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Mijn lagere school in Heteren
De Engelse veteraan en het
Nederlandse bloemenmeisje

75+

woont
tevreden

in Heteren

Achter de schermen
met Martijn

GRATIS
ZONNEBRIL OP STERKTE

bij aankoop van een complete bril op sterkte

Niet scherp zien kan veel ongemakken veroorzaken in
het dagelijks leven. Zoals in het verkeer, op het werk
of bij het gebruik van de computer. Daarom is het
verstandig om uw ogen regelmatig te laten ‘checken’.
We zien u dan ook graag bij Van IJzendoorn Optiek.
U kunt dan meteen de NIEUWE COLLECTIES bekijken
en gebruik maken van onze najaarsactie.
Bij aanschaf van een complete bril ontvangt
u namelijk een GRATIS RAY-BAN
ZONNEBRIL OP STERKTE* of een
andere merkzonnebril uit onze
collectie zoals Jaguar of Guess.

Graag tot ziens bij
Optiek van IJzendoorn!

* Deze actie is geldig t/m 31 maart 2018. Vraag naar de voorwaarden.

Polenplein 28, Driel
Telefoon (026) 4743273
www.optiekvanijzendoorn.nl
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Tijdens de eerste weken van 2018 vielen met name cijfers op, 47 graden in
Sydney, 4 meter sneeuw in Zuid-Zwitserland, 3,5 op de schaal van Richter
in Groningen, -40 graden in Canada, maar ook Arnhem kwam voorbij.
In een bericht op de Telegraafsite stond dat Arnhem in de top vier van Nederland is geëindigd. Het ging hier om de ranglijst van steden waar de lucht het
meest is vervuild… Gelukkig werden er in Heteren geen waterhoogterecords
gebroken.
Wanneer we het toch over cijfers hebben. Voor u ligt alweer de 18e editie van
de Peperbus!
In deze Peperbus weer een mix van geschiedenis, sport, cultuur en persoonlijke verhalen. De discussie over het centrumplan gaat naar een hoogtepunt.
Krijgen we wel of geen vervolg op het mooie gebouw dat er nu al staat? Blijft
de Kerkuil mijmeren over oude ambachten of krijgen we er toch ruimte voor?
Ook aandacht voor de kinderen deze keer. Teun Blijderveen is van zijn fietsen
af, de tafeltennissers van HTTC’71 gaan naar een hoger plan, de volwassenen
denken na over de toekomst van het onderwijs voor onze kinderen in
Heteren en we denken zelfs aan de kinderen over de grens.
We gaan er weer een mooi jaar van maken! Veel leesplezier.
De redactie van de Peperbus

Foto cover Daan van Oort, #AJIHB, ofwel AlsjeinHeterenbent
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Mijn lagereschooltijd
in Heteren

Kleuterschool ‘Hummelhonk’

4

Het lijkt lang geleden, maar in 1985 ging de lagere school over in de huidige basisschool. Om de overgang makkelijker te
maken werd de kleuterschool opgenomen in de basisschool. Iedereen boven de veertig heeft het ‘oude systeem’ nog meegemaakt. De lagere school van vroeger was een totaal andere school dan de basisschool van nu.

In Heteren zijn drie basisscholen: een protestants-christelijke,
een openbare en een rooms-katholieke school. Speciaal voor de
Peperbus vertellen Riet (64 jaar), dochter Jacqueline (45 jaar)
en (klein)dochter Fiorella (10 jaar) over hun lagereschooltijd in
Heteren. Het is uniek om drie generaties bij elkaar te hebben, die
in Heteren op dezelfde school hebben gezeten.
“Mijn opa en oma Kuipers woonden in Heteren”, vertelt Riet. “Wij
woonden zelf in Lakemond, een buurtschap tussen Randwijk en
Opheusden. Elke dag ging ik op de fiets naar opa en oma, en dan
vandaar lopend naar de Onze Lieve Vrouwe rooms-katholieke
school. Tussen de middag at ik een broodje bij mijn oom en tante.
Er waren vier klassen, waarvan twee combinatieklassen, in het
schoolgebouw uit 1920. De twee klassen van de kleuterschool
waren in het gebouw dat er naast stond, waar later Krek Wak Wou
is gekomen. De hoofdmeester woonde op de hoek naast de school.
Ik leerde schrijven met een inktpen. Die moest je na het schrijven
schoonmaken met een inktlap. En na de tijd moest ik dat wat ik
geschreven had, afvegen met een vloeipapier. Het was streng op
school; ik was linkshandig, maar moest met rechts leren schrijven.
Soms moest je voor straf in de hoek staan, met je rug naar de klas.
Het was in mijn lagereschooltijd overigens normaal dat je ouders
nooit op school kwamen, dat is nu wel anders. De kinderen waren
naar mijn mening allemaal gelijk, er waren geen ‘drukke’ kinderen.
De pastoor kwam één keer per week op school, voor de catechismus. We kregen dus les in het katholieke geloof. Wat ik
me ook goed herinner, is het oefenen van het Wilhelmus voor
Koninginnedag. We gingen dan op 30 april naar het gemeentehuis en de burgemeester nam daar de aubade af. Daarna gingen we
spelletjes doen in de straten van Heteren.”
Jacqueline vult haar moeder aan als het gaat over de locatie van
haar lagere school: “Ik ging eerst naar de kleuterschool met de
naam ‘Hummelhonk’. De school, het leek een soort noodgebouw,
stond op de hoek van Bretagnesingel en Onze Lieve Vrouwestraat. De speeltuin is er nog steeds. Er was overigens nog een
kleuterschool in Heteren, die heette Dolfijn. Na de kleuterschool
ging ik naar de lagere school De Haafakkers. In 2009 is de school,
die tegenover de Klimboom stond, verwoest door brand. In mijn
tijd mochten de kinderen niet naar school fietsen; we moesten
lopen. Tussen de middag gingen we naar huis om een broodje te
eten. Dat is tegenwoordig lastig, omdat in veel gevallen allebei de
ouders werken. De schooldokter en de schooltandarts kwamen bij
ons op school. Voor het schoolzwemmen ging ik iedere week naar
Zetten. Wat ik me ook herinner is dat ik in de documentatiebak
een onderwerp moest zoeken voor een spreekbeurt. Dat was altijd
wel spannend om te doen, een spreekbeurt voor de hele klas! We
kregen computerles, er waren twee computers op school. En om

DOOR jelle loosman

televisie te kunnen kijken werd de televisie de klas in gereden. En
oh ja, dia’s werden met een diaprojector op een wit scherm vertoond. Aan het eind van het schooljaar deden we bij de gymles
apenkooi, dat was een dolle boel. Later is het volgens mij verboden,
veel te gevaarlijk.”
De tienjarige dochter van Jacqueline gaat naar basisschool
De Haafakkers in de Brede School de Vogeltuin. “Ik zit in groep
zeven en vind het helemaal geweldig om naar school te gaan. Op
het schoolplein is een pannaveld en een klimrek. Alle kinderen
blijven de hele dag op school en om kwart over twee is de school
uit. Ik ga vaak naar mijn opa en oma na school. In de klas werken
we in groepjes, in tweetallen en soms alleen. Het digibord wordt
gebruikt om televisie te kijken, bijvoorbeeld een aflevering van
Klokhuis of het Jeugdjournaal. Ook hebben we soms les in het
computerlokaal, daar staan 26 computers. Tijdens ‘blokuren’
kunnen we kiezen tussen onderwerpen als nieuwsbegrip, spelling
of rekenen. En we werken met Leer- en Veerkracht op school, we
krijgen bijvoorbeeld aan het begin van het jaar een gelukspoppetje.
Eén keer per week krijgen we les van de enige meester, het is de
muziekmeester. Hij bespeelt echt veel instrumenten: accordeon,
gitaar, viool en keyboard. Viool spelen is mijn favoriet. We leren
nu noten en het verschil tussen majeur en mineur. Twee keer per
jaar krijg ik een rapport, het zit in een klapper. Er staat altijd iets
bijgeschreven, bijvoorbeeld dat je een doorzetter bent. Dat vinden
kinderen leuk om te lezen, ja toch!”
Riet merkt op dat ze de vakanties vroeger altijd zo lang vond
duren. “Ik verveelde me echter nooit tijdens de vakantie, want ik
speelde altijd buiten en was veel op de boerderij. Maar misschien
ging ik gewoon erg graag naar school.” Fiorella knikt instemmend
en zegt: ”Ik vind vakantie ook lang duren oma, ik ga ook graag
naar school, want school is leuk!”
Jacqueline tot slot: “De allerbeste vriendin van Fiorella is een
dochter van mijn allerbeste vriendin uit mijn lagereschooltijd in
Heteren. Dat vind ik zo leuk!”
Zo zie je maar, de lagereschooltijd in Heteren van Riet, Jacqueline
en Fiorella is een onvergetelijke tijd en zorgt voor verbinding!
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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.

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

NU GRATIS
INMETEN
bij elke nieuwe
opdracht

Van de petroleumboer tot de hoefsmid
Ontegenzeggelijk roept deze toren bij mij altijd weer nostalgische gedachten op. Deze keer gaan mijn herinneringen
naar oude ambachten die ik in mijn jeugd in Heteren heb
leren kennen.

En oud zijn ze natuurlijk in dit dorp al heel gauw omdat er
vandaag de dag bijna geen oude ambachten meer te vinden
zijn. Bijvoorbeeld de schoenlapper waarvan wij er ooit twee in
Heteren hadden. Mijn herinneringen gaan dan meteen uit naar
zijn werkplaats, waar de geur van het leer en de lijm zo kenmerkend je neus binnen drong. Waar je nog terecht kon om lappen
over de neus van schoenen te laten zetten, wanneer die neus met
het voetballen compleet was vernield. Toen vaak ook bittere
noodzaak omdat de financiën van menig gezin niet toereikend
waren om dan maar nieuwe schoenen te kopen.
Wie kent nog de befaamde petroleumboer, die met paard en
wipkar de kookstelletjes van zijn klanten aan het branden hield?
We beschikten tenslotte allemaal over het overbekende donkergrijze blikje met tuit. De Butagasfles en het latere aardgas werden zijn ondergang.
De specifieke herenkapper, waar er in dit dorp ook ooit twee van
gevestigd waren. Kappers, die doorgaans vaak maar één manier
van knippen kenden en dat was het zogenoemde ‘bloempot’model. Dat betekende, opscheren tot waar de bovenkant van je
hoofd begon en zelden onderscheid in kapsels. Vooraf afspreken
kende men niet, je stapte naar binnen en werd meestal gelijk geholpen. En wat we vandaag de dag zeker niet kennen is, dat de
toenmalige kappers een witte stofjas droegen waarvan de noodzaak mij nog steeds enigszins onduidelijk is. Er werden toen ook
nog regelmatig mannen geschoren en als er was ingezeept dan
ging de kapper steevast met zijn scheermes over een, in mijn beleving, magische leren riem om vervolgens met het scherpe mes
de baard vakkundig te verwijderen.
Ook het ambacht van de slager is al heel lang uit ons dorp verdwenen. De vakman die in het achterhuis zelf zijn varkens en koeien
slachtte, uitbeende, worsten maakte en al dat lekkers kakelvers
in zijn winkel verkocht. Maar ook de slager die nog het soepbot
verkocht waar menig huisvrouw voor het weekend de soep van
‘trok’. Wie van de ouderen heeft het niet één of meerdere keren

meegemaakt dat na het wegen werd gevraagd: “Mag het ietsjes
meer zijn? ”
En waar is de echte melkboer gebleven? Die zijn wij waarschijnlijk allang vergeten. De man die met losse melk langs de deuren
trok en menig pannetje vulde. Waarover soms zelfs stiekem
werd gefluisterd dat de melk met wat water werd aangelengd.
Die later de melk, pap en yoghurt in flessen bij de voordeur zette
en in zijn boekje bijhield wat hij had geleverd. Afrekenen was in
die tijd vaak een wekelijks ritueel.
Dat gold eveneens voor de bakker, die zelfs dagelijks het versgebakken brood bij zijn klanten aan huis bracht. De ambachtsman,
die iedere dag vroeg in de nacht opstond om zijn brood te bakken. Nu heet zo’n man tegenwoordig een warme bakker omdat
hij in tegenstelling tot de supermarkt zijn brood nog zelf in de
oven bakt. Maar het ambacht van bakker had, toen Heteren er
nog over beschikte, geen toevoeging van warm nodig, je kende
een bakker niet anders. We hadden er ooit vijf geloof ik, maar
ook dat ambacht hebben we, misschien wel met elkaar, het dorp
uit ‘gejaagd’.
Wat te denken van de wagen- of radmaker, ook zo’n bijzonder
ambacht waar ik vroeger met veel bewondering tegenop keek.
Ambachtslieden die in staat waren een vrachtwagen vanaf de
chausseebalken bijna geheel en al met de hand op te bouwen. Hoe
vaak stond ik vroeger niet met open mond te kijken in de smederij van de dorpssmid als die met forse klappen het ijzer smeedde
op het aambeeld, weer gloeiend heet stookte in het vuur en opnieuw vakkundig bewerkte tot het verworden was in wat hij voor
ogen had. Hoe spannend was het niet wanneer diezelfde smid
een paard van nieuwe hoefijzers voorzag. De magische damp die
opsteeg wanneer het gloeiende hoefijzer in de hoeven van het
paard werd gedrukt. Nog even de nagels er in en het paard klepperde even later de straat weer uit.
Ach ja, prachtige bewonderenswaardige ambachten die wij
helaas misschien wel voorgoed zullen moeten missen. Of worden wij toch nog verrast door inspanningen van de Dorpsraad en
gemeentebestuurders als het gaat om de zakelijke invulling rond
het nieuwe dorpsplein, met oude en misschien wel geheel nieuwe
ambachten?
De Kerkuil.
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Workshop:
Beeldende therapie
Het Knooppunt Mantelzorg Overbetuwe
organiseert op dinsdagmiddag 27 februari een workshop met als thema beeldende
therapie.
Wat is beeldende therapie?

In de bekendste vormen van therapie
wordt veel gepraat. Maar lang niet altijd
kun je met woorden uitdrukken wat er in
je omgaat. Het is soms lastig om erachter
te komen wat je voelt en waarom deze gevoelens je leven negatief beïnvloeden.
Sommige mensen zijn juist zo vaardig
met taal dat hun gevoel wordt ondergesneeuwd door hun verstand. Ook dan
is praten misschien niet de meest voor de
hand liggende vorm van therapie.
Een beeldend therapeut helpt de cliënt
met behulp van beeldende middelen
zoals klei, verf, krijt en tekenmaterialen,
inzicht te krijgen in dat wat er in zijn
leven speelt en hoe hier beter mee om te
gaan. Deze therapievorm gaat niet om
praten maar om doen.
De informatie krijgt u van Lisanne
Reijnen, beeldend therapeut.
De entree is gratis. Wel graag van tevoren
even aanmelden. Telefoon: (0481) 350050
of mail: info@mantelzorgoverbetuwe.nl
Deze workshop vindt plaats in De Ruimte,
Sint Maartensstraat 32 B in Elst en duurt
van 14.00 uur tot 16.00 uur.
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Brandweer Heteren heeft nieuwe
helmen en zoekt vrijwilligers
Brandweer Heteren is als eerste van 41
posten in de regio uitgerust met nieuwe
brandweerhelmen. De helmen zijn voorzien van ingebouwde communicatie,
omgevingsverlichting en een dubbel veiligheidsvizier. Ook zijn de helmen in het
donker beter zichtbaar.

Dan zoekt brandweerpost Heteren nog
steeds nieuwe vrijwilligers. Woon en werk
je in Heteren, ben je sportief en heb je belangstelling voor de vrijwillige brandweer,
meld je dan aan!
Voor meer informatie kunt je contact
opnemen met postcommandant Hemmie
van Alst, telefoonnummer (06) 20 62 13 07.

Jeugd van HTTC’71 schrijft historie
In de afgelopen najaarscompetitie van
de tafeltennisbond NTTB hebben beide
jeugdteams van HTTC’71 voor unieke
prestaties gezorgd.
Het eerste jeugdteam bestaande uit Daan
Barends, Bart Barends en Yoeri Liethof is
kampioen geworden in de eerste klasse.
Daarom mogen zij de komende voorjaarscompetitie uitkomen in de hoofdklasse. Nog nooit eerder speelde een
jeugdteam van HTTC zo hoog. Met hun
werklust, trainingsdiscipline en zeker
ook hun talent zijn de leden van dit team
echt een voorbeeld hoe je je sport kunt
bedrijven; gedreven, maar op een leuke,
sportieve manier!
Het tweede jeugdteam nam in afgelopen
najaar voor het eerst deel aan de NTTBcompetitie. Wat niemand had durven
hopen gebeurde toch. Bodhi, Julian,
Milan en Niels werden kampioen. En
hoe! Ongeslagen. Ook dit heeft HTTC

nog niet eerder meegemaakt. Hun geheim? Een echt team vormen dat met
passie en overleg speelt.
Het bestuur wil hierbij graag ook de trainers in het zonnetje zetten. Bert Liethof
en Hans Wassink zorgen niet alleen voor
de technische en fysiologische ontwikkeling van de jeugd, maar trainen net zo
goed op gedrag en mentale weerbaarheid.
Dat maakt tafeltennis ook zo mooi… een
goede mentaliteit maakt dat je wedstrijden wint, zelfs tegen technisch sterkere
spelers. Het bestuur dankt beide trainers
hiervoor zeer!

Goede toekomst voor
honderd kinderen

De toekomst van onze kinderen!
Open discussie over de
toekomst van het onderwijs in Heteren

Stichting OKE is een organisatie in
Heteren die geheel bestaat uit vrijwilligers en via sponsoring er voor zorgt
dat kinderen naar de middelbare school
kunnen gaan in Sondu, in het zuidwesten
van Kenia. In januari is onze honderdste
student naar de middelbare school gegaan! Honderd kansarme kinderen kunnen nu een betere toekomst tegemoet
gaan. Sommige studenten kunnen (met
een beurs) zelfs naar de universiteit. Tot
nu toe waren er dat vijftien. Eén van hen,
Victor Odongo, is zelfs cum laude geslaagd. Stichting OKE werkt nauw samen
met het MES comité, onze partnerorganisatie in Kenia. Dit comité is goed op de
hoogte van de omstandigheden van de
kinderen en hun families.
Stichting OKE heeft een ANBI-status.
Daardoor kunnen giften fiscaal aftrekbaar zijn.
Wilt u meer informatie, kijk dan op onze
website www.stichting-oke.nl

Eerste popquiz
Heteren een feit

De wereld om ons heen verandert constant. We willen onze kinderen optimaal
voorbereiden op deze wereld, zodat ze
krachtig en zelfbewust, maar ook met
maatschappelijke betrokkenheid die
wijde wereld in kunnen stappen. Twee
scholen in Heteren, De Haafakkers en De
Klimboom, hebben het initiatief genomen om naar de toekomst van het onderwijs in Heteren te kijken. Zij willen gezamenlijk met diverse partners in Heteren
en daarbuiten kijken hoe het onderwijs in
Heteren toekomstbestendig kan blijven,
ook met een beperkter aantal kinderen
en met de beperkte financieringsmogelijkheden. Hierbij staat het kind centraal.
Het doel is om met de diverse partners,
waaronder de scholen in Heteren, ouders, kinderraden, kinderopvang, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal,
gemeente, Dorpsraad en vervolgonderwijs tot een toekomstvisie te komen op
het onderwijs in Heteren. Welke dromen
hebben we voor de kinderen? Hoe kunnen wij onderwijs passend maken voor
ieder kind? Welke kwaliteit moet een
school bieden? Hoe kunnen we voor-

schoolse, buitenschoolse en naschoolse
opvang integreren met het onderwijs,
zodat er optimaal gebruik wordt gemaakt van kennis, enthousiasme en beschikbaarheid van de mensen die zijn
betrokken bij de opvoeding van onze
kinderen? Hoe kunnen we de positie van
het onderwijs verstevigen door het zoeken van maatschappelijke partnerschappen in en buiten het dorp? En hoe kunnen we de overgang naar de middelbare
school buiten het dorp zo goed mogelijk
laten plaatsvinden? De antwoorden op
deze vragen moeten leiden tot een gezamenlijk visie en beeld van onderwijs in
Heteren, aangepast aan de veranderende
eisen van de tijd.
Teamleden, directeuren, medezeggenschapsraden van bovengenoemde scholen en de bestuurders van de stichting
waar de twee scholen bij aangesloten zijn,
hebben met de verschillende partners
contact gezocht om in het komende half
jaar met elkaar na te denken over de toekomst voor het onderwijs en de kinderopvang. De initiatiefnemers hopen op
veel bijval. Ze nodigen iedereen uit om
mee te praten.
(0481) 350 003 Batavorum
(0481) 353 715 Stisamo

Op zondag 24 december is in Cafe 41
de eerste Heterense popquiz gehouden. Teams uit de hele regio togen naar
Heteren om mee te kunnen doen. Na een
avond popquizzen was het team Supernative Dark Horse de winnaar. Team De
Badmutsen werd tweede.
Met dank aan Ilja Portengen, en Michel
Goossens voor de locatie/organisatie,
Harry de Man voor de muziek en Jan van
Brakel voor het samenstellen en presenteren van de quiz.
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Ga 6 februari mee naar de raadsvergadering

Toekomst Hart van Heteren op het spel
college van B&W en naar alle politieke partijen.
Sinds die brief lijkt de politiek in beweging te
gaan komen.

Het is een zeer spannende fase in de realisering van het
HART van Heteren. Waar het dorp een winkelhart nodig
heeft voor de toekomst denkt de ontwikkelaar dat er onvoldoende animo is bij ondernemers. Wie blijven er wonen in
een dorp zonder winkels? De ontwikkelaar zou het liefst winkeloppervlakte omzetten in woonruimte. Heteren heeft zich
dertig jaar ingezet voor het hart. NIET om uiteindelijk woningen te bouwen. ONBESPREEKBAAR.
Negen maatschappelijke organisaties in Heteren hebben begin januari een zeer duidelijke brandbrief gestuurd naar het

Op 6 februari om 19.30 uur is een raadsvergadering waarin het onderwerp Hart van Heteren
(wonen i.p.v. winkels) wordt besproken. Hierbij een oproep aan alle inwoners om dinsdag
6 februari deze raadsvergadering bij te wonen.
We willen graag met veel Heterenaren de juiste, constructieve,
transparante toon zetten!! We gaan de gemeenteraad ‘helpen’
een goede keuze te maken… ga jij ook mee?
Verzamelen 6 februari 18.30 uur bij de Brede school. Om 18.45 uur
vertrek! Iedereen kan mee! Laat even weten of je komt, met hoeveel personen, met of zonder auto.
bert@heterensociaal.nl

STEUN HET DORP.
HET IS NU OF NOOIT EEN HART VOOR HETEREN.

Cursus Omgaan met hersenletsel voor familie en naasten
CVA-ketenzorg Arnhem e.o. en Stichting NAH Gelderland hebben de cursus
Omgaan met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) voor familie en naasten
ontwikkeld. In samenwerking met het
Steunpunt mantelzorg SWL en het
Knooppunt Mantelzorg Overbetuwe
wordt deze cursus in 2018 aangeboden voor de gemeenten Lingewaard/
Overbetuwe.
Niet Aangeboren Hersenletsel (als gevolg
van bijvoorbeeld een hersenbloeding,
herseninfarct, tumor of ongeluk) heeft
een grote impact op het leven van de getroffene en zijn directe omgeving.
Als mensen na behandeling weer in de
thuissituatie komen is er vaak geen direct contact meer met hulpverleners en
weten familieleden niet altijd waar ze
met hun vragen terecht kunnen. In deze

cursus worden familieleden en naasten
juist ondersteund middels informatie en
lotgenotencontact.
De cursus vergroot uw inzicht en kennis in NAH. In de bijeenkomsten wordt
aandacht besteed aan: de werking van de
hersenen, de gevolgen van hersenletsel,
omgaan met veranderend gedrag, de
mogelijkheden voor ondersteuning en
zorgen voor jezelf.
Heeft u interesse, meldt u zich dan tijdig
aan (voor 15 februari 2018) gezien het beperkt aantal plaatsen (maximaal 15 personen voor beide gemeenten). Plaatsing
op basis van datum van aanmelding.

Voor wie

De cursus is voor iedereen die voor een
gezinslid, partner, familielid of vriend
met NAH zorgt.
Wanneer en locatie

Op woensdag 4 april, 18 april, 16 mei
in “De Ruimte”, St. Maartenstraat 32 B
in Elst
Op woensdag 30 mei, 13 juni, 27 juni bij
SWL, Cuperstraat 9, 6681 AR in Bemmel
Tijd

Van 19.30 tot 21.30 uur
Kosten

Gratis deelname

Voor meer informatie: Marijke Arends, Coördinator Knooppunt Mantelzorg Overbetuwe,
e-mail: marijke.arends@mantelzorgoverbetuwe.nl mobiel: (06) 49 88 10 94
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Blind date met een boek

Presentatie Dijkrijders

boeken. Te leen voor acht weken. Een leuke manier om nieuwe boeken en auteurs
te ontdekken.

Een blind date met een goed verhaal? Van
12 tot en met 18 februari kunnen bibliotheekleden bij de balie in de bibliotheek
een verrassingstas met boeken lenen. Het
type ‘blind date’ kies je zelf.

De boeken worden uitgekozen door de
bibliotheekmedewerkers. Het zijn verrassende boeken die minder vaak de kast
uit komen en die passen bij het thema
op de tas. De bibliotheek verleidt leners
op deze manier tot een uitstapje naar
andere boeken dan ze normaal zouden
pakken, echt ‘out of the box’. Er zijn verrassingstassen voor jeugd en voor volwassenen.
Datum: 12 t/m 18 februari
Tijd: tijdens openingstijden

Een romantische blind date, of liever een
sportieve of culinaire blind date? Kies
een thema en ontvang een tas met drie

Kosten: gratis
Meer informatie:
www.obgz.nl/agenda-heteren

Damclub Heteren
Damclub Heteren is een levendige vereniging die al lang bestaat en veel heeft
bereikt. De senioren hebben in de afgelopen acht jaar drie keer een promotie
mogen vieren. Dit resulteert momenteel
in een plaats in de eerste klasse Zuid van
de Gelderse Dambond. Sinds vorig seizoen is er een tweede team in de senioren
competitie actief. Dit team bestaat voornamelijk uit jeugd van eigen opleiding.
Een andere sterke troef is dan ook de
jeugdopleiding. De ervaren jeugdstaf
heeft een goede basis gelegd waaruit

Onlangs is het boek Dijkrijders gepresenteerd. Dit boek is geschreven door
Peter Rutjes en Jan van Brakel, beiden uit
Heteren. Daan Viergever en Peter Boots
uit Zetten zijn Peter en Jan later gaan versterken. Het boek gaat over het openbaar
vervoer in deze streek, per bus vanuit
Andelst. Vanuit Andelst werd Heteren
hierin voorzien.

een Nederlands kampioen en diverse provinciale kampioenen zijn voortgekomen.
Ook stroomt nu al een aantal junioren
door naar de senioren. De jeugd speelt
op maandag en/of vrijdag van 19.00 tot
20.00 uur in Zalencentrum de Bongerd.
Mocht u na het lezen van dit artikel
interesse hebben en informatie willen
ontvangen, neem dan contact op met

Het boek beschrijft de geschiedenis van
de stalling Andelst die in gebruik was bij
respectievelijk VELOX, BSM en ZuidOoster vanaf de Tweede Wereldoorlog
tot 1990. Dit boek is geschreven vanuit
het perspectief van het (rijdende) personeel en geeft de sfeer rond dit rayon
goed weer. De schrijvers merken op dat
de chauffeurs hun eigen uitleg gaven aan
wat er op het hoofdkantoor bedacht werd
om zo de passagiers nog beter te kunnen
bedienen. De chauffeurs wisten immers
vaak beter hoe de zaken in en rond de bus
verliepen.

secretaris Jan van Brakel, (06) 23 06 42 09
of voorzitter/jeugdleider H. Hoksbergen,

Mocht u interesse hebben in een

(026) 472 33 87.

exemplaar van het boek Dijkrijders
neem dan contact op met Jan van Brakel,

Gratis kindercollege in de Bibliotheek Heteren
Karel de Grote, een spannend ridderverhaal (9+)
Over keizer Karel de Grote is in de Middeleeuwen een spannend verhaal geschreven: Karel ende Elegast. Historische
Kring Midden-Betuwe komt op 8 februari van 16.00 tot 17.00 uur in Bibliotheek
Heteren vertellen over de avonturen van
Karel, een duistere ridder, een gevecht en
12

een list. Wil je zeker zijn van een plaatsje?
Meld je dan aan via heteren@obgz.nl.

Benieuwd naar andere activiteiten in
Bibliotheek Heteren? Kijk op www.obgz.nl/
agenda-heteren

(06) 23 06 42 09 JTvanBrakel@hotmail.com
Peter Rutjes (06) 22 24 89 09,
rutjesoyztrekkers@gmail.com

Terugblik op gesprekken over de leefomgeving
We kijken als gemeente terug op acht
mooie Overbetuwe Cafés en een gezamenlijke bijeenkomst afgelopen 30 januari,
waarin we in gesprek gingen over uw leefomgeving. Stuk voor stuk bijeenkomsten
waar we betrokken inwoners troffen en
een goed inhoudelijk gesprek hadden.
Ook op het digitale platform kwamen
waardevolle reacties binnen. Het levert
ons belangrijke inbreng voor onze nieuwe Omgevingsvisie, dank u wel hiervoor!
Wat regelt een Omgevingsvisie?

In de Omgevingsvisie komt te staan hoe
de omgeving er in de toekomst uit moet
zien. Hoe leeft u in 2040? Gaat u met een
zelfrijdende auto of met een elektrische
fiets naar uw werk? Waar in de Betuwe
wilt u een rustige wandeling maken? Wat

doen we met duurzame energie, windmolens plaatsen? Hoe gaan we om met
hevige buien? En als u buiten sport, wat
en waar doet u dat dan? Dit zijn enkele
vragen die hiermee te maken hebben en
die de afgelopen maanden centraal stonden. We gingen in gesprek met inwoners
en hoorden zo wat zij belangrijk vinden
voor hun dorp.
Vervolgtraject

Nu we de onderwerpen die te maken
hebben met de leefomgeving besproken
hebben met inwoners en ondernemers,
maken we de Omgevingsvisie. Deze bespreken we vervolgens met ons college
van burgemeester en wethouders. Daarna gaat het ongeveer halverwege 2018 ter
besluitvorming naar de gemeenteraad.

Een muzikale boot op de helling

Kinder- en zorgboerderij Overbetuwe
Op de kinderboerderij
hebben we op dit ogenblik drie geiten, waarvan
een drachtig is, dus in het
voorjaar hebben we er waarschijnlijk vier
of vijf. Er is nog een Fries paard en binnenkort komen er een paard en een pony
bij. We hebben ook een aantal konijnen
en cavia’s, die regelmatig jongen krijgen
en heel wat pluimvee. De kippen, ganzen,
eenden, kalkoenen, pauwen leggen elk
voorjaar eieren en die worden ook regelmatig uitgebroed. Maar ook nu in de winter is er genoeg te doen bij ons op de kinderboerderij. Eind december was er een
kinderfeestje met 9 kinderen waarvan de
jongste 3 en de oudste 7 was. Het was voor
de kinderen een feest om de konijnen te
aaien en een rondje op Eelke te rijden. In
de lekkere warme kantine limonade te
drinken en de jarige toe te zingen. Kom
ook eens langs aan de Uilenburgsestraat
1b in Heteren en kom dan de konijnen of
geiten aaien.
Voor informatie over onze boerderij kun
je kijken op www.gezinsboerderij.nl.
Wil je op de hoogte blijven van alle activiteiten
op de kinderboerderij “like” dan
www.facebook.com/kinderboerderijoverbetuwe.
Je kunt ook bellen met (026) 472 07 07.

Sinds het voorjaar van 2017 wordt met
man en macht gewerkt aan een nieuwe
productie van Music Herveld. Regisseuse
Samantha Janssen, muzikaal leider Jarno
Scholten en een twintigtal enthousiaste
spelers hebben de kiel gelegd van de musical; ‘Het Laatste schip’ welke 20, 21 en
22 april 2018 in première zal gaan.
Basis voor deze productie is een door
popster Sting gecomponeerde musical.
Het vertelt over een dorpje waar iedereen werkt in de scheepsbouw, totdat de
scheepswerf gesloten wordt. Een verloren zoon keert echter terug om wellicht

het tij te keren…
Bij ‘Scrooge’ was Music te gast in de
pannenkoekenboerderij aan de Linge
en voor ‘Het Laatste Schip’ wordt het
bedrijfspand aan de Binnenstraat in
Herveld omgedoopt tot een heus theater.
We hopen u in april te mogen ontvangen bij de tewaterlating van ‘Het Laatste
schip.’

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 19 maart jouw artikel naar
hetereninactie@peperbus-heteren.nl. Een
bericht voor ‘Heteren in actie’ telt maximaal 140-150 woorden. Eventuele foto’s

Voor meer informatie:

graag met voldoende resolutie aanleveren.

http://www.stichting-music.nl/

Op basis van beschikbare ruimte wordt de

Facebook:

grootte van de foto aangepast. De volgende

https://www.facebook.com/stichtingmusic/

Peperbus verschijnt op 13 april 2018.
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Geschiedenis was voor velen een saai vak. Onzinnige feiten en jaartallen uit een ver verleden waren niet aan u besteed. Een
vluchtige en populaire documentaire over een Zuid-Amerikaanse samenleving met bloederige onthoofdingsrituelen, over hooggeplaatste nazi’s op zoek naar zwarte magie en de daarbij horende overwinningen, over Vikingen met gewelddadige plundertactieken, vinden wij soms amusant. Maar hoe wij Nederland zijn geworden gaat de meeste mensen al te ver.

DOOR sebastiaan jansen

De Historische Kring Midden-Betuwe
schrijft geschiedenis in onze regio
Er is een geschiedenis die ons altijd interesseert. Dat
is onze regio-geschiedenis. Begin met iemand over
personen uit ons dorp of een verhaal uit de tijd van
de houten gulden en we kunnen er uren over praten.
De Historische Kring Midden-Betuwe kent deze
verhalen en onze geschiedenis.
In 2012 ontstond de Historische Kring MiddenBetuwe uit een andere Historische Kring, namelijk
die van Kesteren en omstreken. De werkgroep ‘Zetten’
ontwikkelde zich tot onze eigen Historische Kring.
Secretaris Ton Janssen vertelt: “Mensen uit Kesteren
waren niet geïnteresseerd in ons gebied en uit onze regio gingen mensen niet betalen voor een Historische
Kring uit Kesteren. De logische vervolgstap was om
onze eigen kring op te richten.”
De Historische Kring Midden-Betuwe bestaat uit
meerdere werkgebieden, namelijk Andelst, Hemmen, Herveld, Randwijk, Zetten en Heteren. Binnen
de vereniging zijn er verschillende werkgroepen,
die zich richten op archeologie, genealogie en het
inrichten van een documentatiecentrum. “Bij de
Kring komen veel vragen binnen over de geschiedenis van onze regio. Genealogie is de werkgroep waar
de meeste vraag voor is. De mensen willen graag weten waar ze vandaan komen en hun afkomst weten.
Archeologie wordt interessant wanneer een bepaald
stuk land of gebouw ter sprake komt. Wie hebben er
gewoond in die bekende boerderij of wie regelde de
veerpont bij Heteren?”, legt Janssen uit. “Het aanleggen van een documentatiecentrum wordt steeds belangrijker. Er is vraag naar informatie en het liefst
digitale informatie. Wij hebben veel informatie, maar
die hebben wij nooit gecategoriseerd. Wij proberen
onze informatie correct en overzichtelijk in een data-

base te krijgen, maar we zijn nog niet lang bezig. Het
vergt veel tijd, maar wij denken dat veel mensen in de
regio dit zeker zullen waarderen en er gebruik van willen maken.”
“De Gemeente schakelt ons soms in voor archeologisch onderzoek bij nieuwbouw, maar bekommert
zich helaas te weinig om onze geschiedenis. Er zou
veel meer onderzocht en behouden moeten blijven.
Maar helaas gaat bij de politiek de technologische en
economische vooruitgang voor”, weet Janssen.

Het schip de Batauwer was
een beurtvaartschip dat
op geregelde, vastgestelde,
tijden van Wageningen naar
Arnhem voer. Het schip

Het hoofdkwartier van de Kring zit in de bibliotheek
in Zetten. Een lidmaatschap is relatief goedkoop en
makkelijk te verkrijgen. “Wij organiseren per jaar zeven lezingen. Deze worden goed bezocht en niet alleen
door hoogleraren geschiedenis. De lezingen zijn voor
iedereen toegankelijk en interessant. Inwoners vragen ons regelmatig of wij onderzoek kunnen doen in
onze regio. Als het mogelijk is en wij hebben archieven
of aanknopingspunten, dan willen wij dat graag bekijken. Wij brengen een nieuwsbrief uit en maken samen
met de andere Historische Kringen in de Betuwe jaarlijks de ‘Terugblik’. In 2019 willen wij het onderwerp
Market Garden een podium geven, wat ook velen in
de regio interesseert.”

legde o.m. aan bij de loswal
in Heteren. Daar nam het
goederen aan of leverde ze
af. Teven konden passagiers
op- of afstappen. De foto
dateert uit de jaren dertig.

De loswal ligt bij het Veerhuis in Heteren. Vroeger
was daar ook het Heterense
Veer gevestigd. Dat was
een roeiboot die naar de
overkant voer. Het kwam uit

De Historische Kring Midden-Betuwe is een vereniging
met een kleine achterban maar een heel groot bereik.
Een vereniging die zich ook graag voor u inzet. Altijd
al willen weten waar wij vandaan komen, uit welke klei
wij getrokken zijn en waarom wij geen Vikingschepen
aan onze dijken hebben gehad? Je kunt het altijd aan de
Historische Kring Midden-Betuwe vragen.

in de weilanden, waar een
pad voerde naar een café,
dat gelegen heeft in het verlengde van de huidige brug
in de A50. In het schuurtje
werden meel en graan opgeslagen van de molen die
aan de dijk tussen Heteren

Meer info: www.hkmb.nl

en Randwijk stond.
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Ieder jaar in september zijn er in de omgeving van Arnhem herdenkingen in het kader van De Slag om Arnhem. Sommige zijn
kleinschalig en worden bezocht door een paar mensen, zoals bij ons in Heteren aan de dijk. Een herdenkingswandeltocht
zoals de Airborne in Oosterbeek is groter en wordt gelopen door duizenden mensen. Een herdenking maakt emoties los, zoals
het moment van een prachtige stilte, de eerbiedigheid van het aanbieden van een bloemenkrans, een bloemlegging van een
onschuldig Nederlands kind bij het graf van een gevallen geallieerde soldaat. Deze momenten maken mensen van alle leeftijden bewust van de impact van onder andere Operatie Market Garden.

Door Sebastiaan Jansen

Rina Veldhuysens speciale band met een Engelse oorlogsveteraan

De Engelse veteraan
en het Nederlandse
bloemenmeisje
16

In Oosterbeek wordt ieder jaar op de eerste zondag na 17 september, de eerste dag van De Slag om Arnhem, een herdenking
gehouden op de begraafplaats. Daar worden ook bloemen gelegd
door scholieren. Rina Veldhuysen-De Boer (43) deed dit 31 jaar
geleden voor het eerst. “Ik weet nog goed dat ik het een heel gewichtig maar toch prachtig ritueel vond. Van huis uit zijn wij heel
nauw betrokken geweest bij vele herdenkingen in het kader van
Operatie Market Garden en was dit voor mij niet vreemd. Het
heeft iets triests, maar ook iets moois”, vertelt Rina.
Begrafenis in Sunderland

Dit jaar is de veteraan en vriend van Rina en haar familie overleden
in het Engelse Sunderland. Ted Holt stierf op 96-jarige leeftijd. Rina
is met haar man Roland naar Sunderland gereisd om daar afscheid
te nemen van hun vriend. “Het was een heel emotionele dag, waarbij
we een goede vriend verloren, maar ook vrienden hebben gemaakt.
Wij zijn daar geweldig opgevangen en begeleid door de vele veteranen die er nog steeds zijn. In Engeland is een hechte gemeenschap
van veteranen, die elkaar steunen en samen komen.”
“In Engeland is de veteraan nog net niet heilig. De onderlinge verbintenis tussen de soldaten buiten dienst maakt het een hechte
gemeenschap van mensen, die samen evenementen organiseren
en elkaar geregeld opzoeken. De Engelse veteranen worden hier
heel goed opgevangen en eerbiedig behandeld. Dat is in Nederland
beter dan in Frankrijk bijvoorbeeld, geven de Engelse veteranen
aan”, weet Rina.
Het begin van de vriendschap

Rina weet nog heel goed hoe de vriendschap met Ted Holt begon.
“Ik stond bij de eerste rij oorlogsgraven en heb mijn bloemen bij
een van de graven gelegd. Tegenover mij stond een Engelse veteraan. Hij was heel vriendelijk en ik kreeg direct het gevoel dat ik
hem al heel lang kende. Ted was een innemende persoonlijkheid.
Wij hebben adressen uitgewisseld en daarna begon het schrijfcontact tussen Ted en mij.”
“In 1990 hebben wij, mijn familie en ik, Ted uitgenodigd voor de
festiviteiten die er toen georganiseerd werden voor de viering van
45 jaar vrijheid in Nederland”, gaat Rina verder. “Wij woonden
inmiddels in Wageningen. Daarna is hij ieder jaar in september
geweest, tot drie jaar geleden, omdat dit fysiek niet meer mogelijk
was. Wij bezochten veel verschillende herdenkingen en bezochten
menig herdenkingsmonument. Wij zijn samen meerdere malen
met hem naar Normandië geweest, waaronder de grote zeventigste herdenking van D-Day. Mijn man Roland is nog met Ted naar
Duitsland geweest waar hij ook nog gevochten heeft in de Tweede

Wereldoorlog. Wij zijn zelf ook naar Engeland gereisd, omdat
wij allemaal uitgenodigd waren voor zijn negentigste verjaardag
in Sunderland. Het was een geweldige reis met een schitterende
ontvangst. Wij hebben samen veel meegemaakt.”
Toeval

“De vriendschap is eigenlijk toevallig ontstaan. Ted heeft nooit
meegevochten in De Slag om Arnhem. De veteranenclub heeft
Ted gevraagd of hij niet een keer mee wilde naar de herdenking
in Oosterbeek, omdat er niet genoeg veteranen waren voor de
herdenking. Ted wilde wel mee en dus bij toeval hebben wij elkaar
ontmoet”, lacht Rina.
Ted Holt kwam op D-Day voor het eerst in actie tijdens de
Tweede Wereldoorlog. Hij ging met andere soldaten in een
zweefvliegtuig naar de andere kant van het Kanaal en moest landen in Normandië. Zij landden in de buurt van Ranville. Zijn eenheid had de taak om de later zo genoemde Pegasus-brug te veroveren, wat lukte. Na de grote zege in Normandië is Ted meegegaan
naar de Ardennen waar hij deelnam in de slag die later bekend
werd als het Ardennen Offensief. Daarna is hij doorgegaan naar
Panningen. Hij is aan het front geweest bij Wesel en nam vervolgens deel aan de opmars naar Berlijn om daar de Russen te ontmoeten. Ted Holt maakte de zegetocht van dichtbij mee.
“Ted heeft nooit echt hoeven vechten. Hij zat bij de verbindingstroepen en heeft eigenlijk nooit hoeven schieten, maar toch wel
veel van de gruwelijkheden van dichtbij gezien. Daar praatte hij
met mij nooit over. Hij vertelde geen afschuwelijke verhalen over
de oorlog. Hij wilde geen held zijn. Ted was een nederig man. Met
mijn man Roland heeft hij het wel vaker over veldslagen gehad,
maar met mij eigenlijk nooit.”
“Ted is nog een tijd in dienst gebleven en heeft nog in Palestina gediend. Na zijn carrière in het leger is hij gaan werken bij de Engelse
telefoonservice. Hij heeft een prettig leven gehad waarbij hij voor
iedereen een vriend was”, vertelt Rina. “Ted heeft ook een boek geschreven, waar hij zeer trots op was. ‘Straight From The Horse’s
Mouth’ is de titel van het boek, dat vertelt over zijn leven en oorlogservaringen.”
Rina woont nu al heel lang met haar man Roland in Heteren.
“Maar de vieringen in Wageningen en in Oosterbeek sla ik nooit
over. Ook de landingen in Ede bezoek ik ieder jaar. Maar uiteindelijk blijft 17 september een bijzondere dag en dat gevoel zal nu
zonder Ted nog sterker worden. Hij was een fijne en bijzondere
vriend.”
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Eenvoudige website,
betaalbaar en snel opgeleverd!
eenvoudige-website.nl
HETEREN bv

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

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

WWW.JACOBSHETEREN.NL

info@eenvoudige-website.nl
(06) 28 28 64 28
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In 2016/2017 hebben vrijwilligers van Forte Welzijn gesprekken gevoerd met zo’n 140 inwoners van Heteren van 75 jaar en
ouder. De uitkomsten geven inzicht in de leefsituatie van de oudere inwoners van ons dorp. Een greep uit de belangrijkste
onderwerpen: wonen, vervoer en dagbesteding, die ook besproken zijn in een dorpsgesprek.

DOOR Roelie van der Weide

75+ woont
tevreden
in Heteren
Veel belangstelling

Wonen

voor het dorpsgesprek.

83% van de ondervraagden is over het algemeen tevreden over de woonsituatie. 15% maakt zich zorgen
hoe het verder moet als er meer zorg nodig is en de
woning niet geschikt is. Zeker bij mensen die verder
van het centrum wonen, speelt deze vraag. Meer (gelijkvloerse) woningen, die goed aanpasbaar zijn, in het
centrum geven mensen de mogelijkheid om zo lang
mogelijk zelfstandig boodschappen doen en daardoor
sociale contacten onderhouden. Ook is duidelijke
informatie over (de financiering van) woningaanpassing welkom.
Vervoer

77% van de ondervraagden vindt het vervoer voldoende tot uitstekend. Wel is opgemerkt dat het openbaar
vervoer onvoldoende is en men daardoor is aangewezen op eigen auto of vervoer door familie/kinderen.
Over plannen om met een buurtbus tussen Heteren
en Elst te gaan rijden is geen info verstrekt, omdat
hierover nog onvoldoende bekend was
Dagbesteding

Het merendeel van de bezochte ouderen vult de dag
op een zinvolle manier, meestal binnenshuis. Over
de dagbesteding in het dorp is men niet zo positief.
Een derde van de ouderen is niet bekend met de mogelijkheden of wil er niets over zeggen. Over de voorzieningen in het dorp is men gematigd positief. Er
zijn verschillende voorzieningen die men mist, zoals
winkels (bijvoorbeeld een drogist en een discount
20

supermarkt), een eetgelegenheid of een gezellige plek
om koffie te drinken.
De onderzoekers bevelen aan om de huidige mogelijkheden beter onder de aandacht te brengen, anders dan
via internet.
Eenzaamheid

Bijna 12% van de bezochte ouderen is eenzaam; 6%
is soms eenzaam. Op een na, wilden de ouderen hier
niets mee doen.
Mantelzorg

Er wordt relatief weinig gebruik gemaakt van mantelzorg (8%). Onder mantelzorg wordt verstaan: onbetaalde, intensieve zorg voor zieke of gehandicapte
familieleden of bekenden, gedurende lange tijd (meer
dan 3 maanden) en voor meer dan 8 uur per week. Er
zijn wel veel familieleden, vrienden en/of buren die
hand- en spandiensten verlenen.
Doorverwijzing

Sommige ouderen zijn doorverwezen naar het Sociaal
Kernteam als het gaat om bijvoorbeeld vragen rondom huishoudelijke hulp, hulp bij boodschappen en
persoonlijke verzorging, vervoer en dagbesteding.
Ook kreeg de gemeente Overbetuwe vragen doorgespeeld. Hier ging het bijvoorbeeld om het toegankelijk
en schoon houden van het gebied rond de Jumbo, het
plaatsen van een extra bankje bij de Rijn als ontmoetingsplek en een gevaarlijke situatie bij het uitstappen
van de bus aan de Elzenpas.

Te hard rijden werd ook genoemd als knelpunt. De politie controleert regelmatig en inwoners kunnen zelf
een melding doen als er te hard wordt gereden. De komende tijd worden binnen Heteren meer 30 km-zones
ingericht. Het is nog niet bekend waar deze komen.
Dorpsgesprek

Maar liefst tachtig inwoners van Heteren hadden
de moeite genomen om de uitkomsten van het onderzoek te bespreken. Vrij onbekend is bijvoorbeeld dat
je voor 19 euro per maand gebruik kunt maken van
het Liefkensplein (in Liefkenshoek) om koffie te
drinken en lezingen en andere activiteiten bij te
wonen. Voor betaalde hulp in en om huis krijgt www.
gelukkigthuis.nl (085-773 99 97) steeds meer verzoekjes, zodat ouderen langer zelfstandig thuis kunnen
wonen.

over: “Vanuit de huisbezoeken wordt doorverwezen
naar het sociaal kernteam en vindt bijvoorbeeld iemand die eenzaam, is een maatje. Signalen die bij de
gemeente terecht komen, zijn vaak veel praktischer.
Zo hebben we naar aanleiding van de huisbezoeken
het centrum van Zetten toegankelijker gemaakt. In
Heteren is bijvoorbeeld een bushalte aangepast en een
paadje aangelegd bij de Jumbo, zodat mensen veilig op
hun bestemming kunnen komen.”
Het huisbezoekproject is een zogenaamde nulmeting.
Het is nog niet bekend wanneer het onderzoek wordt
herhaald.

Blijf op de hoogte van
de ontwikkelingen via
de nieuwsmailingen van
#HeterenSociaal. Ontvangt
u deze nog niet? Meldt u
aan met een mail naar
info@heterensociaal.nl.

Meer weten en meedoen
De volledige rapportage en verslag van het dorpsgesprek
is te vinden op https://www.fortewelzijn.nl/home-enactueel/overbetuwe/huisbezoeken-75/.

Beleidsplan

Het onderzoek past binnen het Beleidsplan Sociaal
Domein 2017-2021 van de gemeente Overbetuwe. Is
het doel van het onderzoek ‘zelfredzaamheid van inwoners vergroten’ bereikt?
Esther Jansen van Forte Welzijn zegt hierover:
“Vrijwilligers geven informatie waar nodig. Zij zijn
getraind om mensen de weg te wijzen. Uit het tevredenheidsonderzoek blijkt mensen het huisbezoek
positief beoordelen. De informatiemap werd op prijs
gesteld, ook als naslagwerkje.”
Astrid Berns van Gemeente Overbetuwe zegt hier-

Wie wil, kan in 2018 mee invulling geven aan
de uitkomsten van het huisbezoek. Zo gaat
een groepje in gesprek over Liefkenshoek. In de
dorpsraadvergadering van donderdag 16 februari
staat het thema senioren centraal en de vervolgacties op het dorpsgesprek. Komt u ook?
Aanvang 20.30 uur in Café 41 in de Dorpsstraat.
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De groene entree
uit Heteren
en wij iedereen
Allereerst wens
ttend goed
g nog een ontze
ook via deze we
an wij van de
. Ook dit jaar ga
en gezond 2018
inzetten voor
weer vol passie
Dorpsraad ons
ker dorp.
zelliger en leu
een veiliger, ge

In de vorige editie van de Peperbus hebben wij het al aangekondigd, namelijk de
beplanting ten behoeve van ‘De groene entree’. De rotondes zijn verfraaid en er
zijn diverse bomen geplant op de route vanaf de afrit van de snelweg. Hierdoor rijd
je met een nóg lekkerder gevoel ons dorp binnen! De bomen en planten hebben
uiteraard nog even tijd nodig om te groeien en zullen in de lente pas echt tot bloei
komen, maar de basis is gelegd.

Verkiezingsdebat over Heteren
op 5 maart 2018

Ook hebben wij het in de vorige editie van
de Peperbus al kort gehad over de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen die op 21 maart
2018 zullen plaatsvinden. Wij zijn uiteraard
ontzettend benieuwd naar de toekomstplannen van de diverse partijen en daarom
organiseren wij op maandag 5 maart aanstaande een verkiezingsdebat over Heteren
in zalencentrum De Bongerd.
Op deze avond gaan partijvertegenwoordigers met elkaar, maar ook met jou in debat.
Zet deze datum dus alvast in je agenda en
help ons om op 5 maart de politiek een goed
beeld te geven van onze wensen. Mocht
je nog geen voorkeur hebben, helpt deze
avond je uiteraard ook bij het maken van
een juiste keuze.

De agenda is rond

Tot slot melden wij jullie graag dat alle dorpsraadsvergaderingen voor 2018 weer
zijn ingepland. Jullie zijn uiteraard van harte welkom om hierbij aan te sluiten.
Iedere vergadering start om 20.30 uur.
Datum

Locatie

Woensdag 10 januari 2018
Donderdag 15 februari 2018
Maandag 19 maart 2018
Dinsdag 24 april 2018
Woensdag 6 juni 2018
Maandag 3 september 2018
Dinsdag 16 oktober 2018
Woensdag 28 november 2018
Maandag 7 januari 2019 	

De Bongerd, Flessestraat 54
Café 41 , Dorpsstraat 41
Landgoed Heteren, Uilenburgsestraat 3
Porsche Centrum Gelderland, Ressenerbroek 2
Hoogakker, PvMG Groen 23
De Bongerd, Flessestraat 54
SDOO, Polderstraat 22
De Vloedschuur, Kerklaan 4A
De Bongerd, Flessestraat 54

Mocht je vragen hebben of wil je iets betekenen voor het dorp of de Dorpsraad?
Neem dan contact met ons op via info@dorpsraadheteren.nl
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Foto’s van Rico: Manny Fontanilla

Martijn Veenhuizen werkt al een kwart eeuw in de televisiewereld

Achter de schermen
met Martijn uit Heteren
24

“Hé Hanssie? Waar gaat ‘ie nou naar toe?” vraagt van der Gijp zich af. “Die vent is nog gekker dan wij allemaal bij elkaar”,
weet Derksen. In een andere aflevering van Voetbal Inside vliegen de bitterballen de heren om de oren en tussen het slappe
geouwehoer door wordt er ook nog over voetbal gepraat. Bijna iedereen heeft het programma ooit eens gezien. Ondanks de
vliegende bitterballen en de scherpe uitspraken trekt tv ons en willen wij allemaal achter de schermen kijken van de
magische televisiewereld.

Een van deze mensen achter de schermen is de in Oldebroek
geboren maar in Heteren opgegroeide Martijn Veenhuizen.
Veenhuizen was al op jonge leeftijd geïnteresseerd in televisie en
radio. Vanaf zijn zestiende werkte hij bij Keizerstad-radio, waar
hij onder andere sportredacteur was. “Ik wist dat ik na mijn middelbare school voor televisie wilde werken. De studie Journalistiek
leek een logisch vervolg, maar ik werd meerdere keren uitgeloot.
Toen vond ik een studie Videcom. Dit was een korte studie, waarin je alles over televisie maken leerde. Productie en regie waren
belangrijke pijlers in deze studie”, vertelt Veenhuizen.
In 1996 werd de sportzender Sport7 opgericht. Dit was een voorloper van de huidige sportzenders van Fox en Ziggo. “Dat was toen
een revolutionair idee, een zender met alleen maar sport. Ik was net
klaar met die korte studie en kon direct aan de slag in televisieland
en in de sport. Het was een mooie kans, waarbij ik zelf in de productie, voornamelijk voor het Sport7Nieuws, kon werken. Het was een
geweldige leerschool, die helaas na drie maanden ophield. Men was
toen nog niet klaar voor een betaalzender zoals wij die nu kennen”,
weet Veenhuizen. “Ik was nog wel in dienst van Endemol en werd
voor diverse projecten ingezet zoals ook de laatste Elfstedentocht.”
Daarna kwam Veenhuizen na een kort uitstapje terug bij de televisie en verzorgde daar diverse sportuitzendingen. “In 2000
ging ik in op een advertentie waarin Omroep Gelderland op zoek
was naar een producer voor het programma De Televisieman
met Frits Bom. Ik heb vervolgens een aantal jaren in dienst van
Omroep Gelderland gewerkt. Na Omroep Gelderland ben ik
meteen in dienst gekomen van WK Producties/Eyeworks Sport
die de live registraties en programma’s produceerde rondom de
Eredivisie, destijds voor de nieuwe kabelaar Versatel en nieuwe zender Tien/Talpa. Ik ben tien jaar in dienst geweest van
Eyeworks Sport dat tegenwoordig Southfields heet. Voor hen
maakte ik als productieleider onder meer de programma’s rondom
het Nederlands Elftal voor SBS6, Voetbal International, Europa
League en Tour du Jour voor RTL, registratie Euro Hockey
League (het Champions League toernooi van het hockey) en één
van de mooiste producties: drie weken door Europa voor het WK
Honkbal. Na Southfields ging ik als freelancer aan de slag en dat
doe ik nog steeds met veel plezier.”
Veenhuizen werkte onder meer mee aan het programma Voetbal
Inside, al was dit maar een heel klein onderdeel van zijn werkzaamheden. “Als productieleider zorg je dat alles op rolletjes loopt
buiten de uitzending om. Dat valt bij een live programma als Voetbal Inside niet altijd mee. Maar de regisseur had het moeilijker dan
ik. De mannen van Voetbal Inside houden zich niet altijd aan het
draaiboek en dan moet je als regisseur flink schakelen. Buiten de

DOOR sebastiaan jansen

uitzending om was het vaak rustig en waren het allemaal professionals. Dat maakte het werken daar plezierig”, legt Veenhuizen
uit. “Het omgaan met ‘televisiesterren’ lijkt moeilijker dan het
is. Ze zijn allemaal wel een beetje ijdel, want ze willen hun gezicht
graag voor de camera. Anders doet iemand niet mee aan een show.
Maar als ik mijn werk professioneel doe, dan werken ze allemaal
goed mee.”
“De kick van Voetbal
Inside of andere liveevenementen zoals het
EK damesvoetbal bijvoorbeeld is het moeten
presteren op het juiste
moment. Je kunt alles inplannen en organiseren,
maar zodra de uitzending begint, moet het allemaal gewoon kloppen.
De spanning van dat
moment maakt mijn werk het mooist”, vertelt Veenhuizen. “Als
productieleider ben je de zakelijk leider en is de regisseur de artistiek leider. Hij laat weten welk beeld hij wil, en ik kijk en probeer
te verzorgen of dit praktisch kan. Ik ben sterk in de organisatie en
niet zozeer in het verzinnen van programma’s.”
De hoogtepunten van Veenhuizen waren de laatste jaren het WK
Beachvolleybal in 2014, het EK Hockey in 2013, 2015 en 2017 en
het EK Damesvoetbal van afgelopen zomer. Maar meewerken
aan de Olympische Winterspelen lijkt hem toch de ultieme tvervaring. “Je komt er alleen niet makkelijk tussen, omdat de NOS
voornamelijk eigen personeel gebruikt. Ik ben gek op wintersport
en daar dan live uitzenden zou perfect zijn. Misschien de volgende
Winterspelen, alhoewel mijn ervaring weer beter aansluit bij de
Zomerspelen”, weet Veenhuizen. “Ik maak graag live uitzendingen bij sportevenementen en dan vooral de kleinere, die ik momenteel veel doe voor Ziggo Sport. Daar word je als televisiemaker
nog met open armen ontvangen. Bij een belangrijke volleybal- of
basketbalwedstrijd stellen ze het op prijs dat je komt filmen. Daar
word je gewaardeerd door de sportmensen. Het leuke van mijn
huidige freelancebestaan is de afwisseling tussen de grote klussen
als het EK Hockey en het EK Damesvoetbal en deze kleinere programma’s.”
Martijn Veenhuizen heeft lang geleden zijn koers uitgezet en leeft
zijn droom in de sportwereld op tv. Hij regelt het allemaal voor je,
al is het maar die bitterbal die de net iets te zware voetbalanalyticus wil gaan gooien.
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Jacobus Albertus (Jaap) Bolt was burgemeester van Heteren van juni 1963 tot mei 1981. Naar hem werd de Boltweg vernoemd. Een speurtocht naar het verleden.

DOOR Roelie van der Weide

Jaap Bolt:
een burgemeester
voor iedereen
Burgemeester Bolt was een gemoedelijke man, die er echt voor
de burger was. Als mensen overdag moesten werken, dan zei
hij gerust dat zij ’s avonds even bij hem thuis langs mochten
komen. Thuis was de burgemeesterswoning ‘Huize Heteren’ aan
de Kastanjelaan 1. Als eerste katholieke burgemeester in Heteren
gaf burgemeester Bolt graag het goede voorbeeld. Alle kinderen,
acht in totaal, moesten netjes mee naar de kerk en de burgemeester zelf liep altijd keurig in pak.
Polio

Bij zijn geboorte in 1918, in het noorden van Groningen, was hij
in eerste instantie een teleurstelling voor zijn vader. Na vier zonen had hij liever een meisje met rood haar gehad. In zijn jonge
jeugd sloeg het noodlot toe. Er brak polio uit en de driejarige Jaap
was een van de slachtoffers. Als een van de weinigen kon hij het
navertellen. De kinderverlamming liet duidelijk sporen na. Jaap
was gemankeerd aan een been en miste daardoor veel onderwijs.
Toen de meeste operaties achter de rug waren, ging er een wereld
open voor Jaap Bolt. Hij leerde lopen, fietsen en richtte een voetbalclubje op, waar hij keeper was. Toen de eerste knieklachten
opspeelden werd voetballen voor altijd verboden.
Carrière

In 1945 werkte Bolt als gemeenteambtenaar in Nieuweschans
(Groningen). Via de functie van gemeentesecretaris van de gemeente Hengelo (Gelderland) werd hij uiteindelijk benoemd tot
burgemeester in Heteren. Zoon Hans over die periode: “Als kinderen vonden wij het wel spannend. Een nieuw dorp, een nieuwe
school en nieuwe vrienden. Ik heb een prachtige jeugd in Heteren
gehad. Onze vader was streng, maar rechtvaardig. Later, toen
wij gingen stappen, zat hij ons wel op te wachten en liet duidelijk
merken dat ’s ochtends lang uitslapen niet werd gedoogd. Zelf
lustte hij graag een borreltje. Hij genoot van de gezelligheid.”
Dit resulteerde bijvoorbeeld ook in het erelidmaatschap van de
carnavalsvereniging. Erelid was hij ook van RKSV in Driel. Daar
had hij zich enorm ingespannen voor nieuwe kleedkamers. Ook al
was voetballen voor hem zelf niet weggelegd, wedstrijden kijken
deed hij graag.

Voor alle dorpen

Burgemeester Bolt was een heel aardige man, die als het moest ook
vasthoudend was. Dochter Gabrielle Bolt: “Het bleef natuurlijk
wel een ‘Grunninger’. Hij kon goed overweg met alle lagen van de
bevolking en kwam graag in de dorpen. Trots was hij er op dat het
gelukt was om Liefkenshoek, zorgvoorziening voor ouderen, naar
Heteren te halen. Hij ging dan ook geregeld op bezoek bij ouderen,
ook bij degenen die door een beroerte niet meer konden praten.
Hij was daarin heel trouw.”
In die tijd werd ook al gesproken over de S101, ook wel Batavierenweg genoemd: de verbindingsweg tussen Heteren en Arnhemzuid. Burgemeester Bolt heeft het niet meer mee mogen maken
dat de weg , die wij nu kennen als Cora Baltussenallee, er uiteindelijk is gekomen.
Waar zou de burgemeester zijn zonder een sterke vrouw? De
vrouw van de burgemeester bestierde het huishouden en had
de zorg voor de acht kinderen. “Zij was een heel slimme vrouw,
creatief ook en achter de schermen een goed klankbord voor mijn
vader.”
In 1981 ging de burgemeester vervroegd met pensioen. “Hij had
veel last van zijn knieën en kon letterlijk niet meer uit de voeten.”
Het burgemeestersechtpaar verhuisde naar Oosterbeek, waar Jaap
Bolt in 1991 is gestorven.
Boltweg

In de tijd dat Bolt burgemeester was, speelde zich een grote ruilverkaveling af. Als burgervader onderhandelde hij met de boeren
en zorgde dat het proces door kon gaan.
De ruilverkavelingsweg tussen Heteren en Driel, in het verlengde
van de Achterstraat, is daarom omgedoopt tot Boltweg, ter ere van
de man die de gemeente Heteren bijna twintig jaar
als burgervader had.
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Bijna iedereen heeft wel iets met muziek. Het maakt je blij, het helpt je door een zware periode of
het verzacht je fileleed. In de derde aflevering ga ik op bezoek bij Roland Veldhuysen (44), om zijn
muzikale voorkeuren te belichten.

DOOR frank siccama

De muzieksmaak van
een Heterenaar is een
terugkerend item waarin,
aan de hand van vaste
vragen, met een inwoner
wordt gesproken over
zijn of haar muzikale
voorkeuren.

Deel 3: Roland
Veldhuysen (44).

De muzieksmaak
van een Heterenaar
Als ik bij Roland binnenkom staat zijn oude computer uitgestald
op de keukentafel. Hij glimlacht en zegt: “Dit is de muziekcomputer, die in mijn vorige woning , steevast in mijn muziekschuur
stond.” Roland is niet van de cd’s en lp’s. “Hoewel ik vroeger wel
cd’s kocht natuurlijk. Ik had alle albums van Metallica. Mijn favoriete nummer van hen is ‘One’. Dat nummer is zo melancholisch,
vergelijkbaar met ‘Stairway to Heaven’ van Led Zeppelin en ‘Child
in Time’ van Deep Purple. Je hoort er meerdere muziekstijlen in
terug, daar houd ik van.” We nemen plaats aan de keukentafel.
Het begin van een lang gesprek over muziek. In zijn muziekbestand heeft Roland meer dan 20.000 nummers staan. Direct gaat
Johnny Cash aan. “Hij is absoluut mijn grote held”, zegt Roland.
“Mijn vader had vroeger een cassettebandje van hem. Dat heb ik
eindeloos zitten luisteren in mijn kamer.” Tegenwoordig luistert
Roland zijn muziek het liefst onder de veranda. “De muziek van
Cash geeft een zekere rust, waardoor ik lekker met een biertje in
mijn hand wat kan nadenken over het leven. Het nummer “Man
in White” moet je echt even horen”, zegt Roland. “De meesten
kennen ‘Man in Black’ wel, maar deze is minstens net zo mooi.
De film ‘Walk the Line’ over het leven van Cash moet je gezien
hebben. Joaquin Phoenix speelt daarin de rol van Johnny Cash en
zingt daarin ook zijn nummers. Die man heeft geen gemakkelijk
leven gehad. Wist je dat hij vaak optrad in gevangenissen en dat
hij vaak gewoon ergens in een achteraf zaaltje in een klein dorpje
stond te spelen?” Het lievelingsnummer van Roland is een nummer van Johnny Cash met Bob Dylan, ‘A girl from the North coun28

try’. “Door dit nummer ben ik ook meer van Bob Dylan gaan luisteren. Nummers als ‘Mr. Bojangles’ en ‘Hurricane’ zijn geweldig.
Boudewijn de Groot is natuurlijk de Nederlandse Bob Dylan”, zegt
Roland. “Veel van zijn nummers heeft hij van Dylan gejat.” We
luisteren naar ‘Eeuwige Soldaat’, de versie van de Groot op ‘Universal Soldier’ van Bob Dylan. “Boudewijn de Groot is toch wel mijn
favoriete Nederlandstalige zanger. Zijn teksten zitten goed in elkaar. Ik houd ook erg van de teksten van Tol Hansse. Wat simpele
nummers misschien, maar deze nummers gaan wel echt over het
leven. Wist je dat Tol Hansse eigenlijk Hans van Tol heet?”, vraagt
Roland. “Zijn ouders waren NSB’ers en daar schaamde hij zich zo
erg voor, dat hij zijn naam veranderd heeft.” We blijven even bij de
Nederlandstalige muziek, want op de begrafenis van Roland moet
‘Testament’ van Boudewijn de Groot absoluut gedraaid worden.
“Muziek voor begrafenissen is natuurlijk heel persoonlijk en dat
kan in de komende 40 jaar, die ik hopelijk nog heb, veranderen,
maar de tekst van ‘Testament’ spreekt mij enorm aan. Zangers
met eveneens mooie teksten zijn Stef Bos en Wim Sonneveld. ‘Het
Dorp’ van Sonneveld gaat in mijn ogen echt over Heteren.” Roland is een fanatiek luisteraar van Radio 2, vanwege het feit dat de
muziek wat minder commercieel is. “Ik heb vaak meegedaan met
de muziekbingo bij Jan Willem Roodbeen. Dan moest je online
op de website van Radio 2, negen van de vijfentwintig nummers
uitkiezen. Deze door jou uitgekozen nummers vormden jouw
bingokaart. Ik ben daardoor geregeld in de uitzending geweest en
won kaartjes voor bijvoorbeeld de Tina Turner Experience, Tom

Petty and the Heartbreakers en een ‘meet and greet’
met Alain Clark. Tegenwoordig zie je wel dat Radio 2
wat meer commercieel wordt met dj’s die afkomstig
zijn van 3FM, zoals Gerard Ekdom en Ruud de Wild.”
“Dat smaken in de loop der jaren veranderen is duidelijk zichtbaar als ik naar David Bowie luister. Vroeger
vond ik hem helemaal niks. Hij zag er ook altijd zo
raar uit. Dat spreekt kinderen en jongeren niet aan.
Maar de laatste tijd kan ik zijn muziek steeds meer
waarderen. ‘Modern Girl’ is mijn favoriet van Bowie.
Wat niet verandert is mijn voorkeur voor de jaren
80”, zegt Roland. “Tracy Chapman is bij toeval bekend
geworden door haar optreden bij Live Aid in 1985. Ze
mocht als opvulling wat komen zingen en dat resulteerde in een grote nummer 1 hit voor haar nummer
‘Fast Car’. Bands als The Cure en The Smiths hebben
gave muziek gemaakt en ook Bruce Springsteen is een
fantastische artiest. Die man heeft gewoon plezier in
het maken van muziek, is een echte liefhebber en zal
nooit een concert afraffelen. Dat mis je echt bij de hedendaagse artiesten, die het vaak moeten hebben van
hits en likes op YouTube. Die muziek vind de jeugd
vaak gaaf, maar ik vind het niet te pruimen. Dat verval
is al een beetje begonnen in de jaren 90. Je had nog wel
goede bands als Nirvana, Pearl Jam en Red Hot Chili
Peppers, maar het intreden van house en hardcore
heeft, voor mij, afbreuk gedaan aan de echte muziek.
Tegenwoordig wordt teveel met computers gedaan en
te weinig met instrumenten. Ik besef echter ook goed
dat, ook in de jaren 70 en 80, mensen niet konden wennen aan de muziek van destijds. Disco in de jaren 70
en pop en synthesizer in de jaren 80 waren voor de
oudere generatie van toen ook moeilijk te waarderen.”

Roland zijn eerste single, toen nog op vinyl, was ‘Bad
Medicine’ van Bon Jovi. Een echte populaire rockgroep uit de jaren 80. “Ik vond dat toen echt leuke
muziek, maar later zijn ze toch wat softer geworden
en ben ik ze niet meer zo blijven volgen. Dat heb ik
wel weer met George Michael. Ook wel wat softere
muziek, maar wel een man die leefde voor zijn muziek. Hij had een hekel aan bekend zijn en kon zijn ei
eigenlijk alleen op het podium kwijt. Via Radio 2 heb
ik de Travelling Wilburys leren kennen. Een band die
maar kort bestaan heeft en bestond uit een samenraapsel van Bob Dylan, Roy Orbison, Tom Petty, Jeff
Lynne en George Harrison. Het zijn misschien niet
nummers die je op een feest draait, maar wel heerlijk
als je ’s avonds op de veranda zit. Wat wel absoluut op
een feest gedraaid moet worden is het nummer ‘Narcotic’ van Liquido. Daar gaat iedereen onherroepelijk
van mee springen. Ik ben ook altijd geïnteresseerd in
weetjes over artiesten en liedjes. Leo Blokhuis is daarom ook een held. Hij kan hele verhalen vertellen over
een liedje. De oorsprong van zo’n nummer, dat vaak
al veel ouder is dan wij denken. Ik vind dat prachtig.
Wat ik niet zo prachtig vind en ook liever niet meer
wil horen zijn nummers van BLØF. Die rare teksten
en vaak wat treurige muziek kunnen mij niet zo bekoren.” We praten nog lange tijd door over wat goed
en minder goed is, maar het is de hoogste tijd om het
stokje door te geven.

Voor de volgende keer ga ik de muzieksmaak van Geert
IJkhout onder de loep nemen. Dus Geert, pak je muziekverzameling er maar vast bij voor de volgende editie van
de Muzieksmaak van een Heterenaar!
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KRUISWOORDPUZZEL

HORIZONTAAL

VERTICAAL

3 soort hert 9 deel van een voertuig 11 politieke partij

1 boerderij 2 niet glad 4 langspeelplaat (afk.) 5 diner 6 naamloze

12 beschadigd 13 netwerk 15 waagstuk 16 golfterm 18 kluns

vennootschap 7 grap 8 smelting van ijs 10 veerkrachtig

19 over 21 Caribisch eiland 22 hondenras 23 inzinking 25 plant

12 militaire rang 14 ongekleurd 15 drukte 16 poos 17 loofboom

26 berg 28 kostuum 29 plechtige gelofte 31 naaldboom 32

19 Verenigde Staten van Amerika (afk.) 20 hint 24 geluid maken

brandstof 34 geconcentreerde lichtstraal 35 flauw en grappig

van een ezel 27 vergrootglas 28 kleverige stof 30 aanwijzend

tegelijk

voornaamwoord 32 persoonlijk voornaamwoord 33 muzieknoot

Vul de kruiswoordpuzzel in en maak kans
op een prijs! Stuur je oplossing per e-mail vóór
1 maart 2018 naar info@peperbus-heteren.nl
Uit de juiste inzendingen zal de winnaar
worden geloot.
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UITREIKING FIETSEN AAN DE WINNAARS VAN DE SINTERKLAAS KLEURPLAAT ACTIE

Teun van Blijderveen, eigenaar van o.a. Jumbo in Heteren, overhandigde maandag 4 december
de fietsen aan de winnaars van de grote kleurplaat actie. “In totaal werden er 150 kleurplaten
ingeleverd en vinden wij het een zeer geslaagde actie om ons dorp Heteren eens zo op de kaart
te zetten”, aldus Teun.
De winnaars waren: Eline Hakkert en Stan Keuken (leeftijd 4-5 jaar), Fleur Buurman en
Djengo Peerenboom (6-7 jaar) en Jennely van Tigchelhoven en Sem Mout (8-10 jaar).
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