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Beste Peperbuslezers,

Alle jaargetijden hebben zo hun charme, maar de lente, met al het net ontlo-
ken groene blad en tere bloesem, is in ons dorp wel bijzonder mooi. De eerste 
maanden van het jaar leven we naar deze periode toe. Bij het uitkomen van de 
zomereditie van de Peperbus maken we ons allemaal stilaan op voor de zomer-
vakantie, om te ontspannen en te genieten van onze welverdiende rust. Even 
voor twee of drie weken met de dagelijkse sleur breken en aandacht geven aan 
je familie en energie op te doen voor de tweede helft van het jaar.

De ontwikkeling van het project de Randwijkse waarden begint steeds meer 
vorm te krijgen en de nieuwe ontsluiting naar de steenfabriek vanaf de  
Renkumse Veerweg is inmiddels ook voltooid. Voor de fietsers is deze weg 
veel beter geworden met een apart fietspad richting het Renkumse Veer. Deze 
veerpont is sinds 5 mei weer in de vaart en kan zich verheugen op ieder jaar een 
toenemend aantal passagiers. De foto op de voorpagina is een mooie weergave 
van de voortgang van de ligweide en het strand. 
 Deze uitgave van de Peperbus staat in het teken van de zomer met weer 
mooie artikelen over ons dorp. Het is fantastisch dat er in Heteren een auto- 
rijschool is die al drie generaties succesvol bestaat. Zonder schrijvers of  
artikelen te kort te doen, is het item over de winkel van Bouwmans wel heel 
karakteristiek voor Heteren. 

Dit brengt mij op de vraag aan de lezers, de redactie is op zoek naar schrijvers 
voor de Peperbus. Ook zijn ideeën voor artikelen en items welkom op de redac-
tie, dus als jullie een leuk, interessant of historisch artikel weten, deel dit met 
ons via info@peperbus-heteren.nl en wie weet wordt het dan in de volgende 
Peperbus gepubliceerd.

De redactie wenst iedereen een heel fijne zomervakantie en graag tot de vol-
gende Peperbus.

Namens de redactie
Peter Willemsen

Verschijningsdatum volgende editie 9 november 2018
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Heel veel nieuwe artikelen, zoals gereedschappen, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren tref je aan in de winkel van Bouwmans 

aan de Kastanjelaan. Bijzonder is dat een groot deel van het assortiment al vele jaren geleden is ingekocht. De tijd heeft er stil 

gestaan. DOOR ROEliE VAN DER WEiDE

Een vitaal stel op leeftijd, dat zelf het huishouden 
doet, de tuin onderhoudt en, heel bijzonder, al sinds 
1963 een winkel runt. Maak kennis met Arie en Dies 
Bouwmans. Hij is geboren en getogen in Heteren aan 
de, toen nog, Rijndijk-Oost. Zij komt uit Huissen. 
Dies: “Wij gingen dansen in Bemmel en daar hebben 
wij elkaar ontmoet. Ik dacht, je kunt het proberen hè; 
je kunt ‘m altijd nog aan de kant zetten.” Arie glundert. 
Op dat moment had hij al de kruidenierszaak en bak-
kerij van Van der Waal aan de Kastanjelaan gekocht. 
Arie: “De winkel was de helft kleiner dan nu en het 
huis was een hele oude keet. De grond is opgehoogd 
en het huis is opnieuw gebouwd.” Er werd getrouwd en 
wonen in Heteren was voor Dies een hele ommekeer. 
“Ik kom uit een tuindersfamilie en moest erg wennen 
aan de winkel en het dorp. Er was niks te beleven ver-
geleken met Huissen. Ik ben er langzaam ingerold.” 

Evacueren

Daarvoor hadden beiden als kind de Tweede Wereld-
oorlog meegemaakt. Dies: “Wij moesten weg uit Huis-
sen en zijn als groot gezin met acht kinderen naar 
Friesland gelopen in 14 dagen tijd. Vader had een koe 
meegenomen, die natuurlijk in de berm moest lopen 
om de hoeven te sparen. In Friesland wilde niemand 
uiteindelijk de roodbonte koe hebben, want daar  
waren ze zwartbont vee gewend.” De familie van Arie 
ging naar het zuiden, richting Eindhoven en kwam 
uiteindelijk in Bladel terecht.

De smederij

Terug in Heteren werd Arie steeds getrokken door het 
vuur in de smidse van zijn vader. Alle vriendjes kwa-
men ook graag vuurtje stoken. Een opleiding werd 
gevolgd aan de technische school in Wageningen en 
Arie haalde ook de patroonsopleiding in de avond-
uren. “Het smeden was niet moeilijk, want ik was er 
als kind altijd al bij in de smederij. Uiteindelijk ging 
ik in Wageningen aan het werk. Dat duurde maar  
enkele weken, want het was ‘mondje houden of 
direct naar huis’. “Ik ben meteen gegaan”, zegt Arie  
resoluut. “Thuis was genoeg werk te doen, bijvoor-
beeld voor de steenfabrieken. Als je een hoefijzer kunt 
maken, kun je de rest ook. Ook heb ik veel ijzerwerk 
voor de boeren gedaan, zoals de ploegen en natuur-
lijk las- en smeedwerk voor de bewoners van Heteren.  

Daardoor ken ik ook veel mensen.” Broer Jan, die  
helaas is overleden in 2010, werd uiteindelijk de hoef-
smid, terwijl Arie zijn winkel had. 

Vrouw als klant

Zijn kennis van ijzerwaren heeft Arie goed ingezet voor 
de winkel. Je treft er degelijke, ambachtelijk gemaakte 
spullen aan. Bijvoorbeeld een schoffel, zo robuust, dat 
deze misschien wel een heel leven meegaat. Ook op het 
gebied van huishoudelijke artikelen kiest Bouwmans 
voor kwaliteit. In de jaren zeventig kwamen plastic 
spullen op de markt, bijvoorbeeld van Emsa. Maar ook 
Brabantia is goed vertegenwoordigd. Waarom eigenlijk 
huishoudelijke spullen in de winkel met ijzerwaren en 
gereedschap? Arie vertelt dat hij ook graag vrouwen als 
klant wilde hebben. Met pretoogjes: “Ik was tenslotte in 
het begin een man alleen.” 
 
Verknocht

Sinds twee jaar is een groot deel van de inkoop gestopt. 
Gasflessen worden steeds aangevuld, want daar is veel 
vraag naar: voor de barbecues of op de camping. Dies over 
de inkoop: ”Ja, want er moet toch een keer een eind aan  
komen. Ik hou van shoppen, iets ondernemen en op een 
terrasje zitten. Maar ik krijg hem (wijzend op haar man) 
niet mee. Hij vindt de aanloop in de winkel veel te leuk. 
Kent iedereen, behalve de nieuwe inwoners van Heteren.” 
In de winkel is nog niet te merken dat de voorraad op be-
gint te raken. De winkel en het magazijn staan nog vol met 
kwaliteitsproducten. Uit lang vervlogen tijden, dat wel. 

De uitspraak klopt: “Als je een onderdeeltje zoekt en je 
kunt het niet vinden, dan moet je bij Bouwmans zijn.” 
Getuige het grote magazijn, achter de winkel, met  
doosjes vol met allerlei onderdelen, is dat ook heel  
realistisch. Een klant schreef de volgende ervaring op.

HET LEERTJE – Lange tijd had ik al gezeur met een kraan bij mijn wasbak. Die 

lekte periodiek en een paar jaar geleden had ik al eens de hele regio afgestroopt 

om een passend leertje te vinden, zonder resultaat. Ik had een leertje met een 

te klein rond gat wat opgeruimd, maar dat werkte dus niet erg goed. Het lekken 

was weer eens in volle omvang begonnen en toen dacht ik pas aan Bouwman 

aan de Kastanjelaan in Heteren. Ik er heen en die man heeft werkelijk hon-

derden leertjes in vele tientallen doosjes; ik sloeg bijna achterover toen ik het 

zag. Vakkundig heeft hij voor mij het passende leertje uitgezocht; gelukkig had 

ik het oorspronkelijke leertje al die tijd nog bewaard. In tien minuten tijd was 

mijn kraan weer gemaakt en het lekken is vooralsnog verleden tijd. Ik heb er zo 

veel ergernis aan gehad dat ik het bijna niet kan geloven dat het nu voorbij is. 

Frans Rombouts
Grote foto: 

Arie Bouwmans voor zijn winkel aan de Kastanjelaan

Even naar Bouwmans
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In een tijd van nogal warme dagen zoek ik met name in de 

avond met heel veel plezier de koelte van ‘mijn’ toren op. Ik 

kom daar dan meteen tot rust en kijk terug op de afgelopen 

dagen en mijmer naar hartenlust over de toekomst.

Zo mijmerde ik over de wensen die ik ten aanzien van ons dorp 
heb en waar het dorp aan de andere kant toch wel beantwoordt 
aan mijn persoonlijk genoegen. Wel moet ik toegeven, wanneer 
je er geboren bent ben je natuurlijk enigszins bevooroordeeld.
Maar de relatieve stilte die een dorp als Heteren op mij afstraalt 
ervaar ik nog steeds dagelijks als heel prettig.

En natuurlijk was die stilte ooit groter toen de brug over de Rijn 
nog niet was gebouwd. Maar we moeten ook erkennen dat de  
toestroom van nieuwe inwoners, na de aanleg van de A50, het 
dorp zeker niet op zijn kop heeft gezet. Sterker, al die nieuwe 
inwoners hebben het dorp met hun diversiteit en verschillende 
achtergronden alleen maar rijker en opener gemaakt. Heteren 
was voordien toch een wat gesloten gemeenschap met een in-
trovert karakter van ‘eerst maar eens de kat uit de boom kijken’. 
Maar van zeer nabij heb ik de autochtone bevolking langzaam 
zien veranderen en kunnen zien en meemaken dat zij de nieuw-
komers in de armen hebben gesloten. Met name in het vereni-
gingsleven heeft dat in het begin best wel even tijd nodig gehad 
maar het wij en zij heeft gelukkig niet lang stand gehouden. Dus 
is het ook niet zo verwonderlijk dat het verenigingsleven in ons 
dorp al jaren lang een constante bloei laat zien.

Wat ik ook heel bijzonder vind is, dat een grote groep mensen 
zich nadrukkelijk bezig houdt met de ontwikkelingen binnen 
ons dorp. En hoewel de bekende of onbekende bierkaai de afge-
lopen jaren regelmatig hun pad kruiste, hebben deze enthousias-
te vrijwilligers zich niet zomaar uit het veld laten slaan. De soap 
rond het Dorpshart is daar het meest sprekende voorbeeld van. 
Kijk ik dan ’s avonds weemoedig richting de verlichte toren van 
Elst dan zouden daar natuurlijk niet de beren maar met name de 
oplossingen vandaan moeten komen. 

En de eerlijkheid gebiedt mij te bekennen dat het tot stand ko-
men van een bruisend dorpshart ook mijn hart sneller zal doen 

slaan. Dat wil nu helaas niet altijd lukken, zelfs niet als ik daar-
voor mijn vertrouwde plekje langs de Rijn opzoek. Ik geniet daar 
overigens erg van en de plannen van de Dorpsraad om het uit-
zicht over de Rijn voor inwoners en bezoekers te bevorderen heb 
ik al eens eerder volledig omarmd. Zo was het ook een prachtig 
initiatief van de Dorpsraad om wandelroutes langs unieke plaat-
sen in het dorp te realiseren. Een aanwinst, die zijn toeristische 
draai nog even moet krijgen. Maar hoe fijn zou het zijn als wij 
en bezoekers van ons dorp ’s middags een sfeervolle gelegenheid 
kunnen bezoeken om te lunchen. Waarom moeten wij al vele ja-
ren het dorp verlaten als we eens een keer niet zelf willen koken, 
maar ons lekker willen laten verwennen in een plaatselijk restau-
rant. De realisatie van het dorpshart zou deze wensen naar mijn 
gevoel wel eens wat dichterbij kunnen brengen. En natuurlijk 
willen wij ook best graag een zwembad of een bioscoop hebben, 
maar misschien is dat nou weer net iets te hoog gegrepen. 

Het nieuwe dorpshart biedt natuurlijk ook kansen voor een wat 
groter en gevarieerder winkelbestand hoewel, de eerlijkheid  
gebiedt mij toch ook te zeggen dat dit met alle internetmoge-
lijkheden van vandaag niet makkelijk zal zijn. Wij moeten ons  
natuurlijk geen illusies maken en denken dat ondernemers in de 
rij zullen staan om hier hun deuren te openen. Maar we zijn aan 
de andere kant natuurlijk ook weer niet kansloos want met bil-
lijke huurprijzen en een gunstig ondernemersklimaat kunnen 
geïnteresseerden toch over de bekende dam worden geholpen. 
Ons geduld wordt natuurlijk wel op de proef gesteld al lijkt er de 
laatste maanden toch weer wat meer schot in de zaak te komen. 

Het zou natuurlijk ook helpen indien er in ons dorp weer meer 
nieuwe huizen gebouwd zouden worden. Dat vereist inventivi-
teit en daadkracht, maar of het nieuw gevormde bestuur van de 
Gemeente Overbetuwe een extra vliegwielfunctie zal kunnen 
gaan vervullen, valt nog te bezien. Zelf houd ik mij nog maar 
even vast aan wat we in ieder geval wel hebben. Waar ik Heteren 
ook maar uitfiets, overal geniet ik van een wijde blik en serene 
rust.

De Kerkuil.

Mijmeren over Heteren
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“ Op dat moment  
was ik hartstikke bang. 
Ontstellend bang”
Leen Mol
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In april 1949 vertrok Leen Mol vanuit Amsterdam 
met het schip ‘de Grote Beer’ om als dienstplichtig  
soldaat deel te gaan nemen aan de dekolonisatieoorlog 
in voormalig Nederlands-Indië. Hij werd ingedeeld 
bij de ‘42ste Genie Bruggenpeloton’ en behoorde tot 
één van de laatste lichtingen dienstplichtigen die nog 
die kant op werden gestuurd. De Tweede Politionele 
actie was net voorbij en de internationale druk op  
Nederland om Nederlands-Indië op te geven werd 
steeds groter. Na een reis van enkele weken kwam  
Leen Mol aan in Saba, gelegen in Noord-Sumatra.  
“Dat was wel bijzonder”, vertelt Leen. “Je komt op-
eens in een tropische omgeving. Een enorme gewaar- 
wording. Je kon er alleen niet echt van genieten, want 
achter iedere boom kon een vijand zitten.” 

Wild zwijn

Vanuit de haven van Saba ging de reis naar Soerabaja, 
waarna Leen Mol met zijn peloton vooral werd inge-
zet in de omliggende kampongs. Omdat het peloton 
geen kok had, werd Leen aangewezen om de pollepel 
op te pakken. “Ik wist nog niet eens of er zout in de pap 
moest.” Hij leerde snel, ook om te improviseren als er 
geen aanvoer van eten was. “Dan gingen we de ‘bush-
bush’ in en schoten we een wild zwijn. Soms moest je 
het ook gewoon doen met de noodrantsoenen. Dat 
moest je dan tot op de centiliter verantwoorden. Daar 
was ik niet echt sterk in. Wel in het managen van de 
keuken.”

Ontstellend bang

Over de gevechten die ze tegen de ‘ploppers’, de vijand, 
moesten leveren, vertelt Leen liever niet. Eén anek-
dote wil hij wel kwijt. “Mijn peloton telde 48 mensen. 
Op een dag moesten de andere 47 erop uit om brug-
gen te herstellen. Ik bleef alleen achter en ging aan de 
slag met het eten. Toen de soep aan het pruttelen was, 
werd er van buiten het kamp op mij geschoten. De  
ketel werd geraakt en de soep liep weg. Op dat moment 
was ik uiteraard hartstikke bang. Ontstellend bang. Ik 
verstopte mijzelf en hoopte dat ze niet zouden ont-
dekken dat ik maar alleen was. Het is uiteindelijk goed 
afgelopen.”

Verder praat Leen niet graag over wat hij nou precies 
allemaal heeft meegemaakt in Nederlands-Indië. “Dat 
geeft alleen maar veel ergernis. Bijvoorbeeld als jour-
nalisten schrijven over vermeende oorlogsmisdaden. 

Een commandant moest in een ‘split-second’ beslis-
singen nemen en dan laat je jezelf niet kapot schieten. 
Dat de media hier dan veel later een oordeel over uit-
spreken, vind ik een trap nageven. Als je het niet mee-
gemaakt hebt, kun je er moeilijk wat over zeggen.”

Toen Leen in 1951 weer thuis kwam, kon hij zijn erva-
ringen dan ook moeilijk kwijt. “Dat was ontstellend 
vreemd. Geen mens weet wat je beleefd hebt. Later 
ging ik daarom ieder jaar naar een reünie van mijn pe-
loton. Dat heb ik tot zes jaar geleden nog gedaan. Toen 
waren er te weinig mensen overgebleven. De meeste 
van mijn kameraden zijn weggevallen. Bijna wekelijks 
droomde ik ook over die periode in Nederlands-Indië 
en dat waren niet de leukste dromen. Maar sinds een 
dik half jaar is dat opeens opgehouden.” 

Liefde

Door zijn uitzending naar voormalig Nederlands-
Indië werd hij ook twintig maanden van zijn vrouw, 
op dat moment nog zijn verkering, gescheiden. “We 
schreven elkaar iedere dag een brief. Toen ik terug-
kwam was de liefde er gelukkig nog!” Na zijn terug-
komst in Nederland trouwde hij met haar, kreeg twee 
kinderen en is nu opa van vijf kleinkinderen en twee 
achterkleinkinderen. 

DOOR JOhAN KROES

Op 30 juni vindt in Den Haag de Nederlandse Veteranendag plaats; een nationaal ‘dank je wel’ voor de inzet van onze  

veteranen die zich wereldwijd hebben ingezet voor vrede en vrijheid. Heteren telt ongeveer veertig veteranen, die aan  

verschillende missies hebben deelgenomen. Twee van hen vertellen hun verhaal: Bosniëveteraan Sjoerd de With (42)  

en Indiëveteraan Leen Mol (89). 

“Toen ik terugkwam uit Nederlands-Indië 

was de liefde er gelukkig nog!”

Op de volgende pagina het verhaal van Sjoerd de With. 

Over zijn ervaringen in Bosnië (1994/1995) >





11

Sjoerd de With is geboren en getogen in Heteren en wist al heel 
jong wat hij wilde worden: soldaat. “Ik heb legergroen bloed in de 
aderen”, zo verklaart Sjoerd zijn passie. Dus zodra het kon, na vol-
tooiing van de middelbare school, werd hij bij Defensie opgeleid 
als ‘beroeps bepaalde tijd’ en kwam te werken bij een infanterie-
eenheid. Niet snel daarna, in oktober 1994, volgde zijn eerste mis-
sie. Sjoerd werd met het 1e Nederlands-Belgische VN-transport-
bataljon uitgezonden naar voormalig Joegoslavië. Hij was toen  
18 jaar oud. “Eigenlijk was ik veel te jong”, zegt Sjoerd daar nu 
over. “Je denkt dat je de hele wereld aan kan, maar je bent nog  
maar een snotneus.” 

Etnische zuiveringen

Sjoerd kwam terecht in een land dat in brand stond. Bosnische  
Serviërs, Kroaten en moslims stonden elkaar naar het leven en 
voerden over en weer etnische zuiveringen uit. Sjoerd nam deel 
aan de UNPROFOR (United Nations Protection Force), een hu-
manitaire missie van de Verenigde Naties. Met zijn collega’s had 
hij onder meer de taak om konvooien te beveiligen. “Wij reden 
bijvoorbeeld naar voren bij ‘road blocks’ en incidenten”, vertelt 
Sjoerd. “Omdat er lokaal gevochten werd, kon je zo de frontlinie 
in rijden en was het soms noodzakelijk om een korte omleiding te 
verkennen om zo weer verder te kunnen rijden met het konvooi.”

Treiterijen

De konvooien reden door heel Joegoslavië om bijvoorbeeld de  
lokale bevolking te voorzien van voedsel en medicijnen en om 
de VN-troepen te bevoorraden. De tocht naar de VN-militairen 
uit Bangladesh, die actief waren in de frontlinies rond de ‘Bihac 
pocket’, staat hem nog goed bij. Sjoerd: “Dat was een bijzonder 
konvooi. De lichtspoormunitie vloog soms over ons heen. Dat wa-
ren puur treiterijen van de strijdende partijen. Ze wisten dat wij 
geen mandaat hadden om iets terug te doen. Daardoor kwam het 
ook regelmatig voor dat onze konvooien leeggeroofd werden. Dat  
waren voorraden voor mensen die dat hard nodig hadden.”

Ook gebeurde het regelmatig dat Sjoerd met zijn kameraden voor 
langere tijd werden opgehouden bij een road block. Een intimide-
rende ervaring. “Je hebt dan te maken met lokale commandanten, 
met veel macht en vaak zaten ze onder de drank en drugs. Vaak 
kregen we wapens op ons gericht.” Ook de gevolgen van de etni-
sche zuiveringen maakten diepe indruk. “Soms zagen we de smeu-
lende resten van huizen in dorpen die etnisch gezuiverd waren. 
Die zuiveringen werden echt grondig aangepakt.”

Ander mens

Eind mei 1995 keerde Sjoerd terug in Nederland. “Je wordt wel 
een ander mens als je dit allemaal meemaakt”, zo omschrijft hij 
de impact van zijn ervaringen. “Sociaal-emotioneel is het lastig. 
Je blijft er maar over piekeren.” Pas veel later, in oktober 2016, 
volgde er een serieuze terugslag en een behandeling in Sinai  
Centrum Amersfoort. “Gelukkig ben ik heel goed opgevangen 
door Defensie en heb ik alle hulp gekregen die nodig was. Mede 
daardoor heb ik mijn ervaringen een goede plek kunnen geven. 
Als ik nu weer gevraagd zou worden om op missie te gaan, dan zou 
ik zo weer gaan.”

“Het kwam regelmatig voor dat onze 

konvooien leeggeroofd werden”

“ Je wordt een ander  
mens als je dit  
allemaal meemaakt”

Sjoerd de With
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De afgelopen periode is er door veel men-
sen al veel werk verzet om het project 
Buurtbus 556 van de grond te krijgen.  
Om een buurtbus te laten rijden dient er  
een aantal stappen te worden doorlopen.  
‘Spelers’ bij het laten rijden van een 
buurtbus zijn: de Gemeente, de Provin-
cie, de vervoerder, in dit geval Breng en 
een nieuw te vormen vereniging met  
bestuur en vrijwilligers / chauffeurs.

Deze vereniging zal, in overleg met eer-
der genoemde spelers, de buurtbus reali-
seren en vervolgens laten rijden. 
 
Wanneer gaat Buurtbus 556 rijden?

Zoals al verteld zijn er nog een heleboel 
stappen die doorlopen moeten worden 

alvorens de buurtbus 556 daadwerkelijk 
kan gaan rijden. We hebben weliswaar 
een zeer enthousiast comité en ook de 
Gemeente werkt goed mee, maar toch 
hebben wij niet alle spelers in dit proces 
in de hand. Zoals het zich nu laat aanzien 
gaan we december 2018 van start!

We zoeken nog vrijwilligers!!!!

Wilt u vrijwilliger worden, of kent u  
iemand die dit wil? Neem dan contact 
met ons op.
 
Contact gegevens

Voorzitter Jos Ouwerling, 

j.ouwerling.2@kpnmail.nl, (06) 41 37 66 98

Secretaris Tineke Fikse,

tinekefikse@gmail.com

Buurtbus 556 Overbetuwe
Met de buurtbus van Heteren, via Driel, naar Elst en terug

Zomercadeautje van 
jouw bieb
Deze zomer kun je met tablet of smart-
phone gebruik maken van de Vakantie- 
Bieb, een zomercadeautje van de Biblio- 
theek Gelderland Zuid voor leden én 
niet-leden. Een app met meer dan zestig  
e-books voor het hele gezin.

Met de VakantieBieb-app heeft iedereen 
de hele zomer toegang tot een leuke selec-
tie Nederlandstalige e-books. De Vakan-
tieBieb opent 1 juli en sluit op 31 augustus. 
Het is een initiatief van de bibliotheek 
om mensen kennis te laten maken met 
e-books en kinderen te stimuleren in de 
vakantie te blijven lezen. Kijk op www.
vakantiebieb.nl voor meer informatie. 
Naast de VakantieBieb-app heeft de bi-
bliotheek ook een LuisterBieb-app die 
het hele jaar door gratis te downloaden is. 
Voor het luisteren naar boeken tijdens het 
reizen, tijdens het hardlopen of gewoon, 
omdat je je lekker wil laten voorlezen.

Kijk voor boekentips en voor de zomer- 

openingstijden van Bibliotheek Heteren  

op www.obgz.nl.

Zomeractie 
bij Sjabbens

Sjabbens Sports & Health ZOMERACTIE!  
SPORT NU 3 MAANDEN voor slechts: 
€99,-* 12 weken lang onbeperkt fitness, 
groepslessen en squash. 

* de zomeractie loopt tot 1 september 2018, 

vraag naar de voorwaarden. 

www.sjabbens.nl

Het boek Dijkrijders krijgt een vervolg
In november 2017 hebben Peter Rutjes, 
Jan van Brakel, Daan Viergever en Peter 
Boots het boek Dijkrijders uitgebracht.
Dijkrijders is een boek van 284 pagina’s 
over het openbaar busvervoer in onze 
regio. Met de focus op de busgarage in 
Andelst. De maatschappijen die daar  
garage hielden waren de VELOX, BSM, 
en Zuid-Ooster.
Wij kunen berichten dat wij met een ver-
volg op het boek Dijkrijders bezig zijn. 

Wij verwachten dat dit vervolg in het 
laatste kwartaal van dit jaar uitgebracht 
gaat worden.

Mocht u nog foto’s hebben van bussen  
in Heteren en directe omgeving, en wij  
hebben hierover nog niet gesproken, dan 
komen wij graag in contact met u.

Jan van Brakel (06) 23 06 42 09  

en Peter Rutjes (06) 22 24 89 09
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Fun4Kids speelweek 2018 en oproep vrijwilligers

Vanaf 13 augustus wordt de tiende speelweek in Heteren georganiseerd. Vorig jaar hebben 
we beloofd om extra uit te pakken tijdens deze jubileum speelweek. De vaste onderdelen 
worden aangevuld met een circus workshop op de maandag, een roofvogelshow op dins-
dagmiddag, zeskamp op de woensdag en veel muziek op de vrijdag. Het belooft een mooie 
week te worden met op dinsdag ook nog Zomer in Gelderland.
Om alles in goede banen te leiden hebben we veel vrijwilligers nodig. Heeft u zich nog 
niet opgegeven, maar wilt u wel één of meerdere dagdelen helpen bij de beautydag, hut-
ten bouwen, in de keuken of ander onderdeel, meld u dan aan bij info@fun4kidsweek.nl. 
Alle hulp is welkom. U wilt toch ook dat de kinderen uit Heteren een leuke week hebben!  
U kunt alles nog eens rustig doorlezen in het programmaboekje.

Verhuur deze zomer jouw tuin als 
kampeerplek
De nieuwe generatie kampeerders wil 
niet meer met tien- of honderdtallen op 
een camping staan, maar wil kamperen 
met een verhaal. De Nederlandse startup 
Campspace, bekend van het kampeer-
festival Camp The Night, komt met de 
oplossing: kamperen bij mensen in hun 
achtertuin. Iedereen met een tuin kan 
zich aanmelden. 
Initiatiefnemer Hugo van Donselaar:  
“De jonge reiziger wil geen massacam-
ping met ANWB-sterren en animatie-
teams. Zij willen thuiskomen met een 
bijzondere ervaring.”
“Kamperen bij locals” noemt Campspace 
het. Kamperen bij mensen in de tuin, op 
een dakterras in de stad of op een stuk 
land dat privé eigendom is. Via het plat-
form kan iedereen zich aanmelden om 
zijn of haar buitenruimte aan te bieden 
als kampeerplek. Gebruikers bepalen zelf 
tegen welke prijs, wanneer en aan wie ze 
hun tuin verhuren.

Geen tweede AirBnB

De vergelijking met AirBnB is snel ge-
maakt. Het platform heeft echter niet als 
doel om de Amerikaanse reus achterna  
te gaan. “Waar AirBnB zich focust op 
steden, focussen wij ons juist op de groep 
daarbuiten”, vertelt initiatiefnemer  
Hugo van Donselaar. ‘Wij willen mensen 

juist verleiden om de stad te verlaten en 
meer van het buitenleven te genieten’.

Kampeerfestival

Wie zelf benieuwd is naar deze nieuwe 
vorm van kamperen kan op laagdrempe-
lige wijze kennis maken met het concept 
tijdens het jaarlijkse kampeerfestival 
Camp The Night. Tijdens dit festival, dit 
jaar georganiseerd in samenwerking met  
Bever, kan er door heel Nederland op 
unieke plekken gekampeerd worden.  
Vorig jaar werd er onder andere gekam-
peerd in het Olympisch Stadion.

Vragen: Hugo van Donselaar, via  

hugo@campspace.com of (06) 16 13 13 37

Ontspannen activiteit voor 
JMZ-ers!

Woensdagmiddag 13 juni jl. hebben 18 
JMZ-ers (jonge mantelzorgers) zich pri-
ma vermaakt in Landerij De Park in Elst.
Zij werden welkom geheten door de kin-
derburgemeester David Kampschoer. 
David vertelde dat hij iedereen een fijne 
middag wenst en weet wat het wil zeg-
gen om JMZ-er te zijn. Hij is zelf ook een 
jonge mantelzorger.
Na een educatieve, sportieve en ontspan-
nen middag in de boerderij en in de speel-
tuin waar iedereen heeft genoten, sloten 
we af met samen een frietje te eten.
Ken je of ben je een jongere waarbij een 
broer, zus vader of moeder ADHD,  
autisme, Down, spierziekte of een andere 
aandoening/ziekte heeft waardoor je re-
gelmatig moet helpen, dan ben je JMZ-er.
Vind je het leuk om een keer mee te doen? 
2x per jaar organiseert Knooppunt Man-
telzorg Overbetuwe KMO een ontspan-
nen activiteit voor deze groep. Meld je aan!
Je kunt je aanmelden bij KMO 

info@mantelzorgoverbetuwe.nl, via app of 

sms van Marijke Arends (06) 49 88 10 94.

We zien je de volgende keer graag er bij!
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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 12 oktober 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 9 november 2018. 

Natuurhoek bij Land-
goed Overbetuwe

In de kantine van Land-
goed Overbetuwe is een 
natuurhoekje ingericht 
met enkele enkele opge-

zette vogels. Zo is er onder andere een 
mannetjes ijsvogel te bewonderen die 
we gevonden hebben in de grote visvij-
ver, een meerkoet die slachtoffer van het 
verkeer was geworden en twee uilen, een 
steenuiltje en een ransuil. Vooral met de 
ransuil zijn we erg blij, want deze vogels 
roesten elk jaar bij ons in de grote spar-
renboom bij de ingang van de camping. 
Verder is er een nest van een hoornaar en 
wespennesten van papierwespen die ge-
vonden zijn in de schuren op het terrein. 
Wat schedeltjes die bij werkzaamheden 
opgegraven zijn en een aantal boekjes die 
interessant zijn om eens te lezen. Wil je 
wel eens zien wat er zoal is kom dan langs 
bij de kantine aan de Uilenburgsestraat 
1c in Heteren. 

Wil je wat meer over ons weten kijk dan op 

onze Facebook pagina www.facebook.com/

kinderboerderijoverbetuwe. 

Voor informatie over activiteiten kun je 

altijd bellen met (026) 472 07 07.

Op Landerij de Park vindt op 1 juli 2018  
om 14.00 uur de officiële aftrap plaats 
van de uitleen van een “all-terrain”  
rolstoel (een strand/struinrolstoel), de 
WOMBAT.
Deze zomer, vanaf 1 juli t/m eind septem-
ber, kan de WOMBAT in de Overbetuwe 
gratis gebruikt worden! De Stichting 
Gehandicaptenplatform Overbetuwe 
leent in samenwerking met de firma Off-
theroadwheels uit Oosterhout op verzoek 
deze rolstoel uit binnen de Overbetuwe.

Wilt u eens een keer erop uit om over 
struinpaden, over het maaiveld of over 
zand te rijden? Of bij mooi weer in  
Rijkerswoerd of Strandpark Slijk Ewijk 
door het water rijden? Een rondje door  

de landerijen van Hemmen of de uiter-
waarden van Heteren maken?
De SGO brengt, na een belletje, de stoel 
naar de gewenste locatie. Er zijn geen 
kosten aan verbonden. We vragen wel 
een borg van 20 euro die u na afloop te-
rugkrijgt. Ook moet u een duwer mee-
brengen.
Bel tijdig (ca één dag eerder) naar de SGO,  
Jeanne Verdijk: (0481) 376 595 of (06) 33 
72 66 67 of mail naar jj.verdijk@kpnmail.
nl Dan maken we een afspraak!
We hopen dat er veel gebruik van ge-
maakt zal worden. Na de zomer maken
wij de balans op.
Iedereen is welkom op 1 juli a.s. om alvast 
een proefritje te maken.
St. Gehandicaptenplatform Overbetuwe

          Start (gratis) uitleen Struinrolstoel 

en dat vonden de gasten en vrijwilligers 
van de Zonnebloem niet erg. Op dins-
dagmiddag 15 mei jl. was het beslist geen 
straf om een prachtig boottochtje over 
de Rijn te maken terwijl de zon volop 
scheen. Voor menigeen was de rit naar 
Millingen door het mooie landschap van 
de Ooijpolder al een hele ontdekking. In 
Millingen ging het gezelschap aan boord 
van een stoere rondvaartboot, waar het 
goed toeven was. De familie Kievits deed 

alles om het de mensen naar de zin te ma-
ken. Ze vertelden uitgebreid over alles 
wat er zich op het water afspeelde, maar 
ook de inwendige mens kwam deze mid-
dag niets te kort. Kortom, iedereen ge-
noot met volle teugen van een heerlijke 
middag op het water. Best jammer dan 
ook dat na twee uur de boot weer aanleg-
de in Millingen. Iedereen kwam voldaan 
en vol met indrukken terug in Heteren. 
Een meer dan geslaagd uitje. 

Zonnebloem Heteren 
in de boot genomen…
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   ‘ Het is niet 
vanzelfsprekend!’

Fo
to

: G
u

id
o

 R
o

n
ck

en

Kelvin Derksen



17

‘Mijn wens is dat de inwoners van Heteren elkaar beter kennen!’

“Het volgende overkwam mij zelf een tijdje geleden. Toen ik thuis-
kwam stond er een buitenlands gezin bij de bushalte voor mijn  
huis aan de Flessestraat. Ze vroegen aan mij hoe laat de bus ging.  
Op het bord stond een telefoonnummer, dit bleek van de buurtbus 
en ik belde het nummer, kreeg echter geen gehoor. Ik ging naar  
binnen, had weinig tijd en voelde me een beetje ‘schuldig’, had niet 
echt kunnen helpen. We hebben toen alternatief vervoer geregeld. 
Een kleine moeite en wanneer de mensen nu bij mij langs lopen  
naar de bushalte kijken ze altijd even naar binnen en zwaaien.”

‘Het is niet vanzelfsprekend!’

“Het is niet vanzelfsprekend dat verenigingen, stichtingen en 
sociale initiatieven bestaan. Daar zijn initiatiefnemers en vrij-
willigers voor nodig. Bij SDOO zijn bijvoorbeeld bestuursleden, 
kantinevrijwilligers, trainers, scheidsrechters, etc. iedere week 
weer druk voor de vereniging. Het valt niet mee om zulke mensen 
te vinden en het is voor veel verenigingen steeds moeilijker door-
dat we alsmaar drukker worden. Als meer mensen nu een kleine 
tijdsinvestering zouden doen, kunnen we vrijwilligers die iedere 
week enkele uren druk zijn, verlichten. Gelukkig heeft SDOO wel 
een nieuwe groep met ook jonge clubmensen weten te enthousias-
meren voor het bestuur. Maar niet iedere vereniging of stichting 
heeft de luxe van het aantal betrokkenen als SDOO.” 

“Omdat ik niet langs de zijlijn wilde toekijken heb ik, samen met 
een paar vrienden, een activiteitencommissie bij SDOO opge-
richt. We organiseren regelmatig een leuke activiteit, zoals bij-
voorbeeld een dartavond, voetbalquiz of barbecue. Ben er best  
trots op dat dit een succes is en we hiermee een bijdrage leveren  
aan de samenhang en betrokkenheid binnen de club.”

‘Een dorpsplein in Heteren, dat moet er echt komen!’

“Een centrale ontmoetingsplaats voor de bewoners. Jaarlijks zijn er 
verschillende activiteiten, zoals Koningsdag, Midsummer Night,  
de HeteRun en Sinterklaas. Heb bijvoorbeeld gemerkt dat veel 
mensen na de Midsummer Night nog wel even willen blijven 
staan. Een mooie feestavond met een goede artiest maakt het 
dorp, naar mijn mening, ook hechter en mensen krijgen meer be-
grip voor elkaar. In de luwte ben ik al bezig enthousiaste inwoners 
van Heteren, uit diverse leeftijdscategorieën, te benaderen voor 
dit project. Hiervoor heb ik, enkele jaren geleden al, het webadres 
‘Heteren op Hol’ vastgelegd. Het zou top zijn als dit gaat lukken.” 

‘Verbinden en krachten bundelen, gewoon doen!’ 

“Met mijn vriendengroep ondernemen we regelmatig activitei-
ten, zoals weekendje weg, uit eten en carnaval. Ook is er verbin-
ding met andere groepen jongeren uit Heteren, maar ook bijvoor-
beeld Herveld en Andelst. Wanneer er een feestje of activiteit is 
nodigen we elkaar uit. Op het voetbalveld is er nog wel eens strijd, 
maar daarbuiten trekken we steeds meer samen op. Het is niet zo 
heel moeilijk te organiseren. Neem bijvoorbeeld een feestavond 
bij SDOO. Maak een flyer met uitnodiging, zoek een sponsor ten 
behoeve van een leuk stukje muziek, verspreid het bericht in ver-
schillende whatsapp-groepen en je hebt een superleuke avond. En 
op zo’n avond vind ik het helemaal niet erg wanneer ik zelf achter 
de tap sta en aan het eind van de avond loop op te ruimen. Wan-
neer iedereen een leuke avond heeft gehad, ben ik tevreden en is er 
weer een bijdrage geleverd aan meer samenhang.”

‘Er gebeuren weer dingen in Heteren!’

“Dat is wat ik de mensen hoor zeggen en ik ook zelf duidelijk er-
vaar. De verkoop van zonnepanelen door project WATBETERS 
vind ik een mooi voorbeeld. Het pas opgerichte Verengingen  
Collectief Heteren moet ervoor gaan zorgen dat verenigingen 
samen sterk staan en hun kennis, materialen en misschien zelfs 
mensen delen. De Dorpsraad speelt een belangrijke verbindende 
rol en samen met initiatieven als Heteren Sociaal is er veel moge-
lijk. Met z’n allen de schouders eronder, hierdoor krijg je dingen 
voor elkaar. Ik draag daar graag een steentje aan bij!” 

  Na de Haafakkers is Kelvin naar het Dorenweerd college gegaan 

en heeft daar het Havodiploma behaald met het profiel  

Economie & Maatschappij, vervolgens bij de HAN de studie  

commerciële economie. Sinds 2014 is hij werkzaam bij Beslist.nl,  

op dit moment als procesoptimalisatie manager. Binnenkort 

rondt Kelvin NIMA C af. 

Sinds een jaar woont de 27-jarige Kelvin Derksen met zijn vriendin Shannon in een knusse woning aan de Flessestraat. In zijn 

werk bij Beslist.nl (prijsvergelijker van consumentengoederen) zoekt hij constant naar kansen om samen efficiënter en effectie-

ver te zijn. Maar voor Heteren is hij nog actiever. Bij s.v. SDOO richt hij samen met enkele vrienden, met succes, een activiteiten-

commissie op. Als lid van de Dorpsraad ondersteunt Kelvin de communicatie en houdt hij zich bezig met Jeugd & Senioren. Hij is 

mede-initiatiefnemer van het Verenigingen Collectief Heteren. Tot slot is Kelvin niet te beroerd om een bedrijfslogo of website  

te maken. Tijd om Kelvin voor het voetlicht te brengen en hem te vragen wat hem drijft. DOOR JEllE lOOSmAN

   ‘ Het is niet 
vanzelfsprekend!’

Bierpongen bij SDOO





Herinneringsweekend

Films, boeken en herdenkingen herinneren ons aan de oorlogsjaren van de Tweede Wereldoorlog. Veelal herinneringen aan 

operatie Market Garden en de capitulatie in Wageningen. In Driel is veel aandacht voor de Poolse slachtoffers en hun helden-

daden. Maar in de Overbetuwe en ook in Heteren is veel meer gebeurd. DOOR SEbASTiAAN JANSEN

“De aandacht gaat vooral naar Operation Market 
Garden, Groesbeek en Overloon. Maar in de Betuwe 
is keihard gevochten. Misschien is de schade op na-
tionale schaal nog wel het grootst in de Betuwe. Het 
verhaal van Market Garden is bijna helemaal verteld, 
Overloon en Groesbeek zijn bekend. Maar tussen deze 
gevechten in zitten gaten en deze probeert het Rijk 
inmiddels te dichten. Dit wordt gedaan door kennis 
over te nemen van lokale organisaties, die zich specia-
liseren op hun eigen grondgebied”, vertellen Martin 
Veggelers en Bauke Huisman.

Krachten bundelen

Martin Veggelers is voorzitter van Stichting ‘Never 
Forget Them’. De leden van deze stichting zien het 
als hun hoofdtaak om de gevechten en oorlog in de 
Betuwe te herdenken. Zij organiseren de herdenkin-
gen bij de oorlogsmonumenten in Heteren en tussen 
Heteren en Driel. Bauke Huisman is researcher voor 
het Betuws Oorlog Informatie Centrum. Het BOIC 
wil het doel, verzamelen en bekendmaken van de ge-
schiedenis van de Betuwe tijdens de Tweede Wereld-
oorlog in al haar facetten, nastreven. Samen met an-
dere lokale organisaties proberen zij het totale Tweede 
Wereldoorlog-verhaal van de Betuwe te vertellen.

The Island Herinneringsweekend 2018

Een half decennium geleden werd er door Never Forget  
Them een kampement opgezet midden in Heteren. 
“Dit ontstond uit het idee om de herdenking van de 
Amerikaanse 101e Airborne Divisie in de Betuwe 
nieuw leven in te blazen. We konden allerlei spullen 
lenen uit een privécollectie. Het kampement werd 
goed bezocht en was voor ons een groot succes. In 2016 
zocht re-enactment vereniging Triple A een geschik-
te locatie voor het opzetten van een herinnerings-
kamp. Deze groep kreeg contact met de Dorpsraad in  
Randwijk en daar is in 2017 wederom een mooie  

manifes-tatie georganiseerd”, gaat Veggelers verder. 
“Dit willen wij ieder jaar herhalen in een ander Betuws 
dorp. Op deze manier laten we de gehele Betuwe kennis- 
maken met de oorlogsgeschiedenis in hun achter-
tuin. In 2018 is Heteren aan de beurt en dat is precies  
vijf jaar na ons eerste succes hier.”

Parachutistenlanding 

“Het is dit jaar de bedoeling dat wij in het nieuwe re-
creatiegebied een kampement opzetten. Door middel 
van het tonen van historische voertuigen, wapens,  
radioposten, een veldhospitaal en hopelijk tanks, 
willen wij de mensen laten zien wat er in die tijd ge-
beurde. Er zijn speurtochten en de scholen worden 
weer uitgenodigd om een rondleiding te krijgen in 
ons kamp. Wij hopen als klapstuk een luchtlanding te 
kunnen organiseren. Zoals ieder jaar is er ook een her-
denking bij het oorlogsmonument. Voor iedere leef-
tijd is er wat te zien en te doen”, gaat Veggelers verder. 

“Er worden schijngevechten georganiseerd, waarbij 
een gids de mensen uitlegt wat er toen precies ge-
beurde en waarom. Er komen diverse nationaliteiten 
die de gevechten naspelen. We hebben zelfs Duitse 
vrijwilligers gevonden die meedoen. Ook de Duitsers 
zijn natuurlijk van harte welkom”, vertelt Huisman.

“Wij hopen op een mooi weekend, waarbij wij  
kunnen herdenken en herinneren. Educatie is zeker 
een belangrijk onderdeel van het weekend. Het stre-
ven is om iedereen kennis te laten maken met dit 
stukje geschiedenis in Heteren”, hoopt Veggelers. 
Buiten dat het interessant is, wordt het ‘The Island  
Herinneringsweekend’ buitengewoon spectacu-
lair. Kom in oktober kennis maken met dit spe-
ciale evenement. 
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“Fotograferen doe ik eigenlijk al heel lang”, zegt Daan. 
“Ruim twintig jaar geleden ben ik afgestudeerd in  
fotografie van Landschap en Architectuur. Dit deed 
ik naast mijn werk als vestigingsmanager in het Tand-
technisch Laboratorium. Daar maakte ik ook al veel 
foto’s en gaf ik op een gegeven moment ook trainin-
gen in mondfotografie voor tandartsen. In december 
2014 raakte ik op de dijk echter betrokken bij een ern-
stig auto-ongeluk, waarvan ik gelukkig wel redelijk 
goed herstelde. Helemaal de oude werd ik echter niet 
meer, want ik kreeg snel last kreeg van omgevings-
geluiden. Op een gegeven moment kon ik mijn werk 
niet meer goed uitvoeren en besloot ik om meer met 
fotografie te gaan doen. 

Met mijn dochter Julia ben ik naar de Canon Expe-
rience Days gegaan. Daar hebben wij Jeroen Swolfs 
ontmoet. Hij is zeven jaar de wereld rond getrokken 
en heeft in de hoofdsteden van 195 landen, telkens 
één foto gemaakt, die hij gebruikt heeft in zijn boek 
‘Streets of the World’.” Daan haalt een immens dik 
boek tevoorschijn en legt het op tafel. Ik blader het 
boek door en tref een aantal werkelijk schitterende 
foto’s aan. “Ik ben vorig jaar naar Zweden op vakan-

tie geweest”, zegt Daan. “In het boek ‘Streets of the  
World’ stond een foto van een zweefmolen, gemaakt 
in Stockholm, de hoofdstad van Zweden. Mijn dochter 
wilde die foto graag namaken en fotograferen vanaf 
het punt waar Jeroen Swolfs de foto ook gemaakt 
heeft. Dat was nog best een onderneming, maar het 
is haar gelukt en die foto hebben wij op canvas aan 
Swolfs overhandigd. 

In het nabijgelegen Köping zagen wij een fotoboek  
over het dorp. Daar ontstond het idee om een foto-
boek over Heteren te gaan maken. Doelstelling van 
mijn project is om iedere dag een foto te maken in  
Heteren. Deze foto’s verzamel ik op mijn website ‘Als 
je in Heteren bent’. Ik plaats de foto’s eveneens op 
mijn Facebook- en Instagrampagina’s. Bij de foto’s 
noteer ik waar en wanneer deze genomen zijn en de 
temperatuur, de wind en de luchtvochtigheid van die 
dag. Ik maak altijd gebruik van een Sigma 12-24 mm 
F4 DG HSM Art groothoeklens. Hierdoor wordt een 
groter oppervlak gepakt en krijg je meer op de foto. 
Mijn eerste foto van een plek in Heteren dateert van 
13 september 2017. Ik pak iedere dag mijn fiets en trek 
Heteren in op zoek naar dat ene mooie plaatje. Soms 
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Portret van Daan (gemaakt 

door dochter Julia)

Foto’s maken. Iedereen heeft er wel iets mee. Bij het minste of geringste komt er een IPhone of Samsung toestel uit de broekzak 

en wordt dat mooie of grappige moment voor eeuwig vastgelegd. Daan van Oort (45) houdt het echter niet zo simpel. Hij is iedere 

dag in Heteren te vinden om een mooie foto te maken met zijn professionele Canon Camera. Deze foto’s worden vervolgens op zijn 

website ‘Als je in Heteren bent’ geplaatst. Ik ben benieuwd waarom iemand zo in de ban in is van het maken van foto’s in Heteren 

en zoek Daan daarom op. DOOR fRANK SiCCAmA

Daan van Oort 
is in Heteren
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komt het voor dat ik een plaatje heb gemaakt en al ge-
post heb en dat er dan ineens een hele mooie avond-
zon tevoorschijn komt, waardoor de foto nog mooier 
zou kunnen worden. Dat is dan pech hebben. Ik plaats 
een foto echt maar één keer.

Ik ken Heteren inmiddels heel erg goed. Ik weet bij-
voorbeeld precies hoe het licht in Heteren staat. Ik let 
ook erg op mijn eigen schaduw, zodat ik weet vanuit 
welke kant ik een object het beste kan fotograferen. Ik 
word tegenwoordig ook vaak aangesproken en steeds 
meer mensen herkennen mij. Dat levert vaak leuke 
gesprekken op, waardoor ik weer wat meer over de his-
torie van Heteren te weten kom. Ik heb bijvoorbeeld 
Heterenaar Bert leren kennen. Hij verzamelt oude 
ansichtkaarten van Heteren en ik heb zijn collectie in 
mogen scannen, waardoor ik nu een rijke hoeveelheid 
foto’s van vroeger in mijn bezit heb. Ik vind het leuk 
om dezelfde objecten als op de ansichtkaarten te foto-
graferen in het ‘hier en nu’. Dat valt niet altijd mee, 
want veel is inmiddels verdwenen of er zijn panden 
gebouwd op de plaats waar de fotograaf destijds heeft 
gestaan. Het leven van alledag vind ik belangrijk.  
Over een aantal jaren moeten mijn foto’s nog steeds  

het bekijken waard zijn. Een auto is een leuk detail in 
een foto. Kijk maar eens naar een foto uit de jaren 70 
of 80. Die auto’s tref je in het huidige straatbeeld bijna 
niet meer aan. Ik ben met Herman Dijenborgh bezig 
om een boek te maken. De bedoeling is dat ik tot sep-
tember foto’s blijf maken en dat er in november een 
boek uitkomt dat voor de mensen te koop zal zijn. Dan 
heb ik een jaar lang iedere dag, vakanties uitgezon-
derd, een foto gemaakt. Dat is best een intens proces.”

Daan heeft inmiddels ruim 7000 foto’s van Heteren 
in zijn bezit. Samen bekijken wij de enorme collectie 
foto’s die Daan inmiddels van de Peperbus heeft ge-
maakt. Geen foto is hetzelfde. De ene is nog mooier dan 
de andere. Mijn oog valt op een foto met een blauwe  
lucht en donkere wolken langs de Peperbus. “Vind je 
hem mooi?”, vraagt Daan. “Mooi? Ik vind hem schit-
terend”, zeg ik. Daan loopt naar binnen en 
haalt een posterformaat van deze foto
tevoorschijn. Ik blijf maar kijken naar 
de foto en zeg: “Schrijf mij maar vast in 
voor de voorverkoop van je boek… ”

Julia maakt een foto van 

Jeroen Swolfs (gemaakt in 

Zweden)
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WATBETERS

Vorig jaar is het dak van de Brede School 
bedekt met 224 verkochte panelen en in-
middels heeft ook verhuisbedrijf Jacobs op 
het industrieterrein zijn dak beschikbaar 
gesteld. Het doel van dit jaar was om in ieder 
geval ook dit dak vol te leggen met panelen en 
dat is gelukt! Alle 240 panelen zijn verkocht! 

Het ledenaantal blijft groeien en we ver-
wachten snel de honderd leden te passeren.  
Veel leden en donateurs moeten echter 
nog overstappen. Iedereen kan via WAT- 
BETERS, met of zonder panelen, overstap-
pen naar Engie. Waarom ook jij dit zou 
moeten doen? Je steunt het dorp, draagt  
bij aan een duurzame toekomst voor de kin-
deren en je krijgt een scherp tarief voor gas 
en stroom. Heb je je nog niet aangemeld?  
Ga dan naar www.watbeters.nl.

Nieuwe website

De Dorpsraad heeft een nieuwe website. 
Deze website biedt meer mogelijkheden 
om te informeren over lopende zaken en 
om in contact te komen én te blijven met 
de inwoners van ons dorp. Deel je mening, 
bekijk wanneer de openbare vergaderingen 
gepland staan en lees meer over de geschie-
denis van Heteren. Bekijk de nieuwe website 
op www.dorpsraadheteren.nl.

niseren nodigen iedereen van harte uit 
om aanwezig te zijn. Hoe meer mensen 
aanwezig zijn des te groter onze kansen. 
Wij zien jullie graag op 14 augustus op 
manege De Fruithof. De radio-uitzen-
ding start om 13.00 uur en voor de live 
tv-uitzending zou het mooi zijn als  
iedereen om 17.30 uur aanwezig kan 
zijn. Tot dan!

Op 14 augustus 2018, tijdens het tien-
jarig jubileum van de Fun4Kids week, 
komt het programma Zomer in Gel-
derland naar Heteren. Dit is een spel-
programma waarin een team van tien 
Heterenaren zich gaat inzetten om een 
mooi bedrag te verdienen voor een goed 
doel dat is verbonden met ons dorp. Het 
programma zal live worden uitgezon-
den op radio Gelderland en tv Gelder-
land. Nadat we ons mooie dorp op een 
positieve manier hebben kunnen laten 
zien aan de rest van de provincie, slui-
ten we af met een gezellige borrel. 

De voorbereidingen zijn in volle gang 
en de vrijwilligers die het initiatief 
hebben genomen om deze dag te orga-

Ingeklemd tussen ons dorp en de rivier de Rijn ligt sinds korte tijd een prachtig  
natuurgebied in wording. Een samenwerking van bedrijven, overheid, overige orga-
nisaties en de inwoners van Heteren heeft tot een geweldig plan geleid, voor iedereen!

Dit mooie plan voor Heteren is terecht kanshebber in de Gelderse prijsvraag ruim-
telijke kwaliteit. Onder de noemer ‘Maak Gelderland mooier’ maken we als dorp 
kans op maar liefst € 10.000,-. Dat bedrag kunnen we inzetten om dit gebied ook in 
te richten ten behoeve van sport en spel. Om de geldprijs binnen te slepen hebben 
we echter wel jullie hulp nodig!

Help mee en laat weten hoe jij over deze ontwikkeling denkt!
1: Ga naar https://maakgelderlandmooier.gelderland.nl/gprk2018/indienen/ 1026853.aspx

2: Breng je stem uit door te kiezen voor een score van 1 tot 5 sterren

3: Laat een bericht achter en spreek je steun uit voor dit project

Alvast bedankt voor jullie steun!

Heteren maakt kans op €10,000,-

Zomer in Gelderland
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Derde generatie Leeuwis 
aan het stuur
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Op de grote foto staan rijinstructeur Erick Leeuwis (links) en 

leerling Noah Bal. Op de onderste foto, uit 1985, staat de vorige 

generatie: rijinstructeur Wim Leeuwis (rechts) met leerling 

Jasper Bal.
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“In 1958 is mijn opa Henk begonnen met het opzetten van de rij-
school”, vertelt Erick. “Mijn opa had een smederij en woonde in 
het huis aan de Kerkstraat in Randwijk, waar later de doe-het-zelf 
winkel van Gerard Floor is gevestigd. Het is mij eigenlijk nooit echt 
duidelijk geworden waarom mijn opa die ommezwaai maakte. Ik 
heb mijn opa niet gekend. Hij was al gestorven voordat ik geboren 
werd. Mijn vader Wim was er vroeg bij. Hij was negentien jaar oud 
toen hij in 1963 begon met het geven van rijlessen. Mijn vader ver-
huisde daarvoor naar Heteren en nam Heteren en Driel onder zijn 
hoede, terwijl mijn opa lessen gaf in Randwijk, Zetten en Andelst. 
Mijn oom Henk is eveneens voor zichzelf begonnen, maar heeft 
later voor een andere rijschool lessen gegeven. Mijn vader kreeg 
in 2003 te horen dat hij kanker had en heeft dat in eerste instantie 
nog overwonnen. In 2006 kwam de kanker echter dubbel zo hard 
terug en in 2007 is hij na een kort ziekbed uiteindelijk op 63-jarige 
leeftijd overleden. Ik was op dat moment pas zeventien jaar. Ik had 
zelf nog niet eens een rijbewijs. Ik was eigenlijk ook nog helemaal 
niet bezig om het stokje over te nemen. Ik studeerde bouwkunde, 
maar al snel merkte ik dat mijn hart toch wel lag bij het voortzet-
ten van de rijschool van mijn vader. Mijn moeder vond mij nog 
erg jong, maar stond wel achter mijn beslissing. Omdat ik vanaf 
mijn twaalfde al met een auto over parkeerterreinen en weilanden 
mocht rijden wist ik wel hoe ik een auto moest besturen, maar ik 
had nog nooit met een auto deelgenomen aan het verkeer. Mijn 
oom heeft me tot mijn achttiende de benodigde lessen gegeven 
en aantal dagen na mijn verjaardag kon ik al op examen komen. 
Vervolgens moest ik nog wel de instructeursopleiding volgen. Dat 
duurde iets meer dan een jaar en op mijn negentiende kon ik, net 
als mijn vader vroeger, rijlessen gaan geven. Dat was best wel wen-
nen, want ik gaf toen ineens rijles aan vrienden en bekenden van 
mij. In de tussenliggende tijd lag de rijschool een beetje stil. Mijn 
oom heeft bijgesprongen waar hij kon, maar ik moest toch wel 
weer een nieuwe klantenkring op gaan bouwen.”

Erick laat een foto zien van een oude lesauto (zie linkerpagina). 
Een echte Hollandse DAF. “Volgens mij is dat een van de eerste 
lesauto’s van mijn vader geweest. Zo’n klein leswagentje, dat kan 
je je nu niet meer voorstellen”, lacht Erick. Vervolgens komt er een 
foto uit de jaren tachtig voorbij. Vader Wim overhandigt iets aan 
zijn leerling Jasper Bal. Beiden poseren voor het oude gemeente-
huis van Heteren, bij een lesauto van het merk Skoda. “Ik vermoed 
dat hier met het uitslagformulier naar het gemeentehuis gegaan 
werd. Vroeger moest dat, tegenwoordig gaat alles digitaal. 

De rijlessen duren tegenwoordig anderhalf uur. Dat is vanwege 
het feit dat het steeds drukker wordt op de weg. In een uur kan je 
eigenlijk net te weinig oefenen in het verkeer. Gemiddeld heeft 
iemand zo’n 25 tot 30 lessen. Dan ga ik er vanuit dat iemand  
nog nooit in een auto heeft gereden”, zegt Erick. “Vooral oudere  

mensen hebben wat meer lessen nodig. Mijn oudste leerling is 
een dame van 65 jaar. Zij wil graag het rijbewijs behalen. Ouderen 
kiezen er ook vaker voor om in een automaat te lessen. Als zij dan 
geslaagd zijn dan mogen zij momenteel niet in een schakelbak  
rijden. Zij krijgen dan een code op het rijbewijs. 

Het leukste van rij-instructeur zijn is de omgang met veel verschil-
lende mensen. Er zijn ook wel leerlingen waarmee de klik minder 
is, maar het belangrijkste is dat ik iemand kan bijbrengen om vei-
lig met een auto door het verkeer te gaan. Als ik het idee heb dat 
iemand nog steeds niet veilig genoeg rijdt, ga ik ook geen examen 
aanvragen. Tegenwoordig mag je met 16,5 jaar al beginnen met 
rijlessen. Binnen deze categorie zitten soms wel eens eigenwijze 
mensen, dus dan moet ik ook wat strenger optreden”, lacht Erick. 
“Het is echter wel leuk wanneer iemand het goed oppakt en op zijn 
zeventiende al het rijbewijs behaalt. Jongeren moeten zich in dat 
geval nog wel tot hun achttiende laten begeleiden door een aan-
gewezen iemand met een rijbewijs. Vaak is dat een van de ouders. 
 Tijdens de lessen gaat het ook wel eens mis. Het is in de afgelo-
pen jaren wel een keer of tien voorgekomen dat iemand achterop 
de lesauto reed. Mensen denken dat een leerling snel mee kan in 
het verkeer, maar vergeten dat een leerling de auto net even wat 
sneller af laat slaan… Ik doe ongeveer twee tot tweeënhalf jaar met 
een lesauto. Per jaar maakt zo’n auto toch al gauw 85.000 kilo- 
meter. Dan weet je dat de problemen na twee jaar kunnen komen. 
Die problemen ben ik liever voor.”

Het grote voordeel van op jonge leeftijd rijschoolhouder zijn, is 
dat je wat makkelijker mee kan gaan met de jeugd van tegenwoor-
dig. Zij melden zich bijvoorbeeld vaak via WhatsApp aan voor de 
lessen. De theorielessen vinden plaats bij Erick in de woonkeuken. 
Gewoon gezellig met een groepje van zes man. “De eerste tien 
rijlessen zijn vaak redelijk standaard. We oefenen dan vooral op 
het wegrijden, schakelen, draaien en inparkeren. Daarna wordt 
het leuker, omdat je dan weet wat een leerling wel en niet goed 
beheerst. Daar ga je je vervolgens in verdiepen. De meeste ritten 
vinden in de omgeving Heteren, Elst, Huissen, Arnhem plaats. 
Examens worden vanuit het CBR vaak richting Huissen afgeno-
men. Het is prettig als een leerling dan wel de lastige kruisingen 
kent en een beetje weet waar hij of zij op moet letten.”
 Zelf moet Erick ook examens doen om zijn instructiebevoegd-
heid te behouden. “Elke vijf jaar moet ik drie keer bijgeschoold 
worden in de theorie en twee keer in de praktijk. Lukt dat niet 
dan ben je je certificaat kwijt.” Voorlopig blijft Erick nog wel een 
tijdje doorgaan met les geven. “Het is veel te leuk om te doen. De 
lange dagen die ik maak, neem ik dan maar voor lief.” Bang voor 
de toekomst is Erick niet. De zelfrijdende auto, die er mogelijk 
over enkele jaren aan zit te komen, zal toch ook moeten rijden met  
iemand achter het stuur. Rijlessen zullen dus altijd nodig zijn…

DOOR fRANK SiCCAmA 

Derde generatie Leeuwis 
aan het stuur

Soms kom je van die bedrijven tegen die al generaties lang familiebezit zijn. Opa zet het bedrijf op, zoon neemt het over en ver-

volgens gaat ook kleinzoon verder binnen het bedrijf. Rijschool Leeuwis uit Heteren is zo’n bedrijf. In 1958 opgericht door opa Henk 

Leeuwis. Vervolgens zwaaide zoon Wim de scepter. Nu zestig jaar later is kleinzoon Erick al weer wat jaren eigenaar van de rijschool. 

Ik ga bij Erick (28) op bezoek om meer te weten te komen over het wel en wee van een rijschoolhouder.
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Op 3 en 24 april zijn er bijeenkomsten geweest om met elkaar te 
discussiëren over de toekomst van het onderwijs en de kinder-
opvang in Heteren. Voor beide bijeenkomsten was grote belang-
stelling. De aanwezigen hebben zich actief ingespannen om zoveel 
mogelijk suggesties te noemen die zij belangrijk vinden als het 
gaat om de toekomst van opvang en onderwijs en de kansen die ze 
zien het om de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van Heteren te 
behouden of wellicht te verbeteren. De suggesties varieerden van 
‘één school in het dorp’ tot ‘alles houden zoals het nu is’.

Om de uiteenlopende meningen helder te krijgen en te concreti- 
seren zijn er de tweede avond diverse stellingen in discussie  
gebracht. 

Wat tijdens de bijeenkomsten duidelijk werd, was dat iedereen 
een grote meerwaarde ziet in samenwerking. Over de wijze waar-
op verschillende de meningen. Men hecht veel waarde aan eigen 

Vorig jaar heeft de gemeente Overbetuwe besloten kunst te gaan 
verkopen. Kunst die ooit werd aangekocht of als cadeau werd  
ontvangen. Een deel van de kunstcollectie wordt nu, zoals de ge-
meente het omschrijft: “weer beschikbaar gesteld aan de samen-
leving”. Het gaat om zo’n 250 kunstwerken van veelal regionale 
kunstenaars zoals Ad Gerritsen, Bep van Kuppenvelt, Rein Dool, 
Fon Klement en Klaas Gubbels.

Ook Heteren is vertegenwoordigd in het aanbod. In 1982 maakte 
G.R. van Bastelaere een gouache, een op waterverf gebaseerd schil-
derij waarbij de ondergrond niet meer zichtbaar is (dit in tegen-
stelling tot een aquarel). Ook potlood werd gebruikt om ‘Het huys 
Heteren 1636’ aan het papier toe te vertrouwen. Het aardige is dat 
ergens tussen 1730 en 1792 Aert Schouman van ‘Het huys Heteren 
in de Over-betuwe’ ook al een afbeelding maakte. Ditmaal met de 
techniek penseel grijs gewassen op vergépapier. Maar die is niet te 
koop natuurlijk. 

identiteit en geloofsovertuiging. Eén school in Heteren waar ook 
kinderopvangorganisaties zijn ondergebracht lijkt nu nog niet 
haalbaar. Dat betekent dat de partners van brede school ‘De Vogel-
tuin’ gaan bekijken welke vervolgstappen genomen gaan worden 
en wanneer. Gelet op de uitkomsten van de bijeenkomsten bekij-
ken we wat haalbaar en wenselijk is. Vragen zoals: gaan we scho-
len samenvoegen, komen alle scholen inclusief kinderopvang in 
één gebouw, welke samenwerkingsvorm gaan we aan met het VO, 
de kinderopvangorganisaties en verenigingen moeten worden 
beantwoord. Zodra we weten welke richting we op gaan, wordt u 
geïnformeerd. Wij bedanken iedereen die aanwezig is geweest bij 
de informatiebijeenkomsten voor hun enthousiasme en open in-
breng. Dat heeft veel informatie opgeleverd zodat wij besluiten 
kunnen nemen voor de toekomst van alle kinderen in Heteren!

Partners brede school De Vogeltuin Heteren

Ook is er een ‘Kuyperkaart Heteren’ te koop. Een litho (steendruk) 
die de dorpen Heteren en Driel binnen de gemeente Heteren weer 
geeft. Ook zit er een werk tussen met de titel ‘De Brug’, de onze 
wellicht?

Nu alvast weten om welke andere werken het gaat? 

Kijk op www.aaartnl.nl/kunstenaars/gemeente-overbetuwe  
voor de volledige collectie.

De veiling zelf is te vinden via www.schilderijen-veiling.nl en 
is inmiddels gestart. Kunt u een schilderij niet vinden? Dat kan 
kloppen, want de hele collectie wordt niet in een keer aangeboden, 
maar in delen. Kijk dus geregeld of het werk van uw keuze er bij zit. 

Toekomst van 
opvang en onderwijs 
in Heteren

Kunstveiling 
gemeente 
Overbetuwe

DOOR ROEliE VAN DER WEiDE
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Kamperen zit mensen in het bloed. Of het nu met een tent of caravan is, een camping bezoeken vind je geweldig of verschrikkelijk. 

Er zijn mensen die gruwen van kamperen, maar veel mensen genieten er juist van. Kamperen is natuurlijk ook mogelijk in  

Heteren, op Landgoed Overbetuwe. 

DOOR sebastiaan jansen

Groeten uit Heteren

Landgoed Overbetuwe:

28

verrassende
uitvalsbasis
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Landgoed Overbetuwe is een prachtig landelijk gelegen terrein 
van circa 12 hectare. Het landgoed bevat diverse mogelijkheden 
van overnachten, namelijk een camping, chaletpark, bed & break-
fast, appartementen, kinderboerderij en zorgboerderij. Camping 
Overbetuwe en Park Olmenhoeve bestrijken het grootste gedeelte 
van het landgoed. Camping Overbetuwe is het campinggedeelte 
waar men in tenten, caravans en trekkershutten de nachten kan 
doorbrengen. Park Olmenhoeve wordt beheerst door chalets. 

Begin in 1970

Voordat de camping ontstond, was het grondgebied van een 
steenfabriek, die het gebied gebruikte om klei te winnen. Het 
overgebleven zand werd opgespoten op het land om daar weer 
landbouwgrond te maken. De ontstane plas werd in vroeger tijden 
veel gebruikt voor zwemmen, maar ook door de ijsvereniging in 
Heteren om daar te schaatsen. In begin jaren zeventig werd het 
grondgebied gekocht door de familie De Ruiter. In 1988 werd het 
campinggedeelte gekocht door Louis en José Hoogveld en in 1993 
werd het chaletpark daaraan toegevoegd. “Ik wilde eigenlijk graag 
een hotel kopen en daar iets moois van maken. Maar dit lukte mij 
niet en toen kwam daar ineens de camping op mijn pad. Ik kreeg al 
snel het gevoel dat ik dit moest doen en vormde mijn idee over het 
runnen van de camping. De camping had als belangrijkste doel: 
gezelligheid. De kantine was het belangrijkste gedeelte van de 
camping. Je kunt haast zeggen dat het de best lopende kroeg van 
Heteren was. De camping was verder rommelig. De natuur speelde 
een kleine rol in het geheel. Hier wilde ik verandering in brengen”, 
vertelt Louis Hoogveld. “De B&B en de zorg/kinderboerderij volg-
den later om het geheel compleet te maken.

Teruggeven aan de natuur

De camping staat grotendeels in het teken van de natuur. “Wij 
willen mensen hier laten genieten van de natuur en de rust. 
Wij zorgen dat er geen rommel op de camping achterblijft en 
dat het allemaal natuurgetrouw overkomt. De camping moet  
eigenlijk in de natuur opgaan. Je moet bij ons kunnen genieten  
van de vogels, vissen en ander dieren”, weet de gepassioneerde 
campingeigenaar te vertellen. “De vijver is gevuld met water dat 
via een ondergrondse ader vanuit de Veluwe komt. Dit zorgt voor 
heel andere flora en fauna dan we in de Betuwe gewend zijn.” Louis 
Hoogveld probeert de mensen bij te brengen wat de natuur voor 
ons betekent en dat wij ons moeten aanpassen aan de eigen omge-
ving. “Ik probeer de vaste gasten op onze camping met een eigen 
stacaravan te laten bedenken hoe zij hun stukje grond in het ge-
heel kunnen laten passen.”

Rust en avontuur

“Uit een onderzoek is gebleken dat de mensen die onze camping 
bezoeken, vooral komen voor de rust en avontuur. Dat is eigenlijk 
een gekke combinatie. Ik wist dat mensen kwamen voor de rust, 
want vooral op het chaletpark Olmenhoeve is er rust. Dat er een 

avontuurlijke groep mensen naar deze camping kwam, was voor 
mij verrassend. In de omgeving is er veel te doen. Onze camping is 
een geweldige uitvalsbasis tot dit avontuur. Je zit dicht bij de ste-
den Arnhem, Nijmegen en Wageningen. Je kunt naar de mooiste 
dierentuinen van Nederland. Er is veel interessante geschiedenis, 
zoals die van de Romeinen en de Tweede Wereldoorlog. Dit alles is 
vanuit onze camping makkelijk te bereiken”, weet Hoogveld.

Niet meer afgezonderd

Vroeger was de camping redelijk afgezonderd van Heteren. “Wij  
hadden alles om van te leven en hadden het dorp eigenlijk niet 
nodig. Maar tegenwoordig proberen wij toch meer in contact te 
komen met de omgeving. Het wandelpad De Roode Toren is daar 
een goed voorbeeld van. Dit loopt over ons terrein en laat mensen 
een stukje historie zien”, vertelt Hoogveld. “De kinderboerderij  
en de natuureducatie die wij proberen te promoten, brengen  

Heteren ook weer dichterbij ons. Mensen kunnen bij ons genieten 
van de natuur. Ook aan de andere kant van de A50 kun je nog van  
Heteren genieten, proberen wij de mensen mee te geven.”
 
“De zorgboerderij zorgt ervoor dat mensen die het zicht op maat-
schappij even kwijt zijn, weer interesse krijgen in de medemens 
en de rest van de wereld. Als erkend leerbedrijf proberen wij deze 
mensen een doel en plaats te geven in de maatschappij. Hier zijn 
wij zeer trots op”, gaat Hoogveld verder.

De camping is zeer divers en heeft vele functies. “Als je voor de 
Center Parcs ervaring komt, waarbij je dag en nacht wordt ge-
amuseerd, dan zit je bij ons verkeerd. Wij reiken wel dingen aan, 
maar wij zijn geen attractiepark.” De veelzijdigheid van Landgoed  
Overbetuwe verrast mensen. In Heteren zijn er weinig mensen, 
die dit weten. Camping Overbetuwe zal je verrassen en geeft je 
niet het gevoel van een camping waarbij je met de toiletrol onder 
je arm langs de diverse attracties, bierkratten en barbecues gaat. 

Groeten uit Heteren

verrassende
uitvalsbasis



WWW.JACOBSHETEREN.NL

HETEREN bv

Verhuizingen 
Piano- en vleugel
transporten
Inboedelopslag

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

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

Een klein oproepje van Pax Kinderhulp in de krant: wie wil in juli een Duits kind een vakantie geven. Het gaat om kinderen van 

vijf tot en met twaalf jaar die geen normaal gezinsleven kennen. Dit berichtje bracht mij terug in de tijd. Zelf was ik ook vakantie- 

ouder. Graag geef ik een inkijkje in wat er zich zoal voordeed. DOOR ROEliE VAN DER WEiDE

David was zijn naam. Negen jaar oud, nog nooit van huis geweest 
en het allerkleinste ventje dat er bij was in de reisgroep. Wat had 
ik een bewondering voor hem dat hij dit avontuur aandurfde om 
drie weken bij vreemde mensen te gaan wonen. Hij kwam uit een 
groot gezin uit Belfast. Opgroeien deed hij op straat en zijn moe-
der was de spil van het gezin. Zijn vader had geen werk (of deed iets 
vaags). Daar werd weinig over gesproken, want hoe minder je wist, 
des te beter. 

David kwam met een koffer, die vrijwel leeg was. Een paar cadeau-
tjes voor ons en wat ondergoed. Tegen de adviezen in (koop niet 
meteen kleding, want dan raken de kinderen helemaal ontheemd) 
kochten wij wat kleding met hem. Hij was de koning te rijk. Niet 
alleen de kleding, maar ook zeker alle aandacht van ons deed hem 
zichtbaar goed.

Nadat wij een beetje aan elkaar gewend waren, bleek dat David 
zich slecht alleen kon vermaken. Niet gek natuurlijk, met zoveel 
broertjes en zusjes. Na iedere activiteit vroeg hij: “Wat gaan we 
nu doen?” Dit kwam natuurlijk ook deels uit onzekerheid voort.  
Zelfs na een dagje Efteling, waarna wij bij thuiskomst uitgeput op 
de bank lagen, had hij nog energie voor tien. 

Onze tijd op de camping was een succes. Durfde hij eerst zelf geen 
contact te leggen met speelkameraadjes, na een voetbalwedstrijdje 
had hij ineens volop vrienden. Kinderen die zijn Engels mateloos 
interessant vonden en zich maar wat graag lieten leiden door zijn 
spel. 

Ons bezoek aan de stad Arnhem liet zien hoe geprogrammeerd 
sommige kinderen waren. Lopend in de winkelstraat werden wij 
ineens een winkel ingetrokken. David zei, zonder emotie te tonen: 
“Er staat een man op dak!” In plaats van lekker te winkelen,  
scande hij voortdurend zijn omgeving. Thuis, in Belfast, betekent 
een man op dak onraad. Een kans op een schietpartij misschien? 
Vaak zei hij ook dat wij geen idee hadden hoe het in Belfast was. 
Dat klopte natuurlijk ook. Tot mijn man er een keer onverwacht 
op bezoek ging. Een vreemde gewaarwording: je kon niet met een 
openbare taxi reizen. Buurtauto’s deden dienst als taxi en namen 
steeds andere routes om niet voorspelbaar te zijn. Veiligheid voor 
alles. De ontvangst was, ondanks dat men niks had, hartverwar-
mend. 

Onze band met David was zo goed dat hij zeven zomers bij ons is 
geweest. Ieder jaar weer tranen met tuiten als hij weer naar huis 
moest. Tussendoor schreven wij elkaar. Dat was voor hem wel een 
opgave, want lezen en schrijven waren niet zijn hobby’s. Samen 
maakten wij van iedere vakantie een verslagje met foto’s van al-
les wat wij hadden beleefd. Leuk voor thuis, net als alle cadeautjes 
die mee terug gingen. Zijn tienerzusje had ondertussen een baby 
gekregen. Nieuwe zorgen in Belfast. Zijn oudste zus deed het ge-
lukkig goed en volgde een opleiding in het ziekenhuis. 

Toen hij zeventien werd, was reizen via de organisatie, in ons geval 
Eurochildren, niet meer mogelijk. Budget om zelf de reis te beta-
len was er niet. Of het komt door ons eeuwige gedram dat hij zijn 
school moest afmaken om iets van zijn leven te maken weten wij 
niet, maar ons vakantiekind is goed terecht gekomen. Hij heeft 
een carrière in de horeca opgebouwd en is nu een van de managers 
van een groot hotel op het eiland Man. Weg van Belfast, waar gene-
ratie op generatie afgegeven wordt op alles wat met het Verenigd 
Koninkrijk te maken heeft. Weg van de straat en de werkloosheid. 
Ontzettend trots zijn wij op ons vakantiekind. Wij prijzen ons  
gelukkig dat wij hem (en daarmee ook ons zelf) vele mooie zomer-
weken hebben bezorgd en hem een bredere (en vooral ook posi-
tievere) kijk op de wereld hebben gegeven. 

Oproep

Heeft u ook een vakantiekind 

in huis genomen? Wilt u  

daar over vertellen? 

Neem contact op met de 

redactie van de Peperbus 

en wie weet staat een 

volgende keer hier uw 

verhaal. 
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Maaike de Heij 
als circusartiest 
op haar mountainbike naar de top
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Bovenaan het parcours zie je de stenen, gaten, boomstronken en steile hellingen. De eerste keer moet het hart je boven in de 

keel zitten. Een verkeerde beweging aan je stuur en je ligt met je kin op een paar iets te harde keien. Maar toch voelt het stoer  

en avontuurlijk. DOOR SEbASTiAAN JANSEN

Wij hebben allemaal wel eens een tocht gemaakt op een moun-
tainbike. Maar deelnemen aan echte wedstrijden, waarbij je uit-
houdingsvermogen, kracht en techniek nodig hebt, doen er niet 
veel. Maaike de Heij, geboren in de Tullekenshof in Heteren, doet 
er als het kan wekelijks aan mee. De ouders van Maaike zijn beiden 
triatleten geweest, daardoor kwam Maaike al vroeg in aanraking 
met de triatlon. “Vanaf mijn achtste jaar heb ik op de fiets gezeten. 
Triatlon vond ik niet zo leuk, want het zwemmen staat mij niet 
aan. Ik heb incidenteel een wedstrijd hardgelopen, maar fietsen 
geeft mij het meeste plezier”, vertelt de negentienjarige Maaike.

Overstap

In eerste instantie was het veelal wielren-
nen op de weg en veldrijden. Maar sinds 
vier jaar heeft ze van de mountainbike haar 
favoriete discipline gemaakt. “Ik gebruikte 
het mountainbiken eigenlijk voor het ver-
beteren van mijn techniek en als afwisse-
ling. Het was bijzaak, maar is inmiddels de 
hoofdmoot geworden van mijn sportcar-
rière.” 

Om mee te doen aan wedstrijden van  
niveau moet je jezelf inschrijven en dan 
kun je aan regionale, maar ook nationale 
wedstrijden meedoen. Maaike schreef zich 
in voor nationale wedstrijden waarbij het 
succes direct daar was. Op haar eerste NK 
was ze nog vierde, maar in 2016 schreef 
Maaike het NK bij de junioren op haar 
naam. Op de vraag of ze al veel gewonnen 
had, was het antwoord bedeesd: “Het valt 
wel mee.” Maar wie meer onderzoek doet 
op het internet, ziet dat er veel overwin-
ningen op haar naam staan. Al staat nog 
geen Wereldbekerwedstrijd, Europese of 
Wereldtitel bij, laat staan een Olympische 
titel, het amateurniveau is ze allang ont-
stegen.

Ploegencontract

Haar succes heeft ertoe geleid dat Maaike werd gevraagd lid te 
worden van het Merida Bassa Biking Team. “Fietsen in een team 
heeft veel voordelen. Je kunt samen naar wedstrijden gaan, de 
verzorging wordt geregeld, en materiaal en kleding worden be-
schikbaar gesteld. Samen trainen  is goed voor mijn ontwikkeling 
en ook gezelliger dan alleen trainen. Zonder team ben ik geheel op 
mijzelf en mijn ouders aangewezen, maar op deze manier wordt 

het voor mij veel gemakkelijker”, weet Maaike, “maar er zit geen 
salaris aan vast’, voegt ze er lachend aan toe.

Geen budget

Afgelopen drie weken is Maaike in het buitenland geweest voor 
wedstrijden. De eerste week was ze met de Nederlandse selectie in 
Oostenrijk en daarna naar Duitsland en Tsjechië. De laatste wed-
strijden waren op eigen initiatief en met eigen middelen. Zoals in 
zoveel sporten, waarbij de aandacht in de media voor een sport mi-
nimaal is, ben je vaak op je zelf aangewezen. Iedere sporter moet 

zijn talent zelf laten zien, maar zoals bij vele 
ander sporten ben je ook op de mountain-
bike op jezelf aangewezen. 

“Het budget voor het mountainbiken is nog 
kleiner geworden na de matige prestaties 
op de Olympische Spelen. Zonder aanwijs-
bare goede prestaties komt er geen geld bij.” 
Maaike’s vader, die het materiaal van Maaike 
onderhoudt, voegt daar aan toe: “Er is eigen-
lijk niet van te leven zonder grote prestaties. 
In het buitenland worden de kinderen boven 
aan de berg gezet met hun mountainbike. 
Die worden ermee opgevoed, net als bij het 
skiën eigenlijk. Je moet hier in Nederland 
heel veel investeren in het mountainbiken, 
maar uiteindelijk haal je die achterstand 
heel moeilijk in. De internationale top halen 
is heel lastig.”

Realisme

Maaike is het eigenlijk wel met haar ouders 
eens en weet dat haar studie aan de HAN in 
Arnhem belangrijker is. Maar het fietsen 
zit in haar bloed en het fanatisme druipt er 
van af. In de kleine discussie met haar ouders 
over een toekomst in het fietsen, zie je dat ze 
toch nog een beetje hoop houdt op een car-
rière in de top. En het is nog steeds mogelijk!

De volgende keer als je in je te strakke fietspak boven aan de berg 
met de remmen hard ingeknepen klaar staat om een tocht des 
doods te gaan maken, denk dan nog eens aan Maaike. Denk aan 
de uren training en discipline voordat jij je wiel de helling af duwt. 
Denk aan de uren toewijding, tijdens de eerste bocht waarbij je 
met je gebit tussen de grijze keien ligt met je fiets op je hernia en 
glanzende fietsschoenen in de plas troebel regenwater. Doe het 
haar maar eens na.



Eenvoudige website, 
betaalbaar en snel opgeleverd!

eenvoudige-website.nl info@eenvoudige-website.nl
(06) 28 28 64 28
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Op vrijdag 22 juni 2018, vond alweer de 6e editie van de Heterense 

Midsummernight plaats. Vrijwilligers zijn rond het middaguur 

al weer druk doende om de kramen op hun plaats te krijgen. Het 

weer is niet echt om over naar huis te schrijven, maar in het alge-

meen is de verwachting dat het droog blijft groot. Een deel van 

de Dorpsstraat, een klein deel van de Onze Lieve Vrouwestraat 

en een puntje van de Flessestraat maken deel uit van de Midsum-

mernight. In totaal zijn 48 kraampjes bezet.

Rond een uur of vier zitten vele verkopers en verenigingen weer 

klaar om de Heterenaren er van te overtuigen om hun kraam 

zeker niet over te slaan. Er werden weer diverse demoshows ge-

geven, zodat mensen konden zien waar de verenigingen uit ons 

dorp voor staan. De Midsummernight werd dit jaar wederom 

gecombineerd met de kermis, waardoor veel jongeren hun weg 

richting deze locatie wisten te vinden.

Tot 22.00 uur was het een komen en gaan van mensen. Velen 

konden elkaar weer eens zien en spreken. Dat maakt de Midsum-

mernight nog altijd tot een groot jaarlijks succes en niet meer weg 

te denken uit het sociale leven van veel Heterenaren. Café 41 had 

zijn deuren wederom geopend voor de dorstige mensen, waar-

door het tot de late uurtjes door kon gaan in de Dorpsstraat. 

De Midsummernight 2018 is wederom een groot succes geworden! Dat was niet 

mogelijk zonder de inzet van de vele vrijwilligers, de steeds weer terugkerende 

bezoekers en de vele sponsoren die jaarlijks weer beseffen dat de Midsummer-

night bij Heteren hoort!! Onze dank gaat uit naar Profile Tyrecenter Koos van Elk, 

AB Cleaning, Porsche Centrum Gelderland, Kapsalon Piki’s, Brugman Schoenen 

en Sport, Aannemersbedrijf Hoogakker, Autobedrijf J Muys en zn, Nijenhuis 

Electra Montage, POOH! Administratieve dienstverlening, Ricambi Speciali, 

Ruinard Hoveniers, Schrijner Assurantien, Slebus Classic Engineering, GP Media, 

In Print Matter en D. Veenendaal Dak en Zink Montage 

Graag tot de volgende Midsummernight Heteren in 2019! 
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KRuiSWOORDPuZZEl

OPlOSSiNG

Vul de kruiswoordpuzzel in en maak kans op een prijs! 
Stuur je oplossing per e-mail vóór 1 augustus 2018 
naar info@peperbus-heteren.nl Uit de juiste 
inzendingen zal de winnaar worden geloot. 
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WIN 

een power-
bank

hORiZONTAAl

1 stuurruimte in vliegtuig 5 Hongaars vleesgerecht 

9 soort kers 11 straalvliegtuig 12 uitroep van schrik 

13 vruchtengelei 15 aardig 17 vleessoort 19 los-

geraakte naad 21 pl. in N.-Brabant 22 landtong 

23 gelofte 25 reisdocument 26 loods 27 schoon 

29 geducht 30 vliegend dier 31 bloembed 

34 rivier in Duitsland 36 tennisterm 38 per 39 kerel 

40 Verenigde Naties (Eng.) 42 slaginstrument 

44 viseter 46 modder 47 verbijsterd 48 gehoororgaan 

49 haarkrul 50 reeks 52 zwemvogel 53 kooktoestel

VERTiCAAl

1 snaarinstrument 2 lekkernij 3 persoonlijk vnw.

4 opbeuring 5 hete springbron 6 in orde 7 niet 

vroeg 8 spijkerbroek 10 inwoner van Ierland 

11 vleesnat 14 grap 16 smaldeel 17 pijn 18 afslag-

plaats bij golfspel 20 wilde drift 22 woestijn in 

Israel 24 rustbank 26 hen 28 gevangenis 32 rivier 

(Spaans) 33 weefsel 34 vies 35 bloeiwijze 36 trottoir 

37 hoogste punt 40 stinkdier 41 holte onder de 

arm 43 spijsverteringsorgaan 45 kever 46 gebakje 

50 zangnoot 51 en andere.
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