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Voorwoord

at een jaar is dit geweest, en wat gaat het dit jaar worden. Alweer een jaar  
verder waarin we met z’n allen in een zeer onzekere tijd leven. Een jaar waarin 
ondernemers het e tra zwaar hebben en op de proef worden gesteld. Ook wij  
als Oranje Comit  hebben last van de gevolgen van het coronavirus, maar pro-
beren hier en daar toch te doen waar we voor staan  organiseren.

Gelukkig hebben wij met de steun van onze altijd trouwe sponsoren toch nog 
het een en ander kunnen doen. ij hebben onder meer al tweemaal de be-
woners van iefkenshoek kunnen verblijden met een mooie bos tulpen. at 
een genot om die lach op hun gezichten te zien en de dankbaarheid te voelen.  
Ook hebben wij de scholen geholpen met een bijdrage voor materialen waar-
mee de kinderen weer verder kunnen en hebben wij pakketten met Halloween-
decoratie verloot via acebook, zodat het dorp meerdere griezeltuinen had 
voor een spannende wandeling. En dan de Corona Chill each van de jongeren-
soos  ook daar hebben we een bijdrage kunnen leveren door middel van aan-
kleding van het terrein. e kinderen konden springen op een springkussen 
dat wij geregeld hadden. aarnaast werden ook onze sponsoren niet vergeten   
zij mochten allen een banketletter in ontvangst nemen. Al met al zijn wij 
blij dat we dit toch nog hebben kunnen organiseren. e hebben nog genoeg  
idee n en plannen voor de komende tijd, maar het is even afwachten wanneer 
we deze kunnen en mogen uitvoeren.

it jaar is de weede ereldoorlog 7  jaar geleden. Op 4 mei herdenken wij de 
slachtoffers die in de regio en overal op vredesmissies waar dan ook ter wereld, 
gevallen zijn tijdens de oorlog en in de periodes daarna. it herdenken doen wij 
graag samen, op de begraafplaats aan de Achterstraat in Heteren. e kans dat 
dit wel door kan gaan met publiek acht ik zeer klein, maar wij hopen er toch een 
mooie respectvolle herdenking van te kunnen maken met o.m. het leggen van 
bloemen en de traditionele twee minuten stilte. omenteel zijn we alweer druk 
bezig om in ieder geval een livestream te realiseren die wij u aan kunnen bieden 
om dan toch vanuit huis aanwezig te zijn bij de herdenking.

an rest mij alleen nog te zeggen  denk allen aan elkaar, hou vol en hopelijk zien 
we elkaar snel weer in goede gezondheid tijdens een van onze evenementen.
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samen met de beroemde tekenaar eter van Straaten. Aanleiding 
was een incident op het voetbalveld, dat door de voetbalbond zwaar 
was bestraft. e twee bezoekers troffen die dag in de Sprokkelenburg  

 sober, maar beeldschoon door zijn wanden met honderden beschil-
derde tegels’  alleen de 8 -jarige eigenaar. Hij vertelt ons iets van 
zijn caf ’, schreef eereboom, en van zijn leven  vijf jaar gevaren, 
bij de cavalerie, trambestuurder in Arnhem, andere bezigheden.  
Och, zegt hij kalm, zo maak je nog eens wat mee.’ Over het voetbal 
liet Jansen zich niet uit de tent lokken. Ja, dat was me wat , was  
het enige commentaar dat de journalist uit zijn mond kon noteren. 

In 19 7 verkocht Jansen de zaak aan de familie Vrijhoef. ie beleef-
de er, zo vertelde in  in 1 , mooie jaren. e herinnerde zich 
vooral drukke dansavonden. e hingen met de benen buiten.  

aar door de komst van ruw volk uit ageningen en Arnhem 
ontstonden er op den duur geregeld vechtpartijen en besloot de 
familie er een punt achter te zetten en een bistro te beginnen. 

In 199  zijn Jan Vogelaar en ilna van den Hof het restaurant 
gaan e ploiteren. Een hele leuke tijd, herinnert ilna zich, maar 
ook hard werken. e verdienden niet genoeg om een fulltime kok 
in dienst te nemen, en moesten dus alles zelf doen. Op heel druk-
ke avonden en bij feesten en partijen kregen ze hulp van diverse 
vrouwen uit het dorp. Vele echtparen die elkaar jaren daarvoor  
in de dancing hadden leren kennen, vierden later hier hun jubi-
leum.

Of het nu ging om rouwen en trouwen, een notari le veiling, een 
speelavond van de plaatselijke damvereniging Sprokkelenburgs 
Vrienden’, de jaarvergadering van duivensportvereniging ot 
Ons Genoegen’ of een ontmoeting van de schietvereniging e 

ijnschutters’, half Heteren was kind aan huis bij de Sprokkelen-
burg. En altijd zal het ongeveer zo zijn gegaan  ze dronken een glas, 
ze deden een plas en vervolgens namen ze er nog n.

Volgens de muurankers dateert het pand, op het eind van de  
lessestraat aan de astanjelaan, van het jaar 1777. Het is van  

oorsprong een boerderij. Het gebouw was getooid met een karak-
teristiek rieten dak. at laatste werd de Sprokkelenburg min of 
meer fataal toen op vrijdag 9 juni 1978 brand uitbrak. Volgens 

in  Vrijhoef was haar man die ochtend samen met een hulp in de 
keuken bezig met voorbereiding voor een bruiloft die vanaf de na-
middag zou worden gevierd. Het vuur begon in de kelder en al snel 
stond het gebouw in lichterlaaie. elfs de brandweer uit Arnhem 
werd erbij gehaald, maar er was weinig aan te redden.

ot 1998 hebben Jan en ilna met veel plezier gewerkt en gewoond 
in de Sprokkelenbrug. aar toen de kinderen groter werden, was 
het een probleem dat hun ouders elk weekeinde bezig waren en zij 
zichzelf moesten vermaken. Het restaurant werd verhuurd en ze 
gingen elders wonen. adat de nieuwe e ploitant in 1 - 1  
stopte, kwam het pand leeg te staan.
Jan en ilna stonden voor de keus om de zaak grondig te verbou-
wen om aan de moderne horeca-eisen te voldoen. iteindelijk 
heeft Jan er vijf wooneenheden van gemaakt. egelijk wilde hij 
het pand zo veel mogelijk in de originele staat herstellen, inclusief 
twee voordeuren. oen de welstandstandsommissie daar bezwaar 
tegen maakte, liet Jan aan de hand van oude foto’s zien dat de 
Sprokkelenburg vroeger wel degelijk twee deuren had.

Het vroeg ook veel geduld om de bestemming te veranderen. oen 
haar man in 19 overleed, zette ilna dat proces tijdelijk stil.  

e had wel iets anders aan haar hoofd. aar na een bericht van 
de gemeente dat ze er illegaal woonde, pakte ze de draad weer op.  

as vorig jaar heeft de Sprokkelenburg definitief een woonbe- 
stemming gekregen. wee woningen aan de voorkant, twee in het  
achterhuis. En ilna zelf woont in het voormalige restaurant, 
met de serre die haar man eraan heeft gebouwd.

aarmee is de Sprokkelenburg niet langer het sociale hart van  
Heteren dat het in een groot deel van de vorige eeuw was. at hart 
gaat binnenkort honderd meter verder van de dijk weer kloppen.

in  vertelde over haar tijd in de Sprokkelenburg in 1 , in 
een serie gesprekken dat het Videoteam iefkenshoek toen op-
nam. e brand verwoestte het historische pand vrijwel helemaal.  

in  Alleen de muren stonden er nog.  In de kranten van die 
dagen was sprake van een schade van een half miljoen gulden.  

e Sprokkelenburg herrees, maar zonder rieten dak. Er was bij  
de brand zo veel verloren gegaan van het oorspronkelijke pand  
dat het nooit meer een monumentenstatus heeft gekregen.
In een groot deel van de twintigste eeuw was de Sprokkelenburg 
verbonden met de naam van caf baas J. C. Jansen. In de eperbus  
van juli 1  vertelde zijn kleindochter iep Jansen over de  
mooie jeugd die zij in de Sprok’ heeft gehad. e herinnerde 
zich ook haar opa, die zowat iedere dag aan zijn vaste tafel zat te  
kaarten. Soms zo fanatiek dat hij geen tijd had voor klanten. aar 
zorgde zijn schoondochter dan voor.

Op een stille zondag in december 19 4 bezocht de journalist laas 
eereboom van de Amsterdamse krant Het Parool het dorp Heteren, 

4

Als er één plek is in het dorp die vroeger al bestempeld kon worden als ‘het hart van Heteren’ dan is het wel de  

Sprokkelenburg. Al bijna honderd jaar geleden was het een ontmoetingsplaats. Als de muren konden praten,  

dan zouden ze vele verhalen te vertellen hebben.

De Sprokkelenburg, 
het oude hart van Heteren
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DOOR SUZANNA KOLENBRANDER EN LOUIS VAN DE GEIJN
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Amper bekomen van de enorme politieke keuzes die ik bij 

deze door corona overschaduwde verkiezingen had, voelt 

de rust in mijn geliefde toren weer als vanouds. Met het 

rode potloodje nog achter mijn oor sta ik ter hoogte van het 

uurwerk van de pas gerestaureerde torenklok. Nee, niet de 

avondklok. Misschien is het ‘uurwerk’ daarvan inmiddels 

gerestaureerd. De klok verwijst naar de tijd van nu maar 

heeft ooit ook verwezen naar de tijd van toen.

ant wat een verschil met de tijd van nu en die van toen, de  
periode waarin ik voor het eerst als 1-jarige, want dan pas was  
je volwassen, moest gaan stemmen. oest ja, want je had toen 
nog een opkomstplicht, die enkele jaren later in 197  werd af-
geschaft. aar hoewel ik als 1-jarige als volwassen werd be-
schouwd, was mijn vader helder in zijn dwingend  advies. Je 
brengt je stem maar uit op de partij waar je moeder en ik ook op 
stemmen. et veel tegenspraak was ik in die tijd niet opgevoed 
en eerlijkheidshalve vond ik het toen ook wel best. aar daar is 
het die ene keer dan ook wel bij gebleven. 

Overigens was de keuze in die tijd iets minder groot dan nu bij 
de laatste verkiezingen 7 partijen . oen al had je de keuze uit  

 partijen, waarvan 1  zogenoemde splinterpartijen. e par-
tijen die er toen toe deden, waren de atholieke Volkspartij,  
de Anti evolutionaire artij, de Christelijk Historische nie, 
de artij van de Arbeid, de oerenpartij, de Communistische 

artij ederland, emocraten , de Staatkundig Gerefor- 
meerde artij, de Volkspartij voor Vrijheid en emocratie, het 
Gereformeerd olitiek Verbond en niet te vergeten de aci-
fistisch Socialistische artij. e partij die enkele jaren later be-
roemd zou worden met de beruchte poster waarop een koe en  
een naakte vrouw in een weiland waren afgebeeld met de spre-
kende tekst S  ontwapenend’. ou, dat was inderdaad het  
geval, maar heel conservatief  ederland sprak er schande  
van. Op de toenmalige verkiezingsborden werden de ge- 
wraakte vrouwelijke edele delen beklad of deels afgescheurd.  

aar wat ik me, met een glimlach, nog wel herinner, is dat  
de S  toen voldoende posters in voorraad had. ijdens die  
verkiezing waren de forse winst vier zetels  van de oeren- 

partij van Hendrik oekoek en de uit het niets’ verschenen  
Hans van ierlo met zijn emocraten  zeven zetels  de  
partijen die de zittende politiek enigszins uit het evenwicht 
brachten.

e laatste jaren kijken we eigenlijk nergens meer van op. Een 
schok was misschien nog wel de entree van Hans Janmaat in de 
jaren tachtig, die namens de Centrum emocraten het vreem-
delingenbeleid hekelde en hamerde op minder immigranten. 
Een rol die Geert ilders vanaf  van hem heeft overge-
nomen. Inmiddels bijgestaan door hierr  audet v  en 
Joost Eerdmans van JA 1. e zijn er inmiddels ook al lang aan 
gewend geraakt dat in een regeerperiode diverse amerleden 
zich afsplitsen en zetelroof als de gewoonste zaak in de politiek 
beschouwen. iet zelden richtten zij een eigen partij op, waar-
bij een gesjeesde e  -COC voorzitter alle records op zijn erelijst’ 
bijschreef. ortom, ik moest mij bij deze coronaverkiezing maar 
liefst door 7 partijen heen worstelen, die met name digitaal en 
via de televisie op de politieke trommels hadden geroffeld. El-
kaar in debatten verbaal de maat hadden genomen en mij daarbij 
niet meteen wisten te overtuigen. Vanaf de verkiezingsborden  
en uit de gelikte folders spatte ook niet direct een boodschap 
waarvoor ik zou kunnen vallen. Al de programma’s opvragen en 
doorlezen was ondanks corona voor mij ook geen oplossing. ee, 
het raadplegen van de Stemwijzer, het ieskompas, artijwijzer 
en de urgeragenda leek mij een uitstekend alternatief. aar na 
het beantwoorden van alle mogelijke keuzevraagstukken bleek 
het antwoord nog niet meteen voor het oprapen te liggen. ij de 
ene wijzer kwam ik uit bij een partij die bij de andere wijzer weer 
onderuit werd gehaald. Je zou bijna nog gaan verlangen naar het 
dwingend  advies van je vader.

iteindelijk heb ik op de laatste dag en in het stemhokje puur op 
mijn gevoel de keuze gemaakt. En nu enkele weken later twijfel 
ik alweer of ik de juiste keuze heb gemaakt. enslotte kruipen 
sindsdien rechts, midden, midden links en misschien echt links 
bij elkaar en polderen zij een kabinet bij elkaar waarmee het land 
de komende vier jaar kan worden geregeerd. Onze rol is uitge-
speeld en dat is in het polderkamertje al lang weer vergeten.
 De Kerkuil.

Verkiezingen toen en nu

Meer leefruimte in huis
U hebt goede redenen om op zoek te gaan naar een glazen vloerluik: 
de ruimte eronder of boven verdient het volle licht en mag gezien 
worden. U runt een restaurant of topklasse (hotel)bar en wilt de 
aandacht vestigen op uw kelder met mooie wijnen. U gunt thuis 
uw bezoek een blik op uw smaakvol ingerichte souterrain. 
Of wilt u uw vrienden de ogen uitsteken met een jongensdroom: 
uw eigen mancave? Met een vloerluik van Linfi  zorgt u voor meer 
leefruimte in uw huis.

Glazen vloerluik |  Elektrisch vloerluik |  Verborgen vloerluik

Meer info? Bel (0318) 61 16 49 of kijk op www.linfi .nl
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Myrthe van Middelkoop Myrthe van Middelkoop 

Een verslaving 
  gedijt in het duister
en dooft in het licht 

Op mijn werk had ik op een gegeven moment te maken met 
agressie. In mij zat een workaholic  werkte soms vijftig zestig uur 
in de week. e agressie, de moeilijke situaties, ik stond altijd aan’. 
Een ernstige structurele overbelasting noemde de ps choloog het, 
toen ik met een burn-out aanklopte. Vervolgens kwam ik thuis te 
zitten met een burn-out, een ernstige depressie en een gigantisch 
drankprobleem. In 1  ben ik weer in loondienst gaan werken, 
toen liep mijn huwelijk ook niet lekker. In de jaren daarna werd 
het echt een glijdende schaal. an ploeter je toch nog door. at ik 
uiteindelijk thuis kwam te zitten, dat was in december 18. oen 
ging het lampje eigenlijk uit en ben ik in de  gekomen. aar de 
huisarts gegaan, dit gaat echt niet goed  ik woog nog 44 kilo, ik at 
niet meer. En ik dronk om toch nog een beetje te functioneren. Ik 
was er inmiddels zwaar afhankelijk van.

Vanaf dat huisartsenbezoek ben ik ook meteen  met behulp van 
medicatie  gestopt met drinken. Ik werd doorverwezen naar de 
reguliere verslavingszorg. an moet je heel lang wachten. Ik was 
twee maanden verder voordat ik daar mijn intake had. oen was 
ik ook twee maanden clean, op wilskracht. Ik vond daar helemaal 
niet wat ik nodig had. Voelde me daar heel ongemakkelijk. Ik was 
er in het verleden met cli nten geweest. Had ook nog behoorlijk 
veel weerstand. an had ik ook nog het idee dat ze hun huiswerk 
niet goed deden omdat ze me behandelden als iemand die nog  
volop gebruikte. En toen was mijn dossier nog een keer zoek. Ik 
ging er al bevooroordeeld in hoor, moet ik zeggen.  

a drie nhalve maand zei die verslavingsarts tegen mij  je zult 
binnenkort wel een terugval krijgen, want dat hoort erbij.’ Ik  
ben nog net niet gelijk doorgereden naar de slijter. innen een 
week zat ik weer op mijn oude niveau. Achteraf had ik geen enkel 
besef hoe het chemisch werkt in je hoofd en had ik geen inzicht 
in tools en triggers. otaal geen weet van wat een verslaving nou 
eigenlijk inhoudt. at het dus wel een chronische, progressieve  
en zelfs dodelijke ziekte is. Ik hing zelf ook heel erg aan het voor- 
oordeel van  het is een kwestie van wilskracht en je stopt toch  
gewoon. Het ging heel hard toen. ijn zelfvertrouwen was op  

dat moment al niet veel. Stigma van de buitenwereld. En dan  
woon je in een dorp, waar je verhaal op straat ligt. at mensen het 
continu over jou en je probleem hebben. at gevoel had ik heel 
erg. at was heel naar. Het was eigenlijk nog vernietigender dan 
de aandoening zelf. Ik raakte heel erg in een isolement. aar de  
supermarkt gaan vond ik vreselijk. Ik zag er slecht uit, dus onder 
de mensen komen vond ik sowieso lastig.  

oen heb ik contact gezocht met een kennis van voeger. ij had 
mij een paar jaar eerder namelijk verteld over haar ervaring met 
een afkickkliniek. Ik had dat nooit bij haar bedacht. Achteraf is 
dat mijn redding geweest. Ik kon mijn verhaal kwijt, mijn ouders 
konden hun verhaal kwijt en mijn dochter werd door haar opge-
vangen. Vanuit haar eigen ervaring was ze ineens een vertrou-
wenspersoon voor ons allemaal. e heeft me letterlijk op sleep-
touw genomen en is mee geweest naar de kliniek.

Ik heb daar zo’n goeie tijd gehad en had het niet willen missen. 
Heb een intensief programma gevolgd, dat duurde  dagen. Ik 
kwam er uit, was van mijn drankprobleem af, mijn burn-out en 
mijn depressie. En ik had handvatten om in herstel te blijven. En 
je bent er natuurlijk nog lang niet, het is net als met je rijbewijs.  
Je kunt je rijbewijs hebben, maar dan moet je nog leren rijden.

Het contact met lotgenoten heeft me heel erg geholpen. Ik 
heb daar vrienden voor het leven aan overgehouden. Helaas 
ook mensen verloren aan de verslaving, inmiddels. e terug-
val is heel erg hoog. u gaat het goed. aar het is niet mak-
kelijk als je uit de kliniek komt  en dan kom je het dorp weer 
in na  dagen. Ik ging op donderdag naar huis en dan zit je 
ineens alleen op de bank. at was heel pittig. Op zaterdag was 
een voetbaltoernooi bij S OO, het van allegooi’. ijn doch-
ter moest voetballen en zei  kom je ook  Ik dacht fuck, want 
dan zit ik wel ineens in het hol van de leeuw van Heteren.  
Ik ben gegaan. En vanaf toen dacht ik  met opgeheven hoofd. Ik 
had inmiddels al aardig met mijn zelfstigma’ afgerekend. Vanaf 
toen was mijn houding  ik ben er gewoon openhartig over. Als 
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“Ga naar de huisarts! Die heeft mij heel fijn  

opgevangen. Ze heeft mijn verhaal aangehoord 

en mij doorverwezen voor mijn alcoholverslaving. 

Toen moest ik wel door. Ik had namelijk de bodem 

van de put bereikt. Voor mijn gevoel kon ik  

niet dieper.”
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mensen het er dan toch over willen hebben, doe het dan maar  
met mij. Ik vertel mijn verhaal wel. et de steun van mijn ouders 
en mijn familie en mijn kinderen vind ik het nu  ik had het hele 
verhaal en alle ellende ook niet meer willen missen.

oor mijn verhaal te delen met cli nten  ik ben inmiddels werk-
zaam bij het I  egionaal Instituut egeleid onen   met 
verslavingsproblematiek ga ik naast ze staan in de begeleiding. 
Heb daarvoor een opleiding tot ervaringsdeskundige gevolgd. 
Het delen van ervaringen kan voor cli nten heel helpend zijn.  

et name schuldgevoel, schaamte, stigma maakt dat mensen  
in een isolement raken. Ik heb geleerd  Een verslaving gedijt in 
het duister en dooft in het licht’.

odra je er openhartig over bent, ben je het grootste gedeelte van 
je conse uenties al kwijt. Het isoleren is gewoon het verstoppen 
achter de voordeur. Het komt ook niet altijd bij lager opgeleiden 
met een slechte jeugd voor. Ik heb een prima jeugd gehad. eels  
is het genetisch bepaald. Het kunnen omgevingsfactoren zijn, 
maar ook een stukje karakter. En ook gewoon wat je meemaakt 
in je leven. Je bent ook niet van de ene op de andere dag verslaafd. 
En ik blijf mijn leven lang verslaafd. Ik ben dan wel hersteld van 

mijn alcoholverslaving, maar dat verslaafde gaat nooit meer weg. 
Ik kan prima van de drank afblijven, maar als ik een glas neem  
dan ben ik weg. En op het moment dat ik niet actief met mijn  
herstel bezig blijf 

In dit geval was het drank, maar het kan alles zijn. Het kan eten 
zijn, ik kan doorslaan in mijn werk of bijvoorbeeld gokken,  
gamen. Het wordt pas echt een probleem als het ontwrichtend  
wordt  voor je werk, je sociale leven, je gezondheid.

Ik had me er op een gegeven moment al bij neergelegd dat ik dood 
zou gaan als alcoholist. at is belachelijk, als ik er nu op terug- 
kijk. Ik heb twee prachtige kinderen die me nog nodig hebben.  
Er valt nog hartstikke veel uit het leven te halen. aar ik zag het 
niet op dat moment.  

Ik vertel mijn verhaal in de eperbus omdat ik wil dat mensen het 
snappen, dat het echt een ziekte is. Het heeft niets te maken met 
een gebrek aan wilskracht. En dat er dus hoop is dat je eruit komt.  
En dat dan je leven nog steeds leuk is, of leuker zelfs. onder  
deze ervaring had ik nooit zo dankbaar kunnen zijn voor het  
leven. Ik heb gekozen voor het leven!

> vervolg ‘Een verslaving’
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Uiterwaarden

e Heterense uiterwaarden zijn bijna klaar, 
er zijn nog een paar puntjes die op de i  
moeten. o dient er bijvoorbeeld nog een 
groene coulisse een bomenrij  komen die 
het zicht op arenco afschermt.

Verder wordt er een stichting opgericht 
genaamd e ut’. eze stichting gaat zich 
onder meer bezig houden met het optimaal  
functioneren van het uitloopgebied. Ook  
gaat deze stichting zich inzetten om de  
uiterwaarden een recreatieve, sociale, edu-
catieve en dorpsfunctie te geven.

De eerste werkzaamheden zijn uitgevoerd door Rijks-

waterstaat. De pilaren zijn mooi schoon en de eerste 

voorbereidingen voor de ondergrond zijn ook al gestart. 

De volgende fase is om samen met de stichting  

Never Forget Them aan de slag te gaan met fondsen-

werving om zo al onze wensen te kunnen realiseren.

Oosterpoort

Veilige fietsroutes

e eerste fietsroute is van de olderstraat 
naar S OO en de tweede fietsroute is van de 
Achterstraat naar de ijnbrug. eze laatste 
is belangrijk voor de Heterense scholieren 
van het orenweerd College. e bedoeling 
is dat beide fietsroutes eenzijdige tweerich-
tingsfietspaden worden. e gesprekken met 
de Gemeente hierover zijn in volle gang. 

Ontwikkelaar Solvast heeft een overeenkomst gesloten met de grondeigenaar 
A . e eerste schetsontwerpen zijn een feit, deze zijn inmiddels gedeeld met  

de direct omwonenden en met de orpsraad. Als orpsraad hebben we inhoudelijk 
gereageerd op het ontwerp. omenteel is de sloop van de asbesthoudende barakken 
al in gang gezet.

Liefkenshoek
Nu het ontwerpen van Hart van Heteren is 

afgerond worden de pijlen gericht op een 

nieuw project. Artica gaat zich bezig houden  

met nieuwbouw bij Liefkenshoek. Een 

belangrijk punt van aandacht hierbij zal de 

parkeerdruk zijn. Over dit project later meer.

Hart van Heteren fase 2 Zoals iedereen vast heeft gezien zijn de eerste werkzaam-

heden voor Hart van Heteren begonnen en deze werkzaamheden zullen de komende 

maanden alleen maar toenemen. We hebben de afgelopen weken al gemeld dat er 

deze zomer weer een bakker komt in Heteren naast de Jumbo in de bloemisterij. 

De focus ligt nu op het activeren van het centrumgebied. Hierover lees je meer op  

www.hartvanheteren.nl

Centrumgebied Het centrumgebied wordt momenteel flink aangepakt en de eerste 

resultaten zijn al zichtbaar. Zodra de Flessestraat is afgerond verplaatsen de werk-

zaamheden zich naar de Kastanjelaan Oost. 

Dorpsraadsvergadering Afgelopen 24 maart hebben wij een openbare vergadering 

georganiseerd. Heb je er niet bij kunnen zijn maar ben je wel benieuwd naar wat  

er is besproken? Bekijk dan de sheets via “Praat mee” en “Agenda & notulen” via  

www.dorpsraadheteren.nl

Nieuwe dorpsraadsleden Ondanks vele mooie successen en lopende projecten zijn 

er ook nog veel zaken die we graag zouden willen oppakken. Daarom zijn wij op zoek 

naar nieuwe leden die ons team zouden willen en kunnen versterken! Wil jij je inzetten 

voor Heteren en durf jij je nek uit te steken? Wil jij niet aan de zijlijn toekijken? Over-

weeg dan om je aan te sluiten bij de dorpsraad. Neem voor meer informatie contact op 

met een van onze dorpsraadsleden of stuur een e-mail naar info@dorpsraadheteren.nl. 

NIOO
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Wat is je bijgebleven van die eerste  

lockdown?

Vooral dat het zo snel ging. Van het ene 
op het andere moment mocht er niemand 
meer op bezoek komen en werden er hek-
ken aan de achterkant van ons gebouw 
geplaatst. Op die manier konden de bewo-
ners toch hun familie zien, maar bij som-
migen bracht dit herinneringen aan de 
oorlog naar boven. Het gemis van familie 
was voor onze bewoners verschrikkelijk. 

e hebben op een gegeven moment wel 
raambezoeken’ georganiseerd, maar dat is 

natuurlijk kei-onpersoonlijk. e bewoners 
waren ook angstig, ze zochten elkaar niet 
meer op. e hadden ook te maken met een 
relatief jong echtpaar, waarvan de vrouw 
nog thuis woonde, maar die iedere dag bij 
haar man in iefkenshoek kwam eten. e 
hebben er toen voor gekozen om haar hier 
tijdelijk te laten wonen. e hebben er ge-
woon een bed bijgezet in het appartement. 

at vond ze heel fijn.

Heeft die tijd jullie ook iets goeds gebracht? 

Ja, eigenlijk was het een heel fijne tijd. e 
hadden opeens veel meer tijd om aandacht 
aan onze bewoners te geven. e gingen 
krullen zetten, nagels verzorgen en allerlei 
activiteiten bedenken. Vaak maakten we 
foto’s van de activiteiten, die we vervol-
gens naar de familie mailden. at werd 
zeer gewaardeerd. Verder hielpen we de be-
woners om via Sk pe contact te leggen met 

de familie. Je zag de mensen dan helemaal 
veranderen, blij worden. Eigenlijk was 
deze manier van werken de reden waarom 
ik ooit voor de zorg heb gekozen. e kon-
den niet hun familie vervangen, maar ze 
wel die broodnodige aandacht geven. Sa-
men waren we n groot gezin en als team 
zijn we in die tijd meer naar elkaar toege-
groeid. Je moet samen steeds weer zoeken 
hoe je bepaalde situaties moet aanpakken.

Wat vond je van het applaus voor alle  

zorgmedewerkers? 

Een mooi gebaar, maar wel iets te over-
dreven. iet alleen wij hebben ons ingezet 
tijdens de lock down. e hebben voor het 
gebouw ook diverse optredens gehad van 
dans- en muziekverenigingen, dat was ge-
weldig.  

Was je niet bang om bewoners te  

besmetten? 

Ja, ik werk met ouderen, dus ik zou het 
verschrikkelijk vinden als ik bewoners zou 
besmetten. aar voelde ik mij wel verant-
woordelijk voor en daarom heb ik mij voor 
honderd procent aan de regels van het 

IV  gehouden en nodigde ik ook echt 
niet meer mensen uit dan er op bezoek 
mochten komen. Ik mis inmiddels wel de 
uitjes, de lunches en het winkelen. ijn 
kinderen zijn in de groei en hebben regel-
matig nieuwe kleding nodig. Online kle-
ding kopen is toch een stuk lastiger.

Een jaar na het uitbreken van de coronapandemie begint binnen de muren van Liefkenshoek het dagelijkse leven weer 

langzaam op gang te komen, zeker nu bijna alle bewoners gevaccineerd zijn. Verzorgende Sjanneke Wassink (39) kijkt terug 

op een bewogen jaar. DOOR JOHAN KROES
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 ‘Samen waren 
we één groot gezin’ 
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Eén jaar coronacrisis in Liefkenshoek: 

Sjanneke Wassink Sjanneke Wassink 

En toen kwam de tweede lockdown…

at kwam voor ons heel onverwachts en 
ging net voor de feestdagen in. us onze 
bewoners konden weer geen familie op 
bezoek krijgen, of zeer beperkt. Verschrik-
kelijk! ijdens de eerste lockdown hebben 
we geen coronabesmettingen gehad, maar 
deze periode waren die er wel. Ook moesten 
wij als zorgpersoneel nu mondkapjes gaan 
dragen, wat ik zelf best zwaar vond. Het is 
warm, je gaat er anders van ademen en veel 
bewoners verstaan je opeens niet meer.  
Als je hardhorend bent, dan kijk je naar 
de lippen, maar dat ging dus niet meer. Je 
voelt je dan best wel opgesloten, maar je 
weet waar je het voor doet.

Een opluchting nu bijna iedereen  

gevaccineerd is?

Ja, onze bewoners voelen zeker meer vrij-
heid. e kapper mag weer naar binnen, ze 
mogen meer familie ontvangen en de g m-
lessen worden weer grootschaliger georga-
niseerd. Eerst kon dat alleen op een kan-
toortje met een paar mensen, nu weer met 
een hele groep in de activiteitenzaal. at is 
toch een stuk gezelliger. Verder hoeven de 
bewoners niet meer in uarantaine als ze 
naar het ziekenhuis of naar een begrafenis 
zijn geweest. Over die maatregel hebben we 
veel discussie gehad met familie. elf heb 
ik mij ook laten vaccineren. Ik zie dat als 
mijn plicht, want daar gaat het beter van 
worden.
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HETEREN bv

Verhuizingen 
Piano- en vleugel
transporten
Inboedelopslag

Wij zijn dé Erkende Verhuizer van de Overbetuwe, 
bij ons voelt u zich direct (weer) thuis. 
Niet alleen van A naar B, maar van A tot Z! 
Goed en zonder zorgen. 
(Zie website voor klantbevindingen)

Dorpsstraat 20
6666 AH Heteren
Tel. (026) 472 24 88
info@jacobsheteren.nl
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olblij is Joke eefman met het uitzicht dat haar nieuwe appar-
tement in het Hart van Heteren straks biedt. Ik kijk uit op de  

arcissenstraat, aan de voorkant op de lessestraat en ook nog  
op het plein.  

et zoals zoveel jonge gezinnen kwam Joke eefman met haar 
gezin, bijna vijftig jaar geleden, naar Heteren. Het flatje in  

ageningen werd ingeruild voor een prachtige pas gebouwde  
huurwoning aan de onnekruidstraat. Een gezellige tijd, want ie-
de-reen was nieuw in de buurt. Een heel verschil met otterdam,  
waar wij eerst woonden. aar konden wij als wentenaren niet echt 
onze draai vinden. e etuwe is toch net iets dichter bij wente.
In 197  werd de hand gelegd op een kavel, waarop een semi-bun-
galow werd gebouwd. ij hadden geluk, want de kavel was verge-
ven aan een gemeenteambtenaar. ie kreeg echter een baan elders 
en toen konden wij de kavel kopen.  Een vergunning krijgen om 
te bouwen was niet eenvoudig. Joke herinnert zich dat de bouw-
tekeningen vele malen op en neer naar toen nog  de gemeente 
Heteren gingen. 

Aan de aankoop van haar nieuwe appartement ging een hele 
zoektocht van enkele jaren vooraf. Het huis wordt mij te groot 
en de tuin kan ik ook wel missen. Ik heb gekeken onder andere in  
Oosterbeek, etten en enkum, maar realiseerde mij dat ik dan al 
mijn vrienden en bekenden zou kwijtraken.  aardoor ontstond 
het plan om zelf woningen te laten bouwen, samen met andere men-
sen. Een geschikte kavel kwam er steeds maar niet. oen Hart van 
Heteren kwam heb ik mij meteen laten inschrijven voor een appar-
tement en zodoende had ik eerste keus.  

Vanzelfsprekend is de woning gasloos. Joke vertelt dat er vloer-
verwarming en een grote boiler komt. oken op inductie is zij al 
gewend, dus de gasaansluiting wordt niet gemist. Vanwege de hete 
zomers laat Joke meteen een airco plaatsen. at ik jammer vind,  

is dat je de leverancier van de keuken en badkamer niet vrij kunt 
kiezen. Ja, het kan wel, maar dan vervalt je tegoed.  

In juni start de bouw van de twintig appartementen. Joke gaat het 
op de voet volgen  Ik kom er iedere keer langs als ik bij de Jumbo 
boodschappen ga doen.  
Of ze al mensen kent die er ook gaan wonen  Joke glimlacht  

Vrienden komen op de etage onder mij te wonen en ik ken ook 
nog andere mensen.  oor de architectuur heeft Joke zich niet 
echt laten leiden  Ik wil gewoon op die plek wonen.  Eerder al 
waren de appartementen boven de Jumbo afgevallen. Het vrijwel 
ontbreken van grote balkons en een minder leuk uitzicht aan de 
achterkant, is iets wat Joke niet trekt. 

Het meeste ziet Joke op tegen het verhuizen. et de kinderen 
heeft zij afgesproken dat zij haar appartement inricht en daarna 
de klein- kinderen laat kiezen uit de overtollige spullen tijdens 
een gezellige barbecue. e kinderen regelen de rest. 

at Joke niet gaat missen is al het geregel dat komt kijken bij een 
groot huis met tuin. Ik moet zorgen dat de vijver op orde blijft  
en de hagen gesnoeid. at ik wel ga missen zijn mijn buren. Geluk-
kig ga ik niet weg uit Heteren en is alles lekker dichtbij. Geweldig 
dat er een brasserie komt om iets te eten en te drinken en ik ben 
ook enthousiast over de bibliotheek met huiskamer die er komt. 
En ook mooi dat er een warme bakker komt naast de Jumbo.

at de nieuwbouw Hart van Heteren niet alleen aantrekkelijk is 
voor de oudere  Heterenaren blijkt uit het feit dat zelfs iemand 
uit Groningen een appartement heeft gekocht. Op dit moment is 
nog slechts een appartement te koop.

De verwachting is dat de appartementen en de winkels rond de 

zomer van 2022 klaar zijn. Fo
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Jarenlang stonden er voortdurend meer dan honderd woningen lange tijd te koop in Heteren. Nu is er een run op de wonin-

gen. Voor de appartementen ‘Het Kwadrant’ in het nieuwbouwproject Hart van Heteren is veel belangstelling. Joke Reefman 

was de eerste die een woning uitzocht. DOOR ROELIE VAN DER WEIDE

De keuze valt weer op Heteren 

Joke Reefman
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In 1974 kwam de jeugdsoos in Heteren tot stand. De jeugdsociëteit De Ark ging in de oude kerk aan de 

Bremstraat van start. Het werd allemaal al snel een mooi succes door onder andere Joke Nijenhuis en 

Albert Thomassen, maar dit leidde ook tot heroverwegingen omtrent de locatie van de soos. In 1978 

ging de soos na onderhandelingen tussen onder anderen oprichter Han Marseille en de toenmalige 

burgemeester naar de oude katholieke school aan de Schoutenkamp.

DOOR SEBASTIAAN JANSEN

In drie afleveringen 

besteedt de Peperbus 

aandacht aan de 

jeugdsoos in Heteren. 

In het volgende 

nummer deel 3.

20

Jeugdsoos De Ark  
werd opnieuw uitgevonden na verhuizing

(vervolg in de volgende Peperbus)

20

Oud-bestuurslid Sim Onck kan zich de periode in 
de nieuwe locatie nog goed herinneren. Het was 
een heel mooie tijd met veel goede herinneringen 
en veel goede vrienden. Ik ben er veel geweest. Een 
mooi onderdeel van een fijne jeugd in een mooi dorp 
als Heteren.  

Opnieuw opstarten

Ik weet eigenlijk niet zoveel van de oude soos achter 
de bibliotheek. at was voor mijn tijd. Ik kwam er-
bij na de verhuizing naar de oude katholieke school.  

aar moest eerst van twee lokalen n zaaltje gemaakt 
worden. Er werden twee bars gemaakt en een schei-
dingswand tussen lokaal  en  zodat het derde lokaal 
er bij concerten kon worden bijgetrokken. e muren 
werden bewerkt, zodat het minder gehorig was voor  
de oud-directeur van de school, die naast de oude 
school woonde,  weet Onck nog. Ik kwam er eind 1979  
bij. e oudere garde, onder wie Joke ijenhuis en  
Albert homassen, stopte ermee. En er moest nieuw 
leven in de soos e Ark’ geblazen worden. et nieuwe 
vrijwilligers zoals bijvoorbeeld Jan- arel van Gogh, 
Eddo loemink, Arno urgers, Henk Schrijver, broer 

ien Onck, moest het succes in de remstraat ook op 
de Schoutenkamp herhaald worden. In het begin was 
het rustig, maar het werd al snel drukker. Op mijn 

zeventiende draaide ik samen met mijn beste vriend 
Gerard utten plaatjes zoals bijvoorbeeld op vrij-
dagavond bij Het apen van Heteren. Op zaterdag 
gingen we naar de soos en daar vroegen ze mij om de 
muziek daar ook te verzorgen. at heb ik toen gedaan, 
in het begin met een pick-up achter de bar. ater werd 
een prachtig meubel getimmerd met een wel heel bij-
zondere beschildering, gemaakt door Jan Schrijver , 
weet Onck na veertig jaar nog steeds.

Van binnen het dorp naar regionaal

e openingstijden van de soos waren van .  uur 
tot .  uur. aarvoor werd alles in gereedheid 
gebracht door de vrijwilligers van de soos. e soos 
werd steeds populairder in Heteren. e jeugd had 
verder niets. e meesten waren te jong voor de kroe-
gen in Heteren en dit was een geweldig alternatief , 
vertelt Onck. Ons succes werd ook buiten Heteren 
bekend. In etten was er voor de jeugd geen avond-
vermaak. ij kregen lucht van e Ark  en besloten 
onze kant op te komen. it gaf in het begin best wel 
wat frictie. Henri riessen was nergens bang voor 
en sprong er dan tussen. aarna was het weer rus-
tig.  e frictie tussen de jeugd uit Heteren en andere 
dorpen werd al snel minder en de jeugdsoos werd een 
groot regionaal succes.

Shagpot op de bar

et alle vrijwilligers beheerden wij zelf de zaterdagavond. Er was 
geen directe subsidie voor de soos, w l voor de stichting. ij on-
derhield de contacten met de gemeente. oor deze stichting werd 
heel weinig huur berekend. e drank werd via de stichting voor 
een aangepast tarief ingekocht.  e enthousiaste vrijwilligers 
wisten de jeugdsoos draaiende te houden. In deze tijd is het haast 
niet voor te stellen dat een jeugdsoos zonder subsidie succesvol en 
zelfvoorzienend is. ij wisten voldoende om te zetten om iedere 
week weer open te gaan. In die tijd hadden wij op de bar de shag- 
potten’ staan. aar kon iedereen dan tabak uit halen om zijn siga-
retje te draaien. it was gratis. it is vandaag de dag ondenkbaar , 
lacht Onck terugdenkend aan een ander tijdperk. 

Op het juiste moment geboekt

Het succes van de jeugdsoos leidde tot een goede li uiditeit. ij 
gingen bands boeken om te spelen in de jeugdsoos. an vroegen 
wij wel entree, maar het aantal mensen dat kwam, werd alleen 
maar groter. Het podium werd in de middag door ons opgebouwd 
en dan konden in de avond de bands spelen. ij boekten in het be-
gin meestal bands die net begonnen en landelijk nog niet bekend  
waren. ij hebben bijvoorbeeld de band oontje ager bij ons in 
de soos gehad toen zij alleen nog regionale bekendheid hadden. 

ater werd dit een landelijk welbekende muziekband. e bas-
sist Huub van elick kwam uit andwijk en werkte op de steen- 
fabriek in Heteren, daar werkte ook een soosmedewerker en zo 
werden de eerste contacten gelegd. e Heterense jeugdsoos ver- 
anderde langzamerhand in een echte poptempel. egin jaren ’8  
hadden wij grote artiesten zoals Vitesse, argriet Eshu s, assada  
en Herman rood over de vloer. Vaak werd een band al een hele 
tijd van tevoren geboekt. e band iesel’ was net terug van een 
tournee in Verenigde Staten en had nog een optreden bij ons staan. 
In de tussentijd werden ze toevallig heel populair in ederland  
en dan moesten ze naar onze kleine soos. an zag je ze soms wel 
balen dat ze niet in een grote zaal speelden, maar in het kleine  
Heteren , weet Onck. ij hadden inmiddels de zaal groter ge-
maakt en bij dit optreden hadden wij ruim 4  mensen in onze 
soos. isschien wel de drukste avond van de jeugdsoos e Ark.

Voetballen met Herman Brood op het schoolplein

e kas werd goed gespekt en er kon gespaard worden. Van het 
geld wat we overhielden gingen wij onder andere oninginnepop’ 
organiseren. it was een openluchtconcert op oninginnedag, 
maar dit werd al snel verzet. Het weer was in april niet goed ge-
noeg voor een openluchtconcert. e datum werd verschoven naar 
juli en de naam werd omgeturnd in uitenpop’. aar lieten wij 
dan bands optreden, waaronder he ime andits en idnight  
Hour met Ernst Jansz van oe aar. Ook dit was een succes, maar 
toch niet zo groot als onze zaterdagavonden in de soos zelf , blikt 
Onck terug. Herman rood kwam net na zijn glorietijd optreden 
in de jeugdsoos. ormaal kwamen de artiesten op het laatste 
moment, deden hun soundcheck, daarna een optreden en gingen 
weer. aar Herman rood kwam tot onze verbazing al in de mid-
dag met zijn band. ij waren het podium nog aan het opbouwen. 

a het vervaardigen van het podium zijn wij in de hitte wat gaan 
drinken op het grasveld voor de soos. Herman rood was al heel 
bekend en inmiddels al aardig verslaafd aan de verdovende mid-
delen. Ook die middag was hij onder invloed van het een en ander. 

it verveling gingen wij een balletje trappen op het veldje. rood 
had niets beters te doen en deed gezellig mee. aarna zijn ze naar 
het Chinese restaurant in Heteren gegaan om daar wat te eten. 
Heel rela ed eigenlijk , lacht Onck. ater die avond speelde hij al 
zijn bekende songs, waaronder de megahit Saturda  ight’.
Sim Onck is bestuurslid van e Ark geweest van 1979 tot ongeveer 
1985. Een andere tijd in een andere wereld vond hijzelf. e nieuwe 
lichting vrijwilligers diende zichzelf aan en doopte e Ark om  
in de arrakuda. Een nieuw tijdperk met een nieuwe groep vrij-
willigers diende zich aan. Een balletje trappen met rood of mee-
zingen op de tonen van ime andits blijft in het geheugen gegrift 
bij Onck en zijn vrienden.

Henk Schrijver

Arno Burgers (links) en Henk Schrijver

Margriet Eshuijs Band Frank Boeijen groepTime BanditsHerman Brood
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Koningsdag 
en 4 mei 2021

oningsdag staat in 1 in het teken van saam-
horigheid , schreef voorzitter ieter Verhoeve 
van de oninklijke ond van Oranjeverenigin-
gen in het persbericht van 11 maart. Ondanks dat 
er ook dit jaar helaas geen gezamenlijke onings-
dagevenementen kunnen plaatsvinden, is er wel 
de oproep om de verjaardag van oning illem-
Ale ander uitbundig te vieren. isschien is dat 
juist nu wel belangrijker dan ooit. 
 

e zien steeds meer licht aan het einde van de tunnel en er komt door de vaccinatie 
hopelijk snel een einde aan deze periode. aar op dit moment zitten we nog mid-
den in een moeilijke tijd, waarin onze vrijheden aanzienlijk zijn ingeperkt. o ook 
de manier waarop we oningsdag vieren en op 4 mei herdenken. 
 

ant wat kan, op basis van de huidige coronamaatregelen nu wel en niet op  
oningsdag en 4 mei  at stond centraal op 1 maart tijdens het digitale over-

leg met onze Oranjeverenigingen- en comit s en de organisatoren van de 4 mei  
herdenkingen. 
 
Op oningsdag zijn er geen georganiseerde activiteiten in Overbetuwe. Ik nodig 
u uit om de verjaardag van onze koning in huiselijke kring te vieren met een toost 
op zijn 54e verjaardag en met het uithangen van de ederlandse vlag met oranje 
wimpel. 
 
Als de situatie het toelaat, zullen op 4 mei in zeer aangepaste vorm, met slechts en-
kele aanwezigen en zonder publiek, de herdenkingen in de gemeente Overbetuwe 
plaatsvinden. et als vorig jaar kunt u die volgen via een livestream. In het ver- 
lengde van de oproep van het ationaal Comite 4 en 5 ei roep ik iedereen op  
om thuis te herdenken en de ederlandse vlag halfstok te hangen. at mag nu  
wederom van zonsopkomst tot zonsondergang. 
 
Op deze manier hopen we binnen de coronamaatregelen, ieder apart maar toch 
ook samen, oningsdag te vieren en te herdenken op 4 mei. Hopelijk mag het  
volgend jaar weer op de wijze waarop we dat gewend zijn en waar ik erg naar uitkijk. 
Ik wens u ondanks dit alles een fijne en feestelijke oningsdag toe en een waardige 
4 mei herdenking thuis. 

Patricia Hoytink – Roubos 
Burgemeester gemeente Overbetuwe

Samenstelling 
Oranje Comité Heteren 
2021

ark van Eldik, voorzitter
Erik Stoel, penningmeester

ianne Courbois-Vermeer, secretaris
en e Vermeer 
ob raun
onald u terkamp
homas Vos

ilt u meer weten of heeft u vragen 
over het Oranje Comit  Heteren  
kijk dan op onze website  
www.oranjeheteren.nl of mail naar 
OCHeteren outlook.com

H ETEREN
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76 jaar 
vrijheid

Evert ilhelmus Hoksbergen komt op in 
Arnhem op 19 maart 19 4 in de enno van 
Coehoornkazerne, hij wordt ingedeeld bij 
1-II-8 I. es maanden lang wordt hij daar 
getraind om hulp-mitrailleurschutter te 
worden en na de eindoefening in augus-
tus 19 4 gaat hij 1 september met groot 
verlof. Op 15 augustus 19 8 wordt hij weer 
gemobiliseerd voor twee weken vanwege 
de Sudetencrisis. Hierna gaat hij weer met 
groot verlof op 1 oktober 19 8. Als in au-
gustus 19 9 de voormobilisatie wordt afge-
kondigd moet Evert weer naar de enno 
van Coehoornkazerne in Arnhem. a een 
paar dagen wordt de algehele mobilisatie 
afgekondigd en wordt Evert ingedeeld als 
vaandelwacht bij staf 8 I. ijdens de mo-
bilisatie is hij naast vaandelwacht, ordon-
nans en manusje van alles voor de majoors 
Joosten en van E el, de geestelijk dienst-
verleners van het regiment. 

Ook is hij een soort van huismeester van 
huize de andheuvel’, hoofdkwartier van 
C-8 I tijdens de mobilisatie te henen. 
Ingekwartierd bij de familie van de eppel 
aan de ieuwe Veenendaalseweg, samen 
met zijn kameraad Hannes van Gelderen. 
Gerespecteerd en geliefd door velen, altijd 
hetzelfde gehumeurd volgens zijn mede-
vaandelwachters en kameraden. Op 1  mei  
194  gaan de militairen de stellingen op 
de Grebbeberg innemen. Evert zit bij de 

riese uiter aan het uiteinde van een 
loopgraaf in de prikkeldraadversperring 
in de commandopost van C-8 I, overste 
Hennink. Gedurende de aanvallen in de 
namiddag op 1  mei door penetrerende 

uitse patrouilles houden Evert en zijn 
maten van de vaandelwacht dapper stand. 
Ook worden ze bestookt door zware uitse 
Artillerie. 

ijdens deze aanval werden de door Evert 
onderhouden lichte mitrailleurs ingezet.  

eze waren nodig om de aanval op de 
draadversperring af te slaan. e vaandel-
wacht houdt stand. e aanval wordt afge-
slagen. ie avond gaan de overste en zijn 
commandopostbezetting, bestaande uit 
mannen van diverse onderdelen, op weg 
naar de ijn. ij de steenfabriek Vogelen-
zang, achter de aarden wal, wordt een ver-
dediging opgezet. ijdens deze verdediging 
is Evert gesneuveld door een granaatscherf 
afkomstig van uits artillerievuur en in 
een veldgraf begraven. Op of omstreeks 

 juni 194  wordt Everts lichaam overge-
bracht naar het ereveld op de Grebbeberg 
en in rij 7 begraven. 

Evert Wilhelmus Hoksbergen

Ron Johnson, Frank Ashleigh en Ray Whitwell landden in september 1944 voor Operatie Market Garden.  

Ze maakten deel uit van de gewaagde operatie waarbij meer dan 600 zweefvliegtuigen de strijd aan gingen  

in een poging de overgangen over de rivier de Rijn veilig te stellen en door te trekken naar Noord-Duitsland.

on Johnson, rank Ashleigh en a  hitwell landden in sep-
tember 1944 voor Operatie arket Garden. e maakten deel uit 
van de gewaagde operatie waarbij meer dan  zweefvliegtuigen 
de strijd aan gingen in een poging de overgangen over de rivier de 

ijn veilig te stellen en door te trekken naar oord- uitsland.

a  hitwell herinnert zich dit als volgt
e zaten negen dagen zonder eten tijdens het Arnhemse con-

flict en toen schoten sluipschutters gaten in onze wateremmer.  
Als n van de gelukkigen, ontsnapte a  aan gevangenneming 
toen hij de ijn overstak en terugkeerde naar de ritse linies.

on Johnson en rank Ashleigh 
hadden niet zoveel geluk. 

ij werden door de uitsers 
gevangengenomen en naar krijgs-
gevangen kampen gestuurd.

De Britse ambassadeur in Nederland, Peter Wilson, reageert: on, rank en a  zijn levende voorbeelden van de moed die onze strijd-
krachten tijdens de weede ereldoorlog hebben getoond. Ik ben zo blij dat ze dankzij de a i Charit  in ondense ta i’s naar 

ederland reizen om samen met ons deze historische herdenking van Operatie arket Garden te vieren. Het is van essentieel belang 
dat we degenen die voor onze vrijheid hebben gestreden herinneren. o zorgen we ervoor dat de offers die zij 75 jaar geleden hebben 
gebracht, levend blijven n worden toekomstige generaties herinnerd aan de prijs van vrede.

Mobilisatie 1939/1940 Begraafplaats Grebbeberg
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Vindt u het belangrijk dat wij 

ook in de toekomst de Konings-

feesten kunnen blijven orga-

niseren en wilt u ons daarom 

financieel ondersteunen?

Om de oningsfeesten de komen-
de jaren weer mogelijk te maken 
heeft het Oranje Comit  voldoen-
de inkomsten nodig. Een vaste 
jaarlijkse bijdrage zou een goede 
financi le basis vormen voor de  
organisatie van de festiviteiten. 

oor vriend te worden van het 
Oranje Comit  laat u blijken de 
feestelijkheden in uw eigen dorp 
op prijs te stellen.  kunt vriend 
worden door op onze website  
www.oranjeheteren.nl  
het formulier in te vullen.  

w steun in financi le zin is 
van harte welkom, daarom 
doen we ook een beroep op u. 

Namens alle inwoners van Heteren, 
bedankt!

Wordt u ook 
Vriend van het 
Oranje Comité?

Sponsors aan het woord

ijn naam is oel eerenboom. Ik ben ge-
trouwd met Cind  en vader van jengo en 

udo. ij wonen sinds een jaar of acht in 
Heteren.

Ik heb een fietsenwinkel in ageningen, 
gespecialiseerd in maatwerk. ij bouwen 
voor elke klant een unieke fiets die volle-
dig aansluit bij het gebruiksdoel en wensen. 

at doen we vooral voor mensen die fietsen 
belangrijk vinden en zodoende vaak meer 
fietsen dan gemiddeld. e versnellings- en 
aandrijftechnieken die we gebruiken zor-
gen ervoor dat de fietsen zeer duurzaam 
zijn en nauwelijks onderhoud nodig hebben.  

aast de winkel hebben we met oel- 
eerenboom V’ het grootste ederlandsta-

lige Youtube kanaal dat zich richt op fietsen. 
et .  abonnees en ruim zes miljoen 

views per jaar zijn we daar best trots op.

Je winkel is dus niet in Heteren gevestigd. 

Toch sponsor je het Oranje comité. Waarom 

doe je dat? Ik vind het belangrijk dat er 
leuke, gezamenlijke activiteiten worden 
georganiseerd. eker in een dorp, waar vaak 
geen centrumactiviteiten zijn. Het is leuk 
voor de kinderen en ook voor de volwas-voor de kinderen en ook voor de volwas-
senen is het gezellig. e oranje feesten is 
eigenlijk het enige evenement waar het hele 
dorp naartoe komt. elf ben ik niet zo’n 
feestbeest, maar ik vind het toch de moeite 
waard om het te steunen.waard om het te steunen.

Er staat geen advertentie in de speciale 

Oranje editie van de Peperbus. Hoe zit dat?

Het sponsoren van de Oranjefeesten doe ik 
niet vanuit zakelijk belang. oor de ruimte 
voor de advertentie niet te claimen, kan het voor de advertentie niet te claimen, kan het 
Oranje comit  deze nog een keer verkopen. 

o hebben ze een dubbele opbrengst.

Als redelijk nieuwe ondernemer vind je het 
natuurlijk belangrijk om binnen jouw leef-
omgeving een beetje bekender te worden, 
dus ik doe hier graag aan mee.

Johan Swaneveld, 57 jaar, wonende aan de 
Haantjes 71. Ik ben fotograaf en videograaf, 
en wil graag mensen en bedrijven zichtbaar-
der maken door middel van foto en video.

Ik ben in 1998 in Heteren komen wonen, 
twee kinderen die hier opgevoed zijn die 
natuurlijk op koninginnedag en later ko-
ningsdag hun fiets gingen versieren, naar de 
manege gingen en een heerlijke dag hadden. 
En als je kinderen het leuk hebben, dan heb-
ben de ouders het ook naar de zin. Omdat 
het programma redelijk hetzelfde bleef,  
wisten de kinderen ook precies wat ze wil- 
den doen, wat natuurlijk met de jaren dat ze  
ouder werden veranderde. Gingen ze eerst 
alleen maar kijken bij de rommelmarkt,  
later werd de zolder leeggehaald en konden 
we met een karretje vol erheen.

Genoeg herinneringen en foto’s en video’s 
natuurlijk, want dat is mijn vak. Vorig jaar 
heb ik mee kunnen helpen aan de 4 mei vie-
ring op de begraafplaats in Heteren, daar is 
op mijn Youtube kanaal nog een filmpje van 
te vinden. Het was een fijne samenwerking! 
Jammer dat het zo moest vanwege corona 
natuurlijk, maar hierin zie je dat juist in een 
klein dorp de samenwerking goed gaat. En 
daarom ondersteun ik door middel van een 
advertentie dit Oranje Comite! 
Hopelijk mogen we dit jaar iets meer...

Roel Peerenboom Johan Swaneveld
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4 MEI

Herdenking in Heteren

‘For our tomorrow, they gave their today’
Helaas kunnen wij ook dit jaar geen dodenherden-

king organiseren zoals wij graag zouden willen: 

samen op de Algemene begraafplaats. Hiervoor in 

de plaats herdenken wij, net als vorig jaar, graag 

online. Er zal weer een livestream gemaakt worden, 

waarvoor de directe link op 4 mei op onze Facebook-

pagina gedeeld wordt.

 Onder begeleiding van o.a. een trompettist, een doedel-
zakspeler, en hopelijk  n of twee basisschoolleerlingen 
die een gedicht of lied voordragen herdenken wij op 4 mei 
de oorlogsslachtoffers. 

e doedelzakspeler die een bijdrage gaat leveren, is en  
Sijmons. Hij is een iper met veel internationale ervaring 
en zal enkele toepasselijke stukken ten gehore brengen. 

eer informatie over hem vindt u op www.bagpiper.info .

e trompettist die komt spelen, is Hans loemen en zal 
onder meer het aptoe Signaal ten gehore brengen. Hij 
is opgeleid op de conservatoria van ilburg, en Haag 
en Hilversum. aast lesgeven en remplaceren in diverse  
orkesten heeft dhr. loemen een kleine dertig jaar als 
leadtrompettist gewerkt in Het Orkest van de onink-
lijke uchtmacht. Als trompettist bij de luchtmacht heeft 
hij aan meerdere ceremonies meegewerkt waaronder  
begrafenissen, crematies, dodenherdenkingen en bij-
voorbeeld bij de terugkeer van de slachtoffers van de 
ramp met vlucht H17.

Via deze weg willen wij u ook nadrukkelijk vragen om 
thuis te blijven en de herdenking digitaal te volgen. ij 
hopen op een mooie herdenking, waar veel mensen thuis 
mee herdenken.

Programma Online Dodenherdenking 
- onder voorbehoud

19.55   Welkomstwoord – Frank van der Linden –  
Oranje comité Heteren

19.58  Taptoe signaal door Hans Bloemen 
19.59  Luiden kerkklokken 
20.00  Twee minuten stilte 
20.02  Wilhelmus van Nassouwe 1e en 6e couplet 
20.05   Toespraak vertegenwoordiger van de gemeente -
 Hanny van Brakel Huijgen / 
 burgemeester Patricia Hoytink-Roubos 
20.10 Duiven oplaten icm bagpiper René Sijmons - 
 Dark Island 
20.13   Toespraak Sergeant Majoor-Peter Teunissen van  

301 Squadron KLu 20.18 - Bagpiper René Sijmons - 
Highland Cathedral 

20.20  Toespraak Oranje comité - Rob Braun 
20.25  God save the Queen – Bagpiper René Sijmons 
20.28   Kranslegging - Amazing Grace 
 • Gemeente - Hanny van Brakel-Huijgen 
 • Oranje comité - Mark van Eldik 
 •  Stichting Never forget them - Martin Veggelers 
 • Heteren viert vrijheid – Rob van Leeuwen 
 •  Bloemen namens Oranje comité  

Thomas Vos en Rob Braun 
20.35   Defilé langs oorlogsgraven - 
 Abide with me / O Danny Boy

Ook op 4 mei herdenken wij net als op 4 mei  op afstand met 
elkaar - en toch dichtbij elkaar. ankzij een stream verbinding is 
de herdenking bij de Oorlogsgraven aan de de olderstraat door  
iedereen bij te wonen. Helaas dit jaar ook geen oorlogsveteranen 
van O II aanwezig, maar we leggen wel een stream verbinding 
met de Stichting a i Charit  zodat ze vanaf hun thuis onze geza-
menlijke herdenking op afstand kunnen bijwonen. e herdenken 
ieder jaar de persoonlijke offers die veelal soldaten hebben ge-

bracht voor onze vrijheid, zowel in oorlogssituaties als in vredes-
missies. Goed om daar ieder jaar even bij stil te staan. Vrijheid is 
namelijk nog steeds niet vanzelfsprekend! 

e nodigen dan ook alle inwoners van Heteren uit deze herden-
king met ons via de stream verbinding bij te wonen. e link is  
www.eventstreamen.live 4mei-heteren 

Het Oranje comit  Heteren 
Met vriendelijke groet, Frank van der Linden 

‘Herdenken in 2021 - op afstand’ 

Het volledige programma is dit jaar al eerder opgenomen 
in tijdvakken i.v.m. de maatregelen omtrent Covid-19. 

e kranslegging zult u daarom ook niet te zien krijgen.
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e inge is van de inlaat bij het annerdens anaal  
tot de uitloop in de erwede een compleet geregu-
leerde stroom. Stuwen houden onderweg behalve het  
water echter ook de vis op. Een gezonde visstand  
vereist dat ze een groot leefgebied hebben en heen  
en weer kunnen trekken. 

ij de stuw in de inge bij de uskushouwsestraat in 
Heteren is deze winter n van de installaties aange-
legd die ervoor kunnen zorgen dat de vis straks in de 
trek van oost naar west vice versa geen obstakels meer 
tegenkomt. Coen van ijk, omgevingsmanager van 

aterschap ivierenland  Een goede vismigratie is 
n van onze speerpunten.  Stroomafwaarts hebben 

de vissen geen probleem. e stuwen laten meestal vol-
doende water overlopen. Andersom, naar het oosten, 
vormen de stuwen obstakels. 

Op zeven plaatsen is nu een vislift geplaatst. Hierna 
volgt nog het punt waar de inge onder het Amster-
dam- ijnkanaal door gaat. Het is al met al een groot 
project, mede betaald door de provincie Gelderland 
en de Europese nie.

o wordt het leefgebied van de vis alvast een heel stuk 
groter. aar helemaal vrij is de rivier nog niet. Er  
blijven nog een paar plekken over. e stuw bij de  

kruising met de A 5 Arnhem- ijmegen  en de in-
laat bij het annerdens anaal volgen later , zegt  
Van ijk. Hij denkt dat het nog wel een paar jaar kan 
duren voordat alle hindernissen zijn opgeruimd. 

Het beginsel van de vispassage is simpel. In de vis-
lift stroomt water via een spiraal naar beneden. e 
vis zwemt daar tegenin en overbrugt zo het hoogte- 
verschil voor en achter de stuw. Via een buis wordt de 
vis langs de stuw geleid naar het hogere water. 

In de vislift zit slimme technologie. Een computer 
herkent via camerabeelden passerende vis en past 
vervolgens de stroomsnelheid van het water aan. Er 
zijn nu eenmaal zwakke en sterke zwemmers, ook 
onder de vissen. o zijn er al kleinere soorten als de 
bittervoorn en de kleine modderkruiper gepasseerd.  
Van ijk  e controleerden de visstand eerder ook 
wel van tijd tot tijd, maar nu weten we de klok rond 
hoe veel en wat er langskomt.  

Voor de specialisten was het een verrassing om de 
nogal zeldzame barbeel in n van de liften te zien. 
Hij was niet eerder gezien in de inge. Als zo’n vis  
zich hier thuis gaat voelen, is dat een opsteker voor  
de natuur n voor de waterbeheerders.

DOOR LOUIS VAN DE GEIJN

Een Betuwelijn voor vissen, dat is waar Waterschap Rivierenland  

de laatste tijd aan werkt. Vissen die ongehinderd van Duitsland  

naar de Noordzee en vooral ook omgekeerd kunnen zwemmen.  

Eén van de laatste stappen in dat project is de aanleg van een ‘vislift’ 

in de Linge bij Heteren.
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Waterschap maakt met keten van liften vrije trek over de Linge mogelijk

Een Betuwelijn voor vissen
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Lotte 
og even doorzetten en dan zou otte 19 jaar  klaar zijn met haar 

tweejarige bo-opleiding als dienstverlener in de luchtvaart. In 
19 had ze al een mooie stageperiode beleefd op ali. Haar cijfers 

waren prima. et haar diploma zou ze stewardess kunnen wor-
den. Het liefst bij de , om zo de hele wereld te kunnen zien. 

otte solliciteerde begin  naar een volgende stageplek bij 
reisorganisatie I fl . Op naar het laatste traject. otdat in het 
vroege voorjaar de coronapandemie de luchtvaart en de toeristen-
branche stil legde. Een streep ook door de plannen van otte. 

at te doen  e laatste stage was beslissend voor de afronding van 
haar opleiding, maar waar vind je een plek in een branche die stil 
is gevallen  iteindelijk vond otte in olfheze een hotel waar 
ze twaalf weken stage kon lopen, maar die stage werd afgebroken 
toen er na de zomer weer een lockdown werd afgekondigd. a  
negen weken stage en drie maanden studieverlenging kreeg ze 
eind oktober te horen dat ze toch geslaagd was. at was best een 
spannende tijd , zegt ze terugkijkend. Je bent er twee jaar mee 

bezig geweest en dan zou het mislukken door iets waar je geen  
invloed op hebt. aar ja, wat ga je doen met dat diploma . 

Het diploma kwam overigens pas na enkele maanden wachten. e 
opleiding wilde er graag een grootse uitreiking van maken. aar 
van uitstel kwam afstel. enslotte heeft otte haar offici le di-
ploma zelf op school afgehaald, in het bijzijn van een leerkracht 
en haar moeder. 

En nu  Voorlopig werkt otte in een testcentrum van de GG .  
Als deze pandemie voorbij is, gaat ze alsnog proberen om als  
stewardess aan het werk te komen. egelijkertijd realiseert ze zich 
dat het niet verkeerd is om breder geschoold te zijn. In septem-
ber wil ze een opleiding binnenhuisarchitectuur te gaan volgen.  
Hopelijk kan ze in de toekomst deze twee banen combineren.

Corona betekent veel leed en verlies voor sommigen. Van 

jongeren vragen de beperkingen die de epidemie meebrengt 

soms grote aanpassingen. Vooral als ze hun opleiding aan 

het afronden zijn en aan een nieuwe stap in hun leven toe 

zijn. Hier het relaas van drie jonge vrouwen uit Heteren  

die hun toekomstplannen voorlopig in duigen zagen vallen, 

maar die niet bij de pakken zijn gaan neerzitten.

41

DOOR SUZANNA KOLENBRANDER

Hoe corona roet 
in het eten gooit

lees verder op pagina 43

Romée
om e  jaar  was een jaar geleden met de laatste 

loodjes bezig van haar opleiding tot goudsmid in 
Schoonhoven, toen corona letterlijk en figuurlijk 
de deur dicht deed. Het bedrijf waar ze stage liep en 
haar meesterstuk aan het maken was, moest voor zes  
weken sluiten.

Alle e amens werden een maand opgeschort. itein-
delijk kon om e op school en later ook weer in het 
bedrijf haar project afronden. e diploma-uitreiking 
was allesbehalve een groot feest. e geslaagden kon-
den om de beurt hun diploma komen ophalen, ouders 
keken via een livestream mee.

Lotte van der Stam 

Romée Dijenborgh
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Lotte van der Stam 
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otdat corona kwam, genoot om e van het studen-
tenleven. a haar opleiding had ze een parttime baan 
in de supermarkt. aar door de pandemie vielen  
sociale contacten met vrienden en familie weg, en 
dat viel haar zwaar. Het is lastig om de hele dag thuis 
te zitten en niet de financi le middelen bezitten om  
creatief met je vak bezig terwijl je alle tijd hebt. ijn 
inspiratie haal ik namelijk uit de natuur en uit de 
maatschappij.
Haar ouders stelden voor dat ze weer thuis kwam  
wonen. aar heeft om e lang over na moeten den-
ken. e verliet het huis als puber en was ondertus-
sen volwassen geworden, zou dat niet te veel botsen  
Gaandeweg merkte ze echter dat ze steeds meer heim-
wee kreeg en moeite had met het isolement. oen 
heeft ze de knoop doorgehakt. 

Eenmaal terug in Heteren vond ze al snel een baan 
bij een plantenwinkel in ageningen. aar toen de 
tweede lockdown kwam, was het daarmee ook weer 
gedaan. Oka , dacht ik, mijn volgende tijdelijke baan 
zal in een branche zijn die in eerste levensbehoeften 
voorziet. inder kans dat het bedrijf dicht moet.

u werkt ze parttime bij een slager in Arnhem. Een 
goede combinatie. e komt in contact met mensen  
en haalt daar inspiratie uit voor haar sieraden. Het 

geeft een vast inkomen waar ze van kan sparen en kan 
investeren in haar eigen bedrijf.

Ondertussen start ze langzaam, vanuit de bijkeuken 
van haar ouders, haar bedrijf op. e parttime baan 
geeft haar de financi le ruimte om een collectie siera-
den op te bouwen, verder voert ze kleine reparaties uit 
aan bestaande sieraden en maakt ze van oude sieraden 
nieuwe. In de toekomst hoopt ze haar sieraden te ver-
kopen via beurzen en fairs. Op dit moment loopt de 
verkoop via de website www.fealyns-jewellery.nl

Sanne
Sanne 1 jaar  is in 1  begonnen aan de studie bio-informatica 
aan de Hogeschool Arnhem ijmegen in ijmegen. 

Sanne begon in februari  met haar afstudeerstage voor de  
opleiding in bio-informatica bij het ijmeegse bedrijf iGene. 

aar na een maand hoorde ook zij tot het leger van thuiswerkers. 
at ging me redelijk goed af, omdat mijn stage vooral bestond  

uit veel eigen onderzoek. aar de hele dag alleen zijn, daar ben je 
op een gegeven moment ook wel klaar mee.  

Ook de presentatie van haar eindverslag en het beantwoorden van 
de vragen die naar aanleiding daarvan worden gesteld, speelden 
zich af op het computerscherm. Voor de diploma-uitreiking was 
wel een leuk alternatief bedacht waarbij je toch op een leuke ma-
nier afscheid kon nemen. Jammer was natuurlijk wel dat het geen 
groot feest was.

Sanne zou na haar studie een tussenjaar nemen en in de winter-
maanden gaan werken als skileraar in Oostenrijk. Intussen kon 
ze tot december op haar stageplek blijven werken. Eind oktober 
begon de tiendaagse opleiding tot skileraar. e waren net drie 

dagen in Oostenrijk toen daar een lockdown kwam, de opleiding 
afgebroken werd en we weer naar huis moesten.  Een maand la-
ter kon ze de opleiding in Oostenrijk toch nog afmaken. Ik had  
nog even hoop dat het allemaal wel goed zou komen en de ski- 
gebieden in januari toch open zouden gaan. aar nadat verlen- 
ging op verlenging van de lockdown werd afgekondigd, heb ik de  
hoop op gegeven.  

Inmiddels heeft Sanne plan C’ opgepakt  ze heeft zich voor- 
genomen om in september toch maar een masteropleiding 
te beginnen. ot die tijd hervat ze haar studentenbaantje bij  

adboudumc in ijmegen.

Sanne van der Stam

> vervolg ‘Hoe corona roet in het eten gooit’

Sanne van der Stam
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Balanceren voor balans 
We kijken terug op een bijzondere tijd. Een 

tijd van plannen ontwikkelen en uitvoeren, 

samen met de leden van de klankbordgroep en 

de gemeente. Daar was veel afstemming voor 

nodig en flexibiliteit. Gaandeweg lopen zaken 

soms anders dan je van tevoren samen had 

bedacht. Een geval van voortschrijdend inzicht, 

veranderende wetgeving of van doorslaand 

succes. De toeloop op de Randwijkse Waarden 

is nu al zo groot, dat de natuur nog niet echt tot 

ontwikkeling komt. Stichting de Put is voorne-

mens het beheer van het recreatiedeel op zich 

te nemen. Ze voert daartoe overleg met GLK, 

de toekomstige beheerder van het geheel. Als 

beheerorganisatie zal GLK agrarisch natuur-

beheer toepassen. Rijkswaterstaat heeft ook 

zijn eisen, het is immers buitendijksgebied dat 

bij hoogwater geen belemmering mag vormen. 

Zo zijn er veel partijen en zaken die allemaal 

aandacht vragen. 

 

Af en toe was de uitvoering best spannend. 

Zeker waar het de zandwinning betrof, tezamen 

met recreatie op zomerse dagen. De extra 

inspanningen om de veiligheid te waarborgen, 

hebben gelukkig vruchten afgeworpen, dankzij 

de medewerking van jullie allen. 

Geen boten op de plas 
Het is vanzelfsprekend dat zolang we op de 

plas werken met manoeuvrerende schepen en 

staalkabels in het water, ook nu nog de veilig-

heid voorop staat. Vandaar dat de plas verboden 

toegang blijft voor boten. De passantenhaven 

mag binnenkort wel gebruikt worden. We pas-

sen daarop de borden aan. 

We hopen op een prachtige zomer waarin weer 

meer kan. Zodra de pandemie onder controle 

is gaan we met elkaar vieren wat we hebben 

neergezet. Beloofd is beloofd!

DEKKERGROEP.NL

Toegift
We hebben ook nieuwe plannen,  

ingegeven door wensen vanuit de 

gemeenschap:

•   Een blijvende steilwand voor  

oeverzwaluwen maken aan de rand 

van een eiland.

•   De dijkafrit ter hoogte van de  

Kastanjelaan voor mindervaliden 

geschikt maken. 

•   Het wandelnetwerk in het dorp uit-

breiden met nog een wandelpad. 

•  Twee amfibiepoelen aanleggen. 
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advertorial

Als je nu de Randwijkse waarden inloopt zie  

je direct de grote metamorfose: het strand,  

de wandelpaden, de vogelkijkwand, het  

uitkijkpunt, de passantenhaven, de vissteiger,  

het hondenlosloopveld. En natuurlijk de 

vele wandelaars, spelende kinderen en blije 

honden. Het is geweldig om te zien dat jullie 

er al direct veel gebruik van maken. De boel is 

alleen nu nog een beetje kaal. De natuur is nu 

aan zet en moet daartoe wel de kans krijgen 

Dat is best wel een uitdaging. Vandaar dat we 

bordjes hebben geplaatst en de komende tijd 

meer toezicht gaan houden totdat Geldersch 

Landschap en Kasteelen (GLK) het beheer en 

toezicht overneemt. Dat zal voor de zomer gaan 

plaatsvinden. 

 

Tot 2023 ophoogzand winnen
Maar Dekker verdwijnt nog niet. Wij zijn tot 

september 2023 nog op de plas aanwezig om 

het resterende ophoogzand te winnen. Zand dat 

geschikt is voor onder de stoep en in de speel-

tuin, dus voor de aannemerij. Daarvoor zetten 

we kleinere schepen in, die veel minder aan-

wezig zijn dan de grote drijvende zandfabriek 

die er tot voor kort lag. Deze kleine winschepen 

hebben geen ontwateringszeven, waardoor ze 

minder geluid produceren. Mochten jullie toch 

hinder ondervinden, laat het dan direct weten. 

Dan proberen we dat direct op te lossen. 

 

Met het zand dat we omhooghalen, gaan we 

ook de eilanden in het westen van de plas  

maken, natuureilanden voor onder andere  

de kluut. Dat is nog een onderdeel van de  

gemaakte afspraken die we voor september 

2023 afronden. 

BIJPRATEN OVER DE RANDWIJKSE WAARDEN

De nieuwe voortuin van Heteren is bijna klaar. 1 april vond de oplevering plaats van het 

grootste gedeelte. De inrichting is bijna klaar en wordt samen met alle gronden overgedragen 

aan het Geldersch Landschap en Kasteelen. De volgende fase dient zich aan: het is nu aan de 

bewoners van Heteren de voortuin tot volle rijkdom te brengen. We hebben nog wel toegift. 

Lees vooral even verder. 

 

Dit alles is een toegift aan Heteren, mogelijk gemaakt door de winning van extra zand. Uit onderzoek is namelijk gebleken 

dat we in de diepte meer ophoogzand kunnen winnen dan we oorspronkelijk berekend hadden. Daarvoor hebben we een 

vergunningswijziging bij de provincie ingediend. Mocht je deze wijziging willen bekijken en erop willen reageren, dan kan 

dat vanaf eind april bij de provincie. Zodra de vergunning is gewijzigd, kunnen we onze beloftes gaan inlossen. 
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Vanuit de werkgroep “Heteren viert 75 jaar vrijheid” is het idee ontstaan om in de Achterstraat een herdenkingsmonument op te 

richten ter herinnering aan dertig omgekomen bemanningsleden van zes gecrashte oorlogsvliegtuigen in Heteren.

DOOR FRED HENDRIKSEN
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Nieuw 
herdenkings-

monument 
in Heteren

Thunderbold

In het kader van de mislukte  Operatie arget Garden zag het 
luchtruim boven Heteren tussen 17 en 4 september soms don-
ker door de aanwezigheid van op en neer vliegende oorlogsvlieg-
tuigen. et name de transportvliegtuigen zoals de Amerikaanse 

akota’s en de Engelse Stirlings vlogen af en aan. aarnaast pro-
beerden Amerikaanse hunderbolts en Engelse Spitfires de trans-
portvliegtuigen zo goed mogelijk te beschermen door de uitse 

essersmitts uit te schakelen of op afstand te houden. Het ging 
er tenslotte om een zo groot mogelijke troepenmacht aan para-
chutisten achter de uitse linies te droppen. aarnaast werden 
ook grote hoeveelheden aan materieel in het gebied gedropt. Op 
de terugweg zagen de uitse jagers en het uits afweergeschut 
toch steeds weer kans om verschillende geallieerde vliegtuigen 
naar beneden te halen. En hoewel misschien niet zo bekend onder 
de bevolking van ons dorp, zijn er op Heterens grondgebied maar 
liefs zes vliegtuigen neergestort en n heeft noodgedwongen  
een buiklanding moeten maken. 

aar liefs vier Stirlings transportvliegtuigen zijn in de drie-
hoek van de olderstaat, ingenwal en oterhoeksestraat neer-
gestort. zie plattegrond op de linker pagina . e eerste was de  

 1 7 Stirling, die op  september 1944 neerstortte op de 
plek waar nu de c onalds is gevestigd. Het vliegtuig, met een  
in brand staande vleugel, wist dankzij de piloot nog wel de ijn 
over te steken. Ondertussen sprongen drie bemanningsleden 
boven het water uit het vliegtuig, waarvan er n in de ijn 
verdronk. e twee anderen werden beschoten door de uitsers 
vanaf de oordberg maar wisten via het etuws verzet te ont-
snappen. e J 98  Stirling met een bemanning van negen jonge 
mannen stortte op 1 september 1944 neer in de omgeving van 
het huidige voetbalterrein van S OO. Geen van deze beman-
ningsleden overleefde deze crash. Ook de J 94  Stirling stortte 
op 1 september in dezelfde omgeving neer en ook bij deze crash 
kwamen alle zeven bemanningsleden om het leven. e G 4  

akota werd geraakt tijdens zijn tweede run en wist de ijn nog 
wel over te steken maar stortte in de Achterstraat ter hoogte van 
het A5  viaduct neer. In het vliegtuig zaten alleen de overleden 
piloot en navigator. wee boven de ijn gesprongen beman-
ningsleden zijn aan de oordkant van de ijn door de uitsers 
gevangengenomen. Een derde bemanningslid sprong middels 
een in brand staande parachute zijn dood tegemoet. Op  sep-
tember 1944 stortte in de uiterwaarden achter de eperbus, het 
Amerikaanse jachtvliegtuig de -47 hunderbolt neer. e - 
jarige piloot verloor daarbij zijn leven. 

Op diezelfde dag stortte de J 991 Stirling achter boerderij  
de oterhof  aan de oterhoeksestraat in het weiland neer.  

Vijf bemanningsleden overleefden de crash niet. e piloot,  
navigator en marconist overleefden wel en zijn, met hulp van 
inwoners, door de toenmalige huisarts mevrouw Van den urg 
verzorgd in het lazaret veldhospitaal , dat was ingericht in een 
zaaltje aan de orpsstraat. 

Buiklanding

Op de plaats waar nu de camper en caravanstalling aan de oter-
hoeksestraat is gelegen, stond in 1944 de -boerderij Het Hof  
van de familie Van ee. arend Jan van ee woonde er samen met 
zijn vrouw en 1  kinderen. og getraumatiseerd van zijn ervarin-
gen tijdens de gevechten op de Grebbeberg en zijn verbanning als 
krijgsgevangene naar een kamp in arnem nde aan de Oostzee, 
zag hij in die beruchte septemberdagen van 1944 een aangescho-
ten vliegtuig op zijn boerderij afkomen. Volgens zijn zoon im 
van ee 19  trok de piloot de neus van het vliegtuig nog net 
voor de boerderij omhoog. Om enigszins veilig te landen op een 
akker met allemaal diepe greppels draaide hij nog een ronde boven 
de boerderij. Vervolgens maakte hij met ingetrokken landings- 
gestel een buiklanding recht voor het hoge gedeelte van het aan de 
overkant gelegen weiland. e zes Amerikaanse bemanningsleden 
wilden, na het verlaten van het toestel, direct weten van arend 
Jan hoe zij zo snel mogelijk in Arnhem konden komen om zich bij  
de geallieerden te voegen. et zijn steenkolenengels wist arend 
Jan hen te overtuigen niet richting Arnhem te gaan, omdat zij dan 
door de uitse linies moesten breken. Hij overtuigde de beman-
ning om richting ijmegen te gaan waar zij hun landgenoten 
zouden kunnen ontmoeten. a de oorlog is de hele bemanning 
nog een keer bij de familie Van ee op bezoek geweest om hen te 
bedanken voor de hulp die zij van arend Jan mochten ontvangen. 

oen de familie in 1944 vanwege het oorlogsgeweld moest vluch-
ten en op haar eerste etappen in Herveld verbleef, hoorde zij tot 
haar grote schrik dat het achterhuis van haar prachtige boerderij 
in vlammen was opgegaan. Volgens im van ee is nooit duidelijk 
geworden hoe dit heeft kunnen gebeuren. ij hun vertrek was het 
achterhuis inmiddels in beslag genomen door Engelse soldaten 
maar of zij, of de uitsers, de brand erin hebben gestoken, zal  
voor eeuwig een raadsel blijven.

Bron: Oorlogsmuseum: “The Island”, Never Forget (Martin Veggelers)

Stirling
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Voor installatie van airconditioning, verwarming en 
sanitair in uw woning of bedrijfspand kunt u terecht 

bij Peelen Montage. En natuurlijk zorgt Peelen Montage 
ook voor service en onderhoud. Wij leveren vakwerk 

en kwaliteit tegen een aantrekkelijke prijs. 

Wij houden van persoonlijk contact, zodat onze 
dienstverlening naadloos past bij uw wensen. 

Neem dus vooral contact met ons op voor een afspraak. 
Dan komen we graag bij u langs om mogelijkheden voor 

koelinstallatie, verwarming of sanitair te bespreken.

A I R C O N D I T I O N I N G
De zomers worden steeds warmer. Maar ook de 

veranderende leef- en  werkomstandigheden vragen 
om een extra aandacht voor uw woon- en 

(thuis)werkplek. Wij denken graag met u mee 
en brengen u heel betaalbaar de koelte thuis.

W A R M T E - I N S T A L L A T I E S
Wij zorgen voor een vakkundige installatie van 

uw nieuwe of vervangende cv-ketel en de realisatie 
of vervanging van uw heteluchtverwarming. 

S A N I T A I R
Onze installateurs zijn gespecialiseerd in het aanleggen 

en renoveren van uw badkamer, keuken en toilet. 
We staan garant voor de hoogste kwaliteit, persoonlijk 

contact en een eerlijke prijs-kwaliteitverhouding.

S E R V I C E
U kunt Peelen Montage inhuren voor al uw reparaties, 

onderhoud en technische dienstverlening. 
Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken.
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Myrthe van Middelkoop 

ensioen en zaken als zorg en wonen voor ouderen bepalen al  
jarenlang de agenda van Jaap van der Spek. aar dat betekent 
bepaald niet dat hijzelf na zijn vervroegd pensioen in 7 stil  
is gaan leven. Geen geranium te bekennen in het huis van hem en 
zijn vrouw argreet, bij veel Heterenaren bekend als voormalig 
huisarts.

Als n van de voorzitters van de oepel van Verenigingen van  
Gepensioneerden is hij in en Haag een belangrijke stem van 
ruim drie miljoen gepensioneerden in ederland. Als ik alles op-
tel, ben ik daar wel zo’n dertig tot veertig uur per week mee bezig , 
schat Van der Spek. Vrijwilligerswerk met een hoofdletter V. 

aarom deze inzet, als je evengoed hele dagen kunt gaan wande-
len of met je kleinkinderen optrekken  Van der Spek  Ik heb mijn 
hele leven lang los van het werk dingen er omheen gedaan. at 
heeft denk ik te maken met de ingeboren eigenschap dat je niet  
alleen dingen doet voor het geld, maar ook tijd en energie besteedt 
aan activiteiten die geen geld opleveren maar wel van belang zijn 
voor de mensen om je heen.

Een kleine greep uit het overzicht van die bezigheden in de loop 
van de jaren  voorzitter van de kerkenraad van de Vloedschuur- 
gemeente, voorzitter van het schoolbestuur, voorzitter van de 

aad van oezicht van de Stichting Samen orgen o.m. ief- 
kenshoek , lid van de aad van Advies van de A . In de jaren 
1978-198  combineerde hij zijn werk als communicatiemanager 
bij de E A in Arnhem met het wethouderschap van de toen-
malige gemeente Heteren.

Officier

Van der Spek kreeg aanvankelijk een officiersopleiding op de 
militaire academie A in reda en was onder meer personeels-
officier op de vliegbasis Soesterberg. In 197  werd hij communi-
catiemanager bij de E A en zo kwamen hij en zijn echtgenote 

argreet in Heteren terecht. e stonden op het punt om een 
huis te kopen in Elderveld, maar toen werd ik attent gemaakt op 
nieuwbouw aan de auwendaal in Heteren. Ik kwam zelf uit een 
dorp en wilde liever daar wonen dan in een buitenwijk. argreet 
was toen bezig haar artsenopleiding in Amsterdam af te ronden  
en liet het verder aan mij over.

ijn ouders woonden in oord-Groningen en toen ze daar aan 
de buren vertelden dat wij naar Heteren gingen, hoorden ze dat 
de huisarts daar hulp zocht. Soms moet het zo zijn. o is argreet 
begonnen als huisarts bij dr. els Huisman. e hebben het hier 
altijd plezierig gevonden. Ook toen ik in wolle werkte als direc-

teur van de protestants christelijke ouderenbond CO . eer  
dan elf jaar op en neer gereden. atuurlijk ook omdat argreet 
hier haar werk had.

Verbinden

In al zijn activiteiten ziet hij als rode draad verbinden’. In het  
roerige wereldje van de ouderen is hem dat motto wel van pas  
gekomen. e afgelopen jaren heeft hij er aan getrokken om twee 
uit elkaar gedreven organisaties van gepensioneerden weer onder 
de gezamenlijke oepel te brengen, die in totaal bijna .   
georganiseerde pensionado’s vertegenwoordigt.

e hebben de positie van gepensioneerden daarmee wel verste-
vigd, er is in het debat over de hervorming van het pensioenstel-
sel ook wel naar ons geluisterd. aar als puntje bij paaltje komt, 
zitten we er niet bij en zijn we geen gelijkwaardige gesprekspart-
ner. aardoor staan er in het ensioenakkoord ook dingen waar-
voor wij geen verantwoordelijkheid kunnen nemen.  iteindelijk  
gaat het vooral om de verdeling van honderden miljarden over 
werkenden en al gepensioneerden en daarin worden volgens  
Van der Spek en zijn collega’s de ouderen ernstig benadeeld.

Ook nu Van der Spek eind maart als voorzitter is afgetreden, blijft 
hij als vicevoorzitter bij dit debat betrokken. aar ik zal toch  
wat minder nachten wakker liggen. eker als het heel spannend 
wordt in en Haag, als je ziet dat er complete misvattingen be-
staan en je het gevoel hebt dat je tegen de bierkaai vecht, dan is  
dat slecht voor je nachtrust. Ik ben dus wel blij dat na de acht jaar 
dat ik hier mee bezig ben, die druk wat minder gaat worden.

Echt rustig aan doen is er voorlopig toch niet bij. Als terugtredend 
voorzitter moet hij de komende maanden de nieuwe voorman 
inwerken. aarnaast blijft hij vicevoorzitter van de Europese  
ouderenorganisatie E AG, lid van het dagelijks bestuur van 
C A-senioren en voorzitter van de klachtencommissie van  
Samen orgen’.

e Vloedschuurgemeente kent hem en zijn vrouw ook als de  
muzikale begeleiders van de wekelijkse diensten. Van der Spek  
bespeelt het orgel en daarnaast ook de trekharmonica, zijn echt-
genote sa ofoon en klarinet. En toch hebben ze nog tijd om eens 
per week op vier van de zes kleinkinderen te passen.

Het is wel duidelijk dat de Van der Speks na al die jaren stevig  
geworteld zijn in Heteren. In de volgende fase van ons leven zul-
len we ook hier blijven. e hebben een appartement gekocht in 
het nieuwe Hart van Heteren.

DOOR LOUIS VAN DE GEIJN

Als je met Jaap van der Spek praat, vliegen de miljarden je al snel om de oren. De Heterenaar bemoeit zich dan ook dagelijks 

met de grootste spaarpot van Nederland: een pensioenvermogen van zo’n 1.700 miljard euro. Maar hij is er, nu hij 74 jaar 

wordt, langzamerhand wel aan toe om wat meer afstand te nemen.

Jaap van der Spek:
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‘ Je doet ook dingen  
voor de mensen om je heen’

Jaap en Margreet van der Spek 
zijn de vaste muzikale begeleiders 
van de diensten in de Vloedschuur.
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Wij bieden onder andere:
Fysiotherapie

Manuele therapie
Sportfysiotherapie

Kinderfysiotherapie
Geriatrie fysiotherapie

Arbeidsfysiotherapie
Oedeemtherapie/lymfedrainage

Dry needling
Fysiofi tness/valpreventie

Myofasciale pijn en triggerpoints
Fysiotherapie bij kanker

Aangesloten netwerken
Schouder/elleboogwerkgroep

Hand/pols netwerk
Enkel/voet netwerk

COPD
Gecombineerde leefstijl (GLI)

Parkinsonnet
Claudicationet

Voorste Kruisbandnetwerk

(026) 472 36 16
(06) 829 110 70

info@refl ex-fysiotherapie.nl          
www.refl ex-fysiotherapie.nl

Refl ex fysiotherapie (Heteren)
Prinsenhof 4
6666 CB Heteren

Refl ex fysiotherapie (Zetten)
Sportcentrum Living Healthy
Sint Walburg 2
6671 AS Zetten
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Vlekkeloze 
verkiezingenverkiezingen
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e 59-jarige en woont zijn hele leven al in Heteren. Geboren in 
de Achterstraat, daarna verhuisd naar de arcissenstraat en in de 
jaren tachtig kocht hij met zijn vrouw een woning in de iguster-
straat, waar hij nog altijd woont. it was vroeger nog boomgaard 
en weiland en hier werd dan de jaarlijkse speelweek georganiseerd , 
lacht en. at hij nu bijna zestig jaar in Heteren woont, maakt  
voor hem het vrijwilligerswerk tijdens de verkiezingen e tra leuk. 

Je komt dan zoveel bekende gezichten tegen. at was op een  
gegeven moment ook lastig toen het verplicht werd om je te legiti- 
meren. Je kent mij toch ’ kreeg ik toen vaak als reactie. u is dat 
geen enkel probleem meer.

en meldde zich twintig jaar geleden als vrijwilliger voor het 
stembureau na een enthousiaste oproep van een collega, die hem 
er tevens op wees dat je er een dag vrij voor kon krijgen. a een 
voorlichtingsavond van de gemeente, begon en in Elst, kwam 
vervolgens in Herveld terecht, maar mag de laatste jaren het 
stembureau in Heteren voorzitten. at betekent dat hij tijdens 
de verkiezingen het overzicht houdt, de administratie bijhoudt, 
het proces-verbaal invult en moet bepalen of een stem geldig of 
ongeldig is als hier twijfel over is. ijdens deze verkiezingen had-
den we bij ons stembureau slechts vier ongeldige stemmen. an 
hebben ze bijvoorbeeld meerdere vakjes ingekleurd of iets op het 
stembiljet geschreven waardoor je de identiteit van de stemmer 
kunt achterhalen.  

Goed team

e verkiezingen verliepen verder naar volle tevredenheid van 
en. e waren al om half n s nachts klaar met tellen. Soms 

komt het voor dat het aantal stemmen niet gelijk is aan het aan-

tal stempassen en dan moet je weer opnieuw beginnen. e heb-
ben een goed team en sinds een paar jaar werken we met een 
nieuwe telmethode, waardoor we sneller en beter kunnen tellen.  
Het team van en bestaat, inclusief hemzelf, uit vier personen.  
’s Avonds komt er nog iemand bij zodat ze om en om kunnen gaan 
eten en als de stemmen geteld moeten worden, voegen zich nog 
eens vier vrijwilligers bij het team. In vier koppeltjes van twee per-
sonen worden dan de stemmen geteld. oordat er dit jaar maar 
liefst dertig partijen op het stembiljet stonden, leverde dat enor-
me lappen papier op. at de verkiezingen dit jaar in de sporthal 
van de ongerd plaatsvonden kwam daarom goed uit. aardoor 
hadden we de ruimte om alle stemmen goed te sorteren en te tel-
len. Het is mij heel goed bevallen om het in de sportzaal te doen, 
wat mij betreft is dit voor herhaling vatbaar.

Ook de opkomst is en erg meegevallen. Vanaf 1 .  uur stonden 
er lange rijen. e opkomst is in Heteren altijd wel goed. ijdens  
de drie stemdagen heb ik de nodige ouderen van 7  jaar of ouder 
zien langskomen, maar geen enkele meer na 1 .  uur.  

adat de stemmen geteld zijn en de uitslag is doorgegeven, moet 
en het procesverbaal en alle stembescheiden nog afleveren bij 

het gemeentehuis. et een totaal van ongeveer 1.1  stembiljet-
ten levert dat een behoorlijke vracht op. e laatste jaren doet 
Anette, mijn vrouw, ook mee als vrijwilliger en zo konden we  
mooi samen de auto inladen en naar Elst rijden. Als het om de 
gemeenteraadsverkiezingen gaat, kom je in het gemeentehuis 
ook de verschillende kandidaten tegen. ie verkiezingen vind ik  
het leukste om te doen. Je ziet dan direct waar je het allemaal  
voor doet.  

Al twintig jaar lang is Ben Frederiks vrijwilliger bij het stembureau, waarvan de laatste jaren als voorzitter. De verkiezingen 

voor de Tweede Kamer verliepen dit jaar anders dan anders, maar Ben kijkt er positief op terug. 

 

DOOR JOHAN KROES

Ben FrederiksBen Frederiks
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Half april worden de Overbetuwe oet 
waardeche ues van  7,5  weer bezorgd 
in heel Overbetuwe. it is geld van de 
gemeente dat inwoners mogen besteden 
aan een initiatief naar keuze. Ga naar 
Overbetuwe oet.nl, h t platform voor 
bewonersinitiatieven. ees creatief. Or-
ganiseer online, kleinschalig of op meer-
dere locaties. an het op 1,5 meter, dan 
heb je goede kans dat het door kan gaan 

 natuurlijk wel afhankelijk van de regels 
die op dat moment gelden. eld jullie 
idee aan en verzamel waardeche ues en 
andere donaties voor de uitvoering. Juist 
nu  online of op afstand SA E  iets doen. 

omt jouw idee ten goede aan inwoners 
van Overbetuwe n is het in principe voor 
iedereen toegankelijk  an kan Over-
betuwe oet jullie helpen om voldoende 
geld, handjes of materialen te verzamelen. 

ijk op Overbetuwe oet.nl voor meer in-

formatie, de spelregels en goede voorbeel-
den en kijk vooral de kunst af bij anderen. 

ie ook overbetuwedoet.nl voorbeelden 
of facebook.com overbetuwedoet.

Wil je een initiatief starten en  

heb je hulp nodig? 

Er zijn mensen in je eigen dorp die mee 

willen denken. Vind contactgegevens  

op OverbetuweDoet.nl onder tabblad  

Partners. Of neem contact op met de 

regisseur van Overbetuwe Doet: 

regisseur@overbetuwedoet.nl, 

(06) 58 08 16 98 (Esther Jansen)  

of (06) 58 08 15 14 (Danielle Kurris).

Goed idee voor jullie 
buurt? Half april nieuwe 
ronde waardecheques 
Overbetuwe Doet!

at eters Heteren, riel en andwijk is 
dringend op zoek naar mensen die willen 
helpen bij het realiseren van toekomstige 
duurzame energieprojecten als ook bij 
de operationele werkzaamheden binnen 
onze co peratie.

Sinds de oprichting van at eters heb-
ben we veel bereikt. a de start met het 
eerste zonnedak in 17 hebben we eind 

18 een tweede zonnedak gerealiseerd. 
Hiermee dragen we bij aan de verduur-
zaming van onze energievoorziening, 
realiseren we korting op de energiebe-
lasting voor onze leden n leveren we als 
co peratie een mooie bijdrage aan onze 
leefomgeving. In de afgelopen maanden 

hebben we o.m. via Overbetuwe oet ge- 
investeerd in een aantal mooie initiatie-
ven in Heteren, riel en andwijk die 
leefbaarheid in de dorpen ten goede ko-
men. et veel enthousiaste reacties tot 
gevolg. 

u zoeken we mensen die een bijdrage 
willen leveren in het bestuur of in een 
commissie.
Heb je een passie voor energietransitie 

of -techniek, affiniteit met financiën, een 

grote betrokkenheid met het wel en wee 

van onze dorpen? Meld je aan! Je bent 

van harte welkom en hoeft geen lid te zijn. 

Aanmelden kan via secretariaathdr@

watbeters.nl of bel met de secretaris 

Jurgen Jonker, (06) 53 93 30 56.

Hoera, de Wilde Bloemen 
pluktuin is er bijna!

Doe mee met WatBeters Heteren, Driel en Randwijk

In december ontving e Vlindertuin, 
via Overbetuwe oet, geld om de ilde 

loemen pluktuin vorm te geven. e 
droomden van een pad door de pluktuin 
en de mogelijkheid ons gereedschap mee 
te kunnen nemen bij alle werkzaam-
heden. Afgelopen tijd is er hard gewerkt 
en we willen iedereen hartelijk bedanken 
voor hun bijdrage! 

ankzij de heer Van iddelkoop uit  
Heteren hebben we superhandige en 
praktische gereedschaptrolle s. e heren  

akker en egen hebben ons geholpen 
met het aanleggen van het pad, zodat 
je nu een echte ronde door de tuin kan 
maken. e zijn er ontzettend blij mee. 
Aankomende weken gaan we door met 
planten en zaaien. at een feest zal het 
zijn als alles bloeit, groeit en fladdert in 
de tuin. omt u dan ook kijken
U bent welkom in De Vlindertuin,  

Uilenburgsestraat 1b. 

vlindertuin.heteren@gmail.com 

Afscheid van juf Carla en juf Marja; 
twee onderwijskanjers. Stuur een kaartje!

In juli 1 sluiten juf Carla en juf arja, leerkrachten van de Julianaschool, hun lange 
loopbaan in het onderwijs af. Juf Carla is 4  jaar verbonden geweest aan de Julianaschool 
en juf arja 17 jaar. ij elkaar hebben zij ongeveer 1.  leerlingen uit Heteren in de 
klas gehad. ij hun afscheid willen wij hen graag een boek vol herinneringen aanbieden,  
gemaakt door oud-leerlingen en ouders van onze school. 

ent u een oud-leerling of ouder met herinneringen  ou u dan een dubbele kaart willen 
schrijven met een mooie anekdote, verhaal of wens erop  eze kaart kunt u tot uiter-
lijk 15 juni sturen naar Vicarie 9, H  te Heteren t.a.v. arja ermijtelen of Carla  
van empen. Hiervan maken we twee mooie albums, die zeker vol liefde gelezen zullen 
worden. Alvast bedankt voor uw waardevolle bijdrage!

De heren Eijkhout en Van MiddelkoopDe heren Eijkhout en Van Middelkoop



Ook een artikel plaatsen....

Wil je ook een artikel plaatsen namens 

jouw vereniging, stichting, straat of ander 

initiatief in de volgende editie? Stuur dan 

uiterlijk voor 14 juni jouw artikel naar 

hetereninactie@peperbus-heteren.nl. 

Een bericht voor ‘Heteren in actie’ telt 

maximaal 140-150 woorden. Eventuele 

foto’s graag met voldoende resolutie aan-

leveren. Op basis van beschikbare ruimte 

wordt de grootte van de foto aangepast. 

De volgende Peperbus verschijnt op 9 juli 

2021. 

Vraag een boekenpakket aan 
bij de Afhaalbieb

Vanwege de lockdown zijn de biblio-
theken gesloten. il je toch bibliotheek-
boeken lezen  at kan via de Afhaalbieb 
in Elst en etten. Vraag online of tele-
fonisch een verrassingspakket met vijf 
boeken aan.

Je kunt kiezen uit pakketten in een be-
paald genre of voor een bepaalde leef-

tijd. Het pakket wordt klaargezet in de 
Afhaalbieb van jouw keuze. Je ontvangt 
altijd boeken die je nog niet eerder 
hebt geleend. Voor mensen die minder  
mobiel zijn of behoren tot een risico-
groep, is er een bezorgservice. Geleende 
boeken kunnen weer bij een van de  
Afhaalbiebs worden ingeleverd.

Aanvragen

Vraag online een verrassingspakket aan 
via www.obgz.nl afhaalbieb. Of doe dit 
telefonisch via 4  7 49 9  bereik-
baar op maandag tot en met vrijdag tus- 
sen 9.  en 17.  uur . 

Online reserveren

iever zelf je boeken kiezen  Online reser-

veren is ook weer mogelijk. odra je per 
e-mail een afhaalbericht hebt ontvangen, 
kun je na drie werkdagen je reservering 
ophalen bij jouw dichtstbijzijnde Afhaal-
bieb. aak hiervoor eerst een afspraak. 
Kies op de website van de Afhaalbieb voor 

‘Afhaalbieb reserveringen’ of bel naar 

telefoonnummer (024) 327 49 90. 






