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Met Haagse bluf in 
Het Wapen van Heteren

SONS OF HETEREN
‘Blijf jezelf, is belangrijk!’

van
eenHistorie

Airborne-marsleider Pouwel Vos 
maakte van een wandeltocht een evenement

markant gebouw
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DEZE ZOMERMAANDEN WORDEN 

EXTRA ZONNIG!

Bij aankoop van een 
enkelvoudige of multifocale bril 

krijgt u een paar huismerk 
zonneglazen op sterkte gratis.

ÉÉN GLAS 
CADEAU* BIJ JE 
TWEEDE BRIL

Bij aanschaf van uw tweede bril 
als zonnebril of beeldschermbril, 
met Zeiss glazen, krijgt u één glas 

cadeau. Een extra goede reden 
voor de aanschaf van een 

tweede bril!

GRATIS* PAAR 
ZONNEGLAZEN 

OP STERKTE
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Met het verschijnen van deze editie van de Peperbus kijken de meesten van u 
waarschijnlijk al reikhalzend uit naar de zomervakantie. Op het moment van 
schrijven waaien de bladeren van de bomen en lijkt van een zonnige tweede 
helft van juni nog geen sprake. Ach, niets zo onvoorspelbaar als het weer.
 
Voor de sportvereniging SDOO duurt het seizoen tegenwoordig wat langer. 
Tot voor enkele jaren was het eind mei / begin juni afgelopen. De natuurgras-
velden werden dan onderhouden en kregen de nodige ‘rust’. Met ons prachtige 
kunstgrasveld is het mogelijk langer de mooiste teamsport te beoefenen. Het 
verenigingsseizoen eindigt dan nu ook pas op 1 juli en begin augustus gaan we 
weer beginnen met de voorbereidingen op het nieuwe seizoen. Een vereniging 
elf maanden per jaar ‘open’ houden is een opgave op zich. Daarom vanaf deze 
plaats een groot compliment aan al onze vrijwilligers die weten waar SDOO 
voor staat: Samenspel Doet Ons Overwinnen.
 
In de eerdere edities van de Peperbus is meerdere malen aandacht aan het 
verenigingsleven van Heteren besteed. Vanuit de Dorpsraad Heteren is het 
initiatief genomen om te komen tot een soort van sportcollectief Heteren on-
der de naam ‘Heteren verenigt’. Doel van dit initiatief is om o.a. (bestuurlijke) 
verenigingsproblematiek met elkaar uit te wisselen en te komen tot een acti-
viteitenkalender voor Heteren. Een initiatief dat ik vanuit SDOO van harte 
ondersteun!!!
 
De Peperbus beleeft met deze editie alweer zijn zestiende uitgave. Ik weet niet 
hoe het u vergaat, maar ik vind het telkens weer een genot om alle artikelen 
te lezen. Een mooi voorbeeld van het verbinden van inwoners van ons mooie 
dorp. Ook deze keer is de redactie erin geslaagd om een afwisselende editie te 
laten verschijnen.
 
Rest mij u – naast het nodige leesplezier – alvast een mooie zomervakantie toe 
te wensen!

Tonny Jansen
voorzitter sv SDOO

Jeugd in beeld

Je zou het anno 2017 ouderwets kunnen vinden: een blad drukken en op een paar 

duizend adressen bezorgen, terwijl veel van ons elkaar best weten te vinden op 

Facebook, Twitter, Instagram en WhatsApp. Maar voor de ‘Peperbus’ (ook online!) 

blijft het echte moment van verschijnen wanneer we het blad zelf in onze vingers 

hebben. Dat zal toch ook wel gelden voor de ‘Sons of Heteren’, de vriendengroep die 

natuurlijk kan lezen en schrijven met de sociale media en die misschien niet zo 

veel heeft met bedrukt papier. Een plaatje op Facebook is leuk, maar over de volle 

breedte in de ‘Peperbus’, dat is nog andere koek! Toch mooi dat de jeugd zo eens in 

beeld komt?
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Hoe is de vriendschap ontstaan? Luke: “We heb-
ben eigenlijk al een groepje vrienden vanaf de basis-
school en voetballen daarmee veel op het veldje bij de  
Kamperfoeliestraat. Op een gegeven moment, je had 
toen de serie Sons of Anarchy op Netflix, hebben we 
onze WhatsApp groep ‘Sons of Heteren’ genoemd, 
dat was in februari 2014.” “We zijn al jaren ‘best 
friends’, overal waar we komen is het gezellig”, zegt 
Roy. “Of overal waar het gezellig is komen wij”, vult 
Diede lachend aan. “We zingen graag en hebben heel 
veel zelfbedachte liedjes die we allemaal kennen. Deze 
gaan meestal over de Sons, bier, Heteren en SDOO.”

“Toen we veertien, vijftien jaar waren, had niemand 
nog een vriendin. We gingen samen gamen en heb-
ben heel wat uurtjes FIFA, Call of Duty en GTA ge-
speeld. De groep werd steeds iets groter”, zegt Diede. 
“Eerst waren we met Nick, Tom en Luke en daarna 
kwamen Roy, Bram en Ruben er bij.”

“Vier jaar geleden vierde ik mijn zestiende verjaar-
dag, de meesten dronken daar hun eerste biertje”, zegt 
Tom. “Jammer is dat er een aantal lege flesjes in de  
vijver van de Melkweide belandde. De volgende och-
tend moest ik daarom met een bootje het water op om 
te vissen, haha, achteraf kan ik er wel om lachen.”
 “Onze eerste vakantie met de Sons was op  
Terschelling in 2015, dat was supergaaf”, zegt Nick. 
“Dat was echt een topweek! Na drie dagen had ik  
wel een klein probleempje, al mijn geld was op.  
Gelukkig heb ik heel aardige ouders die wat euro’s 

Het is vrijdagavond half negen en ik heb een afspraak met een groep jongens uit Heteren in de 

leeftijd van 17 tot en met 20 jaar. Wanneer ik aanschuif in de sfeervolle achtertuin van de familie 

Burgers in de Ranonkelstraat maak ik kennis met Nick Burgers, Tom Tijmes, Luke Polman, Ruben 

Puttman, Diede Loosman en Roy Wennekes. Een uurtje later sluiten Bram Westra, Sten Berghuis 

en Gijs Heijmans aan. Samen met Sander IJdo, Yoran Crum, Rens van Dolder en Julian Schrijner, 

die ik op een ander moment spreek, vormen ze de ‘Sons of Heteren’. DOOR JeLLe LOOsmAN

‘Blijf jezelf, 
is belangrijk!’

Van links naar rechts:

Sten Berghuis
HBO HRM, 1e jaar

Tom Tijmes
MBO Watermanagement Velp, 

2e jaar

Ruben Puttman
HBO Bedrijfseconomie, 1e jaar

Bram Westra
HAVO eindexamen

Sander IJdo
HBO Technische Bedrijfskunde, 

1e jaar

Diede Loosman
HBO Logistiek & Economie, 

2e jaar

Rens van Dolder
MBO Sociaal werk Rijn IJsel 

Arnhem

Julian Schrijner
Gymnasium 5 Arnhem

Luke Polman
CIOS Arnhem, 2e jaar

Roy Wennekes
MBO Teelt + Techniek, 3e jaar

Nick Burgers
HLO Chemie Nijmegen, 1e jaar

Yoran Crum
VWO 6 Dorenweerd

Gijs Heijmans
HBO International Business + 

Language, 1e jaar
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overgemaakt hebben.” De zomervakantie in Blanes was het  
hoogtepunt van 2016. Rens: “Voor het eerst met z’n allen naar  
het buitenland en ook dat was een groot feest!”

De vader van Nick, Nico Burgers, neemt de jongens wel eens mee 
voor een avondje dart in het clubhuis van de dartclub in Wage-
ningen. Dit soort gezellige avonden versterkt het groepsgevoel 
nog meer. Nico en Paula hebben de jongens ook regelmatig over 
de vloer. “Ze zijn wel erg luidruchtig en de buren hebben wel eens 
geklaagd, dat is natuurlijk niet leuk. Toch vind ik het erg gezellig 
als ze komen, het zijn ontzettend aardige jongens, ik ken ze al zo 
lang”, zegt Paula. “En als ze hier zitten met een biertje dan lopen  
ze in ieder geval niet over straat”, vult Nico aan. 

De grootste hobby’s van de jongens zijn voetbal, Vitesse en uit-
gaan. Sander: “Wat onze vriendengroep karakteriseert, is dat  
iedereen een bijnaam heeft. Ik heet bijvoorbeeld ‘egel’ of  
‘appeltje IJdo’, andere voorbeelden zijn: ‘DJ Put’, ‘Professor’, ‘rat’ 
en ‘zwarte’. We doen met de groep allerlei leuke dingen, zoals  
pokeren, bierpongen en voetballen. Ook feesten doen we altijd  
samen. Het mooiste feest was het mega piratenfestijn, met z’n  
allen in de bus ernaartoe en lekker zingen.” 

Een bijbaantje heeft iedereen; de JUMBO is eigenlijk de meest 
aantrekkelijke werkgever. Anderen verdienen een extra zakcentje 
bij MABO, ReShelve, de Griek of door het geven van bijles.

Gijs vertelt dat hij de enige is die twee vriendengroepen in Heteren 
heeft. “Deze groep is erg luidruchtig en supergezellig. De andere 
groep is rustiger, maar ook heel gezellig. Bij die groep kun je ook 
een goed gesprek houden, dat is bij de Sons wat lastiger”, zegt hij 
lachend.

In Heteren is eigenlijk niet veel voor de jeugd te doen, daar is  
iedereen het over eens. De meesten voetballen bij SDOO. Het 
is prachtig om met z’n allen bij de put te chillen of jezelf te ver-
wennen bij de Mac. Er wordt echter weinig georganiseerd voor 
jongeren. Op Koningsdag is het wel gezellig bij de Bongerd, maar 
daarbuiten biedt de Bongerd weinig voor de jongens. Het trekt 
niet om met z’n allen in het café te gaan zitten, zijn ze van mening. 
De kantine van SDOO daarentegen is gezellig, sfeervol en er is 
een activiteitencommissie die af en toe gezellige avonden orga-
niseert. De Sons hebben wel wat ideeën voor Heteren: een kroeg, 
feestavonden, kermis + tent, mooie zwemlocatie bij de put en een 
winkelcentrum.

Wat kenmerkend is voor de ‘Sons of Heteren’ is het enorme 
groepsgevoel. En misschien draagt een dorp, waar niet veel te 
doen is, daar aan bij. Hierdoor zoekt men namelijk vermaak bij  
elkaar en ontstaan er hechte vriendschappen. Dit blijkt wan-
neer het bericht via WhatsApp wordt verstuurd: maandagavond  
20.30 uur, groepsfoto bij de Peperbus! De Sons zijn er allemaal!
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Kinder- en zorg-
boerderij Overbetuwe

Deze zomer kun je met tablet of smart-
phone gebruik maken van de Vakantie-
Bieb, een zomercadeautje van de Biblio-
theek voor leden én niet-leden. Meer 
dan zestig e-books voor het hele gezin.
Met de VakantieBieb heeft iedereen toe-
gang tot een leuke selectie Nederlandse 
e-books gedurende de hele zomer. Hij 
opent op 1 juni 2017 voor de jeugd en 
op 1 juli komen hier e-books voor vol-
wassenen bij. De VakantieBieb is gratis 
te downloaden op een tablet of smart- 
phone via de App Store of Google Play 
Store en sluit op 31 augustus.

De geselecteerde e-books komen op de 
boekenplank in de app te staan. Na het 
downloaden is voor het lezen van de  
e-books geen internetverbinding meer 
nodig. Fijn voor tijdens je vakantie.

Wil je liever naar de bibliotheek om te 
struinen tussen de boeken? Kijk voor 
openingstijden of leuke activiteiten in 
de zomervakantie op www.obgz.nl.
 

Vanaf 21 augustus wordt alweer de negende speelweek in Heteren georganiseerd.  
De voorbereidingen zijn in een vergevorderd stadium; het programma heeft u al  
kunnen lezen in het programmaboekje.
 Vaste onderdelen, zoals koken, beauty dag, hutten bouwen, hout branden en brood 
bakken boven een open vuur worden dit jaar afgewisseld met airbrushtattoo, (rokjes)
voetbal, luchtkussen-inktvisspel, Madscience en de Sportbus. Het belooft weer een 
mooie week te worden. 
 Om zoiets groots met ruim 200 kinderen per dag te blijven organiseren, is er niet 
alleen een bestuur nodig, maar is er ook behoefte aan veel vrijwilligers. Daar gaat  
ieder jaar meer tijd in zitten. Heeft u zich nog niet opgegeven, maar wilt u wel één of 
meerdere dagdelen meehelpen bijvoorbeeld bij de beauty dag, hutten bouwen of in de 
keuken, meldt u dan aan bij info@fun4kidsweek.nl of tamtom4@msn.com (Tamara 
Tommel voorzitter); alle hulp is welkom. U wilt toch ook dat uw kinderen of andere 
kinderen uit Heteren een leuke week hebben!

Fun4Kids speelweek 2017

Zomercadeautje 
van jouw bieb

download app 

op Vakantiebieb.nl

Bij de Kinder- en zorg-
boerderij Overbetuwe op 
het Landgoed Overbetuwe  
is het dit jaar, net als el-
ders in Heteren, vroeg  

zomer. Veel dieren hebben intussen jon-
gen gekregen. Er is een jonge geit, er zijn 
jonge eenden en kippen en er scharrelen 
jonge pauwen rond. Maar verder op het 
landgoed zijn ook veel mooie zomerbloe-
men te zien, zoals Koekoeksbloem, allerlei 
Ooievaarsbekken, verschillende soorten 
Klaprozen en nog veel meer. Als je wil kun 
je de dieren komen bekijken en eventueel 
aaien tussen tien en vier uur, aansluitend 
kun je een wandelingetje maken over 
het Landgoed om alle mooie bloemen 
te bekijken. Het Landgoed Overbetuwe 
vind je aan de Uilenburgsestraat 1b in 
Heteren. Meer informatie staat op www.
gezinsboerderij.nl. Wil je op de hoogte 
blijven van alle activiteiten op de kinder-
boerderij “like” dan www.facebook.com/ 
kinderboerderijoverbetuwe. Je kunt ook 
bellen met 026 4720707.
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2e HeteRun op 17 september 2017 

Deze groep is ontstaan naar aanleiding  
van de HeteRun in 2016. De groep traint  
met een ervaren trainer voor diverse loop-
evenementen, onder de naam de HeteRun-
ners.

Wij hadden op 5 april de opnames van het 
televisieprogramma Zappsport in onze 
gezellige groep 8. Zappsport is een televi-
sieprogramma waarbij de jongens tegen 
de meisjes moeten strijden. Daarvoor 
moesten we eerst een selectieronde spe-
len. Tien jongens en tien meisjes konden 
aan de selectieronde meedoen. Daarvoor 
moesten we een spel spelen. We hadden 
twee glazen en in een zat een balletje. Je 
moest gaan blazen waardoor het balletje 
in het andere glas terecht kwam. De drie 
snelste jongens en meisjes deden mee aan 
The battle. Bij de jongens waren dat Stijn, 
Max en Skip, en bij de meisjes Senne,  
Linde en Amber. Ze gingen tafelten-
nissen. Ze kregen eerst een training op  
Papendal in Arnhem van bekende tafel-
tennissers. Bij de meisjes was dat Britt  
Eerland. En bij de jongens was dat  
Rajko Gommers. Zij behoren bij de  
absolute top van Nederland! De drie  
jongens en de drie meisjes hebben eerst 

een uur getraind. Daarna kon de wed-
strijd beginnen! Tijdens de wedstrijd 
mocht iedereen komen kijken. Eerst 
moest Amber tegen Stijn, daarna Skip 
tegen Linde en daarna Max tegen Senne. 
Uiteindelijk hebben de jongens gewon-
nen!

Lieke Westerhoff en Amber Aleven
Groep 8, de Haafakkers

Onze uitzending is nog steeds te bekijken 

via de website van Zappsport!

Op www.dehaafakkers.nl staat een 

fotoreportage van onze bijzondere dag.

https://www.zapp.nl/zappsport/gemist/

AT_2072492

Op 15 oktober 2016 was de 1e HeteRun 
een feit, met maar liefst zo’n driehon-
derd deelnemers en ruim veertig enthou-
siaste vrijwilligers, ondersteund door 
lokale ondernemers. Reden genoeg om 
er een jaarlijks evenement van te maken.

Er worden verschillende parcoursen door 
het dorp uitgezet. Voor de langere afstan-
den maken we gebruik van de dijk, rich-
ting Randwijk. Het programma bestaat 
uit: Minirun van 500 m, Kidsrun van  
1 km, Kidsrun van 2,5 km, Hardlopen 
over een parcours van 5 km en Hard- 
lopen over een parcours van 10 km. Daar-
naast is er een wandeling voor alle leef-

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 13 oktober jouw artikel naar 

hetereninactie@peperbus-heteren.nl. Een 

bericht voor ‘Heteren in actie’ telt maximaal 

140-150 woorden. Eventuele foto’s graag met 

voldoende resolutie aanleveren. Op basis 

van beschikbare ruimte wordt de grootte van 

de foto aangepast. De volgende Peperbus 

verschijnt op 10 november. 

tijden. Op de site www.heterun.nl vind je 
nadere informatie en kun je je inschrijven 
(ook als vrijwilliger). Inschrijven van basis-
schoolleerlingen wordt gestimuleerd door 
de scholen.                                     Martin Knippers

Zappsport the Battle 
(in groep 8 van 
de Haafakkers)
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Vrijdag 16 juni 2017, rond het middaguur is menig vrijwilliger 

in touw om de marktkramen op te bouwen voor de jaarlijkse 

Midsummernight. Even lijken dreigende wolken van bovenaf 

spelbreker te worden, maar gelukkig blijven regenbuien achter-

wege. Rond de klok van vieren staan alle marktkramen opgesteld 

en zitten verkopers van allerlei spulletjes ongeduldig te wachten 

op de eerste klanten. Die blijven niet lang uit…

Veel verenigingen grijpen deze kans aan om de Heterenaren 

kennis te laten maken met hun activiteiten. Er worden diverse 

demoshows gegeven, waarmee geprobeerd wordt anderen ook 

enthousiast te maken voor hetgeen de diverse verenigingen 

bezig houdt. De Midsummernight werd dit jaar voor het eerst 

gecombineerd met de kermis, die op het oude Julianaschool-

terrein was neergestreken. Het leek erop dat meer kinderen dan 

ooit hun weg naar de Midsummernight wisten te vinden. Dat is 

prachtig natuurlijk, want de jeugd heeft de toekomst !!

Het zou tot 22.00 uur een komen en gaan worden van mensen. 

Veel mensen trokken richting de Midsummernight, al was het 

maar om elkaar weer eens te zien en spreken. De Midsummer-

night lijkt na 5 jaar niet meer weg te denken uit het sociale leven 

van veel Heterenaren. Het café, tegenwoordig onder de naam 

Café 41, is sinds kort weer geopend, en daardoor kon men tot in 

de late uurtjes doorgaan.

De Midsummernight 2017 is weer een groot succes geworden! 

Uiteraard is er geen Midsummernight zonder bezoekers. Ech-

ter dankzij de vele sponsors is de Midsummernight een jaarlijks 

terugkerend succes. Onze dank gaat uit naar Profile Tyrecenter  

Koos van Elk, Porsche centrum Gelderland, Autobedrijf J. Muys 

en zn, Ruinard Hoveniers, Aannemersbedrijf Hoogakker  

Heteren, Sertronics Nederland, Pooh! Administratieve dienst-

verlening, Dak en Zinkmontage D. Veenendaal en Kapsalon 

Piki’s. 
 Graag tot de Midsummernight 2018!  De organisatie

Herberg De Aandacht

Zaterdag 9 september starten wij het nieuwe seizoen. Vanaf 
13.00 uur staat de deur van Herberg De Aandacht open. We be-
ginnen met koffie met iets lekkers, vervolgens is er een lezing 
over geluk door pastor Victor Bulthuis. We sluiten de middag 
af met een aangeklede borrel. Deelname is kosteloos. Je bent van 
harte welkom!

Met ingang van 15 september is er elke vrijdagmiddag om 15.00 
uur meditatie onder leiding van diaken Ronald Heinen, op basis 
van de Ignatiaanse spiritualiteit. Daarbij proberen we een bijbel-
tekst te zien ‘van binnenuit’. Nadat de tekst gelezen is, proberen 
we ons die persoonlijk te verbeelden, alsof we er deel van zijn. 
Daarna mediteren we in stilte verder. Napraten kan met een 
kopje koffie of thee. Zo kunnen we de week afsluiten en naar de 
zondag toeleven. Deelname is kosteloos, opgave is niet nodig.

Kijk op de website voor ons programma: 
www.herbergdeaandacht.nl

Emma Huijer, lid van rijver-
eniging de Hofruiters werd 
samen met pony Chica (rui-
tercombinatie) en haar vriend  
Marnix (runner) eerste op de 
vijf kilometer ride&run op het  
Concours Hippique in Bennekom.
Uiteraard zijn wij als vereniging 
enorm trots op deze prestatie. 

Fleur Verhoef werd met haar 
pony Rosa en haar moeder 
Djordi tiende van de zeventien 
deelnemende combinaties. Een 
topprestatie voor onze jonge 
amazone en haar moeder!

Hofruiters
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Historie van een 
markant gebouw: 
de Peperbus

Peperbus net na de oorlog

En benéde’ aan den dijk daar

had je het stadje:-

Dat lag daar zo kluchtig, zoo klein en zoo rein,

Als was ‘t maar een hapje, een stapje -

Dat kon eigenlijk wel eens niet anders zijn

Dan een echt-Hollandsch schildersgrapje!

Maar van den toren is dat niet gezegd,

Want de ouwe toren was zeker echt!-

Uit: De dijk, C.S. Adama van Scheltema (1905)
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Het 14e-eeuwse bouwwerk staat los van de kerk die 
veel later gebouwd is. Dit komt doordat het huidige 
kerkgebouw niet het originele gebouw is. Vanaf de 
12e eeuw hebben op de dijk vier kerken gestaan, waar-
van de voorganger van het huidige gebouw in 1834 
in elkaar stortte. Deze kerk stond op de vluchtheuvel 
en zat vast aan de Peperbus. Toen de kerk instortte, 
was de toren het enige wat nog overeind bleef staan. 
Aan de zijkant van de toren is nog duidelijk te zien 
dat er vroeger een gebouw aan vast heeft gezeten. In-
middels is de kerk niet meer verbonden met de toren 
en staat nu enkele tientallen meters verder. De toren 
heeft door de jaren heen de naam de Peperbus gekre-
gen en werd vroeger ook wel de dikke of de stompe 
toren genoemd. Dat de Peperbus een iconisch bouw-
werk is, wordt nog maar eens ondersteund door 
volksdichter C.S. Adama van Scheltema die al in 
1902 een gedicht over Heteren en de toren schreef 
met de titel ‘de dijk’. In het gedicht heeft hij het over 
het prachtige uitzicht over de Rijn en de oude toren. 
Hij noemt Heteren in het gedicht het kleine stadje 
onder aan de dijk. Heteren ziet er inmiddels geheel 
anders uit en is niet meer zo klein als in het gedicht 
is beschreven. Heteren is van ongeveer 500 tot ruim 
5000 inwoners gegroeid. Ook de toren ziet er tegen-
woordig iets anders uit; vroeger stond de kerk gelijk 
aan de weg maar door de verlegging van de dijk staat 
de toren inmiddels een stuk van de dijk af. 

Schade door oorlogsgeweld

De Peperbus heeft door zijn lange bestaan al vele 
dingen meegemaakt, maar heeft zondermeer het 
meeste geleden tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
Het oorlogsgeweld heeft ervoor gezorgd dat de toren 
flinke beschadigingen opgelopen heeft. Grote gaten 
zijn destijds geslagen in de 140 centimeter dikke 
muren van de toren. De Peperbus, die in de oorlog 
als uitkijkpost voor de 101st Airborne divisie van de 
Geallieerden heeft gediend, is onder meer door mor-
tieraanvallen zwaar beschadigd. In 1944 is bij een 
van deze mortieraanvallen de Amerikaanse generaal 
Maxwell Taylor gewond geraakt. Hij werd door een 
mortierprojectiel geraakt in zijn achterste en heeft 
vervolgens tien dagen in een veldhospitaal moeten 
liggen. De generaal werd na de oorlog geridderd door 
koningin Wilhelmina voor zijn verdiensten bij ope-
ratie Market Garden. Op de foto (linkerpagina) is te 
zien hoe de toren is beschadigd tijdens de oorlog en 
hoe dik de muren van de toren daadwerkelijk zijn. 

Herstel na de oorlog

Na de oorlog zag de toren, die al vele eeuwen het ge-
zicht van Heteren vormde, er bedroevend uit. Dit 
maakte pijnlijk duidelijk wat voor een schade de oor-
log had aangericht. Maar net als de rest van Europa 
is ook Heteren na de oorlog weer stukje bij beetje op-
gebouwd. Helaas konden sommige gebouwen, zoals 
de molen aan de dijk, niet meer hersteld worden. Dit 
was gelukkig bij de Peperbus wel het geval; deze is in 
de periode 1960 tot 1962 weer in ere hersteld. Inmid-
dels staat de ‘dikke toren’ er alweer ruim vijftig jaar 
mooi bij en slaat de klok weer dagelijks. Net als de  
toren is de klok die erin zit honderden jaren oud; 
het is een zogenaamde luidklok van Van Trier uit 
1660. Naast het luiden van de klokken heeft de toren  
alleen nog maar een symbolische functie en wordt 
hij niet intensief gebruikt.

Door de eeuwen heen is alles rondom de toren ver-
anderd. De oorlog en de dijkverlegging hebben hun 
sporen nagelaten. Nu is het de beurt aan de zand-
winning en veranderingen bij de put. Maar wat er 
ook gebeurt en hoe Heteren ook zal veranderen, 
de toren zal ons altijd doen terugdenken aan ‘het 
kleine stadje tussen de Betuwe en de Veluwe’, waar  
Scheltema over schreef. Peperbus net na de oorlog

De Peperbus en Heteren zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De aanblik van de grote imposante toren die over  

ons kleine dorp waakt, is bij iedereen wel bekend. De toren is hét gebouw dat Heteren kenmerkt. DOOR ReNs WILLemseN

Links: na de renovatie 1962

Boven: toren in oude staat

Onder: Maxwell Taylor

Dhr. Lems uit Rotterdam 

was degene die de toren in 
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Niet alleen de binnenkant, maar ook het aanzien van onze 

historische toren blijft voor mij een enorme inspiratiebron 

voor belevenissen uit het verleden. 

Als ik op een mooie dag vanuit het westen via de Rijndijk  
Heteren binnenfiets, dan is het met name de Peperbus die mij 
terug doet denken aan het verleden. 
 Waar bijvoorbeeld het plan de Beemd en het dorpsplein meer 
staan voor de toekomst van ons dorp, daar is de toren veel meer 
verbonden met het verleden en mijn vroegere jeugd. 

Wat de meeste oudere bewoners nog wel zullen weten, is dat in  
de jaren vijftig naast de huidige woning van de familie Aalbers 
aan de Kastanjelaan/Rijndijk West een oude boerderij stond 
waarin de familie Van Welie woonde.

Koos, Lisa en Frans van Welie waren in mijn jeugd de bewo-
ners van deze karakteristieke boerderij. Hoewel het pand dus  
officieel aan de Rijndijk West stond, had het via het achterhuis 
ook een uitgang naar de O.L. Vrouwenstraat.

Je liep dan een bongerd door met fruitbomen en waar ook het 
nodige gevogelte rondliep. Kippen, ganzen, kalkoenen, pauwen 
en soms ook varkens scharrelden daar naar hartenlust rond.  
De ganzen waren doorgaans de bewakers van het perceel en als  
ik als kind bij de familie Van Welie moest zijn, dan koos ik voor  
de veilige kant vanaf de dijk waar je dan via een zijdeur het  
huis in kon. Maar ik was als kind, staand aan het hek aan de  
O.L. Vrouwenstraat, met name gebiologeerd door de kalkoenen, 
die een prachtig geluid voortbrachten. Mij was in die tijd wijs  
gemaakt dat kalkoenen ‘geïrriteerd’ konden reageren als je  
beweerde dat je meer rood had dan zij. Dus stond ik als kleine 
jongen regelmatig voor het hek aan de O.L. Vrouwenstraat  
tegen de kalkoenen van Koos van Welie te roepen dat ik meer  
rood had dan zij. De reacties bleven niet lang uit want de  
kalkoenen kwamen massaal naar het hek om hun zo typische  
(geïrriteerde) ‘gekakel’ te laten horen. En zelfs wanneer ik op 
mijn fietsje voorbij kwam, kon ik het niet nalaten om nog snel 
even te roepen dat ik toch meer rood had dan zij.

Koos van Welie was wat je vandaag de dag een keuterboer zou 
noemen maar wat Frans van Welie, in de volksmond Frans 
van Koos genoemd, precies deed, kan ik me niet meer herinne-
ren, maar op zondag bespeelde hij het orgel van de Hervormde 
Kerk aan de Kastanjelaan. Voor wie deze kerk niet van binnen 
kent, moet dan weten dat de kerk een verdieping heeft waar het  
pijpenorgel zich bevindt en waar aan beide kanten van het orgel 
banken staan waar mensen kunnen zitten.

Het was, en is misschien nog steeds een geliefde plaats voor de 
jongere kerkgangers. In mijn beleving was Frans van Koos in die 
tijd al aardig op leeftijd en dat was ook regelmatig in zijn spel 
te beluisteren. Hij had het voordeel dat er in hele noten werd  
gezongen zodat het tempo van het orgelspel enigszins paste bij 
zijn leeftijd. Dat was niet altijd een garantie voor zuiverheid, 
want in iedere dienst speelde Frans er wel een paar keer flink 
naast.
 Frans had ook nog weleens wat moeite om op tijd te beginnen. 
Hij moest daarvoor achterom kijkend op de dominee letten en 
wanneer die hem aankeek moest Frans een lied inzetten. Het 
was dan ook zeker niet ongewoon dat Frans geheel onverwachts 
een toon aansloeg terwijl de dominee nog met zijn preek bezig 
was of niet in de gaten had dat de dominee naar hem keek waar-
door het een poosje ongewoon stil bleef in de kerk. Frans had 
nog een specifieke eigenschap. Wanneer hij tijdens het orgelspel  
gespannen dreigde te worden dan begon hij te hikken. En hij  
hikte dan niet stilletjes maar deed dat met zijn mond open waar-
door,  zeker tijdens het voor- en naspel van een lied, de hele kerk  
mee kon ‘genieten’.

Voor de aanwezige jeugd aan beide zijden van het orgel was dat 
iedere zondag weer een uitdaging om Frans een beetje zenuw-
achtig te maken.
 En hoewel de koster alles in het werk stelde om de jeugd te 
beteugelen, lukte het toch iedere zondag weer om Frans aan het 
hikken te krijgen.
 Uiteindelijk werden aan beide zijden van het orgel gordijnen 
opgehangen zodat Frans nog een aantal jaren in relatieve rust, 
zachtjes hikkend, het orgel kon bespelen.	 											De Kerkuil.

De hikkende organist
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De in 1950 geboren Pouwel Vos komt oorspronkelijk  
uit het Groningse Hoogezand-Sappemeer. Maar  
furore maakte hij later in de Gelderse gemeente  
Renkum. Vos, die lange tijd in de Zonnekruidstraat  
in Heteren woonde, had een lange en succesvolle  
carrière bij de politie. In zijn vrije tijd was hij lid van 
de Politie Sportvereniging Renkum waarin hij lange 
tijd een bestuursfunctie bekleedde. Pouwel Vos was 
veertig jaar bestuurslid van PSVR, waarvan dertig 
jaar voorzitter. PSVR organiseert sinds 1947 de her-
denkingstocht Airborne Wandeltocht in Oosterbeek. 
Als voorzitter van deze politiesportvereniging was 
Vos tevens marsleider en een van de stuwende krach-
ten achter deze wandeltocht. In januari 2014 stierf  
Pouwel Vos helaas aan alvleesklierkanker.
 Tjerk Vos is net als zijn vader lid van het Nederland-
se politiekorps en vertelt vol trots over zijn overleden 
vader. “De Airborne-tocht was zijn grote hobby. Als hij 
niet werkte, stak hij ontzettend veel tijd in de organi-
satie van deze tocht. Ik kan wel zeggen dat hij het als 
zijn kindje zag. Het ging dan niet alleen om de dag van 
Airborne, maar hij was er het hele jaar actief mee bezig. 
De organisatie begon maanden van tevoren.” 

Gegroeid tot een internationaal evenement

De Airborne was in de beginjaren nog niet massaal 
zoals nu. “De Airborne was al wel redelijk groot, maar 
nog niet zo groot als nu. Onder andere mijn vader 
wilde het een groot evenement laten worden. Hij 
wilde dat het een groot Nederlands evenement werd, 
waarbij vanuit het hele land en de wereld wandelaars 
deelnamen aan de herdenkingstocht. Dit heeft tijd  
en energie gekost. Maar dat vond hij juist mooi. Hij 
vond het organiseren en het uitzetten van de lijnen 
geweldig en het zat hem in het bloed. Het was zijn 
passie. Ik vind dat hij dit altijd uitstekend heeft ge-
daan”, vertelt Tjerk. Onder de leiding van Pouwel Vos 
groeide het evenement uit tot de grootste eendaagse 
wandeltocht van de wereld, met onder andere een  
vermelding in het Guinness Book of World Records.

“Ik weet nog dat ik vrijdagnacht thuiskwam van een 
avond stappen op de Korenmarkt. Ik was blij dat ik 
mijn bed kon opzoeken. Dan zat hij nog ontspannen 
zijn speech voor de volgende zaterdag te schrijven”, 
weet Tjerk. “De volgende dag ging hij al vroeg naar 
Oosterbeek om mee te helpen met de laatste voor-

Op de eerste zaterdag van september lopen meer dan 35.000 mensen de Airborne Wandeltocht in en 

rondom Oosterbeek. Velen beseffen niet dat zij wandelen voor de veteranen en gesneuvelde soldaten, 

die in 1944 bij de Slag om Arnhem heldhaftig vochten in wat later bleek een verloren veldslag tegen de 

Duitse bezetters. Onderweg loop je onherroepelijk langs het Pouwel Vospad in Oosterbeek, vernoemd 

naar de voormalig marsleider van de Airborne Wandeltocht en ereburger van de gemeente Renkum.  

DOOR  

sebAstIAAN JANseN

Airborne-marsleider 
Pouwel Vos maakte 
van een wandeltocht 
een evenement
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bereidingen voor het evenement. Hij had geen specifieke taken, 
maar hielp waar hij kon. Daarna volgde het zogenaamd officiële 
gedeelte van zijn dag, waaronder het openingswoord, het spelen 
van ‘The Last Post’, de minuut stilte en het defilé. Voor hem was 
dit geen plichtpleging. Hij vond het leuk en genoot ook van dit 
officiële gedeelte. Daarna was het weer omkleden en proberen de 
wandelaars te vermaken of te ondersteunen.”

Vrijwilligers hoog in het vaandel

De Airborne Wandeltocht gaat niet alleen over het afleggen van 
een aantal kilometers. Het is een evenement dat veel organisatie 
vereist. Alleen een openingsspeech schrijven is niet genoeg voor 
een marsleider. “Hij hield zich ook bezig met het inzamelen van 
fondsen via sponsoren en subsidies, de contacten met veteranen 
en nabestaanden van gesneuvelden, veiligheid en andere zaken. 
Maar vooral de benodigde vrijwilligers werven en erop toezien 
dat alles geregeld werd, vond hij belangrijk. Hij was onderdeel 
van de grote machine bestaande uit vrijwilligers, die de Airborne  
Wandeltocht mogelijk maakt. Hij vond de vrijwilligers heel  
belangrijk en probeerde ze te laten weten dat zij gewaardeerd  
werden. Alles draait om vrijwilligers zei hij altijd.” 
 Tjerk weet dat zijn vader het niet alleen kon. “Hij had de steun 
van zijn gezin nodig. Mijn moeder was er altijd voor hem en steun-

de hem in alles wat hij voor de Airborne deed. Bij iedere plechtige 
gebeurtenis was zij aanwezig. Mijn zus Petra heeft ook veel ge-
holpen en helpt nog steeds bij het evenement. Ik heb wel eens wat  
gedaan, maar was eigenlijk de enige in het gezin, die niet veel voor 
de Airborne over had. Ik ging liever voetballen”, lacht de lange 
middenvelder van SDOO.

Onderscheidingen

Pouwel Vos is voor zijn levenswerk en zijn grote betrokkenheid 
bij Airborne- evenementen meerdere malen onderscheiden. Hij 
werd ereburger van de gemeente Renkum. In de Britse ambas-
sade in Den Haag werd hij benoemd tot Officier in de Orde van 
het Britse Rijk. Verder werd hij benoemd tot Ridder in de Orde 
van Oranje-Nassau, en werd hij Drager van de Orde van Verdien-
ste van de Republiek Polen. Als coördinator Voetbalzaken en Eve-
nementen bij Vitesse werd hij benoemd tot Zilveren Vitessenaar. 
“Hij heeft hard gewerkt voor iedereen, en de eer kwam hem toe. 
Hij heeft van de eer genoten”, volgens de trotse zoon. Hij heeft in 
ieder geval geprobeerd om de wandelaar van de Airborne te laten 
genieten van de tocht. En misschien wandelt u tijdens de Airborne 
langs het Pouwel Vospad. Sta dan niet alleen stil bij de herdenking 
van de soldaten uit 1944, maar ook bij de door Pouwel Vos zo ge-
waardeerde vrijwilligers, die u een dag laten genieten. 

Politieschool Lochem, Airborne Tocht 1970 (rechtsachter Pouwel)
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Dekkergroep: “De aannemer heeft inmiddels al driekwart van de inrichtingswerkzaamheden voltooid. 

Hij loopt aanzienlijk voor op de planning.”

Dec. 2016

Jan. 2017

Maart 2017

April 2017

Mei 2017

Juni 2017

Febr. 2017
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Over zand, grind 
en recreatie

In december ging ik op reis, want mijn werk zat er op. Oostwaarts was de opdracht. Via de Neder-Rijn kwam ik terecht in de 

Plas van Van Wijck, voor het project Randwijkse Waarden. Speciaal voor mij en voor de vele vrachtboten die mij volgen, 

waren de oevers verlegd. Via het rimpelloze water vond ik mijn plek aan de westzijde van de plas. DOOR ROeLIe vAN DeR WeIDe

Het uitzicht is fenomenaal. Aan de ene kant de stuwwal met zijn 
fraaie hellingbossen van eiken en beuken. Aan de andere kant,  
verscholen achter de dijk, het liefelijke dorpje Heteren. En veilig:  
ik heb mij laten vertellen dat er wel vierhonderd bommen en  
granaten* uit de Tweede Wereldoorlog zijn verwijderd! Een betere 
plek kan ik mij niet wensen. 

Zand in alle soorten

Mijn levensader is inmiddels aangekoppeld: een grote slang met  
gele drijvers, die onder de weg door naar het zandzuigerschip  
Rotterdam 58 leidt. Iedere werkdag laat ik beide zeven ramme-
len, op zoek naar de juiste zandkorrels. Het grind is voorlopig niet  
nodig en zeef ik eruit. Via mijn tanks laat ik het zand lekker door  
het water klotsen. Mijn bazen zoeken zand van de kleinste korrel  
van 0,25 mm tot de grootste van 2 mm. Van heel fijn metsel- 
zand tot grof zand voor het maken van beton. Ik doe mijn best  
natuurlijk en haal ook planten en houtdeeltjes uit het zand. Om  
te zorgen dat alles pico bello in orde is, heb ik een eigen labora- 
torium dat de zandsamenstelling controleert. Uit de 1000 ton  
per uur aangevoerd materiaal kan ik wel 700 ton zand leveren.  
Dit zijn 35 vrachtauto’s!

Omdat ik midden in de plas lig, wordt het zand per boot afgevoerd. 
Naar loswallen, waar het zand alsnog in vrachtauto’s gaat of recht-
streeks naar de klant. De schepen zijn al een week van te voren  
ingepland, zodat zij precies op volgorde langszij komen om te  
laden. Ik kan natuurlijk niet alle zand zelf opslaan. Gelukkig is alle 
zand al een jaar van te voren verkocht. Wist u dat 40 % van het 
zand naar België gaat en als beton weer terug komt?

Open dag

Ik vond het best een beetje spannend toen iedereen in mei kwam 
kijken. Ik had mijn beste beentje voorgezet; alles opgepoetst en 
het welkomstdoek zat strak op de sorteersilo’s. De rondvaartboot 

de Blauwe Bever cirkelde steeds om mij heen om alle belangstel-
lenden (was u daar ook bij soms?) ‘de zandfabriek’ te laten zien. 
Mijn naam is echter voluit ‘zandklasseerinstallatie Rotterdam  
55’. Ik ben het neusje van de zalm van Dekker, een familiebedrijf 
dat bijna 100 jaar bestaat.

Herinrichting en natuur

Terwijl wij druk zijn met het ontzanden van 85 hectare (=170 voet-
balvelden) uit een put die nu 24 meter diep is, is de herinrichting 
van de oevers al in volle gang. Ik zie inmiddels een wandelpad 
liggen dat al druk door dorpelingen wordt gebruikt. Vlakbij de  
Peperbus mogen honden loslopen op hun eigen veld. Er is een dui-
ker geplaatst voor het onder water zetten van de natuurijsbaan. 
Maar eerst hoop ik op een mooie zomer, waarbij de ligweide en 
zwemoever worden gebruikt. Ik heb werkelijk het mooiste uit-
zicht daarop. 
 
Kijk ik nu nog over de weg heen naar de zuigerboot: aan het einde 
van dit jaar gaat de Steenoord er uit en worden wij herenigd. Het 
dorp Heteren krijgt dan een prachtige vogelobservatiepost en  
visplaats. Het wordt vast geweldig!

O, ja en ondertussen: let u op de aanwijzingen op de borden?  
Zand is natuurlijk prachtig. Drijfzand is dat echter niet!

* “Er zijn geen bommen in het veld gevonden. Met name granaten  

en scherven van munitie”, zegt Manon van Roon, Afdeling 

Communicatie & PR van Dekkergroep.
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Het is vrijdagavond. De week zit er op en het weekend gaat beginnen. De stress van het werk of studie laat ik achter mij. Ik 

weet al wat de avond gaat brengen. In de Dorpsstraat in Heteren zoek ik mijn vertier iedere vrijdagavond. De hele vrienden-

groep komt er. Onder het genot van een pilsje praten we bij. Volgens Marco Borsato zijn dromen bedrog, maar de meesten kan 

het niets schelen terwijl ze de tekst meezingen. De vrijdagavond is het begin van het weekendfeest. In Het Wapen van Heteren 

zijn vriendschappen ontstaan, liefdes opgebloeid, herinneringen gevormd en is darten geleerd. Dit alles onder de bezielende 

leiding van Joop en Henny van Blijswijk. DOOR sebAstIAAN JANseN & FRANk sIccAmA

Met Haagse bluf in 
Het Wapen van Heteren

20

Foto uit 1985
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De Haagse Joop en Amsterdamse Henny waren in de jaren tachtig 
op zoek naar een café om te beheren. Joop had geen werk meer door 
een faillissement van het meubelbedrijf waar hij werkte als hout-
bewerker. In Den Haag konden zij niet slagen, maar in Heteren  
zagen zij hun kans om een kroeg te beheren. “Wij wilden een kroeg 
met woonhuis. We hadden een kind en wilden dat we boven of 
bij de kroeg konden wonen. Dat kan niet overal, maar in Heteren 
konden wij ons werk dicht bij ons huis houden”, vertelt de inmid-
dels 66-jarige Henny. “Wij voelden ons direct thuis in Heteren 
en hadden een heel goed gevoel bij Het Wapen van Heteren. Wij 
waren beiden direct enthousiast en wilden van dit café een succes 
maken.”
 In 1986 kochten Joop en Hennie het café van de toenmalige 
eigenaar Jo Loonstra. “Het was inmiddels een oude kroeg, maar 
wij zagen mogelijkheden en wilden de zaak helemaal renoveren. 
Ik ben timmerman en kon veel zelf. Met hulp van vele handen uit 
Heteren hebben wij de kroeg snel omgebouwd in onze visie van 
een café. Wij hebben de oude ‘tietenbar’ eruit gehaald en een heel 
nieuwe bar getimmerd. Na een korte tijd heel hard werken konden 
wij dan eindelijk open”, vertelt de 68-jarige Joop. 

Opening loopt mis

“We hadden heel hard gewerkt om op tijd klaar te zijn voor de 
opening. Wij hadden alle verenigingen een uitnodiging gestuurd. 
Onze boodschap was dat iedereen welkom was in Het Wapen van 
Heteren. De opening was druk, maar het ging bijna mis. De bier-
toevoer schoot tekort en wij konden de meeste mensen niet van 
drank voorzien. Ik weet nog dat dit een ramp was. Joop belde met 
de bierleverancier en dreigde met een overstap naar een andere 
leverancier als ze dit niet snel kwamen verhelpen. Dit werkte ge-
lukkig en de opening werd toch nog een succes”, weet Henny nog.
Het startschot was gegeven voor een succesvolle periode van Het 
Wapen van Heteren. Er was altijd wat te doen in het Wapen. “Wij 
organiseerden heel veel. Wij hadden een avond met live muziek. 
Dit waren startende artiesten, die bij ons een kans kregen op  
publiek. Dit was voor vele klanten een leuke doorbreking van de 
werkweek. Wij probeerden van alles om klanten te krijgen en aan 
ons te binden. Dat moet in een kleine gemeenschap zoals Heteren, 
anders bloed je langzaam dood”, herinnert Henny zich.

Darten in opkomst

“Ik ben altijd een groot voorvechter van het darten geweest. Nog 
voor het succes van de Haagse Van Barneveld en de rage die daarna 
volgde, was ik daar al druk mee. Wij hebben zelf teams opgericht 
om mee te darten. Wij schreven het eerste jaar direct vier teams 
in. Maar eigenlijk had ik niet eens genoeg spelers voor twee teams. 
Maar vanuit de gehele omgeving kwamen darters voor onze 
teams spelen. Waarschijnlijk heeft mijn bestuurdersrol binnen de  
Arnhemse Dart Organisatie mee geholpen aan het succes in de 
omgeving bij het darten”, vertelt een trotse Joop.
 Joop en Henny waren zeer betrokken bij de Heterense samen-

leving. Als een vereniging een sponsor zocht dan wilden zij helpen. 
“Wij hebben zoveel geld gestoken in de verenigingen van Heteren. 
SDOO was natuurlijk de club van Joop en daar hebben wij veel 
teams gesponsord. Maar bijna alle clubs hebben wij een helpende 
hand toegestoken”, legt Henny uit. “Wij hoopten dan dat wij weer 
nieuwe klanten konden binden. Het principe was eenvoudig. Wij 
hielpen de mensen en hoopten daar wat voor terug te krijgen. Het 
maakte ons niet uit hoe. Of ze nu een drankje kwamen genieten, 
een spelerslunch bij ons hadden of een vergadering. Wij hoopten 
op een wisselwerking, maar dat was er helaas niet in alle gevallen.”

Hard werken, langzaam opbouwen

“Het beginnen van een kroeg is hard werken. Ik maakte zelf ne-
gentig uur per week. Wij hebben altijd geprobeerd zoveel mogelijk 
zelf achter de bar te staan. Personeel inhuren is een kostenpost, die 
niet makkelijk terug te verdienen is. Financieel hebben wij het in 
het begin heel moeilijk gehad. Je leeft echt op een minimumloon, 
maar langzaam hebben wij alles opgebouwd. Later ging het beter 
en konden we nog meer genieten van onze bar”, vertelt Henny. 
“Na veertien jaar was het genoeg voor ons. Ik heb reuma en dat 
maakt het werken in een kroeg lastig. Het fysieke werk wordt dan 
moeilijk. Maar in het jaar 2000 was het voor ons genoeg en wilden 
wij genieten van het succes.”
 Joop en Henny zijn blij dat het café in de Dorpsstraat weer 
nieuw leven is ingeblazen. Onder de naam Café 41 wordt de zaak 
nu voortgezet door Michell Goossens. Henny: “Leuke gozer, die 
lekker actief is. Wij komen zeker een keer kijken als het café straks 
open is.” Joop vult aan: “Het is ook verstandig dat hij de naam van 
het café veranderd heeft. Zo maak je een frisse start!” Op onze 
vraag of Joop nog een tip heeft voor Michell antwoordt hij reso-
luut: “Baas blijven in je eigen tent. Gasten die rotzooi trappen of 
denken drugs te kunnen gebruiken moet je eruit trappen en niet 
meer terug laten komen. Zelf ben ik daar altijd heel consequent in 
geweest. Dan houd je het langer vol.” 

Anno 2017

Joop en Henny wonen nu in Zoetermeer en zijn nog steeds zeer  
actief voor de gemeenschap. In hun wijk heeft Joop een wijk- 
preventieproject opgezet waarbij hij nauwe banden heeft met  
de politie. Henny steunt Joop in alles wat hij doet, maar roept hem 
af en toe tot de orde. “Soms wil Joop te veel. Hij wordt er niet jonger 
op en moet leren dat ook andere mensen zaken kunnen regelen.”
 “Ik weet nog dat vooral Henny moeilijk kon wennen aan de ver-
koop en verhuizing uit het Wapen. Ze miste het sociale leven. Maar 
onze tijd zat erop. Wij hebben ons altijd ingezet voor iedereen en 
vooral de jongeren hebben wij willen vermaken in onze kroeg. Wij 
hebben een schitterende tijd gehad. Dit hadden wij voor geen goud 
willen missen”, sluit Joop af. 
 Joop en Henny hebben velen van ons een gezellige tijd ge-
bracht. Onze vrijdagavond kon in ieder geval niet kapot, ondanks 
het gejammer van Marco Borsato.

Joop en Henny van Blijswijk hebben 14 jaar Het Wapen van Heteren gerund.
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Speelplan Heteren

De Dorpsraad is nauw betrokken bij het 
Speelplan Heteren, het plan van de ge-
meente Overbetuwe om alle zeventien 
speelplekken in 2017 aan te passen en te 
verbeteren. In februari is aan iedere inwo-
ner een nieuwsbrief verzonden en startte 
het participatietraject. De Dorpsraadleden 
Marinus van der Linde en Jouke Fridsma 
volgen, als lid van de stuurgroep, dit proces.

Inmiddels is een aantal inloopavonden  
gehouden en wordt zichtbaar wat er alle-
maal gaat gebeuren. Met veel inbreng van 
betrokken dorpsbewoners is het definitieve 
ontwerp bijna klaar. 

De geïnventariseerde speelwensen, bij 
circa 600 kinderen van de Brede School en  
oudere jongeren van de jongerensoos, 
vormen het uitgangspunt in het ontwerp 
speelplekkenplan Heteren. Ook de inbreng 
van betrokken omwonenden is in het  
ontwerp speelplekkenplan meegenomen.

Het ontwerp kent de titel ‘avontuurlijk 
spelen’, waarbij door de ontwerper vooral is 
gekozen voor natuurlijke speelelementen, 
zoals heuvels, stapstenen, rioolbuizen, glij-
banen in de heuvels en zelfs een klimboom. 
Meer traditionele speeltoestellen worden 
verwijderd of verplaatst. In een enkel geval 
wordt een speelplek opgeheven. 

De Dorpsraad Heteren is enthousiast over 
het ontwerp en het participatieproces. Kin-
deren, oudere jeugd en inwoners hebben 
inspraak in het project. Het contact met 
de gemeente is goed en men is bereid, bin-
nen het beschikbare beperkte budget, nog 
aanpassingen te doen. Dat uiteindelijk niet  
alles mogelijk is, is ook weer een feit.

De gemeente Overbetuwe wil voor de herfst- 
vakantie klaar zijn met de aanpassingen 
van de speelplekken en dan zal Heteren er 
anders en vooral avontuurlijker gaan uit-
zien.

Op zaterdag 13 mei hebben alle in-
woners van Heteren kennis kunnen 
maken met de ontwikkelingen in de 
Heterense Uiterwaarden. De dag, ge-
organiseerd door ontwikkelaar Dekker 
Grondstoffen, is door heel veel inwo-
ners uitermate positief ontvangen en 
was zeer druk bezocht. Aan iedereen 
was gedacht, er was een hapje en een 
drankje, voor de kinderen een zandbak, 
de beklimming van een graafmachine 
en eventueel vliegeren op de toekom-
stige vliegerweide. Daarnaast presen-
teerden verschillende organisaties zich 
in de standjes die op het terrein aanwe-
zig waren. Voor geïnteresseerden was 
er een rondvaart over de plas met de 
Blauwe Bever, met uitleg over de werk-
zaamheden.

Iedereen kon kennismaken met de 
plannen om de Plas van Wijck te ver-
groten, de natuur- en landschaps-
ontwikkeling en uiteraard de moge-
lijkheden om straks om de plas een 
wandeling te maken of bij mooi weer 
aan het water te recreëren. Zeker geen 
grootschalige recreatie, maar alleen 
voor lokaal gebruik. 

Ondertussen wordt er druk gewerkt 
aan de uitbreiding van de plas en heeft 
de ontwikkelaar zijn uiterste best ge-
daan het wandelpad en de recreatie-
oever al voor de zomer gebruiksklaar te 
maken. De contouren zijn gereed, het 

gras is ingezaaid en het wandelpad al 
voor een groot deel gereed. De beplan-
ting en het vervolg van het wandelpad 
met uitzichtpunten, worden in het na-
jaar en begin volgend jaar gerealiseerd.

Namens de Dorpsraad wordt dit project 
begeleid en ondersteund door Marinus 
van der Linde en Willem Roskam, hier-
bij gesteund door een aantal enthou- 
siaste en betrokken (aanwonende) 
dorpsgenoten. 
 
De Dorpsraad volgt het project ‘Rand-
wijkse Waarden’ op de voet, heeft  
regelmatig overleg met de ontwikke-
laar en houdt contact met de gemeente 
en andere organisaties. Het belang van 
het dorp Heteren wordt hierbij goed 
in het oog gehouden. De recreatieve 
waarde voor de inwoners van Heteren, 
zoals wandelen, zwemmen en een klei-
ne jollenhelling, maar ook vliegeren, 
schaatsen en het uitlaten van de hond 
zit in het plan. Tevens wordt de trailer-
helling ten oosten van de plas naar een 
veiligere plek verlegd. Maar ook wordt 
gelet op mogelijke overlast, voor aan-
wonenden, door gebruikers en moge-
lijke parkeeroverlast. Het geheel moet 
natuurlijk voor zoveel mogelijk men-
sen een verrijking van het woongenot 
in het dorp Heteren worden.

Ik ben Mark Broere, zeventien jaar. Ik ben actief in 
het dorp en houd van vrijwilligerswerk en helpen bij 
de jongerensoos Insula. Ik ben net toegetreden tot 
de Dorpsraad Heteren en wil me graag bezighouden 
met jongeren. Ik ga in augustus beginnen aan de 
VEVA in Doetinchem voor de opleiding onderoffi-
cier infanterie. Ik houd van sporten en buiten zijn. 
Ik werk in een groothandel voor groente en fruit die 
levert aan ziekenhuizen en grote bedrijven.

Voortuin van Heteren in ontwikkeling
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Gemeente Overbetuwe heeft, in samenwerking 

met een werkgroep van de Dorpsraad Heteren en 

studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein, 

twee wandelroutes in en om het dorp uitgezet. 

Maakt u ook een ommetje?

DOOR ROeLIe vAN DeR WeIDe

Het Rondje Heteren is ruim 6 kilometer lang en 
voert vooral door het dorp. Het Rondje Roode  
Toren gaat voor een deel door het buitengebied en  
is 5,5 kilometer lang. Onderweg staan wegwijzers  
en borden met een nadere toelichting over natuur, 
cultuurhistorie en het landschap. 

Altijd al willen weten hoe dik de muren van de  
Peperbus zijn en door wie de kerkklok in de oor-
log is meegenomen? Wist u dat er ooit een kasteel  
“Den Roode Toren” heeft bestaan? Dit soort wetens-
waardigheden komt u allemaal te weten als u een 
ommetje gaat maken. 

Binnenkort wordt op www.overbetuwe.nl de wandel-
kaart en de digitale brochure met wetenswaardig- 
heden verwacht. De papieren versie is af te halen 
bij het startpunt voor beide wandelingen bij Grand 
Café De Bongerd aan de Flessestraat. G
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Schuurvondst

Even voor de liefhebbers: de Zettelmeyer, 4-taktmoter en 2 liter, is 
in Keulen gebouwd en komt uit Oost-Duitsland waar hij gebruikt 
werd als vliegtuigsleper of voor het kolentransport. Willem: “Het 
was een zeer zeldzame schuurvondst, die ik blind heb gekocht. 
Alle papieren zitten er bij. Er zijn er maar 4700 van gemaakt. Ik 
heb fabrieksnummer 1063. Je ziet ze bijna niet meer.”
 René heeft een trekker uit het Franse Vierzon met een 2-takt-
moter, 5,5 liter, waarvan er slechts 1040 zijn gemaakt. Op dit 
moment zijn er twee in Nederland. René: “De techniek die er in 
verstopt zit, is geweldig. Om te kunnen starten moet je eerst uitge-
breid voorverwarmen.” 
 Binnenkort gaan ze de Boersberg op, om alles uit te proberen.

Veldbroodoven

Door het jaar heen gaat de hele familie naar bijeenkomsten zoals 
de Molendag in Elden en de Landleven Dagen in het Openlucht-
museum. “Wij trekken veel bekijks. Er zit bijna geen verf meer op. 
Dat vinden wij mooier dan de als nieuw gespoten tractoren”, aldus 
Willem. René en Willem zijn getrouwd met twee Heterense zus-
sen: Gerda en Ada. De dames vermaken zich ook goed op dit soort 
dagen en zijn druk in de weer met een zelfgebouwde veldbrood-
oven. Ada: “Op zulke dagen eten de mensen veel snacks. Een eigen 
gebakken broodje of pizza zorgt voor een lekkere afwisseling. Wij 
kunnen de bestellingen vaak niet bijhouden.” 

Oostenrijk

Willem en Gerda zijn vorig jaar voor het eerst naar het Weltmeis-
terschaft in Oostenrijk gaan kijken. “Wij troffen daar een gewel-
dige sfeer aan. Tussen 7.00 en 10.00 uur is de berg speciaal afgezet 
en tuffen de tractoren naar boven voor het wereldkampioenschap 
Oldtimer Tractoren. Vooraf is er een technische keuring en iedere 
tractor krijgt een eigen tijd mee om te finishen, afhankelijk van de 
kenmerken van de tractor. Je rijdt 25 km, waarvan 21 omhoog met 
een stijgingspercentage tot wel 14 %.”

Besloten werd om in september zelf mee te doen en daar een goed 
doel aan te koppelen. “In beide families komt reuma voor, dus 
daar zamelen wij nu geld voor in. Alhoewel, om mijn tractor aan te 
slingeren, heb je wel conditie nodig. Wij hebben daarom even het 
Longfonds overwogen”, grinnikt Willem. René legt uit dat er meer 

onderzoek nodig is. “Reuma is nog steeds niet te genezen; pijn en 
vermoeidheid blijven. Daar is nog te weinig erkenning voor.” Als 
verpleegkundig specialist reumatologie in Nijmegen, weet René 
er alles van. “Wij zijn dan ook blij met iedere euro.” 

Wijwater

In Oostenrijk doen maximaal vijfhonderd tractoren mee. De tien 
oudste tractoren worden vooraf op het kerkplein gezegend met 
wijwater en krijgen een sjerp om. Er zijn horenblazers en er is een 
kerkdienst . Willem: “Tot nu toe zitten wij daar bij.” En dan goed-
moedig: “Als er maar één plek is voor ons, dan mag de Vierzon van 
René daar staan.” René: “Als ie maar niet gaat roesten dan!” De 
beide broers plagen elkaar graag een beetje. De eensgezindheid is 
echter groot, want ook dochter Gaby, kleinkinderen, oma (86) en 
hondje Zettel (nog geen jaar oud) gaan mee op reis. 

De familie betaalt de hele reis zelf. René: “Het is onze zomer-
vakantie en voor het vervoer van de tractoren hebben wij een 
sponsor. Dus iedere gedoneerde euro gaat naar het Reumafonds.” 
Dochter Gaby: “De meeste mensen lopen, zwemmen of fietsen 
voor het goede doel. Wij gaan met de tractoren een bijzonder  
prestatie neerzetten.”

Meer lezen en bijdragen aan dit goede doel?  

Kijk op Actie.reumafonds.nl/actie/reumaopgrotehoogte. 

Bergreis voor 
het Reumafonds

De familie Bakker gaat in september met twee antieke tractoren en een huifkar de Grossglockner Hochalpstrasse bedwingen. 

De broers René (56) en Willem (59) Bakker zijn verknocht aan het sleutelen en supertrots dat ze de Vierzon H2 tractor uit 1939 

en de Zettelmeyer Z2 uit 1938 weer aan de praat hebben. Zich inzetten voor het goede doel, het Reumafonds, is een mooie 

wens. DOOR ROeLIe vAN DeR WeIDe
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Op initiatief van #Heterensociaal zijn de 
meeste sportverenigingen in Heteren met 
elkaar in gesprek gegaan. Kennismaken en 
uitwisselen van ideeën is hiermee gestart. 

Met een gezamenlijk plan is eenmalige on-
dersteuning aangevraagd bij de gemeente 
Overbetuwe en gekregen. Hiermee is de weg 
vrijgemaakt om het Verenigingen Collectief 
Heteren te starten. Het Collectief heeft zich 
gepresenteerd tijdens de Midsummer Night.

Het Collectief wil verenigingen met elkaar in 
contact brengen en stimuleren dat ze elkaar 
informeren. Door elkaar te ondersteunen en 
samen op te trekken wordt sport en bewegen 
in Heteren bevorderd. Een logo is gemaakt 
om de gezamenlijke verbinding een gezicht 
te geven. 

Komend jaar wordt het Collectief verder 
uitgewerkt en uitgebreid en zullen de eerste 
resultaten zichtbaar worden. 

#Heterensociaal

Door te informeren, netwerken en verbinden wil #Heterensociaal een bijdrage  
leveren aan een mooier dorp waar mensen naar elkaar om willen kijken.

#Heterensociaal is o.a. betrokken (geweest) bij: Walking Dinner, Bootcamp  
(zaterdagochtend), haal- en brengservice voor ouderen, samenwerking jongeren- 
soos Insula, NLdoet Heteren, CULTUUR Heteren en Verenigingen Collectief  
Heteren. 

CULTUUR, een nieuw initiatief 
van #Heterensociaal

Tijdens de Midsummer Night op vrij-
dag 16 juni heeft CULTUUR haar eerste 
programma gepresenteerd. CULTUUR 
is een nieuw initiatief van #Heteren-
sociaal om inwoners van Heteren laag-
drempelig kennis te laten maken met 
cultuur én met elkaar. CULTUUR gaat 
bijvoorbeeld musea bezoeken, een wan-
deling maken door een mooie tuin, een 

tentoonstelling bezoeken of samen 
naar een leuke film. 
 Vooral samen erop uit, leuke dingen 
doen en  iets bekijken!  Het programma 
wordt bekend gemaakt via de nieuws-
brief van #Heterensociaal. Vervoer 
wordt onderling geregeld. Sta je nog 
niet op de lijst, meld je dan aan. Dan 
neemt CULTUUR je mee!

Nieuwsbrief 
Bijna 300 personen ontvangen wekelijks, via e-mail, de nieuwsbrief van  
#Heterensociaal. Een overzicht van activiteiten en nieuws, maar ook  
concrete hulpvragen vinden zo de weg binnen Heteren. Sta je nog niet op de  
verzendlijst, meld je dan aan via info@heterensociaal.nl 

Verenigingen Collectief 
Heteren maakt goede 
start!
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kRUIsWOORDPUZZeL

OPLOssING (zomerse activiteit)

Vul de kruiswoordpuzzel in en maak kans op 
een prijs! Stuur je oplossing per e-mail vóór 
1 augustus 2017 naar info@peperbus-heteren.nl 

Uit de juiste inzendingen zal de winnaar 
worden geloot. 
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een retro 

brood-
rooster

HORIZONtAAL

1 filmgenre 6 zoet broodbeleg 11 muzikant 13 lijst 15 leesteken 

16 beurs 17 prettig 19 honingdrank 20 zoek 21 oliën 

24 alarmsignaal 26 ten uwent (afk.) 27 babbelachtig 

30 americium (symbool) 31 onbewerkt 33 gezinslid 34 schraal 

35 werkplaats 36 land in Azië 38 automerk 40 larve 41 vierhandig 

zoogdier 43 elasticiteit 44 smart 45 met een paardenslee rijden 

47 onbeschaamd 49 getand wiel 50 rondreis van een voorstelling 

51 Engelse titel 52 schoolvak 54 heftige reactie 57 afgelegen 

58 stomdronken 60 uitroep van droefheid 62 liefdesgod 

64 Bijbelse stad 66 uitroep van spot 68 troefkaart 69 nauw 

70 marterachtig roofdier 72 nachtkleding 73 tijdelijk (afk.) 

74 jeukerig 77 trekdier 78 enigermate 80 aangeboren gave 

82 uitroep van opluchting 83 plein in Amsterdam 

85 niet glinsterend 86 slank 87 rustbank 89 feiten 90 met weinig-

gemotoriseerd verkeer 92 constructief speelgoed 93 hinderlijk.

veRtIcAAL

1 lasso 2 heilwens 3 eerstvolgend 4 etappe 5 regel 6 gebarenspel 

7 Verenigde Staten van Amerika 8 informatietechnologie (afk.) 

9 sterke drank 10 deel van het jaar 12 schoenmakersgerei 

14 plattelandsgemeente 16 bedehuis 18 stevig 20 rad 

22 metselwerk 23 akelig 24 tooi 25 voeg 28 god van de liefde 

29 ongezond 32 kostbaar 35 gebied dat één geheel vormt 

37 grapjas 39 schending van trouw 40 bezittelijk vnw. 

42 doopvader 44 drukte om niets 45 slangvormige vis 

46 kloosterzuster 47 kledingstuk 48 baardje 53 telwoord 

55 uitroep 56 kleine gewichtseenheid 58 theaterrang 59 trend 

61 aankomend 63 toespraak 64 model 65 alcoholvrij bier 67 spot 

69 in mindering gebracht 71 oude naam voor Thailand 

74 kletskous 75 goed zo! 76 vlak 79 drank 81 woonlaag 83 evenzo 

84 zacht 87 niet dik 88 baat 90 kenteken van het Koninklijk Huis 

91 woensdag (afk.).




