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Hallo allemaal,
Toen mij gevraagd werd een voorwoord te schrijven, voelde ik me vereerd en
dacht meteen: ja leuk!
De Peperbus laat zien dat er veel mensen in Heteren actief zijn en dat de saamhorigheid blijft groeien! Je kunt van Heteren zeggen dat er weinig winkels zijn
of dat de kermis niks voorstelt. Echter op sociaal vlak en het gevoel van ‘samen
doen’ zijn we de laatste jaren toch wel heel erg gegroeid. Door bijvoorbeeld
Heteren Sociaal, de Heterun, het groots opgezette NLdoet en de vele activiteiten om mensen ook op persoonlijk vlak te helpen. Ik ben van mening dat als
iemand zelf wil, je zeker het gevoel van ‘erbij horen’ kan krijgen. En dat is heel
belangrijk!
Dit gevoel proberen wij ook met de Fun4kidsweek te creëren, iedereen mag
mee doen. Is het niet als spelend kind, dan juist graag als vrijwilliger!! We proberen iedereen een warm welkom te geven en plaatselijke ondernemers, verenigingen en alle mensen die eens willen kijken of helpen hierbij te betrekken.
We zijn vanaf het begin door iedereen met open armen ontvangen. Dat was
lekker beginnen en gaf de ruimte om onze fouten te maken. We blijven leren
en we zijn trots op wat we vorig jaar met ons tienjarig jubileum met zijn allen
hebben neergezet. Wat een feest was dat! We hadden een goede opkomst en we
hebben lekker met zijn allen genoten.
Voor dit jaar hebben we besloten, dat het na tien jaar playbacken als afsluiting, tijd is voor iets nieuws. We maken er ‘Heteren got talent’ van! Zo kan
iedereen met een talent meedoen; van zingen tot kunstjes met je hond, trucjes
met bal(len) of misschien een buikspreekact. We hebben eventueel ook buiten ruimte dus bijna alles is, in overleg, mogelijk. We kijken nu al uit naar de
aanmeldingen! Opgeven kan tijdens de week zelf of via info@fun4kidsweek.nl
Ook als u vrijwilliger wil worden.

Foto cover Guido Roncken, www.foto-roncken.nl
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Bezorgers gezocht!
Vier keer per jaar valt de Peperbus bij (bijna) alle Heterenaren in de bus. Dat is het
werk van een handvol bezorgers die dit trouw en enkel voor een schouderklopje
doen. Dat bezorgteam is toe aan vernieuwing en versterking. Belangstellenden,
jong of oud(er), kunnen zich melden via info@peperbus-heteren.nl. De Peperbus

Ideeën en opmerkingen aan info@peperbus-heteren.nl

is er vóór en dóór Heteren, dus doe mee!

Website www.peperbus-heteren.nl
De Peperbus is een initiatief van Ondernemers Vereniging Heteren,

Verschijningsdatum volgende editie 8 november 2019

S.D.O.O., De STUW-welzijn, EHBO en Dorpsraad Heteren.
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Jarenlang, al meer dan twintig jaar, wordt er over gesproken: een dorpsplein met winkels, horeca, dienstverlening en woningen.
De Peperbus zoekt uit wat de stand van zaken is.

Het hart van
Heteren klopt

en een dorpsplein wordt ingericht. Ten westen daarvan, aan de Rauwendaal, is plek voor verschillende
typen woningen. Hier stond vroeger zalencentrum
De Bongerd met de sporthal.
Om het dorpsplein af te maken, wordt er, op de plek
waar nu regelmatig de viskraam staat, nog een kleine
winkelruimte met daarboven vier appartementen
gebouwd.

De plek

Ondernemers

In 2016 is langs de Flessestraat, aan de Beemdhof,
al een gedeelte van het centrumplan gerealiseerd.
U komt vast wel eens bij de Jumbo, bloemsierkunst
Fonteyn, de huisartsenpraktijk Beemdhof of, sinds
kort, bij de naaimachinespeciaalzaak Arends.
Aan de overzijde, tussen de Onze Lieve Vrouwestraat
en de Narcissenstraat in, staan nu een paar kledingcontainers en liggen betonplaten. Hier stond vroeger
de Julianaschool. Dat is de plek waar straks winkels
(met daarboven zo’n twintig appartementen) komen

Inmiddels hebben tien ondernemers definitief besloten zich te vestigen aan het nieuwe dorpsplein.
Het gaat zowel om bekende Heterense ondernemers
die de kans aangrijpen om in het dorpshart de krachten te bundelen, als om ondernemers die zich willen vestigen in Heteren. Het gaat om Hip en Hebbes
(cadeauwinkel), Pizzeria Al Volo, Theater van de
Bloem (bloemenwinkel), de bibliotheek, Lunchroom
Puur en Smaakvol, schoonheidssalon Puur Moment
en Oikonomia Financiële Zorg en stichting Open

Het dorpshart gezien vanaf de kruising OLV-straat/Dorpstraat/Flessestraat.

4

DOOR ROELIE VAN DER WEIDE

voor jou (Huiskamer van Heteren). Hiermee is 70 procent van
de totaal beschikbare ruimte ingevuld. Met een bakker, slager,
groenteboer en ijssalon zijn gesprekken gaande. Verder zoekt
DA een franchise ondernemer om een drogisterij met Readshop
te openen.
De Lidl, Action of Kruidvat komen dus niet. Deze landelijke,
betrekkelijk grote winkelformules hebben in een eerder stadium
laten weten zich niet in Heteren te willen vestigen. Heteren krijgt
dus eindelijk een dorpsplein met zowel kleinschalige winkels
als horeca. Bijzonder is dat de bibliotheek verhuist en samengaat
met de Huiskamer van Heteren. Een plek waar bewoners elkaar
laagdrempelig kunnen ontmoeten, waar workshops worden
gehouden en je een kop koffie kunt drinken.
Hart van Heteren

Toen begin 2018 duidelijk werd dat gemeente en ontwikkelaar
er niet in slaagden om het dorpsplein te ontwikkelen, gaf de gemeenteraad het dorp de kans om het op eigen kracht te proberen.
Door samenwerking in het dorp is het gelukt om partijen te vinden die winkel- en bedrijfsruimten willen afnemen. Hiervoor
is de stichting Hart van Heteren opgericht op initiatief van de
ondernemersvereniging Heteren, Dorpsraad Heteren en Heteren
Sociaal. De stichting is erin geslaagd om betaalbare winkelruimte

aan te bieden aan lokale ondernemers en een aansprekend concept neer te zetten. Er is vertrouwen in een levendig en toekomstbestendig Hart van Heteren. De stichting werkt hiervoor nauw
samen met gemeente Overbetuwe, Artica Vastgoedontwikkeling,
de provincie Gelderland en de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij (KNHM).
De realisatie

Op dit moment wordt druk geschaafd aan het verdere ontwerp
van de winkels en woningen, worden de laatste winkelruimtes
ingevuld en wordt de financiering van het hele project georganiseerd.
Als het een beetje meezit, worden dit jaar nog vergunningen aangevraagd en wordt de grond bouwrijp gemaakt. De feitelijke bouw
van de winkels en appartementen door Artica Vastgoedontwikkeling start in 2020 en moet in de tweede helft van 2021 klaar zijn.
De herinrichting van de Flessestraat vindt in de tweede helft van
2020 plaats. Het aanleggen van het nieuwe dorpsplein vormt het
sluitstuk rond de zomer van 2021.
‘Het geheel is meer dan de som der delen’ staat te lezen op de
website www.hartvanheteren.nl. Het hart van Heteren klopt verwachtingsvol: het gaat er nu dus toch echt van komen!

Illustraties Hart van Heteren: via projectontwikkelaar Artica/Evert Slooten.
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De vijftiger jaren
Dat was de periode dat mijn geliefde toren, zwaar beschadigd
uit de oorlog gekomen, met recht de Peperpus, maar ook wel
de stompe toren werd genoemd. Te danken aan het geïmproviseerde dak waarbij een spits ontbrak.

Die vijftiger jaren, een periode die door een deel van mijn generatie nogal eens wordt geromantiseerd en bestempeld als die
goeie ouwe tijd. Maar was dat nou eigenlijk wel zo? Ons dorp was
natuurlijk ook niet ongeschonden uit de oorlog tevoorschijn
gekomen en in mijn jeugd heb ik daar ook zeker de voorbeelden
van gezien. Het trieste beeld van een kapotgeschoten molen aan
de Rijndijk West staat nog steeds in mijn geheugen gegrift. De
noodwoningen aan de Polderstraat, een noodschool op de hoek
van de Flessestraat – O.L. Vrouwestraat en een houten noodkerk
in de O.L. Vrouwestraat waarin overdag een kleuterschool gevestigd was. Een paar voorbeelden die het predicaat wederopbouw
in Heteren meer dan rechtvaardigde.
Daar tussendoor leefden mensen die geëvacueerd waren geweest en deels zelfs getraumatiseerd teruggekeerd waren. Ook
zij moesten hun leven weer oppakken en aan hun toekomst werken. Gelukkig, er was voldoende werk en er werd hard gewerkt
maar of er ook voor iedereen aan het eind van de week genoeg
geld was om de soms vele monden te vullen, viel zeer te betwijfelen. En menig middenstander uit die tijd, die verantwoordelijk
was voor de eerste levensbehoeften, heeft met zijn geduldige ‘lat’
heel wat op de pof levende gezinnen door moeilijke periodes gesleept. En dat ging dan inderdaad over de eerste levensbehoeften
maar men had daarnaast ook vaste lasten en men kon natuurlijk
ook niet bloot over straat. Dus bediende menig huisvrouw de
befaamde trapnaaimachine om haar kroost en zichzelf netjes
aan de goegemeente te kunnen tonen. Dat niet iedere huisvrouw
daar heel bedreven in was, zag je doorgaans terug op het schoolplein. Ik had gelukkig een heel handige moeder en oudere broers
waarvan ik de kleding mocht afdragen. Zichtbare scheuren en
gaten waren uit den boze maar een paar gaatjes in je hemd, sokken of onderbroek waren geen probleem want die zag men toch
niet. Dagelijkse wissel bestond toen nog niet want dat gebeurde
aan het eind van de week na een stevige onderhoudsbeurt in een

zinken teil. Met mijn schoenen ging het eigenlijk al niet anders,
deels afgedragen door de broer boven mij moest ik altijd maar
weer afwachten hoe de staat van de schoenen bij overdracht was.
Meestal moest schoenmaker Brugmans in de Flessestraat er aan
te pas komen om tegen een niet al te hoge vergoeding te zorgen
dat ik er weer een jaar tegen kon.
Nee, van luxe was in die tijd geen sprake, misschien bij een enkeling uitgezonderd. Waar je vandaag de dag in de winter met het
grootste gemak de thermostaat een tikje hoger zet, werd in de
jaren vijftig in maar één vertrek zo zuinig mogelijk op cokes of
op antraciet gestookt. Het was al heel luxe als je met een metalen kruik het bed enigszins kon verwarmen. Bij ons lag de hele
dag een baksteen op de kachel die ’s avonds in een krant werd gerold en bij het kleinste kroost, waartoe ik toen behoorde, in bed
werd gestopt. Als het streng vroor en de beschikbare dekens niet
toereikend waren, dan werden de winterjassen van de kapstok
geplukt om de nachtelijk kou te trotseren. Fietsen en schaatsen
bij strenge vorst deed je vaak met een krant voor de borst want
dat hield de kou tegen. En mocht je ondanks preventieve inname van dagelijkse porties vreselijk vieze levertraan toch nog
ziek zijn geworden, dan werd je royaal ingesmeerd met riekende
Dampo en volgegooid met suikerwater tegen het hoesten.
In mijn naïeve herinnering waren de zomers lang en doorgaans
heel zonnig en op vakantie gaan was alleen weggelegd voor de
notabelen van het dorp. Een éénmalige uitzondering gold voor
mij toen ik als welp bij de padvinderij een weekend op kamp ging
in de bossen bij Bennekom. Overigens, geen onverdeeld succes
want het had weinig gescheeld of de akela had mij op de eerste
avond al naar huis moeten brengen omdat ik het toch wel erg
donker vond worden en daarom nogal heimwee naar mijn moeder had. Dat de akela mij die avond een half uurtje gezelschap
hield, deed mij uiteindelijk, al half slapend, toch maar besluiten
het weekend af te maken.
Terugkijkend op die jaren vijftig is er voor mij geen enkele reden
om die periode te romantiseren maar het is volgens mij ondanks
alles een prima basis geweest.
De Kerkuil.
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De laatste decennia is in Nederland het kerkbezoek hard achteruit gehold. Geert Mak schreef hierover het veelgelezen boek
‘Hoe God verdween uit Jorwerd’. Ook Heteren is hier niet aan ontkomen. Toch zijn de voorgangers van de PKN-gemeente
De Vloedschuur en de Hervormde kerk opmerkelijk positief over de geloofsgemeenschap in Heteren.

DOOR JOHAN KROES

‘Wij willen geen ‘lesje’ vertellen’

Is God ook verdwenen
uit Heteren?
William Piksen (60) is nu zo’n tien maanden de voorganger van
de Hervormde kerk op de dijk, die ongeveer 500 leden telt. Hiervan bezoeken gemiddeld 135 leden de wekelijkse ochtenddienst.
Piksen kreeg in die maanden een positieve indruk. “De bezoekers
hebben veel Bijbelkennis en zijn erg meelevend. Het is een hele
open, hechte en sociale gemeente. Er komen gelukkig veel jonge
gezinnen. We zijn niet ouderwets en streng, maar gaan wel voor de
inhoud. Als je geen inhoud hebt, dan ben je ook nergens. Veel kerken die het moeilijk hebben, gaan experimenteren met de vorm.
Voor mij gaat het er in de eerste plaats om dat je een goed verhaal
88 |

moet hebben en dit communiceert. Dat kan alleen als mensen aan
jou merken dat het geloof voor jou belangrijk is. Als je een ‘lesje’
vertelt, dan komt de boodschap niet over.”
De nadruk die Piksen legt op inhoud en geloofsbeleving, komt ook
voort uit de constatering dat het geloof vroeger meer een ‘gewoonte’ was en dat er in gezinnen maar weinig over gesproken werd.
Piksen: “Daardoor zijn veel mensen afgehaakt. Er zijn nu zoveel
andere dingen dan alleen die kerk. De maatschappij veranderde,
maar de kerk stond stil.”

‘De tijd dat mensen tegen het geloof
aanschopten is echt voorbij’
Het favoriete Bijbelverhaal van dominee Annette Melzer (56) is
misschien wel het scheppingsverhaal: “Dat er in de chaos weer
licht komt. Dat God zorg draagt voor de kwaliteit van je leven. Dat
je daarin zelf ook een verantwoordelijkheid mag hebben. Voor mij
is dit de kern van het geloof. In ieder mensenleven gebeuren dingen die op je pad komen. Ziekte, ontslag, liefdesverdriet, geboortes. In een kerk sta je daar bij stil en leer je hoe je hiermee om kunt
gaan.”

Relevantie

Piksen ziet dat hierin veel veranderd is. “De bezoekers luisteren
hier heel scherp naar preken. Het leeft ook echt voor henzelf.
Zelf ben ik ook erg bezig met de relevantie voor het geloof. Dan
kom ik er toch telkens weer op uit dat God aanwezig is in mijn
leven, Hij is de basis onder mijn leven. Je maakt grote tegenslagen mee, je geloof wordt op de proef gesteld, maar elke
keer ervaar ik weer dat ik die basis heb. Het geeft mij ook een
toekomst. Dat er meer is dan dit leven, dat voorbij vliegt. Dat
geloof gun ik de ander ook heel erg. In deze hectische maatschappij missen veel mensen een stuk rust in hun leven.”
Behalve de nadruk die Piksen op de inhoud van het geloof legt,
vindt hij het ook belangrijk dat dit een praktische uitwerking
krijgt. “Twee jaar geleden hebben we met zeven Overbetuwse
kerken een noodfonds opgericht. Daarmee helpen we mensen
die in acute geldnood zijn. Maar je kunt bijvoorbeeld ook als gemeentelid een tuintje opknappen als mensen dit zelf niet meer
kunnen.”
Piksen merkt ook dat er een toegenomen interesse is voor het
geloof. “Als ik vertel dat ik dominee ben, dan beginnen ze erover. Dat is heel erg veranderd. Ik vind het belangrijk dat de gemeenteleden leren praten over hun geloof en anderen uitnodigen om een keer mee te gaan naar de kerk. Als je dolblij bent met
je nieuwe auto, dan ga je er ook over praten. Waarom zou je dat
niet doen als het over geloof gaat, iets wat van levensbelang is?”

Top-2000-dienst

Tegelijkertijd is dominee Melzer ook realistisch, want ze ziet dat
jongere mensen niet zo snel meer de weg naar de kerk vinden.
“Voor hen zijn er genoeg andere dingen, maar we proberen wel
om meer voor mensen van onder de vijftig te organiseren. Bijvoorbeeld door een zogenaamd Top2000-dienst in december te organiseren, met een live band en een moderne liturgie. Voor mij is het ook
de kunst om de verhalen van toen, te vertalen naar het nu.
Het mooiste van haar werk vindt dominee Melzer dat anderen hun
levensvragen met haar delen en dat zij daarvoor ook het vertrouwen
krijgt. Zij nodigt mensen graag uit om een keer in de kerk langs te
komen. “In de kerk krijg je mee dat hoop krachtiger is dan verdriet.
Dat je mag zijn wie je bent en dat je leert om elkaar te vergeven. Als
kerk hebben we een hele lange traditie met antwoorden. Daarom
ben ik niet pessimistisch over de toekomst van de kerk. We kunnen
vanuit het geloof heel veel voor elkaar en Heteren betekenen.”

Foto: FotoSuzan

William Piksen (foto linkerpagina) en Annette Melzer

Dominee Melzer is sinds januari 2017 predikant in de PKNgemeente De Vloedschuur, een gemeente die 289 leden telt, waarvan ongeveer 80 de wekelijkse diensten bezoeken. Net als William
Piksen beschrijft zij de gemeente als een hechte gemeenschap.
“We zijn erg betrokken op elkaar en vanuit onze gemeenschap
ook betrokken op het dorp. Zo steunt de diaconie de schuldhulpmaatjes en zijn we actief op de zomermarkt. Bovendien is er
veel onderlinge samenwerking tussen de drie geloofsgemeenschappen. Ik zit al bijna dertig jaar in het vak en vind het geweldig
dat die betrokkenheid hier zo groot is. Ik denk dat Heteren, meer
dan elders in Nederland, christelijk is. Maar ook mensen die niet
meer opgegroeid zijn in een christelijk gezin staan niet afwijzend
tegenover de kerkgemeenschappen, integendeel. Met Pasen werd
ik gevraagd om in de Julianaschool een bijdrage te geven aan hun
paasviering. Dan kom je ouders tegen die niet geloven, maar het
wel belangrijk vinden dat hun kinderen weten wat Pasen betekent
en dit in een viering ervaren. De tijd dat mensen tegen het geloof
aanschopten is echt voorbij.”
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De laatste week van de zomervakantie staat bij veel Heterense gezinnen gereserveerd. Die dagen zijn voor de speelweek.
Het populaire evenement wordt goed bezocht en is altijd volgeboekt. Ook dit jaar kun je weer naar de speelweek Fun4Kids,
die begint op 12 augustus en eindigt op 16 augustus 2019.

DOOR SEBASTIAAN JANSEN

De speelweek Fun4Kids
het succes van de vrijwilliger

Een succesvol evenement dat een week duurt, heeft
veel vrijwilligers nodig. Zonder vele vrijwilligers
kan deze gebeurtenis niet plaatsvinden. “Wij maken over de hele week gebruik van ongeveer tachtig
vrijwilligers. De meesten zijn ouders die een dagdeel
willen helpen om alles glad te laten verlopen. Er
komen ongeveer 200 tot 250 kinderen per dag. Wij
willen één vrijwilliger per zeven kinderen, dus na
een snelle rekensom kom je dan al gauw op ongeveer
tachtig vrijwilligers, omdat niet iedereen de hele
week aanwezig is”, vertelt de nieuwe voorzitter van
Fun4Kids, Gerard Bressers.
De vrijwilligers komen vooral uit Heteren en hebben (klein)kinderen die meedoen aan de speelweek.
“Helaas is niet iedere ouder bereid iets te doen voor
het kinderfeest. Dat is natuurlijk jammer, want dat
zou de druk bij andere vrijwilligers er wat af halen”,
zegt Gerard.
Het succes van de vrijwilliger

“Alleen in september hebben wij rust. Maar daarna
begint de start van de voorbereidingen voor het
nieuwe seizoen alweer. Er moet een programma
gemaakt worden en een collecte op touw gezet worden, waarbij wij buiten het bestuur vele vrijwilligers
nodig hebben. Er zijn veel taken, die achter de schermen gedaan moeten worden. Zo moet er een subsidieaanvraag worden gedaan en de verzekering
moet worden geregeld. Het programma en het
boekje moeten gemaakt worden en het evenement
moet gepromoot worden. Dit moet allemaal gedaan
worden door de vrijwilligers, die je niet altijd op de
voorgrond ziet”, weet Gerard.
Sponsoren

“Voor de taken zoals bijvoorbeeld het programmaboekje bij de mensen thuis bezorgen, heb je vrijwilligers nodig. Een dag bij de Jumbo zitten voor de
voorverkoop (29 juni) van de speelweek in combinatie met een appelflapactie, is wel gezellig en leuk.
Maar ook het vinden van sponsoren is een taak

achter de schermen, die niet voor iedereen is weggelegd”, zegt Gerard. “Juist het vinden van sponsoren
is een belangrijke taak. Wij hebben een begroting
van ongeveer € 8.500,- waarvan 200 kinderen een
kaartje van € 12,50 betalen voor een hele week. Een
snelle rekenaar weet dan ook dat wij nog wel het een
en ander te kort komen. Een deel is de laatste twee
jaar met de actie Overbetuwe Doet opgevuld. Voor
dit geld kunnen ze hutten bouwen, zijn er springkussens, een beauty dag met tattoos en iedere dag
wat anders koken en bakken. De week wordt afgesloten met een feest met optredens van de kinderen en een loterij met veel prijzen, waarbij iedereen
welkom is.
“Het vrijwilligerswerk achter schermen is niet altijd de makkelijkste taak, maar aan het einde van de
speelweek na een week van zeventig tot tachtig uur
inclusief opbouwen en opruimen, heb je wel een voldaan gevoel. Daarom is het werk achter de schermen
belangrijk en hopen wij dat er nog meer mensen zich
aanmelden om te helpen. Iedere vrijwilliger is van
harte welkom, al is het maar voor een paar uurtjes.”
Meld u aan voor dit grootse kinderevenement.
info@fun4kidsweek.nl
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Foto’s: Foto-Roncken en Mike Nuijs

Mid
Summer
Night
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Gratis APK-check voor uw toeslagen
Binnenkort controleert de Belastingdienst weer uw recht op toeslagen en stelt
zij de definitieve beschikking hiervan
vast.

betalen of bestaat er juist nog recht op
een nabetaling.

Veel inwoners van de gemeente
Overbetuwe hebben te maken met:
- zorgtoeslag,
- huurtoeslag,
- kinderopvang toeslag,
- kindgebonden budget.

Veel mensen weten niet dat ze zelf veranderingen met betrekking tot hun inkomen of huishouden moeten doorgeven
aan de Belastingdienst Toeslagen. De regels zijn ingewikkeld en verschillen per
toeslag. Onze vrijwilligers van het Toeslagenspreekuur geven u hierover graag
advies en bieden hulp en ondersteuning.

Omdat de Belastingdienst uw gegevens
achteraf controleert, wordt niet altijd het
juiste bedrag uitbetaald. Daardoor loopt
u de kans dat u toeslagen moet terug-

Het Toeslagenspreekuur is bedoeld voor
burgers van de gemeente Overbetuwe
met een laag inkomen. Getrainde vrijwilligers kunnen u helpen bij het aan-

vragen of wijzigen van de toeslagen van
de Belastingdienst.
Op werkdagen tussen 09.00 uur en 13.00
uur kunt u hiervoor zelf een afspraak
maken. Hiervoor kunt u bellen met telefoonnummer: 085-0406066.
U kunt ons uiteraard ook een e-mail
sturen. Ons e-mailadres is:
belastingspreekuur@fortewelzijn.nl
De afspraken voor het Toeslagenspreekuur vinden eens per veertien dagen plaats
op de maandagochtend.
Ons adres is de Wieken,
Prinses Irenestraat 49, 6661EA in Elst.

Natuur op het landgoed
Op Landgoed Overbetuwe zijn altijd
veel dieren te zien. Dieren die wij voeren op de boerderij en in de eendenwei.
We hebben ook pauwen die vrij over het
hele landgoed rondlopen. Pauwen hoeven we niet te voeren want die scharrelen hun eigen voer bij elkaar. Natuurlijk
zijn er ook wilde dieren zoals konijnen,
hazen en allerlei vogels en heel soms een
vos. Met de vos zijn wij niet zo blij, zeker
nu niet, want er lopen ook jonge pauwen rond. Het eerste nest is dit jaar van
een wit vrouwtje. Zij heeft twee witte en
twee gekleurde jongen. Dat is best wel
bijzonder want over het algemeen overheerst de donkere kleur. Ook de pauw
met jongen loopt vrij over het terrein.
Wil je ze zien, kom dan naar Landgoed
Overbetuwe aan de Uilenburgestraat 1b
in Heteren. Lekker wandelen over het
landgoed, dan kom je ze zeker tegen.

Heel Heteren Happy
houdt het strandje bij ‘De Put’ schoon
Met het mooie weer genieten veel mensen weer van ons mooie nieuwe strandje
bij ‘De Put’. Helaas ruimt niet iedereen
zijn of haar afval op. Daarom zijn we
vorig jaar gestart met het initiatief Heel
Heteren Happy. Met een groepje vrijwilligers houden we het strandje en directe
omgeving schoon. De gemeente heeft
ons voorzien van afvalknijpers en Dekker Groep zorgt ervoor dat het verzamelde afval regelmatig wordt opgehaald.

en dat schroeven we op naarmate het
warmer wordt en er meer afval op het
strand wordt achtergelaten. Verder doen
we één keer per maand een grotere ronde
in groepsverband (iedereen die op dat
moment tijd en zin heeft).

Heel Heteren Happy bestaat nu uit zo’n
negen vrijwilligers. We werken bij toerbuurt op basis van een rooster. In het
begin van het seizoen een keer per week

Enne… Heteren wordt natuurlijk pas
helemaal happy als iedereen z’n eigen
troep gewoon meeneemt en hooguit wat
voetsporen achterlaat :-)

We kunnen altijd extra handen gebruiken. Heb je interesse om mee te doen?
Neem dan contact op Hein van de Wijgert
(heinvdwijgert@gmail.com).
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> grafisch ontwerp
> websites
> projectmanagement
logo – huisstijl – brochure/folder
website – boek/magazine – adv.

RVS producten op maat

Balustrades
Trapleuningen
Aanrechtbladen
Keukenachterwanden
Tafels (voor binnen en buiten)
HTI-RVS | Uw specialist in RVS maatwerk

bij elke
nieuwe opdracht

korting op
haarverzorging
bij Piki’s

Stijlvolle RVS producten en projecten. Op maat voor u gemaakt.
Voor de zakelijke markt én voor particulieren. Inclusief montage
en installatie op locatie.

Bel (0318) 65 31 32 | www.hti-rvs.nl

Bij een nieuwe opdracht krijgt u van ons een Piki’s-kortingsbon
die u kunt verzilveren in de kapsalon.

Zomerconcert
Couleur Locale
Op 7 juli staan de deuren van de RoomsKatholieke kerk in Heteren wagenwijd
open. Zangkoor Couleur Locale geeft dan
namelijk zijn jaarlijkse zomerconcert in
de schilderachtig gelegen kerk met haar
fraaie akoestiek. De toegang is gratis,
maar zoals altijd staat een spaarvarken
klaar bij de uitgang.

Kampioenen 6e klasse-09 op de foto: Bovenste rij: Anouk, Jorrick, Maaike (de dames begeleidden
het elftal voortreffelijk), Jan, Martijn, Frank, Ron, Gio, Etiënne, Bart en Dennis. Onderste rij:
Paul, Peter, Pascal, Jan, Herman, Jeffrey en Edwin (Sander en Sven ontbreken op de foto).

Behalve ons gevarieerde wereldrepertoire, met liederen uit alle windstreken,
zullen deze middag ook veel Bosnische
liederen op het programma staan.
Met dit concert wordt dan ook afscheid
genomen van dirigent Sead Siocic, die
ons elf jaar heeft geleid. Hij gaat weer terug naar Bosnië. Gelukkig hebben we al
een nieuwe dirigent gevonden die ons na
de zomer gaat begeleiden.
Na het concert is er voor oud-koorleden
en belangstellenden gelegenheid om afscheid te nemen van Sead.
Aanvang zondag 7 juli is 14.30 uur, komt
allen!

S.D.O.O. 3 kampioen,
dat we dit mogen meemaken!
Vanwege grote belangstelling waren er
voor de zaterdag competitie 2018-2019
twee teams van S.D.O.O. ingeschreven.
Het derde elftal was een ‘gelegenheidselftal’, met alle leeftijden. De jongste nog
geen twintig, de oudste al een tijdje boven
de vijftig. Dat de jongeren niet zonder
de oudjes konden – en andersom – werd
al snel duidelijk. Het bleek een gouden
greep. Een aantal bekerwedstrijden werd
gewonnen en de competitie ging voortvarend van start; winst op Blauw Geel, DTS
en WAVV.

competitie. Een belangrijke inhaalwedstrijd, een 9-3 monsterzege op Redichem,
zorgde voor een ‘gaatje’ met de nummer
twee WAVV. Drie wedstrijden voor het
eind van het seizoen werd het ‘onmogelijke’ toch waarheid. In een enerverende
wedstrijd bij GVC werden we luid toegezongen en toonde Jeffrey zich een onmisbaar en waardig kampioen.

Zijn we dan klaar? Nee, want WAVV werd
ook in eigen huis verslagen en we maken
jacht op de honderdste treffer! Die moet
in de laatste wedstrijd gaan vallen! (red.
De trainingen werden altijd, onder de Uiteindelijk zijn er 103 doelpunten gebezielende leiding van Jan, drukbezocht. maakt). Dat ik dit heb mogen meemaken!
Wie scherp was op de training, wilde dat
ook laten zien op de zaterdagmiddag. Herman, 52 jaar en voor het eerst kampioen
Denk maar niet dat de reservebank altijd
gevuld was met de oudsten van het elftal! Ook een artikel plaatsen....
Wil je ook een artikel plaatsen namens

Tennissen in de zomer
Bij de HTV is het mogelijk om in de
maanden juli en augustus onbeperkt te
tennissen voor 20 euro.
Dus doe mee en meld je aan!

Voor meer informatie kun je terecht bij
Marjo Loosman (06-50208492) of stuur
een mail naar bestuur@dehtv.nl

De wintermaanden gingen wat stroever.
Op een zeer koude donderdagavond,
eind november, hebben we onze enige
verliespunten geleden, een gelijkspel bij
Uchta. Vaak kwamen we op achterstand,
maar met wat peptalk wisten we als team
toch het doel van de tegenstander weer te
vinden. Zijn we dan toch een klein beetje
‘mooi weer’ voetballers?

jouw vereniging, stichting, straat of ander
initiatief in de volgende editie? Stuur dan
uiterlijk voor 11 oktober 2019 jouw artikel
naar hetereninactie@peperbus-heteren.nl.
Een bericht voor ‘Heteren in actie’ telt
maximaal 140-150 woorden. Eventuele
foto’s graag met voldoende resolutie aanleveren. Op basis van beschikbare ruimte
wordt de grootte van de foto aangepast.
De volgende Peperbus verschijnt op

In februari startte de tweede helft van de

8 november 2019.
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Lia van de Kaa gaat eind juli tijdens
de rolstoel4daagse 4 x 15 km rollen
om geld op te halen voor Matchis, het
Nederlands Centrum voor Stamceldonoren. Vanzelfsprekend is dit
niet, want drie jaar geleden kon Lia
nauwelijks 500 meter op eigen kracht
rollen.

DOOR JOHAN KROES

Lia doorbreekt grenzen voor het goede doel
Van de Kaa (53) zit zelf in een rolstoel, omdat ze te maken heeft
met artrose en posttraumatische dystrofie. Een elektrische rolstoel leek aanvankelijk de enige optie om vooruit te komen, maar
met de nodige wilskracht wist ze voldoende kracht en conditie op
te bouwen om zelfstandig vijftien kilometer te gaan rollen. “Mijn
arts gaf aan dat dit met mijn ziekte eigenlijk niet mogelijk was.
Hij stond er versteld van. Vijftien kilometer is dan ook wel het
maximum. Zelf vind ik het leuk om te doen en het geeft mij een
geweldig doel om voor te gaan. Op dit moment train ik vijf keer in
de week bij Reflex. Dat ik op deze manier mijn grenzen kan verleggen, geeft mij echt een kick.”

Laatste kans

Lia kwam bij Matchis terecht door een kennis met leukemie, die er
weer bovenop gekomen was met een stamceldonatie. “Leukemie
of een andere bloedaandoening kan iedereen overkomen”, legt
Van de Kaa uit. “Daar wil ik graag iets aan doen. Voor sommige
patiënten is een stamceltransplantatie de laatste kans op leven.
Vorig jaar zou ik het eigenlijk al doen, maar toen ging de rolstoel4daagse niet door vanwege de hitte.” Lia hoopt in totaal duizend
euro bij elkaar te rollen.

Doneren kan via https://www.sterkvoormatchis.nl/actie/lia-van-de-kaa/donateurs
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Voor de Johan Derksens onder ons is het even slikken, maar meisjesvoetbal is in populariteit alleen maar winnende. De Oranje
Leeuwinnen spelen deze maand op het WK voetbal in Frankrijk en dat zorgt ervoor dat Nederland weer even in de ban is van
het damesvoetbal. Wat maakt meisjesvoetbal nou zo leuk en de grote vraag blijft natuurlijk: Kunnen meisjes net zo goed voetballen als jongens? Bij S.D.O.O. voetballen inmiddels al ruim dertig meiden in verschillende leeftijdsklassen. Ik ga op onderzoek
uit en bezoek een wedstrijd van de meiden onder dertien. Een team boordevol giechels die dit seizoen een topprestatie hebben
geleverd met een tweede plaats in hun competitie.

DOOR FRANK SICCAMA

Meisjesvoetbal
ongekend populair in Heteren
Op een mooie zaterdagmorgen zie ik de MO 13 hun leeftijdsgenoten van Eldenia compleet wegspelen. Eldenia is toch een grote club in deze regio, maar dit team wordt volledig terecht met 6-1
naar huis gestuurd. Dat gaat ook nog eens gepaard met goed voetbal. Samenspel Doet Ons Overwinnen en dat is duidelijk zichtbaar. Trainer Gerard van de Top is in zijn sas. Hij is dit seizoen
de hoofdtrainer en geeft aan blij verrast te zijn hoe gemotiveerd
de meiden altijd zijn. Trainingen worden nauwelijks overgeslagen en ze gaan er altijd vol voor. Zijn assistent, Eddy Vermeulen,
geeft aan dat het teamgevoel, zowel binnen als buiten het veld,
de grote kracht is van de prestaties van ‘hun meiden’. Het teamgevoel wordt bevorderd, doordat er naast het leren voetballen ook
leuke activiteiten georganiseerd worden door de begeleiders. Een
belangrijke spil daarin is leidster Sabine Tiemessen, die spreekt
van ‘ons dreamteam’. Zij begeleidt de meiden in de kleedkamer
en zit naast de wisselspeelsters op de bank. “De sfeer is eigenlijk
altijd goed. Het contact met de meiden, maar ook met hun ouders,
is erg fijn. Iedereen is bereid om mee te helpen en het team aan
te moedigen. Voor mij is juist dit team het bewijs dat voetbal ook
echt een sport voor meiden is.” Sabine roept meiden die nog twijfelen om te gaan voetballen op om eens contact op te nemen met
S.D.O.O. en een keertje mee te trainen met een van de teams. Voor
volgend seizoen zijn er al weer nieuwe aanmeldingen!
Dan de meiden zelf. Keeper Nikki Eulink (11) voetbalt alweer vijf
jaar en is met voetballen begonnen omdat zij dat origineel vond.
Destijds waren er nog niet zoveel meiden bij S.D.O.O. “Ik woon dan
wel in Driel, maar daar wil ik niet voetballen. Mijn vriendinnen
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voetballen allemaal bij S.D.O.O.” Rechtsbuiten Suus Oostrom (12)
voetbalt alweer vier jaar en zegt dat voetbal ‘gewoon cool’ is. Dat
het aanstekelijk is als meer meiden gaan voetballen bewijzen
rechtsmidden Fiorella Gagliano (11) en laatste man/vrouw
Roxanne Polman (12). Zij zijn beiden gaan voetballen omdat een
aantal meiden uit hun klas ging voetballen. Fiorella voetbalt
inmiddels alweer vijf jaar en vindt voetballen ook al de coolste
sport die er is. Roxanne ging drie jaar geleden met een vriendin
mee naar een training, maar moest vervolgens wel haar ouders
nog overhalen om te mogen voetballen. “Die vonden het meer
een sport voor mijn broertje. Toen ik aangaf te willen stoppen
met streetdance mocht ik alsnog op voetbal.”
Spits Mila Veenendaal (11) ging twee jaar geleden bij een trainingsdag kijken en werd meteen enthousiast. Zij geeft aan dat
zij vooral de gezelligheid belangrijk vindt. “Daarnaast heb ik er
superveel vriendinnen bij gekregen”, aldus Mila. Linksback Pien
Siccama (12) is al haar hele leven vriendin van Mila en ging eveneens naar de bewuste trainingsdag. Pien vindt S.D.O.O. een mooie
club en roemt de gezelligheid in het team. Eigenlijk is er geen enkele speelster die de gezelligheid niet noemt als reden om te gaan
voetballen. Ook linksbuiten Isabel Davelaar (13) is van de gezelligheid en geeft aan dat zij ook buiten het voetbal veel dingen samen
doen. Er werd een sinterklaasavond gevierd, er zijn filmavonden
georganiseerd, er werd met zijn allen meegedaan aan de eieractie.
Straks is er nog een teamuitje, een voetbalkamp en als afsluiting
een wedstrijd tegen de ouders met een barbecue met de hele bende. En denk maar niet dat ook maar een van de meiden afhaakt…

MEIDEN ONDER 13

Als ik de meiden naar hun favoriete voetballer vraag, is eigenlijk
steevast het antwoord: Lieke Martens. Geen Christiano Ronaldo
of Lionel Messi? Nee, want meiden kunnen zeker zo goed voetballen als jongens is het veelgehoorde antwoord. Rechtshalf Esmay
Vermeulen (12) vindt dat meiden vaak meer een team vormen dan
jongens, verdediger Amber van de Valk (12) is heel zeker en vindt
meiden veel beter. Dat komt omdat meiden elkaar meer accepteren en sneller vriendinnen worden. Voorhoedespelers Vera van de
Top (12) en Jasmijn Vink (12) geven aan dat de meiden kortgeleden
hun leeftijdsgenoten van de JO13 nog met 2-1 verslagen hebben in
een oefenwedstrijd. Beide meiden zijn dit seizoen pas begonnen
met voetballen en kunnen zich nu al niet meer voorstellen dat zij
een andere sport gaan doen. “Doordat een aantal klasgenootjes
voetbalde en daar heel enthousiast over is, zijn wij ook gaan voetballen.”
Ik stel de meiden de vraag bij welke club zij graag zouden willen
voetballen, als zij één dag van club mochten wisselen. Het is natuurlijk niet geheel onverwacht dat de meeste meiden voor de
Oranje Leeuwinnen kiezen. Rechtsback Lucy Workel (12) en
middenvelder Sophie van Aggelen (11) kiezen voor Ajax, terwijl

middenvelder Iris Jansen (12) bij Feyenoord zou willen spelen.
Sophie lijkt verliefd op Ajax-middenvelder Donny van de Beek,
terwijl Iris liever Feyenoord spits Nicolai Jörgensen aan de haak
slaat. Als ik de meiden vraag wat er nou zo leuk is aan S.D.O.O. en
wat er beter zou kunnen, krijg ik een keur aan antwoorden. Over
een ding zijn alle meiden het eens: het roken langs de zijlijn moet
verboden worden. Middenvelder Natascha de Kok (12) geeft aan
dat zij dat erg smerig vindt. Roken hoort niet bij sporten! Verdediger Lisanne Nijenhuis (11) vindt dat er wel wat kleedkamers bij
mogen komen, want kleedkamers moeten soms gedeeld worden.
Verder geeft zij aan het heel erg leuk te vinden als er voor de meiden
ook echte meidenvoetbalkleding zou komen. Gelukkig overheerst
bij alle meiden het goede gevoel bij S.D.O.O. Het is een kleine maar
fijne club, waar nog echt naar de jeugd gekeken wordt. Er worden
veel dingen georganiseerd bij S.D.O.O., ook buiten het voetbal om.
Isabel vindt dat er best meer reclame gemaakt mag worden voor het
meidenvoetbal bij S.D.O.O. Nou Isabel, bij deze! De verslaggever
is ervan overtuigd dat meidenvoetbal helemaal bij S.D.O.O. thuis
hoort. Lucy sluit af met de quote van de dag: “S.D.O.O. is een heel
gezellige club met een heel mooi motto! SAMENSPEL DOET
ONS OVERWINNEN!”

Foto’s: Paul de Kok
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Kinderen spelen niet genoeg buiten. Veel kinderen gebruiken hun vrije tijd liever voor Fortnite of andere games dan dat ze
buiten spelen. Het gebruik van een mobiele telefoon of een spelcomputer wordt vaak geprefereerd boven een potje voetbal
of verstoppertje. Dat moet anders, vond onder andere Tijn Blokzijl.

DOOR SEBASTIAAN JANSEN

Tweede van links: Tijn Blokzijl

De sportbus brengt kinderen
in Heteren in beweging
Iedere donderdagmiddag tussen drie en vier uur kunnen kinderen uit Heteren binnen of buiten sporten
onder leiding van Tijn Blokzijl en Coen Schaap. Het
aanbod is divers. Er zijn spelletjes voor de allerkleinsten klaar gezet. Je kunt meedoen aan spellen opgezet
door de spelleiders of zelf sportartikelen uit de bus
halen en dan je eigen spel opzetten.

Deze halen wij iedere donderdag in Elst op en we gebruiken de sportvoorwerpen voor de kinderen. Na
toestemming van de gemeente hebben wij het project
voorgelegd aan scholen en kinderdagverblijven. Deze
waren na onze presentatie enthousiast en dat heeft
bijgedragen aan de populariteit van het project.”
Succesvol project

“Het CIOS Arnhem heeft ons de stageopdracht gegeven om een nieuw project op te zetten. Wij bedachten het project ‘de Sportbus: Overbetuwe Beweegt’.
Als scriptieopdracht hadden wij het idee om jongeren
uit huis te halen en in beweging te krijgen”, vertelt de
twintigjarige Tijn Blokzijl. “Buiten de gymles, wordt
er door vele kinderen helemaal niet gesport of nauwelijks bewogen. Wij wilden dit veranderen en hebben
het project van de sportbus uitgewerkt en bij de gemeente Overbetuwe ingediend.”
“Ze vonden het natuurlijk een geweldig idee, maar het
probleem was het budget. Ieder nieuw project moet in
de krappe begroting van de gemeente gepast worden
en dat was nog niet gemakkelijk. Maar de gemeente
stemde gelukkig in en heeft ons verder goed geholpen”, zegt de hockeytrainer uit Heteren. “Zij hebben
een bus en sportartikelen ter beschikking gesteld.

“Er wordt op de donderdagmiddag veel gevoetbald
door de jongens en meiden. Sommige meiden tennissen graag en de allerkleinsten doen graag mee aan
onze opgezette spelletjes. Bij goed weer kunnen wij op
het voetbalveld aan de Kamperfoeliestraat terecht en
bij slecht weer staat sporthal Het Binnenveld tot onze
beschikking.”
De scriptie van Tijn is geslaagd en hij wil graag een
vervolg geven aan het succesvolle project. “Wij willen
de sportbus graag in de hele gemeente Overbetuwe
inzetten. Het zou geweldig zijn als ons project naar de
gehele gemeente wordt uitgebreid. De eerste aanzet is
er al.”
De sportbus doet zijn werk in Heteren en kinderen
komen in beweging. Het succes van de stageopdracht
van Tijn werpt zijn vruchten af en hopelijk weet hij
meer plaatsen in beweging te krijgen.

Foto: FotoSuzan

Schoolproject
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Samen met de tachtigjarige Karel van Wiggen sta ik op de begraafplaats achter de Nederlands Hervormde kerk. Op het dijkje
achter de heg lopen de schapen rustig en vredig te grazen. Bij de meeste graven staan bloemen of een plantje. “Dit nieuwe
deel ligt hoger en loopt schuin af, omdat dit een vereiste is van het Waterschap. Er is op dit nieuwe deel ruimte voor in totaal
120 graven. Met zo’n tien begrafenissen per jaar kunnen we tientallen jaren vooruit.

DOOR JELLE LOOSMAN

Karel van Wiggen:

‘Zorgvuldig en respectvol’
Wanneer iemand overleden is, gaat Karel van Wiggen kijken of
er een geschikte plaats is voor een graf. Sinds 2005 worden hier
de graven met een kleine graafmachine gedolven. Dit wordt verzorgd door een bedrijf uit Heteren. Voor die tijd was het de koster
die zorgde dat het graf met de schop werd gedolven. Delven betekent letterlijk graven. Een grafdelver is iemand die een graf graaft
voor een overleden persoon. Na de begrafenisceremonie wordt het
graf gesloten en de grond teruggeplaatst. Het duurt dan ongeveer
een half jaar voordat de steen geplaatst kan worden. De reden hiervoor is dat de grond goed moet inzakken. Anders kan de grafsteen
na verloop van tijd namelijk scheef komen te liggen. Grafstenen
zijn gemaakt van natuursteen; hardsteen, marmer of graniet.
“Op de begraafplaats zijn enkele graven, dubbele graven en grafkelders. De meeste graven worden voor een periode van dertig
jaar gehuurd. Daarna kan met tien jaar verlengd worden. Een graf
kan worden geruimd als de termijn verstreken is. We zijn echter
niet verplicht om het graf meteen te ruimen en het gebeurt hier
dan ook niet. Simpelweg omdat we de ruimte niet echt nodig hebben. Op dit moment zijn we aan het bedenken hoe we omgaan met
de oude graven. Het is namelijk belangrijk dat de begraafplaats
onderhouden wordt en een nette uitstraling heeft.”
Intussen zijn we over het kiezelpad naar het oudste deel van de begraafplaats gelopen. In de schaduw van de imposante, rode beuk

“Onder het luiden van de klok van de Peperbus wordt de overledene naar zijn laatste rustplaats gebracht. De kist wordt op een
baarwagen naar het graf gereden en op twee balken geplaatst.
De balken steunen op stevige schotten die in het graf staan. Het
is mogelijk dat de nabestaanden zelf de kist laten zakken. Dit
gebeurt met behulp van twee of drie sterke touwen, waarbij de
nabestaanden op houten planken staan die langs het graf zijn
gelegd. De overledene wordt altijd met het voeteneinde naar het
pad gelegd. Daarna kan de kist met bloemen en aarde worden
toegedekt.”

staan twee monumentale grafstenen. Dit geeft een mystieke sfeer.
Sommige van de oude grafstenen zijn verweerd of gebroken en
de tekst is nauwelijks meer leesbaar. “In 1834 is de kerk, die tegen
de Peperbus aangebouwd was, ingestort. De sporen waar de kerk
tegen de toren was aangebouwd zijn nog zichtbaar. Onder deze
graven liggen nog de fundamenten van de kerk. Een bijzonder
graf is het familiegraf van Dr. Jonkers Nieboer. Zeven kinderen
van het gezin en de moeder zijn in augustus 1862 allemaal overleden aan ‘difteritis’. Het graf bestaat in totaal uit twintig overledenen van de verdere familie.
Ook vallen de vele oude graven van de van Lonkhuijzens op. Dat
was een zeer belangrijke familie die veel grond en boerderijen
bezaten. Er is volgens van Wiggen overigens nog wel ruimte om
op dit oude deel een graf te realiseren. Alleen kan het niet op elke
gewenste plek. Het is namelijk niet mogelijk om overal met een
graafmachine te komen.
Karel van Wiggen is, samen met twee andere vrijwilligers van de
kerk, betrokken bij de ongeveer tien begrafenissen die hier per
jaar plaatsvinden. “In 2011 ben ik dit vrijwilligerswerk gaan doen.
De koster van de kerk was gestopt en hij deed ook de graven. Ik ben
diaken en ook kerkrentmeester geweest. Het is heel belangrijk om
zorgvuldig en respectvol te zijn. Voor de nabestaanden is dit erg
belangrijk. We hebben goede contacten met alle uitvaartondernemers. En het is een taak om de begraafplaats te onderhouden.
Het gras moet gemaaid worden en de paden aangeharkt. Verder
houd ik een grafboek bij, dat begint in 1933. In dit begrafenisregister staat per graf wie erin begraven ligt en wanneer de begrafenis was. Elk graf heeft een nummer, bij opmerkingen staat of
het een enkel of een dubbel graf is.”
“Er komen elke dag wel mensen naar het kerkhof; nabestaanden
en ook geïnteresseerden, mensen die aan het fietsen of wandelen
zijn en even stoppen. Het is dan ook een bijzondere begraafplaats
met veel historie en verhalen. Ach, het is geen fysiek zware taak,
ik hoef geen graven te delven zoals vroeger het geval was. Vind
het wel ‘zwaar’ als er jonge mensen of kinderen begraven worden.
De meeste mensen hier kiezen overigens vanuit hun geloofsovertuiging voor begraven. Je vindt hier dan ook geen urnenmuur
of uitstrooiplek. Voor mij is het logisch dat ik begraven word bij
mijn vrouw, dat staat vast.”

Foto: Foto Roncken

Het oude, lager gelegen, kerkhof bestaat uit ongeveer 450 graven.
Vanaf 1850 zijn daar de eerste inwoners van Heteren begraven.
Waarschijnlijk werd er al begraven vanaf 1350, uit die tijd dateren
namelijk de Peperbus en de ingestorte kerk.”

23

HETEREN bv

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

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

WWW.JACOBSHETEREN.NL

De identiteit van ons dorp vanaf de snelwegafrit tot aan de dijk langs de Rijn verbeelden. Dat is het doel van de kunstroute in
Heteren. Drie kunstenaars presenteerden in mei hun ontwerp aan het dorp. Was u er niet bij? De Peperbus praat u graag bij.
DOOR ROELIE VAN DER WEIDE

Wat voorafging

Iedere twee jaar stelt de gemeente geld beschikbaar voor een kunstproject in een van de dorpen. Nu is Heteren aan de beurt. In overleg met
de kunstadviescommissie en de Dorpsraad heeft de gemeente drie kunstenaars geselecteerd uit zo’n 25 inschrijvingen. Voor een budget van
85.000 euro wordt op vijf plekken een kunstvoorwerp neergezet.

1

3

2

De ontwerpen
1

De groei & bloei kunstroute

Barbara Recourt en Fons Broess laten een meisje groeien via een zaailing in vijf stappen van klein naar groot.
Zij haalden hun inspiratie uit ‘De Plukroos’ waar vroeger fruit werd gebracht ter verwerking en het feit dat
ons dorp aanzienlijk gegroeid is, van de dijk richting
de A50. Het meisje, Floortje of Roosje van Heteren geheten, wordt ondersteund door een labyrint en bloemmotieven in de bestrating en een grote metalen bloem
bij de snelweg. Daar komt ook het grootste meisje te
staan, dat gasten verwelkomt.
Bijzonder is dat lokale bedrijven zich inzetten voor het
maken van de kunst.
2

De torenroute

Alphons ter Avest maakt een kerkgebouw op zijn kop
in het water bij de snelweg en plaatst onderdelen van
de kerk, zoals de klok en de bekers, langs de route, richting de Peperbus. Hij ziet de Peperbus als de voordeur
van Heteren, die door de komst van de snelweg de achterdeur is geworden. Het dorp op zijn kop. Een lijnenspel geeft het fundament van de kerk weer en wordt in
de bestrating verwerkt, al dan niet met banken en
fonteinen. Bijzonder is dat de klok, die op het nieuwe
dorpsplein is gedacht, tegelijkertijd een watertappunt
is: de Klokkolk.

Onze
kunstroute
3

Eigen huis is goud waard

Maria Roosen kiest voor gouden dierenverblijven.
Huisdieren zijn van alle tijden en hun dierenverblijven vormen een mooie verbinding voor het dorp. In
blinkend goud ziet u straks een tien meter hoog ooievaarsnest, eendenkooi, konijnenhok, duiventil en een
hondenmand. Op het dorpsplein worden deze dieren
bovendien gestapeld. Net als de Bremer stadsmuzikanten en voorzien van een fontein. Bijzonder is dat de
hondenmand als een mooie fotoplek is bedacht.

De plaatsing van de kunstwerken is in 2020 gepland.

De keuze

Tot en met 3 juni kon iedereen stemmen op zijn of
haar keuze via de website van de gemeente of tijdens
de presentatiebijeenkomst.
De keuze van het dorp wordt samen met het advies
van de vakjury, bestaande uit leden van de kunstadviescommissie en de Dorpsraad, voorgelegd aan het
college van Burgemeester en Wethouders. De uiteindelijke keuze wordt vervolgens uitgewerkt tot een
definitief ontwerp.
Is Heteren, na de wolkenkunst en ‘drol op een stokje’,
klaar voor het volgende kunstproject? Kunst roept
doorgaans reacties op. Het uiteindelijk gekozen ontwerp gaat straks ongetwijfeld de tongen los maken.

Als het goed is heeft het
college op 25 juni besloten
welk kunstwerk in Heteren
wordt gerealiseerd.
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Vrijwilligers verdienen
een steuntje in de rug
Een fijn dorp maak je samen. Deze uitgave van de
Peperbus is net als eerdere nummers een weerslag van
gemeenschapszin. Van de speelweek van Fun4Kids
tot het dappere groepje dat probeert het strandje bij
de plas een beetje proper te houden. Allemaal het
werk van vrijwilligers die het beste voor hebben met
Heteren. Trouwens: de Peperbus zelf is ook zo’n vrijwilligersproject, van de schrijvers tot de bezorgers.

Jammer is het wel dat veel van de cheques niet zijn
gebruikt. Van de in totaal ruim 15.000 cheques die
in totaal tot nu toe in Heteren en in enkele andere
plaatsen zijn bezorgd, zijn er 4676 aangemeld. Je zou
kunnen zeggen dat er zo voor bijna 83.000 euro bij
het oud papier is beland. Ook in Heteren bleef in de
laatste ronde nog meer dan de helft van de cheques
liggen.

Heterenaren die het te druk hebben om zich voor
zoiets in te zetten of die er niet fit genoeg voor zijn,
kunnen tóch iets doen voor een levendig en leefbaar
dorp. Want behalve de inzet van vrijwilligers is er ook
nog iets anders nodig om veel van deze initiatieven
van de grond te krijgen en gaande te houden: geld!

Sommige mensen menen daarom dat OverbetuweDoet toch te ingewikkeld van opzet is en dat de gemeente maar beter op de klassieke manier geld kan
toewijzen: iemand met een plan vraagt subsidie aan
en krijgt na goedkeuring een bedrag. Maar daarmee
missen we wel een effect dat OverbetuweDoet wél kan
bereiken: betrokkenheid!

Elke inwoner van Heteren kan helpen een beetje
geld in de goede richting te duwen. De gemeente
Overbetuwe heeft de afgelopen jaren in Heteren
enkele malen voor tienduizenden euro’s goededoelencheques verspreid, per post bezorgd op elk
adres. Met deze OverbetuweDoet-campagne wil de
gemeente betrokkenheid bij plaatselijke initiatieven bevorderen. Iedereen kan de code op zijn of haar
cheque invullen op de website Overbetuwedoet.nl,
bij het favoriete doel. Of het nu om de kinderspeelweek, een vlindertuin bij de kinderboerderij aan de
Uilenburgsestraat of een barbecuefeestje voor jongeren. Iedereen heeft de kans om met het activeren van
de ontvangen code de vrijwilligers bij deze projecten
een duwtje in de rug te geven.

Uit eigen ervaring weten we bij de redactie van de
Peperbus dat het de burger moed geeft als blijkt dat de
dorpsbewoners, onze lezers, dit blad daadwerkelijk
steunen met hun cheque. Hetzelfde geldt zeker voor
de organisatie en de vrijwilligers van Fun4Kids en
initiatiefnemers van andere projecten.
De gemeente heeft de ervaringen met OverbetuweDoet na de eerste ronden de afgelopen tijd op een
rijtje gezet. Bij de Peperbus gaan we er van uit dat
komend najaar een nieuwe ronde volgt, misschien
met aanpassingen die de deelname kunnen bevorderen.
In dat geval zullen we ons blad zeker weer aanmelden
als initiatief voor OverbetuweDoet. Ons motto is niet
voor niets ‘voor en door Heteren’.
Redactie de Peperbus
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Er is veel te vertellen!
We hebben het al regelmatig benoemd: Heteren is in ontwikkeling en is begonnen
met oogsten. Het feit dat in deze editie van de Peperbus ook artikelen staan met
meer informatie over Hart van Heteren, de kunst-entree-route en WatBeters
bewijst dit eens te meer. Wil ook jij een bijdrage leveren en onderdeel zijn van
uitdagende projecten? Lees dan hieronder de alinea ‘Nieuwe dorpsraadsleden’
en neem contact met ons op!

Een nieuwe voetbalkooi
Een ander mooi voorbeeld van samenwerking is de realisatie van de nieuwe
voetbalkooi aan de Narcissenstraat.
Bewoners en de gemeente hebben gezamenlijk in anderhalf uur de oude constructie gedemonteerd, waardoor de
leverancier van de nieuwe voetbalkooi
tijdig kon starten.

Co-creatie brengt
succes!
Tegenwoordig staan samenwerking en
participatie centraal. Bij projecten zoals
het herinrichten van de Flessestraat en de
Kastanjelaan is een mooie vorm gevonden.
Zowel aanwonenden, experts, de gemeente
als de Dorpsraad zitten met elkaar aan tafel
en gaan samen de dialoog aan. Iedereen heeft
inspraak en focust op het resultaat. Men weet
verschillen te overbruggen en komt samen
verder!
Heteren viert vrijheid

Vrijheid is niet vanzelfsprekend en daarom
moeten we dit blijven vieren! Een groep
initiatiefnemers heeft daarom de handschoen opgepakt om de 75 jaar vrijheid van
Heteren groots te vieren. Om dit mede mogelijk te maken zijn enkele vrijwilligers al langs
de deuren gegaan om hiervoor te collecteren.
Meer initiatieven zullen spoedig volgen.
In de Tweede Wereldoorlog is er ook in ons
dorp hevig gevochten voor onze vrijheden en
dit mogen we niet vergeten. Met een kleine
bijdrage houden we deze gedachte samen
in stand! Heb je de collecte gemist en wil
je graag doneren? Maak dan jouw bijdrage
over op rekeningnummer NL 84 INGB 0009
0281 41 t.n.v. Stichting Dorpsraad Heteren
o.v.v. ‘Heteren viert vrijheid’.

Meepraten?

Nieuwe dorpsraadsleden

Kijk eens op onze website

Ondanks vele mooie successen en lopende projecten
zijn er ook nog veel zaken die we graag zouden willen
oppakken. Daarom zijn wij op zoek naar nieuwe leden
die ons team zouden willen en kunnen versterken!

www.dorpsraadheteren.nl
voor onze agenda met alle
data van onze openbare
dorpsraadsvergaderingen.
Op deze avonden mag
iedereen meepraten en
krijgt iedereen gelegenheid
om zaken aan te kaarten.
Tot snel!

Wil jij je inzetten voor Heteren en durf jij je nek
uit te steken? Wil jij niet aan de zijlijn toekijken?
Overweeg dan om je aan te sluiten bij de Dorpsraad.
Neem voor meer informatie contact op met een
van onze dorpsraadsleden of stuur een e-mail naar
info@dorpsraadheteren.nl.
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Foto: FotoSuzan

Zonnepanelen vinden
hun weg naar Heteren

Bredeschool
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De Bongerd

Steeds meer mensen vinden het belangrijk om hun energie duurzaam op te wekken. Het is beter voor het milieu, maar het is in
veel gevallen ook goedkoper. De Coöperatie WatBeters voor Heteren Driel en Randwijk (HDR) speelt hier op in en wil meer zonnepanelen laten plaatsen, met als doel dat het dorp er ook beter van wordt. Voorzitter Johan Dekkers vertelt over WatBeters HDR.
DOOR FRANK SICCAMA

Een aantal jaren geleden is het initiatief om zelf
stroom op te wekken voor het dorp ontstaan vanuit
de Dorpsraad. De gemeente Overbetuwe stelde het
dak van de Bredeschool voor de duur van vijftien jaar
beschikbaar om zonnepanelen op te laten plaatsen.
Niet veel later stelde ook verhuisbedrijf Jacobs zijn
dak beschikbaar en momenteel loopt een campagne
om zonnepanelen te laten plaatsen op het dak van
de sportzalen bij de Bongerd. Op dit moment heeft
WatBeters de beschikking over vijfhonderd zonnepanelen en dat zullen er straks ruim achthonderd zijn.
Hoe werkt het?

WatBeters initieert postcoderoosprojecten. Dit houdt
in dat zonnepanelen door meerdere mensen op een
lokaal dak worden gelegd. Een voorwaarde is dat deelnemers wonen in de postcoderoos die bij het project
hoort. In het geval van de Bongerd zijn dit de postcodes 6665, 6666 en 6668. Mensen kunnen certificaten
van zonnepanelen kopen voor zo’n 300 euro per certificaat. Deelnemers krijgen een korting op de energiebelasting op hun energierekening. De door de zonnepanelen opgewekte stroom wordt verkocht aan een
energieleverancier, op dit moment ENGIE. Dit betekent overigens niet dat mensen de overstap naar
ENGIE moeten maken. Het voordeel van je aansluiten bij ENGIE is wel dat dit WatBeters HDR elk jaar
50 euro per klant oplevert. Dit bedrag wordt vervolgens in een pot gestopt van waaruit duurzaamheidsen leefbaarheidsprojecten opgestart kunnen worden
ten behoeve van het dorp. Momenteel zijn deze projecten nog niet gestart, campagnes voor nieuwe daken
moeten namelijk eerst betaald worden. Dekkers verwacht echter dat er na het plaatsen van zonnepanelen
op het dak van de Bongerd, daadwerkelijk begonnen
kan worden met het vullen van de pot. De projecten
kunnen door leden aangedragen worden, maar kunnen ook van elders uit het dorp Heteren, en de inmiddels aangesloten dorpen Driel en Randwijk, komen.

zonnepanelen ook mee kunnen doen en uiteraard dat
de opbrengst weer geïnvesteerd gaat worden in het
dorp. Mensen vinden het ook makkelijk. WatBeters
zoekt alles uit en regelt het. Daarnaast is WatBeters
HDR ook gewoon verzekerd tegen eventuele beschadigingen aan panelen, zitten er garanties op de panelen en heeft het een service- en onderhoudscontract
met de leverancier. Het is wel van belang om even je
gebruik te checken, dan is het ook makkelijker om te
(laten) berekenen hoeveel zonnepanelen je aan wilt
schaffen. Een zonnecertificaat zal rond de 300 euro
kosten en het rendement zal tussen de 7% en 10% liggen, afhankelijk uiteraard van hoe zonnig het wordt.
Bedrijven kunnen overigens ook mee doen, maar
alleen als zij een kleinverbruik netwerkaansluiting
voor elektriciteit hebben (een verbruik van maximaal
10.000 kWh per jaar).

Johan Dekkers

Enthousiast

Dekkers is zeer enthousiast over dit project waarvan
hij een half geleden de voorzittershamer heeft overgenomen van Ronnie Groenewold. “Dat komt vooral
omdat ik zelf in de duurzame energiesector werkzaam ben. Ik ben van huis uit projectontwikkelaar
windenergie en heb bijvoorbeeld de windparken bij
Echteld en Culemborg ontwikkeld. Momenteel werk
ik bij TenneT. Dat is de landelijke hoogspanningsbeheerder die kabels en stopcontacten aanlegt voor
de windparken op zee. Wat mij betreft mag er dan
ook een windpark in onze buurt komen. Dan zal
WatBeters HDR zeker kijken wat de mogelijkheden
zijn om hieraan mee te kunnen doen. Alles voor een
duurzaam Heteren, Driel en Randwijk.”

De Voordelen

Als grote voordelen van het meedoen aan dit initiatief,
noemt Dekkers de grootschalige inkoop, waardoor er
een goed rendement en dus een korte terugverdientijd gerealiseerd kan worden. Verder het feit dat mensen met een huurwoning of een ongeschikt dak voor

Bestuursleden van de coöperatie WatBeters voor Heteren, Driel en Randwijk:
v.l.n.r. Jelle Sipkema, Johan Dekkers, Harold Schulte, Sylvia Sikkema en Siebe Visser.
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strijd voor mooiste tuin zou zijn, dan
is dit de mooiste!” Elly zegt: “Mijn tuin
had vroeger veel gras. Door Dik kwamen
er steeds meer planten en bouwwerken, tot al het gras was verdwenen.” Beide zitten glunderend aan tafel, terwijl een grote hond af
en toe aandacht vraagt.
Samen in de bus

Drie keer per jaar is er een kindermiddag in de sporthal:
De Storykeepers. “Ooit begon het met een videoserie, ‘De Storykeepers’, bestaande uit zeven delen met elk drie bijbelverhalen
erin verwerkt. Daarnaast deden wij spelletjes. Aan de jongere
kinderen vertelden wij een van de verhalen, want de videoserie
was voor hen minder geschikt.”

DOOR ROELIE VAN DER WEIDE

Aan het woord zijn Elly en Dik Vergunst. Al sinds 2001 organiseren zij, samen met zo’n 25 andere vrijwilligers, deze kindermiddagen. Elly is vooral van het spel, het onderbouwprogramma, de
uitnodigingsflyer en de PR. Dik spant zich in als manusje-vanalles, doet samen met de mannen het sjouwwerk en zet materialen
klaar. Andere vrijwilligers verzorgen alle administratie, vertellen
verhalen of begeleiden de kinderen.
Mooiste tuin

Elly (58) is kleuterjuf van de basisschool in Randwijk en doet al
sinds haar 14e aan jeugdwerk. Ze heeft daarvoor een garage vol
met spullen. Dik (75, maar zegt olijk 57 te zijn) is vooral heel
handig met knutselen met onder andere hout. De tuin aan de
Narcissenstraat staat vol met zelfgebouwde molens, huisjes en,
als laatste aanwinst, de grote boerderij.
Dik vertelt: “Ouderen en kinderen blijven vaak vol bewondering
staan om te kijken naar alles wat er in de tuin staat. Als er een wed-

Gevarieerd programma

De basis voor de kindermiddag is afkomstig uit de themamap
Bijbelvakantieweken. Elly hierover: “Vaak biedt dit programma
inspiratie voor onze middagen en doen wij het net even anders.
De middag begint altijd met het welkom en zingen met muziek.
Daarna volgt een sketch. Deze heeft altijd te maken met het verhaal uit de Bijbel dat daarna interactief gepresenteerd wordt aan
groep 1 t/m 3 en aan groep 4 t/m 8. Dan volgt een gevarieerd onderdeel: een gezellig en actief thema-spel (herfstvakantie), de
knutsel-workshops (januari of voorjaarsvakantie) en een spannende speurtocht (meivakantie). De Storykeepers zijn ook met
een knutselactiviteit te vinden op de kerstmarkt in Liefkenshoek.”
Het is een interkerkelijk programma, waarbij iedereen welkom
is. De uitnodigingen worden verspreid via de basisscholen, de
kerken, via een bord in de Jumbo, via de huis-aan-huis-krant Het
Gemeentenieuws en via Facebook. Iedere kind betaalt twee euro.
De onkosten worden gedekt door bijdragen van de Hervormde
Gemeente, de Vloedschuurgemeente en giften van particulieren.
Dik en Elly hebben nu al zin in het volgende seizoen Storykeepers,
met het thema ‘Schatrijk’. Elly: “Het zit gewoon in het bloed. Wij
genieten er zelf van om een Storykeepermiddag te organiseren.
Met als doel kinderen te laten genieten en de boodschap, Gods
liefde, door te geven.”

Foto: FotoSuzan

Storykeepers

De eerste ontmoeting tussen Elly en Dik was bijzonder. Elly zegt
hierover: “Je kunt er zomaar een roman over schrijven: het verhaal van de ongetrouwde juffrouw en de buschauffeur. Het begon
met een jongerenreis naar Hodot in Roemenië. Om een busje te
kunnen besturen moet je minimaal 24 zijn en veel jongeren waren
dat niet. Dus werden er chauffeurs gevraagd. Via via werd duidelijk dat Dik uit Gouda, in de vijftig en weduwnaar, ook wel mee
wilde. En dus zaten wij met elkaar opgescheept in dat busje. Het
was geen liefde op het eerste gezicht. Ik wilde, als ongetrouwde
vrouw, vooral geen aanleiding geven tot. Want vriendschapstrouw is wat anders dan huwelijkstrouw. Uiteindelijk heeft God
ons samengebracht en na drie jaar was ik wel zover om te kunnen
trouwen. Gelukkig was Dik bereid om naar Heteren te verhuizen,
want ik hoor echt niet thuis in de stad.”
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Op alle drie de basisscholen in Heteren spelen de leerlingen van groep acht dit jaar de eindmusical ‘Help, de beer is los!’.
Vervolgens ruimen ze hun laatjes leeg, gaan op vakantie en daarna mogen ze ‘los’ in de wereld van de middelbare school.
Hoe kijken ze hier tegenaan en wat zijn hun toekomstdromen?

DOOR JOHAN KROES

Zij vliegen Heteren uit
Leerlingen groep 8
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Iets met kinderen

Jasmijn Vink
Koningin Julianaschool > HPC

“Ik heb zin om nieuwe dingen te gaan ontdekken. Het lijkt
mij straks erg leuk om wiskunde te gaan doen en handvaardigheid, want ik vind het leuk om creatief bezig te zijn.
Later wil ik iets met kinderen doen. Eerst op een kinderdagverblijf werken en later wil ik op een basisschool voor
de klas staan. Van de basisschool ga ik de manier waarop de
juffen de dingen uitlegden wel missen. Dat doen ze rustig
en je kan het altijd volgen. Op de middelbare school gaat
het waarschijnlijk wel anders. In de klas ben ik rustig en kan
goed zelfstandig werken. Ik ben goed in rekenen en spelling. Eerst ging het niet zo goed met woordenschat, maar
dat gaat nu beter. Misschien dat ik later nog wel in Heteren
woon. Ik vind het een gezellig dorp. Misschien komen er
later nog winkeltjes, dat lijkt mij ook wel leuk.”
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Veel energie

Tom van der Oest
Haafakkers > HPC

“Straks kom je ook bij kinderen van andere scholen, dat
lijkt mij leuk. De leerkrachten van de basisschool ga ik wel
missen. Zij hebben mij geholpen om verder te komen. Vanaf eind groep zeven ben ik bijvoorbeeld heel erg vooruit gegaan met rekenen. Soms mogen we ook even een rondje om
de school rennen, om even onze energie kwijt te kunnen,
zodat je daarna weer goed kunt opletten. Dat heb ik wel
nodig, want ik heb best veel energie. Ik denk dat dit bij HPC
niet meer kan. Maar ik ga wel de sportklas doen. Later wil
ik natuurlijk profvoetballer worden, maar ook wel kok. Je
hebt dan contact met heel veel mensen en kunt dan lekker
voor hen koken. Als kok heb je met leuke dingen te maken
en daar kun je dan ook nog je geld mee verdienen. Heteren
vind ik een leuk dorp. Wel zou ik graag willen dat er meer
aandacht komt voor sporten, dat kinderen meer gaan
buitenspelen.”

Altijd gezellig

Hamza Qassir
“Ik was negen jaar toen we moesten vluchten uit Syrië. Als
het daar weer rustig wordt, dan willen we misschien terug.
Maar wel als ik klaar ben met leren. Nu woon ik alweer
drie-en-een-half jaar in Randwijk en vanaf groep zes zit ik
in Heteren op de Klimboom. Ik ga altijd met de fiets, dus
het HPC is straks maar een klein beetje verder. Het is hier
altijd gezellig. In de klas ben ik niet echt rustig. We praten
en lachen veel met elkaar. De juf moet daar soms wat van
zeggen. Ik ben goed in rekenen en spelling, maar taal vind
ik moeilijk. Later wil ik architect of automonteur worden.
Ik houd van tekenen en om met mijn handen te werken en
dingen zelf te repareren. Misschien wil ik later ook wel in
Heteren wonen. Ik vind het een leuke plaats. Er wonen heel
veel aardige kinderen.”

Basisschool te
makkelijk

Ilse Reinderink

Haafakkers >
Dorenweerd Co
llege

“Ik ga het tweetalige
onderwijs volgen. M
ijn beste vriendin
Louise gaat dat ook
doen en zelf wilde ik
er een tandje bij
doen. De basisscho
ol vind ik eigenlijk
te
makkelijk. Ook
vind ik het leuk om
in het buitenland m
et iedereen te kunnen kletsen. Dan ka
n niet als je alleen
Nederlands kunt
spreken. Al vanaf be
gin groep acht verh
eug ik mij op de
middelbare school. M
aar mijn vriendinnen
en de juffen ga
ik wel missen. Ze wa
ren er altijd voor mij.
Het leukste vond
ik als groep acht op ka
mp was, want dan gi
ngen we met alle
klassen verstoppertje
door de hele school
doen. Later wil
ik kok worden. Thui
s heb ik al een eigen
ele
ktrische kookplaat. Ik hoop ook in
een heel groot huis te
gaan wonen, met
een atelier en een ke
igrote keuken. Ik zo
u het leuk vinden
als Heteren een geze
llig pleintje krijgt, m
et een fonteintje
en winkeltjes en resta
urantjes.”

Foto: FotoSuzan

Klimboom > HPC
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KRUISWOORDPUZZEL

HORIZONTAAL

VERTICAAL

1 smart / open aanbouw / tuinkruid; 2 vlijt / toegang;

1 ijskegel / vrolijk / gesnaveld insekt; 2 dun / persoonlijk vnw.;

3 ingedikt vruchtsap /snel; 4 voorspoed; 5 streep / web /

3 Egyptische rivier / immers / mat; 4 bosmeertje / schelm /

wiel / gerecht; 6 gibbonaap / trillen / oosterse titel; 7 plaats op

speeltuintoestel; 5 grasland / muzieknoot; 6 slee / stof voor

Sumatra / het land bewerken; 8 niet-vakman / geliefde van Zeus;

regenkleding / voorzetsel; 7 neerslag / inkeping; 8 wisselborg-

9 stad in Engeland / tegoed; 10 afstandsmaat / invorderaar /

tocht / slot; 9 aardappelgerecht / partieel; 10 de dato (afk.) /

zwarte kraal; 11 deel van gemeente / een zekere / godin van

springhaas / uitroep; 11 gelofte / plezier; 12 tijdsaanduiding /

de dageraad / eikeschors; 12 ridder; 13 boos / verlangen /

militaire insluiting / vallei; 13 vlekkenwater / stad in Italië /

hoofdstad van Nigeria; 14 eerlijk / Zuid-Amerikaanse lasso;

opening; 14 Chinese rekenmunt / voorzetsel; 15 grote hoeveel-

15 strop / schoeisel / gesloten.

heid / zangstem / gesloten stand.
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1
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WIN

13
14

Contactgrill
15

OPLOSSING
H1-V5

H5-V10

H15-V13 H3-V2

H8-V6

H15-V3

H10-V6

H2-V11

H1-V13

H9-V15

Vul de kruiswoordpuzzel in en maak kans op een prijs! Stuur je oplossing per e-mail
vóór 1 augustus 2019 naar info@peperbus-heteren.nl

2000 W (hoog wattage voor snelle
bereiding), regelbare thermostaat,
het toestel past zich automatisch aan
de dikte van uw bereiding aan, 2 afneembare bakplaten (ca. 29 x 26 cm)
met antiaanbaklaag voor een gemakkelijke reiniging, met vetopvangbak,
incl. schraper voor het schoonmaken
van de grillplaten.
Deze Contactgrill wordt u aangeboden

Uit de juiste inzendingen zal de winnaar worden geloot.
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door Sertronics.

Het is bijna 75 jaar geleden dat grote delen van Zuid-Nederland en ook dit deel van de Overbetuwe werden bevrijd van de
Duitse bezetting. Dat zal de komende tijd veelvuldig aandacht krijgen. De redactie van de Peperbus en de historische kring
Midden-Betuwe grijpen het moment aan om later dit najaar onder de titel ‘Water en Vuur’ een speciale uitgave te publiceren.
Die valt gratis in de bus in Heteren en een aantal andere dorpen. Dat is mogelijk door royale subsidie van de provincie
Gelderland en de gemeente Overbetuwe, door bijdragen van sponsors en de inzet van vrijwilligers.

DOOR LOUIS VAN DE GEIJN

Een

In Heteren stonden de mensen op zondag 17 september 1944 dansend op de dijk, kijkend naar de overkant, naar de kleine gestalten die zich losmaakten uit
de honderden vliegtuigen. De bevrijding! Maar de
vreugde was van korte duur. Er rolde zo veel geweld
over de Betuwe dat een groot deel van de bevolking op
drift raakte. De Betuwe had een etappe in de corridor
naar het IJsselmeer moeten worden, maar bij Arnhem
ging het mis. Juist hier, tussen de Neder-Rijn en de
Waal, bevroor dat najaar en die winter het geallieerde
front.

bevrijding

zonder feestvreugde
Deze gratis special
valt in het najaar
bij iedereen in de
brievenbus!

De bevrijding werd een beproeving. Begin december,
juist nadat de bevolking op last van de geallieerde
commandanten was afgevoerd, bliezen de Duitsers
een gat in de Rijndijk bij Elden om zo een groot deel
van het gebied onder water te zetten. De Overbetuwe
was niemandsland geworden, zij het dat ongeveer
duizend mannen waren achtergebleven om voor het
resterende vee en het verwerken van de oogst te zorgen: het Manneneiland. Hun families waren weg, in
Noord-Brabant en nog verder, in België. Veel mensen
uit Heteren hebben die winter in Geraardsbergen en
omstreken gehuisd, ‘in de verstrooiing’. Tot hun grote
ergernis was er nauwelijks contact met de achterblijvers. Maar wat zij wel hoorden van ‘thuis’ was
verontrustend genoeg.
Toen de bevrijding definitief kwam, in mei 1945,
was het weerzien met de Betuwe een enorme schok.
Sommige dorpen waren grotendeels verwoest. In
Heteren en de meeste andere plaatsen stond geen
enkel onbeschadigd huis meer. Vriend en vijand
hadden alles van waarde geroofd of vernield.
We zien vandaag de dag opnieuw hoe veerkrachtig
mensen zijn die na een oorlog terugkeren in hun verwoeste stad of dorp. Ook in de Betuwe had de bakker
die zomer van 1945 binnen enkele dagen weer brood,
werd het fruit weer geplukt, werden de koeien gemolken. En klonk weldra het hameren en zagen van de
wederopbouw.

Maar er was ook schade bij de mensen zelf. Sommigen
hadden familie en vrienden verloren, velen hadden
doodsangst doorstaan die sporen naliet voor het
leven. In het blad ‘Water en Vuur’ komen mensen
aan het woord die het nog kunnen navertellen. En
die uit de eerste hand weten dat vrijheid niet vanzelf
spreekt.
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