014 zullen wij de winnaar 

bekend maken op onze website en Facebook pagina. Hou deze dus 

goed in de gaten!

Jubileum voor de Zeskamp
Voor de vijfde keer op rij organiseert het Oranje Comité Heteren 

de beruchte Zeskamp: 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!

De onderdelen van de Zeskamp zijn onder andere:

• Buikschuifbaan, je wordt kleddernat, maar het is toch leuk.

• Funny Soccer, ook al voor de fun.

• Hindernisbaan, behendigheid en snelheid op en top.

• Tobbedansbaan, een uitdaging voor jong en oud.

Naast deze onderdelen zijn er nog enkele andere onderdelen 

die we op de dag zelf bekend maken.

Het eerste deel 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 16.00 uur wordt voortgezet.  

De prijsuitreiking is rond 17:00 uur. 

De Zeskamp zal dit jaar opgesteld staan op de parkeerplaats 

voor de Bredeschool. Neem daarom sportschoenen mee die nat 

mogen worden. Er is in de sporthal gelegenheid om na afloop 

even te douchen zodat je daarna weer fris op kan gaan in het 

feestgedruis.

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 4 en maximaal 6 deelnemers 

per team. Wij doen ook een oproep aan de oudere jongeren 

onder ons die de uitdaging aandurven.

Meld je snel aan want VOL = VOL!

Deelname en bezoek aan de Koningsdag activiteiten is voor  

eigen risico. Het Oranje Comité aanvaardt geen aansprake-

lijkheid, maar doet er wel alles aan om de risico’s zo beperkt 

mogelijk te houden.

Kidz-dj - Ik hou van Oranje Show
Dit jaar is de Kidz-dj met zijn Ik hou van Oranje Show in Heteren. Vanaf 12:30u tot 14:30 zal hij aanwezig zijn op het feestterrein. 

De Kidz-dj brak een paar jaar geleden definitief door als live-act, toen hij Ahoy op zijn kop zette tijdens het Club van Sinterklaasfeest. 

De Kidz-dj is een crossmediaal muziekconcept, waarbij de grootste wereldhits zijn voorzien van pakkende Nederlandstalige kindertek-

sten. De teksten gaan over de belevingswereld van kinderen en de hits van vroeger zorgen voor een feest van herkenning bij de ou-

ders. De show staat garant voor een flitsend (dans)feest voor kinderen van 4 tot 10 jaar en natuurlijk ook voor papa’s, mama’s, opa’s 

en oma’s. In de show zitten veel spelelementen. Zo houdt de Kidz-dj een muziekquiz en test 

de kennis van de kandidaten. Wie heeft de mooiste Koningsdagoutfit? Wie wint de “Ik weet 

alles van Oranje Quiz” en is de royaltyexpert in zijn omgeving? Wie heeft de coolste papa en 

de zwoelste mama? De winnaars ontvangen leuke prijzen. Ook kunnen de kids zichzelf even 

DJ Afrojack wanen, tijdens de grote Scratch met Lex! Scratchwedstrijd!





4 mei 2014 Herdenking in Heteren
Op 4 mei herdenken we de slachtoffers van oorlogsgeweld. Dan is Nederland om 20.00 uur 2 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. 

In september 1944 werd rondom Arnhem hard gevochten, begonnen met Operatie Market-Garden, een grote luchtlandingsoperatie 

waarbij de geallieerde troepen met parachutes en zweefvliegtuigen landden bij Eindhoven, Grave en Renkum. Vanaf de dijk in Hete-

ren een waar schouwspel. Al gauw werden ook de inwoners van Heteren geconfronteerd met het oorlogsgeweld. Op 23 september 

1944 stortten drie Engelse vliegtuigen in Heteren neer. De bemanning sneuvelde en werd begraven op de Algemene Begraafplaats in 

Heteren. Jaarlijks vindt hier de dodenherdenking plaats. Elk jaar wordt door het Nationaal Comité 4 en 5 mei een jaarthema geformu-

leerd. Het jaarthema van 2014 is: Vrijheid geef je door. Op www.4en5mei.nl vindt u meer informatie over de nationale herdenking.

18.00 uur Vlaggen halfstok

19.40 uur Verzamelen van kinderen, ouders, 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  2 minuten stilte

20.02 uur Wilhelmus gezonden door De Lofstem en Ubi Caritas

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 gezonden door De Lofstem en Ubi Caritas

20.15 uur Kranslegging, kinderen leggen bloemen bij de oorlogsgraven

 Liederen gezonden door De Lofstem en Ubi Caritas

20.20 uur De herdenking wordt afgesloten met een defilé langs de oorlogsgraven.  

Het defilé wordt geopend door enkele kinderen uit onze gemeente.

Kleurplaat Koningsdag 2014  
Sponsor: Autobedrijf J. Muys & Zn. 

 

De kleurplaat kan op onze website www.oranjeheteren.nl  

worden gedownload. Tevens zal de kleurplaat op de  

basisscholen en het kinderdagverblijf worden uitgedeeld.

De kleurplaat kan tot en met woensdag 23 april 2014 ingeleverd 

worden bij Autobedrijf J. Muys & Zn. Poort van Midden Gelderland 

Groen 1a te Heteren. Autobedrijf J. Muys & Zn. sponsort de prijzen 

en zal de prijswinnaars selecteren. Wie er in de prijzen zijn gevallen 

wordt bekend gemaakt rond 10:30 uur op het feestterrein.

Er zijn 2 leeftijdscategorieën: 2 tot 6 

jarigen en vanaf 7 jaar. 

Per categorie worden 3 prijzen 

beschikbaar gesteld. 

Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Download kleurplaat op

www.oranjeheteren.nl 
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IJ
WIELHUIS

H E T E R E N
026-4722417

Hyacintenstraat 1 • 6666 BP Heteren • Tel. 026 4722417

Bij aankoop van een nieuwe fiets

2-jarige 
diefstalverzekering 

GRATIS! 
Vraag naar de voorwaarden in onze winkel.

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

www.drukkerijmanta.nl

Wij zijn een moderne drukkerij 

met kwaliteit als uitgangspunt. 

We verzorgen voor zowel bedrijven 

als particulieren diverse soorten 

drukwerk. Of het nu om posters, 

flyers, entreekaarten, jaarverslagen, 

huisstijlen, proefschriften of 

clubbladen gaat, iedereen bij ons 

zet zich in om tot een mooi resultaat 

te komen. Tevens verzorgen wij 

fotowerk op borden, zeildoek en 

canvas. Kijk op onze website of bel 

gerust voor meer informatie!
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Jimi Hendriks (11) is een zeebioloog in de dop en wil ooit een eigen aquarium opzetten.  

Een brugklasser die nogal uitblinkt in het drummen. 

De Heterense  
Jimi Hendriks drumt! 

In de garage aan de Lage Riem is een (bijna) geluidsdichte stu-

dio gebouwd, waar Jimi menig uurtje oefent op de vele soorten 

drums en bekkens. De termen vliegen om de oren als Jimi in 

sneltreinvaart uitlegt wat je zoal nodig hebt: “2 stokken, een hi-

hat, snaredrums, 3 toms, bassdrum, crash. En een koptelefoon.”  

En….. een groot talent.

Van zwemles naar drumles
Zijn talent voor drummen kwam bovendrijven toen hij mooie 

dingen op de radio hoorde en net zijn zwemlessen had afge-

rond. Tijd voor een nieuwe bezigheid. De proefles pakte zo goed 

uit dat hij als 6-jarige meteen door mocht, terwijl je eigenlijk  

7 jaar moet zijn om drumles 

te krijgen. “Ik kan mij lekker 

uitleven, ook als ik boos ben.” 

Hij vertelt trots: “Violisten 

hebben het beste ritmegevoel, 

drummers komen daarna.” 

Begin dit jaar deed Jimi mee aan het Prinses Christina Junior 

Concours. Van de 315 kinderen t/m 11 jaar werd hij derde.  

Hij mag daardoor meedoen aan een Classic Express-concert. 

Nooit zenuwachtig
Jimi werd geboren in Arnhem, woonde aan de Beemdhof en nu 

aan de Lage Riem. Na basisschool De Klimboom zit Jimi nu op 

11-jarige leeftijd in de brugklas van het Stedelijk Gymnasium 

in Arnhem. “Mijn mooiste vakken zijn Grieks, Latijn, wiskunde 

en beeldende vorming. Ik heb veel huiswerk en drum meestal 

een kwartiertje of een halfuur.” Daar blijft het niet bij. Jimi somt 

moeiteloos zijn drumactiviteiten op. “Op maandagavond speel ik 

met het UDI-Jeugdorkest in Bemmel, op dinsdagmiddag bij het 

schoolorkest, op dinsdagavond bij de Bigband in Randwijk en 

op vrijdagmiddag heb ik drumles bij drumschool Fred Lankamp 

in Elst. Ik heb regelmatig optredens.” Echt zenuwachtig is Jimi 

nooit. “Het hangt er van af hoeveel mensen er zijn.“

 
Rock
Jimi is groot fan van Metallica en bewondert 

drummers Cesar Zuiderwijk (Golden Earring) en Ton 

Dijkman (Marco Borsato). Zijn mooiste prijs kreeg 

hij van Zuiderwijk, toen hij 4e was geworden (uit 

70 drummers) bij de Groove Tube DrumBattle. Een 

mooie beloning voor techniek, groove, performance 

en muzikaliteit. Zijn opa en oma zijn grote fans, net 

als moeder Irene en vader Leslie. Zus Nadia (14) 

houdt van wat rustigere muziek. Als Jimi is uitge-

drumd mag hij graag vissen kijken, op de computer 

spelen en met vrienden whatsappen. Zijn droom is 

een bezoekje aan het grootste aquarium in Ame-

rika. In een rockband spelen wil Jimi ook graag en 

natuurlijk ooit spelen in een drumkooi. “Dan heb je 

overal om je heen bekkens en zo hangen.” In 2014 

gaat Jimi nog heel veel leren en optreden. En in de 

toekomst? “Elke prijs winnen die er te winnen valt. 

En nooit opgeven om je droom waar te maken.”

Door Roelie van der Weide



Wil jij in de volgende Peperbus ook een oproep plaatsen? Mail dan naar info@peperbusheteren.nl . Deze actie komt voort uit de Proeftuin 

arbeid, participatie en meedoen (zie ook de Peperbus van februari 2014).

atsen? Mail dan na

b uari 2

t oort uit de Proeftuin 

Kom jij ook in actie?
Heteren is een dorp waar mensen elkaar niet gemakkelijk 

vinden. Heb je een idee of wil je iets met iemand samen 

doen, hoe kom je er dan achter wie dat ook wil? 

Het zou mooi zijn als we in Heteren een digitaal platform 

hebben om vraag en aanbod te matchen. Wie heeft daar 

oog voor/ervaring mee en wil zoiets voor Heteren opzet-

ten? info@peperbusheteren.nl

Ik rij elke donderdagochtend om 9.15 uur naar de markt in Elst. Wil je met me mee? Na ongeveer een uur zijn we weer terug in Heteren.Henriette Bos, De Beukennoot: henriettejbos@gmail.com of 026 7502477

Het zou mooi zijn als er ergens in het dorp een groot 

bord hangt waar je kan lezen wat er te doen is en 

waar je oproepjes kan plaatsen of een oproep mee 

kan nemen om op te reageren. Zoals in de C1000 

maar dan beter zichtbaar en uitnodigender. 

Heb jij een idee? Ben je handig?

info@peperbusheteren.nl 

Ik wil wel zwerfvuil opruimen. 

De gemeente levert zakken en prikkers. 

Wie doet er mee? Meld je aan via 

heteren@kerngezond-overbetuwe.nl 

of 026 4722214 (receptie Liefkenshoek) 

en je wordt teruggebeld.

Tandartspraktijk Van de Poppe
Voor Orthodontie & Mondhygiëne

Tandheelkunde beoefenen zoals wij zelf behandeld willen worden.

Tandartspraktijk Van de Poppe is gevestigd aan: 
Morel 5 (tegenover de Bredeschool De Kersentuin)
in Elst, telefoon (0481) 35 11 03
www.vdpoppe.nl

VAN DE POPPE
tandartspraktijk
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Hulp gevraagd bij initiatieven 
Dorpsontwikkelingsplan Door Harold Schulte

Na maanden van voorbereiding is in juli 2013, met medewerking van diverse  

inwoners, het Dorpsontwikkelingsplan Heteren gelanceerd. Hierin zijn wensen en 

ideeën beschreven, om de leefbaarheid in Heteren te vergroten. Vanuit diverse  

thema’s is een vertaling gemaakt naar concrete initiatieven. Sinds juli 2013 is er het 

nodige gebeurd, maar hoe staat het er nu voor? Vragen die de Dorpsraad graag wil 

beantwoorden.

e

 

Toetsing plan door de gemeente 
Na de oplevering van het plan aan alle inwoners in het dorp, is dit plan ook naar de 

gemeente gegaan. Vervolgens is het formele traject gestart waarin het plan wordt 

getoetst langs gemeentelijke beleidskaders en visie. Hoewel tijdens het schrijven 

van het plan al rekening is gehouden met deze kaders, is deze stap belangrijk om 

medewerking te krijgen van de gemeente bij het realiseren van initiatieven. Deze 

fase is bijna afgerond en hierin is ook een rol weggelegd voor de Kernenadviseur. De 

Kernenadviseur is de schakel vanuit de gemeentelijke organisatie naar Heteren. Sinds 

kort is er een nieuwe Kernenadviseur voor Heteren, Carin Wüstefeld. Carin is het type 

bruggenbouwer en gelooft sterk in samenwerken, want als een dorp iets wil, kun je 

dat het beste samen vormgeven en realiseren. 

Kunstgras op trapveld Narcissenstraat
Dat het Dorpsontwikkelingsplan niet alleen een mooi dossier is met ideeën, 

is het afgelopen jaar wel gebleken. Een aantal initiatieven, waarbij toetsing 

aan beleidskaders niet nodig was, zijn gerealiseerd. De start van buslijn 53 

naar Wageningen is kort na het ‘concept’ Dorpsontwikkelingsplan van start 

gegaan. Maar ook ‘De Peperbus’ en het ‘kunstatelier in de brede school ‘ 

hebben het levenslicht gezien. Bij het ter perse gaan van dit nummer wordt 

het gras van het trapveldje aan de Narcissenstraat vervangen door kunstgras. 

Dit laatste initiatief wordt voor de helft gefinancierd door de gemeente. De 

andere helft is mogelijk gemaakt door het Rabobankfonds van Rabobank 

Oost Betuwe en de Woningstichting Heteren .

Hulp inwoners Heteren essentieel
Hoewel de gemeente nog niet helemaal klaar is met de toetsing van het 

Dorpsontwikkelingsplan aan de beleidkaders, kan er wel gestart worden 

met het realiseren van initiatieven uit het plan. Dat kan alleen met uw hulp. 

Heeft u interesse om te helpen, meldt u zich dan aan bij de Dorpsraad via 

info@dorpsraadheteren.nl onder vermelding van het initiatief. De lijst met 

initiatieven is te vinden op pagina 59 van het Dorpsontwikkelingsplan, maar 

ook te downloaden via de websites www.dorpsraadheteren.nl en  

www.peperbusheteren.nl. Aanmelden kan eveneens bij de leden van de 

Dorpsraad. Tevens kunt u hen benaderen voor vragen, de telefoonnummers 

staan op de website van de Dorpsraad.



Next Movement valt in de prijzen!                                                                                                                                      
De wedstrijdteams van Next Movement hebben op zondag 9 maart deelgenomen aan het landelijke 

dansevenement Shell We Dance in de Junushoff in Wageningen. The Flex Formation mocht als jong-

ste dansgroep het spits afbijten. Zij moesten het opnemen in een categorie met maar liefst 16 ande-

re dansgroepen. Met een 4e plaats hebben zij net geen podiumplaats weten te bemachtigen maar 

gezien het hoge niveau van deze dag is dit een ongelooflijk goede prestatie! The Fresh Formation is 

inmiddels een bekend gezicht tijdens hiphopwedstrijden. De dans knalde van het podium waardoor 

The Fresh een mooie 3e plaats behaalde. Tot slot The Funky Formation in de categorie 18+. Ook deze 

wedstrijdgroep haalde een welverdiende 3e plaats. Een dag vol goede resultaten die vooral ook erg 

gezellig was!

Heel veel creativiteit bij de 4&8 tallen van ruitersportvereniging “de Hofruiters”!                                                                                                                                     

De 4&8tallen is een van de mooiste evenementen die de ruiters als groep rijden. 4&8 Tallen is bij het grote publiek ook wel bekend als carrousel 

rijden. De ruiters rijden op zelf gekozen muziek en maken diverse figuren en formaties, waarbij een goede dressuur en samenwerking uiterst 

belangrijk zijn. Ieder jaar staat de jury weer voor een enorm moeilijk uitdaging, wie was dit jaar weer het meest origineel? Welke proef werd zeer 

goed uitgevoerd en wie verdient er nog een aanmoediging? Maar ook dit jaar is het weer gelukt. Het hoogst haalbare is de Piet van den Hofprijs. 

Dan ben je als team én origineel én mooi gekleed en heb je ook nog eens een zeer mooie proef gereden. 

De Brug krijgt nieuw bestuur!                                                                                                                         
De noodkreet van het oude bestuur van de brug heeft resultaat opgeleverd. In twee extra 

algemene ledenvergaderingen aan het einde van 2013 werd aangegeven dat de oude 

bestuurssamenstelling te mager was om leiding te geven aan de vereniging. Mede dankzij 

de ondersteuning van de collega vereniging Luctor et Emergo uit Driel heeft de Brug nu weer 

een volwaardig bestuur. De samenstelling is: Barbera Philippo, ledenadministratie, Ineke 

Grobbe, PR en web beheer, Marina Rademakers, vertrouwenspersoon, Jessica Buijing, secretariaat, Hans Jansen, penningmeester, Jan Castelein, 

voorzitter. De bestuursleden hebben aangegeven dat zij zich voor langere tijd committeren. Nadat het bestuur zich heeft ingewerkt wordt er samen 

met de leiding een nieuw beleidsplan vastgesteld. Dit plan wordt gepresenteerd in de nog te plannen ledenvergadering. 

Verenigingen Nieuws

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





4,50
voor maar

Openingstijden McDonald’s Heteren
 Restaurant McDrive

Maandag t/m donderdag 09.00  -  22.00 uur 09.00  -  24.00 uur
Vrijdag en zaterdag 09.00  -  23.00 uur 09.00  -  24.00 uur
Zondag 09.00  -  22.00 uur 09.00  -  24.00 uur
Koningsdag 09.00  -  23.00 uur 09.00  -  24.00 uur

McDonald’s wenst u een
HEERLIJKE Koningsdag 2014!

Niet geldig in combinatie met andere McDonald’s aanbiedingen. Alléén geldig tegen 
inlevering van deze waardebon bĳ McDonald’s restaurant Heteren op 26 april 2014.

KONINGSDAGVOORDEEL
Knip uit en profiteer!

2x Bic Mac
Ook geldig voor 2x McChicken of 2x Quarter Pounder
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Hoe wordt er gespeeld?
Koop Boer geeft uitleg over het spel zoals dat in 

clubverband wordt gespeeld. Voor bridgen zijn aan de 

bridgetafel 4 personen nodig die als 2 paren tegen elkaar 

spelen. Je speelt dan met jouw partner tegen dat andere paar. 

Meestal speel je per avond zes rondes van 4 spellen of wel 

24 spellen totaal. Elke ronde duurt 30 minuten. Bij bridgeclub 

Rijnbridge wordt in competitieverband gespeeld in een A, B en 

C lijn. De A-lijn is de sterkste groep en vanuit deze lijn kan men 

alleen degraderen naar de B-lijn. Vanuit de B lijn kan men pro-

moveren naar de A lijn maar ook degraderen naar de C lijn en 

vanuit de C-lijn kan men alleen promoveren naar de B lijn.

Waar en wanneer wordt er gespeeld?
Op de woensdagavond wordt er in De Bongerd in Heteren  

gebridged van 19.45 uur tot 23.00 uur. De uitslag, het behaalde 

resultaat van die avond, is door aanschaf van geavanceerde 

apparatuur ‘direkt’ bekend. Er wordt dan ook behoorlijk ‘na 

gekaart’ over de behaalde resultaten… De bridgeclub heeft  91 

leden (de jongste is een dertiger en de oudste speler is ruim 80 

jaar). De leden komen voor het merendeel uit Heteren, maar er 

komen ook leden uit Dodewaard, Bennekom, Renkum, Wagenin-

gen, Arnhem, Zetten, Doorwerth en Nijmegen. Het aantal man-

nen en vrouwen is zo goed als gelijk. “Bridgeclub Rijnbridge’ 

is een zeer toegankelijk club, voor alle leeftijden”, vertelt Wim 

Ruisch mede door de lage contributie van slechts € 55,- per jaar.

Tijdens het bridgen is iedereen, op zijn eigen wijze, fanatiek 

maar in afwachting van de  

competitie uitslag drinken we  

gezellig samen ons glas leeg.  

Doordat de leden elkaar goed 

kennen wordt er ook veel ‘thuis 

gebridged’ wat aardig bijdraagt aan 

de ‘socialecontacten’.

(Rijn)bridge traint 
je hersenen
Bridge is een spannend maar ook een heel gezellig kaartspel 

waarbij de hersenen flink aan het werk worden gezet. Maar 

bovendien is bridge ook een sociale denksport. Zo ook bij 

bridgeclub Rijnbridge Heteren waarin competitiestrijd hand in 

hand gaat met gezelligheid. Koop Boer, wedstrijdleider en Wim 

Ruisch, publiciteit en promotie, spelen al sinds de oprichting, 

23 november 1983, bij bridgeclub Rijnbridge Heteren. 

Vol enthousiasme vertellen zij over hun bridgeclub.

Door Barbara van Brakel

Rijnbridge organiseert naast deze  

7 competitierondes ook een 

Zomercompetitie waar elke bridger 

aan kan deelnemen. Daarnaast is er op de 

maandagmiddag vanaf 13.30 uur bridge gelegenheid in Zorg-

centrum Liefkenshoek waaraan iedereen kan deelnemen. Het 

nieuwe bridgejaar start de club met een openingsdrive en wordt 

afgesloten met een slotdrive. Daartussen is er een sfeervolle 

en gezellige kerstdrive met een mooie aangeklede prijzentafel, 

oudejaarsdrive en paasdrive. 

Bridgecursus voor beginners. 
Bridgeclub Rijnbridge is creatief in zijn activiteiten. De club wil 

graag naar de 100 leden. Daartoe hebben zij op 7 en 14 februari 

jl. in de C1000 een bridge demonstratie gegeven. Met deze 

ludieke actie wilden zij meer leden werven en dat is gelukt.  

Eind februari is er een nieuwe bridgecursus gestart met 10  

cursisten. Hopelijk vinden zij het bridgespel zo leuk dat zij lid 

willen worden van Rijnbridge Heteren. Hou je van kaarten of 

kun je bijvoorbeeld toepen, rikken of klaverjassen, dan is bridge 

een absolute uitdaging, want dan heb je er feeling voor! “Er zit 

absoluut meer spanning in het bridgespel ”, aldus Koop en Wim.

Jammer genoeg is er voor de jeugd nog geen mogelijkheid om 

in Heteren te bridgen. Maar als de jeugd wil dan kan zij zich 

aanmelden bij Rijnbridge zodat bij voldoende belangstelling  

‘jeugd bridge’ in Heteren wordt opgepakt.

Wilt u ook dit spannende kaartspel 

leren en uw hersenen trainen, meldt 

u zich dan aan bij Rens de Bot, 

secretaris, via telefoonnummer  

026 47 23 503.
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Zome
een mooie

1 schoppen opening...
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Op zoek naar een fan van het Koningshuis kwam de 

Peperbus uit bij mevrouw Terhier. Geboren als Zeeuwse, 

maar sinds twee jaar woonachtig in Liefkenshoek.

Door Barbara van Brakel
 

“Het is zo’n 
eenvoudig stel”

“Mijn oude zorgcentrum werd verbouwd, waardoor ik op zoek 

moest naar andere zorg. Ik heb toen besloten om dicht bij mijn 

kinderen te gaan wonen.” Haar dochter woont met haar gezin 

in Randwijk en de zoon van mevrouw Terhier woont samen met 

zijn gezin in Blaricum. Haar kleindochter heeft zelfs korte tijd 

voor prins Bernhard, de tweede zoon van prinses Margriet en 

prof. mr. Pieter van Vollenhoven gewerkt.

Mevrouw Terhier laat ons haar mooie 

appartement zien. Zij heeft daar een 

grote huiskamer met open keuken, 

een mooie slaapkamer en een zeer 

ruime badkamer. Zij kijkt uit op het 

speeltuintje en ziet alle optochten 

in Heteren voorbijkomen. Zo ook de 

fietsoptocht op Koningsdag.

Van huis uit is ze erg koningsgezind. 

Zij heeft vier regerende vorsten mee-

gemaakt, al was zij ten tijde van Wilhelmina zelf nog een kind. 

Een groot deel van haar jeugd was mevrouw Terhier in Zeeland 

en zij kan zich de Koninginnedagen nog goed herinneren. “Wij 

gingen vanuit school naar de markt om samen te zingen en 

spellen te spelen, het was een echt dorpsfeest.”

Voortaan kijkt zij op Koningsdag naar de televisie. “Daar zie je 

het toch het beste”, aldus mevrouw Terhier. “Maar ik volg ook 5 

mei en de kranslegging op de Dam 

op 4 mei”, vervolgt ze. “Deze da-

gen mogen niet worden vergeten.”

In de oorlog luisterde mevrouw 

Terhier stiekem naar omroep 

Oranje. “De radio stond in een kast 

in de kamer. Ik zat een keer te 

luisteren naar radio Oranje toen er 

plots aan de deur werd geklopt. Ik 

schrok enorm en heb de deur niet 

opengedaan.”

Ze is een trouwe lezeres van het 

maandblad Vorsten. “Er staan 

mooie verhalen in over diverse konings-

huizen in binnen- en buitenland. Voor 

mij staat op nummer één natuurlijk ons 

eigen koningshuis, maar de konings-

huizen van België en Engeland behoren 

ook tot mijn favorieten.”

Zij toont een exemplaar. Koningin Maxima siert de voorpagina. 

“Zij is een sterke vrouw, een grote steun voor koning Willem 

Alexander. De drie prinsesjes zijn leuke meisjes, al heb ik soms 

ook met ze te doen. Het koningshuis heeft een mooi leven, 

maar het is ook een glazen huis en dat is niet altijd makkelijk.” 

Het is duidelijk dat mevrouw Terhier de prinsesjes hun vrijheid 

gunt. “Van Willem Alexander werd vroeger gezegd dat hij nooit 

koning zou worden en kijk nou eens hoe goed hij het doet.” Vol-

gens haar is er weinig aan te merken op onze koning. “Hij was 

vrolijk tijdens de Olympische Spelen en daar hebben sommige 

mensen kritiek op. Laat hem maar lekker genieten. Het is enorm 

mooi dat hij zo meeleeft, hij is dan ook een sportman.

Het koningspaar is een eenvoudig en vlot stel. Koningin Maxima 

is hartelijk, vriendelijk en makkelijker benaderbaar dan prinses 

Beatrix. Die was en is nog steeds erg meelevend, maar iets 

afstandelijker.”

Van de toenmalige koningin Beatrix herinnert mevrouw Terhier 

zich een bezoek aan Goes. “Zij ging vanuit het stadhuis naar de 

markt. Daar heb ik haar op een afstandje gezien.”

Een voorkeur voor een koning of 

koningin heeft de bewoonster 

van Liefkenshoek niet. In haar 

ogen waren ze allemaal, op hun 

eigen wijze, goed.

“Ik hoop dat wij als land nog 

lang mogen genieten van koning 

Willem Alexander, zijn vrouw 

koningin Maxima en hun drie 

mooie dochters.”

Met dank aan mevrouw Terhier.



In juli 2013 werd u via een huis-aan-huis verspreide folder geïnfor-
meerd over het project Randwijkse Waarden. In de folder trof
u informatie aan over ons plan en over de start van de procedures
rondom het ontwerpbestemmingsplan en de ontgrondings- 
vergunning.

Op het ontwerpbestemmingsplan zijn een vijftal zienswijzen
ingediend. Deze opmerkingen zijn verwerkt in het bestemmings- 
plan. De gemeenteraad heeft vervolgens op 7 januari 2014 het
bestemmingsplan vastgesteld. Bij de verschillende raadsfracties is
er veel vertrouwen over de kwaliteit van het plan en de gewenste
invulling die wordt gegeven aan het gebied. De Dorpsraad Heteren
onderschrijft dit en heeft haar lof uitgesproken over het plan dat in
samenspraak met de omgeving tot stand is gekomen. Tot en met 6
maart j.l. hebben vervolgens het definitieve bestemmingsplan en
ontgrondingsvergunning ter visie gelegen. Twee van de indieners
van zienswijzen hebben tijdens deze periode besloten beroep aan
te tekenen bij de Raad van State.

In het voorjaar van 2014 zal er regelmatig een ecoloog in het
gebied te vinden zijn. De ecoloog zal het gebied inventariseren en
controleren of de informatie uit het bestaande natuuronderzoek
nog klopt. Om te voorkomen dat natuurwaarden worden aangetast
zullen we tijdens de uitvoering van het werk worden begeleid door
een ecoloog.
 
Na het afronden van de benodigde procedures kan worden
gestart met de uitvoering. Er wordt dan gestart met het weg- 
halen van overbodige rasters tussen percelen, vervolgens wordt
de zomerkade verplaatst en het wandelpad aangelegd. Hiermee
verbetert de toegankelijkheid van het gebied. Daarna zal de
bestaande invaart worden opgeknapt en verbreed, zodat de plas
beter toegankelijk wordt voor schepen en de zandwinning kan
starten. De Dorpsraad Heteren heeft het initiatief genomen om de
aanwijzing tot zwemwater op te pakken.

In het najaar informeren wij u weer over de voortgang.

Wanneer u de projectfolder bent kwijtgeraakt bestaat er altijd nog
de mogelijkheid om deze digitaal te verkrijgen. Op onze website
www.dekkergroep.nl kunt u op de projectpagina Randwijkse

Waarden de folder downloaden.

Dekker Grondstoffen B.V.

Waalbandijk 1, 4053 JB IJzendoorn

www.dekkergroep.nl

Randwijkse Waarden
in

ontwikkeling
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wij wensen iedereen veel plezier...

Onze Lieve Vrouwestraat 39 Heteren   T 026 - 479 04 90   F 026 - 479 04 99   E info@wst-heteren.nl   www.wst-heteren.nl

Distributiecentrum Kruidvat

OPEN DAG
VERRASSEND  
KLEURRIJK!

 

Iedereen is van harte welkom

Zaterdag 24 mei 2014
Poort van Midden Gelderland Rood 24 te Heteren

10.00-16.00 uur

Een unieke kans om eens een kijkje te nemen in één van 
de modernste distributiecentra in de Benelux! 

Laat even weten of u komt via:

www.kruidvat.nl/heterenopendag2014

Ervaren 
vakmensen 
met plezier 
in hun werk

www.sertronics.nl



SANAMA
Lichaam en Geest in balans 

Onrust in je lijf? Slaap je slecht? 

Last van overgewicht? Blijf je maar piekeren 

en kun je je gedachten niet stoppen?  

Geen grip op je eetbuien? Heb je 

stijve spieren? Sta je letterlijk en 

figuurlijk onder spanning?

Ik ben Linda Schrijner en na het afronden van mijn opleiding 

tot WellnessCoach startte ik mijn praktijk aan huis in Heteren. 

Sindsdien begeleid ik mensen die fysieke of geestelijke klach-

ten hebben en daar graag meer grip op krijgen. Door inzicht te 

krijgen in jouw gedachten en handelingen leer je tijdens enkele 

gesprekken veel over jezelf en je huidige leefpatroon. Je leert 

jouw stressmomenten te herkennen en je te ontspannen.   

In combinatie met massages en een voeding- en bewegingsplan, 

waar jij je goed bij voelt, zullen je lichamelijke klachten  

verminderen en krijg je weer meer energie.

Om deze balans te (her)vinden, kun je bij me terecht voor een  

ontspanningsmassage of stoelmassage, en binnenkort ook voor 

hoofdpijnmassage. Massages zijn een weldaad voor lichaam en 

geest. Het effect van totale ontspanning en een lijf dat prettig en 

ontspannen aanvoelt is een cadeautje voor jezelf (of voor een ander!).  

Deze massages zijn uiteraard ook afzonderlijk te verkrijgen, dus  

buiten het WellnessCoachings traject om.

Problemen met voeding ontstaan veelal doordat je niet lekker in je 

vel zit. Hierbij kun je denken aan verveling, stress, onrust of emoties 

die de overhand hebben en je uit balans halen. Samen met jou  

bespreek ik de eventuele oorzaken voor het overmatige of  

ongezonde eten en de eventuele gewichtstoename als gevolg.  

Ik maak je bewust van je huidige eetpatroon en de samenstelling van 

de producten die tot nu toe tot je dagelijkse voeding behoren.  

Je krijgt een goed onderbouwd en persoonlijk voeding- en  

bewegingsadvies, gericht op meer energie en een prettig lijf,  

gebaseerd op voedzame producten, dus geen (crash) diëten.

Bij de coachingsgesprekken begeleid ik je in het proces van bewust-

wording en bied ik je ondersteuning bij het hervinden van geestelijke 

en fysieke balans. Hierdoor zal de hoeveelheid stress en de daarmee 

samenhangende klachten verminderd worden en bouw je zelf aan je 

persoonlijke groei.

Voor meer informatie, een afspraak, of het verkrijgen van een massagecadeaubon, bel me gerust:
SANAMA • Praktijk voor WellnessCoaching en Massage

Linda Schrijner • Hoge Riem 17 • 6666 JA  HETEREN • Tel.: 06-48740362
E-mail: linda-balans@hotmail.nl • Voor meer informatie en tarieven: www.sanama.eu

MASSAGE
VOEDING & BEWEGING

COACHING





POL Heteren bv
Poort van Midden Gelderland rood 15 Telefoon  026 - 47 90 111
6666 LS Heteren Telefax 026 - 47 90 112

Postbus 33 E-mail post@pol.nl
6666 ZG Heteren Internet www.pol.nl 

POL blijft bij de weg en bij de tijd!

POL Heteren bv is leverancier van:

Verkeersborden – straatnaamborden – portaalborden
Afzetmaterialen – actiewagens – actieraamwerken

Veiligheidskleding – veiligheidsschoenen
Voertuigsignalering – voertuiguitrusting – voertuiginrichting

Professionele handlampen
Bewegwijzering in full colour
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Bij CarXpert Wim van Dijk bent u 
aan het juiste adres voor:
   Regulier onderhoud en 
specialistische reparaties voor 
elk automerk
APK keuring
Uitlijnen
Aircoservice

Poort van Midden 
Gelderland Rood 2A
6666 LT Heteren
Telefoon: 026-4743213
wimvandijk@carxpert.nl
www.carxpert-wimvandijk.nl



Een bloeiend bedrijf runt Serge van der Zweep samen met zijn vrouw Ellen aan de 

Polderstraat. Honden trainen, honden/schapen fokken en workshops/ evenementen 

organiseren. Zij zijn de enige in Europa met een bedrijfsmatig Border Colliebedrijf.

“Het vak heb ik geleerd van een schapenboer en hondenfokker uit Llanfarian in Wales. 

Ik ging daar iedere maand naar toe. Op die manier zijn wij ook aan onze bedrijfsnaam 

gekomen: Llanfarian Border Collies. Llan (spreek uit als glan) betekent kerk en Farian is 

een naam van een riviertje.”

Dogman from Heteren 
“Als je echt iets wilt, is elke
droom te verwezenlijken” 

Door Roelie van der Weide
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“Het is zaak vroeg te beginnen met zo’n hobby, want kinderen

zijn erg ontvankelijk voor (dieren-)taal.” Zijn vrouw Ellen kocht

een hond bij hem. “Ik heb haar enkele lessen gegeven en zo is

het gekomen.” Ellen geeft workshops, traint haar eigen honden

en zorgt voor alles op kantoor. “Ik heb niet eens een agenda.

Alleskunner Huib Veens uit Heteren is onze onmisbare vrijwilli-

ger, Mireille Kuijpers uit Gennep de vaste medewerker op

kantoor en Kim Garttner uit Herveld zorgt voor de honden.” 

Veelzijdig
Serge kan nooit lang hetzelfde doen. Hij stapt dan ook moeite-

loos over van een ludiek bedrijfsuitje naar een workshop over

leidinggeven of controleert zijn 350 schapen. “Het winnen van

wedstrijden is voorwaarde om honden te kunnen verkopen. Post

gericht aan ‘dogman from Heteren’ komt dan ook gewoon aan.

Binnen het vak kent iedereen mij. Waar ik vroeger veel op reis

was om trainingen te geven, hebben wij nu een prachtig bedrijf 

hier en komt iedereen naar ons toe.” 

Als bijzondere momenten noemt 

Serge een workshop die hij gaf aan 

de Olympische bondscoaches

over (behoud van) passie en recent 

de verkoop van 2 honden aan de 

kampioen van Wales. “Een hele eer. 

Het is toch de bakermat.” Ook geniet 

Serge van de demonstraties die 

hij geeft voor de Oranjevereniging 

Heteren. “Leuk als iedereen komt 

kijken op onze open dag of tijdens 

wedstrijddagen.”

 

Meer informatie via 

www.bordercollieevents.nl.

Trainen, trainen, trainen
In de wedstrijd gaat het er om dat je over een afstand van 500

tot 1000 meter een Border Collie schapen laat ophalen.

De hond moet bepaalde strakke lijnen lopen, door poortjes gaan

en vooral rustig de schapen bijeen houden. Alle commando’s

zijn Engels. “Dit is traditie en het gaat om een internationale

sport in o.a. Japan, Brazilië, Groot Brittannië, Noorwegen.” Serge

fokt zelf Border Collies en haalt 80 procent van zijn aankopen uit

Groot Brittannië. “ Je probeert 100 en hoopt op 1 topper die met

allerlei schapen kan trainen.” Serge is momenteel Nederlands

Kampioen en de nummer 4 van Europa. Eens in de 3 jaar zijn er

wereldkampioenschappen, waaraan Ellen ook meedoet. “ Ik ben

nu 2e van de wereld en hoop in september Wereldkampioen

te worden in Schotland. Er komt 80.000 man publiek en meer

dan een miljoen zit voor de buis. In 1873 was ooit de eerste

wedstrijd.”

Engelse buurvrouw
Serge is geboren en getogen in

Renkum. “Een oude Engelse buur-

vrouw had een Border Collie, die vaak

bij ons logeerde. Toen ik 10 jaar was

kreeg ik een boek over 50 jaar ‘Sheep

and Border Collies’. Ik was vanaf de

eerste seconde geboeid. Na schooltijd

keek ik plaatjes, want Engels lezen 

kon ik nog niet.” Die passie mist hij 

nog wel eens bij de jeugd. “Nu is er 

internet; toen ging alles via foto’s. Pas 

later kwamen de video’s, waarop je 

zag hoe een Border Collie met gedre-

venheid z’n werk deed.” Serge begon 

met een Border Collie en een eenden-

koppel om te oefenen in het drijven. 



26 april live muziek Wim Polman

van 19:00 tot 23:00 uur

ee n us

 heb je een idee voor 
een leuk artikel: 
meld het dan op

www.peperbusheteren.nl



*



52 | 

Eieren zoeken
Op kinderboerderij Overbetuwe mogen de kinderen uit de 

omgeving op Eerste Paasdag eieren komen zoeken.  

Volgens de kinderboerderij is de paashaas alle eieren dáár 

verloren. De zoektocht begint om 13.00 uur aan de  

Uilenburgsestraat 1b in Heteren.  

Voor meer informatie: telefoon 026 472 07 07 of 

www.gezinsboerderij.nl

Dat de Peperbus graag gelezen wordt door veel Heterenaren 

wisten we. We doen ons best voor ieder wat wils te plaatsen aan 

onderwerpen. We hebben echter een hele belangrijke doelgroep  

te weinig aandacht gegeven. Dat constateerden we dankzij  

onderstaande reactie van een betrokken lezeres.

Myrthe van Bussel, bedankt voor je leuke reactie. En alle kinderen 

van Heteren, wij gaan hier in de toekomst rekening mee houden.

De redactie van de Peperbus.

Van de redactie...

Midsummer Night 
Heteren op  
vrijdag 20 juni
 

 

Vorig jaar heeft Ondernemers Vereniging Heteren voor het 

eerst Midsummer Night georganiseerd. Door het enorme 

succes wordt dit evenement herhaald en wel op 20 juni 

aanstaande.  

 
Schrijf deze datum daarom alvast op in uw agenda, want 

van 18.00 tot 23.00 uur kunt u weer genieten van diverse 

kraampjes, verenigingen die zich willen presenteren en 

leuke attracties voor kinderen. Kortom ook dit jaar wordt 

het weer een waar spektakel. Houd de posters in de gaten 

die vanaf begin juni in het dorp worden opgehangen of 

raadpleeg de website van de Peperbus  

www.peperbusheteren.nl

et 

e
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HUISSTIJLEN
MAGAZINES
BROCHURES

FOLDERS
FLYERS

WEBSITES
WEBSHOPS

CMS 
APPS

SOCIAL MEDIA 
EN VEEL MEER

www.streamers.nl

MOOI WERK!
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/heteren /heteren

www.peperbusheteren.nl

Lekker Mediterraans gemaakt voor u!

Huiskamerrestaurant 
Lunch - Afternoon tea – Diner - Tafelgasten 

www.de-beukennoot-heteren.nl  
tel: 026 – 750 24 77 
Rauwendaal 21  
6666 BX Heteren Melsa mediterrane producten 

Weerbroek 28b • 6666 MN Heteren 
info@melsa.nl • www.melsa.nl



De klant is 

 Koning
Wij wensen heel Heteren een fijne Koningsdag!

Weerbroek 18 • 6666 MN Heteren  • T: 026 - 472 20 49 • F: 026 - 474 38 56 • www.kunst-heteren • info@kunst-heteren.nl

Voor al uw installatiewerk!


