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In samenwerking met

www.peperbusheteren.nl

www.oranjeheteren.nl

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

/heteren

/heteren

DE BOUWERT 25

HETEREN

VRAAGPRIJS: € 189.500,- K.K.
Zeer goed onderhouden moderne ruime
uitgebouwde woning met berging.
MEIDOORNSTRAAT 17

HETEREN

HOGE RIEM 27

HETEREN

VRAAGPRIJS: € 286.500,- K.K.
Uitstekend onderhouden 2-onder-1-kap
woning met mooi vrij zicht vanuit tuin.

Professioneel advies bij de
verkoop van uw woning loont.

RANONKELSTRAAT 16

HETEREN

VRAAGPRIJS: € 199.900,- K.K.
Goed onderhouden uitgebouwde hoekwoning met berging en zonnige tuin.
KASTANJELAAN 2

HETEREN

RAS MAKELAARS staat garant voor een
vakkundig aanpak. Van taxatie tot
bemiddeling, van advertentie tot
koopakte; wij weten ervan.

VRAAGPRIJS: € 369.000,- K.K.
Op een bijzonder mooie locatie gelegen
authentieke ruime vrijstaande woning.

VRAAGPRIJS: € 239.900,- K.K.
Uitstekend onderhouden gemoderniseerde luxe uitgebouwde hoekwoning.

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.

Ras Makelaars & Hypotheken
Hoofdstraat 50
6671 CE ZETTEN
Tel: (0488) 42 00 44
Email: info@rasmakelaars.nl

Ja, ik wil ook een gratis taxatie, bel mij voor een afspraak!
De heer/mevrouw:……………………………………………………………..............................................
Adres:……………………………………………………………………………………………………………..
PC/Woonplaats:………………………………………………………………..............................................
Telefoonnr.:…………………………………………………………………..….………………………………
MEIDOORNSTRAAT 12

HETEREN

VRAAGPRIJS: € 192.500,- K.K.
2SUXVWLJHORFDWLHJHOHJHQNHXULJHKRHN
ZRQLQJPHWYULMVWDDQGHVWHQHQEHUJLQJ

KLAVERAKKER 3

HETEREN

VRAAGPRIJS: € 250.000,- K.K.
5R\DOHXLWJHERXZGHKDOIYULMVWDDQGH
ZRQLQJPHWYULMHDFKWHUWXLQHQJDUDJH

KAMPERFOELIESTR. 13

HETEREN

VRAAGPRIJS: € 229.500,- K.K.
Uitstekend onderhouden volledig geïsoleerde ruime hoekwoning met berging.

Voorwoord

Inhoud

Beste Heterenaren,
Toen ik werd uitgenodigd om een voorwoord te schrijven voor de Peperbus was ik aangenaam

3

Voorwoord

4

Drone maakt droomfoto’s
van Heteren

verrast. Tenslotte is het toch alweer een aantal jaartjes geleden dat ik ‘in beeld’ was en de
praktijk leert dat je snel bent vergeten als je in de luwte komt. Zo gaat dat in het leven en zo

5

Kunstklas

weten dat je er nog bent, doe maar weer eens wat voor de gemeenschap.’

6

Mee met de buurtbus

Gelukkig had ik de laatste Peperbus nog een beetje in m’n hoofd, tenslotte was dat nog niet

9

Danée Rubingh

zo gek lang geleden en wist ik dat dit voorwoord is bestemd voor de tweede uitgave en … dat

11 Heteren Sociaal

hoort het ook. Daarom is het leuk als je weer eens aan je jasje wordt getrokken, zo van ‘we

deze uitgave geheel in het teken zal staan van Koningsdag, voorwaar een dankbaar onderwerp.

12 Terug naar Café Huls
11 Burgerinitiatief Heteren

Ik ben er zeker van dat ook dit jaar weer de van oudsher vertrouwde Koninginnedag, die
rimpelloos is overgegaan naar Koningsdag, door honderdduizenden kinderen in het land en na-

Sociaal

tuurlijk ook in Heteren zal worden beleefd op een wijze die hen nog jaren zal bijblijven, in de

15 HTTC ‘71

meeste gevallen zelfs hun leven lang! Ze hebben er, vind ik, ook recht op, omdat wij ouderen

20 Kunst met een boodschap

het ook hebben beleefd en ervan hebben genoten; het heeft ons mede gevormd en ons het
geluk gebracht te beseffen dat we Nederlander zijn en daar trots op zijn.

23 Dorpsraad Heteren

Dat allemaal werd altijd weer door de jaren heen bewerkstelligd door mensen uit de gemeen-

24 Verenigingen Nieuws

schap zelf die zich daarvoor inzetten en hun vrije tijd ter beschikking stelden en nog stellen.

26 De Rijnschutters

Het organiseren van een feestdag voor jong en oud is niet zomaar een klusje, het is een gepuzzel, het is het proberen het iedereen naar de zin te maken en dat is eigenlijk niet mogelijk,

28 Oranje Vereniging Heteren
49 Midsummer Night Heteren

het vraagt veel overleg en nog meer tijd, hulde!
Na vreugde en blijdschap is er elk jaar ook weer een moment van ingetogenheid, van herden-

50 De Kerkuil

ken, van stilstaan bij gebeurtenissen uit het verleden waarbij mensen zich hebben ingezet en

55 Carla van Kempen

hun leven gaven voor onze vrijheid die we nu zo vanzelfsprekend vinden. Het is goed vast te

58 Jan Kools prins Carnaval

stellen dat de herdenkingen niet alleen redelijk tot goed worden bezocht, maar dat er zelfs

59 Van de redactie...

sprake is van een lichte toename van deelnemers. Ik hoop dat we met de herdenkingen blijven
doorgaan tot in lengte van dagen en dat we onze jeugd, en zij hun kinderen, blijven vertellen
wat er is gebeurd, opdat ze alert blijven op het bewaren van goede verstandhoudingen met

www.peperbusheteren.nl

elkaar en dus het bewaren van vrede!
Ik wens u niet alleen veel leesplezier met deze Peperbus, maar ook een ﬁjne Konings- en
Bevrijdingsdag en een gedenkwaardige 4 mei.

/heteren

/heteren

Henk Palm, oud-burgemeester.
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Door Guido, Ivan en Quinn

Door Guido, Ivan en Quinn

Drone maakt droomfoto’s van Heteren
Een paar maanden geleden verschenen er op facebook plotseling een paar wonderschone
luchtfoto’s van Heteren in de sneeuw. Het bleek het resultaat te zijn van een nieuwe hobby van landschapsfotograaf Bendiks Westerink. Een kennismaking met deze 44-jarige inwoner van Heteren.

Van jongs af aan heeft Bendiks een passie voor de natuur en

“Ik vloog te dicht bij de bosjes en stuurde toen per ongeluk naar

het vastleggen daarvan. Het leverde hem al diverse prijzen op

beneden. Vervolgens vloog de drone rechtstreeks de sloot in. Dus

en publicaties in gerenommeerde bladen en kranten. Om de

ik laat er eigenlijk bijna niemand mee vliegen, want een drone

perfecte foto te maken haalt hij vaak alles uit de kast. Hij bouwt

is best prijzig. De drone die ik nu heb kon ik van een vriend

schuilhutjes, maakt drijfvlotten en staat vaak voor dag en dauw

overnemen. Het mooie van dit apparaat is dat de camera heel

op om het landschap en de dieren zo mooi mogelijk op de foto

goed stil kan hangen, waardoor je heel mooie foto’s en ﬁlmpjes

te zetten. Sinds een half jaar heeft hij er een speeltje bij om

kan maken.”

vanuit een heel andere hoek te kunnen fotograferen: een echte
drone. Het bevalt hem tot nu toe goed. Bendiks: “Ik vind het

Regels

erg leuk om te doen. Je kunt er mooie foto’s en ook video’s mee

Bendiks let meestal goed op waar hij zijn drone laat vliegen.

maken. Zo ﬁlmde ik bijvoorbeeld de botterdagen in Elburg van

“Je mag niet te dicht bij gebouwen, auto’s of vliegvelden

boven. Dat viel op, want het ﬁlmpje heeft op Youtube al veel

vliegen. Als je je aan de regels houdt, dan kan er ook niets

kijkers getrokken. Ook heb ik foto’s van Vlieland gemaakt, dat

gevaarlijks gebeuren. Overigens, als de drone te ver gaat, komt

heeft schitterende beelden opgeleverd!”

hij vanzelf weer terug. Zo kan je hem niet kwijt raken.”

Oefenen
Volgens Bendiks is het niet moeilijk om met een drone te
vliegen, maar hij benadrukt dat je wel moet oefenen. Zo is zijn
eerste drone onfortuinlijk gecrasht.

In het kader van een project ‘journalistiek’ heeft de plusgroep van groep 8 van de Koningin Julianaschool twee interviews afgenomen.
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Door Evy, Loïs en Kees Jan

‘Ik vind het belangrijk dat
kinderen vertrouwen krijgen
in wat ze kunnen.’
Al bijna tien jaar heeft Anneke Koch op woensdagmiddag een kunstklas voor
kinderen in Heteren. Of het nou om schilderen of papierscheppen gaat, ze vindt de

Anneke Koch

resultaten bijna altijd speciaal: ‘Het is opvallend hoeveel talent er is’.

Hoe kwam je op het idee van de kunstklas?
Toen ik juf was op de Cuneraschool in Rhenen van groep 7/8,
hadden we op woensdagmiddag altijd een kunstklas als extra
activiteit voor de toppertjes. Voordat ik hier begon, ging ik eerst
nog naar De Makerij in het dorpshuis van Zetten. Daar heb ik zes
jaar lang een soort van kunstklas gedaan voor kinderen en volwassenen. De Makerij sloot en vervolgens begon ik in Heteren
een kunstklas voor kinderen. Want zeg nou zelf, hoeveel is er
nou te doen voor kinderen die niet zo van sport houden en die
liever iets creatiefs met hun handen willen doen? Dit is nu de
negende kunstklas.

VKunstklas bezoekt Van Gogh museum.

Hoe ga je te werk?

als papierscheppen is heel bijzonder. Techniek is ook hoe je het

We maken in elke cursus gebruik van een thema. De kunstklas

beeld maakt en hoe je iets uitdrukt.

draait twee keer in het jaar, in het voorjaar en in het najaar. Een
thema een schilder. Op dit moment is bijvoorbeeld het thema

Heb je wel eens lastige kinderen gehad en hoe pak je
die aan?

‘Vincent van Gogh’, vanwege het ‘Van Gogh-jaar’. Soms is het

Als kinderen een probleem hebben, dan ben ik blij dat ik ze kan

thema een techniek.

helpen. Wat ik heel bijzonder vond, is die keer dat ik de vraag

cursus bestaat uit acht lessen van anderhalf uur. Soms is het

kreeg of ik met een groep kleinkinderen van hun overleden opa

Wat bedoel je precies met techniek?

zijn overlijdenskist wilde beschilderen. Dat vond ik ﬁjn om te

Dan heb ik het over de manier waarop je iets doet en met

doen, omdat die kinderen verdriet hadden en ik hen kon helpen

welke materialen je iets doet. Bijvoorbeeld drukwerk, met een

dat verdriet een plek te geven door te schilderen.

rietpen tekenen, schilderen en linosnede. Dat laatste is een soort
plankje waar je inkepingen in maakt. Daar gaat dan inkt op en

Zie je groei in je leerlingen?

vervolgens werkt dat dan als een stempel. Ook een techniek

Het is heel opvallend hoeveel talent er is. Alle leerlingen doen
goed hun best en werken met aandacht, terwijl ze helemaal niet
zo oud zijn. Kinderen van groep 3 tot en met groep 8 kunnen
deelnemen. De resultaten zijn bijna altijd speciaal, net als de
exposities.

Expositie?
Jazeker! Dan gaan de kinderen aan de ouders, familie en vrienden laten zien wat ze hebben gemaakt.
De komende expositie is in de bieb en dan kan iedereen de
gemaakte kunstwerken bekijken. Ik vind het heel belangrijk dat
kinderen vertrouwen krijgen in wat ze kunnen!
VKunstenaars met eigen Van Goghs.

Kijk ook eens op: www.annekewiegers.nl

Dit project draait in samenwerking met Johan Kroes, in het dagelijks leven actief als speechschrijver bij het Ministerie van Defensie.
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Door Roelie van der Weide

Al tien jaar van Heteren naar
Kesteren en weer terug

Mee met de
Buurtbus
Al tien jaar zorgt de vereniging Buurtbus 237 er met

De buurtbus is voor iedereen en je kunt gewoon een kaartje

zo’n veertig vrijwilligers voor dat ieder uur de Buurt-

voor € 3,- (65+ voor € 1,50) of een 10-rittenkaart (€ 20,-/

bus uit ons dorp vertrekt.

€ 13,-) kopen. Of inchecken met je OV-chipkaart. Voor de korte
afstanden is dat goedkoper. Opstappen langs de route kan over-

Doordeweeks vertrekt de Buurtbus iedere dag net na 07.00 uur

al. Zowel ouderen als schoolkinderen, zeker bij slecht ﬁetsweer,

vanaf de Beemdhof. De laatste bus is net na 19.00 uur weer

maken gebruik van de buurtbus. Maar ook mensen die naar hun

terug in ons dorp. Binnen het uur toert de bus langs Randwijk,

werk gaan.”

Indoornik, Zetten, Andelst, Wely, Dodewaard en Opheusden om
te eindigen in Kesteren. Onderweg uitstappen kan overal, als

Koch: “Velen kennen mij als de chauffeur met de verrekijker.

het maar veilig is. Wilbert Koch is al ruim negen jaar chauffeur

Ik ben vogelaar en geniet van de route. Het tijdschema is ruim

op de Buurtbus. Toen hij met prepensioen ging bij een uitgeverij

en dus wacht ik regelmatig bij een halte, zoals bij de pruimen-

in technische leermiddelen, zocht hij vrijwilligerswerk. “Het is

boomgaard in Andelst. Daar maakte ik een prachtige foto van

gezellig, ik wil graag iets te doen hebben en zet mij graag in

een lijsternest met jonkies.” Koch geniet ook van de gesprekken

voor een ander.“

in de bus. En soms is het net een marktplaats. “Een passagier
had veel lego over, die wij wel konden gebruiken.”

Toen tien jaar geleden het openbaar vervoer wegviel in de kerk-

Lastiger wordt het als mensen veel spullen willen meenemen.

dorpen, hebben Arriva en een chauffeur het initiatief genomen

Een inklapbare rolstoel of rollator wil nog wel. Scholtz: “Maar

om met een groep vrijwilligers de lijndienst te behouden. Eerst

die mevrouw met een kruiwagen met zand moesten wij toch

als twee-uurs-dienst, maar al gauw kwam er een tweede busje

echt laten staan!”

bij. De acht-persoonsbusjes rijden nu ieder uur op doordeweekse
dagen.
Coördinator Joop Scholtz uit Zetten zorgt ervoor dat iedere dag
per bus drie verschillende chauffeurs elkaar afwisselen.
“Sinds kort zit er ook weer een vrouw op de Buurtbus. Momenteel is er natuurlijk verloop. Vrijwilligers vertrekken vanwege de maximumleeftijd van
75 jaar of omdat zij een betaalde baan krijgen.
Gelukkig is er genoeg belangstelling om de
plekken in te vullen. Rijbewijs B is voldoende en
de vereniging betaalt de noodzakelijke medische
keuring.” Scholtz heeft als oud-touringcarchauffeur
veel mensenkennis en weet meestal de juiste
chauffeurs aan te nemen. Zijn vrouw zorgt voor
de administratie. Dit is belangrijk werk, omdat
het nodig is verantwoording af te leggen over de
ontvangen provinciesubsidie.
“Veel mensen denken dat wij een belbus rijden,
op afspraak voor ouderen. Dat is niet zo.
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Wilbert Koch wijst
aan waar een
vogelgezinnetje
nestelt. W

Advertentie

BY BAKKER FLEURT HETEREN OP
MET MODIEUS GEKLEDE VROUWEN!

o . a onz e merken:

Damesmodezaak By Bakker - in het
Renkumse centrum - startte in augustus
2014. Sindsdien zijn al heel wat dames met
een volle tas blij de winkel uitgelopen.
Met als zichtbaar effect een groeiend
aantal aantrekkelijk geklede vrouwen in
Heteren en omgeving.
Mariëlle zit al vanaf haar 18e in het modevak en
houdt de ontwikkelingen via trendseminars en
beurzen nauwkeurig bij. Zij laat - ongeacht uw
inkomen - uw bezoek aan Dorpsstraat 96 slagen:
u gaat naar huis met comfortabele, alledaagse
kleding van hoogwaardige kwaliteit en met een
hippe, modieuze uitstraling. Bij u passende kleding
die u menig complimentje gaat opleveren.
U wilt langs de kledingrekken struinen, de stof
voelen en de paskamer in. Aangekomen in de winkel

Het team By Bakker heet u hartelijk welkom in onze winkel!

komt u verfrissend nieuwe ontwerpen tegen van
o.a. Roberto Sarto, Golle Haug, Olsen en
Frank Walder. Per juni verkrijgbaar bij By Bakker:
Gerry Weber. Er wacht u daar ook een lekker kopje
thee of koffie plus een kleine versnapering.
Geef uw nieuwsgierigheid de ruimte.

Kijk ook op www.bybakker.nl
U ziet op de site van By Bakker
ook veel inspirerends langskomen: T-shirts, pantalons,

Uw kleding herstellen,
aanpassen of stomen?
Kan ook!
Bij By Bakker kunt u tevens terecht als u uw
eigen kleding wilt laten repareren, op maat
wilt laten vermaken of - een nieuwe, direct

GRATIS
LEVERING

rokken, jurken, tops en nog veel

ingaande service - wilt laten stomen. Voor
vrijwel elk probleem wordt een passende
oplossing gevonden.

meer. Bestel via de webshop en
de levering is gratis! Maak nu een
account aan in onze webshop en ontvang
€ 7,50 korting.

COUPON
Ter waarde van

€ 15,-

bij besteding van € 74.95
(max 1 per klant)

BY BAKKER DAMESMODE
Dorpsstraat 96 • 6871 AP Renkum
T 0317 310273 • info@bybakker.nl
www.bybakker.nl

facebook.com/bybakker
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Voor al uw elektra werkzaamheden
en installeren van zonnepanelen.




Poort van Midden Gelderland Groen 7
Tel: (026) 4722 928

C1000
Zak potgrond
20 liter
Wij zijn een moderne drukkerij

Blijderveen
Heteren

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

van € 1.69
v

Deze actie is alleen geldig
De
bij C1000 van Blijderveen
bi
in Heteren Geldig tot en
met dinsdag 05-05-2015
m
Per huishouden 1 bon!
Pe

te komen. Tevens verzorgen wij



v
voor
€ 1.00

zet zich in om tot een mooi resultaat
fotowerk op borden, zeildoek en
canvas. Kijk op onze website of bel
gerust voor meer informatie!

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

www.drukkerijmanta.nl

6666 LP Heteren
www.stapelektra.nl

Door Sebastiaan Jansen

Heterense turnster wint medailles op Nederlands Kampioenschap

Danée Rubingh springt naar grote hoogte
“De afsprong. Dubbelsalto, de Flying Dutchman. En hij staaaat. Hij staaat! Het is ongekend. Epke Zonderland
heeft hier de oefening van zijn leven geturnd. Hij staat! En…iedereen…Ik sta ook. Ik ga helemaal uit mijn
dak!” brult de normaal kalme NOS-commentator Hans van Zetten door de microfoon. Epke Zonderland zet het
turnen in Nederland dankzij zijn Olympische prestaties weer op de kaart. Zonderland is een natuurtalent, die
zijn droom heeft waargemaakt.

Misschien heeft de 11-jarige Danée Rubingh hetzelfde natuurtalent als de Olympische winnaar. Danée, die vanaf haar zesde
jaar turnt, heeft in ieder geval een goede stap gezet met haar
team, dat uitkomt voor Elistha uit Elst. Tijdens het Nederlands
Kampioenschap groepsspringen heeft Danée met haar team
meerdere medailles gewonnen op de diverse onderdelen. Zelfs
een gouden medaille op het onderdeel trampolinetafel. Hieraan
moet toegevoegd worden dat het de eerste ofﬁciële springwedstrijd van Danée was, wat het helemaal een uitzonderlijke
prestatie maakt.
“Je hebt turnen, waarbij je verschillende onderdelen doet
waaronder bijvoorbeeld de vloer en balk. Hierbij zit ook het
onderdeel springen, maar dat vind ik te saai. Je mag het maar
op een bepaalde manier uitvoeren en dat is niet echt leuk. Bij
springen heb je meerdere onderdelen waarbij je springt met een
trampoline of springplank. Daar heb je veel meer keuze in het
soort sprong met bijvoorbeeld salto´s zoals jij dat wilt.”
“Ik vind het turnen heel leuk, maar springen is toch het leukst”,
legt Danée uit. Danée, die op basisschool de Haafakkers zit,
traint meerdere keren in de week in Elst en Zetten. Haar trainer
Cyril heeft haar aangedragen voor de springclub in Elst. Daar
kwam ze al snel in de selectie. Deze selectie had zich al gekwaliﬁceerd voor het NK, dus had zij haar ticket binnen. “Ik was
niet zenuwachtig voor de wedstrijd, want je bent daar met een
team. Het was juist leuk om te doen. Het onderdeel trampoline
pegasus ging niet zo goed, maar de andere onderdelen gingen
juist heel lekker. We wonnen een gouden, twee zilveren en een
bronzen medaille”, vertelt Danée alsof het heel eenvoudig is.
Danée is ontzettend fanatiek. Ze doet graag mee en heeft ple-

VDanée Rubingh in actie

zier in het springen, maar ze heeft een duidelijk doel voor ogen.
Ze doet niet mee met de ´Olympische´ gedachte, maar ze wil
graag winnen. Op de vraag waar ze wil eindigen met het turnen

Danée wil arts worden in een ziekenhuis, een mooi en eerzaam

en springen zegt ze: “Nederlands Kampioen lijkt me wel mooi.”

beroep. Maar Danée jaagt altijd het hoogste doel na en dat is

Maar dat is ze al en dan wordt meedoen aan een EK, WK of de

misschien wel net zo goed worden als haar idool Epke Zonder-

Olympische Spelen toch het volgende doel. Maar uit bescheiden-

land. Wie weet ﬂaddert ze in de toekomst als een vlinder door

heid geeft ze dat niet direct toe.

de lucht in een Olympische arena met commentaar van een
hartstochtelijke verslaggever van de nationale televisie.
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AUTOBEDRIJF

VERKOOP NIEUWE EN GEBRUIKTE AUTO’S
HETEREN
Boterhoeksestraat 12
6666 GA Heteren
T 026 47 23 957

ONDERHOUD (REPARATIE)
AIRCO/APK
SCHADE’S

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

www.autobedrijfjaro.nl

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

www.hoogakker-heteren.nl




1e proefles gratis
2e proefles 5,-

Nu een eigen klaslokaal!
In de Julianaschool!
Kom vrijblijvend kijken.
Lestijden en dagen op afspraak.
Muziekles voor alle
instrumenten!!
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Onze showtuinen zijn de
gehele week geopend!

Heteren Sociaal, doe je mee?
Heb jij ideeën over hoe je iets kunt betekenen voor je dorpsgenoten? Of kan je juist wel wat hulp gebruiken, maar
kan je dat niet oplossen in je omgeving? Dan kan Heteren Sociaal je daarbij mogelijk helpen.

Heteren Sociaal is opgericht door een aantal dorpsbewoners en
wil graag initiatieven en mensen met een hulpvraag bij elkaar
brengen en verbinden. Begin februari werd een eerste inloop
gehouden, waarbij een tiental mensen met elkaar hebben
gesproken over ideeën en kansen op sociaal gebied. “Heteren
Sociaal heeft van alles te maken met de veranderende tijd en
de noodzaak om meer voor en met elkaar te willen betekenen”, zegt Bert van Putten, een van de initiatiefnemers van
Heteren Sociaal. “Dit kan leuk zijn of goed, maar ook nuttig of
ondersteunend. Door nieuwe verbindingen te leggen tussen
mensen en tussen organisaties kunnen er nieuwe sociale netwerken ontstaan.”

Dorpstuin
Tijdens de eerste inloopmiddag zijn er ideeën geopperd voor
onder andere een dorpstuin, een inloop/informatiepunt (bijvoorbeeld in het voormalige Rabobank gebouw), een maatje
bij lastige situaties en iemand die je af en toe mee laat eten
omdat hij/zij altijd alleen is. De huidige betrokken mensen
komen uit zeer diverse hoeken van Heteren. “Heteren Sociaal
moet een sociale schakel worden”, volgens Bert. “Met elkaar
nieuwe manieren vinden om in Heteren de sociale verbindingen verder te versterken past bij de ontwikkelingen die gaande
zijn. Elkaar meer en makkelijker vinden en ondersteunen, door
ondernemers, bewoners, bibliotheek, verzorgingstehuis, kerk
en welzijnsorganisaties aan elkaar te verbinden.”

Meedenken en doen?
Heb je ook wel ideeën die bij kunnen dragen? Zit je in een
situatie waarbij je wel wat ondersteuning kan gebruiken? Vind
je ook dat Heteren mee moet gaan in de ontwikkelingen van
deze tijd? Of wil je gewoon meer weten van Heteren Sociaal?
Laat het weten aan de initiatiefnemers via
heterensociaal@fridsma.nl
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Terug naar Café Huls…

Door Frank Siccama

Sommige mensen in Heteren hebben er geen enkele weet van, maar van 1955 tot 1989 had Heteren een tot
ver in de regio bekend dorpscafé. Aan de rand van de dijk lag de gezellige stamkroeg van Wim Huls. Aangezien
het alweer 25 jaar geleden is dat Wim Huls overleed, is het hoog tijd om dit café weer eens in de spotlights te
zetten. Zodoende ga ik op bezoek bij zijn zoon Hans om meer te weten te komen…

“Eigenlijk bestaat het café al langer”, zegt Hans (47). “Mijn opa

want je had toen ook ‘Het Wapen van Heteren’ al. Mijn vader

kwam vanuit de regio Doetinchem naar Heteren en kocht

vond het ook niet erg als klanten een keer in ‘Het Wapen’ zaten.

daar een boerderij, die hij vervolgens ombouwde
tot een kroeg. Toen mijn opa in 1955 overleed, werd mijn vader Wim eigenlijk min
of meer aangewezen om het café

Hij wist dat ze toch wel terug zouden komen.” Het
Wapen heeft in al die jaren meerdere kroegbazen gehad, café Huls maar één. Of eigenlijk
twee, want moeder Riek was ook een
vast gezicht in het café. Samen waren

over te nemen. Eigenlijk wilde mijn

ze een team.

vader dat helemaal niet, want
hij was liever automonteur ge-

“Café Huls was zes dagen in de

worden. Maar het was het lot
van de jongste zoon, die in

week geopend. Alleen op maan-

tegenstelling tot zijn oudere

dag zat het café altijd dicht“,

broers, nog geen vaste baan

zegt Hans. “In de weekenden

had.”

was het volle bak. De plaatselij-

“Vanaf het begin heeft mijn

ke biljartvereniging speelde er

vader het in zijn vingers

ook altijd haar thuiswedstrijden.

gehad om het café te run-

Wim Huls achter de bar

Mijn vader zorgde voor de sfeer.

nen”, zegt Hans. “In die tijd

Hij was een mensen-mens en

sprak men niet eens zo zeer

een echte muziekfreak. Ik weet

van klanten, maar meer van
vrienden. Mijn vader had veel
vrienden, hij was ook het liefst
in het café aanwezig.”

nog dat hij vier van die grote
boxen had aangeschaft. Eigenlijk
veel te groot voor het café, maar hij
wilde dat nou eenmaal. Hij had ook
een professionele bandrecorder, waar

Hans omschrijft café Huls als een
echte stamkroeg met veel stamgasten.
“Natuurlijk wisselde het wel eens van gasten,

12 |

menig jaren 60- klassieker op afgespeeld
werd. Omdat het café eigendom was van mijn
vader kon hij zelf het merk bier bepalen dat hij

wilde tappen. Zo kon het zijn
dat er zowel Heineken als
Grolsch op de tap zat. Ik weet
nog dat een vermaard Grolschdrinker voor de gek werd gehouden met Heineken bier in

“Ik weet nog dat een vermaard Grolschdrinker voor de gek werd gehouden met
Heineken bier in een Grolsch glas. En die
kerel had gewoon niets in de gaten”

een Grolsch glas. En die kerel
had gewoon niets in de gaten”, lacht Hans.

wat moest eten.“ Hans
was als jonge jongen
sowieso wel graag in het
café aanwezig. ”Ik kreeg
vaak wat toegestopt
van de klanten. Maar
niks was voor niks he,

ik moest ook de rand onder aan de bar altijd
schoon maken van mijn vader.“ Hans

“De topdagen waren met carnaval en tijdens

heeft nooit echt overwogen om het

de kermis. Mijn vader versierde de boel

van zijn vader over te nemen. “Dat

altijd en tijdens de kermis, die op het

zou pa ook niet gewild hebben”,

kerkplein stond, zorgde mijn vader stee-

zegt Hans. “Hij was altijd enorm

vast voor een tent, die op het bouwland

trots op mijn studie! Toen bij

achter de kroeg geplaatst werd. Vooral

mijn vader in 1989 kanker werd

de maandagen tijdens de kermis

geconstateerd, heb ik het wel

waren populair. Vanuit alle dorpen uit

een beetje draaiende proberen

de Betuwe kwamen mensen langs.

te houden samen met een

Zelfs uit Huissen, Bemmel en Haalde-

vaste klant, Cocky Eibergen.

ren, dat kan je je nu toch niet meer

Mijn vader voelde dat hij dood

voorstellen. Op die momenten moest

Zoon Hans met een

zou gaan, maar is altijd positief

er ook extra personeel ingezet worden.

oude tapkraan

Ik herinner me dat tante Ria Arissen en
ook Teet Arissen steevast aan het oberen
waren op zulke dagen. Mijn vader regelde

gebleven. Hij was hard voor
zichzelf, maar voor de gasten altijd een goed mens. In december
1989 is hij uiteindelijk overleden.

ook altijd een grote televisie als er een EK

Dat is ook het moment geweest dat

of WK voetbal werd gespeeld. Dat was wat

het café zijn deuren sloot. Mijn moeder

hoor in die tijd!”

is nog enkele jaren doorgegaan met de
slijterij, die ook in het pand gevestigd was.

“Het was ook de tijd, dat mannen echt hele dagen in
de kroeg zaten. Dat krijgen jij en ik echt niet voor elkaar Frank”,
lacht Hans. “Maar ik heb wel eens gezien dat een vrouw het

Nadat mijn moeder overleed, hebben we het
pand verkocht. Het is nu een woonhuis, maar voor de
rest staat alles nog precies zoals het ooit was…………..”

eten van haar man naar het café kwam brengen, omdat hij toch
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HETEREN bv

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

Zo kunnen wij U nog meer service en
kwaliteit aanbieden.
Dorpsstraat 20
6666 AH Heteren
Telefoon: 026 472 24 88
Fax: 026 474 34 87
E-mail: info@jacobsheteren.nl

WWW.JACOBSHETEREN.NL

Bloemetje?
Even langs Fonteyn!

Door Sebastiaan Jansen

De Heterense tafeltennisvereniging met een stabiele club richting de vijftig jaar

Bij HTTC´71 wordt niemand afgeserveerd
Iedereen kent het wel. Je bent op vakantie of naar een sportweekend met je club. Daar staat altijd een
tafeltennistafel. Twee batjes van slechte kwaliteit en een zak balletjes, waarvan de meeste ingedeukt zijn.
Maar na lang zoeken vind je een intacte bal en kun je samen een potje spelen. Het begint met rustig overslaan,
maar na een paar goede klappen begint de wedstrijd en wordt het heel fanatiek. Het is gewoon leuk om te
doen. En dit spelletje kun je wekelijks spelen bij HTTC’71.
De tafeltennisvereniging HTTC’71 begon in sport-

over te houden. Maar dat kost veel energie en levert

zaal De Rauwendaal. De heer Keuken, uitbater

eigenlijk te weinig op”, weet Wassink.

van de sportzaal destijds, was de grote

De club krijgt geen subsidie en moet het

animator van de vereniging. Vanwege het

hebben van enkele sponsoren. De begroting is

ruimtegebrek moesten de competitiewed-

minimaal. “Wij hebben geen inkomsten door

strijden gespeeld worden op een vrijdag-

verkoop aan de bar, maar we hebben daar-

avond. Dit was een noviteit in de tafeltennis-

door ook weinig onkosten. De HTTC is ﬁnancieel

wereld, maar inmiddels een gebruikelijke gang

gezond en dat vinden wij als bestuur belangrijk”,

van zaken. Na vele omzwervingen vond de club
haar plaats in de noodgebouwen van de Koningin

vertelt Van de Lindeloof. “Wij kunnen het ons niet
permitteren om een jeugdtrainer in te huren zoals ze in

Julianaschool. Hier werd gespeeld totdat in 2011 de gemeente in

Wageningen en Veenendaal wel doen. Er is wel een jeugdtrai-

verband met herinrichting de gebouwen afbrak. Voorzitter Cees

ner, maar dat is geheel vrijwillig.“

van de Lindeloof vertelt: “Wij moesten daar weg, maar heb-

“Tafeltennis is een heel technische sport met een hoge snel-

ben wel aangegeven dat wij een nieuwe plek wilden waar we

heid”, merkt voorzitter Van de Lindeloof op. “Techniek is heel

fatsoenlijk terecht konden. Wij wilden wel in de nieuwe sporthal

belangrijk. Je moet er veel uren insteken. Het is een individuele

spelen, maar niet in de grote zaal.” Wedstrijdsecretaris Hans

sport waarbij je veel in jezelf moet investeren. Maar je kunt wel

Wassink vult aan: “Tafeltennis in de grote zaal is niet ﬁjn. Het is

heel lang tafeltennissen en het op hogere leeftijd nog steeds

veel te groot en je creëert er geen ﬁjne sfeer. We hebben bij de

leuk vinden”, zegt de inmiddels 71-jarige voorzitter, die nog

gemeente aangedrongen op een eigen ruimte in sportcentrum

wekelijks meespeelt. De toekomst van de tafeltennisvereniging

´t Binnenveld. De onderhandelingen met de gemeente waren

is hoopgevend. “De HTTC is een stabiele vereniging. Al willen

uitstekend en in goede harmonie hebben we een mooie speel-

wij wel graag meer jeugdleden binnen onze club. Je kunt bij

ruimte gekregen.” De tafeltennisvereniging is een kleine club,

ons niet uitgroeien tot een wereldtopper zoals Trinko Keen ooit

maar haar ledenbestand is vrij constant. Er is een harde kern bij

was. Daarvoor moet je naar een grotere club. Maar hij is ooit bij

de senioren die al jaren bij de vereniging speelt. Bij de jeugd

ons begonnen en met veel oefening en plezier kun je een eind

schommelt het aantal leden, maar daar is de concurrentie met

komen”, eindigt Van de Lindeloof. Dus wil je meer dan een potje

andere sporten groot. “Wij moeten enorm investeren om jeugd

spelen op de camping, achter een tafel zonder grafﬁti met een

bij de club te krijgen en daarna te houden. De HTTC organiseert

ongeschonden balletje, dan heeft HTTC´71 daar de mogelijkhe-

een scholierentoernooi en hoopt daar dan enkele spelers aan

den voor.
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LENTING
bouw

Houtskeletbouw
Nieuwbouw
Uitbreiding woning

Uw partner op
financieel-administratief gebied

Renovatie
Wij verzorgen PARTICULIERE belastingaangiften,
inclusief de partneraangifte, voor 1 vaste prijs in Arnhem,
Elst en omstreken.

Voor al uw BouwPlannen van A tot Z
Lenting Bouw
Weerbroek 12 . 6666MN . Heteren
T: 026 - 364 66 63 F: 026 - 364 66 68
W: www.lentingbouw.nl E: info@lentingbouw.nl

Industrieweg Oost 13a • 6662 NE Elst
Tel: 0481-353544 • Fax: 084-7183487
E-mail: info@administratiekantoorheylo.nl
Internet: www.administratiekantoorheylo.nl

ALTIJD DE BESTE PRIJS!

MEER DAN 60 ZAKEN IN EUROPA
REDDY KEUKENS. GOED VOOR ELKAAR.

INCLUSIEF APPARATUUR

€ 4395,DE MEEST SUCCESVOLLE KEUKENFORMULE VAN EUROPA!

De beste kwaliteit en functionaliteit tegen een hele scherpe prijs, dat staat
bij Reddy voorop. We werken uitsluitend samen met A-merk leveranciers
en leveren voor elke behoefte en elke budget een passende oplossing. De
veelzijdigheid en de mogelijkheden voor een persoonlijk ontwerp zijn

REDDY KEUKENS HETEREN

vrijwel onbeperkt.

Muskushouwsestraat 20

v

026 474 36 40
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Kunst
met een
boodschap

Door Fred Hendriksen

Ik heb 1000 ideeën per dag en daar streep ik er iedere dag 998 van weg.
Aan het woord is de 72- jarige beeldend kunstenaar Jan Nederhoed uit Heteren.
Vanaf die tijd kreeg zijn jarenlang misschien wel onderdrukte
creativiteit de ruimte om tot volledige bloei te komen.
Dat resulteerde in eerste instantie in het verzamelen van allerlei
soorten landbouwwerktuigen en machines. Zo heeft hij inmiddels een verzameling van meer dan honderd ouderwetse
maaimachines (de oudste uit 1875).
Opvallend, daar tussen ook een in brons gegoten naakte vrouw
met een maaibalk in haar handen, knielend op een soort troon.
Allerhande gereedschappen en een bijna niet voor te stellen
hoeveelheid ‘oud’ ijzer, bijeengestruind op sloperijen, markten
en in de vele landen die het echtpaar Nederhoed de laatste
jaren binnen en buiten Europa heeft bezocht.
Een groot deel van deze voorraad heeft de heer Nederhoed met
name de laatste tien jaar omgezet in heel bijzondere kunstwerken.

De galerie
Als ik de heer Nederhoed even later volg naar het walhalla van
zijn creativiteit, dan is het bijna met geen pen te omschrijven
wat ik in de drie voormalige boerenschuren allemaal te zien
krijg. In de eerste schuur staan bijvoorbeeld ca.15 vogelkooiVHelikopter en hangend object

en opgesteld die ieder voor zich op humoristische wijze een
boodschap vertellen. De kunstwerken in de tweede schuur, waar
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Nadat ik gastvrij ontvangen ben in zijn ‘voormalige’ boerderij

ook schilderijen van hem en zijn vrouw Lies te vinden zijn, tonen

aan de Achterstraat ontrolt zich al heel snel een toch wel bijzon-

de liefde voor de natuur, zijn humoristische moraliteit en soms

der leven. Na zijn hbs-periode in Zetten koos de heer Nederhoed

cynische blik op oorlog en vrede. Zijn metalen kunstwerken zijn

niet voor een goedbetaalde baan in het bedrijfsleven, maar

opgebouwd vanuit uitlaten, trekkoppelingen van aanhangers,

stapte hij als zoon van een veehandelaar het boerenbedrijf bin-

messen van landbouwmachines en het meest vreemdsoortige

nen. ‘Het eigen baas zijn’ was voor de vrije geest Nederhoed dé

ijzerafval dat je maar kunt bedenken. Links, rechts, in het

grote drijfveer om deze keuze te maken. Samen met zijn vrouw

midden en hangend aan het dak, je komt ogen te kort om alles

Lies heeft hij tot 1997 keihard in deze sector gewerkt.

goed te kunnen bekijken en op te nemen. Insecten lopen als

Mede door de ruilverkaveling (verlies en verkoop van weide-

een rode draad door zijn kunstwerken en een prachtig ont-

gronden) en de steeds zwaardere milieu- eisen, besloten zij in

werp van een boktor kreeg de hilarische titel ‘Boktoranders’.

dat jaar deﬁnitief te stoppen met hun boerenbedrijf.

En even later word je verrast door een zinken teil gevuld met

VJan Nederhoed voor zijn kunstwerk met granaatscherven.

kogelhulzen waarin een babypop met Hitlerkuif in het midden

De derde en grootste schuur

zit. Bijschrift: “Toen Adolf Hitler nog een baby was, ging het

Tussen, naast en boven een ‘kerkhof’ van tractoren en andere

nog wel, alleen het badwater deugde niet”. Een nagemaakte

landbouwwerktuigen zijn ook hier de kunstwerken alom verte-

bom met de letters B.O.M. laat door middel van een luikje een

genwoordigd. Een grote bal met minimaal een doorsnee van 3

ongeboren baby zien waardoor het kunstwerk een totaal andere

meter en opgebouwd uit oude hoeﬁjzers heeft een vooroorlogse

lading krijgt. Een meters groot kanon spuit vanuit de loop een

maaimachine ingesloten. Aan de wanden hangen diverse van

waaier van prikdraad met daartussen het doodshoofd van Hitler

metaal geconstrueerde ronde schijven die bloemen voorstellen

met haarlok. Vervolgens word ik iedere keer weer verrast door

of alleen maar heel mooi van ontwerp zijn. Bijzondere voorwer-

verschillende insecten, allemaal voorzien van een speciﬁeke

pen uit de diverse bezochte landen als een kunstwerk bijeen

boodschap. En al dat moois omlijst door de humoristische ver-

gebracht op grote witte panelen.

teltrant van de maker, die zijn soms onnavolgbare kunstuitingen

Speciﬁeke ijzeren houtbeitels zodanig op een paneel aange-

van een diepere uitleg voorziet.

bracht dat je de indruk krijgt dat het hier gaat om één of ander
spijkerschrift uit het oude Egypte.
Even later stuit ik op een geluksmachine, geïnspireerd op de

Palmboom in rotspartij van oude bakschroeven

speelstad Las Vegas. Door stevig te trekken aan een touw zou
ik volgens de heer Nederhoed winnaar kunnen worden van een
mooie prijs. Het resultaat van mijn inspanning brengt een hand
te voorschijn met opgestoken middelvinger en laat je voelen
wat de meeste bezoekers in Las Vegas voelen. Even later sta
ik bewonderend te kijken naar een kunstwerk dat geheel is
opgebouwd uit scherven van een granaat. Een palmboom in een
rotspartij van oude bankschroeven is een volgend object waar
Nederhoed zijn creatieve geest op heeft losgelaten. En het werk
is volgens hem nog lang niet gedaan, ideeën en materiaal zijn
nog in ruime mate aanwezig en bijna dagelijks is hij dan ook in
zijn schuur te vinden.

Meer bekendheid
Hoewel de heer Nederhoed graag alleen is en misschien wel
enigszins op zichzelf, geniet hij ook van de rondleidingen en het
vertellen over de ware betekenis van zijn bijzondere kunstobjecten. Dit verdient een groter publiek en zeker op afspraak
(tel. 026-4722811) zal de heer Nederhoed de geïnteresseerden
met alle plezier ontvangen.
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Fijne Koningsdag

Zit jij binnenkort
achter het stuur?
Maak snel een afspraak
voor je eerste les!

Wij vieren
feest op
27 april.

Vanaf dinsdag
28 april bent u weer
van harte welkom.

Bel 06 365 119 83 of mail: info@rijschoolwillemsen.nl

Schrijner Assurantiën
Flessestraat 16
6666 CP Heteren
T 026 - 472 24 53
E info@schrijner.nl
I www.schrijner.nl

Rijlessen in de gemeente Overbetuwe, Arnhem, Rheden, Zutphen e.o.

www.rijschoolwillemsen.nl

Westfalen Gassen Nederland BV wenst u een feestelijke Koningsdag!

Door Marinus van de Linde en Marian van Putten

Heteren volop in beweging
Zoals in voorgaande edities aangekondigd stelt ook in deze editie een lid van de Dorpsraad zich voor.
Deze keer is het de beurt aan Marinus van de Linde.

Even een korte resumé.... het struinpad Nederrijnpad,
groene entree Heteren, ontwikkeling toekomstvaste bibliotheek,
verbrede leeftijdsgroep met uitbreiding skatebaan, herstellen
Kastanjelaan, kunstroute, de oosterpoorten, realisatie van het
uiterwaardenplan, ﬁetspadenplan veilige scholierenroutes,
Heteren Sociaal.
Inmiddels zijn hiervan diverse initiatieven gerealiseerd, zoals
gemeld in voorgaande edities. Het initiatief ‘herstellen Kastanjelaan’ is in de vorige editie aangekondigd, maar is inmiddels in
volle gang. Hieronder een toelichting.

Herstellen Kastanjelaan
In de januari editie is gemeld dat de kastanjebomen aan deze
mooie oude laan lijden aan de kastanje-bloedingsziekte. Dit
VMarinus van de Linde

is een nieuwe ziekte die alleen lijkt voor te komen op witte
paardenkastanjes. Deze wordt veroorzaakt door een bacterie.
Het planten van nieuwe kastanjebomen heeft geen nut, omdat

Zo’n 20 jaar geleden ben ik met mijn gezin in Heteren komen

die ook ziek worden. Overleg tussen Gemeente en Dorpsraad

wonen. In mijn dagelijks leven ben ik projectmanager bij Rijks-

heeft geleid tot het oppakken van deze problematiek. Er is goed

waterstaat. Ik werk aan rivierverruimings- en wegverbredings-

doorgesproken wat de gevolgen zijn voor de Kastanjelaan als

projecten om daarmee een bijdrage te leveren aan veiligheid

alle bomen langzamerhand verdwijnen. Het aanzicht vanaf het

tegen overstromingen en vlotte verkeersafwikkeling. We kozen

water of vanaf de dijk op mooie imposante bomen op de dijk

voor Heteren om zijn fraaie landelijke ligging op de grens van

moet blijven. Om een verwijzing naar de naam van de laan

rivierenland en Veluwezoom. Goed bereikbaar en niet onbe-

te behouden is er voor gekozen, om naast de koningslinde,

langrijk, alle basisvoorzieningen waren aanwezig. Daarnaast

tamme kastanjes aan te planten. Deze hebben geen last van de

zijn regionale voorzieningen in Arnhem en Wageningen binnen

genoemde ziekte.

handbereik. Bij de start van de nieuwe gemeente Overbetuwe

De te ontwikkelen bomenlaan zal op den duur bestaan uit om

werd ik gevraagd om in de Dorpsraad plaats te nemen en mee

en om, tamme kastanjes en koningslinden. Historische panden

te denken over de ontwikkeling van Heteren.

(Sprokkelenburg) worden geaccentueerd met leilindes, zoals
voor de N.H. kerk. De realisatie gebeurt in fases waarbij huidige

Met passie heb ik de afgelopen jaren een bijdrage geleverd om

gaten worden opgevuld en nieuwe open plekken later worden

de leefbaarheid vanuit de Dorpsraad verder in te vullen.

aangevuld.

De bredeschool, kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, bibliotheek,

In de eerste week van maart is men begonnen met het kappen

grandcafe de Bongerd en sporthal zijn inmiddels gerealiseerd.

van twee ernstig zieke bomen, om onveilige situaties te voor-

De start van het centrumplan is aanstaande wat zich vertaald

komen. Daarna zijn de plantgaten geboord voor de nieuw te

ziet in de realisatie van het dorpsplein met winkels. Al met al

planten bomen.

een mooi resultaat, wat mij stimuleert verder te werken aan de
leverbaarheid in Heteren.

Heeft u vraag, tip of opmerking over een van deze projecten,
mail ons: info@dorpsraad.nl. Wilt u de hele dorpsvisie nog eens

Dorpsontwikkelingsplan Heteren volop in beweging.

nalezen: ga naar www.dorpsraadheteren.nl. Voor het laatste

In het afgelopen jaar zijn meerdere initiatieven uit het dorps-

nieuws over de projecten en de Dorpsraad volg ons op Facebook

ontwikkelingsplan door groepen bewoners opgepakt.

en/of Twitter.
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Verenigingen
In mei gratis inloopavonden bij
Couleur Locale
Gemengdkoor Couleur Locale uit Heteren bestaat uit 31 enthousiaste leden.
Wij willen graag laten zien hoeveel plezier we beleven aan het zingen met
elkaar. Op de donderdagavonden in de maand mei krijg je de gelegenheid
een oefenavond bij te wonen. We zingen vanaf 20.00 uur in de Julianaschool aan de Flessestraat te Heteren. Pak je kans, doe een avond mee en
merk hoe heerlijk het voelt om samen tot een mooie klankkleur te komen.
We zingen liederen van over de hele wereld onder leiding van onze dirigent Sead Sciocic.
Op 22 maart gaven we ons jaarlijkse Vloedschuurconcert.
Al onze fans zorgden weer voor een volle Vloedschuur. Op 7 juni treedt ons koor op tijdens de Korenmiddag in Doetinchem waarbij we twee keer
zingen op verschillende lokaties in de stad. Couleur Locale doet ook mee aan de clubkasactie van de Rabobank.
Mocht je een stem over hebben, weet dan dat wij heel dankbaar zullen zijn als je die op ons uit zou willen brengen.
Meer informatie over Couleur Locale vind je op onze nieuwe website: koorcouleurlocale.nl

Dam Club Heteren kampioen in de eerste klasse
Door een ruime overwinning op het tweede team van Zwart-Wit uit Malden is het seniorenteam van Dam Club Heteren kampioen geworden. Deze
laatste wedstrijd eindigde in het voordeel van Heteren met een uitslag van 10-2. In het eerste team van Dam Club Heteren maakte jeugdspeler
Machiel Weistra zijn debuut in het eerste team. Dit gebeurde met een verdienstelijke remise.

Tennisvereniging HTV
Mogen wij ons even voorstellen? Wij zijn Sabine Kramers, Gerdo van de Peppel en Ester Romeijn en wij vertegenwoordigen de sponsorcommissie
van de tennisvereniging in Heteren. Wij houden ons zich bezig met diverse taken o.a. het werven van sponsoren, het behouden van de bestaande
sponsoren en het opzetten van leuke acties. Om het tennissen voor iedereen in Heteren toegankelijk te maken hebben we sponsoren, dus u, nodig.
Onlangs hebben we met sponsorgelden vanuit diverse bedrijven uit Heteren onze kantine op kunnen knappen. Nogmaals hartelijk dank hiervoor.
We hebben sponsoren in alle maten: club van 50, sponsoring op een bord en/of een doek maar ook shirt- team-, en baansponsoring zijn mogelijk.
Op onze site www.dehtv.nl vindt u meer informatie over onze tennisvereniging en sponsor-commissie.

Scouting
Scouting De Roode Toren heeft op zaterdag 21 februari voor de derde keer meegedaan aan de
boswachtersdag. Ondanks het slechte weer is veel werk verzet en hebben we een leerzame excursie
gehad met twee boswachters. Na aﬂoop hebben we lekker gegeten. Het was een leuke dag, waarbij
ook een aantal ouders en een oma hebben meegeholpen.
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Nieuws
Kunstklas
Wanneer je dit berichtje leest is de 9e KUNSTKLAS alweer ten einde. Op 26 maart hebben 9 kinderen in de leeftijd van 7 tot 12 jaar hun
schilderijen geëxposeerd in de Bibliotheek. De resultaten waren weer boven elke verwachting.
125 jaar na het sterfjaar van Vincent Van Gogh leerden de
kinderen een en ander over zijn leven en werk.
Als afsluiting schilderden alle kinderen een prachtig olieverfschilderij van 40 x 50 cm. Op 31 mei mogen ze deze
schilderijen exposeren in Nuenen, waar Vincent enkele
jaren woonde.
In september begint de 10e KUNSTKLAS.
Meer info: Anneke Koch – Wiegers
email: anneke@annekewiegers.nl

VOefenen van de schildertechniek

VEen boer aan het spitten van Stijn

Spirituele lezingen door dorpsgenoten
Als je dit leest, is de avond van Frits van Hest over zijn voetreis naar Rome op 10 maart
al geweest. Maar niet getreurd, wij hebben dit seizoen nog een mooie lezing door een
dorpsgenoot op het programma staan: Vlinders en libellen in de tuin door Albert Vliegenthart op 14 april van 20.00 - 22.00 uur in de Bongerd. Tijdens deze lezing zullen we
een kijkje nemen in de intrigerende en mysterieuze levenswijze van vlinders en libellen.
Hoe komen ze de winter door? Waar ontmoeten ze elkaar? Wat zegt een vlinder ons?
Hoe kunnen we zelf de vlinders helpen? Er is natuurlijk gelegenheid om Albert vragen te
stellen en om na te praten in het Grandcafé van de Bongerd.
De lezing van Albert is de laatste activiteit van het Centrum voor Spirituele Ontmoeting Heteren voor de zomervakantie. Op dinsdag
8 september 2015 gaan we weer van start. Daarover meer in de volgende editie van de Peperbus. Of houd onze website in de gaten:
www.spirituele-ontmoeting-heteren.com

Verenigingsnieuws SDOO
Van jonge meisjes tot ‘oude’ mannen
Dit seizoen zijn er twee nieuwe teams actief binnen SDOO. Op zich niks bijzonders, zou het niet zo zijn dat het om twee
zeer unieke teams gaat! Zo is er vanaf de winterstop, voor het eerst een F-pupillenteam actief, wat in zijn geheel
bestaat uit meisjes van tussen de 6 en 9 jaar. Tien enthousiaste meiden trainen, onder de bezielende leiding van Max
Jansen en Ilona Jansen-Vosselman, meteen al twee maal per week en spelen op zaterdag hun wedstrijdjes. Tot nu toe zijn de resultaten meer
dan uitstekend, maar uiteindelijk gaat het natuurlijk vooral om het plezier en dat hebben deze meiden volop!
Naast dit team met de jongste meiden is er sinds begin dit seizoen nog een uniek team gestart. Dit team bestaat in zijn geheel uit mannen
van middelbare leeftijd. Mannen die té bezeten van het spelletje zijn om de schoenen al aan de wilgen te hangen, maar ook geen zin meer
hebben om elke zondag achter jongens aan te rennen die 25 jaar jonger zijn en roze voetbalschoenen dragen. Het team, met daarin levende
SDOO-legendes als Jasper Bal, Erik van Branderburg, Peter van Bussel en Wilfried & Gilbert Schrijner, speelt zijn potjes tegenwoordig op de
vrijdagavond op een half veld en zonder buitenspel. Het is een absolute aanrader om eens een avondje in de ‘35+/ 7 tegen 7 competitie’ te
bezoeken.
Vanaf seizoen 2015-2016 kunnen deze blessuregevoelige jongens, maar uiteraard ook alle andere leden van SDOO eindelijk op het zo lang
begeerde kunstgras gaan spelen. Over enkele maanden wordt gestart met de aanleg van kunstgras op het hoofdveld. Voor de romantici
onder ons misschien even wennen, maar met het oog op de kwaliteit van de velden bij SDOO een absolute must voor de club.
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Schutters Sjoerd, Chris, Anton en Gerrit aan het woord

Door Barbara van Brakel
kel

‘Schuttersverenigingen zijn ontstaan uit
burgerwacht en reservepolitie’
S.V. De Rijnschutters is een vrij onbekende, gezellige vereniging in Heteren met 13 leden. In het knusse clubgebouw op het terrein van manege De Fruithof wordt iedere vrijdagavond van 20.00 uur tot 22.30 uur geschoten.
De leden Sjoerd, Chris, Anton en Gerrit vertellen over hun passie voor het schieten.

Ontstaan
De vereniging is na de oorlog ontstaan uit
de burgerwacht, ook wel reservepolitie genoemd. “De vader van Johan
Derksen was veldwachter en werd
bijgestaan door de reservepolitie”,
vertelt Gerrit Jansen. Gerrit Jansen
is 40 jaar lid van de vereniging.
Hij kent de locaties Sprokkelen-

Maaike van Schijndel

burg, Gijs Wielland in Driel en
Van Binsbergen in de Dorpsstraat
allemaal. Sinds 1994 maakt de

aanleg hebben voor de schietsport”,

vereniging gebruik van het clubgebouw bij de manege. “We zouden

Christiaan Jansen

eigenlijk al eerder naar de manege vertrekken”, aldus Anton Wessels, “maar toen
brak er brand uit. De Fruithof is daarna opnieuw
opgebouwd met gelijk een mooie schietbaan!”

aldus Sjoerd. “Door veel trainen kun je ook
je houding verbeteren.” Er zijn schutters die
thuis droog oefenen waardoor zij betere controle

hebben over hun houding. Droog oefenen is oefenen
zonder grendel/kogel. “Schieten in actieﬁlms is niet reëel”, zegt
Anton. “Die agenten houden wapens vast alsof ze niets wegen

Oefenen, oefenen, oefenen

maar een beetje wapen is echt zwaar.” Om dit te illustreren

De Rijnschutters beschikt over 3 banen die geschikt zijn voor

worden er wapens getoond die inderdaad exclusief patronen al

liggend schieten en knielend schieten. Er wordt geschoten met

aardig zwaar zijn. Bij de Rijnschutters wordt er geschoten met

klein kaliber geweer en karabijn. Voorzitter en oud- Nederlands

een patroon van kaliber .22 (ongeveer 6 mm). Deze kan 2,5

kampioen Sjoerd Delsink behoort op dit moment nog steeds tot

kilometer ver komen met 600 meter per seconde. Hoe langer de

de top 3 van Nederland op de 12 meter en op de 50 meter. Bij

loop hoe zuiverder!

de Rijnschutters kun je maximaal 12 meter schieten; Sjoerd traint

Het jongste lid is Chris Jansen, 28 jaar oud en ongeveer 1,5 jaar

daarom ook bij een andere vereniging. “Je moet wel een beetje

lid van de vereniging. “Ik ben altijd al bezig geweest met de

VAnton Wessels laat munitie zien.
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Sjoerd Delsink

Tweede Wereldoorlog en ben op aanraden van mijn moeder eens gaan kijken bij De Rijnschutters.”
“En hij heeft talent”, aldus zijn zeer ervaren collega’s .

Imago en regels
De afgelopen jaren heeft de schietsport een slechter imago gekregen door de vreselijk incidenten.
Een goede schietvereniging voldoet aan alle eisen van de Koninklijke Nederlandse Schietsport
Associatie. In het schietregister wordt vastgelegd wie er geschoten heeft en hoeveel kogels er
zijn gebruikt. Een nieuw lid moet 1 jaar schieten met een verengingswapen voordat hij zijn eigen
vergunning mag aanvragen voor een vergelijkbaar wapen. Bovendien moet de schutter minimaal
18 maal geschoten hebben met het wapen dat hij wil kopen. Hij moet thuis een kluis hebben, een
Verklaring Omtrent Gedrag aanvragen en zorgen dat hij niet in aanraking met Justitie komt. De politie komt bij de schutter thuis om te controleren of alles in orde is. Ieder jaar moet de vergunning
worden verlengd en moet er minimaal 18 maal geschoten zijn. Ook de vereniging kan onverwacht
gecontroleerd worden door de politie. S.V. De Rijnschutters houdt zich strikt aan de regels en zorgt
er tevens voor dat de sfeer binnen de vereniging gemoedelijk en gezellig is.

Interesse?
Bij de Rijnschutters mag je als introducé
3 maal mee schieten. Daarna kun je lid worden
van de vereniging. Het lidmaatschap kost 96 euro
per jaar inclusief het lidmaatschap bij de KNSA. U
kunt vrijblijvend op vrijdagavond tussen 20.00 uur en
22.30 uur binnenlopen in het clubgebouw van de
Rijnschutters. Mailen of bellen naar Sjoerd Delsink
kan ook, telefoonnummer
06 51386953 of delsink@xs4all.nl
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MAANDAG 27 APRIL
Dit jaar vieren wij voor het eerst Koningsdag echt op 27 april, de verjaardag van onze koning.
Vorig jaar viel dat op een zondag en in dat geval wordt het feest een dag eerder gevierd.
Niet alleen dat maakt Koningsdag 2015 bijzonder. Vorig jaar kondigde Koning Willem-Alexander aan dat
deze dag een andere invulling krijgt.
Het deﬁlé, zo kenmerkend uit de tijd van zijn grootmoeder Koningin Juliana, keert terug en de Koninklijke
Familie bezoekt nu maar één gemeente in plaats van twee. De gebruikelijke stadswandeling blijft wel
onderdeel van het programma. De gemeente Dordrecht heeft de eer om als eerste in deze nieuwe stijl de
koning en koningin te ontvangen. Ik ben heel benieuwd hoe die gemeente zichzelf presenteert.
Ik kijk niet alleen uit naar dat programma maar ook hoe de Overbetuwse kernen en de Oranjeverenigingen zich op Koningsdag presenteren. Iedere kern doet dat op zijn eigen manier. Op deze dag bezoek ik
weer diverse festiviteiten in Overbetuwe. Voor mij blijft het een leuk pallet aan activiteiten: tochten met
versierde ﬁetsen, oranjemarkten, zeskamp, feestmiddagen en –avonden, ludieke wedstrijden en natuurlijk
de aubades waar traditiegetrouw Koningsdag mee begint.
Het college van burgemeester en wethouders bezoekt individueel de kernen waar de verjaardag van onze
vorst wordt gevierd. Ik nodig u van harte uit om dit ook te doen. Niet alleen de festiviteiten in uw eigen
kern maar kijk ook eens bij de andere.
Overbetuwe heeft genoeg te bieden op Koningsdag.
Daarvoor hoeft u echt niet naar Arnhem of Nijmegen.
Daar zorgen onze Oranjeverenigingen met hun vrijwilligers wel voor.
Hun wens ik veel succes toe en u allen veel plezier tijdens Koningsdag 2015 in Overbetuwe!
Toon van Asseldonk
Burgemeester gemeente Overbetuwe
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KONINGSDAG 2015
MAANDAG 27 APRIL
OP HET FEESTTERREIN BIJ DE BONGERD
Beste Dorpsgenoten,
Voor u ligt al weer de tweede oranje editie van de peperbus. De samenwerking met de Ondernemers Vereniging Heteren
is vorig jaar van beide kanten goed bevallen, vandaar dat wij hiermee door zullen gaan.
De locatie rondom Grand Café- Zalencentrum ‘De Bongerd’ heeft zeker ook bijgedragen aan de feestvreugde van vorig jaar.
Wij hopen dan ook dat het dit jaar weer geslaagde dagen zullen worden.
Wij zijn erin geslaagd een leuk en gevarieerd programma voor u en uw kinderen neer te zetten.
Het thema van dit jaar: ‘hoe gekker hoe beter’.
Op de foto kunt u zien dat wij al een poging hebben gewaagd, verras ons en kom geheel in het oranje naar de
koningsfeesten op 26 en 27 april.
Zondag 26 april gaan wij om 19.30 uur het feest openen, tot 0.00 uur zullen de muzikale klanken van Seven Days
Music te horen zijn. Maandag 27 april starten wij met de versierde-ﬁetsoptocht waarna de diverse activiteiten weer
zullen plaatsvinden. Kinderspelen, zeskamp, vrijmarkt en dit jaar vanaf 14.00 uur ook op koningsdag Live Muziek
met medewerking van ‘van Zukke’
Koningsdag Heteren wordt mede mogelijk gemaakt door een groot aantal sponsoren, donateurs en vrijwilligers.
Zonder deze steun zouden wij deze geweldige dagen niet kunnen organiseren. Onze dank gaat dan ook uit naar eenieder die de koningsfeesten mede mogelijk maakt. Het Oranje comité Heteren kan wel een paar vrijwilligers gebruiken.
Wanneer u het leuk vindt om iets te organiseren, of als hulp betrokken te zijn bij de organisatie van de koningsfeesten en
natuurlijk de lampionnenoptocht, meld u dan aan bij een van de leden van het Oranje Comité Heteren.
Dan rest mij u allemaal een fantastische koningsnacht en koningsdag toe te wensen.
Graag zien wij u 26 en 27 april op onze feestlocatie bij ‘De Bongerd’.
erd’.
Namens het Oranje Comité Heteren,
Bart ten Westeneind

Johan Derksen: Onze Lieve Vrouwestraat 31 • 6666 AJ Heteren • 026 4723072

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 L D S G R O O T S T E R E TA I L E R I N H E A L T H & B E A U T Y

Huishoudelijke producten nodig?
En het liefst zoveel mogelijk voor weinig?
Dan hebben wij de ideale oplossing, wij (Koopjes026)
hebben een ruim assortiment aan Huis, Keuken en
Verzorgings artikelen (en nog vele anderen).
Voor de kleinste prijzen.
Ons motto is dan ook; Klein bedrag, Grootste deals.
Geinterresseerd? Vragen?
We zijn te vinden op:
www.Koopjes026.nl & www.facebook.com/koopjes026

Wist u dat de Peperbus ook
een website heeft?
www.peperbusheteren.nl

KONINGSNACHT
ZONDAG 26 april

LIVE MUZIEK

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

Samenstelling Oranje Comité Heteren 2015
Naam

E-mail

Bart Ten Westeneind, voorzitter

atjtenwesteneind@kpnmail.nl

Sabine Muys, penningmeester

sabinemuys@hotmail.com

Lisette Stap, secretaris

lstap66@gmail.com

Wilco Dahles, coördinator orde & veiligheid

wdahles@gmail.com

Lieke Goldsmid

liekegoldsmid@gmail.com

Wilt u meer weten of heeft u vragen over het Oranje Comité Heteren kijk dan op de vernieuwde website www.oranjeheteren.nl
of mail naar OCHeteren@outlook.com
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Programma Koningsdag 2015
ACTIVITEITEN

Vanaf

Tot

Verzamelen voor de ﬁetsoptocht bij de Brede School

08.45

-

Vertrek ﬁetsoptocht met verkeersbegeleiders

09.00

-

Aankomst ﬁetsoptocht bij de Bongerd

09.45

-

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

09.45

-

Koningsdagontbijt

10.00

-

Prijsuitreiking versierde ﬁetsen en kleurwedstrijd

10.30

-

Oplaten ballonnen

10.45

-

11.00

14.00

Halfpipe Superslide

11.00

17.00

Schminken

11.00

15.00

Knutselen

14.00

15.30

Optreden Next Movement

12.00

Demonstratie Brandweer

13.00

Start opbouw vrijmarkt

14.00

Vrijmarkt

14.30

16.30

Zeskamp

14.30

17.00

Prijsuitreiking Zeskamp

17.15

START PROGRAMMA 2-12 JARIGEN
Aanvang kinderspelen
Paspoorten kunnen worden afgehaald bij de stand van het Oranje Comité Heteren.

14.00

START PROGRAMMA 12 JAAR EN OUDER

Dit programma geeft een indicatie van hoe de dag zal verlopen.
Deelname en bezoek aan alle feestelijkheden zijn op eigen risico.
Het Oranje Comité Heteren aanvaardt geen aansprakelijkheid voor geleden schade.
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Gespecialiseerd
rijf
restauratiebed
Pleisterwerk
Spackspuiten
Schuurwerk
Sierpleister
Leemstuc
Lijsten
Plinten
Rozetten
Ornamenten
Gevelisolatie

Persoonlijk wonen begint
met een goede basis voor
wanden en plafonds.
Derksen Stukadoors
Derksen
Stukadoors
Telefoon0317
02635
4721754
’t‘Veld
Veld 3-D
3-D,Heteren,
Heteren, Telefoon
00 64
info@derksenstukadoors.nl
info@derksenstukadoors.nl,
www.derksenstukadoors.nl
wwww.derksenstukadoors.nl

Corine Niels-Slootweg
026 4721614
06 38916465

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

Een groen stukje geluk

DIERENPENSION
TRIMSALON

Achterstraat 49
6666 LB Heteren
T: 026 - 4722012
M: 06 - 25107839

Nijburgsestraat 37 • 6668 AX Randwijk
T: 0488-491370
www.ruinardhoveniers.nl
E: info@ruinardhoveniers.nl

Trimsalon: 06 - 51023376

Ook voor Dagopvang

E: info@betuwseweide.nl

Neem eens een kijkje op onze nieuwe site!

www. betuwseweide.nl

www.ruinardhoveniers.nl
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pikis.nl
Openingstijden:
Maandag : Gesloten
Dinsdag
: 08:30 uur tot 21:00 uur
Woensdag : Gesloten
Donderdag : 08:30 uur tot 16:00 uur
Vrijdag
: 08:30 uur tot 18:00 uur
Zaterdag : 08:00 uur tot 16:00 uur
Alle behandelingen op afspraak 026 472 0264

wij wensen iedereen veel plezier...

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

Heb je een idee voor een
leuk artikel: meld het dan op
www.peperbusheteren.nl

/heteren

/heteren

Ballonnenwedstrijd
Na het Koningsdagontbijt en de prijsuitreikingen is er voor alle
kinderen een heliumballon met kaartje beschikbaar. Alle ballonnen zullen we gelijktijdig rond 10.45 uur oplaten. Voor degene
van wie de ballon het verste weg is gekomen, is een leuke prijs
beschikbaar.

Vorig jaar heeft Senne van de Maat een mooie prijs
in ontvangst genomen. Haar ballon was in Schotland
teruggevonden! Rond 30 mei 2015 zullen wij de
winnaar bekend maken op onze website en
Facebookpagina. Hou deze dus goed in de gaten!

Knutselen
Ook dit jaar kan er door de kleintjes weer volop geknutseld worden.
Alle materialen en begeleiding zijn aanwezig.

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

Het juiste adres voor landelijk
wonen vindt u in Renkum
Villa Lifestyle Comfort
Sfeermeubelen Verlichting Accessoires
Dorpsstraat 68
6871 AN Renkum
T+31(0)0317-310589
info@vlcrenkum.nl
www.villalifestylecomfort.nl
facebook.com/villalifestylecomfort

Deskundig op uw erf, thuis in uw regio

Op ons kantoor in Heteren werken rentmeesters, taxateurs, adviseurs op het gebied van Ruimtelijke
Ordening en Milieu, landschapsarchitecten en makelaars.

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

Vrijmarkt
Dé kans om spullen die we zelf niet meer gebrui-

Wilhelmus

ken een tweede leven te geven en ook zelf nog

Na het Koningsdagontbijt zal om 09:45 uur

gekeken zijn, nog prima gebruikt kunnen worden

wat te verdienen. Op Koningsdag in Heteren mag
de vrijmarkt niet ontbreken. Ieder jaar weer zien
we dat veel van de spullen waar we zelf op uitdoor iemand anders. Op de vrijmarkt ruilen dan

een lid van het College van Burgemeester en

ook ieder jaar weer veel spullen van eigenaar.
Bij mooi weer is de vrijmarkt buiten, als er regen-

Wethouders ons Koningsdagfeest openen. We

achtig weer wordt verwacht is de vrijmarkt in de
sporthal. Op beide locaties is voldoende plaats

doen dit door gezamenlijk het eerste en zesde

voor iedereen.

couplet van het Wilhelmus te zingen.

Vanaf 14.00 uur is iedereen welkom om zijn of
haar verkoopplekje in te richten. In verband met
de veiligheid is het niet toegestaan om met de

Eerste couplet:

Zesde couplet:

auto tot dicht bij de vrijmarkt te komen. Houdt u

Wilhelmus van Nassouwe

Mijn schild en de betrouwen

er dus rekening mee dat u de te verkopen spullen

Ben ik van Duitsen bloed,

zijt Gij, o God mijn Heer,

met de hand moet vervoeren, een steekwagen of

den vaderland getrouwe

op U zo wil ik bouwen

kruiwagen kan hiervoor handig zijn. Wij hopen op

blijf ik tot in den dood

Verlaat mij nimmer meer

uw begrip hiervoor. De vrijmarkt start om 14.30

een Prins e van Oranje

Dat ik toch vroom mag blijven,

uur en zal om uiterlijk 16.30 uur afgelopen zijn.

ben ik, vrij onverveerd,

uw dienaar t’aller stond,

den Koning van Hispanje

de tirannie verdrijven

Het Oranje Comité rekent erop dat u uw

heb ik altijd geëerd.

die mij mijn hart doorwondt.

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

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

Muziek tijdens de Koningsfeesten in Heteren
Na de succesvolle Koningsnacht in 2014 zal de band Seven Days Music tijdens Koningsnacht (zondag
26 april 2015) Heteren weer voorzien van muzikale klanken. Een gezellige avond voor jong & oud vanaf
19.30 uur tot 00.00 uur. Zij zullen er samen met ons weer een groot feest van maken! Ben jij er ook bij?
Op Koningsdag (maandag 27 april 2015) hebben we iets nieuws. In de middag, vanaf 14.30 uur, is er namelijk live
muziek, verzorgd door de Coverband VanZukke. Ken jij ze nog niet? Bekijk www.vanzukke.nl voor meer informatie.

Lampionnenoptocht 14
november 2014

Zeskamp

Op vrijdag 14 november 2014 organiseerde het Oranje Comi-

voor de jeugd van 12 tot 16 jaar en de oudere jongeren onder

té de jaarlijkse lampionnenoptocht. Onder muzikale bege-

ons, vanaf 16 jaar. Voor deze laatste groep geldt geen maxi-

leiding van Drumband Heelsum werd met een grote groep

mum leeftijd!

Dit jaar alweer voor de 6e keer organiseert het Oranje Comité
Heteren de beruchte Zeskamp: een spectaculair programma

kinderen en ouders uit Heteren een tocht gelopen door het
centrum van het dorp. Langs de route stonden veel belang-

Deze groepen strijden in teams tegen elkaar om de felbegeer-

stellende inwoners. De optocht is geëindigd bij het Wapen

de Koningsdag Zeskamp trofee. Die moet je met je team een

van Heteren. Hier stond voor de kinderen een bekertje

keer gewonnen hebben!

limonade klaar, waarna tijdens een gezellige kinderdisco de

Na 5 jaar vonden wij dat het tijd werd om een aantal onderde-

voetjes nog even van de vloer konden.

len van de zeskamp te vernieuwen. Met het thema Hoe Gek-

Wij vonden het weer een geslaagde avond! Zijn jullie er

ker, Hoe Beter zijn wij hier wat ons betreft goed in geslaagd.

volgend jaar ook weer bij?

Twee nieuwe onderdelen zijn bijvoorbeeld:
• Rollercoaster Survivalbaan
• Slingerbal WipeOut
De andere onderdelen maken we op de dag zelf bekend.
De Zeskamp begint om 14.30 uur en duurt tot ongeveer 17.00
uur. Na ieder onderdeel heeft jouw team pauze zodat je kan
kijken hoe jouw tegenstander het er vanaf brengt. De prijsuitreiking is rond 17:15 uur.
De Zeskamp zal ook dit jaar opgesteld staan op het grasveld
naast de Bredeschool. Er is in de sporthal gelegenheid om na
aﬂoop even te douchen zodat je daarna weer fris op kan gaan
in het feestgedruis.
Vind je het leuk om met een eigen team de strijd aan te gaan
tegen andere teams uit Heteren en wil je de felbegeerde
Koningsdag Zeskamp trofee winnen, schrijf je dan snel in. Ga

Halfpipe superslide

naar www.oranjeheteren.nl open het inschrijfformulier (via
het menu Koningsdag 2015) voor de Zeskamp en geef je op.
Minimaal 4 en maximaal 6 deelnemers per team. Wij doen ook

Klim omhoog tegen de schuine wand van deze Halfpipe

een oproep aan de oudere jongeren onder ons die de uitda-

Superslide en glijd heel snel met de tobbe van links naar

ging aandurven.

rechts naar beneden. Een unieke attractie die je in spectaculaire waterattractieparken tegenkomt. Maar dit jaar kun

Meld je snel aan want VOL = VOL!

je tijdens Koningsdag vanaf 11.00 uur tot 17.00 uur van
deze spectaculaire attractie gebruik maken. Natte voeten

Deelname en bezoek aan de Koningsdag activiteiten is voor ei-

gegarandeerd! Durf jij het aan?

gen risico. Het Oranje Comité aanvaardt geen aansprakelijkheid
maar doet er wel alles aan om de risico’s zo beperkt mogelijk
te houden.
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Fietsoptocht door Heteren
Laat je fantasie de vrije loop en versier jouw ﬁets met het thema Hoe Gekker, Hoe Beter! Vraag je vader, moeder, opa, oma, buurman, buurvrouw, vriendje of vriendinnetje om mee te helpen jouw ﬁets te versieren. Voor
de mooiste en gekste creatie hebben we leuke prijzen.
We vertrekken om 09.00 uur vanaf de parkeerplaats bij de Bredeschool.
•

Vertrek Flessestraat richting Smidsakker

•

Rechtsaf naar de Smidsakker

•

Linksaf naar de Klaverakker

•

Linksaf naar de Olieakkerstraat

•

Linksaf naar de Irisstraat

•

Rechtsaf naar de Ranonkelstraat

•

Linksaf naar de Bretagnesingel

•

Linksaf naar de Kamerfoeliestraat

•

Linksaf naar de Zonnekruidstraat

•

Rechtsaf naar de Akeleistraat

•

Linksaf naar de Bremstraat

•

Rechtsaf naar de Rauwendaal

•

Linksaf naar de Kamerfoeliestraat

•

Rechtsaf naar de Flessestraat

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

Prijsuitreiking mooist versierde ﬁets
De prijswinnaars worden na het Koningsdagontbijt, rond 10:30 uur, bekend gemaakt. Er zijn 3 prijzen voor de jongens en 3 prijzen
voor de meisjes beschikbaar. Versier je voertuig zo mooi mogelijk en wie weet ga jij met die leuke prijs naar huis.
(Over de uitslag(en) kan niet worden gecorrespondeerd, kinderen ouder dan 12 jaar zijn uitgesloten van deelname).

4 mei Herdenking in Heteren
Jaarlijks op 4 mei herdenken we de slachtoffers van oorlogsgeweld. Dan is Nederland om 20.00 uur 2 minuten
stil. Tijdens de Nationale Herdenking herdenken we allen -burgers en militairen- die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.
Op de avond van 4 mei hangen in Nederland de vlaggen halfstok als blijk van eerbied en respect voor de doden. De periode waarin de
vlag halfstok hangt duurt van 18.00 uur tot zonsondergang. De vlag die gebruikt wordt is de Nederlandse driekleur zonder wimpel. 70
jaar na dato zijn er nog steeds vele herdenkingen van oorlogsslachtoffers in Nederland. Maar ook in uw eigen dorp.
Op 23 september 1944 stortten drie Engelse vliegtuigen in Heteren neer. Op de kleine Algemene Begraafplaats van Heteren rusten
21 militairen uit het Gemenebest. Twee van hen zijn helaas niet geïdentiﬁceerd. Wij nodigen u uit de slachtoffers samen met ons te
herdenken op de kleine Algemene Begraafplaats van Heteren (naast de brandweerkazerne).
18.00 uur Vlaggen halfstok
19.40 uur Verzamelen van kinderen, ouders, belangstellenden en genodigden op het plein van de Brede School.
Stille tocht naar de Algemene begraafplaats Heteren
19.59 uur Luiden van de kerkklokken
Taptoesignaal Last Post (trompet)
20.00 uur 2 minuten stilte
20.02 uur Wilhelmus
20.05 uur Toespraak door vertegenwoordiger van de Gemeente Overbetuwe
Gedichten voorgedragen door leerlingen van het basisonderwijs uit Heteren
20.10 uur God Save The Queen
20.15 uur Kranslegging, kinderen leggen bloemen bij de oorlogsgraven (bloemen zijn aanwezig).
20.20 uur De herdenking wordt afgesloten met een deﬁlé langs de oorlogsgraven.
Het deﬁlé wordt geopend door enkele kinderen.
Na aﬂoop staat er in de brandweerkazerne een kopje kofﬁe voor u klaar.

5 mei 1945 - 5 mei 2015
Op 5 mei 1945 eindigde de oorlog in Nederland. Niet met een allesbeslissende slag, maar met een handtekening
aan een tafel in Hotel de Wereld te Wageningen. Vrijheid begon met afspraken op papier. Bevrijdingsdag is een
moment om stil te staan bij afspraken die onze vrijheid borgen.
Op 5 mei vieren we de afspraak die de oorlog beëindigde en de vrijheid in deed luiden. Maar wat is er tijdens de oorlog in onze regio
gebeurt? Een stukje geschiedenis over Operatie Market Garden. Beter bekend als de Slag om Arnhem.
Arnhem en Oosterbeek staan in september 1944 wereldwijd in de belangstelling. De geallieerden hebben een ambitieus plan opgesteld om vanuit België in één keer te kunnen oprukken naar Arnhem. Daar willen ze de Rijn oversteken. Codenaam van de operatie:
Market Garden. De operatie begint op 17 september en bestaat uit twee delen. Allereerst moeten de belangrijkste bruggen over
rivieren en kanalen tussen Arnhem en de Belgische grens veilig gesteld worden. Deze taak is toebedeeld aan drie divisies van Amerikaanse en Britse parachutisten en luchtlandingstroepen. Vele duizenden parachutisten en luchtlandingstroepen landen bij ondermeer
Oosterbeek, Groesbeek en Eindhoven.
Britse tanks moeten het tweede gedeelte van de operatie uitvoeren. Via de bezette bruggen moeten ze doorstoten naar het einddoel:
de Rijnbrug bij Arnhem. De veroverde corridor en het bruggenhoofd zijn nodig om zoveel mogelijk troepen de Rijn over te krijgen,
zodat ze kunnen oprukken naar het laagland van Duitsland. Men wil voor Kerstmis 1944 Berlijn bereiken.
Het zal echter niet zo mogen zijn. De operatie mislukt. Enkele oorzaken: overschatting van de geallieerde strijdkracht, onderschatting
van de sterkte van de bezetter, verkeerde planning en grote logistieke problemen.

Operatie Market Garden
Op 17 september 1944 landen de eerste parachutisten en luchtlandingstroepen op verschillende plaatsen rond Oosterbeek. Duizenden parachutisten zullen nog volgen. Ze
moeten verschillende doelen bij Arnhem innemen. Via drie verschillende routes trekken troepen op naar het hoofddoel: de Rijnbrug. Slechts één bataljon, onder leiding
van majoor Frost, weet de brug te bereiken. De andere routes worden geblokkeerd
door een sterke Duitse troepenmacht.
Voor de operatie van start gaat, wordt ontdekt dat er meer Duitse tegenstand bij Arnhem zal zijn
dan voorzien. Twee Duitse pantserdivisies zijn nabij Arnhem samengetrokken om op sterkte te komen. Maar de ontdekker van
deze informatie, afkomstig van verkenningsvluchten, wordt niet gehoord. De informatie komt daardoor niet terecht bij de troepen
die de aanval moeten uitvoeren. Op de grond worden zij verrast door de sterke Duitse tegenstand. De Duitse troepen kunnen
tanks inzetten tegen de relatief zwak uitgeruste Britse parachutisten en luchtlandingstroepen.
De kracht van parachutisten en luchtlandingstroepen schuilt in het effect van verrassing en de mogelijkheid om zeer dicht bij een
doel te landen. De troepen zijn opgeleid om snel een doel te bezetten. Maar door de aard van vervoer kunnen niet voldoende
zware wapens en voorraden aangevoerd worden. De parachutisten en luchtlandingstroepen moeten dus snel versterking kunnen
krijgen.
Deze opzet mislukt bij Arnhem. De dropzones voor de parachutisten en luchtlandingstroepen bij Oosterbeek liggen op grote
afstand van het belangrijkste doel: de Rijnbrug. In sommige gevallen moeten de soldaten twintig kilometer aﬂeggen tot ze het
doel bereiken. Het verrassingselement gaat daardoor snel verloren. De Duitse generaals hebben al snel door dat de Rijnbrug het
hoofddoel is en handelen daarnaar.
De groep bij de Rijnburg kan door tussenkomst van de Duitse troepen geen versterking van de Britse parachutisten krijgen. Zij
moeten hopen op de komst van de Britse tanks vanuit het zuiden. Verschillende groepen parachutisten en luchtlandingstroepen bij
Arnhem en Oosterbeek proberen om toch een doorbraak te forceren, maar ze worden steeds verder teruggedrongen. Ze moeten
zich terugtrekken in Oosterbeek. Een aantal dagen van zware gevechten volgen en er vallen veel slachtoffers. De Britten hebben
een perimeter van 1 bij 2 kilometer ingericht rondom het tijdelijke hoofdkwartier in Hotel Hartenstein. Verschillende pogingen om
deze perimeter te versterken, onder meer met Poolse parachutisten, mislukken. In de nacht van 25 op 26 september wordt de
perimeter geëvacueerd. Ongeveer 2000 soldaten weten de overtocht te maken. In totaal zijn 10.000 parachutisten en luchtlandingstroepen bij Oosterbeek geland.
De troepen bij de brug houden het uit tot 21 september. Zware gevechten in de puinhopen van Arnhem hebben hun tol geëist. De
beloofde versterkingen komen nooit aan.
Gelijktijdig met het droppen van parachutisten en luchtlandingstroepen tussen de Belgische grens en Arnhem moeten de Britse
tanks oprukken vanaf diezelfde grens. De tanks moeten binnen drie dagen Arnhem bereiken. Maar de opmars gaat geplaagd
met talloze tegenslagen. Een belangrijke brug bij Son komt niet intact in handen van de geallieerden. Daardoor moet eerst een
noodbrug worden aangelegd. Een groot gedeelte van de route gaat over een zeer smalle weg, die bovendien over grote afstand
op een dijk ligt. De Britse troepen zijn daardoor een zeer gemakkelijk doelwit. De weg wordt keer op keer geblokkeerd door
kapotgeschoten Engelse tanks. Niet voor niets krijgt de route de naam “Hells Highway”. Afgezien daarvan is de Duitse tegenstand
heftiger dan verwacht. De brug bij Nijmegen blijkt een grote horde om te nemen. Dit alles heeft ernstige vertragingen tot gevolg
en uiteindelijk het mislukken van operatie Market Garden.
Bron: www.4en5mei.nl
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Deze jonge spetter is op
8 april 50 jaar geworden.

Janette,
namens collega’s van
de Peperbus van
harte gefeliciteerd!

Wilt u ook uw eigen spettertje plaatsen.
Ga dan naar www.peperbusheteren.nl.
De kosten voor plaatsing zijn 5 euro per 70 tekens (incl spaties).

Iedere
Iedere auto
auto heeft
heeft regelmatig
regelmatig onderhoud
onderhoud nodig:
nodig:
t3FHVMJFSPOEFSIPVEFOWBTUFJOTQFDUJFT
t 3FHVMJFSPOEFSIPVEFOWBTUFJOTQFDUJFT
t5JKEPGLJMPNFUFSHFCPOEFODPOUSPMFT
t 5JKEPGLJMPNFUFSHFCPOEFODPOUSPMFT
t4MJKUBHFSFQBSBUJFT
t 4MJKUBHFSFQBSBUJFT
t"1,
t 0OWPPS[JFOFSFQBSBUJFT
Advies
0QEFPOWPPS[JFOFSFQBSBUJFTOB
Op de onvoorziene reparaties na,JTWBOBMMF
is van alle
DPOUSPMFTFOIFUCFOPEJHEFPOEFSIPVEFFO
controles en het benodigde onderhoud een
SFEFMJKLFJOTDIBUUJOHUFNBLFOXBUEFLPTUFO
redelijke inschatting te maken wat de kosten
[VMMFO[JKO8JKBEWJTFSFOVHSBBHXBUVX
zullen zijn. Wij adviseren u graag wat uw
onderhoud- en reparatieplan zou moeten zijn.

Uw CarXpert voor Onderhoud,
Reparatie en Controle

Onderhoud met behoud van garantie: Het is per 1 juni 2013 bij wet geregeld dat fabrikanten verplicht zijn om technische
gegevens over hun voertuigen beschikbaar te stellen aan ‘belanghebbenden’. Ook CarXpert kan en mag alle voertuigen conform
fabriekseisen onderhouden en repareren met behoud van garantie. De fabrikant mag niet meer eisen dat het onderhoud van een
auto in het zogenaamde ‘merkkanaal’ (dus bij de dealer) plaatsvindt, met als dreigement dat de garantie zou verlopen.

Of het nu een onderhoudsbeurt is,FFO
een
0GIFUOVFFOPOEFSIPVETCFVSUJT
inspectie of een reparatie,VLVOUBMUJKECJK
u kunt altijd
JOTQFDUJFPGFFOSFQBSBUJF
bij CarXpert
terecht
merken.
CarXpert
terecht
metmet
allealle
merken.

CarXpert Autobedrijf Gaasbeek
voorheen CarXpert Wim van Dijk
Poort van Midden Gelderland Rood 2A
6666 LT HETEREN
Tel. 026-4743213
www.carxpert-wimvandijk.nl
wimvandijk@carxpert.nl

Origineel in Autotechniek!

Poort van Midden Gelderland Groen 1a
6666 LP Heteren
tel: 026-4722263
www.muysautos.nl | info@muysautos.nl |

fb.com/muysautos

fax: 026-4723821

Autobedrijf J.Muys & Zn. is u van dienst met o.a. ;
t7FSLPPQOJFVXFFOHFCSVJLUFBVUPT
t"1,LFVSJOHFO "VUPTFO$BNQFST
t0OEFSIPVEWBOBMMFNFSLFO
t#PTDIEJBHOPTFQBSUOFS







t'PDXBTDIBEFIFSTUFM







4IPXSPPN
Maandag t/m vrijdag 9:00 tot 20:00
Zaterdag 9:00 tot 18:00

8FSLQMBBUT
Maandag t/m vrijdag 8:00 tot 18:00
Zaterdag 8:00 tot 12:00
Spoedreparaties dagelijks tot 20:00

t3VJUTDIBEF
tVVSTUBOLTUBUJPO

5BOLTUBUJPO
Maandag t/m vrijdag 7:30 tot 20:00
Zaterdag 8:00 tot 18:00
Buiten deze tijden via de terminal

)&5$0.1-&5&""/#0%0$$"4*0/4888.6:4"6504/-

.LQGHUGDJYHUEOLMIHQ%62LQ+HWHUHQ


1$7885ELRORJLVFK63(/(1
%8,7(1DDQGDFKWEHZHJHQ

ZZZVDPVDPPLHQO

Midsummer Night Heteren
op vrijdag 19 juni
De afgelopen twee edities van Midsummer Night Heteren
waren een enorm succes. Ook dit jaar vindt dit evenement
weer plaats en wel op 19 juni aanstaande.
Tijdens de Midsummer Night zijn er diverse kraampjes, verenigingen die
zich willen presenteren en leuke attracties voor kinderen. Wilt u zich
als bedrijf of vereniging presenteren, neem dan contact op met Moniek
Tijssen. Wees er snel bij want het belooft ook dit jaar weer een waar
spektakel te worden. Wilt u meer weten houd dan posters in de gaten
die vanaf begin juni in het dorp worden opgehangen of raadpleeg de websites van OVH (www.ovheteren.nl)
(
h t
l)
en de Peperbus (www.peperbusheteren.nl)
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Vanuit de Peperbus

Door de Kerkuil

Ben ik net met veel moeite de lentekriebels te boven als de vakantiekriebels zich
al weer langzaam aandienen. Vakantie, het brengt mij in gedachte weer even terug

Wonend in een aardig huis, gelukkig getrouwd, twee prachtige

ons had. Wat een geluk dat andere kampeerders deze prachtige

kinderen en een langharige teckel voor de bewaking. Kort-

plek zomaar over het hoofd hadden gezien. Het waarom hiervan

om, het ideale gezin dat voor het eerst met een tweedehands

werd ons die avond pijnlijk duidelijk toen na deze warme dag

bungalowtent besluit het dorp voor enkele weken te verruilen

een zeer heftige onweersreactie kwam. Het was of alle beschik-

voor een boscamping op de Veluwe. Het buitenland was geen

bare buien boven Wapenveld bijeen kwamen en boven ons

optie, want de jonge moeder wilde met 2 kinderen tussen de 1

‘slimme’ plekje de sluizen werden geopend. Binnen een mum

en 5 jaar absoluut niet de grens over. Zelfs het passeren van de

van tijd stroomde het water van alle kanten onze tent binnen.

Gelderse grens werd toen al niet overwogen.

Het was al heel snel duidelijk dat we voor Juuno van enkele
kussens een soort terp moesten bouwen anders zou hij door het

Met hulp van de ANWB campinggids werd het dus Wapenveld op

water meegesleurd zijn. De waterdichte opstaande rand van de

ca. 70 km van Heteren. Het wat oude Renaultje kraakte enigszins

slaapcabine behoedde onze, in dromenland verkerende, kindjes

in zijn voegen dankzij een tent, enige huisraad, de voorraad eten

vooralsnog voor het wassende water.

voor al die weken en kleding voor misschien wel 2 maanden. Pa
en ma voorin en de kinderen ‘bewaakten’ liggend met hun klei-

Wij hadden onze dreigende huwelijkscrisis inmiddels weer

ne lichaampjes de kleding en de voorraden etenswaren. In een

op passende wijze teniet gedaan en zaten gezellig saampjes

hoekje achterin lag Juuno de teckel met zijn staart vrolijk tegen

ganzenbordend met onze blote voeten in het water aan een

het dak aan te kwispelen.

gammel campingtafeltje. Naarmate het water steeg daalde
tegelijkertijd ons humeur en vroegen we ons waarachtig af of
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Dat wij de tent vooraf niet al eerder een keertje hadden opgezet

dit nou het alom bekende vakantieplezier was. De conclusie was

werd ons ter plaatse enigszins noodlottig. Het gelukkige huwelijk

een driewerf nee en binnen een uur lagen de kinderen slapend

eindigde daardoor bijna in een scheiding doordat de meningen

op de achterbank en Juuno bij het vrouwtje op schoot.

over de plaats van de tentstokken regelmatig uiteen liepen.

Huis en haard op de camping achterlatend reden we vervolgens

Zelfs over de ingang wisten wij bijna geen overeenstemming

met een uitermate goed humeur richting Heteren.

te bereiken en die werd zodoende tot drie maal toe verplaatst.

De campingbeheerder wist ik de volgende dag ervan te over-

Met ook nog een temperatuur van boven de 30 gr. en twee

tuigen dat vrouw en kinderen teveel heimwee hadden om de

aandachtvragende (jengelende) kinderen werd de klus toch nog

vakantie nog langer voort te zetten.

in 5 uur geklaard. Slim als wij dachten te zijn, hadden we de tent

Uiteindelijk hebben wij het kampeerplezier de jaren erna ruim-

enigszins in een dal geplaatst zodat eventuele wind geen vat op

schoots ingehaald.

Cryptogram
Horizontaal

Verticaal

1)
6)
10)
11)
12)
13)
15)
17)
19)
21)
22)
24)
27)
28)
29)
30)

1)
2)
3)
4)
5)
7)
8)
9)
14)
16)
18)
20)
21)
23)
25)
26)

Toch gaat dit gereedschap in een rechte lijn. (10)
Die popgroep gebruikt maar twee letters. (4)
Zelfs de rijken schrikken van de prijs van deze auto. (5)
Na de laatste wedstrijd. (9)
Meubelstuk van een houthakker? (8)
Je kunt hier geen grote afstanden aﬂeggen. (5)
Het geheel min de vis geeft een voorzetsel. (3)
Dit duo verbruikt geen benzine. (7)
Pas maar op dat je niet valt bij die manoeuvre! (7)
De heilige bezoekt een muziekvoorstelling in Amsterdam. (7)
Ik zorg dat ik het bloed voorzichtig weghaal. (5)
De ree heeft last van beestjes, maar wordt geridderd. (8)
Kei van hoge komaf. (9)
Zit ie ook aan jouw doodskist? (5)
De pasvorm van deze kindervriend zit in de war.(4)
We gooien alle belemmeringen van ons af! (10)

Breek hem en je bent binnen. (4
Ze rijden je zo voorbij. (9)
Voormalig goochelaarsnummer werkt heel precies. (5)
De laatste is creatief bezig en komt los van de grond. (6)
Gevaarlijk groen op de tegels. (7)
Vurige toestand en heel gevaarlijk. (5)
Kun je met deze LP alles verdoezelen? (10)
Ik pers de benzinemaatschappij uit voor een klein kopje kofﬁe. (8)
Deze meubelstukken worden van bomen gemaakt. (10)
Trof deze ziekte in de Middeleeuwen alleen de rijken? (8)
Je moet er iets bij doen en toch geen winst maken. (9)
Helemaal niemand. (7)
Lichaamsdeel van een slager? (7)
Het loopt er dun door de broek na die klap. (5)
Die jongen neemt het serieus. (5)
Koortsachtig proberen op tijd te zijn. (4)

Prijs
twee kaarten
voor een
thuiswedstrijd
van Vitesse
naar keuze.

Lever dit cryptogram
ingevuld in bij de C1000
voor 15 mei 2015.
NAAM:
STRAATNAAM EN NUMMER:
PLAATSNAAM:
TELEFOONNUMMER EN/OF EMAILADRES:

Looks - Haarmode
voor het hele gezin !
Uitsluitend op afspraak van maandag tot en met vrijdag.

POL blijft bij de weg en bij de tijd!

026-4743007
06-20876943

POL Heteren bv
Poort van Midden Gelderland rood 15
6666 LS Heteren

Telefoon
Telefax

026 - 47 90 111
026 - 47 90 112

Postbus 33
6666 ZG Heteren

E-mail
Internet

post@pol.nl
www.pol.nl

POL Heteren bv is leverancier van:
Verkeersborden – straatnaamborden – portaalborden
Afzetmaterialen – actiewagens – actieraamwerken
Veiligheidskleding – veiligheidsschoenen
Voertuigsignalering – voertuiguitrusting – voertuiginrichting
Professionele handlampen
Bewegwijzering in full colour

Elzenpas 30
Heteren
www.lookshaarmode.nl

• Jaloezieën (aluminium en hout)
• Lamellen
• Roll-up (geweven hout)
• Vouwgordijnen (stof en geweven hout)
• Rolgordijnen
• Velux-Dealer
• Nostalgische Markiezen
• Zonneschermen
• Rolluiken
Voor informatie:
• Horren
Bel: 026-4723689
Fax: 026-4723790
• Hordeuren
Mob: 06-20419175
• Screens

Kijk ook op: www.sunlinedesign.nl

STOMERIJ ZEYREK
& KLEDINGREPARATIES
Waarom niet direct...naar Stomerij Zeyrek!

www.stomerijzeyrek.nl

Ideeënbus
heb je een idee voor
een leuk artikel:
meld het dan op
www.peperbusheteren.nl

Runner! Van mooie materialen
en subtiele kleuren. Eventueel
met gele veters als
eyecatcher.

10995

Runners zijn in! Deze heeft
een uitneembaar voetbed en
een perfecte pasvorm.

HAARMODE

www.linefootwear.nl

14995
Schwarzkopf en Goldwell producten

12995

026 4723489
Anja van der Welk
Lange Akkers 10
Heteren

Bij aankoop van een nieuwe ﬁets

2-jarige
diefstalverzekering

GRATIS!
Vraag naar de voorwaarden in onze winkel.

IJ

WIELHU

I

S

R

Runner in twee mooie kleur
combinaties met goed
voetbed en pasvorm.

026

HE

-4722417

TEREN

Hyacintenstraat 1 • 6666 BP Heteren • Tel. 026 4722417

Kleurplaat Koningsdag 2015
De kleurplaat kan op onze website www.oranjeheteren.nl worden gedownload.
Tevens zal de kleurplaat op de basisscholen en het kinderdagverblijf worden uitgedeeld.
De kleurplaat kan tot en met vrijdag 24 april 2015 ingeleverd worden bij Hubo Heteren aan de Dorpsstraat 42 te Heteren.
Hubo Heteren sponsort de prijzen en zal de prijswinnaars selecteren. Wie er in de prijzen zijn gevallen wordt bekend gemaakt rond 10.30 uur
op het feestterrein. Er zijn 2 leeftijdscategorieën: 2 tot 6- jarigen en vanaf 7 jaar. Per categorie worden 3 prijzen beschikbaar gesteld.
Over de uitslag(en) kan niet worden gecorrespondeerd, kinderen ouder dan 12 jaar zijn uitgesloten van deelname.
Sponsor: Hubo Heteren

Door Euranne van Gorkum

Carla van Kempen:
40 jaar juf in hart en nieren!!!

’Nog altijd
boordevol
energie!’
Op 1 mei 1975 werd juf Carla van Kempen
benoemd als leidster aan de Prinses Christina
school, een kleuterschooltje op de hoek van de
O.L. Vrouwestraat en de Rauwendaal. Vrijdag
1 mei a.s. viert zij op de Koningin Julianaschool
haar 40-jarig jubileum. Een bijzondere dag voor
een bijzondere juf. De school verrast juf Carla die
dag om 11.00 uur met een openluchtconcert. De
230 kinderen, aangevuld met ouders en leerkrachten vormen samen een groot orkest. In de week
ervoor maken de kinderen in de klassen instrumenten zodat iedereen kan meedoen.

Ook onderwijskundig komt zij nog prima mee met de ontwikkelingen van deze tijd. Jaarlijks volgt zij nascholingsdagen om
op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen. Carla:
“Er zijn meer vakken dan vroeger en er worden nu hogere

In januari werd zij 60 jaar. Maar nog altijd zit zij boordevol

eisen gesteld. Het onderwijs is niet meer klassikaal, we sluiten

energie. Als er ’s avonds laat licht brandt op school, is de kans

beter aan bij behoeften van kinderen. In mijn kleuterklas heb ik

groot dat Carla nog bezig is in haar klasje. Ook in vakanties komt

verschillende niveaugroepen en elk aanbod wordt met doelen

ze regelmatig terug naar school. “Ik houd er van dat alles goed

onderbouwd in een plan. Vroeger stond het spelen centraal,

voor elkaar is en netjes opgeruimd.” Onlangs heeft zij alle ma-

maar nu ligt het accent meer op de cognitieve vakken. Kleuters

gazijnen van de school opnieuw geordend. Collega’s zijn soms

moeten tegenwoordig erg veel leren. Op de Koningin Juliana-

verbaasd waar ze de energie vandaag

school proberen we dat wel spelenderwijs te

haalt. Zelf zegt ze dat plezier en passie

doen en met veel concreet materiaal.”

het geheim is. “Ik heb me al die jaren

Op de vraag of het onderwijs er beter van

voor de volle 100% in kunnen zetten,

geworden is, zegt ze: “Ik vind van wel. Het

omdat ik mijn werk zo leuk vind”.

onderwijs houdt nu meer rekening met kinderen die om wat voor reden dan ook bijzondere

Directeur Euranne van Gorkum vult

aandacht nodig hebben. Er zijn ook meer

aan: “Dat zie je niet vaak, dat iemand

specialisaties in de school om dat te kunnen

zo’n groot verantwoordelijkheidsge-

bieden.” Voorlopig moet juf Carla nog niet

voel voor de school heeft. Het is haar

denken aan aftreden. “Ik ga ervan uit dat ik tot

aard, maar het komt ook doordat ze

aan mijn pensioen mag blijven werken. Daarna

een groot deel van haar loopbaan

misschien nog wel vrijwilligerswerk om lang-

adjunct-directeur is geweest. Ze kijkt

zaam af te bouwen. Het is een mooi beroep.

altijd verder dan alleen haar eigen

Het geeft veel voldoening om te zien wat je

klas!”

met kinderen kunt bereiken.”
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Ervaren
vakmensen
met plezier
in hun werk

www.sertronics.nl

Hypotheken
Verzekeringen

Hypotheken
Verzekeringen
Belastingen
Vermogensvorming
Zakelijke ﬁnancieringen

www.ﬁnanscoop.nl

Jan Kools,
de Prins van
Curaçao!
In Heteren lopen markante mensen rond. Mensen die
je overal tegen komt. Manusjes van alles. Jan Kools
is zo’n persoon. Wereldberoemd in Heteren. Jan zat
in de muziekband Transit Four, was voorzitter en lid
van Toesj, tennist bij HTV, roept de opstelling om bij

om daarna naar het middelbaar onderwijs te verkassen. In 1975

SDOO en fungeert als de ‘Hennie Huisman’ van de

waren er genoeg vacatures in het onderwijs in Nederland en

Fun for Kids week. Wat ook typisch Jan Kools is, is

besloten wij met onze op Curaçao geboren dochters, Desiree en

Curaçao. Wat misschien niet iedereen weet, is dat Jan

Chantal, terug te keren naar Nederland. In 1975 ben ik op een
school in Nijmegen terecht gekomen en de laatste jaren was ik

op Curaçao tot twee keer toe Prins Carnaval is ge-

docent op de Reyenga Mavo in Oosterbeek en het Dorenweerd

weest. Tijd voor zijn verhaal…

College in Doorwerth. Doordat ik in deze streek ging werken, zijn
wij in 1976 in Heteren terecht gekomen.

“Ik ben in 1960 naar Curaçao vertrokken”, vertelt Jan. “Samen

Ik heb in al die tijd Curaçao echter nooit los kunnen laten”, zegt

met mijn vrouw Gerda maakte ik destijds de oversteek vanuit

Jan. “Het is mijn tweede vaderland geworden. We hebben in de

onze geboortestad Utrecht, naar dit warme eiland in de Cariben.

jaren tussen 1983 en 1996 heel wat reizen gemaakt naar ons

Ik ben op het idee gekomen om naar Curaçao te vertrekken,

stekkie. In 2000 besloten wij daar ons eigen onderkomen aan te

doordat er een advertentie in de Volkskrant stond, waarin onder-

schaffen en dat resulteerde erin dat wij praktisch ieder jaar een

wijzers werden gevraagd op Curaçao. Ik had de juiste diploma’s

aantal maanden op Curaçao verblijven.

en al minimaal twee jaar ervaring als onderwijzer. Het was nogal
een stap, maar ik wilde het avontuur graag
aangaan. Bij mij leefde het idee dat het
saai zou zijn als ik mijn gehele carrière op
dezelfde school zou vastroesten. Daarnaast
waren wij nog jong en in 1960 was het
moeilijk om ongetrouwd huisvesting te
verkrijgen in Nederland.
Vanuit Rotterdam vertrokken Gerda en ik
per schip en we kwamen veertien dagen
later aan op wat ons eiland zou gaan worden. Op 23 maart 1960 begon ik in het basisonderwijs. Ik heb dat acht jaar lang met
veel plezier gedaan. Vervolgens heb ik vijf
jaar als hoofd van een basisschool gewerkt,
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Doordat muziek mijn ‘nummer 1’ hobby is, verzorgde ik vanaf 1962

met name richting de overkoepelende organisatie van het gehe-

op Curaçao al het muzikale gedeelte van de feestavonden van de

le Curaçaose Carnaval, die dit jaar al weer 45 jaar bestaat. Onze

enige Nederlandse Carnavalsvereniging genaamd ‘De (nieuwe)

vereniging zelf gaat dit jaar haar 60-jarige bestaan vieren! In het

Limburgse Kabrieten’. Ik had in die tijd al een combo van vijf per-

seizoen 2013-2014 werd ik voor de tweede keer gevraagd om Prins

sonen, deels Antilliaans, deels met Hollandse achtergrond. Doordat

te worden. Dat kon ik natuurlijk niet weigeren en zo ga ik op Curaçao

militairen maximaal drie jaar op Curaçao verbleven, wisselde de

door het leven als Prins Jan I en II.”

bezetting nogal en langzamerhand inﬁltreerde ik meer en meer in

Jan geeft aan dat Curaçao voor hem en Gerda zo speciaal is vanwe-

de carnavalsvereniging.

ge het altijd zomerse weer, de heerlijke stranden, de vriendelijke
bevolking, de grote kennissenkring en de gezellige contacten met

In het jaar 2000 werd ik ofﬁcieel lid van de ‘Raad van Elf’ en mocht

de oud-leerlingen aldaar. “Ik hoop nog jaren te mogen genieten

ik mijzelf een echte ‘Kabriet’ (Geit) noemen. In 2005 werd ik voor

van ons mooie Curaçao. Het wordt echt tijd dat je een keer langs

de eerste keer gevraagd om Prins te worden. Ik vond dat een heel

komt Frank”, zegt Jan voor de zoveelste keer. Ik ben om, het wordt

grote eer. Ik hield mij bezig met onder andere het vinden van een

inderdaad een keer hoog tijd…..

geschikte Adjudant en het meehelpen met het organiseren van de
feestavonden. Ik moest mij natuurlijk wel representatief opstellen,

Van de
redactie...
Volgende Peperbus verschijnt medio juni;
inleverdatum nieuwe artikelen 22 mei.

Te aworo y bai poco poco! AJO !!!

De klant is

Koning
Wij wensen heel Heteren een fijne Koningsdag!

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

