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Hallo Heterenaren,
Na een prachtige zomer gaan dadelijk de gordijnen weer vroeger dicht en gaan
de kaarsjes binnen weer aan. De winter is namelijk weer in aantocht en dat zal
weer zorgen voor kou, erwtensoep en gezellige avondjes voor de buis. Natuurlijk maken we ons weer klaar voor de gezellige decembermaand, waarin ook
Sinterklaas en zijn Pieten weer naar Heteren zullen komen…
Grote dank gaat uit naar alle vrijwilligers die hier jaren en jaren met veel
plezier mee bezig geweest zijn. Dit jaar heeft een nieuwe club mensen zich
opgeworpen om de organisatie van de Sinterklaasintocht op zich te nemen,
zodat Sinterklaas en zijn Pieten Heteren niet stilletjes voorbij zullen rijden…
Verderop in deze editie van de Peperbus zullen deze mensen zich voorstellen
en zal het programma voor deze geweldige dag te vinden zijn!
Graag zien wij jullie tijdens de Sinterklaasoptocht op zaterdag 17 november
2018 met kinderen, kleinkinderen, neefjes, nichtjes, vriendjes, vriendinnetjes
en eigenlijk iedereen die van een klassieke Sinterklaasintocht houdt!!
Iedereen is welkom aan de Veerstoep waar Sinterklaas om 14.00 uur zal aanleggen, zodat het fijne Sinterklaasgevoel weer beleefd kan worden.
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Bezorgers gezocht!
Vier keer per jaar valt de Peperbus bij (bijna) alle Heterenaren in de bus. Dat is het
werk van een handvol bezorgers die dit trouw en enkel voor een schouderklopje
doen. Dat bezorgteam is toe aan vernieuwing en versterking. Belangstellenden,
jong of oud(er), kunnen zich melden via info@peperbus-heteren.nl. De Peperbus

Ideeën en opmerkingen aan info@peperbus-heteren.nl

is er vóór en dóór Heteren, dus doe mee!

Website www.peperbus-heteren.nl
De Peperbus is een initiatief van Ondernemers Vereniging Heteren,

Verschijningsdatum volgende editie 1 februari 2019

S.D.O.O., De STUW-welzijn, EHBO en Dorpsraad Heteren.
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Dierenspeciaalzaak
Lamers, een echt
familiebedrijf
Foto rechterpagina: Cobus Lamers

Wanneer ik op zaterdagmiddag de winkel van Lamers aan de Polderstraat binnenloop, word ik geholpen door Jacco Lamers.
Op mijn vraag of ik een artikel voor de Peperbus zou mogen schrijven over de familie Lamers antwoordt hij zonder na te denken:
“Ja natuurlijk, dat is goed, er is wel een mooi verhaal te vertellen!”

En zo kan het gebeuren dat ik een paar dagen later aan tafel zit
met de oudste van het gezin van vier, Koos Lamers. Tijdens ons
gesprek zit Koos op zijn vaste stoel, aan het hoofd van de eettafel
in de achterkamer en beantwoordt geduldig mijn vragen. Zuster
Bets en broer Johan zitten in de woonkamer en luisteren met een
half oor mee. De twee broers en hun zus wonen naast de winkel.
Neef Jacco woont in Driel, hij is niet aanwezig.
“In 1973 zei mijn vader, Cobus Lamers: ‘Jij moet de boel
overnemen!’ Hij was toen 68 jaar en heel duidelijk
dat ik het moest doen. Na een pittige opleiding
tot leidinggevende in de veevoerindustrie in
Wageningen, gevolgd door militaire dienst,
werkte ik al sinds 1964 met mijn vader samen.
Hij deed daarvoor van alles; tuinderij en voer
verkopen en bezorgen bij de klant. De meeste mensen in Heteren, hier in de Vogelenbuurt, hadden in die tijd een varken, sommigen hadden er twee. De mensen kwamen aan
de deur om een schepel (oud-Nederlandse
inhoudsmaat) voer voor de vèrkens en de kiepen. Vervolgens bracht mijn vader het dan aan
huis. Mijn vader was een druk baasje, die alles
aanpakte om een paar centen te verdienen. Hij zei
ook altijd letterlijk: ‘Ik ben met een cent begonnen.’”
“Ik ben in 1942 in Heteren geboren, mijn broer Theo in 1945 in
Geraardsbergen in België. Mijn ouders moesten namelijk evacueren. Na de oorlog was er niks van hun huis over en zijn ze tijdelijk
bij een zus in de Achterstraat gaan wonen. De noodwoning aan de
Polderstraat – wederopbouw in Nederland door de overheid – was
in 1953 klaar. Mijn vader bracht het veevoer, eerst met pony en
later met paard en wagen, naar de boeren rond Heteren. Fatsoenlijke wegen waren er niet, er waren alleen karrensporen. Midden
jaren zestig kocht mijn vader een vrachtwagen. We hadden toen
ook inmiddels een grotere stal voor zestien koeien en ruimte voor
opslag van veevoer.”
In 1986 kochten we een loods op het industrieterrein achter de
brandweerkazerne. Deze wordt gebruikt voor opslag van veevoer,
kunstmest, houtvezel, plastic en voorraad voor de winkel. De winkel is eigenlijk bijzaak, 99 procent is boerenwerk. In 1998 werd
de koestal kantoor en de paardenstal werd bij de winkel getrokken. Ondertussen kwam er steeds meer vraag naar allerlei producten voor (huis)dieren; honden- en kattenvoer, een halsband, een
mand, noem maar op.

Door jelle loosman

“Mijn zus Bets en ‘kleine broertje’ Johan spelen een belangrijke
rol in ons bedrijf. Johan is mede-eigenaar en Bets is jarenlang in
loondienst geweest. Nu speelt ze een rol achter de schermen, ze
is een echte allrounder en een geweldige regisseur! Ze runt het
huishouden, houdt de groentetuin en de bloementuin bij én
springt bij in de winkel, als het nodig is. In de winkel worden Johan
en ik bijgestaan door neef Jacco Lamers. Zelf ben ik de ‘jongste’
bediende en heb de leiding. Ik zorg dat elke avond de administratie up-to-date is en houd dit bij in de computer. Mijn
boekhoudkunde komt nog steeds goed van pas. Ook
hebben we nog een vaste medewerker in loondienst. De winkel is zes dagen per week open.
We gaan niet met vakantie, dat is voor ons niet
weggelegd. Op zondag hebben we vakantie!
“Onze hobby is de volière van 400 m2 achter
het huis. Het is een nogal uit de hand gelopen hobby! We hebben legkippen, ganzen,
tien soorten eenden, pauwen, kalkoenen,
fazanten, duiven, muskuseenden. Sommige
beesten hebben namen; de haan Harry, Kees
de kip en niet te vergeten onze papagaai Coco.
Bijzonder zijn de Araucana’s, ze komen uit Chili
en leggen een bijzondere kleur eieren; deze zijn
groen. Ook geven we onderdak en voer aan duiven
die de weg kwijt zijn. En een paar weken geleden zag ik
in de sloot een pas geboren eendje dat het moeilijk had. Ik heb
het kleintje met een schepnet uit het water gehaald. Toen ik het
eendje op mijn hand in het zonnetje hield, gebeurde er iets bijzonders. Het buikje begon te bewegen en het beestje piepte. Ik heb het
eendje, dat niet wilde eten, bij een paar kipkuikentjes in een ren
gezet. En ja hoor, daarna begon het ook te eten. Je bent er wel even
druk mee, maar het resultaat is er naar.”
Een paar dagen later ga ik, nu samen met fotograaf, weer langs bij
de familie Lamers. We beginnen in de tuin en Koos vraagt even
mee te lopen. Achter in een kleine kas staat een ren waar het jonge
eendje, inmiddels vier weken oud, heen en weer stapt. Koos kijkt
ons aan en glimlacht. Dan volgt een rondleiding langs de twee volières. De fotograaf maakt een paar mooie plaatjes, terwijl Koos
vertelt over het ‘beestenspul’ en de zelfgemaakte onderkomens.
Ook de overdekte groentetuin met boerenkool, wordt vol trots
geshowd. Tot slot is het tijd voor een foto in de winkel. Onder leiding van Koos worden Bets, Johan, Jacco en de hond Frans op de
plek gezet. De foto spreekt voor zich: Dierenspeciaalzaak Lamers
is niet alleen een echt, maar ook een hecht familiebedrijf!
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17 november 14.00 uur
intocht sinterklaas

Soep waar je niet blij van wordt
Waar ik doorgaans met een optimistisch gemoed uren
doorbreng binnen de muren van de Peperbus, ben ik al
een poosje in een wat depressieve sfeer beland.

De basis daarvan heeft alles te maken met de manier waarop
wij menen om te moeten gaan met ons milieu. Onze regering
zette met een trots gezicht een stevige handtekening onder de
Akkoorden van Parijs, maar vergat vervolgens dat daar ook
haalbare doelen aan gesteld moesten worden. Die bereik je niet
alleen maar door ons op onze verantwoordelijkheid te wijzen,
maar met name door zelf de juiste (soms onpopulaire) maatregelen te nemen. En tot nu toe kun je deze regering op dat punt
niet echt betrappen op daadkrachtige maatregelen. Bijvoorbeeld
statiegeld invoeren op plastic flessen zou zo’n maatregel kunnen
zijn. Omdat de lobby van de producenten en de supermarkten
nog steeds sterker is dan de milieulobby, komt daar voorlopig
niets van terecht. En natuurlijk, ook wij hebben als individu
een grote verantwoordelijkheid om goed met ons milieu om te
gaan. Dat zijn wij meer dan verplicht aan onze kinderen en kleinkinderen. Dat kunnen we op een goede, maar zeker ook op een
heel slechte manier doen.
Een aardig voorbeeld: westelijk van de toren ligt het toekomstig
recreatiegebied De Randwijkse Waarden en tijdens deze zomer
kon daar door de bewoners al naar hartenlust worden gerecreëerd. Ik werd daar dan ook best vrolijk van wanneer ik groot
en klein zag genieten van zon, water en zand. Tot het avond werd
en de recreanten bruin en soms rood verbrand huiswaarts keerden. Waar de meesten hun plastic afval doorgaans keurig mee
naar huis namen, waren er iedere dag toch weer mensen die
hun plastic rommel met een opzichtige onverschilligheid op het
strand of in het gras achterlieten. Zich blijkbaar totaal niet realiserend wat dat uiteindelijk voor ons milieu betekent. Met name
plastic waait op en kan juist daar heel makkelijk in het water
terecht komen.
De stroom voert het mee en via de Rijn komt het uiteindelijk
in zee terecht waar het na jaren in de oceaan opgaat in een zogenoemde plastic soep. En wie kan daar nou blij van worden?
Die onverschilligheid zie je helaas op verschillende plaatsen in

ons dorp terug. Er wordt overal zo makkelijk afval langs de weg
gegooid. Zelfs bij rustplaatsen waar een prullenbak staat, zijn
mensen in staat het naast de bank op de grond te gooien. Je ziet
nog steeds chauffeurs van auto’s en vrachtwagens doodgemoedereerd hun ramen open doen om hun troep naar buiten te
gooien. Wat te denken van mensen die met hele vuilniszakken
gevuld met troep op weg gaan om die, waarschijnlijk in het donker, ergens op een afgelegen plek in een berm te dumpen. Wat
zijn dat nou eigenlijk voor mensen, vraag je je dan af.
Want laten wij eerlijk zijn, onze gemeente heeft het ons toch
eigenlijk best makkelijk gemaakt. In de door de gemeente
beschikbaar gestelde groene zakken kan men plastic, blik en
kartonnen pakken samen met de groene bak om de veertien
dagen aan de straat zetten. Tussendoor kun je het ook nog in een
handzame plastic tas kwijt in de ondergrondse afvalcontainer op
het parkeerterrein van de Jumbo. En volgens mij maakt het gros
van de bevolking daar dankbaar en ordelijk gebruik van. Maar
ook hier laat een klein deel zich weer van een negatieve kant
zien. Waar het de bedoeling is het afval in kleine handzame zakjes middels het rolluik in de container te laten verdwijnen, heb ik
soms weleens iemand hardhandig bezig gezien om een volle vuilniszak naar binnen te proppen. Op een zondagmorgen zelfs een
keer iemand die met een soort karatetrap de vuilniszak naar binnen schopte. Heb je daar dan niets van gezegd, hoor ik u (verontwaardigd) denken? Dat had ik graag gewild maar om heel eerlijk
te zijn, had ik wat angst voor die karatemeneer. Het gevolg van
zo’n behandeling is dat het apparaat het rolluik gesloten houdt en
niet meer open gaat. Je zou dan verwachten dat mensen hun afval dan voor even mee terug naar huis nemen, maar dat kan niet
iedereen opbrengen. Vooral als er één als eerste zijn zakje(s) naast
de container heeft gelegd, dan is het hek van de dam. Binnen de
kortst mogelijke tijd ligt er een berg afval waar de veroorzakers
zelf geen minuut van wakker liggen. Sterker, ze gaan nog even
naar huis om wat extra grote zakken op te halen. Heel veel mensen is dit een doorn in het oog. Het is een smet op milieuverantwoord handelen. Ik zou een dringend beroep op deze mensen
willen doen om in de toekomst meer aan onze toekomst te denken.
De Kerkuil.
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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 6 januari jouw artikel naar
hetereninactie@peperbus-heteren.nl. Een
bericht voor ‘Heteren in actie’ telt maximaal 140-150 woorden. Eventuele foto’s
graag met voldoende resolutie aanleveren.
Op basis van beschikbare ruimte wordt de
grootte van de foto aangepast. De volgende
Peperbus verschijnt op 1 februari 2019.

Geslaagde bijeenkomst
‘Zelf de baas blijven
over je geld’
Op 26 september is een interessante
bijeenkomst geweest voor senioren in
Randwijks Hof. Met informatie over wat
je als senior bij voorbaat kunt regelen
om te voorkomen dat je kwetsbaar wordt
voor financiële uitbuiting en oplichting.
Nuttige informatie, gegeven door Moviera, Notarissen Elst Castrop, Erfrechtplan, Rabobank en de Sociale Kernteams.

Herinneringsweekend The Island
Van 12 tot en met 14 oktober vond in Heteren Herinneringsweekend The Island plaats.
Dit weekend was georganiseerd om de gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog
in de Betuwe te herdenken. Herdenken kun je op vele manieren doen. Het gaat erom
dat we aan de soldaten denken die toen voor onze vrijheid gevochten hebben. En dat
kan met een herdenking, maar ook door de soldaten van toen uit te beelden.
Voorafgaand aan het herdenkingsweekend konden scholen het kamp bezoeken en
daarna was het kamp open voor publiek. Tijdens deze dagen vond er een herdenking
plaats, werden er gevechten nagespeeld en werden er zelfs parachutesprongen uitgevoerd. Met dit evenement hebben we heel veel bezoekers vanuit het hele land kennis
kunnen laten maken met de geschiedenis van de Betuwe.
Met vriendelijke groet, Martin Veggelers

Heeft u de bijeenkomst gemist en wit u
er een volgende keer graag bij zijn? Geef
u dan nu vast op door te bellen met Forte
Welzijn, tel. (085) 040 60 66. Maandag
t/m vrijdag van 9-13 uur of via e-mail:
fortegeldzaken@fortewelzijn.nl. Dan wordt

Stichting Barátok Románia
Van 19 t/m 26 oktober is weer een afvaardiging van de Stichting Barátok Románia naar Hodod geweest.

u geïnformeerd als de volgende bijeenkomst is gepland.

Wij willen in actie
komen in Heteren!!
Wij zorgen voor een
positief welbevinden
voor de ouderen en
willen mantelzorgers
ontlasten.
Neem gerust een kijkje op onze website!!
Tot snel, Jolanda Keijman & Wilma Gerritsen
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Behalve dat we over de ondersteuning van
een scholingsprogramma voor Romakinderen hebben gepraat, is er ook gekeken hoe het gaat met de renovatie
van het Cultuurhuis in het dorp Hodod.
Dit wordt deels door de Stichting Barátok
Romania gefinancierd. En is er wellicht
behoefte aan rollators en andere hulpmiddelen voor de (oudere) inwoners?
Ook zijn we gevraagd of we een rol kunnen spelen bij de afvalverwerking aldaar.

Er is zelfs een schoolproject over ‘Ecologische afvalverwerking’.
De jaarlijkse benefietbridgedrive vindt
dit jaar plaats op zaterdag 10 november.
En we laten alvast weten dat de wijnactie
is in de week van 24 februari tot 2 maart
2019.
Wij houden de Peperbuslezers op de
hoogte.
Jan te Kloeze, voorzitter
tel.: (026) 47 22 639
e-mail: jantekloeze@gmail.com
www.baratokromania.nl 		
Bankrekening NL64 INGB 0006 8798 54

Aanmelden vrijwilliger voor het Toonbeeld

55+ wandelgroep Heteren

Elk jaar wordt tijdens de nieuwjaarstoespraak van het gemeentebestuur het
Toonbeeld uitgereikt. Het is een jaarlijks
terugkerende vrijwilligersprijs waarmee
de gemeente Overbetuwe een vrijwilliger of een vrijwilligersgroep in het zonnetje zet als blijk van waardering voor al
het gedane vrijwilligerswerk. Afgelopen
jaar heeft Riekie Brugmans het beeld
uit handen van burgermeester Toon van
Asseldonk ontvangen. Riekie zet zich al
meer dan twaalf jaar met hart en ziel in
voor mantelzorgers bij het Knooppunt
Mantelzorg.

Wist u dat..

natuur of cultuur. Ook binnen uw vereniging, club of omgeving, is er vast iemand
die u wilt voordragen voor Het Toonbeeld. Iemand met het hart op de juiste
plaats die een onderscheiding verdient
voor zijn of haar initiatieven, betrokkenheid, of tomeloze inzet binnen het vrijwilligerswerk. Uit alle inzendingen kiest
de jury één vrijwilliger of vrijwilligersgroep die tijdens de nieuwjaarstoespraak
van het gemeentebestuur dit unieke
beeld ontvangt.

55+ wandelgroep bestaat;
-	Deze elke donderdagmorgen in de omgeving, binnen in een straal van 15 km, een
wandeling van ca. 8 km maakt;
-	Dat het een soort recreatieve natuurwandeling is met halverwege een stop bij
een horecagelegenheid;
-	Dat de deelnemers vanaf de Bongerd met
de auto naar het startpunt gaan en de
chauffeur een vergoeding gegeven moet
worden voor de reiskosten;

Op www.vrijwilligerswerkgelderland.nl/
overbetuwe onder kopje Het Toonbeeld

Wie verdient volgens u het Toonbeeld?
Overbetuwe kent ruim 10.000 vrijwilligers. Mensen die zich zonder terughoudendheid inzetten voor hun medemens,

-	Er in Heteren al vanaf eind juni een

vindt u een formulier dat u kunt gebruiken
om iemand voor te dragen. Medio november zal de selectie plaatsvinden.

-	We geen vereniging zijn. We geen
contributie vragen. We gewoon een
gezelligheidsgroep zijn;
-	We met negen personen inmiddels al vele
mooie wandelingen gemaakt hebben en
de deelnemers het hartstikke leuk vinden.
(zie bijgaande foto’s);

45 jaar Vrouwen van Nu in Heteren
Dit jaar bestaat de afdeling Vrouwen van Nu uit Heteren 45 jaar. We zijn een afdeling
van de provincie Gelderland van de landelijke vereniging van Vrouwen van Nu. Een
organisatie van vrouwen met hart voor de leefomgeving, die elkaar willen ontmoeten, hun creativiteit willen ontplooien en aan hun persoonlijke ontwikkeling willen
werken. Dat we nog steeds een levendige vereniging zijn, blijkt uit het feit dat er zeven
dames, die vanaf de oprichting lid zijn van onze afdeling, nog steeds actief meedoen.
Wat doen we zoal? Een keer per maand komen we op maandagavond bij elkaar in de
‘Vluchtheuvel’ aan de Kastanjelaan. Er is meestal een spreker of er is een activiteit. We
hebben een leeskring, zijn creatief en wandelen en fietsen met elkaar. Op 15 oktober jl.
is ons jubileum met een feestelijke avond gevierd.
Voor meer informatie kunt u kijken op de website www.vrouwenvannu.nl/heteren

-	Het bij de groep niet alleen om de
sportieve uitdaging gaat maar ook om de
sociale contacten;
-	We graag zouden hebben dat meer
mensen zich bij ons aansluiten. We weten
zeker dat er nog meer mensen uit ons
dorp zijn die hier veel plezier aan kunnen
beleven;
-	Iedereen, man of vrouw, echtpaar of
alleenstaand, uit deze leeftijdsgroep zich
bij onze groep kan aansluiten;
-	Als u zich wilt aansluiten bij onze groep
of er verder informatie over wilt hebben
u dan contact op moet nemen met Ton
Goossens, Elzenpas 32 tel. (026) 379 11 16.

Breakdance bij Next Movement!
Vind jij het leuk om op muziek te bewegen
en acrobatische moves te leren, waarbij je
al jouw energie kwijt kan raken? Kom dan
een keer meedoen met Breakdance onder
leiding van Remy. Vanaf dit seizoen zijn
de breakdancelessen op vrijdagavond!
De breakdancers hebben al veel mooie
shows neergezet en blijven dat doen. Ook
hieraan mag je meedoen, dansen in het
grote theater!

Break Kids is van 18.00 uur tot 19.00 uur
(leeftijd t/m groep 8) en Break Teens is
van 18.30 uur tot 19.00 uur(leeftijd vanaf
middelbare school). Een half uur van de
les is dus gemixt en in dit half uurtje worden veel dansjes gemaakt en geoefend
voor de show.
Lijkt Breakdance jou helemaal te gek of wil je

Foto’s: Wandeling door natuurgebied De

gewoon een keertje komen kijken? Kom dan

Blauwe Kamer en pauze op de Wageningse

langs en doe mee! www.nextmovement.nl

Berg
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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

Herfst
Als je vanaf de Betuwse kant over de Rijn
kijkt, dan zie je allerlei kleuren in de
stuwwal aan de overkant. Ja, het is nu echt
herfst en er vallen al veel bladeren af. Het
is superleuk om lekker door de bladeren
te schuiven met je voeten, dat ritselt zo
fijn. Ook leuk is het om mooi gekleurde
bladeren te zoeken en die te drogen tussen vloeipapier en er dan, door ze op te
plakken, een schilderij van te maken. Je
kunt ook een schilderij maken door de
bladeren onder een blaadje papier leggen
en dan met een kleurpotlood over het

Couleur Locale in kerstsferen
Al vanaf september is gemengd koor
Couleur Locale uit Heteren een beetje in
kerstsfeer.
Een goede voorbereiding is het halve
werk. Daarom staan er bijtijds nieuwe
kerstliederen op het repertoire. In december geeft het koor namelijk twee
kerstconcerten in onze gemeente. Het is
inmiddels traditie dat er wordt meegewerkt aan de kerstmarkt in het sfeervolle
Hemmen. Ook dit jaar zingt Couleur
Locale daar op 8 december om 15.00 uur
in het plaatselijke kerkje.

En omdat het jammer is om maar één
keer kerstrepertoire ten gehore te brengen gaat het koor op zondagmiddag
23 december vrolijk verder met een kerst
sing-in in de katholieke kerk te Heteren,
aanvang 14.30 uur.
Iedereen is van harte welkom om te komen luisteren en natuurlijk ook om mee
te zingen.
Wil je kennis maken met ons koor dan ben
je van harte welkom op donderdagavond
vanaf 20.00 uur in de Julianaschool.
Info: www.koorcouleurlocale.nl.

Fotoboek

presentatie
AlsjeinHeterenbent
Daan van Oort

Eerste exemplaar
wordt overhandigd
aan burgemeester
Van Asseldonk!

Winnaar kruiswoordpuzzel

Gratis
entree
+ kopje koffie/thee

Boek te koop na de presentatie
Eenmalige oplage 300! OP=OP € 34,95

16 november
19.15u Café 41
Vanaf 17 november ook te koop bij Hip&Hebbes en Lamers

De kruiswoordpuzzelprijs van de afgelopen Peperbus zomereditie is gewonnen
door Ada Beukers. Uit handen van redactielid Peter Willemsen (tevens sponsor
van de prijs) heeft de Ada de powerbank
ontvangen.

papier krassen, zo krijg je alle nerven en
de omtrek van het blad in jouw kleur op
het papier. Als je nu toch allerlei bladeren
gedroogd hebt, haal dan eens een bomenboek uit de bibliotheek en probeer te ontdekken van welke boom het blad is dat je
gedroogd hebt. Ook is het leuk om allerlei
zaden te verzamelen, vooral kastanjes en
eikels zijn leuk om mee te knutselen. Als
je in een kastanje vier cocktailprikkers
steekt kun je door er een wollen draadje
om heen te wikkelen een spinnenweb
maken met de kastanje als spin er midden in. Van eikels kun je poppetjes maken
ook met prikkers. Erg leuk om te doen
op een regenachtige herfstdag. Op Landgoed Overbetuwe staan verschillende
loofbomen waarvan je de bladeren nu
kunt drogen. Bij de boerderij staan veel
eiken en daar liggen dan ook heel veel
eikels. Kom ze rapen bij de boerderij op Landgoed Overbetuwe
aan de Uilenburgsestraat 1b in
Heteren.
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Nieuwe rolstoelbus
voor Liefkenshoek
Stichting Samen Zorgen is een samenwerking aangegaan met Stichting Mobiliteit
voor Iedereen (Stichting MVI) om per
1 januari een zorgbus te realiseren. Stichting MVI gaat uit naam van de Stichting
Samen Zorgen lokale ondernemers benaderen voor een maatschappelijk betrokken
rol bij dit project.
Stichting MVI is gespecialiseerd in het
realiseren van zorgbussen voor (zorg)
instellingen. Zij betrekt een groep sociaal
betrokken ondernemers bij het project.
Zonder hen is het niet mogelijk om de zorgbus te financieren. Bedrijven die besluiten
om mee te werken aan het project, kunnen
rekenen op een flinke tegenprestatie. Zo
krijgen zij veel aandacht op social media,
een eigen bedrijfspagina op de website van
Stichting MVI en een bedrijfsnaam- of
logo op de bus.
Door de veranderingen in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, worden deze
zorgbussen niet meer gefaciliteerd. Hierdoor worden steeds meer dagbestedingen
gesloten.
Bij Stichting Samen Zorgen staat de ouder wordende mens centraal. De stichting
omringt de mensen met warme zorg en
aandacht. Een veilige leefomgeving, die
aansluit bij hun gevoel van thuis zijn,
maakt betekenisvol ouder worden mogelijk.
Wilt u vrijblijvend meer informatie over
dit mooie, plaatselijke maatschappelijke
project, neem dan contact op met Iris
Hielkema van Stichting MVI (06-15054275 of
iris.hielkema@stichtingmvi.nl)

Frankensteinfood: college over voedselveiligheid
in Bibliotheek Heteren
Wat zit er eigenlijk precies in de producten die we kopen in de supermarkt? En
moeten we ons daar zorgen over maken?
Dit kan levensmiddelentechnoloog Dr.
Ir. Ralf Hartemink van Wageningen
University je precies vertellen. Tijdens
zijn college op 15 november van 20.00 tot
21.30 uur in de Bibliotheek Heteren gaat
hij in op het thema voedselveiligheid. Hij
legt uit welke stoffen er precies in ons
eten zitten en of we ons daar zorgen om
moeten maken.

Het college ‘Frankensteinfood: over
voedselveiligheid’ sluit aan bij het thema
‘voedsel’ van de bibliotheekcampagne
Nederland Leest en is onderdeel van de
collegereeks ‘Universiteit van Overbetuwe’. De Bibliotheek Gelderland Zuid laat
tijdens deze collegereeks lokale deskundigen aan het woord. Bibliotheekleden
en studenten betalen €2,50, overige bezoekers kopen een kaartje voor €4,-.
Koop je kaartje vooraf in de bibliotheek of
via www.obgz.nl/universiteiten.

Zonnebloem Heteren op bezoek
bij de Nachtwacht
Dat is ver, zult u denken, helemaal naar
Amsterdam om de Nachtwacht te bezoeken! Maar daar had de Zonnebloem
Heteren iets op gevonden. Op slechts een
half uurtje rijden was de Nachtwacht namelijk ook te zien. Daar gingen de deelnemers met de vrijwilligers op dinsdag
2 oktober op af, het zandsculpturen festijn in Garderen. Dat stond dit jaar in het
teken van de Hollandse Meesters. Naast
de Nachtwacht en andere bekende schil-

derijen als het Melkmeisje en de Anatomische les, waren daar ook allerlei taferelen uit de Gouden Eeuw te bewonderen.
Na de eerste indrukken werd er lekker
geluncht. De lucht was inmiddels opgeklaard en dus konden alle kunstwerken
die buiten waren opgesteld ook uitvoerig
worden bekeken. Iedereen was onder de
indruk wat je met zand allemaal niet kunt
doen. Wel zonde, na 27 oktober maakt de
bulldozer een eind aan al dat moois.
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Vrouwelijke postbodes in 1942
(bron: www.postnl.nl)

Lijda van Aggelen

Foto’s: FotoSuzan

“Lekker buiten zijn,
daar word ik vrolijk van!”
1144|

Als vanzelfsprekend wordt uw post bij u aan huis bezorgd. De Peperbus sprak een vrolijke postbezorger in de kantine van
sportclub SDOO: Lijda van Aggelen.

Iedere ochtend (behalve op maandag) zwermt, vanuit de Irisstraat,
een groep postbezorgers, meest vrouwen, met gevulde tassen uit
over Heteren. Een van hen is Lijda van Aggelen (bijna 60 jaar).
Door weer en wind zorgt zij er voor dat die mooie ansichtkaart,
brief of folder op het juiste adres komt.
“Mijn moeder en grootmoeder heten allebei Leida. Bij de burgerlijke stand in Ede werd ik echter als Lijda in het trouwboekje van
mijn moeder bijgeschreven. Een foutje. Mijn achternaam is ook
bijzonder, want zowel mijn man Erik als ik heten Van Aggelen.”
Lijda woonde eerst in Wageningen, maar wilde met haar gezin van
de flat af. Gekozen werd voor Heteren. “Eigenlijk wilde ik de brug
niet over, maar met kleine kinderen is het leuk wonen in Heteren.”
Inmiddels woont Lijda 28 jaar in Heteren en zijn de kinderen net
het huis uit. Jarenlang was zij oppasmoeder voor jonge kinderen,
meestal van de basisschool De Haafakkers. Hierdoor en door haar
vrijwilligerswerk bij SDOO kent zij heel veel, inmiddels groot
geworden, jeugd.
Wandelen voor herstel

Haar gezondheid was aanleiding om bij de postbezorging te gaan.
“Binnen mijn familie zijn veel hartpatiënten. Zelf ben ik op mijn
39-ste al gedotterd. Voor mijn herstel en daarna het behoud van
mijn gezondheid, wandelde ik heel veel. Tot anderen zeiden:
“Waarom kom je niet bij de post werken?” Dat heb ik gedaan. Inmiddels breng ik al veertien jaar de post rond voor PostNL. Vroeger was dat zes dagen in de week. Nu de maandag is afgevallen, gaat
het nog om vijf dagen in de week, waarvan de dinsdag, donderdag
en zaterdag de drukste dagen zijn. Soms ben ik er wel vier uur per
dag druk mee.”
Vrouw als postbezorger

Aan het einde van de 19e eeuw was de vrouw al werkzaam op postkantoor. Later speelden vrouwen een belangrijke rol in de postwereld. In zowel de Eerste als de Tweede Wereldoorlog werden
mannen gemobiliseerd. Daardoor ontstond er een tekort aan
arbeidskrachten. Vrouwen zaten niet alleen meer op het postkantoor, maar gingen ook post bezorgen. Enkele jaren geleden
werden de fulltime postbodes, vaak mannen, vervangen door
parttime postbezorgers, veelal huisvrouwen.
Het team in Heteren is al heel lang hetzelfde. Lijda: “Bij nieuwkomers wordt het al heel snel duidelijk. Het lopen bevalt of juist
niet.” Lijda loopt in twee van de acht wijken in Heteren en neemt
alle post in een keer mee in de fietstassen. “Het is zwaar werk, want
die fietstassen hebben veel gewicht. Als iemand op vakantie is,
nemen wij een deel van de bezorging erbij. Voor het restant komt
een invaller.” Zelf gaat zij graag in het voorjaar vier weken naar
Spanje. “Heerlijk in een luxe villa met zwembad.” Anderen nemen
dan haar werk over.

DOOR Roelie van der Weide

Service

De postbezorger kent veel mensen. De service van Lijda gaat ver.
“Als ik post in handen heb voor mensen waarvan ik weet dat zij
al lang verhuisd zijn, stuur ik het terug naar de afzender. En een
rouwkaart, die naar het oude adres was gestuurd, heb ik ’s avonds
alsnog bij het nieuwe adres in de bus gedaan. Om de bekeuringen
moet ik wel eens lachen. Je weet natuurlijk niet waarover het gaat,
maar hoogstwaarschijnlijk is er weer eens te hard gereden.”
Achter de bar bij SDOO

Toen de kinderen klein waren, ging Lijda vrijwilligerswerk doen
achter de bar. Dat is zij al die jaren met plezier blijven doen. “Het
is een hobby van mij geworden. Ik zorg voor de inkoop en ben op
dinsdag- en donderdagavond achter de bar te vinden. Heel gezellig allemaal.”
Ook voor de hobby’s breien, haken en lezen is Lijda te porren.
“ Ik maak alles wat je maar wilt. Voor mijn dochter heb ik net
leuke topjes gemaakt en voor leden van SDOO al eens dassen. Ik heb ook nu een haakwerkje bij mij. Vaak kom ik er achter de bar niet aan toe.” En dat lezen? Lijda moet hartelijk
lachen. ”Ik ben gek op de bouquetreeks. Ik heb er nog driehonderd liggen. Op marktplaats werden honderd boekjes voor
weinig geld aangeboden. Kom ik daar, blijken er drie maal
honderd in de verkoop te zijn. Heb ik ze allemaal opgekocht.
En zonder Wordfeud (een digitaal woordspel. red.) kan ik ook niet.
Ik speel al jaren met dezelfde mensen, zelfs op vakantie.”
‘Hij bijt anders nooit’

De eigenschappen flexibel, opgewekt en secuur zijn Lijda op het
lijf geschreven. Het klassieke verhaal over de postbezorger en de
hond gaat helaas ook op. Lijda: “Ja, ondertussen weet ik precies
waar de honden wonen. Je kent je wijk. Helaas ben ik wel eens
gebeten. Soms ben ik wel eens bang dat een hek niet goed dicht zit
en het nog een keer gebeurt.” Het weer houdt Lijda echter nooit
tegen om haar werk te doen. “Nee, hoor: I’m singing in the rain!
Lekker buiten zijn, weer of geen weer, daar word ik vrolijk van!”

Het vaste team postbezorgers in Heteren: v.l.n.r. Lijda van Aggelen.
Antoinette Selman. Annelies Vreke, Ellie Koenders en Margret de Haan.
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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

17 november 14.00 uur
intocht sinterklaas

Op 14 augustus jl. was het dan eindelijk zover: na maanden van voorbereiding kon het ‘team van tien’ op het terrein van manege
de Fruithof aan de slag samen met een grote groep van Handige Harry’s en Crea Bea’s. Het beloofde een prachtige dag te worden
en na een ontbijt met het grote team werd rond half 10 de opdracht door een radiopresentator verstrekt: het nabouwen van een
kermis uit 1867 waarop de Peperbus zichtbaar werd en waar de cholera-epidemie voorspeld werd.

Het enthousiaste team ging aan de slag, er werden verschillende
projecten benoemd waaronder bouwteams van de kermis en van
de Peperbus, een scriptteam en een team aankleding. Ieder uur
kwam het ‘team van tien’ bij elkaar. Ondertussen werd op het terrein, waar ook de Fun 4 Kids-week aan de gang was, door Omroep
Gelderland het decor én een mobiele radiostudio opgebouwd. Het
was er de hele dag een gekrioel van jewelste!

DOOR koert DE langen

‘Zomer in
Gelderland’

In de middag kwam er wel wat tijdsdruk. Maar net voor de start
van de generale repetitie (rond kwart over vier) was het team
klaar. Er was nog even stress toen tijdens deze repetitie de draaimolen omviel, maar deze is uiteindelijk gestut met touwen.
De uitzending was onvergetelijk: dankzij de spontane en enthousiaste presentatrice Angelique Krüger, de aanwezigheid van ruim
1.100 toeschouwers én het enthousiaste team… Heteren is echt op
de kaart gezet!
Proficiat met een prachtige dag!
Het is alweer een aantal maanden geleden, maar ik kom er graag
nog even op terug: die zonnige 14 augustus, de dag dat het team van
Heteren na weken, zo niet maanden voorbereiding zijn krachten
mocht meten in Zomer in Gelderland, het zomerprogramma van
Omroep Gelderland. Ik kon er helaas zelf niet bij zijn, omdat ik op
vakantie was, maar op de beelden van Omroep Gelderland heb ik
kunnen zien dat het een prachtige dag was.
Prachtig, omdat er maar liefst 1.117 mensen aanwezig waren bij
de tv-uitzending. Prachtig, omdat het team van Heteren een mooi
bedrag verdiende voor de aanleg van een vlindertuin op Landgoed
Overbetuwe en voor de stichting Never Forget Them, voor het oktoberevenement. En prachtig, omdat zoveel mensen uit Heteren die dag,
én de weken ervoor, zich samen hebben ingezet om Heteren goed in
beeld te brengen. Die samenwerking in het dorp is natuurlijk nog veel
meer waard dan alleen die mooie tv-uitzending.
Als gemeente Overbetuwe waarderen we het zeer dat zoveel mensen
én zoveel verenigingen en organisaties zich in de aanloop naar
om zo de Gelderse televisiekijkers een goed beeld van Heteren te kunnen geven. Iedereen zeer bedankt voor de inzet en hopelijk blijft het
warme gevoel van deze dag nog lang hangen in Heteren, ook al zijn de
dagen inmiddels een stuk koeler dan die hete dag in augustus.

Hartelijke groet,
Dimitri Horsthuis-Tangelder,
Wethouder kerngericht werken gemeente Overbetuwe

Foto’s: Koert Zijlstra en Koert de Langen

14 augustus hebben ingezet om die dag samen voor elkaar te krijgen,
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zaterdag 17 november 14.00 uur

Sinterklaasintocht
Heteren

Op zaterdag 17 november 2018 hopen wij de
Goedheiligman en zijn pieten weer te begroeten in
Heteren. De aankomst is bij de veerstoep aan de Rijn.
Wij zorgen met z’n allen voor prachtig kinderfeest!
Het programma is iets gewijzigd en aangevuld. Bewaar
deze Peperbus dus goed als handleiding voor deze dag!

Grote foto: Daan van Oort

Het comité is nieuw – herkenbaar aan de rode truien –
en bestaat uit Eric van Brandenburg, Marieke Frentz,
Ilona Timmer, Geraldine Bosveld en Suus Siccama. Zij
organiseren voor uw kind en ook voor u een fijne dag.
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De toegangsbandjes worden op school uitgedeeld.
Kinderen die onderwijs volgen buiten Heteren en
hier wonen, zijn die dag ook welkom. Voor deze kinderen ligt er op donderdag 15 of vrijdag 16 november
een armbandje klaar bij Kapsalon PIKI’s aan de
Flessestraat 40 in Heteren.

Tijdens de intocht zal de Sint ook begeleid worden
door de nieuwe buurtbus van Heteren-Elst!! Na
de optocht zal deze bij de Bongerd staan met meer
informatie. Daar zal ook KIM’s Snackhut te vinden
zijn, waar u terecht kunt voor een heerlijke snack!

Pro gramma

14.00 uur 	Aankomst Sint en Pieten aan de veerstoep. Aansluitend bovenaan
de veerstoep toespraak van burgemeester of wethouder en woordje
van de Sint. De Sint zal vervolgens zijn weg vinden via de Kastanjelaan en Flessestraat naar Zalencentrum de Bongerd.
Start activiteiten Sinterklaasfeest!

We hopen op een mooie intocht met veel blije
gezichtjes, want de glimlach van een kind doet je
beseffen dat je leeft!!!

15.30 uur
		
		
		

N ieuw

15.30 uur
		
		
		

N ieuw

Het nieuwe Sinterklaas-comité: Marieke, Erik, Ilona,
Suus en Geraldine (van links naar rechts).

Kinderuurtje groep 1 t/m 4
• Zaal open 15.30 uur > sporthal
• Begin 15.45 uur, eind 16.45uur
• Oranje bandje; zonder ingevuld bandje geen toegang.
Pietenbingo groep 5 t/m 8
• Zaal open 15.30 uur > zaal HTTC naast de Sporthal
• Begin 15.45 uur, eind 17.00 uur
• Groen bandje; zonder ingevuld bandje geen toegang.

15.50 uur Fotomoment met Sint en Piet voor kinderen van 0 t/m 3 jaar.
		Inloop in een klein stukje sporthal, waar de allerkleinsten rustig
		
met de Sint op de foto kunnen en hem een tekening overhandigen.
		
Gelieve zelf foto’s te maken met mobiel of tablet
		
i.v.m. de wet op de privacy.

17 nov. 14.00 uur programma - intocht sinterklaas
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Er gebeurt veel in Heteren!
Hart van Heteren

verklaring hadden ondertekend, konden beide projectteams echt aan de slag!

Op 21 augustus hebben Ondernemersvereniging Heteren, HeterenSociaal en
dorpsraad Heteren onder grote belangstelling het plan van aanpak gepresenteerd aan inwoners, geïnteresseerde ondernemers en mogelijke investeerders.
Nadat alle initiatiefnemers de intentie-

Zowel de financieel/juridische werkgroep als het dreamteam ten behoeve
van het creatieve en strategische proces
zijn inmiddels zeer goed op weg. Uiteraard streven we ernaar om alle belanghebbenden ook zo goed mogelijk op de
hoogte te houden van de ontwikkelingen.
Kijk hiervoor op onze website
(www.dorpsraadheteren.nl), volg ons
op Facebook (Heteren Overbrugt) en/of
schrijf je in voor de nieuwsbrief van

Na een lange voorbereiding zal Buurtbus
556 Overbetuwe op maandagmorgen 10
december haar eerste rit gaan rijden. Lijn
556 vertrekt voor het eerst om 6.58 uur,
vanaf de Flessestraat bij de halte Beemdhof,
richting Driel en heeft als eindbestemming
Elst, Europaplein.

HeterenSociaal via bert@heterensociaal.nl.

… en ook nog dit.

•	Het tweede ‘WatBeters-dak’ is een
feit. Na de Bredeschool in Heteren
heeft inmiddels ook verhuisbedrijf
Jacobs in Heteren 268 panelen op het
dak. WatBeters heeft er tevens voor
gezorgd dat de installateur 16 extra
zonnepanelen plaatst. Deze zonnepanelen wil de lokale coöperatie in
samenwerking met een noodfonds,
beschikbaar stellen aan gezinnen die
door onvoorziene omstandigheden
langdurig in financiële problemen
zitten.

Buurtbus 556 gaat rijden

•	Jiska en Raïscha zijn twee gedreven studenten van de Hogeschool
Nijmegen en zij volgen de opleiding
Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Inmiddels zitten zij in
hun laatste jaar en zijn gestart met
hun afstudeeronderzoek. Dit participatieve actieonderzoek voeren zij
uit bij en voor het jongerencentrum
Insula in Heteren.
•	Dorpsraad Heteren gaat aan de slag
om het dorpsontwikkelingsplan uit
2013 op te volgen met een vernieuwd
dorpsontwikkelingsplan voor en door
bewoners van Heteren.

De rest van de dag vertrekt Buurtbus 556
ieder uur tot en met 16.58 uur van Heteren
naar Elst. De buurtbus rijdt alleen op werkdagen en niet in de weekenden en op feestdagen. Vanaf Elst, Europaplein vertrekt
de bus even voor ieder half uur terug naar
Heteren.
>	De route in Heteren is Beemdhof,
Flessestraat, Kamperfoeliestraat, Irisstraat,
Narcissenstraat, Crocusstraat, Onze Lieve
Vrouwestraat , Bretagnesingel, Randwijkse
Rijndijk, Kastanjelaan en Drielse Rijndijk.
> 	In de buurtbus kun je alleen betalen
met de OV chipkaart of een pinpas. Met
contant geld kan niet worden afgerekend.
>	De bus kan maximaal acht passagiers
vervoeren. Ook is het mogelijk om rollators
te vervoeren. Rolstoelen kunnen niet mee

s dorp?
zetten voor on
Wil ook jij je in
via
act met ons op
Neem dan cont
heteren.nl
info@dorpsraad
snel!
interesse en tot
Bedankt voor je

de bus in.

Voor aanvullende vragen kun je terecht bij
onderstaande personen:
Jan van Brakel (PR)
(06) 23 06 42 09
Jos Ouwerling (voorzitter) (06) 41 37 66 98
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De Heterense
kruideniers van toen…
Tussen pakweg 1970 en 2000 had de Heterense bevolking de keuze uit twee supermarkten. De ene supermarkt was roomskatholiek getint en de andere supermarkt had een protestantse aanhang. Een soort Celtic vs Glasgow Rangers in ons eigen dorp.
Ik ga op zoek naar de, waarschijnlijk, twee meest bekende Heterense kruideniers ooit en beland om de keukentafel met

Grote foto: FotoSuzan

Fons Janssen (72) en Kees Mudde (61).
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Het ondernemen is beide mannen met de paplepel
ingegoten. Vader Janssen was in 1935 een bakkerij begonnen aan de O.L. Vrouwestraat in Heteren. “Eigenlijk was iedereen in onze familie bakker“, zegt Fons.
“Ooms van mij hadden bakkerijen buiten Heteren. In
die tijd was er steeds meer vraag vanuit de bevolking
om meer producten aan te gaan bieden. Zo werden
er bijvoorbeeld ook suiker, jam, ijs en soda verkocht
in de loop der jaren. Na de evacuatie, in de oorlogsjaren, kwamen mijn ouders terug en lag alles plat. Ze
zijn toen gewoon weer opnieuw begonnen. In 1960
overleed mijn vader plotseling aan een hartaanval
en moesten wij als gezin de zaak draaiende houden.
Iedereen moest meewerken! In 1973 ging onze zaak
onder de naam VIVO (Vrijwillige In- en Verkoop
Organisatie) verder. Samen met mijn broers Frans en
Geert runde ik de VIVO. Je begon destijds als kleine
ondernemer en wanneer je groter wilde groeien, sloot
je je aan bij de Club 199. Goederen werden vanaf dat

DOOR frank siccama

moment vanuit een distributiecentrum aangeleverd.
Je verkocht eigenlijk alles wat je maar kon verkopen.
Wij hadden op een gegeven moment een fotoservice
en een aparte ruimte voor naai- en breiartikelen, welke
wij ‘de Knot’ noemden. Was er een ruimte over in huis,
dan werd deze bij de winkel getrokken. Ik vermoed dat
wij op deze manier wel achttien keer onze winkel hebben verbouwd. Frans is in 1975 een eigen supermarkt
begonnen in Doorwerth en vanaf dat moment gingen
Geert en ik samen verder. In de jaren tachtig werd
VIVO ondergebracht in SUPER en veranderde de
naam van de supermarkt. Weer wat jaren later werd
dat Super de Boer. Dat is het tot het eind gebleven.”
Kees is vanuit Sliedrecht naar Heteren gekomen. “Ik
ben op mijn vijftiende begonnen als slager bij Van
Tilburg in Sliedrecht”, zegt Kees. “Ik kom uit een gezin
met elf kinderen en studeren zat er niet in. Dat kon
simpelweg niet betaald worden. Vanaf mijn negen-

Links Kees Mudde, rechts Fons Janssen

tiende werd ik chef-slager. Dat was hard werken. Op
mijn 31e kreeg ik last van spataderen, waardoor het
slagersvak steeds moeilijker werd om vol te houden. Ik
ben toen in de avonduren gaan studeren en heb op die
manier mijn middenstandsdiploma gehaald. Ik kreeg
de kans aangeboden om in Almelo een CENTRA te beginnen, maar ik vond Almelo veel te ver weg. Toen de
mogelijkheid voorbij kwam om in Heteren de CENTRA
over te nemen, ben ik op een zondag met mijn gezin
hiernaartoe gekomen, om eens te kijken. Een paar weken later, in maart 1989, runde ik de supermarkt. Ik had
het geluk dat bij de firma Schuitema net de formule van
C1000 was ontwikkeld en binnen een paar maanden
stond er ook in Heteren een C1000. We konden er een
stukje van de toenmalige Elbe Shop bij krijgen en hadden toen de beschikking over een ruimte van 384 m2.”
Beide mannen zijn het erover eens dat het vroeger
echt een kwestie was van gunnen. “Mensen kochten >
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“Bedenk wel dat ik
destijds 75 tot 80 man
personeel had.”
hun producten veelal nog in eigen dorp en als ze jou een aardige
vent vonden dan bleven ze bij jou komen”, zegt Fons. De roomskatholieken kwamen over het algemeen bij de VIVO/SUPER en
de protestanten kochten hun spullen bij de CENTRA/C1000. Dan
was er nog een tussengroep en die moest je als ondernemer binnen
zien te halen, maar ook zien te behouden. Service verlenen werd
daardoor steeds belangrijker. Er werd begonnen met bestellingen
thuis te leveren. Aan de kassa werd geholpen met boodschappen
inpakken voor de mensen en werden de volle dozen ‘gewoon even’
in de auto gezet. Dat stukje service werd echt gewaardeerd. Beiden hebben ook meegemaakt dat er ‘op de pof’ gekocht werd. Als
iemand voor 100 gulden aan boodschappen had, maar slechts 80
gulden kon betalen, dan werd die 20 gulden gewoon opgeschreven en kwam dat de volgende keer wel. Je moest wel, want anders
gingen ze gewoon naar de concurrent. Ondanks die concurrentie
hebben beiden altijd respect en waardering voor elkaar gehad. Er
was echt geen sprake van haat en nijd. “Wij spraken elkaar gewoon
op feestjes van de Middenstandsvereniging. De concurrentie ging
wel zover dat je klanten niet naar elkaar toe stuurde als er bij jou
iets niet op voorraad was”, zegt Fons. Kees beaamt dat. “Ik denk
dat wij de betere slagerij hadden”, zegt Kees. “Dat had natuurlijk
ook met mijn achtergrond te maken, maar ook met het feit dat ik
destijds, met Wim van Haeren, een zeer goede slager in mijn winkel had staan. Bij Fons was het brood weer wat beter. Dat was zijn
achtergrond.”
Nadat broer Geert in 1996 naar Brabant vertrok, heeft Fons de
Supermarkt nog tot 2000 gerund. “Er kwam toen weer een verbouwing aan en dat zag ik niet zitten. Mijn kinderen wilden niet
met de supermarkt verder en ik maakte verschrikkelijk lange
dagen. Zes dagen in de week op de werkvloer. Ik was altijd als eerste
binnen, want ik was de enige met een sleutel. Ik deed zelf de administratie en het opmaken van de kassa’s. Ik had er ook echt moeite
mee om dingen uit handen te geven. Ik heb er ook geen spijt van
gehad. Het was op dat moment gewoon klaar. Ik ben daarna nog
troubleshooter geweest voor de COOP en nu werk ik twee dagen
in de week bij een slijterij in Zetten. Gewoon, omdat ik nog iets wil
doen en niet stil wil blijven zitten.”

Ook, zoals Fons dat zo mooi noemt, als troubleshooter. Ik kon
mijn ervaringen overbrengen op andere C1000-ondernemers.
Toen C1000 door Jumbo werd overgenomen, zocht men mensen
met een middelbare opleiding. Ervaring telde niet meer. Ik ben
toen een tijdje bij een bedrijf gaan werken om diverse winkelketens om te bouwen. Op een gegeven moment ging Jumbo dat
ook doen en wilden ze me graag in hun team hebben. Op dit moment bouw ik overal in het land Jumbo winkels om.”

Voor Kees kwam er in 2010 een einde aan een tijdperk. “In 2009
ging het niet goed met mij, ik werd ziek en toen mijn vrouw ook
nog eens ziek werd, besloten wij dat het genoeg was geweest. Bedenk wel dat ik destijds 75 tot 80 man personeel had. Dat kostte
veel tijd en inspanning. Ik ben wel voor C1000 blijven werken.

Het is mooi om beide mannen samen aan tafel te hebben zitten!
Veel mooie en sterke verhalen komen voorbij. Dat past allemaal
niet op papier… Beiden geven aan dat zij een prachtige tijd hebben
gehad als ‘Heterense kruidenier’. Het was hard werken, maar ze
hebben het beiden met veel liefde voor het dorp gedaan!
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Om op het zuidelijke industrieterrein de bedrijven te bereiken, zijn diverse wegen aangelegd
of aangepast. Eén van die wegen is de Muskushouwsestraat. De Peperbus speurt naar
de herkomst van deze naam.

DOOR Roelie van der Weide

2008

De Muskushouwsestraat begint direct ten zuiden
van de McDonalds, maakt een grote bocht over het
industrieterrein en eindigt buiten de bebouwde kom
bij de Linge. In de zoektocht naar de herkomst van de
naam is er een eerste ingeving. Heeft de naam soms
iets te maken met de alom gevreesde muskusrat? Er is
immers genoeg water in de omgeving, niet in de laatste plaats de Linge. Dit blijkt niet zo te zijn. Wel biedt
de Linge een aanknopingspunt.
De stuw Muskushouw

De Linge, gelegen ten zuiden van het industriegebied,
heeft een stroomgebied van zo’n 100 km van oost naar
west. Vanwege de grote lengte en het grote hoogteverschil is de rivier door stuwen verdeeld. Tijdens een periode van watertekort wordt water bij Doornenburg
uit het Pannerdensch Kanaal in de Linge gelaten. Het
water wordt tegengehouden bij de stuw Muskushouw,
ter hoogte van de kruising met de rijksweg A50. Hier
vind je ook de overkluizingen over de Linge, die de
naam Muskushouwsebruggen dragen.

Het waterpeil in de Linge wordt automatisch geregeld
via de stuwen. Heel soms is het waterpeil zo laag dat
het nodig is om handmatig meer water in te laten om
de Linge verderop van voldoende water te voorzien. In
extreme situaties kan zelfs de hele stuw Muskushouw
uit het water worden gelicht om voldoende water door
te laten.
Bosrijk oord

Toch gaat de herkomst van de naam verder terug en
zijn de bruggen en de stuw niet de naamgever van de
Muskushouwsestraat. De Muskushouw was een ‘spijker’, een graanschuur, opslagplaats voor ongedorst
graan. Afgeleid van het Latijnse woord ‘spicarium’.
Ook staat muskushouw voor een bosrijk oord waar
vele vogels zich verzamelen. Het woord ‘houw’ staat
dan voor een bos dat geregeld gehakt of gehouwen
wordt.
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“Je ziet tijdens de
voorstelling een masker
van stress verdwijnen”

Een theatermaker met
een bijzondere missie
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Met Timo van den Heuvel (43) kent Heteren een veelzijdig theatermaker. Hij speelt voor
ouderen, vluchtelingen en kinderen en gebruikt daar onder meer een opvallende ‘prop’ bij:
de Tok Tuk Tuk. Timo vindt het aanbod van kunst en cultuur in Heteren wat schraal en
heeft wel een idee om hier iets aan te doen. “De Randwijkse Waarden lenen zich prachtig
voor een kleinkunstfestival.”

Timo heeft een achtergrond in het onderwijs, volgde de Pabo en
stond enkele jaren voor de klas, maar zijn hart heeft altijd bij het
theater gelegen. Hoewel hij van alle markten thuis is, heeft hij een
passie om theater te maken voor kwetsbare groepen die in moeilijke omstandigheden verkeren. Sinds 2016 geeft hij daar op een
bijzondere manier invulling aan door voorstellingen aan vluchtelingen te geven.
Hoe kwam je op dat idee?

In dat jaar hadden we in Nederland te maken met een grote toestroom van vluchtelingen. Ik heb mezelf toen afgevraagd wat ik
voor hen zou kunnen doen. Toen ik hoorde dat er behoefte was aan
taalonderwijs, kwam ik op het idee om een ‘taaltheater’ op poten
te zetten. Mijn onderwijsachtergrond hielp daarbij.

Door Johan KROES

zestig. We spelen dan liedjes uit die tijd, gebruiken attributen
van toen. Ouderen zijn vaak eenzaam, zeker in zorgcentra. Die
mensen genieten ontzettend! Het gebeurt dat we bijna niet aan
opruimen toekomen vanwege alle complimenten.
Wat is de reden dat dit zo goed loopt?

Ik denk dat dit komt door de herkenbaarheid. En het is gewoon
professioneel theater. Hier is veel vraag naar. Zeker sinds Hugo
Borst enorm veel aandacht heeft weten te creëren voor de zorgsector en ouderen, is er veel op gang gekomen! Daardoor zijn er
ook meer budgetten. Er is wel meer concurrentie, maar we hebben
echt een heel goed programma! Dat onderscheidt zich wel. Ja, in
Liefkeshoek zou ik ook nog wel een keer willen spelen.
Wat vind je van het culturele aanbod in Heteren?

Hoe ziet zo’n taaltheater eruit?

Ik acteer, gebruik poppenspel en maak veel muziek. Allemaal met
heel eenvoudig taalgebruik. Bovendien heb ik heel veel interactie
met het publiek. Ik laat ze meespelen, waardoor ze spelenderwijs
het Nederlands toepassen. De onderwerpen kies ik uit het leven
van alle dag: een bezoek aan de dokter, een kapotte fiets etc. Zo’n
voorstelling duurt drie kwartier. Je zou het echt eens moeten zien!
Onbewust krijgen ze op die manier heel veel Nederlands mee. Er
zit trouwens ook een lespakket bij voor docenten en vrijwilligers.
Hoe reageren ze op jouw voorstellingen?

Ze zijn vaak heel dankbaar en enthousiast! “Zo is Nederlands
leren heel erg leuk”, hoor ik dikwijls als reactie. Het gaat vaak om
mensen met traumatische ervaringen, die moeite hebben met integreren. Die zijn dan heel blij dat ze een keer op een ontspannen
manier met Nederlands bezig kunnen zijn. Je ziet tijdens voorstelling een masker van stress verdwijnen. Dat is echt heel gaaf.
Je slaat twee vliegen in één klap: je leert ze wat en je brengt ze een
stuk ontspanning.

Dat is er natuurlijk veel te weinig. Ik vind heel jammer dat er geen
kunstencentrum is, maar ik denk dat Heteren daar ook wel te klein
voor is. Op zich zijn er wel positieve ontwikkelingen gaande, zoals
‘live in de huiskamer’ en een evenement als het herinneringsweekend ‘The Island’. Dat zou je nog veel meer kunnen uitbuiten.
Hoe zie je dat voor je?

Een cultureel festival aan de Rijn zou geweldig zijn! Een soort
straattheater met allerlei creatieve en korte optredens. Steltlopers, living statues, dat soort werk. Dan kom ik er zelf met de
Tok Tuk Tuk staan!
Wat is dat nu weer?

Het is letterlijk een Tuk Tuk. Daaromheen heb ik een act met kippen bedacht. Die kippen raken een ei kwijt aan het publiek en het
publiek raakt ook een ei kwijt aan de kippen. Het is kleinschalig
‘meespeeltheater’ met kinderen. Ik vind het trouwens heel leuk
dat mijn vrouw Angelina hier ook een grote rol in speelt.
Denk je dat zo’n festival haalbaar is in Heteren?

Je speelt ook veel voor ouderen.

Ik geloof echt dat dit zou kunnen. Ik geloof heel sterk in de brugfunctie van theater. Dat laatste past symbolisch heel goed bij
Heteren, ha ha. Maar je moet het niet beperken tot inwoners van
Heteren alleen. Qua bereikbaarheid ligt Heteren natuurlijk heel
goed, waar je gebruik van zou moeten maken. Ik denk dat er zeker
animo voor is. Kijk naar ‘Zomer in Gelderland’, de Fun4Kidsweek en het herinneringsweekend. Heteren loopt wel warm voor
evenementen. Er is veel gaande!

Zeker! Dat loopt erg goed. Ik doe dat met de theatergroep ‘Mooi
Weer!’, waarmee we voorstellingen spelen over jaren vijftig en

Kijk ook eens op www.relacts.nl

Hoe vaak doe je dit?

Ik doe dit eigenlijk te weinig. Voor de zomer heb ik een stuk of
twintig voorstellingen gespeeld. Het is heel moeilijk om met
zoiets voet aan de grond te krijgen bij gemeentes. Maar ik wil
hier absoluut mee doorgaan! Het sluit heel goed aan bij mijn missie: hoop brengen aan mensen die in uitzichtloze situaties zitten.
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Meneer Jiskoot, directeur van weverij Molkenboer uit Oldenzaal, zocht voor zijn vrouw
een extra dienstmeisje. De vader van Annie Jochem, die Jiskoot kende van de commissie
‘Wering Schoolverzuim’, zei dat hij thuis nog wel een wicht had dat dat heel goed zou kunnen.

‘Waar gaat de Peperbus
heen?’ is een nieuwe
rubriek over mensen
die óf zijn verhuisd naar
het buitenland óf naar
Heteren zijn gekomen
(en nooit meer zijn
vertrokken).

DOOR
FRED HENDRIKSEN

Als klein wicht
in betrekking

An Jochem, in 1943 geboren in de textielstad Oldenzaal als vierde
kind in een gezin van tien kinderen, was op het moment dat zij
bij de Jiskoots ging werken dertien jaar. Ze zat nog op de huishoudschool. Hoewel ze het erg graag anders had gewild, zat een
opleiding op de U.L.O er niet in. Haar broers mochten dat wel,
maar voor meisjes was de huishoudschool voldoende om later
fatsoenlijk te kunnen trouwen en kinderen te krijgen. Doordat
zij twee ochtenden in de week geen school had, was een strenge
‘opleiding’ bij de deftige mevrouw Jiskoot volgens vader Jochem
een uitgelezen mogelijkheid om zijn soms wat dwarse dochter in
een strakker keurslijf te krijgen. Maar toen haar vader met die mededeling thuis kwam, gaf de kleine Annie enigszins verbeten aan,
dat zij alleen maar zuster in een ziekenhuis wilde worden. Voor
haar moeder reden om dat direct af te kappen met de opmerking:
“Doe verdeenst daormet ut solt in de pap nog nich” Dus meldde
het wicht zich dezelfde week nog bij mevrouw Jiskoot, die haar van
meet af aan duidelijk liet merken hoe de verhoudingen lagen. Zij
was de mevrouw en Anneke (Annie was te volks) was de dienster
en moest zich ook als zodanig gedragen. Gestoken in een truitje en
rok (broek was uit den boze) met daar over heen een witte schort
moest er vanaf de eerste dag flink aangepakt worden.
De herinneringen aan de baardharen in de wastafel van meneer
Jiskoot komen direct weer boven als An verhaalt uit die tijd. Zwaar
was voor een dertienjarige ook het zogenoemde parketblokken,
met een zwaar blok aan een steel stevig boenen om de parketvloer
te laten glimmen. Daarbij constant in de gaten gehouden door de
spiedende en soms vernederende blikken van mevrouw Jiskoot.
Even een boodschapje doen bij de plaatselijke grutter werd dan
al gauw als een soort uitje beleefd. Maar als Anneke daarbij (weer
eens) vergeten was om de grutter om het bonnetje te vragen, dan
schoot mevrouw compleet in de stress en botvierde zij al haar
woede op de dertienjarige. Direct terug naar de grutter voor het
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bonnetje, want ook deze hautaine mevrouw moest zich bij meneer Jiskoot devoot voor haar huishoudgeld verantwoorden. Tussen de middag werd er in huize Jiskoot warm gegeten en Anneke
kreeg daarbij ook een bord toegeschoven. Niet in de kamer waar
mevrouw en meneer zaten te eten, maar alleen aan de keukentafel waar zij via het dienstbodeluik vanuit de kamer de warme
hap kreeg toegestopt. De ƒ 2,50 die Annie wekelijks mee naar
huis bracht en hetgeen wat haar oudere zus en broers verdienden
was natuurlijk een welkome aanvulling op het salaris van vader
Jochem, die als wever met ƒ 127,- per week een gezin van twaalf
personen draaiende moest houden. Naast school en de betrekking
hadden Annie en haar oudere zus ook nog de zorg voor de jongsten
in het gezin. Haar zus had de zorg voor drie jonge zusjes en Annie
diende zich te ontfermen over drie jongste broertjes. Op tijd aangekleed en netjes naar school en ’s avonds het bekende ritueel om
de kinderen op tijd naar bed te krijgen en te troosten als ze verdriet hadden. Bedenk hierbij dat het huis van de familie Jochem
één ouderslaapkamer had en twee slaapkamers voor de kinderen.
Dat betekende één kamer voor vijf jongens en één kamer voor
vijf meisjes. Terwijl in die tijd van stapelbedden geen sprake was.
Gewoon twee in het ene tweepersoonsbed en drie dicht op elkaar
in het andere tweepersoonsbed.
Na twee jaar bij mevrouw Jiskoot zat het ‘keurslijf’ Anneke te strak
en nam zij ontslag om vervolgens haar (werk) geluk weer gewoon
als Annie te beproeven in een naaiatelier. Maar de zorg zat haar
blijkbaar toch in de genen en op zeventienjarige leeftijd verliet zij
haar ouderlijk huis om in het ziekenhuis van Enschede een verpleegstersopleiding te gaan volgen. Daarvoor ging zij intern. Zij
kwam in die periode alleen nog maar naar huis tijdens een enkele
vrije dag. De opleiding was zwaar, omdat zij het met een U.L.O.niveau veel makkelijker zou hebben gehad. De directrice van de
opleiding adviseerde haar zelfs op een bepaald moment om maar

WIN HET FOTOBOEK ‘ALSJEINHETERENBENT’

Een spetterende Peperbusfoto!

WIN

en uw foto
wordt de
peperbuscover van
jan. 2019

het fotoboek
over Heteren

Annie tijdens haar
verpleegstersopleiding

te stoppen, omdat zij dit als arbeidersdochter eigenlijk niet aan kon. Kinderen uit een middenstandsgezin
hadden een streepje voor. Maar het dwarse in haar
karakter kwam juist op die momenten boven en zij
slaagde uiteindelijk toch voor haar verpleegsters
A-opleiding. Daarnaast wilde zij ook graag de kraamaantekening halen (het Ooievaartje), maar die opleiding
kon zij niet volgen in Enschede en dus moest zij daarvoor
naar een ander ziekenhuis.

Wie maakt de meest originele, meest verrassende foto van de
Peperbus? De beeldbepalende toren van Heteren siert nu al jarenlang in uiteenlopende versies de voorpagina van ons gelijknamige
dorpsmagazine. We zijn benieuwd of er nieuwe invalshoeken te
vinden zijn.
Voor de beste inzending loven we een exemplaar uit van het
pas verschenen fotoboek ‘AlsjeinHeterenbent’, ter waarde van
E 34,95. En nog belangrijker: deze foto komt op de voorpagina
van het eerste nummer van 2019!
Het mag een nieuw gemaakte foto zijn of een archiefbeeld. Als de
Peperbus er maar op staat, groot of klein, scherp of onscherp. Het
fotobestand moet wel voldoende groot zijn om een behoorlijke
afdruk te kunnen krijgen. Bestand minimaal 2 Mb.
Inzenden kan tot 1 januari 2019

Via een kennis solliciteerde zij in 1965 bij het Elisabeth
Gasthuis in Arnhem en ‘emigreerde’ vanuit het rustieke
Twente helemaal naar Gelderland. Dit tot ontsteltenis van haar familie die ‘onze Annie’ plotseling naar de
andere kant van het land zag vertrekken. Toen zij in 1967
in het huwelijksbootje stapte, verhuisde An vanuit een
Arnhems kosthuis naar Driel. Maar haar huwelijk had
ook een keerzijde: door het Elisabeth Gasthuis werd zij
gedwongen te stoppen met werken. Een gehuwde verpleegster was daar in die tijd nog taboe. Gelukkig werd
zij een jaar later wel aangenomen in het Gemeenteziekenhuis waar getrouwde verpleegsters meer dan welkom waren. Daar was toen zelfs al sprake van zwangerschapsverlof en dat kwam heel goed van pas bij de
geboortes van haar drie kinderen.
Na 27 jaar in Driel gewoond te hebben, woont zij nu al
weer 23 jaar met heel veel plezier in Heteren. En tot haar
welverdiende pensioen is de zorg An altijd blijven boeien.
En nu achteraf terugkijkend op haar jeugd moet ze vaststellen dat vroeger zeker niet alles beter was. “Ik had geen
onbezorgde jeugd, maar een bezorgde jeugd waar ik voor
het grootste deel toch met plezier op terug kijk.”

per e-mail naar info@peperbus-heteren.nl. Succes!

VAN DE REDACTIE

Plaats vrij in de redactie
In de redactie van de Peperbus komt een plaats vrij. Harold
Schulte, die vanaf de start van ons blad redacteur is geweest,
heeft aangekondigd dat hij ermee gaat stoppen. We zijn Harold
veel dank verschuldigd voor zijn belangrijke bijdrage aan het
telkens weer tot stand komen van het blad.
De redactie vindt het natuurlijk jammer dat Harold ermee
ophoudt. Tegelijk is zijn vertrek een kans voor iemand anders
om mee te denken over de invulling van ons dorpsmagazine
en aan de realisatie van het blad mee te werken.
Wie denkt hierin een goede rol te kunnen spelen, kan haar
of zijn gegevens, voorzien van een motivatie, opsturen naar
info@peperbus-heteren.nl. We gaan vervolgens in gesprek om
toe te lichten hoe het bij de Peperbus werkt en of dat de kandidaat
(v/m) ook past.
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advertorial

De twee plassen zijn nu één

De Zandzuiger Rotterdam 58 en klasseer-

Steenoord ontmanteld. Aan de westzijde van

met het milieu, de omgeving en de mens.

installatie Rotterdam 55 zijn deze zomer

het project werd een kanaal gegraven waardoor

Hiermee kunnen betonfabrikanten en aan-

herenigd. Vanaf de start van de zandwinning

de zandzuiger richting de eerste plas kon

nemers hun keten verduurzamen en daarmee

werden beide werktuigen gescheiden door de

worden vervoerd. Inmiddels is de Rotterdam 58

hun milieuprestaties verbeteren.

Steenoord en waren ze middels een meer dan

weer aangesloten op de 10 KV stroomkabel

honderd meter lange buis met elkaar verbon-

(100% groene stroom) en verbonden met de 55.

den. Onder de Steenoord liep namelijk de

Na de onderhoudsperiode is de winning weer

Dekker heeft de ambitie om de CO2-uitstoot

gasleiding van de steenfabriek die niet meteen

van start gegaan. Er wordt komende periode

van alle winningen in 2020 met maar liefst

verwijderd kon worden. Door de beide werk-

gewerkt aan het aanleggen van de eilanden.

80% te verminderen ten opzichte van 2013.

tuigen van elkaar te scheiden kon er toch zand

Stevige CO2-ambitie

Dankzij onder andere de overstap van de zand-

worden gewonnen en ontstond er tijdelijk een

Duurzaam gewonnen

zuiger Rotterdam 58 op 100% groene stroom

tweede plas.

Dekker heeft voor de zandwinning Randwijkse

zijn we al flink op weg naar het realiseren van

Waarden het CSC-certificaat (Concrete

deze ambitie. Ook heeft Dekker onlangs het

De gasleiding werd afgelopen mei vervangen

Sustainability Counsil) behaald. Dit certificaat

BetonAkkoord getekend. Daarmee committeren

door een nieuwe leiding die op grote diepte

waarborgt dat het zand en grind op een verant-

we ons aan de vermindering van tenminste

onder de plas doorloopt. Vervolgens werd de

woorde wijze is gewonnen, rekening houdend

35% CO2-uitstoot in de productie van Beton.

3e HeteRUN
langs de Randwijkse Waarden
Ook de afgelopen editie van de HeteRUN werd
gesponsord door Dekker. De 10 km afstand die
de naam van Dekker draagt, voerde vele lopers
langs het project de Randwijkse Waarden. We
kijken terug op een prachtige sportieve dag!
Wilt u meer weten over hoe Dekker werkt,
of eens ‘bovenop de Rotterdam 55 staan’?
Bekijk dan onze 360 graden films op
www.dekkergroep.nl/vr

Foto’s: Guido Roncken

3 RUN
400
LOPERS
Veel meer foto’s zijn te vinden op www.heterun.nl

e Hete
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