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Voor het derde jaar strooit de gemeente Overbetuwe ook bankbiljetten uit
boven Heteren. Niet letterlijk, maar in de vorm van een paar duizend cheques
ter waarde van 7,50 euro, op elk adres één. Elders in dit blad staat meer uitleg
over dit project onder de naam ‘Overbetuwe Doet’.
Mensen die een geschikt plan hebben, kunnen een initiatief aanmelden. De
redactie van De Peperbus heeft dat vorig jaar voor het eerst gedaan. Voor de
‘gewone’ vier nummers die we dit jaar uitbrengen, waarvan deze editie
de eerste is, én voor een driedubbeldikke special over de oorlogsperiode van
eind 1944 tot het voorjaar van 1945. Ook daarover is in deze uitgave meer te
lezen.
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Beyond Illusions

Paméla Zeylstra

Jos Bode

Een fijn dorp om in te leven, wie wil dat niet. En het mooie is: daar kunnen
we allemaal een beetje aan bijdragen. Als vrijwilliger bij de vele verenigingen en initiatieven, groot en klein, op de buurtbus, bij Liefkenshoek,
enzovoort. En bijvoorbeeld ook door de boel een beetje schoon te houden,
rommel netjes in te leveren en te zorgen dat de plastic soep in de oceanen in
elk geval niet in Heteren begint.

Tot nu toe hebben we op deze manier ruim achthonderd euro ingezameld
en daar zijn we alle donateurs dankbaar voor! In februari volgt een nieuwe
ronde en dan hopen we opnieuw op steun. Ongeveer twee op de drie cheques
zijn bij de vorige rondes bij het oud papier gegaan. Dat is natuurlijk zonde!
De redactie
VAN DE REDACTIE

Bezorgers gezocht!
Vier keer per jaar valt de Peperbus bij (bijna) alle Heterenaren in de bus. Dat is het

Jelle Loosman

werk van een handvol bezorgers die dit trouw en enkel voor een schouderklopje

Janette Huisman

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 19 april 2019

S.D.O.O., De STUW-welzijn, EHBO en Dorpsraad Heteren.
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‘Alle bomen Judith Westerink
gaan mij aan het hart’

4

Judith Westerink (44) zet zich zowel binnen als buiten haar werk met passie in voor natuur en landschap. Zo is ze al meer dan
twintig jaar vrijwilliger voor het International Tree Fund. Ze wil zich als lid van Provinciale Staten gaan inzetten voor het landschap
in Gelderland. Dus heeft ze ook wel een mening over de natuur in Heteren. “Ik vind het jammer dat er de laatste jaren zoveel grote,
oude bomen zijn weggezaagd.”

Het doet Judith tekort om haar alleen het label ‘natuur en landschap’ op te plakken, want door de jaren heen heeft ze zich op allerlei werkterreinen ingezet. Bijvoorbeeld als bestuurslid van een
kerk in Wageningen, door vrijwilligerswerk onder prostituees in
Nijmegen en zich in te zetten voor vluchtelingen. Maar de natuur
is toch wel haar grote passie. Dat begon in 1998 met haar inzet voor
het International Tree Fund, een organisatie die zich onder meer
inzet voor het bedreigde regenwoud in Costa Rica.

Door johan kroes

Hoe is dit om te doen?

“Geweldig! Je bouwt een band op met het gebied en de mensen.
Je ziet het veranderen, je ziet dat het iets oplevert.”
Dan even over de bomen in Heteren. Wat vind je er bijvoorbeeld van
dat de eiken langs de Zesmorgen gekapt worden?

“Ik vind dat heel erg jammer. Deze eiken begonnen net een beetje
body te krijgen! Nu komen er van die flauwe zuilvormige boompjes voor in de plaats.”

Waarom sprak dit jou aan?

“Het International Tree Fund had het verzoek gekregen van de
kleine Costa Ricaanse organisatie Arbofilia om te helpen bij het
aanleggen van een ecologische corridor. Ik was daar gelijk enthousiast over, want ik had net een onderzoek gedaan naar herbebossing met inheemse soorten! Het ging hier om een uniek stukje
natuur. Een gebied dat hemelsbreed zo’n vijftien kilometer is,
maar aan de ene kant bestaat uit nevelwoud en via een stuk regenwoud uitkomt in een mangrovebos. Het nevelwoud staat sowieso
wereldwijd onder druk door de klimaatverandering, maar je hebt
ook veel diersoorten die migreren tussen de zee en de bergen.
Het idee was om stukken grond te gaan kopen op plekken waar er
gaten ontstaan waren in die bosverbinding en daar weer bomen te
planten.”

Hoe kijk je in het algemeen aan tegen het bomenbestand in Heteren?

Wat troffen jullie daar aan?

Waarom vind je de bomen in Heteren zo belangrijk?

“Er was veel bos gekapt voor veehouderij. Maar het is een afgelegen regio, die niet echt geschikt is voor landbouw. De overheid
wilde dit soort gebieden in cultuur brengen en had in de jaren vijftig met subsidie mensen het bos in gestuurd om boerderijen op te
zetten. Dat ging ten koste van het bos en uiteindelijk ook van de
boeren. Ik heb daar veel armoede gezien.”

“Bomen zijn gewoon mooi, ze geven sfeer en het is een stuk natuur in je woonplaats. Bomen zijn belangrijk voor de leefbaarheid
in een wijk. Zonder bomen ziet het er veel armoediger uit dan een
wijk met bomen! Wel is het belangrijk dat je ze op een goede plek
plant en zorgt dat ze de ruimte hebben.”

“De laatste jaren zijn er veel grote, oude bomen weggezaagd.
Bijvoorbeeld de iepen bij het bejaardenhuis, een mooie beuk in
de Kastanjelaan, de esdoorn tegenover de manege en zo kan ik er
nog wel een aantal noemen. Heel jammer, er blijft niet veel over
als je alles bij elkaar optelt. Dat gaat mij wel aan het hart. Het kost
ontzettend veel tijd voordat een boom zo groot is.”

Je doet binnenkort voor de ChristenUnie mee aan de verkiezingen voor
Wat hebben jullie de afgelopen twintig jaar bereikt?

provinciale staten. Ga je jezelf dan ook voor dit onderwerp inzetten?

“In totaal hebben we 325 hectare kunnen kopen. Een deel daarvan is bos dat we nu beschermen en op de andere stukken hebben
we opnieuw bomen geplant. Altijd in samenwerking met de bevolking. We stimuleren bijvoorbeeld mensen om zelf een boomkwekerij op te starten. Het bos wordt op die manier een bron van
inkomsten. Ook heb ik gezien dat bepaalde diersoorten weer terug
komen, echt bijzonder.”

“Als het gaat om bomen, dan is dat vooral een gemeentelijk onderwerp. Als Statenlid wil ik mij vooral inzetten voor het landschap
in combinatie met landbouw. Ik ben ervan overtuigd dat natuur
en landbouw samen moeten kunnen gaan en ik vind dat we dit
als samenleving moeten ondersteunen. Dit is wel een heel nieuwe
wereld voor mij. Of ik nu wel of niet gekozen word, het wordt hoe
dan ook ontzettend leerzaam!”

Grote foto: FotoSuzan

“Het veldje met fruitbomen naast het voetbalveld aan de Kamperfoeliestraat vind ik erg mooi. Daar staan ook oude rassen tussen.
De platanen langs de Narcissenstraat mogen er ook zijn. We moeten zuinig zijn op de grote bomen die Heteren nog heeft!”

Kleine foto’s in Costa Rica, gemaakt door Bendiks Westerink

Welke mooie bomen zijn er nog over?
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In gedachten terug met een blik naar voren
Op het moment dat ik in mijn robuuste toren enigszins zit
uit te buiken van een overdadig kerstmaal in 2018 en een
oliebollenvette jaarwisseling, wil ik u allen toch nog een
voorspoedig maar vooral heel gezond 2019 toewensen.

Zoals het mij al jaren vergaat, is ook 2018 weer vergelijkbaar
voorbij gevlogen met een vluchtige opeenstapeling van gebeurtenissen waarvan er aan het eind van het jaar altijd wel een aantal blijven hangen. Het meest bevredigend voor mij was wel dat
mijn naasten en ik het jaar zonder al te veel medische mankementen zijn doorgekomen. Want om mij heen kijkend geldt dat
zeker niet voor iedereen. Het jaar begon overigens erg onstuimig want de storm die in januari over delen van ons land trok
was nogal heftig. Dat de minister van buitenlandse zaken Halbe
Zijlstra zijn bezoek aan een Russische datsja uit zijn hoge hoed
toverde, kostte hem, als het zoveelste VVD-kopstuk, heel terecht
het geliefde pluche. Pia Dijkstra van D66 daarentegen boekte in
diezelfde periode een politieke overwinning door met een nipte
meerderheid de donorwet door de kamer heen te jassen. Dat we
nog konden schaatsen in maart was eigenlijk ook best uitzonderlijk en dat waren in die zelfde periode ook de heftige protesten die opstaken rond het eventueel afschieten van dieren in de
Oostvaardersplassen. De emoties van betrokken mensen rond
de hekwerken liepen soms erg hoog op.
We zagen dit jaar ook de twee meest heftige haantjes van deze
wereld, Donald Trump en Kim Jong-Un, elkaar ‘vredelievend’
de hand schudden (voor wat het waard is bij zulke zelfingenomen types). De extreme warmte deze zomer was niet alleen erg
heet maar ook langdurig en voor velen een reden om regelmatig
de koelte van het water op te zoeken. Water, waar het land en de
gewassen naarmate de droogte aanhield steeds meer naar snakten. De plotselinge dood van vier jonge kinderen in een Stint op
het spoor in Oss sloeg bij de betrokken families maar zeker ook
bij de gehele bevolking in als een bom. Het overschaduwde voor
een korte periode al het andere landelijke nieuws. Maar wat in
2018 toch steeds weer boven kwam drijven was het zogenoemde

D-woord. De afschaffing van de dividendbelasting die Mark
Rutte in al zijn vezels met zich meedroeg maar uiteindelijk onder druk van de publieke opinie zeer terecht opgaf.
In schril contrast staat daartegenover de relatieve rust in een
dorp als Heteren, al houdt het centrumplan de gemoederen toch
wel aardig bezig. De jarenlange strijd om een respectabele kern
is in 2018 dankzij enthousiaste inzet van dorpsgenoten meer en
meer aan de horizon verschenen. Ook is na jaren van voorbereiding op de valreep van het jaar, met dank aan veel vrijwilligers,
een busverbinding tussen Heteren-Driel en Elst tot stand gekomen. Naar ik oprecht hoop, hebben alle inwoners die tijdens oud
en nieuw vuurwerk hebben afgestoken al hun ledematen nog en
hoeft niemand te sparen voor een blindengeleidehond.
Maar nu genoeg over 2018 want er wacht weer een nieuw spannend jaar op ons. We gaan bijvoorbeeld afscheid nemen van Toon
van Asseldonk, onze geliefde burgervader. Een burgervader, die
met zijn betrokkenheid dicht bij en tussen zijn mensen stond
en niet te beroerd was om zijn dagelijkse hoogtepunten te delen
via social media. In zijn nieuwjaarstoespraak hoopte hij dat de
gemeente Overbetuwe op een aantal terreinen een proefregio
zou gaan worden waar vanuit de hele wereld naar zou worden gekeken. Ik heb dan wel de ultieme wens dat ook Heteren, om welke
reden dan ook, in die belangstelling mag delen. Hoe dan ook, we
zullen hem zeker missen, dat staat wel vast. Wie onze gemeente
voor hem in de plaats krijgt, zullen we vooralsnog af moeten
wachten maar het wordt voor de betreffende kandidaat een fikse
uitdaging. Natuurlijk rust er ook nog steeds een fikse uitdaging
op het team dat zich bezig houdt met het centrumplan, want
vooralsnog lijkt het mij nog geen gelopen race. Het team heeft
overigens de afgelopen tijd wel bewezen dat het voor geen kleintje vervaard is en niet snel zal opgeven. Maar het blijft een gegeven, ambtelijke molens in onze gemeente lijken altijd zonder
wind te moeten draaien. Hoewel ik mij niet aan de indruk kan
onttrekken dat er in de plaats Elst altijd net iets meer wind waait.
De Kerkuil.
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Lopend ga ik op de Onze Lieve Vrouwenstraat, bij de Hengelsportspeciaalzaak van Anton Corton, het paadje in dat uitkomt
op de Kastanjelaan. Rechts van het paadje een aantal groentetuintjes en voor me de achterkant van de oude – en sommige
gerenoveerde – huizen. Tussen de puntdaken van de huizen prijkt de gouden haan bovenop de Peperbus. Na een kort steil
stukje sta ik ineens op de dijk. De markante toren, in de volksmond Peperbus genoemd, is nu in zijn geheel zichtbaar. Dit is
Heteren zoals het al heel lang bestaat.

DOOR jelle loosman

Tommy Aalbers

Mijmeren
over Heteren
Mijn blik gaat over de vernieuwde uiterwaard; de Randwijkse
Waarden. Ben benieuwd wat de mening is van de omwonenden. Ik
besluit – door middel van een ouderwetse trekbel – aan te bellen bij
Kastanjelaan 41. Ik ga op bezoek bij Tommy Aalbers, geboren en
getogen in Heteren, om zijn mening te horen over vroeger en de
zin en onzin van de vele dorpsontwikkelingen.
“Mijn ouders, die hiernaast wonen, hebben dit huis in de jaren
zestig gekocht. Het is gebouwd tussen 1830 en 1850. Omdat het
gemeentearchief is verwoest, is het exacte jaartal niet bekend.
Vroeger was het een kruidenierszaak. Het stuk waar ik nu woon was
88 |

vroeger een schuur. Ik heb het in 1999 van mijn ouders gekocht en
met zoveel mogelijk originele materialen verbouwd tot woning.”
Met een aantal ingelijste oude foto’s laat Tommy zien hoe het
huis er vroeger uitzag. We zitten in de knusse woonkamer met
fraai uitzicht, door één van de twee grote ramen, op de Peperbus.
“Kijk”, zegt Tommy, “hier staat de toren”, en wijst op een kaart van
Heteren uit 1830, die boven de bank hangt. “Ik vind het raar dat
de toren de Peperbus wordt genoemd. Het klopt gewoonweg niet,
de naam is ‘oude toren’ of ‘stompe toren’.”
Tommy, in Heteren bekend als ‘dakdekker’, heeft een duidelijke

Hoe het huis er vroeger uitzag.

“Toen ik jong was kon je in Heteren naar de Soos. Ook gingen we
op de brommer naar het Dorpshuis in Herveld. In de Soos traden
bekende artiesten op; Herman Brood, Power Play, Splitsing,
Margriet Eshuis en de Time Bandits. Bij de kroeg kon je gewoon
aan de bar gaan zitten en een biertje bestellen. Toen ik vijftien
was en bij café Hulst een kratje bier wilde kopen, zei de eigenaar:
“Zijn jullie al zestien? Nee, maar met z’n ‘beie’ toch wel?”
Na de LTS in Wageningen werkt Tommy een blauwe maandag bij
bakker Crum in Heelsum. Maar ’s nachts werken vindt hij niks, “Ik
ging liever stappen.” Tussen zijn zestiende en twintigste heeft hij
verschillende baantjes. “Zo heb ik slaapbankjes gestoffeerd, vloerbedekking gelegd en he kwerk gemaakt. Uiteindelijk ben ik als
dakdekker bij Strijland in Heteren gaan werken. Dat is leuk, maar
erg zwaar werk. Mijn rug en knieën hebben heel wat te lijden gehad. Nu doe ik met name dakinspecties, is wat minder intensief.”
“Ik heb altijd iets gehad met ouwe spullen; brommers, motoren
en auto’s. Er is geen merk brommer waar ik niet op gereden heb.
Heb heel wat uurtjes aan die brommers gesleuteld. En als ik er niet
uit kwam ging ik naar Co Rutjes, die kon altijd alles oplossen. Ik
heb een oldtimer klusbus, een Ford Transit uit 1981, van het Rode
Kruis uit Duitsland. Mijn eerste auto was een lelijke eend, een
bordeaux rode met zwart, van het type Charleston. Wat een geweldige auto! Sinds twee jaar ben ik de trotse bezitter van een ‘Harley’
die is gemaakt naar een jaren ’60 model. En als het om muziek gaat,
ben ik al jarenlang fan van de Rolling Stones. Heb in heel Europa
concerten bezocht, het laatst heb ik ze gezien in het Gelredome!”
“Misschien heb ik wel heimwee naar het verleden, de goede oude
tijd. Wat mij betreft hoeven al die veranderingen niet. Waarschijnlijk komt dat omdat ik van nostalgie houd. Ik ben ook altijd
op zoek naar historisch materiaal. Via Marktplaats en beurzen
speur ik naar oude foto’s en kaarten van Heteren, en het liefst met
ons huis en de Kastanjelaan erop. Ik ben ook lid van de Historische

kring. Vind het bijvoorbeeld erg leuk om met een metaaldetector
de uiterwaarden in te gaan. Er liggen hier in de omgeving (eeuwen)
oude materialen.” Tommy haalt een glazen potje tevoorschijn met
zijn vondsten. “Kijk, dit is een munt uit 1604! En verder: knopen,
gespen, een kruis en musketkogels. Dit is de geschiedenis van
Heteren!”
“Daarom hoeft dat hele uiterwaardenplan van mij niet! De Randwijkse Waarden, ik vind het een ramp! Om te beginnen heet het
hier gewoon ‘Put’ of ‘Plas van Van Wijck’. Waarom moet het de
Randwijkse Waarden genoemd worden, wie heeft dat bedacht?
Het doel is zandwinning en daar zijn vele miljoenen mee gemoeid.
En dan, het is allemaal zo kunstmatig en afgebakend; een vliegerweide, een hondenveld, een schaatsbaan, met hier en daar wat
beplanting. Zoals het was vond ik prachtig, van mij had het dan
ook zo mogen blijven. Ik hou van vrijheid, dat je kunt gaan en
staan waar je wilt.”
“En dan, voor mij persoonlijk wordt de overlast van bijvoorbeeld de auto’s, die voor mijn deur parkeren, groot. Het begint op
zondagmorgen om 7.00 uur. Het is dan al een drukte van belang.
Vissers laden, druk kleppend, hun spullen uit en gaan dan lopend
naar het gat. Dit gebeurt onder mijn slaapkamerraam. Begrijp me
niet verkeerd, ik ben niet tegen vissers. Maar waarom wordt niet
gezorgd voor parkeerplekken aan bijvoorbeeld de Zwarte weg.
Er is verder al jaren een enorme toename van verkeer dat over de
dijk het dorp binnenrijdt. Het verkeer bestaat uit auto’s, bussen,
tractoren en ‘s zomers komen er motoren bij. Er wordt hard gereden en de grote bussen en tractoren zorgen voor behoorlijk wat
trillingen in dit oude huis.”
Geeft wonen op deze unieke locatie dan alleen maar reden tot
klagen? Tommy: “Om te beginnen ga ik hier nooit meer weg, dat
zegt alles. Mijn vrouw Milanie zou best in een nieuwbouwhuis in
de Schuytgraaf willen wonen. Geen haar op mijn hoofd die daar
aan denkt! Gelukkig wordt nu eindelijk de verkeersveili gheid
van de Kastanjelaan verbeterd. We zijn daarbij afhankelijk van de
politiek. Dat is niks voor mij, ik ben veel te direct, heb geen geduld
en ook geen zin in al die spelletjes. Milanie zit in de projectgroep;
een verkeersveilige Kastanjelaan gaat er nu eindelijk komen.”
Milanie, die net binnenkomt, vult aan: “Het heeft lang geduurd,
maar we gaan binnenkort om de tafel om onze wensen kenbaar te
maken.” Tommy’s ogen dwalen af, hij kijkt uit het raam. Daar staat
al eeuwenlang de oude toren met bovenop de gouden haan.

Foto: Guido Roncken

mening en is recht voor zijn raap. “Geboren in Heteren, dat klopt
trouwens niet helemaal. De bevalling was wat lastig. Mijn moeder
moest daarom met de pont naar de overkant. Het was 1969 en er
was toen nog geen brug. Mijn jeugd was onbezorgd, ik croste met
mijn stepje door de weilanden en boomgaarden die rond ons huis
lagen. Mijn oom had een motortje op de step gemonteerd, dat was
fantastisch. We speelden langs sloten, bouwden hutten, voetbalden en gingen kamperen in de uiterwaarden bij de Rijn.”
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advertorial

Reflex Fysiotherapie betrokken bij veel initiatieven in Heteren

“Bewegen is leven. Wie rust, die roest!”
Dat stelt fysiotherapeut Bob Pellen. Als één van de twee

eigenaren van Reflex Fysiotherapie stuurt hij samen met

Arnoud Hoyng een team van 10 fysiotherapeuten aan, die

allemaal een eigen specialisme hebben. Bob is ervan overtuigd dat gericht bewegen het beste medicijn is voor veel
gezondheidsklachten.

De geschiedenis van Reflex Fysiotherapie in Heteren gaat 40 jaar terug,
alleen toen nog onder een andere naam. De praktijk was eerst op de
Lange Akkers gevestigd. De laatste 10 jaar bevindt Reflex zich aan de
Prinsenhof en is onderdeel van het Medisch Centrum Heteren. Het
team van Reflex onderscheidt zich door betrokkenheid, een persoonlijke benadering en een enorme motivatie. “We hebben allemaal wel
die drive dat je een steentje wilt bijdragen om iemands herstel te
beïnvloeden”, zegt Arnoud. “Dat ze mede door jou de goede richting uit
gaan. Dat doen we met een fijn team. De sfeer is goed en we versterken

Krachtig medicijn

elkaar!”

Hoewel iedere therapeut bij Reflex zijn eigen specialisme heeft, hebben
ze met elkaar gemeen dat ze mensen (weer) in beweging willen krijgen.

Herrezen

Bob: “We zien dat mensen steeds minder bewegen, maar bijvoorbeeld

Bob voegt hieraan toe dat hij het mooi vindt om met verschillende

wel meer werkstress hebben. Dan heb je het extra nodig. Bewegen is

mensen om te gaan. “We proberen onze cliënten zoveel mogelijk te

een krachtig medicijn. Ik krijg dan vaak de reactie ‘ik beweeg toch de

helpen en het is geweldig als dat lukt. Laatst had ik iemand die

hele dag?’. Maar het gaat om heel specifiek en gericht bewegen, gericht

nek- en hoofdpijnklachten had. Deze patiënt had drie maanden op

op de klacht. Daar kun je bij Reflex voor terecht.”

paracetamol geleefd. Na mijn behandeling waren die klachten verdwenen. ‘Ik ben helemaal herrezen’, zo reageerde deze cliënt. Dat is super,
maar we zijn niet altijd zo succesvol. Soms moeten we ook een collega
om advies vragen of naar een andere discipline verwijzen. We kijken

“Overgewicht neemt toe”

altijd naar het hele plaatje en soms is het zinvol om een diëtist,

De werknemers van Reflex hebben allemaal een eigen specialisme.

podotherapeut, de buurtzorg of een ergotherapeut in te schakelen.”

Van manuele therapie tot en met geriatrische therapie. Zo werkt
Claudia Holla sinds vijf jaar bij Reflex als kinderfysiotherapeut en

HeteRun

behandelt kinderen in de leeftijd van 0-16 jaar. “Ik vind het mooi

Je kunt rustig stellen dat Reflex in de haarvaten van het dorpsleven

als je kinderen in hun ontwikkeling kunt begeleiden en plezier

van Heteren zit. Zo zijn ze medeorganisator van de jaarlijkse HeteRun,

in bewegen kunt geven. Bijvoorbeeld kinderen die bang zijn voor

stonden aan de basis van een loopgroep en begeleiden de ‘bootcamp’.

de gymles, schrijfproblemen hebben of niet meekomen op het

Ook onderhouden ze goede contacten met de (sport)verenigingen in

schoolplein. Laatst mocht ik een kind helpen met leren fietsen.

Heteren en omstreken. Bob: “We zitten overal bij. Zie het als een extra

Ik vind het echt geweldig als het dan lukt en je de trots van het

service buiten de fysiotherapie. Als fysiotherapeuten zijn we ons ervan

kind ziet. Overigens doe ik dat altijd samen met de ouders. Ik zie

bewust dat we het goede voorbeeld moeten geven, dus de één sport

trouwens ook steeds meer kinderen met nekklachten, bijvoorbeeld

fanatiek en de ander wandelt meer. Ook in mentale zin zijn we altijd

doordat ze te veel op hun tablet of smartphone zitten. Doordat

in beweging, door regelmatig een opleiding te volgen.” Arnoud geeft

kinderen minder buiten spelen, worden ze ook motorisch minder

aan dat ze alleen op die manier de beste zorg te kunnen leveren.

vaardig en daardoor breken ze eerder iets. Dat zijn wel de klach-

“Vroeger wilde ik altijd alles weten van mijn vakgebied. Maar door

ten van deze tijd, net als overgewicht. Dat neemt zeker toe onder

alle ontwikkelingen kan dat tegenwoordig niet meer en is specialisatie

kinderen! Ik ben ook projectleider ‘Sportimpuls’ voor de gemeente

noodzakelijk. Zelf ben ik bijvoorbeeld gespecialiseerd in het behan-

Overbetuwe om kinderen weer meer in beweging te krijgen.”

delen van schouderklachten.”

Kijk ook eens op www.reflex-fysiotherapie.nl of bel naar 026-4723616

In de Ligusterstraat staat op nummer 10 een Minibieb in de voortuin.
De eigenaresse leest meer dan honderd boeken per jaar. Tijd voor een
kennismaking.

DOOR roelie van der weide

Minibieb

gratis lenen en ruilen
van boeken
Samantha de Laat is een enthousiaste vrouw van 25
jaar. Zij woont sinds anderhalf jaar samen met haar
man in Heteren. “Ik kom uit Breda en kon werk krijgen in Oosterbeek als verloskundige. Mijn man werkt
in Ede als autospuiter. In Oosterbeek boodschappen
halen, is geen doen: te vaak word ik, goedbedoeld,
door cliënten aangesproken. Ik wil dan wel een praatje
maken, maar ben soms zo moe van de lange diensten
dat ik liever snel naar huis ga. Wonen in Heteren is
daarom een verademing. Wij hebben een gezellige,
leuke straat en iedereen zegt vriendelijk gedag in het
dorp, ook al ken je elkaar niet. Dat was in de stad Breda
wel anders.”
Minibieb

Samantha vertelt dat zij in Breda geregeld boeken
ging ruilen bij de Minibieb. Via een landelijke website minibieb.nl kan iedereen zien waar kastjes met
ruilboeken staan. “Ik heb er twee ontdekt in de buurt:
in Renkum en in Schuytgraaf. Toen dacht ik: ik ga er
zelf een neerzetten. De opa van mijn man heeft een
kast gemaakt volgens de bouwtekening op de website. Ik ben in september begonnen door er zelf vijf
boeken in te zetten. Nu staat het twee rijen dik. Het
kastje is door het gewicht zelfs door het tafeltje gezakt.
Binnenkort komt er een nieuw tafeltje.”

Zelf verzamelt Samantha boeken over de zwangerschap. “Leuk om te lezen en om mijn cliënten te adviseren als zij iets willen lezen. Met het verzamelen
van geboortekaartjes en tellen van het aantal geboren
baby’s ben ik gestopt. Dat was in het begin leuk om te
doen.”
Praatje maken

Zelf duikt Samantha ook geregeld in haar eigen
Minibieb. Er staan vooral veel thrillers en romans in.
Iedereen mag gratis boeken komen halen en brengen. “Ik vind het belangrijk dat boeken worden doorgegeven om te lezen. Het mooiste boek dat ik er uit
heb gehaald is ‘De ontmoeting’ van Nicholas Sparks.
Mensen bellen ook wel aan. Ik vind het heel gezellig
om een praatje te maken. Soms vragen mensen wat
voor soort boeken zij er het beste in kunnen zetten.
Ik ben gestopt met het aannemen van boeken aan de
deur, want het is juist de bedoeling dat boeken zich
niet opstapelen in mijn huis, maar gelezen worden.
Op dit moment is de Minibieb vol, dus ik hoop dat er
binnenkort veel mensen een mooi boek komen halen.”

Samantha heeft in 2018 meer dan 110 boeken gelezen.
Zij houdt via de Goodreads-app bij wat zij leest. “Ook
kom je in contact met andere lezers om boekrecensies
door te geven. Soms ontstaan er ook boekenclubjes die
boeken lezen en bespreken. Ik lees heel veel genres,
maar favoriet zijn thrillers en young-adult-books. Dit
zijn boeken waarin de hoofdpersonen ongeveer 17 en
25 jaar oud zijn. Een voorbeeld van een young-adultbook is The Hunger Games.”

Foto’s: FotoSuzan

Boekenwurm
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‘Blood Brothers’ in Herveld
Het is al een tijd aardig druk in de loods van Toon Veens aan de Binnenstraat in
Herveld. Stichting Music Herveld is druk aan het repeteren voor de nieuwe musical
‘Blood Brothers’. Regisseuse Samantha Janssen werkt met het 22-koppige ensemble
aan spelrepetities, terwijl muzikaal leider Jarno Scholten zich met zeven muzikanten
buigt over de muziek.

Bendiks Westerink is de prijswinnaar
van de fotowedstrijd geworden! Uit handen van Peperbus-vormgever Herman
Dijenborgh mocht hij de prijs (het fotoboek ‘AlsjeinHeterenbent’) in ontvangst
nemen.

Het verhaal gaat over Mickey en Eduard. Een tweeling die vlak na hun geboorte
gescheiden wordt. De jongens groeien in heel verschillende milieus op. Eduard
(gespeeld door Roan van Dijken) komt terecht in een rijk directeursgezin. Mickey
(gespeeld door Lars Janssen) blijft achter bij zijn arme, alleenstaande, moeder.
Wanneer ze elkaar later ontmoeten ontstaat er een hechte vriendschap, zonder dat
ze weten dat ze eigenlijk broers zijn. Hun vriendschap wordt sterk op de proef gesteld
als ze allebei verliefd worden op hetzelfde meisje (gespeeld door Anna Lucassen).
De musical is geschreven door Willy Russel en is meer dan 25 jaar opgevoerd in West
End in London. De show wordt in Herveld uitgevoerd in het volledig verbouwde
Theater Veens aan de Binnenstraat 23.
De musical wordt uitgevoerd van 11 t/m 14 april 2019.

zijde van deze wintereditie.

De kaarten zijn vanaf begin 2019 te koop via www.stichting-music.nl.

Foto’s: Pim Dorn

De winnende foto is afgebeeld op de voor-

Nieuwjaarsbijeenkomst
Zonnebloem Heteren
De Peperbus, iedereen wist het antwoord
op de vraag hoe de markante toren aan de
dijk in Heteren in de volksmond wordt
genoemd. Dat op deze plaats in het verleden nog drie kerken hebben gestaan
was minder bekend bij de deelnemers
van de Zonnebloem.
Op dinsdagmiddag 15 januari werd in de
Vloedschuur de nieuwjaarsbijeenkomst
van de Zonnebloem gehouden. Tijdens
deze bijeenkomst werd een quiz gespeeld
met Heteren als thema en werd ook nog
een gezellig potje bingo gespeeld. Uiteraard begon de bijeenkomst met het
uitbrengen van een toost op een goed
en vooral gezond 2019. Bij zowel de quiz
als de bingo waren er leuke prijzen te
winnen. Terwijl de deelnemers fanatiek
bezig waren met quiz of bingo zorgden
vrijwilligers van de Zonnebloem dat ook
de inwendige mens in ruime mate aan
zijn trekken kwam. Een goed begin van
het nieuwe jaar!

Jan van Brakel en Corrie van Hunnik (links) en Peter Rutjes.

Vervolg op het boek ‘Dijkrijders’
Op zaterdag 10 november 2018 is het vervolg op het boek ‘Dijkrijders’ gepresenteerd. De titel van het boek is ‘Iedereen
weer thuisbrengen’. In het Pakhuis in
Hemmen kreeg Corrie van Hunnik het
eerste exemplaar uitgereikt. Corry woonde lange tijd naast de garage in Andelst,
en had daardoor een speciale rol ontwikkeld. Er werd stilgestaan bij mensen die
veel betekend hadden in het traject naar
de presentatie van ‘Iedereen weer thuisbrengen’. De organisatie had een pendelbus geregeld voor het grootste deel van de
gasten.

boek ‘Dijkrijders’ uit. Dijkrijders gaat
over het openbaar busvervoer in de
vroegere gemeentes Heteren, Valburg,
Elst, Opheusden, Dodewaard, Andelst,
Rhenen, Renkum en Wageningen. Het
betreft de remise in Andelst waar van
1947 t/m 1990 de volgende maatschappijen gereden hebben: VELOX, BSM en
de Zuid-Ooster. Voor deze uitgave hebben Peter Rutjes en Jan van Brakel hulp
gekregen van Peter Boots.

Voor vragen over het boek, en verkoop
van het boek: Peter Rutjes, (06) 22 24 89 09

In november 2017 brachten Peter Rutjes,
Jan van Brakel en Daan Viergever het

Jan van Brakel, (06) 23 06 42 09,
JTvanBrakel@hotmail.com
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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

Natuur op het landgoed

Toneelvereniging ‘Expansie’, een mooi clubje!
Op vrijdag 11 en zaterdag 12 januari jl. was
er weer een uitvoering van de Heterense
toneelvereniging ‘Expansie’. Vier mannen en vier vrouwen brachten het stuk
‘Nu even niet, nu even wel’ ten tonele.
Van oorsprong is toneelgroep ‘Expansie’
ontstaan uit de in 1962 opgerichte vereniging ‘De Gezworen Kameraden’. Op 19
februari 1971 heeft er een herstart plaatsgevonden en is de vereniging verder gegaan onder de naam ‘Expansie’. Zij is nog
steeds gevestigd in Heteren.
Er wordt iedere dinsdagavond gerepeteerd in het gebouw van Brede School
Vogeltuin, ingang de Haafakkers, Flessestraat 17 te Heteren. Het ledental van de
vereniging is het laatste jaar flink uitge-

breid, ook met mensen die al bij andere
toneelgezelschappen zaten. En dat maakt
het aantal toneelstukken dat je kunt spelen weer een stuk groter!
Onder leiding van een professionele
regisseuse wordt een stuk uitgekozen.
Daarna beginnen de avonden met lezen,
een stukje proberen en vooral: wie speelt
welke rol, en komt het karakter dat je gaat
spelen goed tot zijn recht?
Afgelopen jaren heeft de toneelvereniging een aantal stukken gespeeld die wat
serieuzer waren. Het is het plan om komend seizoen een komedie in te studeren.
Kortom, een heerlijke tijdsbesteding met
als kroon op al het werk de uitvoering in
‘de Bongerd’.

Rondje Asterd, Heteren vanuit een ander gezichtspunt
Deze wandeling heette vroeger de Rode
Lijntjes Route en is o.m. met Europese
subsidiegelden aangelegd en heeft een
mooie stalen brug over een brede zeeg.
Vlakbij deze zeeg ligt een ruilverkavelingsbosje dat u op drie manieren kunt
passeren, afhankelijk hoe de zon staat.

Helaas zijn de ransuilen nog niet komen
rusten in onze grote spar, maar er zijn
nog genoeg andere vogels te bewonderen op ons landgoed Overbetuwe. In de
grote visvijver zwemmen verschillende
soorten eenden en soms ook ganzen. In
de struiken zitten allerlei vogeltjes zoals roodborstjes, kool-en pimpelmezen,
merels en mussen. Laatst zat ik in de
kantine en zag vlak voor mijn neus een
boomklever. Leuk zo’n klein beestje dat
op en neer op de stam van de boom scharrelt en zo nu en dan in de schors pikt om
kleine insecten te pakken en op te eten.
Maar ook in de lucht is voldoende te
zien. Soms hele
vluchten ganzen
die met veel kabaal over vliegen,
maar ook zwermen koperwieken of kramsvogels. En natuurlijk de roofvogels, valken en de sperwer. De buizerd zie je soms ook vliegen,
maar meestal zit de vogel op een paal(tje)
of in een boom om de hele omgeving af
te speuren. Ziet hij dan een muis, konijn
of ander klein knaagdier, dan gaat hij er
in glijvlucht op af en pakt zijn prooi met
zijn sterke poten waaraan klauwen zitten. Kom eens bij ons op Landgoed Overbetuwe om vogels te spotten. Krijg je het
koud dan kom je een lekker kopje thee
of koffie drinken in de kantine aan de
Uilenburgsestraat 3 in Heteren.
Tot ziens!
Ook een artikel plaatsen....
Wil je ook een artikel plaatsen namens
jouw vereniging, stichting, straat of ander

Wilt u ons mooie dorp eens vanuit een
ander gezichtspunt zien, loopt u dan
het Rondje Asterd. Deze rondwandeling
is zeven km lang en loopt langs de
Boterhoeksestraat, De Asterd, sportpark
Bretagne, McDonald’s en de Polderstraat. Het geeft een blik op Heteren die
ongekend is!

De bordjes die de wandeling aangaven
waren in de afgelopen jaren bijna allemaal verdwenen. Nu heeft de gemeente
met palen van een meter hoog de route
opnieuw bewegwijzerd. Maar ook die zijn
kwetsbaar, zie foto. De palen staan bij de
Nijburg/hoek de Asterd en een paar honderd meter na sportpark Bretagne.

initiatief in de volgende editie? Stuur dan

Zie ook www.gelderseroutes.nl

Peperbus verschijnt op 19 april 2019.

uiterlijk voor 25 maart 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
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Heeft u ook gemerkt dat de boze geesten de afgelopen winterperiode minder aanwezig waren in Heteren? Grote kans dat
Dick Smaling hiervan de oorzaak is. Dick beoefent het midwinterhoornblazen. Een hobby met heel veel aspecten.
DOOR Roelie van der Weide

Midwinterhoorn in Heteren

Zingen

Dick Smaling, een zeventiger, woont vanaf 2008 in Heteren. “Ja,
ik ben in Veenendaal geboren en getogen. Onze dochters wonen
in Heteren. Toen ik met vroegpensioen ging, kozen wij voor een
verhuizing naar Heteren.” Van de nieuwbouwwoning die zij betrokken, hebben Dick en zijn vrouw maar kort kunnen genieten.
“Helaas overleed mijn vrouw in dat eerste jaar.”
Dick werd gevraagd voor het koor De Lofstem. “Ik had eerst geen
zin, maar ben uiteindelijk toch gegaan. Uiteindelijk zong ik bij
vier koren. Het was een beetje uit de hand gelopen.” Wat niet uit de
hand liep, was de kennismaking met Joke, die op dit moment voorzitter van de Lofstem is. Samen wonen zij nu aan de Prinsenhof.
Optreden

Joke is ook degene die Dick definitief op het spoor van het
midwinterhoornblazen heeft gezet. Joke vertelt dat Dick een
midwinterhoorn kocht, maar er met moeite geluid uit kreeg.
Dick vond het een mooi instrument, omdat hij eerder een jachthoorn had. Joke drong aan op midwinterhoornlessen, want er zat
niet echt schot in. Dick legt uit: “Tien weken lang is er les op de
woensdagavond. Ik zit op een club, De Dijkbloazers, in Lunteren.
Nu na vier maanden kan ik meerdere tonen blazen.” Van de Eerste
Advent tot en met Driekoningen wordt buiten gespeeld, overdag
en tijdens ‘tweeduuster’: de schemertijd. Na die periode wordt
alleen binnen gespeeld. Dick vindt het leuk om enthousiaste

reacties te krijgen. In Twente, in de Achterhoek en sinds enige
tijd ook op de Veluwe wordt aan midwinterhoornblazen gedaan.
En nu dus ook in Heteren! Dick heeft opgetreden in zijn buurt,
bij Liefkenshoek, bij de knotwilgploeg in Randwijk en bij heel
veel bijeenkomsten in de regio.
Boze geesten

Volgens Dick heeft het midwinterhoornblazen meerdere betekenissen. “Heel vroeger werd er op de midwinterhoorn geblazen
om de boze geesten weg te jagen. Een latere uitleg is dat de
midwinterhoorn in donkere tijden ‘naar het licht toe blaast’. In
de Tweede Wereldoorlog werd de midwinterhoorn geblazen als
sein. Ook wordt de hoorn wel geblazen om de geboorte van Jezus
Christus te vieren, de komst van het licht der wereld.“
Zelf maken

De eerste midwinterhoorn kocht Dick. Nu is hij al bezig zijn
tweede eigen hoorn zelf te maken. “Soms kan ik gewoon niet
ophouden met het bewerken van het hout.” Als de buitenkant
zijn vorm heeft, gaat Dick op donderdag naar de clubwerkplaats
en wordt de hoorn doorgezaagd. “Daarna kan ik thuis verder met
uithollen.” Een precisiewerkje, want als je te veel wegschaaft, is
de hoorn onbruikbaar. Daarna worden de twee helften op elkaar
gelijmd en versierd met biezen of touw. Vroeger werd er niet gelijmd, maar hielden natte biezen de twee delen op elkaar. Om de
hoorn luchtdicht te krijgen, werd deze in een waterput gehangen.
Door het opzwellen van het hout en de biezen sloten de naden zich.
De eerste hoorn die Dick heeft gemaakt, is fraai uitgevoerd doordat een deel van de schors is blijven zitten aan de buitenkant. Zijn
tweede, iets langere, hoorn gaat zo’n veertig uur kosten om te
maken. “Ik hoop er die ene nog hogere noot mee te halen.”
Voor de toekomst hoopt Dick dat er meer midwinterhoornblazers
komen in Heteren. “Het is een niet alledaagse hobby, waar ik
veel plezier aan beleef.” Ook interesse? Neem contact op met
Dick Smaling via jdsmaling@gmail.com.

Foto: Lantjephotography

Met verve laat Dick Smaling horen hoe zijn nieuwste midwinterhoorn klinkt. De wangen lopen rood aan en een donker geluid
vult de kamer. In meerdere tonen. Trots is Dick op zijn midwinterhoorn. Zelf gemaakt van wilgenhout. Hij legt uit: “Je moet
een flinke tak hebben met een lichte kromming. Vaak wordt
gekozen voor snelgroeiend hout, zoals wilg of els. Eikenhout is
veel te hard om zelf te bewerken. Ik heb mijn hout van de knotwilgploeg van de Stichting Overbetuwe Groen Natuurlijk, die in
Randwijk langs de dijk bezig was.”
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Op je fiets rijd je vanuit Renkum richting de Rijn. Je rijdt langzaam de bolling van de Rijnbrug bij Heteren op. Halverwege
blijf je staan met de zon in je gezicht. Je hebt een schitterend uitzicht over de Nederrijn, die je tegemoet stroomt en
daarna onder je door zijn weg vervolgt. Je ziet de stuw van Driel, Kasteel Doorwerth met op de achtergrond de bossen
van de Veluwe. Aan de andere kant ligt de Betuwe met zijn weilanden met daarboven een roofvogel. Het ziet er allemaal
schitterend en vanzelfsprekend uit. De brug is onderdeel van dit landschap.

DOOR sebastiaan jansen

De Rijnbrug,
een rivier van auto’s
Een werk dat bloed, zweet en tranen kostte

Het lijkt wel alsof de brug er al eeuwen ligt, maar dat
is zeker niet het geval. In de jaren zestig werd op nationaal niveau besloten dat het wegennet in Nederland
drastisch moest verbeteren. Nederland hoorde aan
te sluiten op het grote Europese netwerk en de bereikbaarheid moest verbeterd worden. Minister De Block
en de regering hadden een half miljard gulden gereserveerd voor het Nederlandse wegennetwerk.
Sollicitatie

Wim Janssen
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“In 1966 was het mij ter ore gekomen dat er in Heteren
een brug moest komen. Het leek mij een fantastisch
avontuur om daar aan mee te werken. Ik was altijd
geïnteresseerd in grote bouwprojecten. Ik werkte in
die tijd in de bouw en besloot mijzelf aan te melden
bij het bouwbedrijf”, vertelt een van de vele bouwmedewerkers van de brug, Wim Janssen. “Samen met
Henk van Vulpen ben ik naar Den Haag gereden om
daar naar het bedrijf Cristiani en Nielsen NV te gaan
en door te geven dat wij zeer geïnteresseerd waren
om mee te werken aan de bouw van de Rijnbrug. Ik
weet nog precies waar het was, namelijk de Bezuidenhoutseweg in Den Haag. Na enige tijd kwam er een

medewerker aan de deur, die vroeg of ik nog geïnteresseerd was in een baantje bij de constructie van de brug.
Ik kon beginnen als vrachtwagenchauffeur. Geld was
geen probleem, dus ik was snel overgehaald.” Hier kon
het avontuur voor velen beginnen.
Alle windstreken

In 1968 begon de bouw van de brug. De weg werd in
die tijd nog niet de A50 genoemd maar de Rijksweg
75. “Eerst werden de omliggende wegen en structuur aangelegd. Ik begon op Noord, aan de kant van
Renkum. Ik mocht inmiddels werken op de volledig
automatische betoncentrale. Iedere ochtend gingen
we met de pont naar de overkant. Eerst met het Renkumse veer, later werd er voor de werklieden vanuit
Heteren een sleepboot vanaf het Veerhuis gebruikt”,
weet de 78-jarige Janssen nog. “Maar dat waren niet
alleen Heterenaren. Er werkte weinig mensen uit
Heteren aan het project. Onder andere Rein Vosselman, Lambiek van Rijsewijk en Thomas Aalbers
kwamen uit Heteren. Er waren veel mensen uit het
westen, die met het bedrijf meekwamen deze kant
op. Het was een bont gezelschap. De werksfeer was

en bij elkaar.
Noord en zuid kom
bouw van de brug.
de
van
l
dee
tste
Laa

prettig. De westerlingen hadden wat moeite met ons dialect.
Zeker als wij ‘Heterens’ met elkaar spraken of tegen die mannen
uit de Randstad, dan keken ze ons moeilijk aan. Maar de sfeer
bleef meestal goed.”
Ir. Pieterse

De bouw werd door diverse werklui uitgevoerd. “In die tijd werd
beton in bekisting gestort die met de hand in elkaar was gezet. Er
liepen ontzettend veel timmerlui en betonvlechters rond. In die
tijd was bouwen heel anders dan nu. Ik werd gecontroleerd door
ingenieur Pieterse, een nette, maar vooral vriendelijke man. Hij
hield alles goed in de gaten, maar was correct tegenover iedereen.
Ik kreeg van hem iedere dag een briefje met de juiste samenstelling voor het beton. Ik heb tot en met de voltooiing van de brug
meegewerkt”, vertelt de trotse Janssen. Later werkte hij nog mee
aan het klaverblad bij Valburg en de Nelson Mandela-brug.
1972

Op 30 augustus 1972 werd de 974 meter lange brug geopend door
minister van Verkeer Udink. Velen herinneren zich die dag nog
wel. De bouw van de brug vond Janssen echter mooier dan de
opening. Bloed, zweet en tranen heeft de brug gekost. Ook lieten
twee werklui het leven bij de bouw. “Ik weet het nog precies”,

vervolgt Janssen. Een van hen was Hans Jasperse uit Randwijk.
“Ik had hem in de ochtend nog gesproken. Hij was altijd een
vrolijke kerel. Ik heb het gelukkig niet gezien, maar er schijnt
een stuk vlechtstaal uit de kraan gevallen te zijn. Op slag dood.
Heel triest was het.” De tweede verongelukte man was een Rotterdammer, die verdronk op een mistige avond.
Te duur

“De brug is wel een dure. De bouw heeft te lang geduurd. Er werd
ook niet aan kostenbesparing gedaan. Er werd veel te fors materiaal ingekocht en er was veel te veel personeel. Als je een zielig
verhaal had, kon je zo beginnen. Dit heeft voor veel te hoge kosten
gezorgd”, vertelt de latere horecaondernemer.
Niet weg te denken

De brug ligt er inmiddels bijna een halve eeuw. Per jaar passeren
er 100.000 voertuigen. Er is inmiddels veel veranderd. Je kon
vroeger alleen in noordelijke richting de brug in Heteren op en
in zuidelijke richting eraf. Inmiddels is dit anders en zijn er twee
rijbanen bijgebouwd. Gezien de recente gebeurtenissen met
bruggen zullen ook voor ‘onze’ brug onderhoud en aanpassingen
nodig blijven.
Foto’s uit archief van Erik van Hal.
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Sinds begin december 2018 rijdt de nieuwe Buurtbus 556 tussen Heteren en Elst. De Peperbus ging in gesprek
met twee bestuursleden van de buurtbusvereniging: Jos Ouwerling en Jan van Brakel.

DOOR Roelie van der Weide

Eindelijk:

de buurtbus
Apetrots zijn ze dat de buurtbus iedere werkdag de
route van en naar Elst, via Driel, rijdt. Jos Ouwerling
is voorzitter van het bestuur van buurtbusvereniging,
dat verder bestaat uit Jan van Brakel (PR-zaken), Roel
Blaauw (financiën), Geert Bongers, Erik Thoonen en
Tineke Fikse (secretaris).
Jos vindt het leuk om iets nieuws op te zetten. “Ik
bouw graag iets van de grond af op. Voor een periode
van twee jaar heb ik mij verbonden aan deze club.”
Jan heeft een hele andere motivatie: “Mijn interesse
ligt vooral bij het openbaar vervoer. Ik ben graag een
betrokken dorpsgenoot en vind vooral het contact
met de mensen erg leuk.” Beide heren rijden ook zelf
op de buurtbus.
Buurtbus 556 is ontstaan op initiatief van de Dorpsraad Heteren. Deze hield samen met de gemeente een
enquête onder de inwoners van Heteren, Randwijk
en Driel. De uitkomst was dat er behoefte is aan een
rechtstreekse verbinding naar Elst. Voorzitter Jos
nuanceert deze uitkomst een beetje: “Het is natuurlijk gemakkelijk gezegd in een enquête, want wie is er
nu niet voor beter openbaar vervoer? Wij moeten het
hebben van de inwoners die ook echt instappen.”

December 2018 - Feestelijke opening van de busverbinding Heteren-Elst.

schappij BRENG om ook onrendabele buslijnen in
het netwerk te laten rijden. Jos vertelt: “Wij houden
bij hoeveel klanten waar instappen. Als blijkt dat bijvoorbeeld de bus op de donderdag, vanwege de markt
in Elst, steeds vol zit, dan gaat Breng een extra bus
inzetten. Hierdoor kunnen er meer dan acht mensen mee. Maar zover is het nog niet. Wij moeten eerst
maar kijken hoeveel belangstelling er is voor de buurtbus.” Aan de publiciteit heeft het in ieder geval niet
gelegen. De bus heeft eind vorig jaar op veel belangrijke plekken langs de route gestaan om bekendheid te
krijgen. Ook zijn er al veel krantenartikelen verschenen en heeft Buurtbus 556 inmiddels zijn eigen logo
en Facebookpagina.

Bent u klant van Buurtbus
556? Deel uw ervaringen
met de redactie van de
Peperbus!
Wilt u chauffeur worden?
Bel Jos Ouwerling
(06) 41 37 66 98 of Jan
van Brakel (06) 23 06 42 09.
Informatie over de dienstregeling en busroute via
www.breng.nl.

Kaartjes

De kosten van een kaartje via de pinautomaat zijn
€ 2,30 (prijspeil 2018) en met de OV-chipkaart betaalt
de klant alleen de reisafstand.

Hand opsteken

Dat instappen gaat gemakkelijk, want langs de route
kun je gewoon je hand opsteken. De bus stopt overal,
mits het veilig kan. Jos glimlacht: “De eerste klacht
hadden wij al in de eerste week binnen. Een mevrouw
had wel gezwaaid, maar de buschauffeur was zo
geconcentreerd aan het sturen, dat hij in het donker
de klant niet had opgemerkt. Die mevrouw is gelukkig
wel klant gebleven.” De route gaat vanaf de Beemdhof
een klein stukje door Heteren en bij de RK-kerk de
dijk op. Jos geeft aan: “Wij rijden bewust over de dijk
naar Driel, want de gewone bus rijdt al over de Boltweg. In Driel maken wij een flinke slinger en dan via
de Grote Molenstraat naar het Europaplein in Elst.”
300 klanten

Iedere maand zijn er driehonderd klanten nodig om
aan de eisen van de Provincie te voldoen. De Provincie geeft namelijk extra geld aan de vervoersmaat-

Zo’n dertig chauffeurs zijn er op dit moment. Jos geeft
aan dat nieuwe chauffeurs van harte welkom zijn.
“Het is de bedoeling dat een chauffeur eens in de twee
weken de bus drie of vier uurtjes bestuurt. De eerste
bus vertrekt net voor zeven uur ’s ochtends in Heteren
en de laatste is net voor zes uur ’s middags weer terug
in Heteren. Gewoon rijbewijs B volstaat. Begeleiding
is er van rij-instructeurs van de BRENG-Academie,
want rijden op een buurtbus is toch net iets anders dan
in een gewone personenauto. Het gaat om vrijwilligers, maar wel met een serieuze toon als het om veiligheid gaat. Een medische keuring is ook verplicht.” De
chauffeurs komen overal vandaan: uit Heteren, Driel,
Elst, Valburg, maar ook uit Huissen. Jos: “Dat is wel
bijzonder, want wij geven geen onkostenvergoeding.
Wel werken wij aan het verenigingsgevoel door activiteiten te organiseren voor de chauffeurs. Die zien
elkaar tenslotte nooit of heel kort bij de wissel. Een
kwartaalborrel staat in ieder geval op de planning.”

Foto: FotoSuzan

Chauffeurs
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Crematorium in Heteren

Een afscheid
op maat
Een tijdje geleden gonsde het van de geruchten in Heteren. Er komt een crematorium… Maar waar? Hoe gaat het eruit zien?
En vooral, waar gaat het komen? Dat waren zaken die menigeen bezig hielden. Kort geleden, in september 2018, was het
crematorium af. Hoe ziet het crematorium er uit, hoe werkt het in een crematorium, waarom is dit crematorium zo uniek
en waarom is het crematorium uitgerekend in Heteren terecht gekomen? Ik krijg een unieke en enthousiaste rondleiding
van Ben Kamps, die alles weet over Crematorium Heteren.

Twee jaar geleden is Ben Kamps er, samen met zijn compagnon
Albert van der Laan, vol voor gegaan. “Wij wilden een mooi bedrijf
hebben. Ik heb ervaring met de techniek die komt kijken bij ondergrondse Diftar-systemen, en ik wilde mijn technische kennis
graag nog gebruiken. Ik kwam in contact met Albert, die al veertig
jaar in het uitvaartwezen werkt. Hij is beheerder geweest op een
begraafplaats en heeft de contacten in de uitvaartwereld. Samen
hebben wij besloten om in Heteren het voormalig mortuarium
van Mijnhart te kopen en hier ons eigen concept in te ontwikkelen. Wij vielen voor de bouwstijl van het pand, maar tegelijkertijd
moest er nog veel gebeuren. De boel moest verbouwd en uitgebreid worden, er moesten parkeerplaatsen aangelegd worden,
maar bovenal moest er een verbrandingsoven komen die voldoet
aan de vraag van deze tijd. Onderzoek naar de juiste techniek en
de ontwikkeling van de apparatuur heeft de meeste tijd gekost.
Heteren was voor ons, vanwege zijn ligging aan de A50, een ideale plek om het crematorium, uit naam van onze organisatie Fine
Vita, te starten. Fine Vita is Latijns voor ‘Einde van het Leven’.
Tijdens de opstartfase ben ik in contact gekomen met een bedrijf
in Canada, dat een verbrandingsoven ontwikkelde, speciaal voor
de Europese markt. Bij ons staat de veiligheid centraal. Op de oven
zitten sensoren, waardoor er, bij het ontstaan van paniek, nooit
iemand beklemd kan komen te zitten. Wij maken gebruik van
een ‘ koude invoer’. Dat houdt in dat de vlammen pas tevoorschijn
komen als de deur van de oven dicht gaat. Het voorverwarmen
van de oven duurt anderhalf uur en de crematie zelf duurt een uur
tot 75 minuten”, vertelt Ben. “Dat is afhankelijk van omstandig22

DOOR frank siccama

heden. Kisten moeten tegenwoordig milieuvriendelijk zijn. Tijdens de verbranding komt geen as vrij, zoals veel mensen denken.
Wat overblijft zijn resten. Deze verbranden niet, maar worden
opgevangen in een pan en later machinaal vermalen tot as. Deze
vermaalmachine hebben wij speciaal ontwikkeld in samenwerking met een bedrijf uit Spanje. Nergens in Europa staat zo’n
machine als wij hier hebben. Het vermalen duurt ongeveer anderhalve minuut. De overgebleven as wordt in een box opgevangen en
volgens wettelijke verplichting dertig dagen bewaard. Schroeven
en bouten van kisten en ook protheses worden gescheiden en gaan
in een aparte bak voor een goed doel.
Aan de achterkant van de oven bevindt zich het domein van Ben.
Vol trots legt hij uit hoe de oven met al zijn technische vernuft
werkt. Een oven heeft een boven- en een onderruimte. De oven
heeft een vuurvaste steen, die ervoor zorgt dat de oven warm blijft.

Links Albert van der Laan, rechts Ben Kamps

Het crematorium van binnen en buiten.

De installatie is in zes weken tijd opgebouwd. Dat moest in de
buitenlucht gebeuren. De aanbouw waarin de oven staat, is er later
als het ware als een schil omheen getrokken. Wij hebben destijds
zelf in de nachten gewaakt over de installatie, die een waarde van
meer dan een miljoen euro heeft. Opvallend is dat er geen sprinklers aanwezig zijn. Wij maken gebruik van een bluswagensysteem. Hierbij wordt het vuur ingekapseld, waardoor het element
zuurstof eruit gehaald wordt. Daardoor is het vuur binnen een
halve minuut uit. Dit systeem wordt ook gebruikt in de Formule 1.”
Wat opvalt is dat de ruimte om te rouwen niet groot is. “Dat klopt”,
zegt Ben. “Dat is ook ons concept. Het zorgen voor een laatste
respectvolle begeleiding naar het einde. Bij ons kan je kiezen voor

een stille crematie of een intieme crematie. Bij een stille crematie komt er niemand mee. Vaak is er dan een afscheid geweest op
een grotere locatie als de kerk, een zalencentrum, een kroeg of een
stadion, zoals bij Andre Hazes. Bij een intieme crematie is er sprake van een laatste definitieve afscheid in een kleine setting. Dat
kan met bijvoorbeeld directe familie en echt goede vrienden. Er
is ruimte voor maximaal 25 personen. Het afscheid kan op eigen
manier ingevuld worden. Veel is mogelijk in overleg met de uitvaartondernemer.”
“De belangstelling voor het concept van Fine Vita is inmiddels erg
groot te noemen. Je merkt dat er echt een verandering op de markt
gaande is. Tegenwoordig wordt zeventig tot tachtig procent van de
overledenen gecremeerd. Onze doelgroep betreft de regio Arnhem,
Nijmegen, Ede, Wageningen. We gingen er vanuit dat we mensen
binnen een straal van dertig minuten afstand tot onze klandizie
konden rekenen, maar inmiddels komt men al van veel verder weg.
We maken geen reclame. Dat vind ik niet passend voor een crematorium. Uitvaartondernemers kunnen de mogelijkheden die er bij
ons zijn, bespreken met de mensen. Waar wij absoluut voor open
staan is dat mensen uit de regio weten wat er bij ons mogelijk is en
hoe wij te werk gaan. Dus als mensen uit Heteren geïnteresseerd
zijn, dan zijn ze meer dan welkom om (op afspraak) eens een keer
een kijkje te komen nemen in ons crematorium Heteren.”

Foto’s rechterpagina: Fine Vita

De branders warmen de oven op tot zo’n duizend graden. Omdat
ieder mens uniek is, zit er een regelprogramma op de oven, dat
met de computer ingesteld kan worden. Daardoor kan er eigenlijk niets mis gaan en vindt de verbranding op een veilige manier
plaats. Omdat de veiligheid voor alles gaat, kan de oven tijdens het
proces niet uitgezet worden, ook niet als er om een of andere reden
rook zou ontstaan. Vanuit Canada wordt er altijd meegekeken. De
oven is in Canada speciaal voor de Europese markt gemaakt. Dat
wil zeggen dat deze doorontwikkeld is om energiezuinig te zijn.
In Europa is men namelijk vele malen schoner dan in Canada en
de VS. De rook wordt terug gekoeld in een filterinstallatie. Dit gebeurt met behulp van zuurstof en duizend liter water. Uiteindelijk
is de rook na dit proces van duizend naar zestig graden afgekoeld.
Wat je uit de schoorsteen ziet komen is alleen de waterdamp.
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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

Haar ‘Hart voor Heteren’

Elske valt met haar neus in de boter wanneer het gaat over de ontwikkelingen van het ‘Hart voor Heteren’. “Ik kende Heteren van
naam, was er nog nooit geweest, maar na het eerste ritje over de
dijk was ik verkocht.” Elske werd vorig jaar benaderd voor een
rol in het zogenaamde ‘Dreamteam’, voornamelijk bestaand uit
ondernemers die mee willen denken over de invulling van ons
centrum. Het was haar eerste kennismaking met ons dorp. Ze
was positief verrast door het enthousiasme en grootte van de
groep Heterenaren die zich hard maakt voor een mooi centrum.
“Dit paste eigenlijk helemaal bij mijn wens om te werken aan een
andere rol van de apotheek in het dorp en iets toe te voegen aan de
leefbaarheid van het dorp.”
De apotheek wordt waarschijnlijk (de handtekening is op de dag
van het interview nog niet gezet) verplaatst naar het pand van de
voormalige Rabobank en het huidige pand wordt mogelijk een
horecagelegenheid. “Het nieuwe pand zou ik graag zo willen inrichten dat de bredere rol die de apotheek moet gaan vervullen tot
uitdrukking komt.” Elske heeft tijdens de sessies met het Dreamteam geluisterd naar de opmerkingen van de bewoners over de
apotheek. “Laagdrempeligheid, klantgerichtheid en vraagfunctie
gaan zorgen voor die bredere rol.”
‘Een dorpsapotheek kan een andere rol vervullen dan een apotheek

Sinds 1 oktober 2018 hebben we een nieuwe apotheker in ons
dorp. De dertigjarige, geboren Arnhemse, Elske Hokke runt
Apotheek De Hoeve.

DOOR peter van bussel

We hebben onze afspraak uiteraard in het karakteristieke pand
in het hart van Heteren aan de Dorpsstraat. Het eerste wat opvalt
is haar vriendelijkheid, openheid, maar ook haar jeugdigheid.
Slechts vier jaar nadat Elske haar studie farmacie in haar huidige
woonplaats Utrecht heeft afgerond neemt zij de Apotheek in
Heteren over. Ze glimlacht wanneer we daarover beginnen. “Ik
stond op het punt om na mijn studie en werk bij een apotheek in
Utrecht voor een andere carrière te kiezen. Ik wilde me eigenlijk
bezig gaan houden met de organisatie van de zorg in Nederland.
Die moet betaalbaar blijven. De kans op een eigen apotheek in
Nederland is klein. Ik meldde mij aan bij Stichting VNA (redactie: een organisatie die jonge talentvolle apothekers in staat stelt
zelfstandig een apotheek te beheren), maar volkomen onverwacht
kon ik gelijk op gesprek komen omdat ze een plek in Heteren
beschikbaar hadden … en nu zitten we hier.”

De overgang van het werknemer-zijn in Utrecht naar het werkgever-zijn in Heteren voelt Elske niet als extra druk. “In Utrecht
hield ik mij al bezig met allerlei zaken in de apotheek, dus op dat
vlak is dat nu niet anders. Verder blijf ik zoals ik ben, een mensenmens.”
Apotheek De Hoeve heeft een mooi verzorgingsgebied met ongeveer 10.000 mensen. Naast Heteren en Driel, met een uitgiftepunt
op het Polenplein, ook een deel van de bewoners van Randwijk.
Hoewel Elske pas aan haar nieuwe uitdaging is begonnen, loopt
ze alweer over van ideeën die ze nog graag wil uitwerken. Een aantal ideeën heeft ze al uitgewerkt. Zo heeft ze een ‘slaapproject’ in
Utrecht en omgeving opgezet. “Slaappillen kunnen verslavend
werken; wij hebben een programma opgezet om huisartsen te
wijzen op alternatieven.” Daarnaast zit ze in de Werkgroep Zorg
2025. Deze werkgroep heeft als doelstelling ervoor te zorgen dat
onder andere huisartsen en specialisten rekening houden met het
feit dat laaggeletterden de medische taal niet begrijpen.
In Heteren wil ze bijdragen aan meer samenwerking tussen alle
zorgverleners. Prioriteit ligt op dit moment bij de verhuisplannen
en het vervolgens inrichten van de nieuwe locatie. Voor ontspanning zorgt haar sociale leven in Utrecht, paardrijden op het paard
van haar zus in Doorwerth en het bezoek bij haar trotse ouders in
de Schuytgraaf.
“Ik wil mezelf graag blijven prikkelen, ik krijg er energie van.”
Kortom, een jonge onderneemster waar we nog veel van kunnen
verwachten. Fijn om in ons dorp te hebben.

Foto: FotoSuzan

Elske Hokke,
nieuwe apotheker
met ambitie

in de stad’
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Allereerst wensen wij iedereen een mooi en gezond 2019!
Ook spreken wij via deze weg graag onze dank uit aan iedereen die in 2018 op
enigerlei wijze een bijdrage heeft geleverd aan Heteren. Het is geweldig dat steeds
meer inwoners zich op vrijwillige basis inzetten om van Heteren een nóg fijner
dorp te maken.

Terugblik 2018
We kunnen terugkijken op een jaar met
veel mooie ontwikkelingen en gebeurtenissen in Heteren. Zo is onder andere de
groene entree aangelegd op de route vanaf de A50, zijn de rotondes opgeknapt,
hebben de uiterwaarden meer vorm gekregen, is de buurtbus operationeel en
is de herinrichting van de Kastanjelaan
alsnog opgenomen op de begroting.
Ook hebben we als dorp meerdere keren
onze betrokkenheid getoond. Zo hebben
we samen onze stem laten horen tijdens
het verkiezingsdebat in de Bongerd. We
hebben samen een succes gemaakt van
de pilot voor Overbetuwe Doet waarbij
veel initiatieven zijn aangemeld en veel
cheques zijn ingeleverd. Ook hebben we
samen massaal gestemd op de ontwikkeling van de uiterwaarden voor de Gelderse Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit
én zijn we met een grote groep inwoners

TV Gelderland Heteren-team.

afgereisd naar Elst om de noodzaak van
een dorpshart te benadrukken.
Tot slot kende 2018 ook weer vele mooie
succesvolle evenementen, zoals o.a. de
NLdoet-dag, Heterun, Koningsdag,
Midsummernight, Sinterklaasintocht,
Fun4kids-week, Herinneringsweekend
The Island, Live in de huiskamer, Walking dinner en natuurlijk de Heterense
editie van Zomer in Gelderland. Evenementen die allemaal bijdragen aan meer
verbondenheid binnen Heteren.

Een bomvolle zaal in De Bongerd.

Hart van Heteren
komt dichterbij
Waar we in februari 2018 nog met een grote
groep naar het gemeentehuis zijn gegaan
om te strijden voor onze laatste kans op een
dorpshart zijn we nu heel dichtbij de realisatie. Een sterke visie in combinatie met het
enthousiasme en de creativiteit van diverse
ondernemers, vrijwilligers en andere betrokkenen maken het succes. Op dinsdag 8 januari werd het dorp geïnformeerd in opnieuw
een overvolle Meeuwenzaal in zalencentrum
de Bongerd. Kijk voor meer informatie op
www.hartvanheteren.nl.
Op 31 maart 2019 zal de gemeenteraad definitief besluiten over het wel of niet realiseren
van het huidige bestemmingsplan.

Nieuwe voorzitter

De bevlogen en energieke voorzitter van de
Dorpsraad, Ronnie Groenewold, gaat zich
het komende half jaar volledig richten op het
afstuderen van zijn masters aan de universiteit van Groningen en legt daarmee zijn rol
als voorzitter neer. Gelukkig voor Heteren
blijft hij hierna in een andere rol betrokken
bij de Dorpsraad. Hella Grandjean is de nieuwe voorzitter van onze Dorpsraad.
27
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Louis Hoogveld

Ik probeer
altijd dıngen te
‘verbijzonderen’
28

Het huis van de familie Hoogveld valt eigenlijk niet zo op en dat is ook precies de bedoeling. Het is begin jaren negentig
gebouwd langs de oprijlaan naar camping Overbetuwe. En de visie van Louis Hoogveld was om het op te laten gaan in zijn
omgeving. Toch is het met zijn kleurstelling en architectuur een bijzonder huis. Deel 2 over Landgoed Overbetuwe:
het bijzondere ‘Rietveldhuis’ van de familie Hoogveld.

In 1988 nam de familie Hoogveld de camping over en
kwam in eerste instantie in het huis te wonen waar zich
nu de receptie bevindt. De eerste jaren lag de focus op
het ontwikkelen van de camping. Louis: “We zijn begonnen met het ruimen van oude caravans en beplanting die hier niet thuishoorde. Bijvoorbeeld de coniferen. Daar hebben we soorten als de wilg, zwarte els en
populieren voor in de plaats gezet. Dat zijn soorten die
veel in de Betuwe voorkomen.”
De architectuur

Na enkele jaren kwam ook de wens om een huis neer
te zetten dat zou passen in de omgeving. Voor het
ontwerp deed de familie Hoogveld inspiratie op in
Elst. “Daar hebben we een huis gezien dat als het ware
bestond uit drie vlakken. Twee vleugels en een grote
hal om deze vleugels te verbinden”, vertelt Louis. “We
hebben toen architect Jan Rooding gevraagd dit uit
te werken, alleen wel met de opdracht om meer glas
in het huis te verwerken. We wilden graag een mooi
uitzicht hebben op de vijver. Daarnaast vonden we
het belangrijk om hout en steen te combineren en met
specifieke kleuren het huis te verbijzonderen.”
De uitvoering

Uiteindelijk werd het huis exact zo gebouwd als op
de tekening. Voor de fundering van het huis waren
25 heipalen nodig, waarvan er enkele in de vijver
kwamen om een terras over het water aan te kunnen
leggen, wat voor het bedrijf dat de heipalen moest
aanbrengen een noviteit was. Niet eerder hadden ze in
het water geheid. Daarnaast werd het huis geverfd in
de stijl van Gerrit Rietveld, de Nederlandse architect
en meubelontwerper, die onder meer furore maakte als lid van De Stijl en als pionier van het Nieuwe
Bouwen. Louis: “Ik ben een bewonderaar van Rietveld
en zijn gebruik van de basiskleuren spreekt mij erg
aan. Het zijn kleuren waar je vrolijk van wordt en die
wat mij betreft goed in de natuur passen.”
De inrichting

Ook aan de inrichting heeft de familie Hoogveld veel

DOOR johan kroes

tijd besteed. Zo was het idee om ‘buiten naar binnen
te trekken en andersom’. “Ik ga altijd voor een vorm
van harmonie”, legt Louis uit. “Er is voor mij altijd een
gevoelsmatige balans tussen dingen. Ooit ben ik in de
verkoop begonnen en heb in dat kader een opleiding
etaleren gedaan. Dat neem je toch mee.” Die balans
komt bijvoorbeeld tot uiting in een houten tafel in de
woonkamer, die past bij het hout van het terras. Ook
is er veel gebruik gemaakt van natuurlijke materialen
als natuursteen en marmer. “Dat blijft altijd modern”,
zo is de overtuiging van Louis. Daarnaast zijn de
‘Rietveldkleuren’ ook binnen toegepast. De trap, de
nachtkastjes en zelf het toilet zijn geschilderd in de
bekende basiskleuren.
De kunst

Het verbaast niet dat er in het huis van de familie
Hoogveld een aantal bijzondere kunstobjecten staan
of hangen. Zo valt het schilderij van Anton Heyboer
op, ‘een echte’, een foto van Paul Huf, in een Rietveldachtige lijst, en een ingepakt beeld van Liesbet
Stienstra. “Die gaat naar een expositie in Groningen”,
lacht Louis. Het merendeel van de voorwerpen is
te scharen onder de noemer moderne kunst, maar
er hangt bijvoorbeeld ook een oude haantjesklok uit
1735. Louis: “Oud en nieuw kunnen volgens mij heel
goed bij elkaar.”
De passie

Van jongs af aan is de natuur de passie van Louis geweest. Dat verklaart misschien ook wel zijn motivatie
om iets neer te zetten wat daarbij past. Louis: “Ik probeer altijd dingen te verbijzonderen. Net iets anders
te doen dan anderen. Dat heeft een huis opgeleverd
waar ik met ontzettend veel plezier woon. ‘Jou moeten
ze hier wegdragen’ zei onlangs nog iemand tegen mij.
Dat klopt wel. Mijn zoon Niels houdt trouwens ook
van mooie dingen, dat heeft hij van huis uit meegekregen. Langs de Uilenburgsestraat – zichtbaar vanaf
de Cora Baltussenallee – bouwt hij nu een bijzonder
‘glazen’ huis.”

Dit is deel 2 over Landgoed
Overbetuwe. Het eerste artikel
verscheen in Peperbus
magazine nr. 20, juni 2018.
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Een Zeeuws knoopje, naar het bekende

De natuur is altijd een inspiratiebron,

Jacqueline legt de laatste hand aan een aapje

zilveren sieraad.

zoals bij deze bloemcreatie.

van catalpahout.

een mooie hobby was voor haar jongste broer en
meldde hem aan bij een cursus in Zetten. Het was
het begin van haar eigen passie, die ze nu al jaren
volgt, gewapend met gutsen en vijlen.

Het duurde niet lang voordat Jacqueline Kamminga,
die achttien jaar geleden in Heteren kwam wonen, haar
broer volgde naar de Houterij De Specht, het atelier
waar Jan van Harskamp ook cursussen in houtbewerking geeft. Ze raakte gefascineerd door alle kanten van
het bewerken van hout. “Ik had nooit gedacht dat er zo
veel verschillen zaten in houtsoorten. Niet alleen qua
kleur, maar ook wat betreft de manier van bewerken.
En dan de jaarringen in het hout, die een mooie tekening opleveren en karakter geven.”
De eerste creatie van Jacqueline was een bloem. Daarna
heeft ze heel veel verschillende beelden gemaakt, maar
altijd was de natuur haar inspiratie. “En die is onuitputtelijk en altijd aanwezig.” De fantasie van Jacqueline
doet de rest en dat vindt ze een zegen. De hobby die
haar passie is geworden, brengt ook met zich mee dat
Jacqueline heel bewust naar de wereld om haar heen is
gaan kijken. Ze vindt het ook heel belangrijk dat mensen in haar omgeving haar motiveren en ondersteunen.
“Dat werkt stimulerend.”
Nu ze de eigenschappen van hout in de loop van de
jaren heeft leren kennen, werkt ze het liefst met taxus
of notenhout, vanwege de verrassende structuur en de

Altijd de natuur
als inspiratie
kleur. Soms laat ze zich als het ware door het materiaal ‘meenemen’. Jacqueline: “Als ik dan klaar ben,
mag iedereen zelf weten wat hij of zij er in ziet.”

Door suzanna
kolenbrander

Ze komt na jaren werken met hout nu toe aan een nieuwe uitdaging. “In de loop der jaren heb ik veel geleerd
qua techniek, de bewerking en het karakter en de eigenschappen van hout. Nu daag ik mijzelf uit om klein en
heel gedetailleerd te gaan werken. Jezelf ontwikkelen
doe je niet door de simpelste weg te kiezen maar door
uitdagingen aan te gaan en nieuwe dingen te ontdekken.” Jacqueline wil houten sieraden gaan maken. Klein,
gedetailleerd, uniek.
Op dit moment werkt Jacqueline aan twee aapjes die
aan een boomtak hangen. Ze zijn van catalpahout, een
zachte maar ook lastige houtsoort. “Door de dradige
structuur is het heel goed opletten hoe je snijdt. Dit
aapje heeft vijf vingers aan zijn hand, maar als je te snel
gaat, zijn het er zo maar vier…”
Eén van de aapjes wacht nog op voltooiing. Maar terwijl
haar handen daar nog mee bezig zijn, is Jacqueline in
haar hoofd alweer bezig met een volgende idee. “Ik zit
nooit verlegen om wat ik zal maken.”

Foto’s: FotoSuzan

Jacqueline Kamminga vond dat houtsnijden wel
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Sebastian Tims
heeft het ver geschopt
met karate
32

In iedere sport is de wil tot winnen van groot belang. Zonder doorzettingsvermogen kan een talent geen kampioen worden.
Vooral in vechtsporten kan men niet zonder doorbijten, overleven en pijn lijden. Ook in het karate zijn dit belangrijke elementen.
Elementen, die de 33-jarige Sebastian Tims zich heeft aangeleerd en die hij aan zijn leerlingen probeert door te geven.
DOOR sebastiaan jansen

Op zijn zeventiende wist de in Goes geboren Sebastian Tims op
het open Nederlands Kampioenschap Kyokushin Karate de hoogste trede op het podium te behalen. “In wedstrijden is het allemaal
anders. Je hebt weken op van alles getraind, maar in het heetst van
de strijd vergeet je veel van deze zaken. Dan ga je af op je instinct”,
sprak de jeugdkampioen. Hij weet nu nog precies hoe het ging,
maar een gecontroleerde overwinning was het niet. “Ik zag dat
gaatje in zijn verdediging en wist: daar moet ik mijn beslissende
slag slaan.”

werd gedaan om mij naar voren te schuiven als leraar. Na overleg
met mijn vrouw Ilse heb ik dit geaccepteerd en kon ik verder met
onze club Arashi Overbetuwe. In het begin liepen er veel leerlingen
weg bij de club, omdat zij niet konden wennen aan de harde stijl
van karate. Ik vroeg mij af of hij wel bestaansrecht had. Maar de
club bestaat nog steeds en wordt steeds groter”, legt Tims uit, die
inmiddels al jaren in Heteren woont met zijn vrouw en kinderen.
Shodan

Karate heeft vele stijlen. De sport heeft zijn oorsprong in China
en is verder ontwikkeld in Japan en uitgewaaierd in diverse varianten. Tims begon op elfjarige leeftijd met Kyokushin in Goes.
Dit is een harde full-contact stijl. Wedstrijden kunnen alleen
gewonnen worden door knock-out of knockdown. Hij bleef met
wisselend succes deze sport beoefenen. “Mijn ouders dachten dat
het goed voor mijn zelfvertrouwen was en stuurden mij naar de
karateschool van Jan de Jong. Ik vond het tot hun verbazing ook
nog leuk. Ik was een mager ventje, dat toch stand hield en het tot
de bruine band schopte. Dat had ik ook nooit gedacht. Maar toen
ik ging studeren aan de universiteit van Wageningen, werd het
karate in Goes toch op een lager pitje gezet”, vertelt Tims. Aan die
universiteit behaalde zijn doctorstitel.

Tims had al veel overwinningen behaald. Hij was Nederlands
kampioen geweest, had de overstap gemaakt naar een andere stijl,
was succesvol in zijn universitaire carrière. Maar de zwarte band
had hij nog niet. Hij kon zich nog geen Shodan noemen, al had hij
dit al wel geprobeerd. “Het behalen van de zwarte band was mij
al op twee karatekampen mislukt. Een examen bestaat uit vele
onderdelen, waarbij het technisch examen en de kumite (een
sparringgevecht) de belangrijkste onderdelen zijn. In mijn eerste examen liep ik de kata’s, een schijngevecht met tegenstander,
niet goed genoeg en raakte ik tijdens dit kamp ook nog eens geblesseerd. Een jaar later ging ik het opnieuw proberen, maar door
gezondheidsproblemen van mijn oudste zoon zat ik in het ziekenhuis in plaats van in een sportzaal met honderd potentiele tegenstanders. Daarna kon ik moeilijk een trainingspartner vinden. Ik
dacht dat ik deze band nooit meer kon behalen.”

Ashihara Karate

Uiterste Poging

“In mijn pubertijd vond ik het karate niet meer zo leuk. Er waren
weinig leeftijdgenoten in de club en ik moest met de oudere mannen meetrainen. Als schraal en mager mannetje moest ik opboksen tegen grote mannen. Dat viel niet altijd mee, maar ik heb mij
daar doorheen geslagen”, vertelt Tims. “Na een tijdje vond ik in
Wageningen via een tip van een taekwondo leraar de karateschool
van Buis en Ejal. Daar kon ik meetrainen. Hun stijl was anders
dan de stijl die ik gewend was. Ashihara is ook full-contact, maar
maakt meer gebruik van de dynamiek in het gevecht. Ik vond het
wel leuk, maar dacht dat ik wel weer terugging naar Goes en dus
ook naar mijn Kyokushin stijl. Dit is anders gelopen”, lacht de
lange Zeeuw.
De Leraar

“In oktober 2017 benaderde mijn oude Sensei (leraar) Buis Ebbinge mij om toch nog een poging te wagen voor mijn zwarte band.
Dit wilde en kon ik niet aan mij voorbij laten gaan”, knikt Tims.
Er werd tot en met juni 2018 keihard getraind in eigen school,
met Ebbinge, in Heteren en in Zwijndrecht bij Kihon, de grootste
school in het Ashihara karate in Nederland. Fitter dan dit kon hij
niet zijn. Het karatekamp is een heel weekend met zeventien uur
trainen. Hij behaalde zijn technisch examen met gemak en moest
op de laatste dag nog dertig partijen vechten. In totaal drie kwartier werd Tims getest op doorzettingsvermogen, hardheid en fitheid. Ondanks een blessure na 25 partijen ging hij door. Hij kon op
zondagavond zijn zwarte band ophalen. “Het was zwaar en zweten.
Maar het was het waard. Net na de blessure spookte er van alles
door mijn hoofd, maar ik ben gewoon doorgegaan.”

De club uit Wageningen moest zijn onderkomen opgeven en er
werd een club in Herveld gesticht. Dit kwam niet van de grond
en de club werd beëindigd. De nieuwe sportschoolhouder van
Living Healthy in Zetten wilde karate in het pakket van zijn
sportschool. “De sportschooleigenaar wilde graag mijn oude leraar
in zijn school, maar door tijdgebrek kon deze niet. Het voorstel

Een halfjaar later staat hij alweer een tijdje op de mat, maar nu als
een leraar met de zwarte band. Daar geeft hij les aan kinderen en
volwassenen uit Heteren, Randwijk, Indoornik, Herveld, Andelst
en Zetten. Zijn lessen gaan altijd om plezier, doorzettingsvermogen en zweet op je voorhoofd, de overwinning op jezelf.

Oorsprong

33

KRUISWOORDPUZZEL

HORIZONTAAL

VERTICAAL

1 platvis / uitdrukkingsbeweging; 2 vreemde munt / Ierland;

1 naaldboom / vismand / vluchtig omhulsel; 2 prehistorische

3 tekeninstrument / oude landmaat; 4 klip; 5 tors / zitting voor

mens; 3 bitter vocht / lichaamsdeel / nauwe doorgang; 4 reeks /

ruiter / Italiaans eiland; 6 oorlogsgod / Europese taal; 7 licht

r.k. geestelijke / grond bij huis; 5 geslagen opening / pasvorm;

breekbaar / vice president (afk.) / Chinese rekenmunt / vaartuig;

6 ijzererts / rangtelwoord / nagerecht; 7 vijlwerktuig / een keer;

8 ontroering / sjouwer; 9 Romeinse keizer / symbool v. edel gas /

8 vel / inheemse spotvogel; 9 fout / bloedvat; 10 water bij

spil / mevrouw; 10 regel / aanwijzend vnw.; 11 zoon v. Jakob /

Amersfoort / teugel / modieus; 11 stuk / bergplaats; 12 houding /

hemelgeest / waardigheid; 12 plaaggeest; 13 bestuurder /

smaldeel / wortel; 13 steekorgaan / oosterse titel / breedvoerig;

verlangend; 14 drietal / denkbeeld; 15 kloostereetzaal / dartel.

14 wegpakken van; 15 oud Peruaans volk / vreemde munt /
bezoldiging.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1
2
3
4
5
6
7
8
42

9

44

10
11
27

12

34

13
14
15

oplossing

H3-V1

H2-V6

H13-V12 H1-V10

H1-V14

H1-V11

H12-V1

H15-V9

Vul de kruiswoordpuzzel in en maak kans op een prijs! Stuur je oplossing per e-mail
vóór 1 maart 2019 naar info@peperbus-heteren.nl
Uit de juiste inzendingen zal de winnaar worden geloot.
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WIN

In 2017 deed Heteren als eerste dorp mee aan de actie ‘Overbetuwe doet’. Dat kreeg vorig jaar een vervolg. De Peperbus ging
op zoek naar het hoe en waarom van dit succes.

DOOR Roelie van der Weide

‘Overbetuwe doet’
en Heteren doet mee

Via ‘Overbetuwe doet’ beslissen inwoners zelf welke
activiteiten en projecten geld krijgen van de gemeente. Iedereen kan een idee aanmelden en geld,
materiaal en hulp verzamelen. Alle inwoners van
Heteren, Valburg en een deel van Elst hebben in
2018 een cheque in de bus gekregen. Deze is naar
eigen inzicht te doneren aan een of meerdere initiatieven.

10-jarig jubileum speelweek Fun4Kids, Live muziek
in de huiskamers en Buurtpreventie Heteren.
Meer verbinding

Na afloop van het eerste jaar is een enquête uitgezet
onder inwoners en is er gesproken met de initiatiefnemers. Aansluitend heeft de gemeente besloten de
proef in 2018 uit te breiden naar Valburg en enkele
buurten in Elst.

Eenvoudig verdelen

Projectleider Esther Jansen vertelt dat de gemeente
een voor inwoners gemakkelijker manier zocht om
verzoeken in te dienen voor financiering. “Het bestaande Fonds Maatschappelijke Initiatieven werd
wel gevonden door inwoners, maar vaak voldeden
initiatieven niet aan de subsidieverordening. De
gemeente is in het land op zoek gegaan naar mogelijke alternatieven en kwam uit bij ‘Ede doet’.”
“In Heteren was al veel energie aanwezig, bijvoorbeeld via Heteren Sociaal, en daarom is in 2017
Heteren als proef ‘Overbetuwe doet’ uitgezet.”
Met succes, want er ging onder meer geld naar de
Sinterklaasintocht Heteren, hardloop- en wandelevenement Heterun, buurtdag Hoenderkamp,

Esther Jansen: “De bedoeling is dat het tot meer verbinding leidt in het dorp. Een mooi voorbeeld is de
Sinterklaasintocht. Deze is door een nieuwe groep
mensen georganiseerd. Zij voelden zich enorm gesteund door het binnenkomen van de cheques. Veel
mensen laten via de cheques weten dat zij deze activiteit belangrijk vinden. Het levert dus meer op dan
alleen geld. Of het op de langere termijn ook iets
doet in de maatschappij is pas later meetbaar. Het
gaat tenslotte wel om gemeenschapsgeld.”
De volgende ronde is in februari. Let op uw brievenbus en kom met nieuwe initiatieven. In de zomer
van 2019 besluit het college van
B&W over het vervolg.

STEUN DE PEPERBUS!
De Peperbus heeft in het kader van ‘Over-

jong en oud het lezen waard zijn. Zaken die

betuwe Doet’ twee initiatieven ingediend:

nu spelen en verhalen van vroeger. Uit de

de reguliere publicatie van de vier nummers

reacties weten we dat veel mensen er telkens

In februari vallen de cheques weer op de

die voor 2019 op stapel staan én een extra

weer naar uit kijken.

deurmat. Wie er geen raad weet, kan hem
in de bus doen bij Janette Huisman,

dikke oorlogsspecial die in het najaar van
2019 verschijnt.

De oorlogsspecial wordt een dik bewaar-

Kastanjelaan 1, of bij Louis van de Geijn,

nummer dat ook in de ons omringende

Prinsenhof 17.

De Peperbus is na vijf jaar een vertrouwde

dorpen zal worden verspreid. De redactie mikt

verschijning geworden in Heteren en de

op royale medewerking van het bedrijfsleven

Op www.overbetuwedoet.nl kan overigens

redactie ziet het blad dan ook als een bind-

in de regio. Maar er is meer geld nodig en de

ook nog een bedrag naar eigen keuze worden

middel voor het dorp. We proberen telkens

Peperbus hoopt op een mooie opbrengst via

overgemaakt. Ook daarvoor houdt de Peper-

een mix van onderwerpen te vinden die voor

‘Overbetuwe Doet’.

bus-redactie zich natuurlijk aanbevolen.
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