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Op verzoek van de redactie van de Peperbus heeft Hans Verheijden, voormalig directeur van 

de Haafakkers, het voorwoord verzorgd.

HETEREN, dorp aan de rivier

Op een zonnige zaterdag in augustus 1972 reden mijn vrouw, Tosca, en ik vanaf het Lexkesveer 

over de dijk naar Heteren. Het was een prachtig landschap, met weilanden, de uiterwaarden, 

de rivier met als achtergrond de Veluwezoom. Wat was het mooi en vooral wat was het rustig.

De reden van onze komst naar Heteren was een vacature voor een schoolhoofd op een groei-

ende plaatselijke school. Tijdens het gesprek kwamen ook de plannen voor de latere  

Haafakkers met veel enthousiasme op tafel. Dit bezoek had als resultaat dat wij de stap van 

Amsterdam naar Heteren hebben gewaagd. Het was inderdaad wel erg rustig, spontaan naar 

een film of het theater gaan was niet mogelijk.

Heteren werd een uitdaging, overigens niet uitsluitend voor ons, maar eveneens voor de vele 

nieuwkomers die hier een betrekkelijk goedkope woning konden kopen. De brug zorgde uit-

eindelijk voor de ontsluiting en veel jonge gezinnen vestigden zich toen in ons dorp. Er kwam 

een nieuw elan, een gevoel er samen iets van te maken. Er was al een goede voetbalclub, 

SDOO, met veel leden en er kwamen o.a. een volleybalclub, Toesj en een tennisclub, HTV.

De betrokkenheid van de ouders bij de school van hun kinderen was groot, er werkten toen 

nog niet veel moeders buitenshuis. Via de scholen en de verenigingen werden vriendschappen 

gesloten. Zo ontstond er een echte samenleving. Heteren, een dorp waar het goed toeven is.

Als u het voorgaande leest, lijkt het wel de “Goednieuwsshow”. Dat is het echter nooit. Voor 

de jeugd vanaf twaalf jaar was er weinig vertier en de winkelstand groeide niet mee met het 

inwonersaantal. Mensen gingen verhuizen, anderen kwamen. Wij zijn gebleven en met ons ve-

len. Nu genieten wij juist van de rust, het verenigingsleven en de centrale ligging van het dorp.

Geniet van het positieve van ons dorp en accepteer dat sommige zaken niet altijd gaan zoals 

wij het graag zouden zien. Dan ziet de wereld er voor ons allen beter uit.

Het is niet een gangbare inleiding van de Peperbus geworden. Ik vind dit overigens een prima 

initiatief dat om voortzetting vraagt. 

Hans Verheijden 

www.peperbusheteren.nl

/heteren /heteren

Voorwoord

Colofon

Inhoud

 | 3



4 | 

Het gebied rond Renkum, Heteren, Randwijk en Wageningen is een gebied met een lange traditie in de bakstenensector. Al 

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

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

gebakken.

Geboren en getogen Heterenaar Sander Heij, lid van de regionale 

Historische Kring Midden Betuwe en ‘wandelende encyclopedie 

van het dorp’, vertelt.

‘Zestig jaar geleden heette de gang van school naar de steenfa-

briek al Noar d’n Oove, gelijk aan de titel van een boek uit 2006 

van het Datema Instituut Kesteren over steenfabrieken in de 

omgeving. 

Na schooltijd ging de bel en dan was het snel naar huis, kopje 

thee met een lange vinger en wegwezen. En mijn moeder wist 

precies wat wegwezen betekende. Langs opa Niels, de dijk over 

en de Zwarte weg op naar de Oove.

De eerste die wij als knullen tegenkwamen, was de heer De 

Bruin, de baas van de paarden; altijd goed van zin met een 

vriendelijk woord voor iedereen. Daar aangekomen moesten 

wij een kwartiertje wachten, totdat 

de paarden waren uitgewerkt en dus 

gingen wij een kijkje nemen bij de Rijn. 

Daar was altijd iets te zien of te bele-

ven, al was het alleen maar het kijken 

naar het kleitreintje dat kwam overva-

ren en wat in die tijd een bezienswaar-

digheid was.

Machinist Roos – Wim van Daatje – voer 

met zijn trein en lorries met gemak het 

veer op, om vervolgens de volgende 

vracht op te halen; je zou bijna verge-

ten wat voor werk de paarden moesten 

verzetten. Al met al veel plezier met 

een man of vier...’

Sander Heij staart en je ziet hem terug-

gaan in de tijd. ‘Ach, ik kan ze allemaal 

opnoemen. De eigenaren, de arbeiders, de jongens met wie ik 

om en nabij de fabriek struinde, iedereen...

Was een gouwe tijd. En aan het eind van de dag terug naar 

meneer De Bruin om te vertellen dat alles goed was met de 

paarden. Hek dicht en weer naar huis. Zomaar een dagje op de 

Oove. En thuis wachtte de stamppot van moeder...’

Heij weet dat er vlak na de Tweede Wereldoorlog, tussen ‘45 en 

‘55, wel 200 man uit Heteren werkten in de fabriek. Het halve 

dorp bestond van het bakken van steen. ‘SDOO bestond in de 

jaren 50 voor de helft uit mensen die op de steenfabriek  

werkten.’

De fabriek is tegenwoordig eigendom van multinational Wiener-

berger AG, maar staat in de volksmond nog steeds bekend als 

de Oven van Van Wijck, de meest aansprekende eigenaar van de 

oven, die in ieder geval stamt uit 1789. Het was rentmeester Jan 

Derk van Geijn die dat jaar de oven pachtte.

Hart van Heteren was van steen

‘Alle jochies na school Noar d’n Oove’

Door Aart van Veen
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Genoemde familie Van Wijck werd zo’n 50 jaar later eigenaar 

voor een bedrag van ruim 600 gulden huur per jaar en met 

Richardus van Wijck werd Heteren een sterk ondernemer en 

kleurrijk figuur rijker. Hij was mede grondlegger van de Gelderse 

baksteenindustrie en speelde in op de uit Engeland overgewaai-

de Industriële Revolutie. Toen al was er sprake van modernise-

ring...

De Van Wijcks zwaaiden 130 jaar de scepter over de fabriek, die 

in 1978 definitief in andere handen kwam. De huidige eigenaar 

huist er sinds 2003...

Ook de volgende editie van de Peperbus is deels uit steen 

opgetrokken. Aan het woord is dan Jan Aalbers (68), 

voormalig afdelingschef van de steenfabriek, die daar als 

14-jarig jochie begon en tien jaar geleden afzwaaide. ‘Wij 

moesten 17.500 stenen per dag uitkruien, zonder paard...’ 

De geschiedenis van Heteren over hard werken en mannen 

van steen met een hart van goud...

Foto’s aangeleverd door W. Burgers. 

Met dank aan het Arend Datema Instituut.
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Door de KerkuilVanuit de Peperbus
Zelfs vanuit de rustieke Peperbus voel je de spanning in deze periode stijgen.

Het heerlijk avondje is in aantocht en menig kinderhartje zal om die reden de komende tijd 

sneller gaan kloppen.

De traditie van dit kinder(volks)feest vieren wij in zijn huidige 

vorm al vanaf ca.1850. Ouders, oma’s en opa’s hebben ooit zelf 

die spanning gevoeld en de alom bekende liedjes enthousiast 

meegezongen. En een enkeling daar gelaten, willen ook zij deze 

mooie traditie graag voortzetten. De jaarlijkse Sint-Nicolaasin-

tocht is daar bijvoorbeeld het levende bewijs van. Maar sinds 

enkele jaren wordt over de hoofdjes van onze goed “gelovige” 

kinderen een discussie gevoerd over de knecht Zwarte Piet. 

Ieder kind werd en wordt groot gebracht met een Piet die zich 

jaarlijks met cadeautjes door de nog aanwezige schoorstenen 

laat zakken en daarom een roet -zwart gezicht heeft.

En zoals een smid, een timmerman en een boer knechten kun-

nen hebben, zo heeft Sint Nicolaas ook zijn knechten.

Maar wat moeten wij onze kinderen bijvoorbeeld gaan vertellen 

als het straks allemaal rode, groene en blauwe Pieten worden?

En moeten wij de kleintjes dan ook nog uit gaan leggen dat zij 

geen knechten maar gekleurde medewerkers zijn?

De commercie is op dit moment nog enigszins verdeeld, maar 

er zijn al winkelketens die Zwarte Piet nu al hebben buitenge-

sloten. Die gaan er dus gemakshalve van uit dat het gros van de 

Nederlanders de wens van een, in mijn ogen, kleine minderheid 

zal gaan inwilligen. Ik ben daar nog niet zo van overtuigd en 

met respect voor alle gevoeligheden van een bepaald deel van 

onze medelanders, hoop ik van harte dat het Sint- Nicolaas- 

feest blijft zoals het altijd is geweest. Laten we ons 

wel realiseren dat het hier uiteindelijk gaat om 

een feest voor kinderen.

En hoewel een slimme uitgever alvast is 

begonnen met de traditionele Sint-Nicolaas 

liedjes te ontdoen van bijvoorbeeld zwart, stout 

en de functie van knecht, houd ik persoonlijk toch 

het liefst vast aan die mooie oude teksten. Maar de 

uitgever vindt deze teksten te oubollig en meer moeten 

passen in het huidige tijdsbeeld. 

De kindertjes mogen in sommige liedjes dus vooral niet meer 

zingen over een lieve Sint, want dat moet om onbegrijpelijke 

redenen een beste Sint worden.

Aan de leerkrachten en ouders de taak om dat geloofwaardig uit 

te leggen. Stoute kinderen mogen in de nieuwe tekst ook niet 

meer bezongen worden en het hartje mag nog wel vol verwach-

ting gaan kloppen, maar zeker niet meer voor een keuze tussen 

koek en gard. Suikergoed is blijkbaar ook al te beladen want daar 

moest zo nodig chocolade voor worden ingeruild.

Zou overigens zo maar weer op “breed” verzet kunnen stuiten van 

mensen die vinden dat chocolade te veel suikers bevat en zelfs 

licht verslavend is. Het wachten is nu op een volgende minderheid 

die zich stoort aan de kleding en baard van Sint Nicolaas want je 

kunt dat toch onmogelijk eigentijds noemen.

Ondertussen doe ik een dringend beroep op de organisatie van de 

intocht in Heteren om zich de komende jaren nergens iets van aan 

te trekken en er een ouderwets kinderfeest van te maken.
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Zaterdag 11 oktober jl. vond de eerste editie van Saturday Break 

plaats. Dit feest werd georganiseerd door Noël de Jong en Nathalie 

Uittenhout met steun van de Dorpsraad.   

Het feest werd gehouden in het Wapen van het Heteren.

Rick Klokgieters zat om half 10 klaar voor de kaartverkoop en het feest 

kon beginnen.  Het was een heel leuke avond!  Er waren 48 mensen en 

dit waren er genoeg voor een heel goede sfeer.  John Vink, een DJ uit het 

dorp, zorgde met zijn muziek voor een goede feeststemming. Het was 

leuk om jongeren die je alleen vaag van gezicht kent, te leren kennen.                                                        

SATURDAY 
BREAK

Zondag 12 oktober werd Ali Farid 19 jaar en dat konden we natuurlijk niet zomaar 

voorbij laten gaan. Ali op de biljarttafel, lang-zal-ze leven aan, hard meezingen en 

een biertje van het huis. Na afloop van het feest kregen we veel leuke reacties en 

zelfs een artikel in de Gelderlander. Dat er een vervolg komt is zeker. De datum 

komt er zo snel mogelijk aan! 

Om op de hoogte te blijven van het feest kun je ons liken op 

www.facebook.com/saturdaybreakheteren. 

Dorpsraad Heteren is blij met jongereninitiatief 
Op de eerste Dorpsraadvergadering van 2014-2015 waren Nathalie en Noël , beiden 16 jaar, onze gast. Zij hadden het plan opgevat 

om een jongerenfeest te organiseren in Heteren, omdat er voor jongeren tussen de 15 en de 20 jaar weinig tot niets te doen is.  

Hun plan bleek al goed doordacht en als Dorpsraad waren we verrast door hun enthousiasme en doortastendheid.

Nathalie en Noël zijn aan de slag gegaan voor de organisatie met de eigenaar van het café, iemand van de Dorpsraad, de gemeente 

en de politie. Het was een stap in de goede richting. Na twee maanden was het dan zover; op 11 oktober “Saturday Break”.  

In de zaal van “het Wapen van Heteren” was het een gezellige drukte met ongeveer 50 jongeren. Op muziek van dj John werd lekker 

gedanst, gezellig gepraat en was het aan het einde duidelijk: “Zeker voor een herhaling vatbaar!”

Noël en Nathalie bedankt voor jullie initiatief.  De Dorpsraad is trots op jullie en we hopen op nog meer jongerenfeesten in Heteren.
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“Ook in Renkum is hij klein gestart met een judozaal bij de 

Rijnkom. Hier begon mijn vader ook met wat fitnessapparaten”, 

lacht Eelco. In 1992 werd de grote stap gezet naar de locatie 

aan de Bram Streeflandweg. Moeder Sjabbens gaf aerobicsles, 

dat was net uit Amerika overgewaaid, Callanetics en conditie-

training. Het complex in Renkum bleef groeien en is in totaal 

4x uitgebreid. Het hele gezin is nog steeds betrokken bij het 

bedrijf. “Mijn vader is mental-coach en geeft daarnaast nog 

judolessen en personal training.  Mijn moeder staat nog 1 maal 

per week achter de bar in Renkum. Endo, de oudste van drie 

broers Sjabbens, is verantwoordelijk voor de financiën en ik ben 

personeelsmanager. Beiden geven wij groepslessen. Mij tref je 

vaker in Heteren en Endo in Renkum.”

Jaren geleden diende de kans zich aan om in Heteren te begin-

nen. Veel mensen waren sceptisch en men dacht dat het nooit 

zou lukken. Met gepaste trots vertelt Eelco dat ook Heteren een 

bloeiend bedrijf is waar 660 mensen wekelijks sporten. “We 

begonnen met 30 leden die mee waren gekomen van de vorige 

eigenaar”, vertelt Eelco. “Omdat iedereen wat afwachtend was, 

was het best een klus om een goede sfeer te creëren, maar 

volgens mij is dat aardig gelukt.”

Bij Sjabbens Heteren is  de core business  groepslessen.  

“Daar ligt de focus”, vertelt Eelco. “Wij bieden voor iedere  

doelgroep een passende groepsles; Bodypump, RPM en  

Bodybalance zijn favoriete groepslessen. Wanneer je lid wordt 

van Sjabbens mag je gebruik maken van alle faciliteiten in 

Renkum en Heteren.  Je kunt bijvoorbeeld een dalurenabon-

nement nemen voor € 37,- per maand. Dan maak je tot 18.00 

uur gebruik van de fitnesszaal. Sjabbens is een familieclub, dus 

wanneer ouders hier een abonnement hebben dan kunnen de 

Sjabbens is ooit begonnen met een aanhangwagen vol judomatten en nu uitgegroeid tot een succesvol familiebedrijf met  

twee sportscholen in Renkum en in Heteren. “Mijn vader heeft eerst in Eibergen een judoschool gehad”, vertelt Eelco  

Sjabbens. “Hij is klein begonnen, maar al snel groeide dit uit naar meerdere locaties.”

Door Barbara van Brakel

Familiebedrijf Sjabbens is bewust  
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kinderen gratis mee sporten. “Bij de receptie kunnen we de 

mogelijkheden per persoon of familie bespreken.” Bij Sjabbens 

staat de klant centraal. Er is altijd iemand voor ontvangst en 

uiteraard iemand in de fitnesszaal voor vragen of het maken van 

een schema. “Sjabbens biedt een all inclusief abonnement in 

faciliteiten en aandacht”, aldus een trotse Eelco. “Betrokkenheid, 

een praatje maken en uiteraard oog voor het sporten zijn onze 

speerpunten.” Naast al deze faciliteiten is er ook een Sjabbens 

app. Hier vind je allerlei mogelijkheden van openingstijden, ad-

vies en ook een trainingsschema. Deze is gratis te downloaden, 

ook voor niet- leden.

De familie Sjabbens heeft gezondheid hoog in het vaandel.  

“Wij zijn als familie bezig om het hele team een gezonde 

lifestyle bij te brengen. Uiteraard willen wij deze lifestyle graag 

overbrengen op onze gasten”, vertelt een enthousiaste Eelco. 

Sjabbens werkt samen met een fysiotherapeut. Deze is drie 

maal per week in huis en zij maakt gebruik van de faciliteiten 

van Sjabbens. “Maar wij maken ook gebruik van haar capaci-

teiten, het is erg prettig om iemand met bijvoorbeeld rugklach-

ten direct door te kunnen verwijzen”. Het doel van fitness is 

blessurepreventie. Om je spieren goed te trainen voldoet 30 

minuten krachttraining. Hierdoor is je stofwisseling gedurende 

twee dagen extra hoog. Drie Keer per week fitness op een hoge 

intensiteit, elke dag 45 minuten bewegen op een lage inten-

siteit zoals bijvoorbeeld wandelen én letten op je voeding zijn 

de drie elementen van een gezond lijf! Bewustwording is de 

basis van een gezonde levensstijl, drie keer sporten hoort hierbij 

om de kans op blessures te voorkomen. Daarnaast heerst er 

in onze groepslessen een goede sfeer, iedereen is enthousiast 

en betrokken. Op zoek naar de juiste ondersteuning voor een 

gezond lifestyle? Zin om deel te nemen aan groepslessen waar 

naast prestatie ook gezelligheid belangrijk is? Kom dan kijken bij 

Sjabbens of ga naar www.sjabbens.nl.

Vraag een gratis proefweek aan via onze site.

bezig met een gezonde lifestyle!
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Iedere Heterense voetballiefhebber van 

boven de 30 kan het zich nog wel  

herinneren: een bezoek aan stadion ‘de 

Wageningse Berg’ waar de plaatselijke  

FC Wageningen tussen 1954 en 1992 betaald voetbal  

speelde. Op een druilerige oktobermorgen heb ik een 

gesprek met twee oud-spelers van FC Wageningen.  

Beiden zijn bovendien inwoner van Heteren.

Frits van der Klift (66) speelde tussen 1967 en 1972 en vervol-

gens tussen 1977 en 1984 305 wedstrijden voor FC Wageningen, 

waarin hij 11 keer scoorde. Gilbert Schrijner (44) trok tussen 

1985 en 1991 precies 130 keer het befaamde groen-witte shirt 

aan en maakte in deze wedstrijden 6 doelpunten. 

Als jonge jongen stond ik geregeld op de tribune van dit mooie 

stadion, maar ik voelde deze ochtend een lichte teleurstelling. 

Is dit het stadion waar ik zo graag kwam? Het ziet er vervallen 

uit en erger nog, het oogt zo klein! De teleurstelling slaat om als 

Frits en Gilbert enthousiast vertellen over hun tijd bij FC Wage-

ningen. Frits is een echte Wageninger en komt als 18- jarige 

vanuit de jeugd van ONA 53 naar de FC. Hij is een aanvaller, 

maar wordt bij FC Wageningen omgeturnd tot libero. Hij speelt 

van 1967 tot 1972 in het eerste elftal, maar als trainer Korbach 

naar Wageningen komt, verliest Frits zijn basisplaats en wordt 

hij geruild voor doelman Bert van Geffen van HVC Amersfoort. 

Hij pakt zijn revanche, want in de eerste de beste onderlinge 

wedstrijd wint HVC op de Berg met 0-1. Gilbert komt uit Heteren 

en speelde in zijn jeugd bij SDOO. Op het moment dat er in 1985 

geen A-jeugd meer was, kwam hij bij FC Wageningen terecht. 

Gilbert was de jongste speler in zijn team en moest bijna elke 

dag met zijn tasje over zijn schouders op de fiets over de brug 

naar Wageningen. In de jeugd maakte Gilbert dusdanig indruk 

dat hij zelfs jong Oranje haalde, waarvoor hij 3 interlands speel-

de op een toernooi in Portugal. Door een blessure miste hij de 

volgende interland tegen Engeland op Wembley, maar hij wist 

toen wel dat hij zou gaan slagen bij FC Wageningen. In 1987 

maakte hij zijn debuut tegen Helmond Sport.

Zowel Frits als Gilbert geven aan dat het betaalde voetbal 

destijds totaal anders was dan nu. Frits had destijds een baan bij 

de Gelders Utrechtse Spaarbank en tekende met zijn vader het 

eerste profcontract voor 1500 gulden per jaar. Daar kwamen dan 

nog wel wat winstpremies bij. Pas in de late jaren 70 ging Frits 

echt mooi verdienen als voetballer. Gilbert is altijd een opleiding 

blijven volgen. Hij combineerde het voetballen met het wer-

ken bij zijn vader (Schrijner Assurantiën). Op zijn 17e tekende 

hij een contract. Zowel Frits als Gilbert glunderen als we het 

hebben over de sfeer op de Berg. ‘Fantastisch, zelfs als er weinig 

mensen waren, leek het vol’, zegt Frits. Volgens Gilbert komt 

dat door de bosrijke omgeving waardoor het stadion dicht lijkt 

te zijn. Tegenstanders kwamen met knikkende knieën naar de 

Berg. FC Wageningen moest altijd de strijd aangaan, want met 

alleen techniek haalde men het niet. Supporters stonden dicht 

langs het veld en konden de keeper bijna aanraken.

FC Wageningen leefde enorm in de regio. Vanuit de Betuwe, 

Renkum en Wageningen kwamen supporters in groten getale op 

de thuiswedstrijden af. Vanuit Heteren kwamen veel mensen te 

voet over de pont om vervolgens de Berg te beklimmen. Kaart-

jes konden nog gewoon aan de kassa gekocht worden voor een 

paar gulden. ‘In die tijd was bijna geen enkele Heterenaar voor 

Vitesse’, zegt Gilbert. Zelfs zijn schoolmeester zat op de tribune.

Frits geeft aan dat karakter en doorzettingsvermogen de door-

slag hebben gegeven om alles uit zijn carrière te halen. Hij kijkt 

er tevreden op terug. Gilbert beaamt dat. Hij had mogelijk nog 

iets verder kunnen komen als clubs hun spelers destijds niet 

aan hun contract  hadden gehouden, zoals nu vaak het geval is. 

Toen zijn contract ten einde was, koos hij uiteindelijk voor een 

maatschappelijke carrière. 

FC Wageningen is in 1992 failliet gegaan. Volgens beiden was 

dat onvermijdelijk. Als er al geld binnenkwam, vloog dat er 

direct weer uit om schuldeisers tegemoet te komen. Beiden 

verwachten niet dat er ooit nog betaald voetbal gespeeld zal 

worden op de Wageningse Berg. We praten nog lang na, maar al 

die tijd besef ik dat FC Wageningen voltooid verleden tijd is en 

dat de stadionlampen voor altijd gedoofd zullen blijven. 

Heterenaren Gilbert Schrijner en Frits van der Klift halen herinneringen op 

De Magie van de Wageningse Berg

Door Frank Siccama

n 



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!

HUBO HETEREN
Dorpsstraat 42 6666 AH Heteren

Tel: 026-4722571 • Fax: 026-4723810
Zie onze vernieuwde website: www.huboheteren.nl

Bestel op onze website 
de lekkerste kaas vers 

van het mes! 
   www.verwenkaas.nl

Diverse soorten sierbestrating – natuursteen 

splitten, zand en grind – tuinverlichting

Onze showtuinen zijn de 
gehele week geopend!

Bezorging d
oor heel 

Nederland!

 

 
 

 

Nu een eigen klaslokaal!    1e proefles gratis 
In de Julianaschool!       2e proefles 5,- 
Kom vrijblijvend kijken. 
Lestijden en dagen op afspraak. 

     
Muziekles voor alle  
instrumenten!!     
 

Instrumenten 3 maanden  
GRATIS in bruikleen.  
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Enkelspan
Hellen werd in Ermelo geboren en kwam op 5-jarige leeftijd 

naar Heteren, ging naar basisschool De Haafakkers en meteen 

op ponyrijles in Valburg met haar zusje. Moeder Ineke reed ook. 

De daar gekochte Welshpony werd te klein om op te rijden, dus 

werd er een wagentje geleend om de pony voor te spannen. 

Moeder Ineke bekwaamde zich in de mensport, terwijl Hellen 

verder ging op een grotere pony. Ondertussen werd Hellen 18  

jaar. Meedoen bij de ponywedstrijden was er niet meer bij en 

dus lag de overstap naar het mennen voor de hand. Een nieuwe 

hobby was geboren. 

“Een wedstrijd bestaat uit drie onderdelen: dressuur (een proef 

met figuren rijden), vaardigheid (zeg maar stuurkunst, waarbij 

een parcours wordt gevolgd waarbij ballen op pionnen moeten 

blijven liggen) en de marathon. Bij dit laatste onderdeel volg je 

een traject over de openbare weg en sluit je af met een hinder-

nistraject van zo’n 6 km. Het is de kunst om op een bepaalde tijd 

binnen te komen, met slechts enkele minuten marge. Mikmak 

en ik gaan er altijd voor.” Hellen ment de pony voor de wagen; 

moeder Ineke zit achterop als groom. “Zij zorgt voor gewichts-

verplaatsing in de bochten en houdt de pony vast bij het af-

stappen. Zij is mijn grote steun en toeverlaat.” Zelf is Hellen ook 

groom in de hoogste klasse voor René Schuiling uit Herveld.

Van juf naar ‘zuster’. 

Hellen heeft een druk leven, want naast haar eigen wedstrij-

den en haar taak als groom bij anderen, studeert zij hbo-ver-

pleegkunde en werkt zij 3 dagen in het ziekenhuis in Tiel. “Ik 

wilde altijd al juf worden. De gekozen economiestudie was niet 

mijn ding, dus was de overstap naar de PABO snel gemaakt.” 

Uiteindelijk slaagde Hellen voor de mbo-opleiding kinderopvang. 

“ Ik had een bijbaantje in de thuiszorg en omdat er geen werk 

in de kinderopvang was en ik graag een hbo-opleiding wilde 

doen, ben ik verpleegkunde gaan studeren.” Hellen straalt als zij 

spreekt over het kunnen verzorgen van mensen en de afwisse-

ling in het werk. “Ik denk erover om mijn kennis te combineren 

in de kinderzorg. Toch twijfel ik, want werken op de kinderafde-

ling gaat heel diep.” 

Karavaan
Hellen en Ineke kiezen altijd de mooiste wedstrijden uit om naar 

toe te gaan. “Soms doen wel 200 teams mee aan wedstrijden. 

Wij vertrekken op vrijdag met de pick-upbus met de kar achterop 

en de ponytrailer erachter. Daarna volgt de auto met de caravan. 

Wij zijn net een karavaan. Het hele weekend zijn wij weg. De 

mennerij is veel gezelliger dan de, toch meer individuele, ruiter-

sport. Mensen zijn heel behulpzaam. Je deelt een grote passie 

gedurende een heel weekend.” Vader Luc levert zijn bijdrage 

aan de hobby door voor alle spullen te zorgen. “Hij heeft de 

trailer zo gemaakt dat deze is om te bouwen tot luxe stal voor 

Mikmak tijdens de wedstrijddagen.” Het gezin Schmitz bestaat 

verder uit zus Marleen (ook paardengek) en broer Ben (houdt 

van paarden voor de worst). Ondertussen wil Hellen volgend 

jaar graag naar klasse 3. Zij omschrijft zichzelf als “een recrea-

tieve rijder, die leuk mee draait in de wedstrijdsport.” Afgelopen 

seizoen was zij geselecteerd als 2e van Nederland in klasse 2. 

Teveel spanning deed haar de das om. Hellen is heel bescheiden 

als het op haar wapenfeiten aankomt. De wil om te presteren 

is er niet minder om. Eind dit jaar hoort Hellen of zij  mee mag 

doen met het perspectieventeam: een opleiding voor jeugd tot 

26 jaar richting topsport. “Maar het is vooral een hele leuke  

hobby, waar ik intens van geniet.”

Alle tijd maakt Hellen Schmitz (24) voor haar mensport. Dagelijks gaat zij van de Rauwendaal naar 

Hemmen om voor haar pony Madam Mikmak te zorgen. Daarnaast traint zij 5 tot 6 keer per week 

met deze viervoeter voor de wagen, lekker naar de uiterwaarden. Dit alles is nodig om op wedstrijd-

niveau mee te kunnen draaien. “Ik kan aan Mikmak’s blik zien hoe het er voor staat”. 

Hellen Schmitz: Van paardenmeisje tot mentalent

Het gaat om de klik tussen mens en dier
Door Roelie van der Weide
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Bert Jansen (69) en Kees Verburg (64) zijn in februari met een groep vrijwilligers een maand naar Haïti geweest.  

De Peperbus schreef eerder over de hulpbehoevende kliniek in Passe-Catebois. Wat drijft deze mannen?  

“ Je doet iets voor je medemens. Maar je weet niet waar je aan 

begint.” Kees Verburg ging als helper mee met Bert Jansen om 

kozijnen en deuren uit het gesloopte Liefkenshoek in de kliniek  

te plaatsen. Twee jaar eerder waren zij er ook geweest om een 

grote wachthal te bouwen. “Elke dag werken van 7 tot 6 met 

één uurtje pauze, vaak bij een 

temperatuur van rond de 35 gra-

den.” Werk dat verbleekt bij het 

werk van tropenarts Annemarie 

Wessels, die met haar team 80 

tot 100 patiënten per dag helpt.

Bouwmateriaal uit Heteren
Volgens Bert Jansen zijn de 

omstandigheden ten opzichte van 

2012 in Haïti verslechterd.  

“Er is schrijnend tekort aan water 

en eten. Voor elke westerling zou 

het goed zijn om daar 14 dagen 

te verblijven om te beseffen hoe goed wij het hier hebben. Daar 

is gewoon niks.” De vrijwilligers hebben zelf hun reis geregeld 

en betaald en namen in containers veel bouwmaterialen en 

eten mee. 

Zingend patiëntenvervoer
De mannen hebben van een container een huis gemaakt, toilet-

gebouwen, een inschrijfbalie, drie keukenblokken geplaatst en 

in een container een magazijn ingericht. Afgeschreven bakken 

uit de Hubo doen daar nu dienst. Grote platen hout werden 

omgetoverd tot stapelbedden. “Het zaagsel  en afvalhout wordt 

onder het werken meteen weggehaald voor het vuur om te 

koken. De mensen hebben niks, maar zijn er niet ongelukkiger 

door. Ze hebben altijd schik en er wordt veel gezongen.” Bert 

vertelt hoe een patiënt op een matras met stokken er door werd 

aangevoerd. “En een week later werd de man op hetzelfde 

matras weer al zingend naar huis gebracht. Het was maar 6 uur 

lopen.” 

‘Ik voel Haïti 
nog elke dag!’

Vrijwilligers helpen kliniek 
in Passe-Catabois

Kaarslicht
’s Avonds, na het harde werken, was er alle tijd voor goede 

gesprekken, die ook weer opbouwend waren voor de hulporga-

nisatie. Dat gebeurde vaak bij kaarslicht, omdat de stroom op 

was doordat de zon soms niet scheen en de zaagmachine alle 

energie op had gebruikt.

Handige handen en gulle 
gevers
Binnenkort wordt een contai-

ner met melkpoeder, medi-

cijnen, bedden en matrassen 

verscheept. Bert: “Het mooie 

van dit project is dat het 

heel kleinschalig is. Alle geld 

wordt ook daadwerkelijk daar 

besteed. Er blijft niets aan de 

strijkstok hangen, want die 

is er niet. Wij hebben onze 

koffers en kleren daar gelaten. Je doet wat je kunt.” Het selec-

teren van materialen om te verzenden gaat door. Of de mannen 

in 2016 weer gaan? De missie is om dan een huis te bouwen. 

De wil is er zeker. Ondanks dat Bert nog iedere dag zijn vinger 

voelt, waarmee hij een boorongelukje had en beide mannen 

ziek zijn geweest van slecht water. Bert moet er om lachen: “ 

Gelukkig was het ziekenhuis in de buurt.” 

Ook een indrukwekkende reis maken naar Haïti en daar een 

maand lang de handen uit de mouwen steken? Het kan! 

Kijk voor meer informatie op www.hulp-haiti.nl. 

Door Roelie van der Weide
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Het Heterens drumtalent Jimi Hendriks heeft in augustus 

jl. opnieuw zijn talenten ten gehore gebracht. Dit maal was 

hij de ‘special guest’ op het Kinderprinsengrachtconcert in  

Amsterdam waar hij, samen met een ensemble, een speciaal 

voor dit concert geschreven rocknummer heeft gedrumd.

Het Kinderprinsengrachtconcert is de jeugdige versie van het 

Prinsengrachtconcert en is live uitgezonden op de televisie. Heeft 

u de uitzending gemist? Via internet is de uitzending terug te 

kijken.

Zelf was Jimi tevreden over zijn optreden. ‘Dit was een mooie er-

varing en ik heb er veel van geleerd. Ik ben zelfs op het journaal 

geweest!’ We zullen in de toekomst ongetwijfeld nog meer van 

Jimi horen!

Inmiddels is het wegseizoen afgelopen, eind augustus was 

de laatste wedstrijd. Het was een mooi seizoen op de weg 

met leuke wedstrijden. Het seizoen begon goed, de eerste 

wedstrijd in Tiel heb ik gewonnen, deze wedstrijd was tevens 

een kwalificatie wedstrijd voor het NK. Een thuiswedstrijd 

winnen blijft altijd extra leuk. In totaal wist ik dit seizoen  

5 keer te winnen waarvan 2 keer in Duitsland. 

De mooiste overwinning was de Omloop Kostvlies tijdens de 

Jeugdtour Assen waar ik solo wist te winnen. De dag ervoor wist 

ik ook al te ontsnappen, maar werd helaas 400 meter voor de 

finish teruggepakt door het peloton. Het weekend na het groep 

8 kamp was het NK, de wedstrijd was geen succes, maar het 

schoolkamp had ik niet willen missen. 

Ik zit nu in de HAVO/VWO brugklas van Het Dorenweerd College 

in Doorwerth waar ik in een leuke klas zit met nog 11 kinderen 

uit Heteren. Het is wel even wennen; vooral het vele huiswerk 

wat niet altijd uitkomt met het trainen.  

Zondag 12 oktober begint het Crossseizoen in Zeeland (Noord 

Brabant), iets waar ik nu al naar uitkijk. Ik hoop dat het net zo 

succesvol wordt als afgelopen jaar!

Een terugblik op...
Jimi Hendriks

 Joppe de Heij
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Als je vroeger en ook nu nog aan kleine jongens vraagt wat ze later  

willen worden, dan staat brandweerman meestal erg hoog genoteerd. De 

rode brandweerauto en de mooie uniformen dragen onmiskenbaar bij aan 

die aantrekkingskracht. 

De huidige Post 

Commandant van de brandweer Heteren 

maakte zijn jeugddroom in ieder geval meer dan waar. Toen 

hij als 13- jarige knaap de brandweer met zwaailicht en sirene 

over de Rijndijk richting Driel zag rijden dacht hij: “Dat wil ik ook 

als ik later groot ben.” Nu bijna vijftig jaar later geeft Hemmie 

van Aalst leiding aan 20 supergemotiveerde en goed opgeleide 

vrijwillige brandweerlieden.

Eerst wat historische feiten
In een raadsverslag van de gemeente Heteren uit 1849 wordt 

voor het eerst gesproken over het plaatsen van een (hand) 

brandspuit in Randwijk. En wordt tevens een post van ƒ 200,- 

voorgedragen om het jaar daarop ook in Heteren en Driel een 

brandspuit te plaatsen. In 1852 wordt de eerste brandspuit 

voor het dorp Heteren aangeschaft en in 1853 geplaatst in het 

brandspuithuisje op de buitenhelling van de huidige kruising 

Kastanjelaan - Flessestraat. Op 29 april 1854 vindt de Vaststel-

ling Brandwezen verordening plaats en op 15 mei van hetzelfde 

jaar worden de eerste leden van de brandweer in Heteren en 

Randwijk benoemd. Op 22 mei 1901 ontstaat in het huis van  

J. Goedvrind in Randwijk een brand die, geholpen door een felle 

noordoosten wind, grote schade aanricht.

Ondanks steun van brandweerlieden uit Wageningen, Hemmen 

en Valburg, werden 24 panden en een kerkje in de as gelegd 

en werden 80 inwoners dakloos. Tussen 1940-1945 zorgde een 

brand van woningen aan de zogenoemde Hutten-straat in Driel 

voor grote opschudding. De ontsteking van de motorspuit ging 

kapot waardoor de spuit begon te knallen. De aan de Ooster-

beekse kant gelegerde Duitse bezetter opende direct het vuur 

waardoor de brandweerlieden in wilde paniek moesten vluch-

ten. In 1959 volgt G.E. van Schaik G. Bulte op als commandant 

van de vrijwillige brandweer van de Gemeente Heteren.

In 1972 wordt het eerste stil alarm in gebruik genomen en iede-

re brandweerman uitgerust met de zgn. “pieper”.

In ditzelfde jaar wordt L. Jansen van plaatsvervangend 

Als de bewoners slapen waakt de brandweer

Er smeult een heilig vuur 
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Commandant van de brand

Als

Commandant tot Commandant benoemd. Een uitslaande brand 

in 1978 legt het monumentale pand “de Sprokkelenburg” 

ondanks maximale inzet van de brandweer bijna geheel in as 

(zie foto). In 1988 wordt dankzij de bezielende inzet van Com-

mandant L. Jansen een nieuwe brandweergarage geopend aan 

de Polderstraat. De Gemeentelijke herindeling in 2001 zorgt er 

voor dat de korpsen van Heteren, Elst, Oosterhout, Valburg en 

Zetten - Andelst onder verantwoordelijkheid komen te vallen 

van een door de Gemeente Overbetuwe aangestelde nieuwe 

Commandant. L. Jansen wordt in 2009 na zijn pensionering 

opgevolgd door zijn plaatsvervanger, Hemmie van Aalst. Vanaf 

1 januari 2014 is de Provincie Gelderland verdeeld in Regio’s en 

is elke Regio verdeeld in Clusters. De Gemeenten Lingewaard en 

Overbetuwe vallen onder de Regio Midden en vormen samen de 

Cluster Zuid.

Rol van de huidige brandweer
In de loop van de jaren is de rol van de brandweer sterk veran-

derd en daarmee ook het niveau van de vrijwillige brandweer-

man. Het gaat tegenwoordig niet alleen meer om het blussen 

van grote of kleine branden maar ook preventie en hulverlening 

in de breedste zin zijn daaraan toegevoegd.

Dat gebeurde bijvoorbeeld al in 1995 toen tijdens het hoge 

water mensen en vee moesten worden geëvacueerd.

Samen met defensie en boeren zorgde het korps van Heteren 

voor het in veiligheid brengen van ca. 1000 stuks vee. 

Met de A50 lopend langs het dorp draagt het korps ook de ver-

antwoordelijkheid voor de hulpverlening bij ongelukken en dit 

gaat zelfs tot op de A15 richting Bemmel en tot aan Dodewaard. 

Heel veel indruk maakte een groot ongeluk in de mist met 

vrachtwagens op de A50. De beelden van een vrachtwagen-

chauffeur die in vier delen uit zijn auto moest worden gehaald 

staan diep gegrift in het geheugen van Commandant Van Aalst. 

Een auto met daarin een echtpaar, die na een botsing tegen 

een betonnen paal vanaf het viaduct naar beneden stortte en 

in brand vloog, is eveneens een aanblik geweest waar hij nog 

regelmatig aan terug moet denken.
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Van de branden heeft vooral de brand van de Haafakkers indruk 

op hem gemaakt. De school was ondanks optimale inzet niet 

meer te redden en wij moesten ons uiteindelijk beperken tot 

verdere verspreiding van het vuur. Uiteraard zijn er ook mooie 

momenten voor ons als brandweerman, aldus Van Aalst,  

bijvoorbeeld de keren dat je iemand succesvol hebt kunnen 

reanimeren. Naast het bestrijden van branden met het blusvoer-

tuig heeft het hulpverlening/ongevallenvoertuig ongewild een 

steeds grotere plaats ingenomen. In 1974 had het brandweer-

korps 12 uitrukken voor brandgerelateerde oproepen.

In het jaar 2013 werd de brandweer maar liefs 80 keer opgeroe-

pen, waarvan ca. 40% voor brand en ca. 60% voor ongevallen.

Wat betekent dit voor de vrijwilliger?
De vrijwilliger moet zeer gemotiveerd zijn en over een heilig 

vuur moet beschikken. Er worden namelijk hoge eisen gesteld 

aan het niveau van de huidige vrijwilliger. Naast wonen/werken 

in Heteren en de praktische eisen moet er ook veel theoretische 

en veiligheidskennis worden vergaard. De eerste stap die de vrij-

williger zet, is het bereiken van de functie Manschap A (Brand-

wacht) en dit kost meestal al 2,5 jaar. Daarnaast kan hij door 

verdere studie doorgroeien tot Manschap B (Hoofdbrandwacht), 

Brandmeester en Hoofdbrandmeester. Daarnaast zijn wekelijks 

(iedere maandagavond) praktische oefeningen nodig om als 

team in gevallen van nood optimaal te kunnen functioneren.

Al onder voormalig Commandant L. Jansen werd intensief 

geoefend en door het jaar heen aan Regionale en Landelijke 

brandweerwedstrijden meegedaan. Heteren eindigde daarin al 

die jaren steevast in de top drie. Vanaf 1989 werd om de vier 

jaar met wisselend succes meegedaan aan de Internationale 

brandweer Olympiade. Daarnaast gaat het korps ieder jaar naar 

het Duitse Weeze waar men een soort dorp heeft gebouwd waar 

echte brandgerelateerde situaties kunnen worden nagebootst. 

Volgens Van Aalst iedere keer weer leermomenten om het ni-

veau van de brandweerman naar een nog hoger plan te trekken.

Een gevolg daarvan is, dat de gemiddelde uitruktijd van het He-

terense korps zeer hoog is en de inzet ter plaatse uitermate snel. 

Voor Heteren ligt de gemiddelde uitruktijd op 2 minuten en voor 

Randwijk en Driel is het korps in 7 à 8 minuten ter plaatse.

Zoals Van Aalst het graag verwoordt, de vrijwilliger van vroeger 

is veranderd in de verplichte vrijwilliger van vandaag.

Maar naast het helpen van onze medeburgers is het ook een 

passie, hebben wij ook plezier in het werk en kunnen wij ook 

genieten van het respect dat wij van de mensen ondervinden.

 in elke vrijwillige brandweerman

Door Fred Hendriksen
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We willen graag alle vrijwilligers nog eens bedanken. Dit jaar 

waren er gelukkig genoeg ouders die de handen uit de mouwen 

wilden steken. Want zonder voldoende vrijwilligers kunnen de 

kinderen niet veilig spelen. Dus vaders, moeders, opa’s, oma’s, 

tantes, ooms en vooral ook alle jongeren: BEDANKT!

Namens het bestuur van de stichting Fun4kids,

Inge Lucas

De Fun4kids week 2014 was een groot succes. Ook dit 

jaar vond het evenement traditiegetrouw plaats in de 

laatste week van de zomervakantie. De kinderen lieten 

zich niet weerhouden door de regen. Het huttenbou-

wen en broodjesbakken ging gewoon door. Ook zijn er 

prachtige knutselwerkjes gemaakt. En natuurlijk was de 

stormbaan favoriet. Vooral om deze droog te springen.

Fun4kids week 2014



Het complete aanbod occasions:  www.muysautos.nl

Autobedrijf

J.Muys & Zn

- Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s
- APK keuringen (Auto’s en Campers) 
- Leveren van banden + bandenopslag (zomer & winter)
- Onderhoud van alle merken 
- Bosch diagnose partner 
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- Aircoservice 
- Focwa schadeherstel  
- Ruitschade
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Poort van midden Gelderland Groen 1-3
6666 LP Heteren                                                                         

U kunt bij ons terecht voor: 

Tel: 026-472 22 63

Wist u dat de Peperbus ook 

een website heeft?

www.peperbusheteren.nl

Bloemetje? 
Even langs Fonteyn!

www.l inefootwear.n l

AktieWeken!

TIJDELIJK: BIJ AANKOOP VAN ELK PAAR AUSTRALIAN SCHOENEN EEN PAAR ORIGINELE

AUSTRALIAN SOKKEN KADO!
(Zolang de voorraad strekt!)

9995

Gettysburg nu van 11995

Orlando

11995

Beeston

13995

Bolsover

12995

Harrison

10995

Holyfields

13995

Madly Tan

15995

Het ideale recept
Workshops in een exclusieve omgeving

www.moltogusto.nl

Hooiland 11
6666 MJ Heteren
Nederland
info@moltogusto.nl
T. 026-472 12 72



EEN NIEUWSST
LUISTERPIETS VERK

Wat een 

       lekker wandel

            weertje...

luisterpiet was 

aan de wandel...

...De dader gaat 

er vandoor...

Pas op, Kijk uit,daar komt een 

auto hard aangescheurd...

Bedankt mijnheer 

van de ambulance...



TUK OVER 
KEERSONGELUK

luisterpiet kan 

de auto niet meer

ontwijken en ...

Gelukkig 
heeft eEn 
aardige 

mevrouw 
alles 

gezien en 
belt ze een 

ambulance...

Kom snel, 

Piet is gewond...

We zijn op zoek 

naar de dader...

Lees op de 

volgende pagina

verder...

Piet gaat

mee met de 

ambulance...
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Wie o wie heeft Luisterpiet aangereden?
Luisterpiet is al in het land om alle wensen te noteren voor pakjesavond. 

Vol energie was hij begonnen aan zijn ronde in Heteren. Alleen sloeg het nood-

lot toe; door onoplettendheid is Luisterpiet aangereden tijdens het oversteken. 

Tot overmaat van ramp is de dader in zijn buggy in volle vaart doorgereden.

Wil jij Sinterklaas helpen om de dader te vinden? Vanaf 7 november zullen er 

op verschillende locaties in Heteren letters te vinden zijn. Deze letters vormen 

samen de naam van de dader. De letters + locatie kunnen ingevuld worden 

via www.peperbusheteren.nl. Aan deze zoektocht kunnen alleen kinderen 

tussen de 3 en 8 jaar deelnemen. Antwoorden kunnen ingeleverd worden 

t/m 13 november.

Sinterklaas zal op 15 november tijdens het kinderuurtje in 

De Bongerd een winnaar trekken uit alle juiste antwoorden die 

ingeleverd zijn. 

De winnaar zal een leuke verrassing ontvangen van Sinterklaas. 

Namens Sinterklaas willen wij jullie alvast succes wensen met het 

opsporen van de dader.

Sinterklaascomité Heteren

Zoek mee en 

vind de dader...
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P S P A N J E T O O B M O O T S H

E O I O B R N I E P E S R A M P W

P R I N B O E K E K T A W L L I E

E O E E T P T G A R D I G P E E J

R M U T S E E E O P N R O O T T T

N T G E T V R O R T N P O I N P N

O E D O E E I K E L S E N O A E E

T B J N E G L R L A E P T K M S O

E O O T O D W E A A A T J E T I H

N R U E N O H L D K A E T A I R C

T S D E R E U E P A S S F E A P S

H T O T O C O A I A L K A Z R R A

C P E P E R P P V L S O O V E U K

O L R P H I E O A E I T C T O S I

T A S E E T N R E K N G Y O E N N

P A A R D D R A A B T M E N H R D

O T H C E N K E J T U A E D A C ?

Zo doet u mee: 

Alle woorden hierboven staan in het raster. 

Woorden kunnen horizontaal, verticaal en diagonaal worden 

doorgestreept. De overblijvende letters vormen één zin. 

Ga naar www.peperbusheteren.nl en vul deze zin in bij

het invulformulier.

UIT DE SINTERKLAASPUZZEL KOMT EEN ZIN, 
RAAD DEZE EN WIN!

BAARD KOTER POEN BOEK MANTEL 

ROE (2x!) BORSTPLAAT MARSEPEIN SCHOENTJE BOTERLETTER 

MUTS SINT CADEAUTJE MYTER SINTERKLAASAVOND 

CHOCOLADELETTER NOGA SPANJE DROOM OPTOCHT 

SPECULAASPOP ETEN OUD STAF GARD 

PAARD STOOMBOOT GEVEN PAKJESAVOND STROOIGOED 

GOEDHEILIGE PEPER SURPRISE INPAKPAPIER PEPERNOTEN

WINTERWORTEL KAPOENTJE PET (2x!) ZAK KIND 

PIET KNECHT PIETENPAK    

co
py

rig
ht
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au

l D
oe

ke
s

DE WINNAAR ONTVANGT TICKETS VOOR 
WINTERCIRCUS APELDOORN

www.wintercircusapeldoorn.nl



Programma van Sinterklaas
Kinderen, ook al is hij moe, Sint komt toch naar Heteren toe.Ki



Zaterdag 15 November 2014 komt hij 

om 14.00 uur bij de Veerstoep aan! 

Na aankomst zal de stoet begeleid worden via de Kastanjelaan, Flessestraat naar de parkeerplaats van Bredeschool de Vogeltuin.

Hier zal een korte toespraak gehouden worden om Sinterklaas welkom te heten.

Na de toespraak zal het ‘’kinderuurtje’’ weer plaatsvinden in De Bongerd. Bij peuterdorp, de SKAR en de basisscholen 

(groep 1 t/m 4) zullen de toegangskaartjes voor deze middag uitgedeeld worden.

Kinderen woonachtig in Heteren (2,5 t/m 8 jaar), die onderwijs buiten Heteren volgen, kunnen toegangskaarten afhalen bij 

Dhr. R. Geutjes (De Bouwert 17 te Heteren) op 11, 12 of 13 november van 18.30 uur tot 19.30 uur.

Voor vragen kunt u terecht op het telefoonnummer: 026-4723151

Het programma zal beginnen om 15.30 uur en om ± 16.45 uur sluiten we het programma af zodat jullie thuis nog allemaal 

kunnen nagenieten… Misschien zet je je schoen wel en ga je naar je bedje. 

Want vooral de kindertjes klein zullen aan dat bedje toe zijn.

Tenslotte willen wij namen het Sinterklaascomité alle mensen een sfeervolle Sinterklaastijd wensen!!!

Deze dag wordt mede mogelijk gemaakt door de Ondernemers Vereniging Heteren en S.D.O.O.



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

Sinterklaas stuurt wegwijs Piet met pensioen

Bijna is het zover, na 25 trouwe jaren, 
zal Wegwijs Piet dit jaar voor het laatst gaan varen.
Van de zomer kreeg hij een visioen, 
het is tijd voor pensioen.
Sinterklaas ving dit op, en ziet hier tegenop.
Hij heeft zijn mankementen, maar toch ook zijn talenten.
Toch gaat hij dit jaar met pensioen, 
maar de intocht wil hij niet missen, voor geen miljoen.
Bij dezen willen wij hem alvast bedanken, 
want wij hebben geen tijd om te gaan janken.
Daarvoor zijn wij nu te druk, 
maar wij zijn er wel allemaal van stuk.
Ga genieten van je vrije tijd, 
en bedankt voor jouw trouwe loyaliteit.

Sinterklaas en de Pieten

PENSIOENP



Voor al uw
installatiewerk!

Weerbroek 18 • 6666 MN Heteren • 
T: 026 - 472 20 49 • F: 026 - 474 38 56

www.kunst-heteren  info@kunst-heteren.nl

“Notariskantoor Soons

Meer dan de pen die schrijft 

wat anderen bedenken”

Notariskantoor Soons | Flessestraat 42 | 6666 CR Heteren  | T. (026) 479 04 70  | F. (026) 479 04 79 | www.notariskantoorsoons.nl 
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Ontwikkelingen bij de Dorpsraad
Zoals in de vorige Peperbus aangegeven, gaat elk lid van de Dorpsraad zich in één van de komende edities voorstellen.  

Dit keer is de beurt aan nog een nieuw lid, de secretaris van de Dorpsraad, Ellen Baart.

Of ik mezelf wilde voorstellen in de Peperbus als lid van de Dorpsraad! Natuurlijk... het was mijn eerste 

reactie om een seconde later te denken: “ Tja wat nu! “ Iedere vakantie gaan we naar de kust van  

Zeeland waar ik ben geboren. Prachtig om op loopafstand van de zee te zijn, maar in mijn jeugd wilde ik 

de wereld ontdekken, ik wilde de Theo Maassens van die tijd zien én winkelen in een grote stad.

 

Na één jaar in de UK strandde ik in Arnhem om uiteindelijk in Heteren te settelen, héél stads en héél 

cultureel! Alle gekheid op een stokje, natuurlijk zijn we niet een grote stad, al willen we wel ons dorp op de kaart zetten! De eerste 

stappen in de goede richting zijn gezet, te danken aan mensen die voor mij actief waren. Ze hebben doorzettingsvermogen gehad, 

want het is vaak twee stapjes omhoog, één naar beneden. We kennen het vast allemaal wel, leren van de fouten die we maken én 

daar sterker door worden. Naast de Dorpsraad ben ik zeer actief voor Stichting Kuychi, studeer ik om Social Media Manager te worden 

én verkoop ik ‘n prachtig product als Optidee. 

 

En de Dorpsraad! De plannen liggen er. We moeten ze nu gaan realiseren. Dáár wil ik aan bouwen: een mooier Heteren voor Jong én 

Oud. Help jij mee? We zijn op zoek naar nieuwe leden die zich willen inzetten om dit dorp groener, leefbaarder en vooral plezieriger 

te maken. Vele handen maakt licht werk dus ook voor de initiatieven die nu nog op tafel liggen. Laat van je horen en zorg dat die 

ook uitgevoerd gaan worden!

Door Mariëlle Küper en Ellen Baart

� Groene entree Heteren
Behouden/verbeteren van het landelijk karakter van de toe-

gangswegen naar het dorp d.m.v. begroeiing op diverse plekken. 

Inmiddels is bekend dat het Kruidvat zal gaan uitbreiden naar de 

andere kant van de Cora Baltussen Allee en open staat voor een 

groene oplossing van de industriële uitstraling 

die deze entree nu heeft.

� Heteren zuidrand
Bestemmingsplan voor de zuidrand van 

Heteren waarbij open landelijk landschap 

en landbouw centraal staan, eventueel 

gecombineerd met wonen.

� Inbreidingslocatie Flesse-
straat-west
Behouden van de parklaanachtige struc-

tuur met daarbij grote maatschappelijke 

functies zoals een sportveld voor De 

Brede School.

� Dorpsverkeersontsluitingsplan voor een veilig dorp 
met minder snelverkeer.
Ombuigen van het verkeer van de Flessestraat naar de Bo-

terhoeksestraat, o.a. door het ontsluiten van de doodlopende 

wegen Elzenpas en Zesmorgen. 

� Centrum aan de rivier
Het meer betrekken van de rivier bij het 

dorp d.m.v. een plein/recreatieknooppunt 

met een wandelbruggetje over de uiter-

waarden richting het ‘balkon’.

In het DOP kunt u meer uitleg vinden over 

de inhoud van bovenstaande projecten. 

Deze kunt u in pdf-vorm op de website 

terugvinden: http://www.dorpsraadheteren.

nl/index.php/dorpsontwikkelingsplan.

Aan de slag met vijf projecten 
Ruim een jaar geleden is het Dorps Ontwikkelings Plan (DOP) gepresenteerd. In dit plan staan veel projecten, die uiteraard niet al-

lemaal tegelijk kunnen worden uitgevoerd. Inmiddels hebben we aan een vijftal projecten prioriteit gegeven en met deze projecten 

gaan we aan de slag.
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Heteren 
    Overbrugt 

Dorpsontwikkelingsplan HeterenVoorjaar 2013

Toekomstvisie 2020 door dorpsbewoners
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Lopende zaken

Scouting De Roode
Toren in Heteren
Sinds twee en half jaar hebben we in Heteren een scouting. 
Daar zijn wij heel  trots op. 
 

Wat gaat de tijd toch snel. Medio 2011 was er een aantal men-

sen dat het leuk vond, en een aanwinst voor Heteren vond, om 

een scoutingvereniging op te richten. De eerste opkomst was op 

14  januari 2012. We begonnen met 3 kinderen. Na een bezoek 

aan de notaris waren we in mei 2012 een echte club. 

In de periode dat we nu bestaan, is er veel gebeurd.  Ons 

ledenaantal is gegroeid. Iedere week hebben we in principe 

een opkomst om 09.30 uur bij de manege aan de Dorpsstraat 

te Heteren. Vaak zijn we daar dan ook te vinden, maar we doen 

ook opkomsten elders. Denk bijvoorbeeld aan wandeltochten: de 

Polentocht uit Driel  is een vaste activiteit geworden en de Sint 

Joris Mars in Ede is vanwege de scouting eveneens een jaarlijkse 

activiteit geworden. We doen ook mee aan regionale scou-

tingactiviteiten zoals opruim- en schoonmaakactiviteiten in de 

omgeving.  Ook maken wij wel eens een kampvuur. Een aantal 

keren per jaar hebben wij een kamp. Dan zijn we een paar da-

gen weg. Ons streven is zoveel mogelijk variatie aan te brengen 

in de activiteiten. Wel kennen de opkomsten een vast openings- 

en sluitingsritueel. Wij hebben nu leden uit Heteren en Driel. We 

staan daarnaast open voor leden, leiding en vrijwilligers uit de 

omgeving. 

Ook zijn er twee dingen die we nog niet bereikt hebben.  

Een echte internetsite.  We zijn wel te vinden op Facebook 

https://www.facebook.com/pages/Scouting-de-Roode-

Toren-Heteren/134094310059523?ref=hl

Kortom; ben jij tussen de 7 en 10 jaar en een echte  
avonturier?
Meld je dan nu alvast geheel vrijblijvend aan op deroodetoren@

live.nl of kom zaterdag naar de manege in Heteren.  Ook zonder 

aanmelding ben je van harte welkom! Maar voor 

het actuele programma kunt u altijd contact met ons 

opnemen. Wij zijn namelijk niet altijd op de manege 

aanwezig tijdens onze opkomsttijden. We verzamelen 

om 9.30 uur en draaien de opkomsten tot 12.00 uur.

Lijkt het je leuk om het bestaande leidingteam te 

komen ondersteunen? Neem dan gerust contact met 

ons op! Gezellige mensen zijn altijd welkom!

Scouting De Roode Toren; echt iets voor jou!

Randwijkse waarden
De uitvoering van het plan bij de Randwijkse waarden gaat nu 

het laatste procedurele stadium in. Er zijn drie bezwaren inge-

diend die worden voorgelegd aan de Raad van State.  

Naar verwachting wordt er eind van dit jaar een uitspraak 

gedaan. Tot die tijd is er weinig nieuws te melden. We hopen 

dat in de volgende editie projectontwikkelaar Dekker nieuwe 

ontwikkelingen kan melden rondom dit mooie plan.  

Skatebaan
Er is groen licht van de gemeente voor het plaatsen van de 

half-pipe. Er is in samenspraak met de jeugd een plaats bepaald 

en er is gezocht naar samenwerking om hekwerken aan te pas-

sen. Inmiddels is de half-pipe geplaatst en in gebruik genomen.



De Hofruiters en Toesj slaan de handen ineen!                                                                             
Sportverenigingen in Heteren zijn geen concurrenten van elkaar, maar moeten juist 

meer de samenwerking opzoeken.  Dat was de gedachte waarmee dit leuke evenement 

tot stand kwam. Ruitersportvereniging de Hofruiters organiseert ieder jaar een pony-

kamp voor de basisschoolleeftijd en één voor de kinderen van 12 jaar en ouder.                                                                                           

Ieder jaar staan er allerlei leuke activiteiten op het programma en ditmaal werd de hulp 

ingeroepen van volleybalvereniging Toesj. Zij hebben op zaterdagmiddag een volleybal-

clinic verzorgd tijdens het kamp voor kinderen van 12 jaar en ouder. Balvaardigheid en 

uithoudingsvermogen werden getest en een aantal technieken werden geleerd. Het was 

een sportieve middag! Dankjewel Toesj voor deze leuke en leerzame clinic!

Sjabbens Sports & Health is weer genomineerd voor 
Beste Fitnessclub Van Het Jaar 2015                                                                                                                    
Na twee jaar op rij “Beste Fitnessclub van Gelderland’’ te zijn geworden, zijn wij in 2013 door een landelijke vakjury gekozen tot “Beste Fitnessclub 

van Nederland’’. We zijn ontzettend blij met deze verkiezing. Het bevestigt dat onze leden zeer tevreden zijn over de gang van zaken binnen ons 

bedrijf.

Kunstklas Heteren                                                                                                                          
Op woensdag 21 januari gaat voor de negende  keer de ‘Kunstklas’ van start in het atelier van Brede School ‘de Vogeltuin’ 

in Heteren. Kinderen met een grote belangstelling voor tekenen/schilderen zijn van harte welkom en worden uitgedaagd 

om zich verder te ontwikkelen. Leeftijd 6-13 jaar 8x Op de woensdagmiddag van 13.30-15.00 uur. 

Thema: ‘Schilderen als van Gogh’. 

Info en opgave: www.annekewiegers.nl

Open lesweek bij Next Movement                                                                                                                            
Meedoen tijdens de dans- en sportlessen van Next Movement en sfeer proeven? Dat kan tijdens 

de open lesweek van maandag 10 november t/m zaterdag 15 november.  Ideaal als je niet precies 

weet welke les bij jou past.  Een laagdrempelige manier om eens wat lesjes uit te proberen.  Van 

3,5 jaar tot en met volwassenen, iedereen is welkom!  Bij elke les (m.u.v. The Formations) is het 

mogelijk om gezellig mee te doen.  Check het lesrooster op www.nextmovement.nl.

Meer Bewegen voor Ouderen in Liefkenshoek                                                                                                                
Bewegen heeft een positieve invloed op de gezondheid en maakt je bovendien fitter. Wilt u dat ook? In Liefkenshoek is er iedere donderdagochtend 

om 10.30 uur Meer Bewegen voor Ouderen. De activiteit vindt plaats op het Liefkensplein, onder professionele begeleiding. Gezond bewegen staat 

voorop, maar daarnaast is er ook aandacht voor ontmoeting en gezelligheid. Bent u geïnteresseerd? Kom eens vrijblijvend meedoen! U kunt natuurlijk 

ook een keer komen kijken, onder het genot van een kopje koffie in ons restaurant. U bent van harte welkom. 

Verenigingen 



Stichting Maakjeroute
Ons wandelnetwerk van gratis routes heeft deze zomer een leuke uitbreiding gekregen met een pad over boerenland in het kader van Ruimte 

voor de Rivier. Je wandelt vanaf de brug van de A 50 eerst onder de brug door en dan over de Rijndijk naar kasteel Doorwerth.

Op de terugweg kun je kiezen voor het pad over de stuwwal.

*Wandelen bij boer Schouten*:

www.wandelenindoorwerth.nl
Het promotieteam van Stichting MaakjeRoute

Toneelvereniging Expansie                                                                                                                              
Toneel & Amusementsvereniging Expansie is al sinds 1970 de 

toneelvereniging van Heteren.

Wij streven er naar om jaarlijks een stuk met een humoristisch 

tintje op de planken te brengen.

Jarenlang was “Krek Wak Wou” onze thuis basis. Helaas moesten 

wij verhuizen, maar hebben gelukkig een onderkomen gevonden 

bij Basisschool de Haafakkers aan de Flessenstraat 44 te Heteren, 

waar we wekelijks op de dinsdagavond van 20.00 uur tot 22.30 

uur onze repetitieavond houden.

Door de verhuisperikelen is het ons vorig jaar helaas niet gelukt 

om een stuk op de planken te brengen. Maar eind oktober zijn 

we er weer!

Op vrijdag 31 okt. en zaterdag 1 nov. spelen wij het stuk “Ontkoppeld” van Neil Simon In zalencentrum “De Bongerd” eveneens aan de  

FLessenstraat in Heteren. De zaal is open vanaf 19.30 uur. “Ontkoppeld” is een blijspel over een groep vriendinnen die wekelijks bij elkaar komen 

om triviant te spelen. Door scheidingsperikelen trekt één van de vriendinnen, Floor bij Olga in. Grotere tegenpolen bestaan er niet.  

En als in het gebouw dan ook nog twee Spaanse broers wonen is het feest compleet!

Wij zouden het erg leuk vinden om u te mogen verwelkomen tijdens onze uitvoering op 31 oktober en 1 november in zalencentrum de Bongerd.

Bent u sowieso nieuwsgierig geworden naar onze vereniging? Heeft u altijd al eens toneel willen spelen? Of met decor of geluid bezig willen zijn? 

Kom dan gerust eens langs op de wekelijkse oefenavonden. De koffie staat klaar! 

Ook zijn we ons aan het oriënteren of er belangstelling is voor jeugd/ jongeren toneel.

Dus zijn er jongeren die interesse hebben in het spelen van toneel, schroom dan niet en meld je aan! Bij voldoende deelname willen we een leuk 

stuk met jullie op de planken brengen. Aanmelden of informatie kan bij ons secretariaat Jan Bos tel: 0317-317428 of 06-50748296.

Of bezoek onze website www.toneelverenigingexpansie.nl, daar kan je ook een contactformulier vinden.

We zien jullie graag!

Nieuws

Kerstmarkt op 13 december                                                                                                                              
Op 13 december aanstaande organiseert PKN de Vloedschuur een kerstmarkt in 

Liefkenshoek (zorgcentrum). U bent van harte welkom. 

Aanvang vanaf 14.00 uur tot 18.00 uur. 
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Couleur Locale 
in 2015
 
Gemengd koor Couleur Locale heeft de 
eerste helft van haar zangseizoen er 
op zitten. De start was veelbelovend, 
een zonnig optreden in tuin De Lage 
Oorsprong in Oosterbeek. Dit lijkt een 
traditie te worden, want het koor is ook 
in 2015 de zondag na de Airbornewan-
deltocht weer uitgenodigd om dan, dit 
keer met meerdere koren, te komen 
zingen.

Er is druk geoefend op een nieuw 
repertoire met de bedoeling om die bij 
optredens in Angeren (oktober) en Hemmen (rond kerst) te laten horen.

Het koor, dat 31 leden telt, zingt iedere donderdagavond in de Julianaschool van 20.00 tot 22.00 uur onder de bezielende leiding van 
Sead Sciocic liederen van over de hele wereld. Ook gezelligheid en het onderling goede contact is een belangrijk onderdeel van het 
koor. Het is zeker de bedoeling om ook in de tweede helft van het seizoen mee te doen aan korenavonden of weekenden. De keuze 
daarvoor is nog niet bekend, maar als er gezongen wordt in de Vloedschuur, verschijnt de aankondiging daarvoor in de pers en ook via 
posters in het dorp. U bent dan van harte welkom. Ook een kennismaking op de donderdagavond is mogelijk; stuur even een berichtje 
naar anszoetbrood@gmail.com en we maken een afspraak.

De Zonnebloem                                                                                                                    
De Zonnebloem, al vele jaren een begrip in Nederland, wil mensen met een fysieke beperking, jong of oud, 

ook van het leven laten genieten. Dat doet ze door bij de mensen op bezoek te gaan en het organiseren van 

uitjes. In Heteren is een actieve afdeling van de Zonnebloem. Naast een bestuur zijn er nog zo’n 20 vrijwil-

ligers actief. Het zijn vooral de vrijwilligers die onze gasten bezoeken en helpen om de uitjes tot een succes 

te maken. Op dit moment zijn 52 mensen onze gast. De uitjes zijn divers van aard zodat alle gasten altijd wel iets van hun gading vinden. Dit 

jaar zijn we bv. met de bus naar Het Loo in Apeldoorn geweest en dichter bij huis zijn we naar een kersenbedrijf geweest waar het heerlijk 

kersen eten was. Volgend jaar bestaat de afdeling alweer 20 jaar. Dat gaat zeker gevierd worden. 

Vrijwilliger iets voor u? Praat eens met Marja Harkema (4722752), bestuurslid bezoekwerk.

 
Volleybal vereniging Toesj zoekt recreatieve volleyballers
 

Volleybal vereniging Toesj is een actieve vereniging die volleybal aanbiedt voor een brede doelgroep.  Naast de reguliere competitiespelers 

en diverse jeugdteams,  kent Toesj ook een groep recreanten. De recreanten trainen één keer per week op maandagavond, maar spelen geen 

competitie. Het is een mix van sportieve dames en heren met een uiteenlopend niveau, beginnend als meer ervaren. Naast het sportieve 

element is uiteraard ook de gezelligheid van belang!  Dat maakt het juist zo leuk… Vind je het leuk om één keer per week te volleyballen,  

zonder competitieverplichtingen? Kom dan een keer op maandagavond kijken en / of meetrainen!  Locatie is Sporthal de Bongerd in Heteren op 

maandagavond om 21.00 uur.

Verenigingen Nieuws

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



 

Corine Niels Slootweg
026 4721614
06 38916465

Voor informatie:
Bel: 026-4723689
Fax: 026-4723790
Mob: 06-20419175

Kijk ook op: www.sunlinedesign.nl

• Jaloezieën (aluminium en hout)
• Lamellen
• Roll-up (geweven hout)
• Vouwgordijnen (stof en geweven hout)
• Rolgordijnen
• Velux-Dealer
• Nostalgische Markiezen
• Zonneschermen
• Rolluiken
• Horren
• Hordeuren
• Screens

D I E R E N P E N S I O N

T R I M S A L O N

Achterstraat 49   

6666 LB  Heteren   

T: 026 - 4722012

 M: 06 - 25107839

Trimsalon: 06 - 51023376   

E: info@betuwseweide.nl 

 Ook voor Dagopvang www. betuwseweide.nl  

Ervaren 
vakmensen 
met plezier 
in hun werk

www.sertronics.nl

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

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



wie zoet is...

Onze Lieve Vrouwestraat 39 Heteren
T 026 - 479 04 90   F 026 - 479 04 99

E info@wst-heteren.nl   www.wst-heteren.nl

Voor ons logistiek centrum van Kruidvat in Heteren zijn 
wij continu op zoek naar 

Ambitieuze en 
talentvolle medewerkers

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

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

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

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

Lekker in je vel zitten levert een belangrijke bijdrage 
aan je uiterlijk, zowel in je werk als thuis,
 verder geeft een verzorgd uiterlijk en een 

ontspannen geest, je zelfvertrouwen en kracht!

Schoonheidssalon Albertine
Smidsakker 6 • 6666 EJ Heteren

Interesse? Bel voor een afspraak (06) 13820665 
www.schoonheidssalonalbertine.nl

Speciale actie voor 
de wintermaanden:
CHOCOLADE  
GEZICHTS- 

BEHANDELING! 
Tevens ontvangt 

iedere nieuwe klant 
een leuke attentie.

Wat kan ik daar aan bijdragen?
• Persoonlijk advies
• Diverse gezichtsbehandelingen 
• Rug/nek (hotstone massages
• Manicure behandelingen
• Paraffinepakkingen 
• Hars behandelingen 
• Epileren/verven van  

wenkbrauwen 
• Verven wimpers en  

make up verzorging
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2e hands kinderkleding- en 
speelgoedbeurs Heteren  
De kledingbeurs in Heteren 
bestaat al ruim 30 jaar

Het initiatief voor het organiseren van een beurs waar twee-

dehands  kinderkleding  en speelgoed kon worden verkocht, 

kwam van twee moeders met jonge kinderen. Zij konden 

het niet langer aanzien dat kleertjes, die zo kort gedragen 

waren, niet meer werden gebruikt. 

De eerste beurs vond plaats in 1981 in Het Wapen van Heteren.  

Omdat er steeds meer kleding en speelgoed werd aangeboden, 

verhuisde de beurs eerst naar Liefkenshoek om vervolgens 

terecht te komen in de Bongerd (toen nog aan De Rauwendaal). 

Inmiddels vindt de kledingbeurs plaats in de sporthal van het 

nieuwe zalencentrum De Bongerd aan de Flessenstraat.

De aankondiging van de beurs vindt plaats door de bekende 

gele poster met het springende poppetje. Deze poster wordt 3 

weken voor de aanvang van de beurs bij alle scholen, winkeliers 

en bedrijven in de omgeving opgehangen.

De inmiddels 15 vrijwilligsters toveren in maart, bij de voor-

jaarsbeurs, en in september, bij de najaarsbeurs, de sporthal om 

tot een goed georganiseerde beurs. Iedereen kan hier terecht 

om leuke, mooie en vooral betaalbare kleding en speelgoed te 

kopen.

De beurs staat in de omgeving bekend als een mooie overzich-

telijke beurs, met schone en nette kleding die op maat wordt 

gehangen. Door de, voor de omgeving unieke, samenwerking 

Boven van links naar rechts Henny, Krista, Chantal, Irma, Sonja, Corine.
Onder van links naar rechts Els, Jans, Angelique, Anja.
Op de foto ontbreken Anja, Marlous en Petra.

tussen klant en organisatie lukt het steeds weer de kwaliteit van 

de beurs hoog te houden.

Klanten kunnen hun kinderkleding en speelgoed op de vrijdag 

voorafgaand aan de dag waarop de beurs begint, inbrengen. Een 

veel gehoorde reactie van het grote aantal vaste klanten is dat 

zij al ver van te voren aan het verzamelen zijn en het heerlijk 

vinden dat de zolder ieder half  jaar weer lekker is opgeruimd. 

De niet verkochte kleding kan retour naar de klant, maar de 

organisatie ziet liever dat de kleding naar een goed doel gaat. 

Op zaterdag, aan het einde van de dag, komen vrijwilligers van 

de goede doelen de overgebleven spullen ophalen. De kleding 

en het speelgoed gaan naar Roemenië, Polen en achterstands-

wijken in Rotterdam. Het is leuk om in de ontvangen bedank-

brieven te lezen hoeveel gezinnen er geholpen kunnen worden 

met de kleding en het speelgoed. Een prachtig initiatief dat 

hopelijk nog lang zal blijven bestaan! 

De volgende beurs zal plaatsvinden op zaterdag 14 maart 2015. 

Natuurlijk is de toegang gratis.

Bezoekt u ook eens de website 

www.kinderkledingbeursheteren.nl,

stuur een mailtje naar 

kinderkledingbeursheteren@gmail.com 

of like dit initiatief op Facebook.
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Rectificatie 

Even voorstellen: nieuw 

Dorpsraadslid Mariëlle Küper
 

In de vorige editie heeft Mariëlle 

Küper zich voorgesteld als nieuw 

lid van de Dorpsraad. De redactie 

is vergeten de foto van Mariëlle te 

plaatsen. Mariëlle excuses, bij deze 

plaatsen we de foto alsnog.

Van de redactie...

De prijs, een televisie, werd beschikbaar gesteld door Iforce. 

Uit handen van Peter Willemsen (Iforce)  kreeg mevrouw 

Thea Gaasbeek de eerste prijs overhandigd (zie foto).

Input gevraagd voor activiteitenkalender  

De redactie gaat vanaf de volgende editie, die eind januari 
2015 uitkomt, een activiteitenkalender opnemen in de Pe-
perbus. Deze activiteitenkalender is bedoeld om evenemen-
ten die in Heteren worden georganiseerd onder de aandacht 
te brengen. Uiteraard moet het dan gaan om evenementen 
die voor iedereen toegankelijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan 
open dagen van verenigingen, midsummernight etc.
Heeft jouw vereniging een evenement dat aan deze doelstel-
ling voldoet, meld je dan bij Info@peperbusheteren.nl. 

De Peperbus biedt Heteren volop leesplezier,
of het nu gaat over mens, dier, gebouw, rivier of akker,

De Peperbus houdt Heteren wakker.

Winnaar puzzel vorige editie bekend
De puzzel uit de vorige editie heeft een winnaar opgeleverd, mevrouw Thea Gaasbeek. De bedoeling was 

dat de zin die met overbleven letters uit de puzzel ontstond, werd aangevuld. Hieronder de winnende zin, 

waarbij de eerste regel bestaat uit de overgebleven letters van de puzzel:

DDe puzzell iuitt dde voriige dedititiie hheeftft een wiinna

De Peperb
of het nu gaat o

De Pep

De puzzel uit de vorige editie heeft een winna

dat de zin die met overbleven letters uit de pu

waarbij de eerste regel bestaat uit de overgeb

Verschijningsdata Peperbus 2015 bekend
De redactie heeft de planning voor de Peperbus in 2015 vastgesteld. Er verschijnen, evenals in 2014, weer een viertal edities. 

Wilt u adverteren of een artikel laten plaatsen, kijk dan even naar de uiterste inleverdatum voor die specifieke editie.

De planning kan mogelijk wijzigen. In elke Peperbus zal de verschijningsdatum voor de editie erop worden vermeld evenals de 

uiterste inleverdatum.

1 jan 1 feb 1 mrt 1 april 1 mei 1 juni 1 juli 1 aug 1 sept 1 okt 1 nov  1 dec 31 dec 

half januari half april medio juni +/- eerste week november

Nieuwjaar

Uiterste inleverdatum 
17 december 2014

Oranje
Programma Koningsdag

Uiterste inleverdatum 
13 maart 2015

Light summer

Uiterste inleverdatum 
22 mei 2015

Sinterklaas
Programma Sinterklaas

Uiterste inleverdatum 
9 oktober 2015
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Waarom knotten?
Het knotten van wilgen is een oude traditie. Vroeger werden de 

verwijderde twijgen en takken gebruikt voor het vlechten van 

manden, matten en beschoeiingen en verdween de rest in de 

kachel. Vandaag de dag gaat het vooral om het behoud van de 

karakteristieke vorm van de knotwilg. Daartoe moeten om de  

± 4 jaar de nieuw uitgelopen takken op circa 2 meter hoogte 

worden weggenomen. Gebeurt dat niet, dan worden de ‘prui-

ken’ op de knot zo zwaar dat de wilgen uitscheuren of omvallen 

en dus verloren gaan. Zonde, want ze hebben veel waarde voor 

het landschap en de natuur.

De knotwilg, een nuttige boom
Een rij knotwilgen vormt niet alleen ‘stoere natuur’, maar heeft 

ook veel nuttige functies. Ze beschutten mens en dier tegen 

wind, regen en felle zon, bieden vogels en planten levensruimte 

en vormen een schuilgelegen-

heid voor o.a. marters, padden en 

salamanders. Kleine twijgjes en vers 

blad van de knotwilg zijn populaire 

hapjes voor het weilandvee, de 

takken knabbelen koeien, paarden, 

schapen en geiten graag af. In het 

voorjaar zijn de bloemen, de wilgen-

katjes, erg belangrijk voor de bijen.

Waar de boom langs een sloot staat, 

zorgen de wortels bovendien voor 

een sterke oever en de schaduw 

voor minder algen- en plantengroei 

in het water. Kortom, de knotwilg is 

het waard goed verzorgd te worden!

Gezellig met elkaar takken zagen, slepen en stapelen en tot 

slot een vuurtje stoken. Cool! Die klus wacht ons in de nabije 

uiterwaarden. Doel: het onderhouden van de knotwilgen die ons 

landschap zo verfraaien. Op zaterdag 8 november a.s. start het 

nieuwe knotseizoen waarvoor de Stichting Knotwilg  

Heteren-Randwijk dringend op zoek is naar vrijwilligers.

Knotwilg-knotters zoeken versterking  
Doe mee met ’n 
leuke knotklus in de 
uiterwaarden!

Kom op m/v, aan de slag!
Wie een aantal zaterdagen buitenshuis lekker in beweging wil 

zijn, leuke sociale contacten wil ervaren en bereid is een belang-

rijke bijdrage te leveren aan de natuur in onze mooie uiterwaar-

den, die meldt zich nu aan als vrijwilliger.

Nooit eerder geknot? Geen probleem. Ervaren knotters geven 

duidelijke instructies, ook voor het vermijden van risico’s. Verder 

zorgt de Stichting Knotwilg Heteren-Randwijk*) ervoor dat de 

noodzakelijke hulpmiddelen (ladders, zagen, scharen, werk-

handschoenen en veiligheidshelmen) op de werkplek aanwezig 

zijn. Die eerste werkplek op 8 november is dit knotseizoen het 

‘Pierennest’, op de kaart aangeduid als nummer 4. In die omge-

ving - met prachtig uitzicht op de Veluwse stuwwal - worden tot 

maart ongeveer twee keer per maand op zaterdagen van 09.30 

tot 13.00 uur in totaal zo’n 80 wilgen geknot. Zo nodig vindt 

tevens nieuwe aanplant plaats.

Om de knotters fit te houden, wordt voor koffie, chocolademelk 

en een versnapering gezorgd. Waarschuwing: het weer kan 

soms een beetje tegenzitten. Draag beschermende kleding en 

laarzen.

Foto’s Wilbert Koch

Aanmelden kan bij Henk van Ziel, 

emailadres: henkvanziel@burohemmen.nl 

(tel.nr. 06-44600419)

*) Voor contact met de Stichting 

Knotwilg Heteren-Randwijk: Ceciel van den 

Berg-Uitterhoeve (secretaris/

penningmeester), emailadres: 

berguitterhoeve@hetnet.nl

(tel.nr. 026-4722707).

Door Paul Doekes



Bij de C1000 staat een doos waarin de tekeningen worden verzameld. 

Vul hieronder jouw gegevens in, knip deze pagina uit en lever het in bij de C1000. 

Kleur deze tekening mooi in en maak kans op 2 kaartjes van het Nederlands Openluchtmuseum

Naam:         

Adres:

Telefoonnummer:

Mogelijk gemaakt door 

het Nederlands Openluchtmuseum



Wandelgenoegen in de buurt 
Rondje Asterd  
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Ondernemerskring Midden-Gelderland
Al ruim 30 jaar is onze ondernemerskring, voorheen 

Industriekring Schaapsdrift, actief als businessclub in de regio.

Wij bestaan uit een groot aantal bedrijven en ondernemers uit de 

gemeente Renkum, bedrijventerrein Poort van Midden Gelderland 

in Heteren en de gemeente Overbetuwe. Zo ontmoeten wij elkaar 

tijdens de businessavonden en lunchtafels, elk met specifieke  

thema’ s en sprekers. Ook de belangenbehartiging van onze leden 

bij de overheid speelt een belangrijke rol. Wij zijn een onder-

nemerskring die niet stilstaat, maar contacten zoekt met andere 

ondernemersverenigingen om te komen tot verbreding van de 

netwerken.

Nieuwsgierig geworden? U bent van harte welkom om eens kennis te komen maken op een van onze businessavonden! 

Stuur een mailtje naar post@ondernemerskringmiddengelderland.nl en u ontvangt een uitnodiging.

Wellicht tot binnenkort!

Joop Verheij

voorzitter

Door Roelie van der Weide

Gemeente Overbetuwe ontwikkelt samen met bewoners 

uit Heteren en Randwijk een wandelroute in onze omge-

ving. Vanaf de camperparkeerplaats in de hoek Boter-

hoeksestraat/ Nijburgsestraat wordt een route uitgezet 

richting Randwijk: het Rondje Randwijk.  Als ‘bonus’ komt 

er ook een route zuidwaarts, die uiteindelijk ook langs 

ons dorp voert: het Rondje Asterd. 

 

Beide routes worden voorzien van routeborden en informatie-

borden op diverse plaatsen. Wist u dat de Mona Lisa geschil-

derd is op populierenhout? Dit en nog veel meer interessante 

weetjes treft u straks onderweg aan. De gemeente wil de route 

in 2015 openen. Een detailplanning is nog niet bekend. 

Later in de tijd krijgt ons dorp haar eigen ‘ Rondje Heteren’. 

Suggesties voor de route kunt u melden bij de Dorpsraad t.a.v. 

Marian van Putten. 



   
     

Ras Makelaars & Hypotheken 
Hoofdstraat 50 

6671 CE  ZETTEN 
Tel: (0488) 42 00 44 

Email: info@rasmakelaars.nl 

HOGE RIEM 39                   HETEREN 

 
     VRAAGPRIJS: € 275.000,- K.K. 
Goed onderhouden luxe en ruime 2-
onder-1-kapwoning met inpandige garage 

LIGUSTERSTRAAT 12        HETEREN 

 
     VRAAGPRIJS: € 174.500,- K.K.  
Goed onderhouden gemoderniseerde 
eengezinswoning met stenen berging. 

MEIDOORNSTRAAT 17      HETEREN 

 
     VRAAGPRIJS: € 247.500,- K.K.  
Uitstekende onderhouden gemoderni-
seerde luxe uitgebouwde hoekwoning. 

ZONNEKRUIDSTRAAT 22  HETEREN 

 
     VRAAGPRIJS: € 224.000,- K.K.  
In groene woonstraat gelegen eenge-
zinswoning met garage en zonnige tuin. 

 
Professioneel advies bij de 

verkoop van uw woning loont. 
 

RAS MAKELAARS staat garant voor een 
vakkundig aanpak. Van taxatie tot 
bemiddeling, van advertentie tot 

koopakte; wij weten ervan. 
 

  

KLAVERAKKER 3               HETEREN 

 
     VRAAGPRIJS: € 265.000,- K.K.       
Royale uitgebouwde halfvrijstaande wo-
ning met diepe vrije achtertuin en garage.  

KERKLAAN 57                     HETEREN 

 
     VRAAGPRIJS: € 212.500,- K.K. 
Uitstekend onderhouden uitgebouwde  
luxe eengezinswoning met berging. 

ELZENPAS 18                     HETEREN 

 
     VRAAGPRIJS: € 245.000,- K.K.     
Uitstekend onderhouden royale 2-onder-
1-kapwoning met garage en carport. 

O.L. VROUWESTRAAT 67  HETEREN 

 
     VRAAGPRIJS: € 189.500,- K.K. 
Een zeer goed onderhouden eengezins-
woning in een kindvriendelijke buurt. 

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

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


