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* Deze actie is geldig t/m 31 december 2017. Vraag naar de voorwaarden.

Niet scherp zien kan veel ongemakken veroorzaken in 
het dagelijks leven. Zoals in het verkeer, op het werk 
of bij het gebruik van de computer. Daarom is het 
verstandig om uw ogen regelmatig te laten ‘checken’. 

We zien u dan ook graag bij Van IJzendoorn Optiek. 
U kunt dan meteen de NIEUWE COLLECTIES bekijken 
en gebruik maken van onze najaarsactie. 

Bij aanschaf van een complete bril ontvangt 
u namelijk een GRATIS RAY-BAN 
ZONNEBRIL OP STERKTE* of een 
andere merkzonnebril uit onze 
collectie zoals Jaguar of Guess.

Graag tot ziens bij
Optiek van IJzendoorn!

GRATIS
ZONNEBRIL OP STERKTE
bij aankoop van een complete bril op sterkte
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Beste dorpsgenoten,

Het Sinterklaasnummer van de Peperbus is er weer! Ook met dit nummer  
hopen wij u te verrassen met verschillende verhalen uit ons dorp. Onze  
Kerkuil mijmert op zijn vaste stek in ons blad (p 7) wat over het kleine  
geluk en hij zou de Kerkuil niet zijn als hij geen kans ziet om daarbij  
kritische noten te plaatsen. Want geluk is soms ook gewoon mensenwerk.  
Door kinderen een veilige jeugd te bieden (p 25), door ook als oudere wat  
te doen voor een ander (p 22), door inzet als vrijwilliger op allerlei fronten,  
door een pakje van Sinterklaas (p 21).

Vrijwilligers gezocht 

Uiteraard treft u ook het programma aan van de Sinterklaasintocht op zater-
dag 18 november (om 14.00 uur). Op de website van s.v. S.D.O.O. is te lezen dat 
een deel van het organisatieteam van de intocht volgend jaar stopt. Wij hopen 
dat er dorpsgenoten zijn die komend jaar het team willen aanvullen, waardoor het 
voort bestaan van dit drukbezochte kinderfeest niet in gevaar komt.

Oproep

Een terugkerend item in de Peperbus zijn de verhalen over het leven in  
Heteren tijdens de Tweede Wereldoorlog. De reacties hierop zijn zo positief 
dat wij volgend jaar in de Peperbus eenmalig een katern met deze verhalen  
willen maken. Om dit katern te vullen hebben wij uw hulp nodig. Heeft u foto’s of 
een verhaal en wilt u dat met ons delen dan ontvangen wij graag een reactie.

Veel leesplezier!
De redactie van de Peperbus

Verschijningsdatum volgende editie  januari 2018
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Witte motor aanjager  
 van bloeiend bedrijf

4
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In 1890 startte Nico Jacobs in Driel met paard en wagen een trans-
portbedrijf in zand en grint dat in 1910 werd uitgebreid met een 
melkbodedienst. Een T- Ford nam het over van het paard en de 
twee zoons Herman en Wim kwamen vader Nico al op jonge leef-
tijd ondersteunen. Wim deed dat al op dertienjarige leeftijd en 
jarenlang maakte hij met een transportfiets lange dagen om de 
klanten in vooral Arnhem te kunnen bedienen. Vanwege de oor-
log moesten de pendeldiensten van de firma Jacobs worden ge-
staakt en Wim werd achttien maanden door de bezetter te werk 
gesteld in Duitsland. Na de oorlog stopte vader Nico zelf met het 
rijden en waren het vanaf die tijd de beide zoons die het dagelijks 
transport op de weg verzorgden.

In 1952 werd het bedrijf opgesplitst en nam Wim de melkbode-
dienst mee naar Heteren waar hij inmiddels zijn liefde had gevon-
den en getrouwd was. Het transporteren van bussen melk vanaf de 
boer naar de Camiz melkfabriek in Arnhem op het traject vanaf 
Heteren was in het begin de belangrijkste kurk waarop het toen 
nog jonge bedrijf in de beginperiode dreef. Vanaf zijn huis aan 
de O.L. Vrouwestraat 38 was zijn eerste stop bij boer Florissen  
(huidige apotheek) aan de Dorpsstraat en de laatste melkbussen 
werden geladen bij de Achterstraat in Boven Driel.

Hoewel er ook bussen waren van twintig en dertig liter, waren de 
bussen van veertig liter (leeg dertien kg) ver in de meerderheid en 
die werden in die tijd in één zwaai vanaf de grond op de wagen ge-
laden. Hoewel het een bepaalde slag was, was dit dagelijkse werk 
natuurlijk uitermate zwaar en daar heeft Wim Jacobs in zijn latere 
leven dan ook de rekening van gepresenteerd gekregen. Op die 
dagelijkse ritjes nam hij vaak enthousiaste jongelui mee die op de 
heenweg in de cabine zaten maar op de terugweg, staand achter 
op de wagen, de lege bussen bij de boeren mochten afladen. Maar 
o wee als zij de bussen van de dijk lieten rollen, dan schoot Wim 
stevig uit de slof. Vooral bij hoog water kwamen de bussen in het 
water terecht en kregen de jongelui opdracht, ondanks het risico 
van een nat pak, de bussen naar boven te brengen.

Naast de melk werden ook steeds meer andere zaken, zoals fruit 
en pakketten, van en naar Arnhem vervoerd. Zelfs grote brokken 
bevroren ijs werden met trekhaken op de wagen geladen en van-
uit Arnhem voor speciale klanten in de regio meegenomen. Deze 
zogenoemde bodedienst breidde zich in de loop der jaren steeds 
meer uit. Het is helaas niet precies bekend wanneer Wim Jacobs 
zijn laatste melktransport langs de boeren maakte, maar ergens 
tussen 1960 en 1975 is men in Nederland geleidelijk over gegaan 
naar melktankvervoer.

Het is in ieder geval voor Wim wel een gedwongen moment ge-
weest om geheel over te schakelen op transport en bodedienst. 
Zijn grootste opdrachtgever was inmiddels Van Gend & Loos en al 
heel snel werden met inzet van meerdere wagens allerhande spul-
len met name in de regio maar ook door het hele land afgeleverd. 
Daarnaast pakte Jacobs verhuizingen aan en ook die activiteit 
werd mede door kwalitatieve aanpak een steeds groter onderdeel 
van het bedrijf.

In 1975 kwam zijn schoonzoon Tjerk Koopmans het familiebedrijf 
versterken en na tien jaar tomeloze inzet en voorbeeldig ‘leerling’ 
te zijn geweest, nam hij in 1985 de algehele leiding over van zijn 
schoonvader, die zich overigens daarna nog jaren in deeltijd bleef 
inzetten voor het bedrijf. In 1990 werd weloverwogen gestopt met 
de bodedienst en kregen de verhuizingen en transporten ruim 
baan. De professionele en kwalitatieve aanpak bij de verhuizingen 
leidde al heel snel tot het certificaat Erkende verhuizers en Jacobs 
Heteren b.v. mag zich dan ook geheel terecht de enige erkende  
verhuizer van de Overbetuwe noemen.

“Verhuizen is een uiterst serieus vak”, aldus Tjerk Koopmans,  
“en vereist een professionele aanpak van mij en van mijn mede-
werkers. Mensen en bedrijven vertrouwen jou hun (dierbare) 
spullen toe en van die verantwoordelijkheid moeten mijn mede-
werkers en ik zich dagelijks bewust zijn.” Die instelling heeft zich 
vertaald in een uitermate tevreden klantenkring die het bedrijf 
bijvoorbeeld over de laatste twaalf maanden beoordeelde met een 
gemiddelde van 9,1. En dan gaat het bij zo’n beoordeling bijvoor-
beeld over deskundigheid, is de verwachting waar gemaakt, hoe 
was de houding van het verhuisteam, zijn de afspraken nageko-
men en natuurlijk ook de kwaliteit- prijs verhouding. Terecht is 
Tjerk als eindverantwoordelijke trots op deze score maar hij be-
trekt daarin natuurlijk ook direct de inzet van zijn hele team.

Naast het verhuizen dragen ook de vele soms bijzondere trans-
porten bij aan het succes van het bedrijf. Het distribueren van 
brood voor een broodfabriek en al sinds 1992 kledingvervoer voor 
Bleckmann Fashion & Lifestyle uit Oldenzaal. Veel bedrijven in 
Heteren maar zeker ook uit de regio weten Jacobs Heteren bv te 
vinden en vertrouwen het bedrijf hun transporten toe.

Kortom, een bloeiend bedrijf waarop niet alleen Tjerk en zijn team 
trots mogen zijn, maar dat ook door Heteren gekoesterd mag  
worden.

DooR fReD heNDRikseN 

Witte motor aanjager  
 van bloeiend bedrijf

Het dagelijks transport van melk is mede de basis geweest van het huidige verhuis- en transportbedrijf Jacobs Heteren b.v.





Genietend van een eenvoudig geluksmoment boven in de 

toren denk ik weleens, wat levert Heteren voor zijn inwoners  

aan geluksmomenten op

Ik werd namelijk een poosje terug verrast door een beslissing van 
een Nederlandse gemeente, waar men een wethouder voor geluk 
had aangesteld, die bij al de gemeentelijke beslissingen het geluk 
van de bewoners centraal moest stellen.
Dat geluksmoment zal voorlopig nog wel niet vanuit de  
Gemeente Overbetuwe over ons dorp Heteren neerdalen maar 
bij deze misschien toch een goeie hint. Overigens is geluk een 
relatief begrip en een constante gelukzaligheid is natuurlijk  
niet mogelijk, hoewel sommigen beweren bijna altijd heel ge-
lukkig te zijn. We mogen volgens mij de handen al aardig dicht-
knijpen wanneer we zo af en toe getrakteerd worden op wat een-
voudige fijne momenten. Een dorp als Heteren kan door velen 
bijvoorbeeld als een veilige omgeving worden ervaren en dat 
alleen al draagt bij aan de basis van een eenvoudig geluksgevoel. 
Een omgeving waar ook kinderen in termen van geluk veilig 
kunnen wonen, naar school kunnen gaan en de ruimte hebben 
om te spelen. De straat, de woning, je buren, allemaal belangrijke 
factoren die het eenvoudige gevoel een extra dimensie kunnen 
geven maar evengoed ook kunnen afnemen. Want laten we eer-
lijk zijn, er worden zo links en rechts tenslotte ook nogal wat bu-
renruzies uitgevochten en je kunt toch niet zeggen dat dergelijke 
situaties dat goede gevoel versterken. Ook de soms moeizame 
contacten met de (ambtelijke) ver- weg- instanties geven de bur-
gers niet het beetje fijne extra’s waarnaar ze doorgaans in die 
contacten juist zo op uit zijn. Wat zeker bijdraagt aan een een-
voudig geluksgevoel is een bloeiend verenigingsleven voor jong 
en oud, waarover Heteren naar mijn mening ook zeker beschikt. 
Sport, recreatie, educatie, kunst en cultuur voorzien de burgers 
van ons dorp op gezette tijden van die eenvoudige momenten. 
Het nieuwe dorpshart met een plein omzoomd door een ruim  
assortiment aan winkels zou bijvoorbeeld een grote bijdrage 
kunnen leveren aan dat dagelijkse fijne gevoel van iedere burger. 
Alleen de (blijde) verwachting draagt daar nog niet aan bij maar 
doet dat eenvoudige fijne gevoel naarmate de tijd vordert alleen 
maar afnemen. 
In de zoektocht naar die momenten kun je niet om het verzor-
gingshuis Liefkenshoek heen. Onze oudere medebewoners wor-
den daar door een enorm enthousiast en betrokken team van me-
dewerkers en vrijwilligers dagelijks, onder niet altijd eenvoudige 
omstandigheden, overstelpt met soms kleine, maar o zo belang-
rijke geluksmomenten. Het eventuele toegezegde geld vanuit  
Den Haag voor de ouderenzorg zou voor het team van Liefkens-

hoek een ware explosie van geluk betekenen. Ik heb 
ook zeker mijn hoop gevestigd op het nieuwe recreatie- 
gebied ten westen van de Peperbus. Dit ambitieuze  
recreatieplan heeft het zeker in zich om de basis van ons dorpse 
geluk een tandje extra op te krikken. 
Voor iedere inwoner kan zijn of haar persoonlijk gevoel natuur-
lijk op heel verschillende terreinen liggen. Een korte wandeling 
door of rond het dorp geeft sommigen dat eenvoudige geluksge-
voel. Anderen kunnen genieten van een dagelijks bezoekje aan 
de Rijn, waar volgens goed gebruik het bespreken van het dorpse 
wel en wee voor diezelfde gevoelsmomenten zorgt. 
Het houden en verzorgen van huisdieren roept doorgaans bij 
heel veel burgers die zelfde gevoelens op en dat geeft uiteraard 
ook de dieren een fijn gevoel. Maar je kunt evenzo die momenten 
ervaren met een mooi boek achter in de tuin of bij het luisteren 
naar een mooi muziekstuk. Het geluksgevoel dat Heteren mij 
persoonlijk geeft, zit hem, naast de mij geliefde toren, in soms 
heel kleine dingen. 
Regelmatig maak ik een fietstochtje door en rond het dorp en het 
verbaast mij soms hoe vaak ik getuige ben van die fijne momen-
ten. Wanneer ik bijvoorbeeld vanuit Randwijk over de dijk het 
toch wel lieflijke dorp nader, dan bekruipt mij iedere keer weer 
zo’n bijzonder geluksgevoel. Dit in tegenstelling tot het gevoel 
dat mij overmant wanneer ik vanuit de Uilenburgsestraat via de 
Achterstraat het dorp nader. Dat trieste, donkere viaduct onder 
de snelweg door beneemt je in ieder geval elk eventueel goede 
gevoel. Ik ben ervan overtuigd dat het voor iedere kunstenaar 
een welkome uitdaging zou zijn om daar op artistieke wijze iets 
moois van te maken. Ik daag hierbij de Dorpsraad, Gemeente en 
Rijkswaterstaat uit om daar bijvoorbeeld een fijn geluksmoment 
van te maken.

De Kerkuil.

Op zoek naar geluksmomenten
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Helpt u mee Heteren 
nog leuker, beter en 
mooier te maken?

Seizoen 2016-2017 was een succesvol 
dansseizoen voor de dansers van Next 
Movement. Vijf wedstrijdgroepen die 
“Formations” worden genoemd hebben 
aan verschillende wedstrijden meege-
daan. Bij The Fresh Formation ging dit 
zelfs zo goed dat zij zich plaatsten voor 
het Nederlands Kampioenschap. Spe-
ciaal voor deze gelegenheid kwam het 
team nog één keer bij elkaar in de sa-
menstelling van vorig jaar. De dansers  
hebben zich staande weten te houden  

tussen de beste danscrews van Nederland. 
Een prestatie om trots op te zijn! Zoals  
Susanne Mulder zegt: “Ik dans al heel 
wat jaren met veel plezier bij Next  
Movement. Tijdens het Nederlands 
Kampioenschap zijn we niet in de prijzen 
gevallen, maar daar staan met de beste 
dansers van Nederland is heel bijzonder”. 
Ook dit seizoen gaan de vijf Formations 
van Next Movement optreden tijdens 
evenementen en wedstrijden.

De speeltuin aan de Irisstraat is als 
één van de eerste speeltuinen van 
het ‘Speelplan Heteren’ gerealiseerd.  
Bewoners van Heteren zijn betrokken 
in de besluitvorming. Er is samen ge-
keken hoe de speelplekken ingericht 
konden worden. 

Op de foto is goed te zien dat er houtsnippers onder de schommel en het inmiddels 
geplaatste klimrek liggen. Dit is op verzoek van de bewoners rondom de speeltuin 
gedaan. Snippers zijn schoner dan zand. Verder is er, in plaats van een glijbaan, een 
klimrek (zie foto) gekomen. Dit tot grote tevredenheid van de kinderen.
In de toekomst wil de gemeente de bewoners nog meer gaan betrekken bij de speel- 
tuinen. Het idee is om met vaste aanspreekpunten (ambassadeurs) te gaan werken,  
zodat de lijnen tussen bewoners en gemeente kort blijven. Als bewoner kan ik  
bevestigen dat dit idee werkt. In een volgende editie van de Peperbus komen we daar 
uitgebreider op terug. Dan zullen er ook meer speelplekken gereed zijn.

Ambassadeur Irisstraat

Dansers van Next Movement gekwalificeerd 
voor Nederlands Kampioenschap

Heeft u een goed idee 
om Heteren nog leu-
ker, beter en mooier te  
maken? Ga dan naar 
OverbetuweDoet.nl. 

Hier regelt u eenvoudig de zaken om uw 
eigen initiatief uit te voeren. 
Overbetuwe Doet is een initiatief van de 
gemeente Overbetuwe en vervangt de 
huidige subsidieregelingen voor maat-
schappelijke initiatieven van inwoners 
uit Heteren. Minder regels en geen moei-
lijke subsidieaanvragen. We starten in 
Heteren met een pilot. Doet u mee?

Heeft u een goed idee?

Ga naar OverbetuweDoet.nl en meld uw 
idee aan! Denk aan een leuke activiteit 
voor kinderen, het samen onderhouden 
van een stuk groen, een buurtactiviteit 
of een koffieochtend. Binnen vijf werk-
dagen weet u of u met uw idee aan de slag 
kunt. 

U krijgt een cheque van € 7,50

Binnenkort ontvangen alle huishoudens 
in Heteren de eerste cheque van € 7,50. 
Samen met uw buurtgenoten kunt u che-
ques verzamelen om te sparen voor een 
initiatief. In de pilot ontvangt u 2 keer een 
waardecheque, de eerste keer nog dit jaar.

Doneer uw cheque 

Ook als u zelf geen initiatief wil starten, 
kunt u meehelpen. Op OverbetuweDoet.
nl ziet u welke initiatieven er door uw 
buurtgenoten zijn aangemeld. Spreekt 
een initiatief u aan, doneer dan uw che-
que. U kunt de initiatiefnemers ook 
helpen door bijvoorbeeld materiaal be-
schikbaar te stellen of u aan te melden als 
vrijwilliger. 

Speeltuin 
Irisstraat
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Kinder- en zorg-
boerderij Overbetuwe

Nu is het herfst en zijn 
er bijna geen jonge die-
ren meer op de kinder- 
boerderij van het Land-

goed Overbetuwe. Alleen vijf jonge hang-
oorkonijntjes. Bloeiende planten vind je 
ook niet meer in dit seizoen, maar daar 
zijn dan een heleboel paddenstoelen en 
zaden voor in de plaats gekomen. Als 
je nu naar het landgoed komt kun je er 
onder andere veel eikels vinden. Als je 
verder gaat speuren, vind je vast ook nog 
andere zaden en natuurlijk bessen, on-
der andere van de Gelderse Roos. Knijp 
je die stuk dan stinken ze naar poep, 
bah. Verder staan er op het landgoed 
meer dan 25 verschillende paddestoelen, 
kom maar eens gewapend met een boek, 
spiegeltje en fototoestel langs en ga dan 
op zoek naar paddenstoelen. Het Land-
goed Overbetuwe en de kinderboerderij 
vind je aan de Uilenburgsestraat 1b in  
Heteren. Meer informatie staat op  
www.gezinsboerderij.nl. 

Toneelvereniging Expansie speelt op 12 en 13 januari
‘Vogels’, een komedie van Haye van der Heyden 

Jozefine, ‘Joost’ voor intimi, wordt na der-
tig jaar huwelijk door haar man Jaap aan 
de kant gezet voor een jongere blom. Joost 
zit niet bij de pakken neer, nestelt zich 
in een leuk appartement en maakt zich 
op voor een frisse start en een nieuw le-
ven. Maar het toeval beslist anders. Haar 
mooie nieuwe flat blijkt pal tegenover 
het liefdesnestje van Jaap en zijn nieuwe 
vriendin te liggen. Als binnen korte tijd 
de jonge blom zelf moet plaats maken 
voor ‘iets nóg jongers’, is het hek van de 

dam. Door een verrekijker kun je immers 
een hoop voorbarige conclusies trek-
ken… Met: Anneke de Roo, Heidi Luiken,  
Zeger van Rijn, Desiré Kalisvaart en Johan  
Swaneveld. De regie is ook dit keer weer in 
de vertrouwde handen van Pia Huisman. 

‘Vogels’ is een relatiekomedie pur sang. 
De personages in dit stuk zijn wanhopig 
op zoek naar liefde, warmte en genegen-
heid. Maar in hun zoektocht vergeten ze 
vaak dat geluk soms dichterbij staat dan 

men denkt. Kortom: een leuke komedie 
mét een boodschap van de hand van Haye 
van der Heyden.

‘Vogels’ wordt vrijdag 12 en zaterdag  

13 januari opgevoerd in Zalencentrum 

De Bongerd, Flessestraat 54 te Heteren. 

Aanvang om 20.00 uur, de zaal is open om 

19.30 uur. 

Kaarten á 10 euro kunt u nu al reserveren 

op www.toneelverenigingexpansie.nl en zijn  

’s avonds aan de kassa te koop.

Op de Julianaschool zijn de kinderen tij-
dens de Kinderboekenweek op een ande-
re manier met boeken bezig geweest. De 
school stond in het teken van het pren-
tenboek ‘De Gruffalo’. Bij de ingang van 
de school was een deel van het verhaal op 
de ramen geschilderd door twee creatieve 
moeders en in het hele gebouw waren de 
poten van de Gruffalo te zien. 

In de speelhoek van de onderbouw was 
het hol van de Gruffalo nagemaakt. Hier 
konden de kinderen zichzelf een rol uit 
het verhaal geven en dit naspelen. 

De opening van de Kinderboekenweek 
werd gedaan door leerlingen uit groep 7 
die een schimmenspel van het boek had-
den gemaakt. Alle kinderen van groep  
1 t/m 8 kwamen kijken naar deze bijzon-
dere voorstelling. Zo werd het prenten-
boek voor de oudere kinderen ook weer 
interessant.

Om ook eens kennis te maken met een 
ander boek zijn de kinderen gaan boeken- 
daten. In tweetallen mochten ze een paar 
minuten over hun boek vertellen en 
schoven ze weer door naar het volgende 
kind.

Er is dus weer volop inspiratie opgedaan 
om in de donkere wintermaanden heer-
lijk te gaan genieten van een boek!

Boeken zijn leuk op 
de Julianaschool!!

Wil je op de hoogte blijven van alle activiteiten 

op de kinderboerderij “like” dan 

www.facebook.com/kinderboerderijoverbetuwe. 

Je kunt ook bellen met (026) 4720707.

Maandag 13 november 2017
Dorpsgesprek over ouder worden in Heteren
Restaurant Liefkensplein in de Liefkenshoek

Vanaf 14.30u staat de koffie klaar
15.00 - 17.00 uur: uitkomsten huisbezoeken 
75+, signalen die zijn opgepakt, in gesprek 
aan thematafels, afsluiting met wethouder 
Ron van Hoeven
Na afloop is er soep met brood

Komt u ook? Geef u op bij 
receptie@fortewelzijn.nl of (085) 040 60 66
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Nieuwbouwplannen Stichting Samen Zorgen weer een stapje dichterbij!

Liefkenshoek in Heteren en De Hoge Hof in Herveld zijn al  
jarenlang begrippen in de regio Overbetuwe. Met de nieuwbouw 
van Liefkenshoek enkele jaren geleden werd Heteren een prach-
tig toekomstbestendig complex rijker. Op dit moment wordt in 
Herveld-Andelst volop gewerkt aan de realisatie van de nieuw-
bouwplannen. 

De kleinschalige (verpleeg)voorziening die ontwikkeld gaat wor-
den is bedoeld voor de kwetsbare groep ouderen, die verpleeg-
zorg nodig heeft en die niet of onvoldoende kan terugvallen  
op een ondersteunend netwerk. In het voorlopig ontwerp zijn  
32 appartementen opgenomen.

Begin juli heeft Stichting Samen Zorgen twee aan elkaar gren-
zende percelen grond gekocht, gelegen naast en achter het  
monumentale pand De Zandakkers, Hoofdstraat 71 in Herveld-
Andelst. Inmiddels is een nadere toelichting gegeven op de  
eerste planideeën aan bewoners en medewerkers van De Hoge 
Hof en aan de omwonenden van de bouwlocatie. 

In de komende maanden zal de aanvraag voor de aanpassing 
van het bestemmingsplan worden opgesteld. Gelijktijdig wordt 
de omgevingsvergunning voorbereid en aangevraagd. Op basis 
van het opgestelde stappenplan gaan we ervan uit dat we na de  
zomer 2018 kunnen starten met de bouw en dat de oplevering in de  
zomer 2019 kan plaatsvinden.

De negende speelweek georganiseerd 
door de stichting Fun4Kids was, met ge-
middeld 250 kinderen per dag, een groot 
succes. 
De beautydag, waarbij de kinderen ‘pro-
fessioneel’ gefotografeerd worden en de 
tattoos van Jean van Leeuwen goed in 
beeld gebracht worden, was de drukst be-
zochte dag. Op dinsdag was Mad science 
(zie foto) aanwezig om putty te maken, 
waarbij de kinderen voor even weten-
schapper waren. Samen met het hutten 
bouwen, koken en bakken, springkus-
sens, paardrijden, knutselen, het mooie 

weer en enthousiaste vrijwilligers is het 
samen met een druk bezochte playback-
show een geslaagde week geworden. 
Loonbedrijf Gerritsen uit Heteren spon-
sort de laatste jaren een kraantje om het 
opruimen van de hutten (600 tot 700 
pallets en kilo’s spijkers) te verlichten. 
Na samen met de gemeente op vrijdag 
de laatste rommel opgeruimd te hebben, 
was het hutten bouwterrein om 10.00 uur 
mooi opgeruimd en van alle spijkers ont-
daan. Op naar het 10-jarig jubileum. Alle 
betrokkenen bedankt en tot volgend jaar!

Het bestuur

Een oproep vanuit 
mijn hart voor Heteren 

Er gebeurt veel in Heteren; we hebben 
een actieve Dorpsraad, #Heterensociaal, 
WATBETERS voor Heteren, De Peper-
bus, veel verenigingen, samenwerking 
tussen kerken, actieve jeugd, de Rand-
wijkse Waarden en nog veel meer.
Wat Heteren ook nodig heeft zijn inwo-
ners uit Heteren die mee willen denken 
met de lokale politiek! Dit is nodig om 
de belangen van Heteren, haar inwoners 
en haar ondernemers goed onder de aan-
dacht te brengen van de politiek van de 
Gemeente Overbetuwe. Als inwoonster 
van Heteren en ex-wethouder heb ik ge-
merkt hoe belangrijk dat is.
Wilt u uw stem te laten horen binnen de 
lokale politiek of wilt u meer informatie?
Ik drink graag een kop koffie met u om 
hierover door te praten.

Gera Koopmans Jacobs
Telefoon (06) 1798 6682,

email gera@jacobsheteren.nl

Speelweek 2017

Bewoners en medewerkers van De Hoge Hof van Stichting Samen 

Zorgen zijn blij met de aangekochte grond t.b.v. de nieuwe locatie! 
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Couleur Locale zingt 
in De Vloedschuur

Grotendeels nieuw bestuur  
voor sportvereniging S.D.O.O.
Tijdens de Algemene ledenvergadering 
van 2 oktober jl. is een grotendeels nieuw 
bestuur aangetreden bij sportvereniging 
S.D.O.O.

Een werkgroep was het afgelopen jaar 
belast met het ‘zoeken’ naar kandidaat 
bestuursleden. De functies van penning-
meester en secretaris waren ‘vrij’ snel 
ingevuld. Voor de functie van voorzit-
ter zijn gesprekken gevoerd met diverse 
kandidaten. Uiteindelijk heeft dit ge-
resulteerd in een kandidaat-voorzitter. 
Nadrukkelijk is aan de orde geweest om 
inbreng te hebben vanuit het huidige  
‘ervaren’ bestuur. 

Daarom is besloten voor een construc-
tie dat de kandidaat-voorzitter komend 
seizoen als vicevoorzitter zitting neemt 
en gaandeweg taken overneemt van 
de huidige voorzitter, die nog één jaar 
beschikbaar is. De ledenvergadering 
heeft ingestemd met de voordracht van 
het ‘nieuwe’ bestuur; penningmeester:  
Vincent Smit, secretaris: Max Jansen, 
vicevoorzitter: André Kuijper en voor-
zitter: Tonny Jansen.

Tijdens de vergadering is afscheid geno-
men van de vertrekkende bestuursleden; 
penningmeester Hans van Hoften en se-

cretaris Leo Hendriks. Hans van Hoften 
is twee perioden het financieel geweten 
van sportverenging S.D.O.O. geweest. 
Mede door zijn inzet staat S.D.O.O. er  
financieel prima voor. Leo Hendriks 
heeft de functie van secretaris op de kop 
af 20 jaar uitgeoefend. Secretaris en voor-
zitter hebben 20 jaar intensief samenge-
werkt, waarbij Leo er altijd voor zorgde 
dat de zaken ‘achter de schermen’ prima 
geregeld waren. Op voordracht van het 
bestuur is de ledenvergadering gevraagd 
om Leo Hendriks te benoemen tot erelid 
van onze vereniging. De ledenvergade-
ring heeft deze voordracht bekrachtigd 
met een groot applaus. 

Gemengd koor Couleur Locale uit  
Heteren verzorgt ook dit jaar weer het 
openingsconcert van het seizoen in De 
Vloedschuur in Heteren. Het koor be-
staat uit totaal 26 zangers en zangeressen. 
Graag laat Couleur Locale het repertoire 
van dit seizoen horen aan belangstellen-
den, oud-leden, familie en vrienden. Op 
deze manier hoopt het koor nieuwe leden 
te werven, vooral sopranen. Het verschil 
met eerdere edities is dat dit jaar gekozen 
is voor een onderverdeling van de liede-
ren in een viertal blokken; Nederlands 
repertoire, Klassiek/religieus, Volks- 
muziek en Pop/eigentijdse liederen. 
Optreden wordt als leuk en uitdagend er-
varen, dus het koor is ook buiten Heteren 
geen onbekende. Dit jaar staat een optre-
den tijdens de kerstmarkt in Hemmen op 
de agenda. Voor volgend jaar hebben we 
alweer ingeschreven voor de Volkoren-
avond op 18 april in Arnhem. Het koor 
streeft naar minimaal vier keer per jaar 
buitenshuis optreden. Daarnaast stimu-
leert het enorm als je tijdens die optre-
dens andere koren hoort.

Om jong en vitaal te blijven heten we 
nieuwe leden van harte welkom!. Kom 
op donderdagavond eens kijken en mee-
zingen in de Julianaschool! De wekelijkse 
repetitie is vanaf 20.00 uur. 
Meer info: www. koorcouleurlocale.nl

In de vorige editie van de Peperbus was 
een prijs te winnen door het juiste ant-
woord van de puzzel in te vullen, en 
deze op te sturen naar de redactie van de  
Peperbus. Prijswinnaar mevrouw Gerda 
Martens was blij verrast: “Ik win nooit 
wat.” Uit handen van Peter Willemsen, 
directeur van Sertronics, ontving zij een 
prachtig retro broodrooster.

Prijswinnaar puzzel
juli-editie Peperbus

Ook een artikel plaatsen....

Wil je ook een artikel plaatsen namens 

jouw vereniging, stichting, straat of ander 

initiatief in de volgende editie? Stuur dan 

uiterlijk voor 27 dec. jouw artikel naar 

hetereninactie@peperbus-heteren.nl. Een 

bericht voor ‘Heteren in actie’ telt maxi-

maal 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 26 januari 2018. 

Hans van Hoften en Leo Hendriks





De man achter  
de woorden

Zonder het te weten, luistert u soms naar de woorden van Johan Kroes (38): hij schrijft toespraken voor bekende Nederlanders.  

Zo werkte hij ruim drie jaar voor Ank Bijleveld-Schouten, Commissaris van de Koning in Overijssel en 3,5 jaar voor Minister  

Hennis-Plasschaert van Defensie. DooR Roelie vAN DeR WeiDe

Johan woont met zijn vrouw Susanne en vier kinderen aan de 
Olieakkerstraat. “Wij woonden vrij klein in Randwijk en wilden 
in 2006 iets groter gaan wonen, toen ons eerste kind zich aan-
kondigde. Heteren lag toen voor hand.” Zelf komt Johan uit de 
Noordoostpolder, als derde generatie uit een boerenfamilie die 
een nieuw bestaan opbouwde op het nieuwe land. “Het schrijven 
zat er toen al in. In de brugklas had ik een verhaal geschreven, dat 
werd uitgekozen om voor te lezen. Iedereen was onder de indruk.” 
Toch sloeg Johan een hele andere richting in. In Wageningen 
stortte hij zich op de studie milieuhygiëne. Het diploma zorgde 
in 2004 echter niet voor werk. “Ik ben toen een cursus tekstschrij-
ven gaan doen en startte in 2005 een eigen bedrijf.” Al snel kreeg 
hij opdrachtgevers als Rijkswaterstaat en de provincie Overijssel.  
Bij die laatste organisatie maakte hij kennis met het speech- 
schrijven. 

Het veld in

Het speechschrijven beviel zo goed, dat Johan de ambitie formu-
leerde om hier fulltime mee aan de slag te gaan. Begin 2014 kwam 
die droom uit toen hij de kans kreeg om bij het Ministerie van  
Defensie aan de slag te gaan. Daar schreef hij ongeveer 150  
speeches en andere teksten voor minister Hennis. “Vooral de  
toespraken met een boodschap van erkenning en waardering  
voor de inzet van militairen en veteranen vond ik mooi om te 
doen. Bijvoorbeeld voor de 70-jarige herdenking van Market  
Garden in Driel. Ik ben toen met een historicus het veld ingegaan 
om iets meer te weten te komen over de geschiedenis van Driel  
en Heteren in de Tweede Wereldoorlog. Ook was het bijzonder  
om het verhaal van de overgrootmoeder van Jeanine Hennis te 
verwerken in de toespraak voor de Ravensbrückherdenking op 
het Museumplein in Amsterdam.” 
 
In de prijzen

De speechschrijver krijgt nooit een naamsvermelding. Gelukkig 
heeft Johan de nodige erkenning gekregen door het winnen van 
een (internationale) Cicero Award in 2013. “Ik had een pleidooi 
geschreven voor meer vrouwen in de top. Om dat als man geschre-

ven te hebben, is wel grappig.” In 2017 won hij de Prinsjesrede.  
De speech werd integraal gepubliceerd in Elsevier. “Als speech-
schrijver hoop je altijd dat er iets van jouw werk wordt opgepikt 
door de media. Dit is dus een heel mooie erkenning. Maar het 
grootste compliment is toch wel als ik zie dat de speech mensen 
raakt. Bijvoorbeeld een stoere veteraan die een traantje wegpinkt.” 
Naast het winnen van de Prinsjesrede, wacht hem wellicht nog een 
prijs. Zijn speech voor de Ravensbrückherdenking is namelijk ge-
nomineerd voor de beste speech van het jaar. 

Boek

Inmiddels werkt Johan sinds mei als communicatieadviseur bij 
het Veteraneninstituut in Doorn. Die stap zette hij vooral om-
dat het heen en weer reizen naar Den Haag hem steeds zwaarder  
begon te vallen. In Doorn werkt hij parttime, zodat er tijd over-
blijft voor het schrijven van speeches en artikelen en om mensen 
te trainen in het schrijven van speeches. “Mijn overtuiging is dat 
iedereen een verhaal heeft dat het waard is om te vertellen. Daar 
help ik graag bij.”
 In zijn vrije tijd zet Johan zich in voor de Medezeggenschap-
raad van de Julianaschool en zingt hij bij de Praise kring, een  
interkerkelijk initiatief. 
 Een grote wens is het schrijven van een boek. “Ik heb het plan 
opgevat om een boek te schrijven over de eerste vrouwen bij de 
krijgsmacht. In 2019 is het 75 jaar geleden dat vrouwen voor het 
eerst werden toegelaten bij defensie. Ik wil graag hun levens- 
verhalen verzamelen.” 
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V.l.n.r.: Johan met minister Hennis, thuis en in gesprek met o.a. koning Willem-Alexander.
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Levensreddend
bezig zijn
De EHBO-vereniging Heteren bestaat 60 jaar. 
Reden voor een interview met twee bestuursleden 
van deze bloeiende vrijwilligersclub.

‘Praktisch oefenen in 1964 olv Dr. M.Huisman’ (op de foto links vooraan)

14
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DooR Roelie vAN DeR WeiDe

Voorzitter Arien Boekhoudt werkt in Wageningen 
aan de ontwikkeling van groentezaden. Daarnaast is 
hij breed inzetbaar als het aankomt op eerste hulp-
verlening. “Via 112 wordt regelmatig de burgerhulp-
verlening ingeschakeld. Gelukkig heb ik thuis een 
AED* hangen, waarmee ik snel naar een reanimatie 
kan.” 
 Corrie Jansen is secretaris en een van de leden van 
het eerste uur. “Ik herinner mij nog de lessen van dok-
ter Huisman. Hij heeft de vereniging opgericht en 
liet zijn huishoudster, hij was vrijgezel, een kip koken 
voor de les. Aan de hand van de botjes en gewrichten 
werd het menselijk lichaam toegelicht. Ik was net  
18 jaar en wij hadden met een hele groep jongelui veel 
plezier tijdens de EHBO-lessen.”

Te gezellig

Ook vandaag de dag moet de instructeur de groep cur-
sisten regelmatig tot de orde roepen. “Dan dreigt het te 
gezellig te worden”, aldus Corrie, die al ruim 50 jaar lid 
is. In de periode oktober-april organiseert de vereni-
ging de basiscursus EHBO voor nieuwe leden meestal 
op de dinsdag in de Bongerd. Daarnaast zijn er herha-
lingslessen voor leden. Arien: “Bijhouden van kennis 
en praktijkervaring is noodzakelijk. Iedere twee jaar 
moet je herhalen om je diploma te behouden. Dit kan 
eenvoudig door in de loop van het jaar verschillende 
lesmodules, zoals sportletsel, te volgen. Wij starten in 
oktober weer met een buitenoefening. Door het jaar 
heen oefenen wij veel met LOTUS-slachtoffers. Zij 
spelen een ongevalsslachtoffer, alsof het echt is.”

Hulp bij evenementen

De vereniging telt zo’n 60 leden. Sommigen volgen 
alleen de herhalingslessen, terwijl anderen ook heel 
actief zijn ‘in het veldwerk’. Arien legt uit: “De vereni-
ging is zo’n 15 x per jaar aanwezig bij evenementen, 
zoals de Koningsdag, de Midsummernight, de speel-
week, ponykeuringen, sportdagen en herdenkingen. 
Hierbij werken wij samen met de drie andere EHBO-
verenigingen in de gemeente Overbetuwe.”

Jeugd

Ook de jeugd wordt al vroeg betrokken bij het ver-
lenen van eerste hulp. Zo is er les op basisschool De 

Haafakkers en de School met de Bijbel in Randwijk 
en komt het steeds vaker voor dat EHBO op middel-
bare scholen een extra vak vormt. “De jeugd die nu een  
diploma haalt, zien wij graag terug voor de herha-
lingslessen. Voor sommige mensen heeft de EHBO-
vereniging misschien een stoffig imago. Wij hebben 
echter genoeg jonge leden. Vanaf 16 jaar mag je al  
examen doen na 12 basislessen”, aldus Arien. 
 Diverse zorgverzekeringen vergoeden de EHBO-
cursus. De leden hebben uiteenlopende redenen om 
mee te doen. Corrie geeft aan dat mensen vaak net iets 
meer willen weten over hoe te handelen in noodsitua-
ties. Het zijn mensen die iets hebben meegemaakt of 
ouders met kleine kinderen. 

EHBO voor iedereen

In de afgelopen 60 jaar is er veel veranderd. De EHBO 
is vereenvoudigd, waardoor het voor een breder pu-
bliek geschikt is. Dit kan ook, doordat de ambulance 
inmiddels een rijdend ziekenhuis is, terwijl vroeger 
een ambulance vrijwel alleen het vervoer verzorgde. 
 Corrie vertelt: “Vroeger hadden wij heel veel verband-
soorten. Nu is het veel overzichtelijker.” Arien vult 
aan dat de komst van de AED veel heeft betekend. 
 “Jaarlijks vinden er in Heteren en omstreken zo’n 
twintig reanimaties plaats. Hierbij worden ook de 
mensen opgeroepen, die opgeleid zijn door onder 
meer de Stichting Kloppend Hart Lingewaard en 
Overbetuwe. De stichting werkt samen met de EHBO-
verenigingen in deze gemeentes. Ook al wordt er niet 
zo’n ruchtbaarheid aan gegeven: het komt vaker voor 
dan je denkt.”

Jubileum

De vereniging viert haar 60-jarig bestaan door een 
gratis reanimatiecursus te organiseren tijdens een ac-
tie. Arien: “Wij zijn dankbaar dat wij met ieders steun 
al 60 jaar mogen bestaan. Daarom geven wij iets weg. 
En natuurlijk gaan wij iets voor de leden organiseren.” 

Dat de vrijwillig hulpverlener het verschil kan maken, 
mag duidelijk zijn. Zelf ook wat basiskennis opdoen of 
het diploma behouden? Kijk op www.ehbo-heteren.nl. 

*AED = Automatische Externe Defibrillator



Eenvoudige website, 
betaalbaar en snel opgeleverd!

eenvoudige-website.nl info@eenvoudige-website.nl
(06) 28 28 64 28
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De Dorpsraad draait 
op volle toeren!
Met mooie ontwikkelingen op bestaande 
projecten, de start van nieuwe projecten  
en maar liefst vijf nieuwe leden, draait 
Dorpsraad Heteren momenteel op volle 
toeren. Vaak zijn er veel voorbereidingen 
en gesprekken nodig om potten te bre-
ken. Inmiddels kan er geoogst worden in  
Heteren.

Zo wordt hard gewerkt aan de nieuwe in-
vulling van de Plas van Wijck, gebeurt er 
weer iets op de beoogde locatie van het 
dorpshart en ondergaan de rotondes een 
metamorfose. Dit laatste is onderdeel van 
het project ‘Groene entree’ en heeft als doel 
om de route vanaf de afrit van de snelweg 
tot aan de Rijn te verfraaien. Dat betekent 
straks met een nóg lekkerder gevoel het 
dorp binnen komen!

En er is meer…

Nieuwe 
gemeenteraadsverkiezingen

Op 21 maart 2018 worden nieuwe gemeente- 
raadsverkiezingen gehouden. De Dorps-
raad is uiteraard ontzettend benieuwd  
naar de toekomstplannen van de diverse 
partijen met betrekking tot Heteren.  
Graag helpt de Dorpsraad een handje en 
zal de partijen dan ook een goed beeld ge-
ven van de belangen van de inwoners van  
Heteren!

Tot slot wil de Dorpsraad graag de com-
municatie van en naar de Dorpsraad ver-
der verbeteren. Heb je tips? Stuur deze dan  
naar info@dorpsraadheteren.nl. 

WATBETERS

Op dinsdag 26 september 2017 is  
de coöperatie Watbeters officieel  
opgericht en zijn alle formele beslui-
ten genomen door de ruim 50 leden  
van het eerste uur. De daken van Brede  
School de Vogeltuin liggen inmiddels  
helemaal vol met zonnepanelen. Door 
Liander zijn de panelen aangesloten op 
het netwerk. Duurzame energie door en 
voor Heteren is een feit!

De Dorpsraad is blij met deze mooie start 
en hoopt in de toekomst meer mooie 
duurzame successen te kunnen boeken 
voor Heteren. Het is de bedoeling begin 
volgend jaar in een nieuwe ronde nóg 
meer zonnepanelen aan te sluiten. De 

gemeente Overbetuwe is ook enthou-
siast over de formule en zou graag alle 
dorpen in de gemeente mee willen  
laten doen. De voorbereidingen voor 
deze uitbreiding zijn al in volle gang. 

Voor meer info www.watbeters.nl

In het dorpsontwikkelingsplan van de Dorpsraad dat in het voorjaar van 2013 is  
opgesteld, is het al opgenomen als een dorpswens; het opknappen en verkeers- 
veiliger maken van de Kastanjelaan. 

Het initiatief is ontstaan bij een aantal aanwonenden, de ondersteuning komt  
vanuit de Dorpsraad en ook de gemeente ondersteunt dit initiatief. Afgelopen  
periode zijn alle ideeën van de aanwonenden besproken en inmiddels is het plan 
aangeboden aan de gemeente. De Dorpsraad hoopt op een mooie uitkomst. Een 
goed voorbeeld hoe samenwerking kan zorgen voor gezamenlijk succes!

De Kastanjelaan
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De knapste man 
van Nederland 
woont in Heteren

Rico Mallee werkt zich als model naar de internationale top
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Iedereen kent de foto’s in de glamourmagazines of van het internet. Foto’s met een knap model, die je toch even laten nadenken 

over jezelf. Je ziet die man in een strak pak zonder shirt met een super sixpack. Dan kijk je in de spiegel en dan constateer je dat 

jouw sixpack nog in de winkel ligt en jij gezegend bent met een biervat vol deuken en roestplekken. Je denkt: “Misschien had ik 

dat koekje en die zak chips gisteren in de kast moeten laten liggen. En vanaf volgende week ga ik knallen in de sportschool.” Rico 

Mallee is die man in het strakke pak zonder shirt en heeft de winkel met sixpacks al lang gevonden. DooR sebAstiAAN JANseN

De 28-jarige Rico is sinds anderhalf jaar model. “Het was eigenlijk 
toevallig. Ik moest een examenopdracht doen voor mijn oplei-
ding als personal trainer. Ik had een les voorbereid voor een aantal  
modellen en er werden foto’s gemaakt. De fotograaf wilde ook een 
aantal foto’s van mij maken en daarna is het balletje gaan rollen”, 
vertelt de sympathieke Rico. “Als ik nu terugkijk naar die foto’s, 
wil ik ze graag overdoen. Ik deed toen maar wat.”

Gedreven in alles

Rico wil graag naar de top. En daar doet hij alles aan. “Ik kijk foto’s 
terug en probeer mij steeds weer te verbeteren. Dan kijk ik waar 
het beter kan en overleg ik met een fotograaf of met mijn steun en 
toeverlaat Katia Maes”, gaat Rico  
verder. Een gezonde levensstijl 
is het begin om in aanmerking 
te komen voor een modellen- 
carrière. “Ik sport twee maal per 
dag. ‘s Morgens en ’s avonds ga ik 
naar de sportschool. Ik eet gezond 
en drink vooral water. Een avondje 
in de kroeg met heel veel alcohol 
is slecht voor mijn lijf, dus dat doe 
ik dan ook niet. Ik heb er eigenlijk 
ook geen behoefte aan. Ik heb een 
druk leven en heb daar geen tijd voor.” Maar Rico heeft niet het 
idee dat hij iets mist. Door zijn levensstijl heeft hij een mooie baan 
waarbij hij reist en fraaie dingen ziet. “Ondanks dat ik veel avon-
turen beleef als model, moet ik er veel voor doen en is het hard 
werken. Het is niet alleen een paar uurtjes goed trainen en gezond 
leven. Je gaat heel veel castings af, waarbij je uren zit te wachten 
en na twee minuten weer buiten staat met een afwijzing of een  
opdracht op zak. Ook op het mentale vlak kan het hard werken 
zijn. Een afwijzing is niet altijd leuk en je moet jezelf er ook tegen  
wapenen. Ik probeer de afwijzing altijd een positieve draai te  
geven en er wat van op te steken”, verhaalt Rico.

Manhunt International in Thailand

Vorig jaar heeft Rico de verkiezing van Mister Supranational  
Nederland gewonnen waar hij werd gekozen als de knapste man  
van Nederland. Daarna heeft hij nog meegedaan aan de interna-
tio-nale versie, maar helaas werd het daar geen top 10 plaats. Dit 
jaar is hij uitgekozen om mee te strijden in de competitie Manhunt 
International. “ Je hebt de Mister Grand Slam, die bestaat uit vier 
internationale schoonheidscompetities, waaronder Mister Supra-
national en de Manhunt. Dit jaar mag ik naar de Manhunt in  
Bangkok. Ik weet nu beter wat er van mij verwacht wordt en hoop 

dat ik mee kan doen voor de titel. Het lijkt makkelijk, maar het is  
nog aardig pittig. Je moet vroeg op om gezamenlijk te eten en daar-
na verplicht sporten. Het eten is schaars, dus je loopt het gehele  
weekend rond met een hongerig gevoel. En als je rond middernacht 
thuis komt, kun je bijvoorbeeld je pak nog strijken. Het wordt  
je echt niet allemaal maar voorgekauwd”, legt Rico uit. “Maar het  
is leuk om te doen. Ik geniet ervan en de band tussen de deel- 
nemers is hecht. Je krijgt hulp van de anderen, terwijl ze eigenlijk 
concurrenten zijn.” Rico weet nu dat hij in november in Thailand 
moet zijn en gaat nu proberen sponsoren te vinden voor onder 
andere het pak dat hij daar aantrekt. Zijn Instagram-account, dat 
meer dan 33.000 volgers heeft, zal al meer dan voldoende moeten 

zijn om Rico te ondersteunen bij 
de Manhunt-competitie. 

Muzikale achtergrond

De in Leiden geboren Rico is van 
huis uit een muzikant. Hij speelde 
als peuter reeds muziek. Hij werd 
opgeleid op het conservatorium 
in de richting Klassiek Contrabas. 
Hij speelde klassiek en de muziek 
van zijn afkomst, zigeunermuziek. 
“Maar daar kon ik gewoon niet van 

leven. Er is geen groot publiek meer voor. Ik vond het heel leuk, 
maar ik heb alles gespeeld. Dan heb ik een nieuwe uitdaging no-
dig. Dat werd personal trainer en daarna bij toeval model. Ik wil 
steeds weer een nieuwe uitdaging. Ik ben nu model, maar wil een 
supermodel worden. Ik ben trots op wat ik nu bereikt heb, maar 
wil meer en kan meer. Die drive naar meer en een hoger doel heb 
ik nodig”, vertelt de gedreven maar zeker niet arrogante Mallee.

Hij is niet alleen een knap gezicht met een gespierd lijf, maar heeft 
meer te bieden. “Manhunt is groter dan Supranational. Hier heb-
ben we meer mogelijkheden buiten de verkiezing om. We gaan 
kijken wat er in het land speelt, zoals de weeshuizenproblematiek 
van Thailand. Wat ik daar beleef, kan ik in Nederland vertellen 
en de problemen bekendheid geven. Je kunt een boodschap door-
geven en dat geeft mij voldoening.”

De veelzijdige Rico heeft mij aangenaam verrast. Hij is gedreven 
en nam uitgebreid de tijd zijn leven en doelen aan mij uit te leg-
gen. Ik heb hem leren kennen als een sympathieke en ontspannen 
man, die geniet van het leven en respect heeft voor iedereen, waar-
onder een man met een gedeukt en roestig biervat in plaats van 
zijn sixpack.
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Ook dit jaar zullen Sinterklaas en zijn Pieten weer 
aankomen in Heteren. Dit heeft Hoofdpiet al beves-
tigd aan het comité. Op 18 november om 14.00 uur is 
het zover, dan zal hij weer arriveren bij de Veerstoep 
aan de Rijn. 

     Programma
Na aankomst zal de stoet begeleid worden via de  
Kastanjelaan, Flessestraat naar de parkeerplaats van 
Bredeschool de Vogeltuin. Hier zal een korte toe-
spraak gehouden worden om Sinterklaas welkom te 
heten.

Na de toespraak zal ook dit jaar weer een kinder- 
uurtje plaatsvinden in ‘t Binnenveld. (De Bongerd). 

Het programma zal plaatsvinden van 16.00 uur tot 
ongeveer 17.00 uur. Dit is uitsluitend voor kinderen 
uit Heteren, toegangsbandjes zullen weer uitgedeeld  
worden op de basisscholen (groep 1 t/m 4) en SPO. 

     Toegang
Voor de kinderen (2,5 tot 8 jaar) die onderwijs volgen  
buiten Heteren kan een toegangsbandje worden  
opgehaald bij familie Geutjes op De Bouwert 17  
te Heteren. Deze kunnen opgehaald worden op 14, 15  
en 16 november tussen 18.30 en 19.30 uur. Voor  
vragen kunt u bellen naar ( 026) 472 31 51.

Het wordt weer een leuke en mooie intocht.
Sinterklaascomité Heteren

18 Nov. 14.00 uur iNtocht siNteRklAAs . pRoGRAmmA

Deze dag wordt mede-

mogelijk gemaakt door 

Ondernemers Vereniging 

Heteren en S.D.O.O.

Ook willen wij KRUIDVAT 

graag bedanken voor  

de jaarlijkse sponsoring 

van strooigoed.

      Graag tot ziens bij de intocht 
en het Sinterklaasfeest
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Naam  Joop Driessen

Geboortedatum  2 juni 1933

Adres Seniorenwoning Bremstraat Heteren

Opleidingen Ambachtsschool metselen en elektriciteit

Werkervaring Bouw, Zandzuiger Driel/Heteren, kerncentrale Dodewaard

Vrijwilligerswerk Brandweer Dodewaard en Heteren, Liefkenshoek

Verenigingen Zang, klaverjas ‘Oude Troef’, duiven ‘Tot Ons genoegen’ 

De week 
van Joop 
Driessen 
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Maandag

“Sta elke dag tussen zeven en half acht op en slaap in ’t weekend 
uit tot negen uur. Dagelijks koffie drinken om 10.00 uur en om 
19.00 uur in Liefkenshoek. Zelf koken doe ik niet meer, drie keer 
per week eet ik warm in Liefkenshoek. Elke maandag heb ik drie 
uur huishoudelijke hulp. Rond 17.30 uur begin ik met klaarzet-
ten van de stoelen voor de kerkdienst in Liefkenshoek. Ook zorg 
ik dan dat alles klaar staat voor de bingo. Om 18.30 uur eerst de 
kerkdienst, aansluitend koffie en rond 19.45 uur start de bingo. 
Het kan zijn dat ik daarna nog ga kaarten. En als ik thuis kom kijk 
ik vaak sport, soms bijvoorbeeld tot twee uur ’s nachts naar darten, 
dat is prachtig!”

“Samen met Jan verzorg ik op maandagavond de bingo. Vanwege 
bezuinigingen is er namelijk geen personeel van Liefkenshoek 
meer aanwezig. Er zijn drie dames die koffie en een glaasje fris of 
advocaat schenken. Ik heb een houten steun gemaakt voor iemand 
die het bordje van de bingo niet zelf kan vasthouden. We draaien 
vijf rondes en hebben leuke prijsjes van de Action. Het gaat echter 
niet om de prijsjes, de mensen zijn even van de kamer en we zit-
ten gezellig bij elkaar. En ik, ik speel mee met twee kaarten en loop 
heen en weer om de mensen te helpen en na de tijd de stoelen en 
tafels weer op de plek te zetten. Dat houdt me jong!”

Dinsdag

“Wanneer het droog weer is, fiets ik dagelijks vijf tot tien kilo-
meter. Vaak ben ik te vinden bij de familie Vos aan de Boltweg in 
Driel. Dan drink ik even een kop koffie en volg de groei en bloei 
van de amaryllissen. Het seizoen van de amaryllissen begint half 
oktober en dan vervoer ik heel wat mooie bossen amaryllissen 
naar Liefkenshoek. Ook fiets ik langs Maassen in Homoet en 
neem wat doosjes eieren mee voor de ‘oudjes’ in Liefkenshoek.  
Op dinsdagavond om 18.30 is er zang voor bejaarden in Liefkens-
hoek. En na het zingen natuurlijk koffie drinken.” 

Woensdag

“Woensdag is de mooiste dag van de week: het klaverjassen in  
de Bongerd op woensdagavond sla ik nooit over! Na de ochtend-
koffie in Liefkenshoek doe ik tussendoor wat klusjes en heb dan 
ook tijd voor mijn hobby’s. Zo heb ik altijd met plezier vogel- 
kooitjes gemaakt, er staan er nog een paar in mijn voortuin-
tje. Toen ik in de Olieakkerstraat woonde, heb ik in de tuin een  
voetbalstadion gemaakt. Een speelveld met spelers, een tribune 
en dat helemaal verlicht. Dit was tijdens de WK voetbal. Een aan-
tal jaren later heb ik dit ook gedaan op de zolder in Liefkenshoek. 
Het heeft nog in de krant gestaan ook! Voor de katholieke kerk in  
Heteren heb ik trouwens de kerk in miniatuur gemaakt.”

“Ach, ik heb ook wel moeilijke jaren meegemaakt. Mijn vrouw 
Mien – met haar was ik 55 jaar getrouwd – is acht jaar geleden over-
leden. Mien heeft 22 jaar een stoma gehad en ik heb haar altijd 
geholpen met het verzorgen daarvan. In juni 2016 is mijn zoon 
Henri op 54-jarige leeftijd overleden, hij was al een aantal jaren 
ziek, hij had kanker. Drie maanden daarna overleed mijn vriendin 
Annie, ze woonde een paar huizen bij me vandaan. We deden veel 
samen en gingen vaak bij elkaar eten. Het leven gaat door! En wat 
blijft is de traditie om voor mijn verjaardag uit eten te gaan met de 
familie. Dit jaar eten we met z’n allen bami in Liefkenshoek. Het 
eten is daar overigens prima, ga maar eens proeven!”

Donderdag

‘Bij de koffieronde in Liefkenshoek om tien uur help ik altijd 
met het aanschuiven van de stoelen voor de bewoners. Er komen 
wel steeds minder mensen omdat ze niet naar beneden kunnen  
komen, dat is wel jammer. Op donderdag is de bingo ’s middags  
en lees ik zelf de nummers op. Er is hulp van een aantal mede- 
werkers van Liefkenshoek. Ik vind het leuk om er een spelletje  
van te maken, bij nummer 22 roep ik dan twee  keer 11. Het is  
altijd een gezellig uurtje. Na de koffie van 19.00 uur ga ik vaak  
kaarten. We blijven dan alleen over, soms komt de beveiliging 
even langs om te vragen of alles in orde is. Het kan wel eens laat 
worden.”

Vrijdag

“Vrijdag is een dag voor mezelf. Heb jarenlang ook veel klusjes ge-
daan, bijvoorbeeld een muurtje metselen of wat stucwerk. Maar 
dat doe ik niet meer! Metsel nu nog een muurtje in Andelst, dat 
is mijn laatste klus! Waar ik erg naar uitkijk, ondanks dat ik vlieg-
angst heb, is een vakantie naar Valencia. In december ga ik met 
mijn dochter, kleindochter en vriend naar mijn oudste kleinzoon, 
hij is piloot. Voorlopig heb ik genoeg te doen. In Heteren en om-
geving raap ik appels, peren of noten en deel die uit aan mensen. 
Soms eet ik wel eens bij mijn dochter in Zetten of schoondochter 
in Heteren.”

“In het weekend heb ik geen verplichtingen en kijk ik sport op tv: 
voetbal, autosport, snooker, wielrennen, darten. Vind het heerlijk  
om op bed te liggen en naar de tv te kijken. Met mijn gezond-
heid gaat het goed, een paar jaar geleden heb ik twee omleidingen  
gekregen. Nu word ik iedere drie maanden gecontroleerd bij de 
huisarts. Als ik voor controle naar het ziekenhuis in Arnhem  
moet … ga ik met de fiets!”

DooR Jelle loosmAN

“Achter op mijn elektrische fiets heb ik een – zelfgemaakt – houten kistje gemonteerd. Op de zijkant staat: Joop’s Bezorgdienst, 

altijd tot uw dienst, voor een ei, maar ook voor een amaryllis en soms wat fruit! En Joop gaat er weer op uit!”



RVS producten op maat

Balustrades

Trapleuningen

Aanrechtbladen

Keukenachterwanden

Tafels (voor binnen en buiten)

HTI-Ede | Uw specialist in RVS maatwerk

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

NU GRATIS 
INMETEN 

bij elke nieuwe 
opdracht

Keukenachterwanden

Bel (0318) 65 31 32   |  www.hti-ede.nl
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In heel Nederland groeien ruim 118.000 kinderen op in een onveilige gezinssituatie. Als Heteren geen gunstige uitzondering 

is, moet dat hier dus ook voor enkele tientallen kinderen gelden. Alle reden om in de Week tegen Kindermishandeling – van 

maandag 20 tot en met zondag 26 november – aandacht te besteden aan dit meestal verborgen leed.

Heterenaar Hans Jägers zet zich in voor kwetsbare kinderen. Hij 
is voorzitter van de Stichting Films for Change, een initiatief van 
vrijwilligers, die door middel van videoproducties – van speel-
films tot korte documentaires – de aandacht willen vestigen op 
kindermishandeling, geweld in relaties en discriminatie. Als men-
sen zich zo meer bewust worden van zulke problemen, komt een 
oplossing immers al een beetje dichterbij. 

Kinderen die mishandeld worden, hebben het vaak moeilijk in 
hun latere leven. Uit onderzoek, zo stelt Hans Jägers, blijkt dat ze 
veel meer kans hebben op chronische ziekten dan kinderen die 
veilig opgroeien. De spanning waarmee kinderen leven, maakt 
ze ook fysiek kwetsbaar. Jägers: “Aangezien mijn eigen jeugd ook 
niet helemaal tof was, schrok ik daar wel van.”

Jägers heeft ook uit onderzoek opgemerkt dat de meeste mensen 
die als kind nare dingen hebben beleefd, uiteindelijk toch een ge-
zond leven leiden. “Mensen die positief in het leven staan, en hun 
negatieve ervaringen in een liefdevolle omgeving kunnen verwer-
ken, worden gezond oud. Ze hebben liefdevolle sociale contacten. 
Ze leren inzien dat het niet hún schuld was dat er in hun jeugd iets 
mis ging. Zij verwerken hun tegenslag met veerkracht.”

Als een kind zo’n liefdevolle omgeving mist, dan valt het terug op 
een overlevingsstrategie, vaak zonder het besef dat het niet nor-
maal is wat het heeft meegemaakt. Jägers: “Het is níet normaal als 
ouders hun kinderen slaan. Het is níet normaal als ze schelden of 
schreeuwen in het bijzijn van de kinderen, of in het slechtste geval 
tégen de kinderen.”

Voor wie zich zorgen maakt over een onveilige situatie voor kinde-
ren probeer eerst met het kind of met ouders in contact te komen. 
Vraag bijvoorbeeld of er wat speelt. Of hoe kom je aan die blauwe 
plek? Mocht het antwoord onduidelijk zijn en vertrouw je het niet, 
dan zijn er meerdere mogelijkheden om in actie te komen. 

Over de Week tegen Kindermishandeling is meer te lezen op 
www.weektegenkindermishandeling.nl.
Op www.filmsforchange.nl/laat-ze-niet-barsten 
staat meer informatie over de stichting waarvan Hans Jägers 
de voorzitter is.
 

- Neem contact op met Veilig Thuis, tel. 0800-2000,  

 of www.veiligthuisgm.nl;

-  Sociaal Kernteam Heteren, inloopspreekuur Liefkenshoek,  

op maandag van 11 tot 12 uur, tel. 06-11736168 (op werkdagen,  

van 9 tot 12 uur), e-mail info@kernteamsoverbetuwe.nl.

Een kind moet 
veilig opgroeien

Ruim 15 jaar geleden sluit Super de Boer 
– voorheen de Vivo – aan de Hoenderkamp 
haar deuren. Jarenlang staat het pand 
dichtgeplakt te verkrotten. Dit tot groot 
ongenoegen van de buurt. In de afge-
lopen weken heeft eindelijk de slopers-
hamer toegeslagen. Alle gebouwen zijn 
inmiddels netjes opgeruimd. 
Projectontwikkelaar Warenhuis-Jansen 

Pensioen B.V. heeft een wijziging van 
het bestemmingsplan aangevraagd. Doel 
uiteindelijk is het verkopen van bouw-
kavels voor drie vrijstaande woningen 
van de hand van de ontwerpers van Breure 
& Janssen uit Arnhem. Zodra het bestem-
mingsplan is gewijzigd en er kopers zijn, 
start het ontwerpproces. Daarna volgt de 
bouw. 

 

Sloop ‘Oude Super’ Hoenderkamp
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Als ik bij Mathijs aan tafel zit merk ik dat hij niet van 
het tijdperk is dat er volop cd’s of lp’s werden aan-
geschaft. “Ik heb de tijd van cd’s wel bewust meege-
maakt, maar die waren op jonge leeftijd bijna niet te 
betalen”, zegt Mathijs. In zijn jonge jaren was vooral 
het downloaden en zelf samenstellen en branden van 
cd’s hot! Welke muziek dat was? “Echt van alles, ik heb 
best wel een brede muzieksmaak, variërend van Rock 
tot Hip Hop. Bij ons thuis stond de radio eigenlijk al-
tijd wel aan. De Top 2000 was ook altijd vaste prik tus-
sen Kerst en Oud en Nieuw. Dan hing de volledige lijst 
op de kamerdeur. Hierop gaf ik met een sterretje aan 
welk nummer ik per se wilde horen. Mijn persoonlijke 
favoriet is John Mayer, een ‘Singer Song Writer’ die 
veel gebruik maakt van zijn gitaar. Ik heb hem ook 
twee keer live gezien. Hij speelt in verschillende stij-
len waarbij akoestisch en elektrisch naadloos in elkaar 
overlopen. Hij speelt het zo, dat het lijkt, alsof zijn 
concert uit verschillende hoofdstukken bestaat. Dan 
staat hij weer alleen op het podium, dan weer met een 
bluesband of met een orkest, compleet met violen.” Ik 
vraag Mathijs of hij zelf instrumenten speelt. “Nou, 
ik ben een jaar of zes geleden, toen ik op de PABO zat, 
begonnen met gitaar spelen. Ik heb toen echter maar 
een paar lessen gehad. Studie, werk en voetbal zorgden 
er voor dat ik niet veel tijd over had. Ik ben wel van 
plan om het ooit weer op te pakken, want het is wel 

erg leuk om te doen.” Al jammend en neuriënd vertelt  
Mathijs dat hij de eerste deunen van ‘Saturday Night’  
van Herman Brood en ‘Smoke on the Water’ van 
Deep Purple destijds beheerste. “Dat was niet moeilijk 
hoor”, zegt hij enigszins bescheiden, “dat ging gewoon 
op de bovenste snaar van de gitaar.”

Ik vraag Mathijs welke single hij als eerste ooit zelf 
gekocht heeft. Er komen een paar cd singles op tafel. 
“Ik moest er even over nadenken en ik zou willen dat 
deze het was”, zegt hij wijzend op een single van Junkie 
XL met Elvis uit 2002. Dan gooit hij een cd single van 
Jody Bernal op tafel. “Maar het was deze helaas: ‘Oh 
Bambolero’ echt te erg voor woorden, maar ik was nog 
heel jong. “ 

“Ik mag aannemen dat je deze nooit meer draait”, 
zeg ik nog. “Gelukkig veranderen muzieksmaken. In 
mijn middelbare schooltijd hield ik erg van Hip Hop. 
Eminem, 50 cent en vooral Brainpower vond ik erg 
gaaf. Deze Nederlandse rapper had leuke teksten en 
gebruikte daarin veel grappige woordspelingen. Zijn 
grote hit destijds was ‘Dansplaat’, maar dat vond ik 
niet zijn beste nummer.”

“Een nummer dat op mijn begrafenis gespeeld moet 
worden zou ‘Leef’ van André Hazes jr. kunnen zijn. Ik 

De muzieksmaak van 

een Heterenaar is een 

terugkerend item waarin, 

aan de hand van vaste 

vragen, met een inwoner 

wordt gesproken over 

zijn of haar muzikale 

voorkeuren. 

Deel 2: Mathijs  

Zwanenburg (26), 

De muzieksmaak  
van een Heterenaar

Bijna iedereen heeft wel iets met muziek. Het maakt je blij, het helpt je door een zware periode 

of het verzacht je fileleed. In de tweede aflevering ga ik op bezoek bij Mathijs Zwanenburg (26), 

leraar van groep 4 op een basisschool in de Schuijtgraaf, om zijn muzikale voorkeuren te  

belichten. DooR fRANk siccAmA



ben niet zo van treurige muziek op begrafenissen en 
bovendien past de tekst van dit nummer wel bij hoe ik 
in het leven sta. Je moet leven ‘alsof het je laatste dag 
is’. Alles uit het leven halen wat erin zit.”

“Op een feest wil ik sowieso vrolijke muziek horen. Ik 
houd dan wel van klassiekers die mee te zingen zijn en 
waarbij je niet stil op je plek blijft staan. Ik doel dan 
op nummers als ‘Proud Mary’ van Ike en Tina Turner 
of ‘Paradise by the Dashboardlight’ van Meatloaf. Ik 
hoor ook liever een goede coverband dan een dj op 
een feest. Ik hou overigens wel van dj’s en ga ieder jaar 
wel een keer naar een dancefestival toe. Het mooiste 
festival waar ik geweest ben was Ultra Europe in Split 
(Kroatie), waar het drie dagen lang feest was met dj’s 
als David Guetta, Afrojack, Martin Garrix en Armin 
van Buuren. Heel bijzonder om te zien dat in Oost  
Europa zo’n feest tot vijf uur ’s ochtends door gaat, dat 
is in West Europa ondenkbaar.”

“Wat ik echt nooit meer wil horen is ABBA. Die mu-
ziek is zo fout, ik heb daar helemaal niets mee. Ik weet 
niet of dat nou aan de stemmen van die gasten ligt of 
de glitter en glamour rond die band.”

“Ik vind het leuk om minder bekende nummers van 
een artiest te ontdekken. Bij het concert van Bruce 
Springsteen vorig jaar op het Malieveld in Den Haag 
ontdekte ik het nummer Jersey Girl. Ik merkte dat het 
publiek reageerde op dit nummer en toen was mijn  
interesse gewekt. Ik heb het nummer daarna heel vaak 
terug geluisterd. Mijn favoriete nummer is echter van 
John Mayer, het nummer “Gravity’, ken je dat, vraagt 
Mathijs. Ik moet het antwoord schuldig blijven, waar-

op hij het nummer opzet via You Tube. Ik krijg de  
live uitvoering te horen, waarbij Mayer inzet met de 
klassieker ‘I’ve got Dreams to Remember’ van Otis 
Redding. Ik ben overtuigd, dit klinkt echt lekker! 

“Naast John Mayer, heb ik ook Jason Mraz, John  
Legend, Sting, Kensington en Macklemore en Ryan 
Lewis al eens live gezien. Ik ben best kritisch en 
vind John Legend en Kensington veel van hetzelfde. 
Daar zou ik niet zomaar nog een keer naar toe gaan.  
Macklemore en Ryan Lewis is weer heel energiek. 
Daar word je heel vrolijk van. Ik zou heel graag  
Coldplay en U2 nog eens live willen zien. Ik heb ge-
probeerd kaarten voor Coldplay te bemachtigen maar 
die waren in een mum van tijd uitverkocht. Wat mij 
wel tegen staat is dat de kaartjes voor concerten tegen-
woordig al gauw 80-90 euro kosten.”

Ineens valt mijn oog op een platenspeler, die in de  
kamer staat. Mathijs pakt er een stapel lp’s bij.  
“Die ben ik nu gaan verzamelen.” Wat vooral opvalt  
is een lp van Johnny Cash. “Dat is echt een geweldige  
artiest”, zegt Mathijs. “Luister maar eens naar het  
vrolijke ‘Folsom Prison Blues’, het knetter depri-
merende ‘Hurt’ of het fantastische duet met U2 op  
‘The Wanderer’. Ik ben pas samen met mijn vader  
naar een Johnny Cash tribute geweest in Luxor. Echt 
fantastisch!”

Het stokje wordt doorgegeven aan Roland Veldhuijsen. 

Dus pak je cd verzameling tevoorschijn, zoek je favorie-

ten op Spotify en grijp je muziekinstrumenten bij elkaar 

Roland. Jij bent de volgende in de muzieksmaak van  

een Heterenaar!

27





29

De tweede HeteRUN
De tweede HeteRUN was, net als de eerste, weer een groot succes! Zonder de bijdrage 
van vrijwilligers en sponsoren was dit niet mogelijk geweest. De volgende HeteRUN 
staat gepland op zondag 7 oktober 2018.
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Naam

Adres

advertorial

De herinrichting van de Randwijkse Waarden, in 

januari 2017 gestart, verloopt zeer voorspoedig. 

Dankzij de voortvarende manier van werken 

door onze aannemer Den Boer lopen we vooruit 

op de planning. Dat is goed nieuws, want dat 

betekent dat de recreatieplas sneller weer  

optimaal benut kan worden door alle bewoners 

van Heteren en Randwijk. 

Planning: herinrichting rond  
eind 2018 volledig gereed
Het gebied rechts van de Steenoord en de  

passantenhaven is nu klaar. De laatste bomen 

worden in november geplant. Het gebied 

Renkumse Veerweg tot aan de Steenkuil wordt 

in december dit jaar aanbesteed. De planning 

is om in februari/maart met de uitvoering te 

starten om vervolgens in april gereed te zijn. 

Daarmee hebben we rekening gehouden met 

de start van het toeristenseizoen en het gebruik 

van het Renkumse Veer. Verder is de planning 

dat de Steenoord medio 2018 wordt verwijderd. 

De herinrichting van de Steenoord met onder 

andere een vissteiger en jollenhelling, zal  

ongeveer eind 2018 gereed zijn. Ook de boten-

helling en de visplek, helemaal rechts in het 

plangebied, zijn rond die periode klaar. 

Rondleidingen voor omwonenden
Na de open dag in mei dit jaar hebben vele  

mensen zich aangemeld voor een rondleiding 

aan boord van de zandklasseerinstallatie  

Rotterdam 55. Vanaf juni hebben er negen  

rondleidingen onder de bevlogen leiding 

van Frank Visser, Productieleider bij Dekker 

Grondstoffen, plaatsgevonden. In groepen van 

maximaal 12 personen werd uitleg gegeven  

hoe zand en grind wordt gewonnen. Ruim  

89 omwonenden van Heteren en Randwijk zijn 

op de Rotterdam 55 geweest. Dit leverde vele 

enthousiaste reacties op de Facebook groep 

Project Randwijkse Waarden op. 

Blijf op de hoogte
Via de Facebookgroep Project Randwijkse 

Waarden zijn de werkzaamheden te volgen. 

Op www.dekkergroep.nl/randwijksewaarden/

is alle informatie over het project te vinden. 

Het Project Randwijkse Waarden: 
het schiet op!
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