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Beste dorpsgenoten,

Dit is alweer de Koningsdag-special van De Peperbus. Koningsnacht en  
Koningsdag komen er weer aan. Ook dit jaar is er door het Oranje Comité 
hard gewerkt om voor jullie een mooi feest neer te zetten en leuke activitei-
ten te organiseren.

Op 26 april starten we met een mooi feest bij De Bongerd. Tijdens Konings-
nacht komt de band Remixx optreden, mede mogelijk gemaakt door John 
en Annemiek van de Bongerd. Ook is er tijdens Koningsnacht nog een  
leuke verrassing namens ons als Oranje Comité voor jullie.

Op Koningsdag komt Arno Kolenbrander voor ons zingen, wat mogelijk  
is gemaakt door Profile Car & Tyreservice Koos van Elk. Dat belooft een 
mooi feest te worden! Tevens is er op Koningsdag voor jong en oud van 
alles te doen, zoals de traditionele fietsoptocht, de kleedjesmarkt en leuke  
kinderspelen, dit jaar in het thema Safari.
Daarnaast zijn wij erg blij dat we een sponsor hebben gevonden voor  
nieuwe kleding voor het Oranje Comité. Op deze manier is voor de bezoe-
kers goed zichtbaar bij wie zij moeten zijn voor vragen of opmerkingen. 
Koos van Elk (Profile Car & Tyreservice), ook hiervoor heel hartelijk dank!

Wij hebben er zin in, maar willen wel nogmaals benadrukken dat dit  
zonder vrijwilligers niet mogelijk zal zijn. Dus meld u aan als vrijwilliger/
bestuurslid en kom helpen! 

Op 4 mei herdenken wij de slachtoffers die in de regio gevallen zijn tij-
dens de oorlog. Dit herdenken doen wij graag samen, op de Gemeentelijk  
begraafplaats aan de Achterstraat. Er zullen onder meer bloemen gelegd 
worden en een gedicht voorgedragen worden. We maken er een respect-
volle herdenking van. Komt u mee herdenken?

Namens het Oranje Comité
Lianne Courbo is - Vermeer
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Al vanaf heel jong was Jos van den Bos geïnteresseerd in zelfver-
dediging. Op 7-jarige leeftijd begon hij al met boksen. “Daar was ik 
inderdaad een beetje jong voor”, lacht Jos. “Ik zat op voetbal, maar 
hield ook van een persoonlijke uitdaging, van stoeien. Hoe kom 
je voor jezelf op? Hoe overleef je in een knokpartij met meerdere 
mensen? Daar was ik al heel snel geïnteresseerd in.”

Het was dan ook geen vreemde keuze dat Jos zich op 19-jarige leef-
tijd in Schaarsbergen aanmeldde voor de selectie van de Lucht-
mobiele Brigade, één van de elitekorpsen van de Nederlandse 
krijgsmacht. Jos: “Ik heb uiteindelijk zes jaar gediend. In 1995 ben 
ik gekeurd en in 1999 ben ik op missie geweest naar voormalig 
Joegoslavië. Daar moesten we toezien op de handhaving van het 
Daytonakkoord in de nasleep van de oorlog daar. Ik heb een hart-
stikke leuke tijd bij Defensie gehad, maar op een gegeven moment 
wilde ik mijn horizon verbreden. Daarom heb ik in 2001 Defensie 
verlaten. 

Ben je daarna met Boss Gym begonnen?

Nee, ik heb heel wat omzwervingen gekend. Ik ben in de bouw  
begonnen, ging mijzelf toen met vastgoed bezig houden en ben 
uiteindelijk teamleider bij de gemeente Barendrecht, Albrands-

waard en Ridderkerk geworden. Daar geef ik nog altijd leiding aan 
een team van handhavers. Daarnaast ben ik twaalf jaar geleden 
met een sportschool begonnen. Ik ben altijd een ondernemertje 
geweest en wilde graag iets voor mijzelf. Dat was ook een kans om 
mijn eigen stijl in te voeren. In die tijd werd ‘basic fit’ heel popu-
lair. Dat was echt een hype, waarbij je voor weinig geld, veel krijgt 
aangeboden. Maar uiteindelijk trekt dat vooral mensen die van 
de ene naar de andere hype gaan. In mijn sportschool heb ik men-
sen die hier al jaren, en vaak ook dagelijks, komen. Veel ook uit 
Heteren. Ik ben van de ‘oude stijl training’. Je moet het zelf doen. 
Bovendien werken wij met een open inloop. We schrijven je niet 
perse een strak plan voor. 

Je geeft ook trainingen in Krav Maga. Voor wie doe je dit? 

Krav Maga is een manier van zelfverdediging en komt uit het 
Israëlische leger. Het is bedoeld om mensen mentaal en fysiek 
weerbaar te maken. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om mensen 
die hun zelfvertrouwen zijn kwijtgeraakt door een ingrijpende 
gebeurtenis. Bijvoorbeeld doordat ze zijn bedreigd, mishandeld of 
aangerand. Mensen helpen bij het verwerken van een persoonlijk 
trauma doe ik graag. 
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Zijn grootste passie is om mensen weerbaar te maken en zelfvertrouwen te geven. In zijn sportcentrum  

‘Boss Gym & Krav Maga Netherlands’ traint de 42-jarige Jos van den Bos onder anderen mensen die een  

ingrijpende gebeurtenis hebben meegemaakt, bijvoorbeeld vrouwen die zijn aangerand. “Het is geweldig  

als ze na de training weer alleen de straat op durven.” 

‘ Als je niet begint te schreeuwen, dan    gaan anderen je ook niet helpen’ 
Jos van den Bos

Interviewer Johan Kroes ‘in gevecht’ met Jos van den Bos

DOOR JOHAN KROES
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Hoe komen ze bij jou terecht?

Soms krijgen we een telefoontje van de ouders van iemand die 
iets heeft meegemaakt. Ik nodig ze dan altijd eerst uit voor een 
gesprek. Hier zit ook altijd een vrouwelijke collega van mij bij. Ik 
probeer er alles aan te doen dat ze zich veilig voelen. Van daaruit 
onderzoeken we het probleem en hoe we kunnen helpen. Vrouwen 
die zijn mishandeld of aangerand hebben vaak angst opgelopen 
voor de man op zich. Ze durven dan niet meer in de buurt van  
andere mannen te komen, of ze durven niet aangeraakt te worden.

Hoe ga je met die angst aan de slag?

We leren ze stap voor stap hun grenzen te verleggen. Soms dur-
ven ze de eerste training niet mee te doen, omdat ze het te eng  
vinden. Daarom beginnen we heel simpel, door naar je houding 
te kijken. Je kunt een bepaalde houding aannemen, waardoor je 
jezelf wapent, zonder dat je in gevecht gaat. Als je in een situatie 
komt die je eng vindt, dan kan die houding al een bepaalde mate 
van zekerheid geven. Vervolgens gaan we heel voorzichtig aan de 
slag met vastpakken, duwen en uiteindelijk naar zelfverdediging. 
Het resultaat is dat ze vrijer worden, dat ze sterker in hun schoe-
nen staan. Het mooiste is als ze aangeven weer alleen de straat over 
te durven gaan. Als dat het resultaat is, dan ben ik gelukkig. 

Voor wie is Krav Maga nog meer geschikt?

Bijna iedereen kan deelnemen, zowel jong en oud, man of vrouw. 
Iedereen is welkom. Ik geef ook weerbaarheidstrainingen bij  
gemeenten en bedrijven. Dan help ik ze om te gaan met ver- 
anderingen. Veel mensen weten bij reorganisaties niet waar ze  
aan toe zijn en worden daardoor onzeker. Ik leer ze dan om te  
accepteren dat ze pijn gedaan worden, maar ook dat ze om hulp  
gaan vragen. Als je niet roept, niet begint te schreeuwen, dan word 
je ook niet gehoord. Doe je dat wel, dan heb je kans dat anderen je 
gaan helpen. Dat principe geldt in een fysiek gevecht, maar zeker 
ook op de werkvloer. 

En baan, een sportschool, workshops in het hele land. Is dat niet wat 

veel bij elkaar?

Dat is inderdaad een druk leven. Maar als het maar uit passie is  
geboren, dan komt het wel goed. Dan is het geen opgave. Mijn 
motto is ‘proud to serve’. Er is niets mooiers dan anderen te kun-
nen helpen.

Kijk ook eens op: 

www.kravmaganetherlands.com en www.bossgym.nl Fo
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‘ Als je niet begint te schreeuwen, dan    gaan anderen je ook niet helpen’ 

DOOR JOHAN KROES



RVS producten op maat

Balustrades

Trapleuningen

Aanrechtbladen

Keukenachterwanden

Tafels (voor binnen en buiten)

HTI-Ede | Uw specialist in RVS maatwerk

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

NU GRATIS 
INMETEN 

bij elke nieuwe 
opdracht

Keukenachterwanden

Bel (0318) 65 31 32   |  www.hti-ede.nl
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Het blijft altijd opwindend om op een mooie dag via de 

galmgaten van ‘mijn’ geliefde toren naar de fietsende  

voorbijgangers te kijken. Steevast draag ik daarbij een echte 

klak met klep, die ik zo node mis in het leven van alledag.

In mijn vroegste jeugd was de pet een hoofddeksel dat in het 
straatbeeld heel bepalend was en met name door de werkende 
bevolking werd gedragen. Mijn eigen vader, die op zondag en bij 
speciale gelegenheden altijd een hoed droeg, zag je door de week 
niet zonder zijn enigszins vettige grijze pet. Dat vettige ontstond 
natuurlijk al gauw doordat zo’n pet op een dag nogal eens op en 
af ging en dat gebeurde natuurlijk niet altijd met schone han-
den als je aan het werk was. Het ging natuurlijk ook wel eens wat 
broeien onder die pet en dan greep hij de klep, lichtte de pet op, 
om vervolgens met diezelfde hand door zijn haar te schrobben. 
In de zomermaanden was dat per dag meerdere malen een vast 
ritueel. Als hij ’s avonds na een vermoeiende dag thuis kwam en 
even ‘achter de ogen‘ ging kijken, trok hij zijn pet over zijn ge-
zicht en ‘zaagde’ even later met veel lawaai een ‘boom’ om. Ging 
hij bijvoorbeeld bij een van de notabelen op bezoek dan stond 
hij steevast al op de stoep met de pet in de hand om daarmee, 
zoals hij zei, respect te tonen. Kortom, zonder zijn pet ging mijn  
vader doordeweeks nooit de deur uit maar als hij toevallig niet 
naar zijn werk ging, dan droeg hij op advies van mijn moeder 
niet de enigszins vettige pet, maar een eventuele opvolger die 
moest worden ingedragen. Het mag ook duidelijk zijn dat mijn 
vader in zijn tijd geen uitzondering was, maar dat zowat alle  
arbeiders een pet droegen. Ik zie in mijn herinnering nog steeds 
de arbeiders van de steenfabriek door het dorp fietsen met op 
hun hoofd een doorgaans stoffige pet. Boerenknechten, land-
arbeiders, wegwerkers en fruitplukkers, allen droegen zij de 
simpele, meestal grijze pet. Het verschil zat hem soms wel hoe 
men de pet droeg. Er werd toen weleens beweerd dat de wijze van 
dragen te maken zou hebben met het karakter van de persoon. 
Droeg hij zijn pet enigszins scheef op het hoofd dan hadden we te 
maken met een onverschillig persoon. Een man die zijn pet iets 
achterover droeg zou doorgaans erg nieuwsgierig zijn. Droeg de 

persoon de pet diep over zijn ogen dan moest je rekening houden 
met een soms onvriendelijk of zelfs kwaadaardig persoon. Of  
al die kwalificaties ook inderdaad hout sneden, is volgens mij 
nooit wetenschappelijk onderzocht. Ik was als kind in ieder geval 
wel blij dat mijn vader zijn pet normaal op zijn hoofd had staan. 
Rond de pet heeft ook altijd een zweem van de mindere sociale 
klasse gehangen en de uitdrukking ‘Jan met de pet’ is om die re-
den een geheel eigen leven gaan leiden.

Dit is naar alle waarschijnlijkheid vooral ontstaan doordat de 
notabelen zich steevast in het openbaar vertoonden met een 
hoed op. Een hoofddeksel dat de arbeidersklasse niet kon beta-
len en daardoor ‘overgeleverd’ was aan de pet. Maar ik heb nog 
steeds mooie herinneringen aan de pet en niet alleen omdat mijn 
vader hem droeg. Als kind legde ik samen met een vriendje ook 
weleens een pet aan een touwtje op straat en dan was het altijd 
lachen wanneer iemand hem op wou rapen en wij aan het touw 
trokken. Dat lukte soms twee tot drie keer omdat de vinder dan 
de wind de schuld gaf. Of de keer dat mijn vriend en ik bij hem 
op de boerderij de pet van de knecht stiekem in de rand hadden 
gevuld met duiveneitjes. Het struif langs zijn wangen zie ik nog 
als de dag van gisteren naar beneden druipen. We hebben in  
die tijd de pet van een andere knecht ook wel eens gevuld met 
schapenkeutels en ook dat gaf aanleiding tot heel veel plezier. 
Het gevolg daarvan was wel dat wij voorlopig een poosje uit de 
buurt van die knechten moesten blijven. Minder fraai was de 
keer dat we een pet van een knecht hadden ingesmeerd met lijm. 
Het zou nog niet zo erg zijn geweest als hij het meteen had ge-
merkt maar hij kwam daar pas een paar uur later achter en toen 
viel het hem niet mee de pet van zijn hoofd te krijgen. 

Ach ja, nu zie je die mooie petten bijna niet meer en moeten we 
het doen met die afschuwelijke moderne petjes met of zonder  
reclame. Op de mijne ben ik zuinig en die ligt veilig opgeborgen 
in de Peperbus.

 De Kerkuil.

Jan met de pet
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Marjon Huitink met Doortje
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Geleidehond Doortje: 
een enthousiaste 
leerlinge
Als een kleine pup van zeven weken kwam Doortje 
in het gezin van Marjon Huitink terecht. “De 
kinderen zijn inmiddels groot en ik vind het 
belangrijk om iets voor een goed doel te doen. 
Zeker als je zelf gezond bent. Voor iemand met 
een beperking is het hebben van een hulphond 
heel belangrijk. De hond geeft onafhankelijk-
heid.”

Constante aandacht

Vrijheid heeft Marjon zelf afgelopen jaar flink inge-
leverd. “Het vraagt heel veel tijd om een jonge hond op te 
voeden en te socialiseren. Dit begint met zindelijk maken en haar 
overal aan te laten wennen. Ik neem haar overal mee naar toe. 
Eerst in de directe omgeving van de Steenovenlaan en later ook 
naar steden. Ze leerde met de bus en trein te reizen, liften in- en 
uit te stappen, lopen over verschillende soorten vloeren en zich 
in winkels netjes te gedragen. Ik heb in Heteren heel veel mede-
werking gehad. Bij de apotheek, de Jumbo, de bibliotheek, overal 
mocht ik met Doortje naar binnen om te oefenen. Mensen rea-
geren heel enthousiast op haar. Ik heb daardoor ook heel leuke  
gesprekken gehad.”

Begeleiding

Het opvoeden van de hond doet Marjon niet alleen. “Om de zo-
veel weken komt een begeleider van het Koninklijk Nederlands 
Geleidehondenfonds (KNGF) uit Amstelveen langs om de voort-
gang te bespreken en weer nieuwe opdrachten te oefenen. Ook is 
er een helpdesk beschikbaar om problemen te bespreken en tips 
te krijgen.” 
De Stichting KNGF Geleidehonden bestaat sinds 1935 en fokt jaar-
lijks zo’n tweehonderd honden, waarvan zo’n tachtig procent uit-
eindelijk slaagt voor de opleiding. Een hond wordt blindengeleide-
hond en brengt de baas veilig en soepel van A naar B. Of een hond 
wordt assistentiehond, zoals Doortje, en kan je schoenen aantrek- 

ken of een pen oprapen. Dan zijn er ook nog autisme-
geleidehonden, speciaal voor kinderen tot zeven 

jaar, voor begeleiding buitenshuis. Of de bud-
dyhond, die sociale steun geeft aan volwasse-
nen en kinderen met een handicap, ziekte of 
stoornis. Voor de toekomst is de KNGF begon-
nen met het opleiden van medische detectie- 

honden. Deze honden worden getraind om 
vroegtijdig darmkanker of lage bloedsuiker-

waarde bij diabetespatiënten te ontdekken.
De KNFG betaalt voor de gastgezinnen het voer en de 

verdere onkosten, zoals de rekening van de dierenarts.

Beste van de klas

Tot een paar jaar terug had Marjon zelf een hond. “Toch heb ik 
heel veel bijgeleerd over het opvoeden van een jonge hond. Er 
komt veel bij kijken. Het begint al met een beweegschema. Om de 
achterpoten te ontzien, de hond is nog broos en in de groei, mag 
je eerst maar drie keer per dag vijf minuten wandelen. Er zijn veel 
opvoedeisen. Zo mag de hond nooit langer dan vier uur alleen 
worden gelaten. 
De jonge honden worden in de eerste weken al getest. Doortje 
bleek goed te kunnen apporteren en is daarom geschikt als assis- 
tentiehond. Het kan ook nog zijn dat de KNGF beslist dat ze  
blindegeleidehond wordt.” 
Marjon is nu, na een jaar, enorm trots op haar hond en hoopt 
stiekem dat Doortje straks ‘de beste van de klas’ is. Bij alle geïn-
vesteerde moeite heeft Marjon steeds het goede doel voor ogen 
gehouden: een goede hond afleveren, die voor iemand met een be-
perking echt het verschil gaat maken. “Je doet het voor een ander. 
Dat is een grote verantwoordelijkheid.”

Zelf ook die verantwoordelijkheid aangaan? Heb je veel tijd  

en geduld? Ieder jaar zoekt KNGF nieuwe gastgezinnen.  

Voor meer informatie www.geleidehond.nl 

DOOR ROELIE VAN DER WEIDE

Aan het afscheid wil Marjon Huitink nog niet denken. “Ik weet nog niet hoe ik ga reageren, als ik Doortje wegbreng naar  

de school in Amstelveen. Ik ga haar vast heel erg missen.” Zoals kinderen uitvliegen om te gaan studeren, zo gaat labrador  

Doortje, geleidehond in opleiding, binnenkort naar de opleidingskennel om verder te worden klaargestoomd als assistentie-

hond. 
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Open dag bij Peutercentrum 
De Pretvogeltjes

Bent u op zoek naar een leuk peutercen-
trum bij u in de buurt? Kom dan ken-
nismaken met de gedreven en bekwame 
leidsters van De Pretvogeltjes tijdens de 
open dag op woensdag 8 mei. 
De Pretvogeltjes (voorheen Peuterdorp) 
bestaat al sinds 1970 en is een begrip in 
Heteren. 
Iedere peuter ontwikkelt zich op zijn 
eigen wijze en in zijn eigen tempo. De 
peutercentra van Stichting Peutercen-
tra Overbetuwe bieden een veilige en 
stimulerende omgeving waar peuters 
spelenderwijs worden voorbereid op de 
overstap naar het basisonderwijs. De 
kern van activiteiten op ons peutercen-
trum bestaat uit ‘spelend leren’. Er is 
veel aandacht voor de stimulering van 
de algemene ontwikkeling van een peu-
ter. Wij bieden uitdagend spelaanbod en 
leerzame thema’s die nauw aansluiten 
bij de ontwikkeling van uw peuter. Bij de 
peutercentra van Stichting Peutercentra 
Overbetuwe wordt gewerkt met het edu-
catieve programma Startblokken.
Iedere peuter tussen de 2 en 4 jaar is wel-
kom!

Bijzonder concert Couleur Locale op 7 juli in Heteren

Na een succesvol kerstconcert op 23 december in de katholieke kerk in Heteren, 
geeft gemengd koor Couleur Locale opnieuw een concert op deze bijzondere locatie.  
Dit keer zal het concert echter in het teken staan van het afscheid van de dirigent van 
Couleur Locale: Sead Siocic. Elf jaar heeft Sead leiding gegeven, vele concerten bege-
leid en lief en leed met het koor gedeeld. De reden van het afscheid is dat hij deze zomer 
met zijn vrouw naar Bosnië terugkeert. Het koor is nu druk bezig om een nieuwe diri-
gent te vinden en om het repertoire voor het concert in te studeren. Het programma 
is nog niet bekend, maar wat wel verklapt kan worden is dat er zeker Bosnische liede-
ren ten gehore gebracht zullen worden. Meer informatie zal in juni verspreid worden,  
o.a. via flyers en Facebook groepen. 

Stichting Samen Zorgen is blij met de nieuwe 
bus; sponsors en donateurs bedankt!

Daar staat hij dan, de spiksplinternieuwe 
9-persoons (rolstoel)bus van Stichting 
Samen Zorgen! Op woensdag 27 februari 
staat de bus te pronken in het zonnetje 
voor de hoofdingang van Liefkenshoek. 
Veel lokale ondernemers, die Stichting 
Samen Zorgen en hun cliënten een warm 
hart toedragen, hebben meegedaan aan 
dit mooie initiatief. Zonder hen én zon-
der Stichting Mobiliteit voor Iedereen 
(MVI), die alle ondernemers de afgelopen 
maanden heeft benaderd, hadden zij dit 
niet kunnen realiseren voor hun cliën-

ten. Stichting Samen Zorgen is enorm 
blij met deze nieuwe aanwinst.

Op woensdag 27 februari was het daarom 
tijd voor een feestje. Om de onderne-
mers en MVI te bedanken en de prach-
tige bus te bewonderen. Een feestje met 
cliënten en uiteraard met de vrijwillige 
chauffeurs, die zich dagelijks inzetten 
voor het vervoer. De chauffeurs konden 
niet wachten om in de mooie bus te gaan 
rijden en hebben dan ook meteen een 
proefritje gemaakt.



> grafisch ontwerp 
> websites 
> projectmanagement

logo Ð  huisstijl Ð  brochure/folder
website Ð  boek/magazine Ð  adv. 
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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 3 juni 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 28 juni 2019. 

Natuur op  
het Landgoed 

Natuurlijk is er al heel veel natuur bij ons 
op Landgoed Overbetuwe, maar we pro-
beren er altijd nog meer bij te maken. Nu 
is Pieter bezig een vlindertuin aan te leg-
gen. Dat is een heel karwei. Eerst moet 
het geitenwei, die naast de paardenbak 
ligt, verbouwd worden en dan kan er op 
het weiland een vlindertuin gemaakt wor-
den. Vlinders zijn heel bijzondere beest-
jes. De vlinder is het eindstadium van de 
levenscyclus van de rups. Ze legt de eitjes 
op de waardplant. De waardplant is de 
plant waar de rups van eet en waar hij dus 
kan groeien. Voor elke vlinder is dat een 
andere plant. Als de rups groot genoeg 
is, verpopt hij zich en daarna komt uit de 
pop de vlinder. Als deze metamorfose vol-
tooid is, fladdert de vlinder rond en drinkt 
nectar van elke plant die hij tegenkomt. 
Van dit rondfladderen worden wij blij en 
de natuur ook want met het drinken van 
de nectar verspreidt de vlinder het stuif-
meel, zodat de planten vruchten kunnen 
maken en zich voort kunnen planten. Als 
je zin hebt om Pieter te helpen met het 
realiseren van deze vlindertuin neem dan 
contact met hem op: 06 - 22 43 77 94. Als 
het kan, neemt hij meteen op. Kan hij dit 
niet, dan belt hij je zo snel mogelijk te-
rug. Heb je geen tijd om Pieter te helpen, 
maar wil je wel een bedrag(je) doneren, 
neem dan ook contact op met Pieter. Zo 
maken we met elkaar weer een stukje 
natuur in onze toch al mooie Betuwe. 
 

School’s Cool is een organisatie die kwets- 
bare, maar kansrijke leerlingen in het 
basisonderwijs en Voortgezet Onderwijs 
koppelt aan vrijwillige mentoren. Zij ge-
ven ondersteuning bij schoolse zaken. 
Wekelijks komen mentoren bij het gezin 
thuis om de leerling te begeleiden. 

Kinderen van groep 3 t/m 8 die wel een 
steuntje in de rug kunnen gebruiken,  
maar dit door omstandigheden in de 
thuissituatie niet kunnen krijgen van 

hun ouders, komen in aanmerking voor 
het 12-project. Daarnaast kunnen leerlin-
gen aangemeld worden die de overgang 
gaan maken van groep 8 naar het Voort-
gezet Onderwijs.

Heeft u zin en tijd om als mentor wekelijks 

1-2 uur te besteden aan dit mooie project? 

Neem dan contact op met Daniëlle van 

Deutekom, coördinator School’s Cool Over-

betuwe. Mail naar: danielle.van.deutekom@

fortewelzijn.nl of bel: 06 - 23 38 96 41

School’s Cool van start in Overbetuwe

Een terugblik over 25 jaar is niet zomaar 
gemaakt. Dat is de intentie ook niet voor 
dit artikel in de Peperbus. Maar we willen 
toch een aantal voorstellingen noemen 
en hopen dat uw gedachten dan terug-
gaan en dat u de prachtige uitvoeringen 
en prestaties van onze leden weer een 
beetje opnieuw beleeft.

Denkt u aan de eerste musical, een be-
werking van Les Misérables. Toon Veens 
was naar deze musical in Scheveningen 
geweest en droomde over het realiseren 
van een musical in Herveld. Een mooi 
verhaal met ‘onze eigen mensen’ neerzet-
ten. Er bleken meer mensen ‘de kriebels’ 
te krijgen van mooie muziek en zang en 
dans. Na hard werken was de eerste voor-
stelling in 1994 een feit, Les Misérables. 
De voorstellingen waren uitverkocht en 
werden ‘warm’ ontvangen door het pu-
bliek. 
Het begin van veel bewerkingen van mu-
sicals: Miss Saigon, Romeo en Julia. An-
dere voorstellingen waren Seizoenen van 
Liefde, Het Laatste Schip, Titanic, Post, The 
Night of Music, High Lights en Scrooge. In 
de kerk in Driel in samenwerking met 
andere koren ‘Maria Magdalena’ opge-

voerd rondom Pasen en rondom Kerst 
‘de Schaduw van de Ster’.

Het jubileum zal zeker niet zomaar voor-
bij gaan. Blood Brothers, van 11 t/m 14 
april in Herveld, markeerde het begin 
van dit jubileum jaar. Op 29 juni 2019 zal 
er een barbecue georganiseerd worden 
voor leden- en oud leden die allemaal een 
steentje bijgedragen hebben aan het suc-
ces van Stichting Music. Wij nodigen alle 
leden- en oud leden dan ook van harte 
uit. Het is belangrijk van tevoren aan te  
melden voor de barbecue, dit kan via 
stichtingmusic.herveld@gmail.com 

Kijkt u ook eens op de website 

www.stichting-music.nl en op Facebook. 

Daar worden regelmatig vlogs geplaatst.  

We houden u zo op de hoogte van de  

voorbereidingen.

Stichting Music bestaat 25 jaar!

De winnaar van de kruiswoordpuzzel van 

de vorige editie (Peperbus februari 2019)  

is Elly van Alst. Van harte gefeliciteerd  

met de Vitesse-kaarten (aangeboden door 

Meer! Accountants + Adviseurs). 

Puzzelwinnaar
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voor het goede doel
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Bo Willemsen in Zuid-Afrika

voor het goede doel
Uit eten
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Bo Willemsen (20 jaar) studeert International Business in  
Groningen. “Na de Koningin Julianaschool in Heteren en het  
HPC in Zetten leek het mij leuk om een Engelstalige studie te 
doen. In Groningen, want dat is een leuke stad. Een minor in het 
buitenland is verplicht. Ik heb ervoor gekozen een half jaar in 
Zuid-Afrika te studeren. Ik was er al eens op vakantie geweest en 
wilde meer van het land zien.” 

Ontbijt

Via via kwam Bo in contact met vrijwilligers die in een arme wijk, 
een township in de buurt van Kaapstad, kinderen van een ontbijt 
voorzien. Geld voor dit ontbijt komt uit Nederland. De Stichting 
Capricorn is in 2007 opgericht door de Zuid-Afrikanen Chris 
en Bonnie Biegenaars en enkele dames uit Brabant. In de wijk  
Capricorn wonen duizenden mensen die letterlijk niets heb-
ben. De kinderen presteren op een lege maag slechter op school. 
Daarom is het belangrijk dat kinderen iedere schooldag een bord 

pap krijgen. Iedere dag schuiven tussen de 150 en 250 kinderen 
aan. Een ontbijt kost omgerekend 35 eurocent. Bo hierover: “Op 
dit moment is er zelfs geen geld om rooibosthee te schenken of  
’s middags aan huiswerkbegeleiding te doen.”

Wereldkoken

Tijdens een bezoek van haar ouders heeft Chris, de verantwoor-
delijk vrijwilliger, hen rondgeleid in de wijk Capricorn. Toen Bo 
in januari weer thuis kwam, ontstond het idee om als gezin iets te 
doen voor de schoolkinderen. Bo: “Wij gaan een Zuid-Afrikaans 
menu maken. Denk aan hapjes als samosa’s, een soort driehoekige 
loempia’s, curry’s en bobotie (rijstgerecht). Op deze avond lezen 
wij ook Zuid-Afrikaanse gedichten voor.
Onze gasten betalen € 7,50. Doneren mag ook. Ik hoop dat wij 
veel geld ophalen voor de Stichting Capricorn.” De opbrengst van  
Wereldkoken wordt aangevuld met de collecte van de maand sep-
tember in de katholieke kerk. Die is ook bestemd voor Capricorn. 

Bo Willemsen is naar Zuid-Afrika gegaan voor haar studie en om het land te bekijken. Ze is teruggekomen met een missie om 

geld op te halen om arme kinderen van een ontbijt te voorzien. DOOR ROELIE VAN DER WEIDE EN BO WILLEMSEN
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“Om 5 uur ’s ochtends ging de wekker. Snel ontbijten, een uur de taxi in en dan waren we er. Capricorn, of op z’n 

Afrikaans ook wel Vrygrond genoemd. Dit is een township in de West-kaap Zuid-Afrika, dichtbij Kaapstad. Wan-

neer je hier voor het eerst doorheen rijdt, schrik je van de armoede die heerst in dit gebied. De ‘shacks’, de huizen 

van de bewoners, worden getypeerd door een golfplaten dak en een oppervlakte van ongeveer 6 vierkante meter. 

Zwerfhonden, alcoholisten en kleine kinderen die op straat lopen, zijn hier de normaalste zaak.

Maar er is ook veel moois in dit gebied te vinden. Zoals Stichting Capricorn, waar ik samen met twee vriendinnen, vrijwilligerswerk heb 

gedaan. Deze organisatie is in 2007 opgericht door Chris en Bonnie Biegenaars. Onder de indruk van de armoede, namen Chris en Bonnie 

een enquête af. Hieruit bleek dat 90% van de kinderen die wonen in de township geen ontbijt kreeg voor zij naar school gingen. Door niet te 

ontbijten heeft een kind een lagere concentratie en neemt het de stof minder goed op. Chris en Bonnie wilden deze kinderen helpen en begon-

nen twee dagen per week ontbijt uit te delen aan de kinderen. Tegenwoordig wordt het ontbijt vijf dagen per week geserveerd en bezoeken 

tussen de 150 en 250 kinderen iedere dag het programma. 

De eerste keer dat ik mee ging met het uitserveren van het ontbijt, kwam ik thuis met een beladen gevoel. Toen we door de township reden, 

wees Chris ook een shack aan waar een meisje van 14 woonde die zeven maanden zwanger was. Bij het ontbijt waren veel kinderen in kle-

ding te vinden met overal gaten of zonder schoenen, vragend om een bordje havermout met wat suiker. Sommigen kwamen zelfs vragen om 

het ontbijt met een zakje, omdat zij niet eens een bordje hadden om dit in te doen. Maar zo lief en dankbaar en altijd vrolijk, wat ik heel 

bijzonder vind om te zien. Van de manier waarop Chris en Bonnie met deze armoede omgaan, kan menig mens nog wat leren. Zij wijden 

hun hele leven aan de stichting en de kinderen en behandelen hen ook alsof het hun eigen kinderen zijn. Bonnie vertelde dat er tijdens de 

kerstdagen sowieso kinderen voor de deur zouden staan. “Maar deze staat altijd voor hen open”. Een erg bijzonder stel en een bijzondere 

organisatie, waarbij ik veel geleerd heb en een bijzondere ervaring heb opgedaan.”

Iedereen is van harte welkom om mee te smullen van Zuid-Afrikaans eten dat Bo en haar familie gaan 

koken op vrijdag 27 september 2019. Locatie is Herberg De Aandacht in Heteren en het begint om 18.00 uur. 

Aanmelden kan via herbergdeaandacht@gmail.com of telefonisch via 06 - 33 33 17 46. Vol is vol!

De kosten voor de maaltijd zijn € 7,50 per persoon. Het is ook mogelijk eenmalig of jaarlijks te doneren 

aan Stichting Capricorn. Meer informatie op www.stichtingcapricorn.nl.

Bo schrijft zelf over haar ervaringen in Zuid-Afrika:

Bo Willemsen in Zuid-Afrika
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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



Burgemeester: 
dienstbaar aan de samenleving

De Peperbus spreekt Patricia Hoytink-Roubos (46) net voordat zij Toon van Asseldonk 

opvolgt als burgemeester. De officiële benoeming is in april gepland. DOOR ROELIE VAN DER WEIDE

In groep acht van de basisschool speelde Patricia Hoytink-Roubos 
de rol van burgemeester in de musical. “Zelf was ik het verge-
ten, maar ik kreeg een foto van mijn familie, waaruit dit bleek.”  
Lachend: “Het zat er dus al jong in! Toen ik twaalf was, wilde 
ik graag iets aan ontwikkelingswerk in Afrika gaan doen, voor  
Artsen zonder Grenzen of zo. Uiteindelijk ging ik voor de oplei-
ding van jachtvlieger, maar stortte neer in de simulator.” Van huis 
uit was het gezin heel erg gericht op het leveren van een bijdrage 
aan de maatschappij. “Mijn zus is rechter en mijn broer is marine- 
officier. Zelf had ik veel interesse in staatsinrichting en geschiede-
nis, maar had toen niet zo’n idee wat je er mee kon doen.” Patricia  
Hoytink-Roubos koos voor de zorg, werd A-verpleegkundige om 
vervolgens te werken bij het opleidingscentrum voor de rechter-
lijke macht in Zutphen. “Vanwege mijn man, hij werkte in zijn 
familiebedrijf in Ruurlo, ben ik vanuit Haarlem verhuisd naar 
Ruurlo. Ik wilde met kleine kinderen niet onregelmatig in de zorg 
werken. Bovendien vind ik de zorg leuk vanwege de contacten met 
de mensen; niet als kantoorbaan. Ondertussen werd ik raadslid 
en daar paste de opleiding Bestuurskunde en Overheidskunde in  
Enschede prima bij.” 

Burgerparticipatie

De politieke loopbaan bij de gemeente Berkelland leidde uitein-
delijk naar het wethouderschap in 2014. “Ik ben mij gaan oriënte-
ren op de gemeente Overbetuwe, toen ik in oktober de vacature 
zag. Het past wel bij mij, die onafhankelijke rol nemen. Er zijn 
overeenkomsten met mijn huidige omgeving, zoals het kenmerk 
dat het een landelijk gebied met meerdere kernen is, er een stede-
lijke ontwikkeling in Elst gaande is en het gemeentebestuur met  
burgerparticipatie aan de slag wil.” Dat de Commissaris van de  
Koning nadrukkelijk naar vrouwelijke kandidaten voor deze func-
tie heeft gezocht, zegt haar niet zo veel. “De mix is belangrijk; het 
gaat om de balans. Als burgemeester heb je een sleutelrol die bij-
draagt aan goed openbaar bestuur. Ik ben allergisch voor de paarse 
krokodil. Een systeem moet niet leidend zijn. Interactie met bur-
gers wordt steeds belangrijker. Bij burgerparticipatie draait het 
erom dat het proces en het doel vastliggen, maar niet de precieze 
uitkomst. Ambtenaren moeten duidelijk uitleggen wat ze willen 
en waarom. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad. De uitkomst van 
zo’n participatietraject moet motiverend zijn voor volgende projec-
ten. Als onafhankelijk voorzitter van de gemeenteraad is het zaak te 
zorgen dat afspraken over en weer worden nagekomen.”

Behoefte in het dorp

Voor Patricia Hoytink-Roubos is het belangrijk dat je zorgvuldig 

kijkt naar wat ieder dorp nodig heeft. “Daarbij is het belangrijk 
vraaggericht te werken. Ik vergelijk het met mijn twee dochters. 
Die hebben allebei iets anders nodig. Zo is het met dorpen ook.” 
Dat was ook de reden om vice-voorzitter van de VNG-commissie 
Ruimte, Wonen & Mobiliteit te worden. “Landelijk gebied heeft 
iets anders nodig dan de Randstad. Daar zet ik mij graag voor in.”
Deze nevenfunctie hoopt zij dan ook te behouden.

Verhuizen

De zoektocht naar een woning in de Overbetuwe is gestart. “Ik 
houd van een huis met veel verbinding met buiten. Een mooie 
tuin is ook een voorwaarde. Ik houd van tuinieren. Wij willen  
echter niet in het buitengebied wonen.” En dan breed lachend: 
“Maar misschien pakt het wel heel anders uit!” Beide dochters zijn 
al het huis uit en vinden het heel erg leuk dat er een verhuizing 
komt. “Oma blijft natuurlijk in Ruurlo wonen, maar voor onze 
dochters wonen wij straks redelijk dicht in de buurt. 
De bloesempracht van de Overbetuwe is geweldig. De omgeving 
lijkt ook meer op Heerhugowaard, waar ik ben opgegroeid, dan op 
Berkelland, dat meer een coulisselandschap heeft.” 
Wie van oliebollen houdt, mag zich straks gelukkig prijzen met de 
burgemeester als buurvrouw. ”Het is traditie om aan het einde van 
het jaar heel veel oliebollen te bakken en uit te delen aan buurt-
genoten. De aandacht voor de ouderen in de buurt vind ik belang-
rijk. Je wordt maar één keer voor het eerst burgemeester. Ik ga er 
van genieten!”

Nieuwsgierig

Patricia Hoytink is nieuwsgierig naar het hoe en wat in de Over-
betuwe. Zij vindt het leuk dat Overbetuwe een jeugdburgemeester  
heeft. “In Berkelland is er een jongerenraad, die gevraagd en  
ongevraagd advies geeft. Het is een mooie verbinding naar de jon-
geren. Interessant te weten hoe hier de jeugdburgemeester tegen 
dingen aan kijkt.” 
Verder heeft iedere streek zijn eigen dingen. “Een Achterhoeker 
zegt ‘ja, ja’, maar bedoelt dan ‘nee’. Ik zeg: leg de kaarten op tafel en 
bespreek het. Die directheid kan soms wel een valkuil zijn. Ik moet 
het zelf zien en ervaren. Dan pas kan ik een oordeel vormen. Dit 
geldt zeker voor ingewikkelde dossiers zoals de railterminal bij 
Valburg en de regionale samenwerking op het gebied van wonen 
en economie.”

Dus… over een jaar spreken wij onze burgemeester opnieuw om 
terug te blikken en vooruit te kijken. Wij wensen onze nieuwe  
burgemeester veel succes in de Overbetuwe!
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dienstbaar aan de samenleving
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Berdien Lammers gaat naar de World Transplant Games:

18

Sponsors gezocht!

Van 17 tot en met 24 augustus 

vinden de World Transplant Games 

plaats in Newcastle. Berdien 

Lammers hoopt hier bij het 

tafeltennissen een medaille 

voor Nederland te halen. In 2017 

won ze een bronzen medaille in 

het individuele toernooi en een 

zilveren medaille in de dubbel. 

Daarnaast wil ze met haar deel-

name aandacht vragen voor het 

donorschap. Voor haar deelname 

zoekt Berdien nog sponsoren. 

Een (kleine) bijdrage kan via: 

www.doneeractie.nl/

world-transplant-games/-32451 
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Berdien is geboren en getogen in Heteren. Ze kwam in 
1963 ter wereld in een noodwoning aan de Polderstraat. 
Berdien ging naar de Koningin Julianaschool en was 
één van de eerste leden van de pas opgerichte tafel- 
tennisvereniging HTTC ’71. Helaas was ze altijd moe. 
“Ze vonden mij een lui kind”, vertelt Berdien. “Uit-
eindelijk werd ik rond mijn twintigste verjaardag heel 
ziek en is de ziekte van Wilson vastgesteld. Een zeld-
zame stofwisselingsziekte die maar 400-500 mensen in  
Nederland ook hebben.” 

Financiële problemen

De ziekte van Wilson is een zogenaamde ‘koperstape-
lingsstoornis’ en zorgt ervoor dat er koper ophoopt in 
de lever en het leverweefsel langzaam verdwijnt. Toen 
de ziekte werd vastgesteld, woonde Berdien met haar 
man Peter in Duiven. Door haar ziekte, en doordat  
Peter ook ziek werd, kwamen ze in financiële proble-
men en konden ze het huis niet meer betalen. Ze be-
trokken een chalet op de Olmenhoeve in Heteren, waar 
haar ouders beheerder waren. In die tijd werd ook haar 
zoon geboren. Berdien: “Met mijn ziekte kon dat eigen-
lijk niet. De dokters waren stomverbaasd.” 

Transplantatie

Berdien werd steeds zieker en kon niet veel meer. Het 
werd steeds duidelijker dat de situatie onhoudbaar was 
en bij een screening in Groningen werd ze direct op de 
wachtlijst gezet voor een nieuwe lever. Ze was toen 33 
jaar oud. De eerste keer dat ze werd opgeroepen voor 
een transplantatie, bleek er kanker in de donorlever te 
zitten en ging de ingreep niet door. De tweede keer was 
het wel raak en op 22 oktober 1996 begon een twaalf uur 
durende operatie. Berdien: “Ik kreeg een lever van een 
Duitse man van middelbare leeftijd, die was overleden 
door een auto-ongeluk. Ik ben een beetje Duits en een 
beetje mannelijk zeg ik nu vaak gekscherend. De lever 

sloeg goed aan! Al heel snel na de operatie voelde ik mij 
fitter dan voorheen.”

Uit de WAO

Na vier weken in het ziekenhuis en drie weken revali-
deren, kwam Berdien eind december weer thuis. “Ei-
genlijk stond er drie maanden voor het herstel, maar 
ik wilde per se thuis zijn voor de verjaardag van mijn 
zoontje. Het eerste wat ik met hem deed was naar de die-
rentuin gaan. Dat kon ik daarvoor niet.” Na dertien jaar 
lang een WAO-uitkering ontvangen te hebben, wilde  
Berdien ook zo snel mogelijk weer aan het werk. In eer-
ste instantie ging ze aan de slag bij het Kruidvat, maar 
dat bleek veel te zwaar. Uiteindelijk kwam ze bij de ING 
in de administratie terecht en de laatste drie jaar werkt 
ze bij CCV in Arnhem. 

World Transplant Games

Na haar transplantatie heeft Berdien een hele tijd niet 
gesport, maar op een gegeven moment begon het toch 
weer te kriebelen en op 49-jarige leeftijd nam ze bij  
HTTC ’71 het tafeltennisbatje weer ter hand. Ook is ze 
daar nu secretaris en coach van het jeugdteam. Twee 
jaar geleden deed ze bovendien voor het eerst mee aan 
de World Transplant Games, een evenement waar on-
geveer tweeduizend getransplanteerde sporters van 
over de hele wereld bij elkaar komen om met elkaar te  
sporten. Nederland is vertegenwoordigd met ongeveer 
zeventig sporters. Berdien: “Deze mensen hebben al-
lemaal een donororgaan ontvangen en willen laten 
zien wat er weer mogelijk is na een transplantatie. Mijn  
deelname in 2017 heb ik ervaren als heel mooi en emo-
tioneel. Zeker bij de openingsceremonie realiseerde ik 
mij dat als er geen donor voor mij was geweest, ik daar 
niet gelopen had.”

Meer informatie: http://worldtransplantgames.org

DOOR JOHAN KROES

De ziekte van Wilson zorgde ervoor dat Berdien Lammers (56) op een gegeven moment nog maar een half jaar te leven 

had. Een nieuwe lever gaf haar in 1996 een nieuw leven. Ze kon weer op stap met haar zoontje, ging weer aan het werk en 

aankomende zomer doet ze voor de tweede keer mee aan de ‘World Transplant Games’. 
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“ Ik wil laten zien hoe 
mooi het leven kan zijn 
met een donororgaan”



Vrijdag 26 april  LIVE MUZIEK
KONINGSNACHT
20:00 TOT 01:00 UUR 
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Koningsdag 2019
Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima vieren dit jaar op 27 april  
Koningsdag in Amersfoort. Zowel voor hen als voor de inwoners van Amersfoort 
belooft het een bijzondere dag te worden. 

Maar Koningsdag 2019 is niet alleen voor hen een bijzondere dag. Op het moment 
dat ik dit voorwoord schrijf, ben ik nog niet officieel in functie als de nieuwe bur-
gemeester van Overbetuwe, maar met Koningsdag ben ik net geïnstalleerd. Ik  
heb dan al de eer gehad om op 26 april een aantal inwoners van onze gemeente te 
mogen decoreren voor hun verdiensten en heb ik tijdens de ontmoeting ’s avonds 
al kennisgemaakt met de Oranjeverenigingen, dragers van een Koninklijke  
Onderscheiding en onze veteranen. 

Op Koningsdag 2019 bezoek ik de activiteiten die door de Oranjeverenigingen en 
de vele vrijwilligers worden georganiseerd voor jong en oud. Ik ben heel benieuwd 
hoe de inwoners van de verschillende kernen in Overbetuwe Koningsdag vieren. 

Voor mij is het ook een mooi moment om kennis te maken met de kernen en met 
u, waar ik erg naar uit kijk. Het liefst bezoek ik alle Koningsdagactiviteiten in  
Overbetuwe. Of mij dat lukt, is nog de vraag. Het gemeentebestuur zal in ieder  
geval, door een wethouder of door mij, vertegenwoordigd zijn bij de aubades en 
festiviteiten. 

Ik wens u allen een mooie en feestelijke Koningsdag en hoop u snel te mogen ont-
moeten met Koningsdag of op een ander moment in Overbetuwe!

Met vriendelijke groet,

Patricia Hoytink – Roubos 
Burgemeester gemeente Overbetuwe

Koningsdag 2019

25 Jaar vrijwilliger

Fred Vink is dit jaar 25 jaar vrijwilliger in  
Heteren. Hij woont al sinds 1984 in Heteren 
en is in 1994 bij het Oranje comité gegaan. 
“Ik heb leuke tijden meegemaakt en heel wat 
leden zien komen en gaan. In die tijd werden 
de spelen nog bij “Manege de Fruithof” (Piet  
van ’t Hof) georganiseerd, dat waren leuke 
tijden. De avond van tevoren moest al-
les klaargezet worden en werd het wel eens 
heel erg laat, maar de volgende dag waren 
we allemaal rond 7.00 uur ’s ochtends weer 
paraat(sommigen met een hamertje in het 
hoofd). En dan al die blije gezichtjes van die 
kinderen met die mooie versierde fietsen, 
dat is toch geweldig om te doen. ’s Middags 
speelde er altijd een band, waarbij menig 
voetje van de vloer ging en menig ouder te 
diep in het glaasje had gekeken. Als alles dan 
weer goed was verlopen, hadden we allemaal 
een voldaan gevoel. Ondanks dat we onze 
neuzen vol met stof en paardenlucht had-
den zitten, hahaha. Nu wordt het feest alweer 
enkele jaren bij De Bongerd gehouden en dat 
verloopt ook prima. Ik kan helaas niet meer 

zoveel meehelpen als jaren terug 
vanwege m’n aandoeningen, 

maar probeer nog wel te 
helpen waar ik kan. Dan 
maar een tandje lager. Ik 
help ook nog mee met de  
Heterun als Verkeersrege-

laar en natuurlijk met Hal-
loween, wat ook jaarlijks weer 

een happening is. Ik heb al wel enkele 
jaren terug gezegd, ik stop ermee, maar m’n 
vrouw zegt altijd “ja ja, wedden dat je volgend 
jaar weer helpt” en ja ze heeft gelijk. Als het 
dan weer eenmaal april is, dan kriebelt het al-
weer. Ik kijk wel hoelang ik het nog volhoud, 
want ja, 25 jaar is al best wel lang. Langzamer-
hand wordt het allemaal overgenomen door 
de jongere generatie, wat ook goed is. Ik hoop 
dat het Oranje comité nog lang blijft bestaan, 
al wordt het wel steeds moeilijker om leden en 
vrijwilligers te krijgen. Maar het blijft hart-
stikke leuk om te doen! “
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Next 
Movement

Inmiddels bieden we bij Next Movement ook 
veel sport- en danslessen aan voor volwasse-
nen. Sinds twee jaar geeft Anita bijvoorbeeld 
Yoga/Pilates bij ons. Deze les is een trainings-
methode voor body en mind. Bij Yoga/Pilates 
staan kracht, lenigheid en stabiliteit centraal.  
De groepen zijn klein voor persoonlijke bege- 
leiding en de lessen zijn geschikt voor iedereen 
die met aandacht wil bewegen. Naast Yoga/
Pilates hebben we ook Latin Streetdance, 
Danchehall/HipHop, Streetdance, Dance  
Workout (Gold) en Zumba voor 18-plussers. 
Ben jij student en wil je graag meerdere lessen 
in de week volgen? Dat kan bij Next Move-
ment! Sinds kort hebben wij een erg voordelig 
studentenabonnement. 
Naast dit ruime aanbod voor volwassenen, 
hebben we natuurlijk ook onze Streetdance-
groepen voor alle leeftijden vanaf 3,5 jaar, 
Breakdance en vier Streetdance Formations. 
Next Movement zal te zien zijn op Konings-
dag 2019 bij de Bongerd. Van 12.30 - 13.00 uur  
zullen de Kids, Teens A/B, Break Kids en 
Teens en The Fly Formation hun spectacu-
laire dansen laten zien. Mocht je hier niet bij 
kunnen zijn, niet getreurd! Zondag 2 juni is 
het tijd voor onze eindshow in het Junushoff 
in Wageningen. 
Meer informatie: www.nextmovement.nl.  

Benieuwd geworden naar één van onze lessen? 

Je bent altijd welkom om mee te dansen of te 

sporten! 

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

Programma
Koningsdag 2019

27 APR

Inmiddels bieden we bij Next Movement ook 

  Vanaf 

Verzamelen voor de fietsoptocht bij de Brede School 08.45 uur 

Vertrek fietsoptocht 09.00 

Aankomst fietsoptocht en bewoners Liefkenshoek  09.45
bij de Bongerd  

Aubade, Wilhelmus, witte duiven oplaten,  09.45
opening door de wethouder 

Koningsdagontbijt 10.00 

Ochtendgymnastiek 10.30 

Prijsuitreiking versierde fietsen en kleurwedstrijd 10.45 

Start programma 2-12 jarigen Vanaf Tot

Aanvang kinderspelen 11.00 14.00
Paspoorten kunnen worden afgehaald bij de stand van het Oranje Comité.

 

Demonstratie Next Movement 12.30 13.00 

Schminken 13.00 15.00

Spectaculaire demonstratie brandweer 13.15 14.15

Start opbouw vrijmarkt 14.15 

Vrijmarkt 14.30 16.30

Einde programma  17.00

Dit programma geeft een indicatie van hoe de dag zal 

verlopen. Deelname en bezoek aan alle feestelijkheden 

zijn op eigen risico. Het Oranje Comité Heteren 

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor geleden schade.

Samenstelling Oranje  
Comité Heteren 2019

Mark van Eldik voorzitter
Sabine Muijs penningmeester
Lieke Verhoef - Goldsmid secretaris
Lianne Courbois - Vermeer
Fred Vink
Susanne Hoksbergen
Wilt u meer weten of heeft u vragen over het 

Oranje Comité Heteren kijk dan op onze website 

www.oranjeheteren.nl of mail naar 

OCHeteren@outlook.com
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Laat je fantasie de vrije loop en versier 

jouw fiets met het thema Cowboys & 

Indianen! Vraag je vader, moeder, opa, 

oma, buurman, buurvrouw, vriendje of 

vriendinnetje om mee te helpen jouw 

fiets te versieren. Voor de mooiste en 

gekste creatie hebben we leuke prijzen.

We vertrekken om 09.00 uur vanaf 
de parkeerplaats bij de Bredeschool.

• Vertrek Flessestraat richting Smidsakker

• Rechtsaf naar de Smidsakker

• Linksaf naar de Klaverakker

• Linksaf naar de Olieakkerstraat

• Linksaf naar de Irisstraat

• Rechtsaf naar de Ranonkelstraat

• Linksaf naar de Bretagnesingel

• Linksaf naar de Kamerfoeliestraat

• Linksaf naar de Zonnekruidstraat

• Rechtsaf naar de Akeleistraat

• Linksaf naar de Bremstraat

• Rechtsaf naar de Lijsterbesstraat

• Rechtsaf naar de Rauwendaal

• Linksaf naar de Kamerfoeliestraat

• Rechtsaf naar de Flessestraat 

Fietsoptocht door Heteren

Wij verwachten rond 09.45 uur aan te  
komen bij Zalencentrum de Bongerd aan  
de Flessestraat 54. De lengte van de tocht is 
ongeveer 2,5 kilometer en duurt naar ver-
wachting 45 minuten.

Muziekvereniging Concordia uit Driel zal 
net als voorgaande jaren de muzikale bege-
leiding van de versierde-fietsoptocht ver-
zorgen. De tocht zal gelopen worden onder 
begeleiding van ervaren verkeersregelaars.

Prijsuitreiking mooist versierde fiets

De prijswinnaars worden na de ochtend-
gymnastiek, rond 10.45 uur, bekend ge-
maakt. Er zijn 3 prijzen voor de jongens 
en 3 prijzen voor de meisjes beschikbaar. 
Versier je voertuig zo mooi mogelijk en wie 
weet ga jij met die leuke prijs naar huis.

(Over de uitslag(en) kan niet worden gecor-
respondeerd, kinderen ouder dan 12 jaar zijn 
uitgesloten van deelname).

Ochtendgymnastiek
Als de fietsoptocht klaar is, en iedereen heeft genoten van een 
heerlijk ontbijtje, is het tijd voor de ochtendgymnastiek. We 
gaan weer dansen en springen op leuke muziek zodat de spieren 
goed los worden gemaakt. Iedereen mag gek doen en kan zijn 
energie kwijt. Klaar om Koningsdag echt goed te beginnen! 

Wil je meedoen

aan de fietsoptocht?

Knip dit label uit 

en hang deze 

aan je stuur!
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Ariens Zero-Turn zitmaaier
De Ariens Zero-Turn zitmaaiers zijn ontwikkeld om ver boven hun prijsniveau te presteren. U krijgt meer kwaliteit, 
comfort en professionele eigenschappen dan in welke andere zitmaaier in deze klasse. Een kwaliteitsniveau waar 

ARIENS al sinds 1933 om bekend staat. Omdat zero-turn maaier gemiddeld met een snelheid van 8 
tot 12km/h maait ( een gewone zit- of frontmaaier met een snelheid van 4 tot 6km/h), bespaart U 

tot 50% op uw maaitijd. Naast de tijdbesparing, bespaart u door de lagere draaiuren ook enorm op 
de onderhoud- en brandstofkosten. Goed voor het milieu en uw portemonnee. Ariens Zero-Turn 
zitmaaier = de beste waar voor uw geld!

Ariens E36 Mulcher zitmaaier
De geheel nieuwe Ariens Mulch zitmaaier biedt u het beste uit 2 werelden - 
een perfect maaibeeld onder alle weersomstandigheden en een klassieke 
“allround” trekker voor eigenaren van paddocks, boomgaarden of 
ruwterrein. De speciaal ontworpen kruismessen van het Heavy Duty Stalen 
Mulch maaidek veranderen hoge en dichte begroeiing in een dunne 
laag mulch. Het maaidek lost aan de achterkant over nagenoeg 
de volle breedte, wat in combinatie met hoogwaardige Kawasaki 
motoren voor een altijd perfect gemaaid gazon zorgt.

G RO E N  IS  AL MEER DAN 60 JAAR ONZE PASSIE!
Wij heten u van harte welkom in ons showroom in Heteren waar wij over meer dan 2500 m2 aan bedrijfsruimte beschikken. 
Onder genot van koffie helpen onze deskundige medewerkers u graag met advies, aankoop, service, onderhoud en reparatie op 
gebied van een brede scala aan tuin- en parkmachines.  De klant staat bij ons centraal en opbouwen van een relatie voor lange 
termijn heeft voorkeur boven snel zakendoen. Hierbij een kleine greep uit ons aantrekkelijke aanbod.

Lente is in volle gang en dus de hoogste tijd om u te oriënteren welke grasmaaier 
het beste bij u past voor het nieuwe maaiseizoen. Bij ons vindt u het hele jaar 
lang mooie acties op een brede scala aan machines. Van kettingzagen over 
heggenscharen tot zitmaaiers. En bovendien ontvangt u bij aankoop van elke 
machine GRATIS 5 ltr. ASPEN brandstof.

IS UW TUIN “LENTE-PROOF”?

BV162
RUG GEDRAGEN BLADBLAZER
van € 699 voor   € 649

BV300
BLADBLAZER
van € 349 voor   € 299

GS350
KETTINGZAAG
van € 259 voor   € 239

HC265XP
HEGGENSCHAAR
van € 479 voor   € 459

Ariens LM SW
UNIEK! 1000 tot 1500kg minder lichamelijk belasting per uur door de zwenkwielen in combinatie 
met het volledig differentieel maken deze maaier DE MINST LICHAMELIJK BELASTENDE 
MACHINE OP DE MARKT! Doordat de machine niet meer met de voorwielen van de grond moet 
worden gelicht bij een richtingsverandering, maait u continu en is het maaien veel minder 
belastend voor de gebruiker.

Ariens LM SW
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Vrijmarkt 14.30-16.30 uur

Dé kans om spullen die we zelf niet meer 
gebruiken een tweede leven te geven en ook 
zelf nog wat te verdienen. Op Koningsdag in 
Heteren mag de vrijmarkt niet ontbreken. 
Ieder jaar weer zien we dat veel van de spul-
len waar we zelf op uitgekeken zijn nog pri-
ma gebruikt kunnen worden door iemand 
anders. Op de vrijmarkt ruilen dan ook ieder 
jaar weer veel spullen van eigenaar.

Bij mooi weer is de vrijmarkt buiten, als er 
regenachtig weer wordt verwacht, is de vrij-
markt in de sporthal. Op beide locaties is vol-
doende plaats voor iedereen. 

Vanaf 14.15 uur is iedereen welkom om 
zijn of haar verkoopplekje in te richten. In 
verband met de veiligheid is het niet toege-
staan om met de auto tot dicht bij de vrij-
markt te komen. Houdt u er dus rekening 
mee dat u de te verkopen spullen met de 
hand moet vervoeren, een steekwagen of 
kruiwagen kan hiervoor handig zijn. Wij 
hopen op uw begrip hiervoor.

De vrijmarkt start om 14.30 uur en zal om 
uiterlijk 16.30 uur afgelopen zijn. 

Let op! Start opbouw is 14.15 uur.  

Wij vragen u vriendelijk rekening te 

houden met deze tijd en niet eerder 

met uw spullen het feestterrein te 

betreden zodat wij de tijd hebben om 

voorgaande activiteiten op te ruimen.

Het Oranje Comité rekent erop dat u  

uw verkoopplekje weer opgeruimd 

achterlaat.

Wij wensen iedereen een succesvolle en ge-
zellige vrijmarkt toe. Heeft u vragen over 
de vrijmarkt dan kunt u terecht bij het  
informatiepunt van het Oranje Comité.

Vindt u het belangrijk dat wij ook in de 

toekomst de Koningsfeesten kunnen 

blijven organiseren en wilt u ons daarom 

financieel ondersteunen?

Om de Koningsfeesten de komende jaren 
weer mogelijk te maken heeft het Oranje 
Comité voldoende inkomsten nodig. Er is 
behoefte aan een vaste jaarlijkse bijdrage wat 
een goede financiële basis is voor de organi-
satie van de festiviteiten. Door vriend te wor-
den van het Oranje Comité laat u blijken de 
feestelijkheden in uw eigen dorp op prijs te 
stellen. U kunt vriend worden door op onze 
website www.oranjeheteren.nl het formulier 
in te vullen. Medio april wordt uw bijdrage 
van uw bankrekening afgeschreven. 

Uw steun in financiële zin is van harte 
welkom, daarom doen we ook een beroep 
op u. 

Namens alle inwoners van Heteren bedankt!

Wilt u ook Vriend 
van het Oranje 
Comité worden?
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Wilhelmus

Na het Koningsdag ontbijt zal om 
09.45 uur een lid van het College van 
Burgemeester en Wethouders ons  
Koningsdagfeest openen. We doen dit 
door gezamenlijk het eerste en zesde 
couplet van het Wilhelmus te zingen. 

Ook tijdens de dodenherdenking zul-
len, na twee minuten stilte, gezamen-
lijk het eerste en zesde couplet van het 
Wilhelmus worden gezongen.

Eerste couplet:

Wilhelmus van Nassouwe
Ben ik van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood
een Prins e van Oranje
ben ik, vrij onverveerd,
den Koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

Zesde couplet:

Mijn schild en de betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen
Verlaat mij nimmer meer
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar t’aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.

Afgelopen jaar hebben wij wederom een lampionnenoptocht in Halloweenstijl georga-
niseerd. Iedereen blijft enthousiast en er is steeds weer een geweldige opkomst. Dit jaar 
liepen we onder muzikale begeleiding van De Borrelnootjes. De optocht is geëindigd 
bij Cafe41. Hier stond voor de kinderen een bekertje limonade klaar waarna tijdens de 
kinderdisco de kinderen samen met Lieke nog even met de voetjes van de vloer konden. 
Ook stonden er weer griezelbakken klaar. Waar diegene die durfde hun hand in hebben 
gestoken om te voelen wat er verstopt in zat. Ook was er weer een prijstuitreiking voor 
het engst verkleedde kindje. Dit was gesponsoord door Hip & Hebbes. 

Alle foto’s die gemaakt zijn deze avond zijn te vinden op oranjeheteren.nl. 

In 2019 zal de halloweenoptocht weer op de agenda staan. Zodra de datum bekend is  
laten wij dit weten op onze website en facebookpagina.

Wij zouden het leuk vinden als jullie dan weer meelopen met ons. Om het nog grieze-
liger te maken doen wij alvast een oproep aan alle inwoners langs de route om de straat 
in halloweenstijl te versieren. De route zal ook weer op onze site komen te staan.

Halloween lampionnenoptocht 2019
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4 MEI

Het gevoel van onze vrijheid voelen we da-
gelijks. We kunnen gewoon naar de Jumbo 
aan de Beemdhof lopen zonder gevaar ko-
gels van sluipschutters die op de daken van 
de Flessestraat liggen,… we kunnen gewoon 
door de uiterwaarden lopen zonder het 
gevaar op een mijn te lopen,… we kunnen 
gewoon onze mening geven zonder daar-
voor opgepakt te worden en zonder pro-
ces achter de tralies te verdwijnen,… dat is 
onze vrijheid die vandaag de dag nog steeds  
ondermijnd kan worden door enkelen die 
een andere definitie van vrijheid hebben,…

En op 4 mei herdenken we hen die vrijheid 
voor ons mogelijk hebben gemaakt. Aan de 
Polderstraat wordt het dit jaar wederom 
een bijzondere herdenking. Opnieuw zul-
len ongeveer twintig veteranen de herden-
king bijwonen. Zij worden vervoerd door 
de vrijwilliger taxi organisatie in Londense 
cabs. De veteranen hebben aangegeven 
graag weer naar Heteren te komen omdat 
bij ons de herdenking kleinschalig maar 
vooral “warm” aanvoelt door muziek, ge-
dichten, persoonlijk contact en vooral het 
dicht bij elkaar zijn.

Vorig jaar sprak de Glider Pilot Ron John-
son (zie foto) ons toe. Hij richtte zijn bood-
schap met name tot onze kinderen. Zijn 
boodschap was kort maar krachtig: “Leef 
met elkaar in vriendschap dan heb je geen 
reden om met elkaar de confrontatie op te 
zoeken”, hij hoopt dit jaar 4 mei tezamen 
met de andere veteranen opnieuw bij de 
herdenking in Heteren aanwezig te zijn. 
Laten we hen allen warm verwelkomen.

Namens het Oranjecomité Heteren, 
Frank van der Linden

We leven in Nederland in vrijheid en dat is onlosmakelijk verbonden aan het herdenken van hen die daar het zwaarste  

offer voor hebben gebracht,… en dat doen we zoals elk jaar op 4 mei bij de oorlogsgraven aan de Polderstraat in Heteren.  

We herdenken niet alleen hen die zijn gevallen gedurende de Slag om Arnhem in september 1944, maar alle slachtoffers  

op verschillende missies die hun offer voor vrijheid hebben gebracht. 

Herdenking in Heteren

“For our tomorrow, they gave their today”

Wij nodigen u uit de slachtoffers samen met ons te herdenken op de kleine  
Algemene Begraafplaats van Heteren (naast de brandweerkazerne).

 18.00 uur Vlaggen halfstok
 19.20 uur Verzamelen van kinderen, ouders, belangstellenden en genodigden op  
   het plein van de Brede School. Stille tocht naar de Algemene begraaf-

plaats Heteren
 19.30-19.45 uur Aankomst Britse Tweede Wereldoorlog veteranen
 19.59 uur Luiden van de kerkklokken
  Last Post (trompetsignaal)
 20.00 uur  Twee minuten stilte
 20.02 uur Wilhelmus 
 20.05 uur  Toespraak door een vertegenwoordiger van de Gemeente Overbetuwe
   (gedichten voorgedragen door leerlingen van het basisonderwijs 
  uit Heteren)  
 20.10 uur God Save The Queen 
 20.15 uur  Kranslegging, kinderen leggen bloemen bij de oorlogsgraven  

(bloemen zijn aanwezig).
 20.20 uur  De herdenking wordt afgesloten met een defilé langs de oorlogsgraven. 

Het defilé wordt geopend door enkele kinderen.

Na afloop staat er in de brandweerkazerne een kopje koffie voor u klaar.

Ron Johnson
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advertorial

Het project Randwijkse Waarden begint zijn  

definitieve vorm te krijgen. Na de zomer van 

2019 gaan we aantal inrichtingen realiseren:

•  herinrichting Steenoord; aanleg uitkijkpunt, 

parkeerplaats, (invaliden) vissteiger en  

jollenhelling

•  inrichting overnachtingshaven;  

plaatsen steiger met ligplaatsen

• afronding wandelpad langs de Nederrijn

• realisatie uitkijkpunt bij invaart 

•  herinrichting veerstoep bij Kastanjelaan; 

aanleg botenhelling, vissteiger en parkeer-

plaatsen

Mindervalidenpad
Ook voor mindervaliden hebben we het land-

schap goed toegankelijk gemaakt. Er is rekening 

gehouden met mindervaliden door paden op 

sommige plekken te verbreden en te verharden. 

Zo is het pad naar het hondenveld tegenwoordig 

verhard bereikbaar. En ook het pad naar het 

strand is verhard en verbreed bereikbaar binnen  

de hekken. De klaphekken zijn daarnaast 

aangepast zodat ze makkelijker kunnen worden 

geopend. Hierbij is nauw samengewerkt met 

Stichting Gehandicapten Overbetuwe.

Hou de Randwijkse Waarden veilig
Het mooie weer komt er weer aan! Tijdens alle 

werkzaamheden is de plas gewoon toegankelijk 

voor recreatie. Gevaarlijke gebieden zijn afgezet 

met hekken, boei- en drijflijnen. We willen 

iedereen, jong en oud, vriendelijk maar nadruk-

kelijk vragen om de waarschuwingsborden 

en alle afzettingen te respecteren. Wandelen, 

zwemmen, klimmen of springen in de buurt van 

de installaties is echt levensgevaarlijk. Er is 

voldoende plek om veilig van het gebied en het 

strand te genieten. Wij gaan ondertussen door 

met het ontwikkelen van een prachtig gebied 

voor iedereen. Een fijne zomer gewenst!

Het project Randwijkse Waarden  
dingt mee naar Europese prijs
Elke drie jaar verkiest de UEPG (Union  

Européenne des Producteurs de Granulats) een 

project dat de Sustainable Development award 

mag ontvangen. Dekker heeft het project  

Randwijkse Waarden ingezonden voor de  

categorie ‘samenwerking met lokale gemeen-

schap’. Het meest bijzondere aan deze samen-

werking is toch wel het feit dat het initiatief 

van de Randwijkse Waarden vanuit de inwoners 

van Heteren zelf komt. In samenspraak zijn we 

uiteindelijk tot het plan gekomen wat nu in de 

uiterwaarden gerealiseerd wordt. In november 

2019 horen we of we in de prijzen vallen.

Vind ons op Facebook:  

Project Randwijkse Waarden

Vorderingen in het veld
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Vrouwelijke postbodes in 1942 

(bron: www.postnl.nl)
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Bijna iedereen heeft in zijn jeugd wel een bijbaantje gehad. Zelf werkte ik zo nu en dan in een melkfabriek en bij een fruitboer. Ver-

uit de meeste jongeren hebben echter een bijbaantje in een supermarkt. In Heteren werken veel jongeren bij de Jumbo. We zien ze 

allemaal, maar wie zijn ze eigenlijk en wat vinden ze van hun bijbaantje. De Peperbus gaat op onderzoek uit. DOOR FRANK SICCAMA

Als een ware verslaggever baan ik mij, aan het einde van de zater-
dagmiddag, een weg door de Jumbo heen. Ze zijn er met velen! 
Jongeren die aan het werk zijn. Het blijkt dat niet alle jongeren 
even mondig zijn als vaak gedacht wordt, want een aantal vlucht 
het magazijn in, om pas tevoorschijn te komen als ik de winkel al-
lang weer verlaten heb! Toch vind ik een aantal jongeren die het 
leuk vinden om voor de Peperbus wat vragen te beantwoorden. Ik 
spreek met Meike van Bussel (16) en Anne van Brakel (18). Twee 
vrolijke lachebekjes die allebei al anderhalf jaar bij de Jumbo wer-
ken. Anne doet dat gemiddeld zeven uur per week en Meike acht. 
Anne werkt op de afdeling verslijn-vakkenvullen en Meike is kas-
sière. Anne vindt het vooral fijn dat ze voor haar werk het dorp 
niet uit hoeft en Meike geeft aan dat ze veel mensen in het dorp 
kent, waardoor het heel vertrouwd aanvoelt om in de Jumbo te 
werken. Het leukste aan werken in de Jumbo vinden zij de leuke 
collega’s die er rondlopen, daardoor gaan zij altijd met veel plezier 
naar hun werk. Beiden zitten nog op school. Zij hopen dit jaar hun 
Havo-diploma te halen. Anne wil hbo Rechten gaan studeren en 
Meike wil graag starten op de Hogere Hotelschool in Maastricht of 
Amsterdam. Ik loop verder en loop de boomlange Ilan Velthuysen 

baantjes, maar het is juist leuk om ook buiten de vakanties te wer-
ken. Ook Gijs roemt de collegialiteit binnen de Jumbo. Het is een 
superleuke club mensen en dat maakt werken zoveel leuker! Gijs 
studeert momenteel International Business and Languages aan 
de HAN in Nijmegen. Hij zit in het derde jaar en begint in septem-
ber aan zijn afstuderen. Gijs wil graag accountmanager voor inter-
nationale bedrijven worden. Werken in Nederland, maar wel veel 
reizen naar het buitenland om klanten te ontmoeten! Verderop is 
Remy van Binsbergen (22) aan het werk. Een bescheiden en rus-
tige jongeman, die eigenlijk met zijn 22 jaar alweer tot de oudere 
jeugd behoort. Hij werkt dan ook al bijna 6,5 jaar bij de Jumbo.  
Wekelijks zo’n tien tot twaalf uur. Ook Remy is vulploegleider. 
Hij is bij de Jumbo gaan werken, omdat hij een bijbaantje nodig 
had, om een brommer te kunnen kopen. Remy geeft aan dat hij 
het vooral erg leuk vindt om met zijn handen te werken. De groep 
collega’s vindt hij erg leuk, maar soms moet hij wennen aan het 
feit dat de leeftijdsverschillen wel eens erg groot worden. Remy 
volgt een Hbo-opleiding ICT aan de HAN in Arnhem. Hij zit in 
zijn vierde jaar en is eind 2019 klaar. “Het is de bedoeling dat ik 
Software Developer ga worden. Dat betekent dat ik apps en web-
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 (15) tegen het lijf. Hij staat vakken te vullen. “Dat is handig voor 
de hoge schappen, zo’n lange”; denk ik nog. Ilan werkt pas vier 
maanden bij de Jumbo en dat doet hij zes uur per week. Hij vult 
de vakken bij op de afdeling DKW (droge kruideniers waren). 
Ilan is hier komen werken omdat veel vrienden van hem hier al 
werkten. Daarnaast kan hij lopend naar het werk, want hij woont 
op een steenworp afstand van de Jumbo. Ilan rept over de vriende-
lijke sfeer, die er binnen de Jumbo heerst. Er wordt veel gelachen. 
Onderling, maar ook met de klanten. Ilan zit op het Dorenweerd 
College in de vierde van de mavo. Hij gaat hierna de pabo volgen 
en wil graag leraar worden op een basisschool. Het liefst van groep 
8. Ik zie Gijs Heijmans (20) voorbij lopen. Gezien zijn strakke kap-
sel vermoed ik dat hij een beetje de womanizer van de Jumbo is. 
Gijs geeft aan dat hij al weer 3,5 jaar bij de Jumbo werkt. Het aantal 
uren is verschillend, maar toch wel 15 tot 20 uur per week. “Eigen-
lijk word ik altijd ingeroosterd op de momenten dat ik vrij ben 
van school.” Gijs is binnen de Jumbo werkzaam als vulploegleider. 
Voordat hij bij de Jumbo kwam werken, had hij al wat vakantie-

sites wil gaan ontwikkelen.”

Ik loop met mijn boodschappenmandje richting de kassa. Daar zie 
ik de grote glimlach van Lise Oostrom (17). Die moet ik ook nog 
wat vragen, dus ik sluit bij haar aan de kassa aan. Lise is al sinds 
oktober 2018 een bekend gezicht achter de kassa. Althans, die acht 
uur in de week die ze aanwezig is. Lise zocht een leuke bijbaan 
dicht in de buurt, dus dat werd de Jumbo. “Ik ken er al veel mensen 
en het is makkelijk te combineren met mijn opleiding.” Het moet 
wel heel erg leuk zijn om bij de Jumbo te werken, want ook Lise 
vindt haar collega’s heel erg leuk om mee te werken. Ze vindt het 
leuk om met de klanten, waarvan ze er heel veel kent, om te gaan 
en maakt heel makkelijk een praatje met de mensen. Lise volgt 
momenteel de opleiding pedagogisch medewerker op het ROC in 
Nijmegen. “Ik ga daar de richting onderwijsassistent kiezen, want 
ik zou graag iets met kinderen willen gaan doen. Na het mbo wil ik 
door naar het hbo, maar ik weet nog niet precies wat ik daarmee 
wil gaan doen. Gelukkig heb ik nog tijd genoeg om daar goed over 
na te denken!”
De jongeren hebben ook nog wat tips gegeven over de produc-
ten in de Jumbo. Hoewel… Meike en Lise hebben niet echt een 
voorkeur. Ilan raadt de kipnoodles van Unox aan als tussen-
doortje. Anne gaat voor de Jumbo toetjes. Remy vindt dat ieder-
een het lekkere speciaalbiertje Leffe Blond eens moet proberen.   
Tenslotte geeft Gijs aan dat de ovenschotel met kip en ui uit de 
schap ‘Kip/Kalkoen’ een keer in ieders boodschappenwagentje te-
recht zou moeten komen.

Met de boodschappen in mijn handen loop ik fluitend de Jumbo 
uit. Een ding is zeker: Jumbo Heteren heeft de jeugd!

Lise
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Sinds 2015 vaart het Renkums Veer van Heteren naar Renkum en 
weer terug. Recreatieschap Uiterwaarde heeft in samenwerking 
met de gemeente Overbetuwe en gemeente Renkum de pond weer 
in de vaart gebracht. Sindsdien zijn veel fietsers en wandelaars 
weer van kade naar kade gebracht. 

Schippers en kaartverkopers

De gele voet-fietspont vaart vanaf eind april tot ver in september. 
De pont kan maximaal twaalf personen per keer overbrengen. “Er 
zijn veel fietsers, maar ook een behoorlijk aantal wandelaars”, ver-
telt schipper Jos Ouwerling uit Heteren. “Het zijn voornamelijk 
toeristen en heel soms iemand die naar zijn werk gaat. Maar voor 
de werkende mensen starten wij eigenlijk al te laat.” De pont vaart 
vanaf tien uur ’s morgens en de laatste afvaart vanuit Heteren  
is om kwart voor zes in de avond. “Het moet niet op werken gaan 
lijken”, lacht de vrolijke Ben Gielens.

“Wij hebben twaalf medewerkers, die mensen overzetten. Zes 
schippers en zes kaartverkopers is de verdeling. Het zijn eigenlijk 
allemaal gepensioneerden, die dit gewoon heel leuk vinden. Daar-
om is het eigenlijk ook geen werk voor ons”, gaat Ouwerling ver-
der. “Aan het begin van het seizoen wordt er een rooster gemaakt 
naar ieders wensen en daarna kunnen wij onderling ruilen als wij 
andere bezigheden hebben. Maar ruilen is nooit een probleem.  
Iedereen heeft te veel plezier in de tochten.”

Sinds 1709

De eerste vermeldingen van de pont komen uit 1709. In die tijd 
was de adel nog bepalend op de rivier, maar dat werd later door  
de overheid overgenomen. In de late 19de eeuw werden de steen-

ovens een commercieel succes. Toen werd de pont een belang- 
rijke overvaart voor de mensen, die er werkten. De pont pikte  
vele graantjes mee van het economische belang van de steenoven. 
In 1973 opende de Rijnbrug en was het gedaan met de commerciële 
pont. 

“Er gaan vele mensen met ons mee. Vorig jaar hadden we ongeveer 
12.500 mensen, die de overtocht maakten. Het goede weer heeft 
ons natuurlijk wel geholpen, maar mensen genieten gewoon van 
het tochtje”, weet de 67-jarige Gielens. “Je kunt bij ons ook een  
kindervaarbewijs halen, waarbij de kinderen een certificaat krij-
gen, nadat ze geholpen hebben bij het besturen van de pont. Ze 
vinden het geweldig.”

“Er zijn ook genoeg grootouders, die hun kleinkinderen mee- 
nemen voor een tochtje. Gewoon een keer in een boot over de 
Rijn. Soms varen we dan een stukje langs de Rijn richting de brug 
en daarna weer terug naar de kade, wat kan met onze vrijvarende 
pont. De mensen vinden het heerlijk”, gaat 62-jarige Ouwerling 
verder. “De sfeer is bijzonder aangenaam. Mensen zijn vaak op 
vakantie of in een andere recreatie modus. Dat maakt de mensen 
vriendelijk en dat maakt ons werk gezellig.” De bemanning hoopt 
dit seizoen opnieuw op mooi weer en dus een topjaar voor het veer.  
De vrijwilligers van het Renkums Veer tussen de beide steenovens 
zijn er klaar voor. 

DOOR SEBASTIAAN JANSEN

De snelheid en razernij van de snelweg over de Rijn zijn hier ver weg. De A50 met zijn duizenden auto’s blijven op afstand. 

Alleen de stille fietser of wandelaar mag hier passeren. De gele boot voor fietsers en wandelaars brengt ver weg van de druk-

te de toerist of arbeider van kade naar kade. Kabbelend en deinend over het Rijnwater duwt de boot zich naar de overkant. In 

de zon met de gezelligheid van de schipper en de kaartverkoper is de overtocht prettig. 

Het Renkums Veer vaart binnenkort de fietser 
en wandelaar weer naar de overkant

Schipper mag ik 
overvaren?
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Wageningen en het is dan ook niet geheel toevallig 
dat beiden elkaar na het afstuderen tegen kwamen op 
een bijeenkomst. Een aantal jaren geleden besloten 
Bastiaan en Marjolein om een stoeterij te starten en 
bij toeval zagen ze een ‘Te Koop’-bord langs de Boter-
hoeksestraat staan. “Wij voelen ons hier erg thuis; de 
mensen zijn erg open. Wij investeren er ook zelf in. We 
willen ook iets doen om nieuwe contacten in de buurt 
te maken en vinden het leuk om iets te kunnen bete-
kenen voor het dorp. Ook onze kinderen Charlotte 
 (6) en Vincent (2) dragen eraan bij dat je snel nieuwe 
contacten opdoet.”

“Daarnaast is het de bedoeling om vanuit hier als stoe-
terij onze naam en kwaliteit op te bouwen. Wij gaan 
met de pony’s veel naar keuringen. Hier worden de 
dieren door een deskundige jury beoordeeld. Elk jaar 
vindt een regionale keuring voor Welsh Pony’s plaats 
op manege de Fruithof in Heteren. Vanuit de regio-
nale keuringen kunnen de pony’s zich plaatsen voor 
de landelijke keuring. In december 2018 hebben wij 
een mooie tienjarige hengst gekocht in het Verenigd 
Koninkrijk. Hij heet Caederwen Saracen (Cobby) en 

Vanachter een goede kop cappuccino begint Bastiaan 
te vertellen. “Wij fokken bij onze stoeterij zowel heng-
sten als merries en dat doen we voor de rassen Welsh 
(pony’s en cobs) en KWPN (warmbloed paard). Wij 
hebben veel energie gestoken in het kopen van goede 
startpaarden en pony’s; dat is je uitgangsmateriaal. 
Wij kijken hierbij naar de ras-standaard. Een dier 
moet goed gebouwd zijn, mooi kunnen bewegen en 
vooral ook een plezierig karakter hebben. Ons doel is 
om de paarden en pony’s verder te laten ontwikkelen. 
Om het paard bijvoorbeeld rijklaar te maken of voor 
een wagen te kunnen laten lopen.”

Marjolein heeft van kinds af aan altijd al fanatiek 
paard gereden. Direct na haar studententijd reed ze  
bij een fokker in Achterberg. “Ik was daar altijd te vin-
den en was zodoende ook al bekend met de geboorte 
van veulens. Dat vond ik erg interessant en uiteinde-
lijk heb ik een studie fokkerij voor ‘boerderijdieren’ 
gevolgd in Wageningen, waarbij genetica mijn exper-
tise werd.” 

Bastiaan heeft ook de studie Zoötechniek gedaan in 

Een paardenfokkerij in Heteren! Je moet het maar weten…. Aan de rand van het dorp, aan de Boterhoeksestraat, is sinds vier 

jaar Stoeterij Airborne gevestigd. Ik ben zelf een leek op het gebied van paarden, maar Bastiaan Meerburg (40) en Marjolein 

Neuteboom (36) weten mij, door hun enthousiaste manier van vertellen over hun stoeterij, ruim twee uur op hun erf te hou-

den. DOOR FRANK SICCAMA

Leading rein: hier begeleidt Marjolein in Britse kleding-stijl 

haar dochter Charlotte met pony Mariska

Caederwen Saracen is net kampioen Welsh Cob hengsten geworden 

op de hengstenkeuring

Stoeterij Airborne 
helemaal thuis in Heteren!
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heeft een stokmaat van 1,50 meter. Deze pakte het 
zo goed op dat hij afgelopen februari nationaal kam-
pioen is geworden tijdens de landelijke hengstenkeu-
ring. We kunnen nu mensen van dienst zijn die met 
deze hengst willen gaan fokken. Het dekken gebeurt 
meestal bij de hengstenhouder. Je kunt hier vaak zelf 
de hengst uitkiezen die de merrie dekt. Dat vergt ook 
weer onderzoek naar de kwaliteit van de hengst. Wij 
vinden bij onze hengst bijvoorbeeld het goede karak-
ter erg belangrijk. De Welsh Cob is een werkpaard. In 
de Eerste Wereldoorlog trokken deze paarden kanon-
nen voort, dus ze zijn erg sterk. Wij willen een goede 
band met de paarden kweken, zodat het paard weet 
wat er van hem verwacht wordt. Tevens moet een 
paard in topconditie zijn, want de jury kijkt overal 
naar.”

In de stallen klinkt vrolijk paardengehinnik en daar 
laten Bastiaan en Marjolein mij deze kampioen zien. 
Het is een imponerend exemplaar, maar ik durf hem 
best te aaien. Twee stallen zijn speciaal ingericht voor 
bevallingen. Van de negen paarden en pony’s zijn twee 
merries momenteel drachtig. Zij zullen in mei en juni 
bevallen van hun veulens. Bij deze stallen hangen ca-
mera’s zodat Bastiaan en Marjolein vanuit huis alles 
in de gaten kunnen houden. De merries bevallen snel-
ler als er niemand bij is. Een merrie is elf tot twaalf 
maanden drachtig en kan tot ongeveer haar twintigste  
levensjaar drachtig worden. 

Achter op het erf ligt een grote zandbak. Hier worden 
oefeningen gedaan met de paarden en pony’s. Er ligt 
ook een paddock waar ze los kunnen rondlopen. “Het 
is fijn als een veulen in het voorjaar wordt geboren”, 
zegt Marjolein, “want dan kunnen ze lekker naar bui-
ten toe.” Ik vraag hen naar de naam Airborne. “Wij 
wilden graag een naam voor de stoeterij hebben, die 
met deze streek te maken heeft. Achter de dijk ligt 
het monument ‘Crossroads’. Deze naam bestond in 
Engeland echter al en zodoende kwamen wij al snel 
uit op Airborne. De naam van de stoeterij komt al-
tijd voor de naam van het paard. We hebben hier bij-
voorbeeld Airborne Montgomery en Airborne Lili  
Marlene rondlopen. In het logo van de Airborne zit  
een Pegasus en deze komt ook weer terug in ons  
eigen logo.”

 Ik krijg nog een aantal paardenweetjes te horen. Wis-
ten jullie bijvoorbeeld dat een paard maar zes à zeven 
minuten per dag echt heel diep slaapt. Voor de rest 
doet een paard de hele dag door dutjes. Dit kan hij 
of zij zelfs staand. Tijdens de dutjes is een paard nog 
steeds alert! 

Op 3 augustus 2019 vanaf 09.00 uur vindt er weer  

een Regionale Welsh keuringsdag plaats bij Manege  

de Fruithof in Heteren.  

U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen 

hoe dit in zijn werk gaat. Fo
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Welsh pony Ysselvliedt Be A Miracle galoppeert door de Heterense wei met haar veulen Airborne Be A Natural (2018
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Heel Heteren vol 
met vlaggetjes 
uit Bhutan

48

Lucie van Hassel haalt herinneringen op aan prachtige tijden in Afrika.

Interview met 
Hans van Noord
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“Ik heb de studie Aardrijkskunde aan de universiteit van  
Amsterdam gedaan en ben daar gepromoveerd op onderzoek  
naar bosbeheer in berggebieden. Van huis uit ben ik gefascineerd 
door bergen; wandelen en klimmen. In mijn jeugd heb ik cur-
sussen in klimmen gevolgd. In de bergen van Oostenrijk heb ik  
trouwens mijn partner Cecile leren kennen.”

“Cecile en ik zijn van 1996 tot 2001 in Indonesië en Brazilië geweest 
voor het werk van Cecile. In Indonesië doe ik voor het Wereld  
Natuur Fonds een aantal lokale projecten. En wanneer Cecile voor 
haar contract in Brazilië is, begeleid ik milieuprojecten voor de 
ambassade.”

“In 2001 strijken we met een container met wat spulletjes in een 
tijdelijke woning aan de Bretagnesingel neer. Deze vitrinekast 
uit Jakarta die hier staat is één van de weinige spullen die we dan 
bezitten. Een paar jaar later kunnen we dit huis kopen. Op dat 
moment ben ik begonnen met een mooie baan aan de Universi-
teit van Wageningen. Heerlijk op de fiets over de dijk naar mijn 
werk. Net gestart met een mooi project op het gebied van ‘klimaat-
verandering’. In 2003 komt echter een geweldig aanbod om voor 
een aantal jaren naar de Himalaya, naar Bhutan te gaan. Ja of nee, 
de kans van mijn leven. Daar hoef ik niet lang over na te denken. 
Cecile en ik besluiten, met onze eenjarige dochter Roos onder de 
arm, naar Bhutan te gaan en spreken af dat – mocht het niet beval-
len – er altijd een weg terug is.”

“Cecile doet vrijwilligerswerk en consultancies en geeft boeddhis-
tische monniken Engelse les. En ik? Samen met een collega (een 
geoloog) geef ik cursussen van vijf weken aan lokale geologen en 
ingenieurs in Bhutan. Wat we behandelen heeft alles te maken met 
bodemstructuur, gesteente, klimaat en de invloed van de mens. In 
totaal bezoeken we negentien van de twintig provincies in Bhutan 
en dragen kennis over. Ook werk ik mee aan het in kaart bren-
gen van een wegtracé van tachtig kilometer. Met een groep van 
tien mensen, met dragers, leg ik het hele traject te voet af en doe  
bodemonderzoek. De aanleg van zo’n weg biedt de mensen uit-
eindelijk ontzettend veel kansen en mogelijkheden. Het geeft mij 
heel veel voldoening om mensen te helpen en hun leefcondities en 
bestaan te verbeteren.”

“Na twee jaar Bhutan zijn we terug in Heteren. Inmiddels is onze 
tweede dochter, Willemijn, geboren. Er volgt echter snel een her-
nieuwde kennismaking met Bhutan. Ik word namelijk benaderd 
om een project ‘duurzaam landbouwgebruik’ te begeleiden in dit 
fascinerende land in de Himalaya. Het wordt een goeie tijd van 
2006-2010 in Bhutan, waarin ook onze zoon, Abel, wordt geboren. 
Ik ben veel in het veld in drie afgelegen provincies. Soms moet ik 
drie dagen lopen om een dorp te bereiken. De boeren, 60-70% van 

de bevolking is boer, hebben een hard bestaan. Hoe kunnen we 
deze boeren helpen overleven? Door bijvoorbeeld irrigatie te ver-
beteren, erosie te verminderen of zonnepanelen te gebruiken. Het 
plan is 30-40 dorpen bezoeken, het worden er 140! Luisteren, kij-
ken, problemen in kaart brengen, kaarten maken van het gebied, 
plannen en prioriteren. En ook weer lokale specialisten opleiden 
om de veeteelt, landbouw en bosbouw te kunnen blijven verbete-
ren. Dit vind ik echt gaaf! En Bhutan laat me waarschijnlijk nooit 
los, in 2016 ben ik er ook weer vier keer naar toe geweest.”

“Wat Bhutan zo bijzonder maakt, is het feit dat er bergen tot 
7.500 meter zijn en dat het land tropen én gletsjers heeft. Het is 
een boeddhistisch en zelfstandig land en de mensen zijn aardig en 
slim. De kwaliteit van leven, de rust en het ontbreken van stress 
trekken mij persoonlijk aan in Bhutan.”

“Ik ben voor werk veel in Azië (Indonesië, Filipijnen, India,  
Pakistan, Myanmar, Vietnam), maar ook in Mauritius en Jamaica 
geweest. Waar ik thuis ben? Ik woon in Heteren en dat bevalt pri-
ma. We wonen aan de rand van het dorp en lopen zo via de achter-
tuin naar de dijk de uiterwaarden in. De kinderen kunnen spelen 
op straat en fietsen naar school en de sportclub. In Heteren is een 
echt dorpsgevoel en de bewoners verdienen een Kloppend Hart. 
Mijn wortels heb ik echter in West-Friesland, ik ben geboren in 
Rustenburg en getogen in Hensbroek. In Alkmaar ben ik naar de 
middelbare school geweest. Het dialect, het landschap, de ruimte, 
de lucht en de polders zorgen ervoor dat ik me daar thuis voel.”

Hans is van nature positief gestemd over het natuurlandschap en 
het klimaat. Natuurgevaren door klimaatverandering in Bhutan 
zorgen er weliswaar voor dat gletsjermeren doorbreken. Er wordt 
echter ook gezorgd voor verbetering van de veiligheid door waar-
schuwingssystemen te installeren. Die zorgen ervoor dat inwo-
ners op tijd gewaarschuwd worden bij dreigend natuurgevaar. Met 
name in dichtbevolkte gebieden is dit problematiek die aandacht 
nodig heeft. 

Op lokaal niveau zijn initiatieven als WatBeters en landschaps-
ontwikkeling in de vorm van de Randwijkse Waarden noodzake-
lijk om de door Hans zo fel gekoesterde leefbaarheid in Heteren 
en omgeving te verbeteren.

En de vlaggetjes in de voortuin? Hans vertelt dat het een verwij-
zing is naar Bhutan. In Bhutan hangt het namelijk vol met vlag-
gen. Ze versieren kruisingen, bruggen, huizen, of eigenlijk alles. 
Op elk vlaggetjes staat een gebed voor vrede en geluk dat wordt 
verspreid in de wind. Ik vraag me af hoe het zou het zijn als heel 
Heteren vol zou hangen met deze vlaggetjes.

Aan de keukentafel van de woning, in de voormalige rooms-katholieke school aan de Schoutenkamp, praat ik met Hans van Noord 

over zijn werk als fysisch-geograaf in met name Bhutan. “Het is het huis met de slinger met blauwe, groene, rode, gele en witte 

vlaggetjes in de voortuin”, zegt Hans, wanneer ik een afspraak met hem maak voor een interview. DOOR JELLE LOOSMAN
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Er gebeurt veel in Heteren!

Of het nu kleine initiatieven zijn of om-
vangrijke projecten, het doet Heteren goed! 
Hierbij is het belangrijk om te beseffen dat 
sommige ontwikkelingen beter zichtbaar 
zijn dan andere. Er gaat soms ontzettend 
veel vooraf aan een definitieve oplossing of 
realisatie. 

Enkele mooie ontwikkelingen:
-  Start ontwikkeling van de  

Uiterwaarden
- Realisatie groene entrees
- Dorpsmagazine De Peperbus
- Heteren Sociaal
- Opknapbeurt Insula
- De buurtbus
- Diverse mooie evenementen

En er staat ook nog veel te gebeuren!

Een kleine greep vertelt ons dat er concrete gesprekken zijn tussen onder anderen  
inwoners, de gemeente en de Dorpsraad over de nieuwe invulling van de Flesse- 
straat en Kastanjelaan. Ook worden er in goede samenwerking stappen gezet om  
tot invulling te komen van terrein Gerritsen en zijn we heel dichtbij een levendig 
dorpshart voor Heteren. 

Nieuwe dorpsraadsleden

Ondanks al deze mooie successen en lo-
pende ontwikkelingen zijn er ook nog veel 
zaken en projecten die we graag zouden wil-
len oppakken. En zoals de uitspraak luidt: 
vele handen maken licht werk. Wij zijn dan 
ook op zoek naar nieuwe leden die ons team 
zouden willen versterken!

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

Wil je op de hoogte blijven van de ontwik-
kelingen met betrekking tot het Hart van  
Heteren? Kijk dan op www.hartvanheteren.nl  
of volg Hart van Heteren op Facebook. 

Wil ook jij je inzetten voor ons dorp, heb 
je vragen of wil je bijvoorbeeld onze hulp  
inschakelen? Neem dan contact met ons op 
via info@dorpsraadheteren.nl 
Bedankt voor je interesse en tot snel! 

Hart van Heteren 

Voortgang dorpsontwikkelingsplan (DOP)

Openbare vergaderingen

Ook in 2019 organiseren we weer regelma-
tig openbare vergaderingen. Dit zijn mo-
menten waarop iedereen kan meepraten en 
iedereen gelegenheid heeft om zaken aan te 
kaarten. Kijk op www.dorpsraadheteren.nl 
voor onze agenda.

In 2013 heeft dorpsraad Heteren het dorpsontwikkelingsplan 2020 gepresenteerd 
dat tot stand is gekomen op basis van de wensen van de inwoners en organisaties uit 
ons dorp. Met diverse experts is de wens van het dorp vervolgens vertaald naar pro-
jecten die elkaar versterken en Heteren een impuls geven. Het gezamenlijke doel 
is een betrokken, levendig, bereikbaar, onbezorgd en bovenal toekomstbestendig 
dorp. Sinds de uitgave van het DOP 2020 is er veel veranderd dat Heteren op die 
punten heeft verbeterd! En dat alles door de gebundelde krachten van inwoners en 
organisaties. 
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Het kasteel de Rode Toren, dat ooit in de buurt van de Boltweg stond, heeft tot op de dag van vandaag nog steeds een bekende 

klank bij heel veel dorpsgenoten. Hoewel het kasteel tot de oudste kastelen van Nederland behoorde en er door de eeuwen 

heen veel mee is gebeurd (zie de verschillende pentekeningen) begint zijn historie min of meer in 1381 toen het in bezit kwam 

van Johan van Heteren en zijn zoon Willem. De naam van dit geslacht is ontleend aan de Heerlijkheid Heteren. Het einde voor 

het kasteel kwam na een vernietigende brand in de nabijgelegen boerderij. Daarna is het kasteel volgens overlevering in 1790 

geheel gesloopt. DOOR FRED HENDRIKSEN

Zoals zo vaak zijn kastelen omgeven door sagen en legendes die 
door de eeuwen heen van mond tot mond in stand werden gehou-
den. Zo zouden er rondom het kasteel ter hoogte van de waterlijn 
ijzeren ringen hebben gezeten waarvan de sage verhaalt dat daar-
aan de Ark van Noa verankerd zou hebben gelegen. 

Er deed ook een, enigszins lugubere, legende de ronde over Heer 
Bernhard van Dorenweerd (kasteel Doorwerth) en Heer Otto van 
de Rode Toren die elkaar reeds jaren lang bevochten. Op het nabij-
gelegen slot Loenen woonde de prachtige Jonkvrouwe Plechtrude 
die het hart van menig edele sneller deed kloppen. Hautain wees 
zij alle verzoeken van al die edelen af, maar haar hart ging wel snel-
ler kloppen bij het zien van Heer Bernhard van Dorenweerd en 
Heer Otto van de Rode Toren. Op een dag bood Ridder Bernhard 
zijn natuurlijke vijand Ridder Otto zijn vriendschapshand aan. 
Deze uitgestoken hand werd door Ridder Otto aangenomen maar 
zijn haat ten opzichte van Ridder Bernhard werd daardoor niet 
gedoofd. Hij wantrouwde zijn nieuwe ‘vriend’ met name vanwege 
de liefde die zij beiden voelden voor Jonkvrouwe Plechtrude. De 
vader van Plechtrude wenste Ridder Bernhard als zijn zoon maar 
Plechtrude weifelde. Hoewel zij Ridder Otto nogal ruw vond, gin-
gen haar gevoelens toch meer naar hem uit en hoopte zij zijn ruw-
heid in de toekomst met haar liefde te kunnen verzachten. Het 
betekende niet dat zij ongevoelig was voor Ridder Bernhard maar 
ze moest toch een keus maken. 

Na zijn verzoening met Ridder Otto nam Ridder Bernhard een 
groots besluit. Zijn liefde voor Plechtrude was zeker niet gedoofd 
maar voor zijn nieuwe vriend wilde hij zich graag opofferen. Hij 
kleedde zich met zwier en zonder harnas sprong hij te paard, stak 
de Rijn middels het veer over en galoppeerde naar het slot van zijn 
grote liefde in Loenen. Zonder dat hij Plechtrude in haar ogen 
durfde te kijken, pleitte hij ervoor dat zij de keus op Ridder Otto 
zou moeten laten vallen. Ook haar vader wist hij te overtuigen dat 
Ridder Otto een uitstekende partij voor zijn dochter zou zijn. De 
burchtheer stemde uiteindelijk toe en Plechtrude zei geen neen. 
Ridder Bernhard verliet met pijn in zijn hart het slot Loenen 
maar wel met een gevoel dat hij iets groots voor zijn vriend had ge-
daan. Terwijl Ridder Bernhard wegreed werd hij nagestaard door  
Plechtrude. Zij stond voor het raam van Loenens woonvertrek  
en had eigenlijk al berouw. Zij begreep nu pas hoe edel Heer  
Bernhard was door voor zijn vriend om haar liefde te komen  
pleiten. Terwijl zij zachtjes weende om haar verkeerde keuze reed 
Ridder Bernhard snel naar de Rode Toren om zijn vriend van 

zijn beslissing op de hoogte te brengen. Ridder Otto, die zich re-
gelmatig in zijn ijzeren uitrusting op de omloop van zijn toren 
bevond, zag zijn ‘vriend’ langzaam vanuit het zuidwesten nader-
bij komen. Hij had een sterk vermoeden waar Ridder Bernhard 
vandaan kwam en was er op dat moment volledig van overtuigd 
dat Plechtrude haar keuze had gemaakt en dat Ridder Bernhard 
haar hand had gewonnen. Deze gedachte bracht de haat ten op-
zichte van zijn ‘vriend’ in alle hevigheid tot leven en door jaloezie 
gedreven bracht hij zijn pijl en boog vast in gereedheid. Intus-
sen naderde Ridder Bernhard snel en op het moment dat deze  
Ridder Otto met een blij gebaar begroette, verliet een pijl de boog 
van Ridder Otto en doodde de Heer van Dorenweerd ter plaatse. 
Twee dagen later hoorde Ridder Otto wat er precies was geschied 
en hoe Ridder Bernhard bij Plechtrude en haar vader had gepleit 
om de liefde van Ridder Otto voor Plechtrude te beantwoorden. 
Vanaf die dag sloot hij zich in grote wanhoop op in zijn toren 
en liet zich niet meer zien. Zijn intense wroeging deed hem snel  
verzwakken en niet lang daarna vond hij zijn gewilde dood.

Plechtrude was door het bericht van de dood van Ridder Bernhard 
volledig geknakt en ontvluchtte haar vertrouwde omgeving. Zij 
trok zich met een intens verdriet terug in het klooster Eymeren bij 
Valburg. Toen ook zij haar laatste adem uitblies, gebeurde dit met 
Bernhards naam op de lippen. Op de Rode Toren was het sindsdien 
niet meer pluis want menig voorbijganger zag daar bij het maan-
licht op de trans van het kasteel een zwart geklede ridder rusteloos 
heen en weer zweven. Men was van mening dat Ridder Otto van de 
Rode Toren geen rust had in zijn graf.

Bron: In ’t Gelderse Rijnland rondom Doorwerth 1932
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