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De ouderwetse pilsjestapper
van de Sprokkelenburg
Zo lulde vroeger ut hele durp
Het geluid van een jankende motor
klinkt Luke als muziek in de oren
Heteren houdt van
de Nijmeegse Vierdaagse!
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GRATIS

*

ZONNEBRIL OP STERKTE
bij aankoop van een
complete bril op sterkte
Het is feest bij Optiek van IJzendoorn.
We vieren we namelijk ons 20-jarig bestaan!
Ter gelegenheid van dit jubileum hebben we
de komende maanden een aantrekkelijke
ZOMERACTIE. Bij aankoop van een complete
bril krijgt u namelijk geheel GRATIS een
ZONNEBRIL OP STERKTE. U kunt kiezen uit
veertig door ons voorgeselecteerde monturen.
Daarmee worden de zomermaanden
ook voor u extra feestelijk!
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* Deze actie is geldig t/m 31 augusuts 2016. Vraag naar de voorwaarden.

OPTIEK VAN IJZENDOORN
Polenplein 28, Driel
Telefoon (026) 4743273
www.optiekvanijzendoorn.nl
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Voorwoord
De zomereditie ligt voor u en dat betekent ook dat het zomer is. Voor veel
verenigingen is de zomerstop ingegaan. Even tijd om op te laden voor het volgende sportieve seizoen. Ook de leerlingen van diverse scholen genieten van
een welverdiende vakantie of zijn hard aan het werk bij hun vakantiebaan.
In dit nieuwe nummer neemt Fred het Betuws dialect onder de loep, heeft
Frank een ronde-tafelgesprek met de lopers van de 100ste Nijmeegse Vierdaagse en schrijft Roelie een nieuwe anekdote over het leven in Liefkenshoek.
Het is maar een kleine greep uit deze editie en wat zijn er toch prachtige verhalen te vinden in ons dorp…
In de afgelopen twee jaar, waarin ik onderdeel heb mogen zijn van het redactieteam van de Peperbus en zelf regelmatig een interview heb mogen doen,
heb ik ervaren dat Heteren meer leeft dan de meesten van ons vermoeden.
We hebben een zeer actief verenigingsleven, veel dorpsgenoten met een groot
hart die diverse soorten vrijwilligerswerk doen en het ontbreekt ook niet aan
kunst&cultuur. Marian Heering en Tilly van Rees nemen na vele jaren trouwe
dienst afscheid van het bestuur van de Hofruiters. Zij vertellen hun verhaal
op pagina 32.
Zelf neem ik na ruim 2 ½ jaar afscheid als redactielid van de Peperbus. De
betrokkenheid van onze inwoners van Heteren is groot! In de afgelopen jaren
heb ik mij gerealiseerd dat wij veel verenigingen hebben voor ons dorpje. En
dat deze verenigingen vooral draaien op vrijwilligers die op hun beurt weer
bijna allemaal uit Heteren komen. Dat doen we toch maar mooi met elkaar.
Stil zal ik niet zitten, want recentelijk ben ik bestuurslid geworden van de
Hofruiters. Ik bedank mijn collega’s uit het redactieteam, de schrijvers en
de mensen achter het blad voor hun inzet, humor en verhalen. Want er zijn
vreselijk veel verhalen verteld van heel lang geleden naar zeer recent. De
Peperbus is nog lang niet uitgesproken en ik hoop nog lang te mogen genieten
van al die mooie verhalen!
Hartelijke groet,
Barbara van Brakel

Redactielid Peperbus gezocht
Met het vertrek van Barbara van Brakel is een vacature ontstaan binnen de redactie van de Peperbus. De redactie coördineert alle activiteiten die te maken hebben
met de Peperbus. De Peperbus komt vier keer per jaar uit en de redactie komt drie
keer per editie samen om de planning, inhoud en lay-out te bepalen en samen te
stellen. Als redactielid coördineer je binnen je eigen aandachtsgebied diverse
zaken. Dit betreft onder meer contact met schrijvers en verenigingen. Daarnaast

Ideeën en opmerkingen aan info@peperbus-heteren.nl

heb je kennis van het schrijven van een artikel en waarborg je dat de artikelen

Website www.peperbus-heteren.nl

binnen jouw aandachtsgebied tijdig worden ingeleverd. Ben je proactief, creatief en

De Peperbus is een initiatief van Ondernemers Vereniging Heteren,

kun je coördineren en schrijven? Meld je aan via info@peperbus-heteren.nl

SDOO, De STUW-welzijn, EHBO en Dorpsraad Heteren.

De redactie
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opa Maus Jansen en oma Willemien

Sprok met JC Jansen

JC Jansen
voor café

Als je vanaf het Veerhuis en de dokter over de Kastanjelaan rijdt
tussen de grote en stokoude kastanjebomen, voel je de vele oude verhalen.
Op de T- splitsing op de dijk tegenover het vroegere postkantoor staat het
grote witte huis Sprokkelenburg. Het huis is inmiddels vele malen opgeknapt en heeft
een modern tintje gekregen. Maar de oude ‘Sprok’ kun je er nog steeds uithalen.

Duivenhok Maus Jansen
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Café Jansen als gezellig middelpunt in Sprokkelenburg

DOOR sebastiaan jansen

De ouderwetse pilsjestapper
van de Sprokkelenburg
Sprokkelenburg komt uit 1777 en heeft in zijn lange bestaan vele
eigenaren gekend. Een van deze eigenaren was Johan Cornelis
Jansen, ook wel Johan van Knillis genoemd. J.C. Jansen bezat een
café in Sprokkelenburg.
‘Een café is een uitgaansgelegenheid waar dorpse zaken worden
besproken onder het genot van alle mogelijke drank’, zegt website
Wikipedia. En dit is precies wat café Jansen was. Je kunt het niet
vergelijken met de kroeg van tegenwoordig waarbij een marketingplan voor voldoende en het juiste publiek moet zorgen. Het
café was een gezellige plaats om met je dorpsgenoten te praten
over zaken die in Heteren gaande waren.
In 1948 stierf de vrouw van Johan Cornelis, Aaltje Jansen-De Bruin.
Vanaf dat moment ging zoon Maus met zijn gezin bij hem in
Sprokkelenburg wonen. Miep Jansen, kleindochter van J.C., weet
het nog heel goed. “Wij gingen samen met mijn vader en moeder wonen in Sprokkelenburg bij opa. Ons gezin bestond toen al
uit drie kinderen, maar later zijn er in Sprokkelenburg nog vier
kinderen geboren. Sprokkelenburg leek heel groot, maar de leefruimte was eigenlijk klein. We hadden drie slaapkamers en een
mooie zolderkamer, die het domein was van de grote baas, opa
Johan Cornelis.”
Mooie jeugd

“Wanneer mijn opa eigenaar van het pand is geworden, weet ik
niet meer. Dat is te lang geleden en kan ik niet meer nagaan. In
1967 heeft hij het pand verkocht aan de familie Vrijhoef. Maar wij
hebben er een mooie tijd gehad. Er lag een grote lap grond bij met
bessenpollen, perenbomen, een perzikboom en een notenboom,
die er nog staat. Wij hadden allerlei dieren waaronder kippen,
konijnen, katten, een hond en duiven. Wij konden er vrij spelen
en hadden ruimte genoeg. Voor ons kinderen is het altijd een
eldorado geweest” , vertelt Miep.
Zoals gebruikelijk in die tijd had het café binnen Sprokkelenburg
veel vaste klanten. “Er kwamen eigenlijk niet veel mensen van buitenaf. Soms kwam er wel eens iemand binnenvallen, die toevallig
langs het café kwam. Deze maakte dan een pitstop, maar veel mensen buiten Heteren kwamen feitelijk niet in ons café”, weet Miep.
“Ik weet me het interieur nog goed te herinneren. De wand was
rondom helemaal bekleed met mooie Delfts blauwe tegels. De
oude J.C. zat dan aan zijn ‘stamdis’ waaraan hij bijna iedere dag zat
< JC Jansen in Gelders Dagblad 21-11-1963

te kaarten. Hij zat meestal met zijn kompanen T. de Haan, Arie
Welgraven (alias Stompie) en Ariëns te kaarten, waarbij ze gewoonlijk allemaal twee cent wonnen. Als mijn opa zijn dag niet
had, werd er niemand geholpen. Maar dan was het mijn moeder
Willemien die ingreep. Zij hielp de klanten en hield het café dan in
bedrijf”, gaat Miep verder.
“Mijn moeder deed het meeste werk in het café. Mijn vader Maus
kwam meestal niet in de kroeg. Hij was ambtenaar van de burgerlijke stand en liet zich daar niet zien. Soms kwam hij voor de gezelligheid binnen, maar het werk binnen het café deden mijn moeder
en opa. Opa J.C. was geen makkelijke man, maar voor ons was hij
geweldig. Als wij voor straf naar boven moesten, kwam hij ons
een reep Kwatta of nootjes uit de pindapot van het café brengen”,
herinnert Miep zich nog.
Sprokkelenburg niet alleen café

Ten tijde van café Jansen was Sprokkelenburg de basis voor
vele andere zaken. “De dokter en de tandarts hadden boven in
Sprokkelenburg hun praktijk. Gerrit en Diets Boswinkel hebben er nog gewoond. Schietvereniging ‘De Rijnschutters’ is daar
geboren. Er waren konijnenkeuringen en de duivenclub deed er
zijn inkorvingen. De duiven waren heel belangrijk, vooral voor
mijn vader Maus, die nog mooie prijzen heeft gewonnen met de
duivensport. Er kwamen altijd veel mensen over de vloer en het
was er een gezellige boel.”
De regels voor cafés waren in die tijd minder strikt. “Als er mensen kwamen voor een pilsje, keek mijn opa altijd of die mensen wel
oud genoeg waren om te drinken. Als hij ze te jong vond, kregen ze
geen alcohol. Maar er gingen geregeld mensen naar huis die een te
grote hoeveelheid bier op hadden. Dit ging niet altijd goed. Ik weet
nog dat bijvoorbeeld Derk Aalbers achter op de brommer bij Jan
Eeuwis zat en zij samen in de heining vielen en Derk vooral boos
was om het feit dat hij zijn fles jenever liet vallen”, herinnert Miep
zich nog. “Het was een mooie tijd. Samen met opa J.C. moest het
café gepoetst worden. Dan maakte ik samen met hem een sigaretje
en twee cognacjes op, voordat mijn moeder ons riep voor de koffie.
Dat zijn mooie herinneringen.” Wij kunnen ons misschien niets
meer voorstellen van de cafés uit die tijd, maar het was er vooral
gezellig. Mensen moesten zich daar thuis voelen zonder grote
schermen met voetbal en dansacts, maar gewoon door de gastvrijheid van de cafébaas en Sprokkelenburg.
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Fun4Kids speelweek 2016
Er zijn alweer drie maanden verstreken
sinds de vorige Peperbus, waarin ik aangaf wat meer over het programma van
de speelweek te gaan vertellen en het
voltallige bestuur voor te stellen met foto.
De Peperbus speelt in op de behoefte om
naast verenigingen ook niet-verenigingen,
zoals buurtgroepen en bewegingen, een
platform te bieden om informatie met
lezers te delen. Wil je tekst aanleveren,
dan gelden de volgende spelregels:
maximaal 11 regels tekst, lettertype 11.
Heb je vragen, dan kun je contact
opnemen met de redactie via info@
peperbus-heteren.nl

De speelweek krijgt steeds meer vorm
met de vaste onderdelen zoals, koken,
hutten bouwen, beautyday met fotograaf,
tattoos, luchtkussens, houtbranden enz.
Verder hebben we als extra onderdelen
o.m. bungee trampoline, demonstratie
schapen drijven van Ellen van der Zweep
uit Heteren en diverse sporten. Het
belooft weer een mooie week te worden.
Er hebben zich al veel vrijwilligers opge-

Heteren in beweging: HeteRun
Op 15 oktober 2016 vindt de eerste HeteRun plaats, bedoeld als een laagdrempelig, sportief en kleinschalig evenement
voor jong tot oud.
Het idee is ontstaan tijdens het hardlopen door Marcel Rothuizen, Dirk Jan
Niggebrugge en Martin Knippers met als
doel nieuwe verbanden en contacten in
Heteren te bewerkstelligen.
Gemeente Overbetuwe, Reflex, de Brede
School, lokale ondernemers, Heteren
Sociaal en anderen willen dit nieuwe
initiatief tot een succes te maken. Naast
deelnemers zijn wij ook nog op zoek naar

vrijwilligers die de HeteRun letterlijk en
figuurlijk in goede banen willen leiden.
Er worden verschillende parcoursen door
het dorp uitgezet. Het programma bestaat
uit: Minirun van 500 m, Kidsrun van 1 km,
Kidsrun van 2,5 km, Hardlopen over een
parcours van 5 km en Hardlopen over een
parcours van 10 km. Daarnaast is er een
wandeling voor rolstoelers, wandelaars,
jong en oud. Iedereen mag meedoen.
Op de site http://www.heterun.nl/ vind je
meer informatie. Inschrijven vanaf medio juni 2016. Inschrijven van basisschool
leerlingen vindt plaats via de school.

geven, maar we hebben er nog steeds niet
genoeg. Heb je tijd? Geef je dan op, het is
hartstikke leuk en geeft veel voldoening!
De collecte voor de speelweek is dit jaar in
de week van 4 tot en met 8 juli.
Gerard Bressers

Tamara Tommel (voorzitter), Gerard Bressers,
Inge Lucas (penningmeester), Jeannette
Kloosterman (secretaris), Elvira Stemfoort
en Evert Wrekenhorst

Herberg de Aandacht
In de oude pastorie van de roomskatholieke kerk is een Herberg gekomen. De Herberg wordt hopelijk niet
alleen een plaats van ontmoeting voor
Heteren, maar ook voor de regio. Er
wordt een programma ontwikkeld voor
mensen die zoekende zijn naar zingeving en spiritualiteit. Niet alleen bedoeld
voor kerkelijke mensen, maar voor iedereen die eens een keer een goed verhaal
wil horen, samen een film wil kijken of
rond een tafel bij elkaar wil komen voor
een goede maaltijd en gesprek. Kortom
een plaats waar mensen, culturen en
religies elkaar kunnen ontmoeten.
Zaterdag 10 september Open Huis de

Kunstklas in het teken van Hieronymus Bosch
Jeroen Bosch is een wereldberoemde schilder die leefde van ongeveer 1450 tot 1516 in Den Bosch. Hij staat bekend om zijn vreemde
schilderijen. De Kunstklas gaat terug naar de tijd van Hieronymus Bosch. Met aandacht voor de fantasie en de tijd waarin Jeroen
Bosch leefde. Samen fantaseren, samen tekenen, schilderen en na
afloop weer een mooie expositie in de bibliotheek in Heteren.
Voor kinderen van 6-13 jaar op woensdagmiddag.
Opgave voor 1 september 2016

informatie: Anneke Koch email: anneke@annekewiegers.nl
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Herberg, tijdstip 10.00 – 16.00 uur.

Iedereen is welkom om bij te praten,
wat te proeven én te zien wat op het
programma staat in het komend jaar. Je
kunt vrijblijvend het programma meenemen!
Meer info: herbergdeaandacht@gmail.
com of kijk op Facebook.
In de zomer is onze website gereed:
www.herbergdeaandacht.nl

Kiryoku verzorgt
judolessen voor jong
en oud, bijvoorbeeld
tuimeljudo!
Tuimelen is niet alleen de voorloper op
jeugdjudo, het is een ideale voorbereiding voor jonge kinderen op elke andere
sport. Kinderen van 3-5 jaar komen bij
tuimeljudo van Kiryoku in aanraking
met de basisbeginselen van bewegen. Ze
leren onder meer rollen, vallen, samenwerken met andere kinderen, klimmen,
klauteren, diepspringen en balanceren.
De kleine kinderen krijgen deze lessen
in de vorm van een verhaal dat aansluit
op hun belevingswereld. Aan het einde
van het seizoen doen zij een klein ‘examen’, waarbij de ouders ook van de partij
mogen zijn. Iedere vrijdagmiddag 15.3016.15 uur in Sporthal ’t Binnenveld in
Heteren!

Zomerlidmaatschap
Tennisvereniging
Heteren
De tennisvereniging is gestart met een
zomerlidmaatschap voor de maanden
juni / juli / augustus. De kosten zijn
€55,00, dit is inclusief inschrijvingsgeld. Opgeven kan bij de ledenadministratie via www.dehtv.nl

Zomeractiviteiten in Liefkenshoek
Op het Liefkensplein treedt op 28 juli
om 19.00 uur het koor ‘Net geen tien’ op.
Bij mooi weer wordt het misschien een
openluchtconcert. Op de woensdagavonden hebben we van 16:30 tot 18:30 onze
’Liefkenssmullerij’. Hier kunt u voor een
aantrekkelijke prijs gebruik maken van
diverse snacks, maar ook is er elke week
een afwisselend menu.
Voor een compleet overzicht van de activi-

teiten verwijzen we u graag naar onze website, www.stgsamenzorgen.nl. Hier vindt
u het volledige aanbod van activiteiten en
ook de menu’s van de Liefkens-smullerij.
Loop gerust eens binnen voor informatie.
U kunt dan ook genieten van de wisselende exposities in de hal bij het biljart. Deze
zomer exposeert de uit Elst afkomstige
kunstenaar Gert van de Pol zijn werk. U
kunt hier ook een spelletje biljart spelen of
de spelers aanmoedigen.

Zuidooster even terug in Heteren
Van 1971 tot halverwege 1990 verzorgde busmaatschappij Zuidooster het openbaar
vervoer in Heteren. Op 29 mei was Zuidooster weer even terug. In het kader van mijn
50e verjaardag hebben we een aantal oude busroutes gereden met de voormalige
Zuidoosterbus 6662, thans eigendom van de Stichting Museumbus MB200. Heteren
is nog een oud betonnen bushuisje rijk, één van de laatste van heel Nederland. In
Andelst staat er ook nog een. Het huisje staat aan de Kastanjelaan bij de vroegere halte
‘Sprokkelenburg’, waar Hugo Richter deze foto heeft gemaakt.
Peter Rutjes

Rijvereniging de Hofruiters heeft open dag!
Op zondag 4 september 2016 houdt rijvereniging de Hofruiters haar tweede
open dag. Tijdens de open dag is er gelegenheid voor jong en oud om kennis te
maken met de ruitersport. Er is veel te
zien, te doen en te beleven. Deze dag is
ook de eerste ride & run in Heteren.

siast dat zij besloten om dit zelf ook te
organiseren.
De ruiter en runner leggen een parcours
af van 5 kilometer en komen samen over
de finish. De runner bepaalt de snelheid van de ruiter, dus een goede samenwerking is belangrijk voor een snelle tijd!

Op 5 mei heeft het team van de Hofruiters Noteer 4 september vast in uw agenda, het
in Hoekelum voor het eerst de ride & run definitieve programma en tijden worden
gereden/gelopen. Zij waren zo enthou- later bekend gemaakt.
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NEXT MOVEMENT JUBILEUMSHOWS!

Popkoor Akkoord
zoekt mannen die
topprestaties willen
leveren

Popkoor Akkoord staat in november
2017 met een nieuwe theatershow in het
Arnhemse Posttheater. Het koor is dit
concert nu al aan het voorbereiden en
zoekt nog mannen die graag een uitdaging aangaan.

Dans- en sportschool Next Movement geeft
danslessen zoals streetdance, breakdance
en formations. Next Movement verzorgt
sportlessen zoals dance workout, dance
workout gold en zumba. De dans- en
sportlessen worden gegeven in een mooie
zaal in Heteren aan de Achterstraat. En
sinds 2013 worden er ook danslessen gegeven in Driel!

Om het 10-jarig jubileum te vieren geeft
Next Movement vier spectaculaire eindshows op 9 & 10 juli in de Bongerd in
Heteren met optredens zoals nooit tevoren. Alle dansers hebben hier het hele
jaar hard voor geoefend dus dit wilt u
niet missen. Entree €7,50. Het wordt een
fantastisch en onvergetelijk weekend!
Wilt u een kijkje nemen bij Next Movement
zie onze website, www.nextmovement.nl

Couleur Locale viert feest!
Twintig jaar geleden werd op donderdag
17 oktober in de Klimboom een muzikale kennismakingsavond gehouden.
Iedereen die zin had was welkom om
mee te zingen in een nieuw koor, met
gezellige liedjes uit de oude
doos en van de buis. Dat
leverde al gauw een dertiental enthousiastelingen op die
onder voorzitterschap van
Hans Jansen en onder leiding
van Rob Witte, de dirigent,
in de Klimboom aan de slag
gingen.
Voorlopig werd als naam

gekozen ’t Betere uut Hetere’. Dat veranderde na een paar maanden in
‘Couleur Locale’. Inmiddels is het koor
aan zijn derde dirigent toe, telt dertig
leden en oefent op donderdagavond vanaf 20.00 uur in de Julianaschool. Enkele leden van het
eerste uur zingen nog steeds
enthousiast mee.

Veel mannen gaan liever sporten dan
zingen. Maar wie een avond gezongen
heeft, heeft longen, hart, buik-, rug- en
ademhalingsspieren getraind en daarmee
een sportieve work-out achter de rug.
Belinda Kamps, dirigent van Popkoor
Akkoord: “Zingen zorgt voor een goede
conditie. En die heb je als zanger bij
Akkoord ook nodig. Zo staan we volgend
jaar in één weekend twee keer met een
avondvullende voorstelling in het theater. Dat moet je wel kunnen volhouden.”
Akkoord zoekt bassen, baritons en
tenoren die van (sportieve) uitdagingen
houden. Zij zijn van harte welkom tijdens
een repetitie. Aanmelden voor zo’n muzikale en sportieve work-out kan via de
website van Akkoord: www.popkoorakkoord.nl.
Meer informatie via e-mail:
popkoorakkoord@hotmail.com of
telefoon: (06) 42723331 (Christien Romp)
De Peperbus speelt in op de behoefte om
naast verenigingen ook niet-verenigingen,
zoals buurtgroepen en bewegingen, een
platform te bieden om informatie met

Op zaterdag 8 oktober
wordt het 20-jarig jubileum
feestelijk gevierd met een
korenmiddag in en rond de
r.k.kerk. Op de foto de eerste
leden van het koor.

lezers te delen. Wil je tekst aanleveren,
dan gelden de volgende spelregels:
maximaal 11 regels tekst, lettertype 11.
Heb je vragen, dan kun je contact
opnemen met de redactie via
info@peperbus-heteren.nl

9

DOOR LIESBETH WILLEMSEN

Vakantie
drieluik

Rianne, Marjan, Jan en Jens Gaasbeek

1 – Veehouder Johan geniet van de rust
Johan Gaasbeek
-

38 jaar

-	heeft een melkveehouderij aan de
Polderstraat
-

getrouwd met Marjan

Vraag Johan Gaasbeek naar wat hem aanspreekt in de
vakantie, dan komt hij niet meteen met avontuurlijke
reizen: “Voor mij is het even weg uit het dagelijkse
ritme, genieten van een bak koffie zonder op de tijd
te letten, kalm aan doen en ook proberen iets langer te
slapen. Of in ieder geval wat langer te blijven liggen.”

-	vader van Rianne en
Jens

Een bungalowpark waar van alles te doen is, daar is
hij al tevreden mee. “Die ene keer in het jaar dat we op
vakantie gaan, wil ik er ook goed bij zitten.” Kamperen
vindt Johan maar niets. Een hotel is ook niet aan hem
besteed. “In een bungalow heb je meer comfort en zit
je gezellig bij elkaar.”
Bij vakantie hoort wat Johan betreft eens lekker uit
eten gaan. Heel actief hoeft het voor hem verder niet
te worden. Thuis heeft hij al beweging genoeg. Johan
is geen boekenlezer, maar er gaan wel vakbladen mee
op vakantie. Daar heeft hij dan even meer de tijd voor.
“En altijd tv-kijken is ook niet alles.” Hij kijkt graag
toe hoe de kinderen zich vermaken in de speeltuin,
speelt ook met ze mee, even geen haast.
Johan maakt graag gebruik van het subtropische
zwemparadijs, maar hoe hun dag er uit ziet, bepaalt
hij samen met zijn vrouw Marjan en hun kinderen
Rianne en Jens. “Echt uitgerust kom ik niet thuis,
maar dat hoeft ook niet. We doen veel dingen samen
in die paar dagen.” Het is bij Johan en Marjan zoals
bij de meeste ouders: als de kinderen het naar hun
zin hebben, is de vakantie geslaagd. Johan en Marjan
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hebben eerder wel degelijk grote reizen gemaakt. Tien
jaar geleden vlogen ze naar Canada, en een andere
keer maakten ze een trip door de Verenigde Staten.
Maar nu hebben ze het fijn met hun gezin in een bungalowpark. En een beetje vakantiegevoel hebben ze
trouwens ook al wanneer ze met zijn vieren bezig zijn
in het zwembad bij de boerderij.
Een boer met honderd melkkoeien trekt niet zo maar
even de staldeur achter zich dicht om op vakantie te
gaan. Johan: “Meestal is er wel iemand uit je vriendenkring of een kennis die voor je vee wil zorgen. Je moet
wel alles van tevoren goed doorpraten. Ik hang altijd
een papier op in de stal waarop staat wat er moet gebeuren. De laatste keer zorgde een neef voor het voeren.”
De ouders van Johan wonen naast de boerderij en als
die thuis zijn als Johan en zijn gezin weggaan, nemen
zij ook een deel van de zorg voor het vee over. Moeder
Thera zorgt voor de kalveren, zo’n negentig stuks.
Vader Wim helpt dan met het voeren. Zou Johan dat
allemaal met een bedrijfsverzorger moeten regelen,
dan werd de vakantie wel dubbel zo duur.

Vakantie is voor iedereen wat anders, lekker
luieren aan de rand van het subtropische
zwemparadijs in Drenthe, met je vader door
een Franse winkelstraat slenteren of op de
rug van een olifant door de Thaise jungle
rijden. Liesbeth Willemsen tekende drie
vakantieverhalen uit Heteren op, met één
gemeenschappelijke noemer: vrijheid.
Suzanne Hagen in een havenplaatsje in Vietnam

2 – Een droomreis door Zuidoost-Azië
Hagelwitte stranden en palmbomen, snorkelen te
midden van de mooiste tropische vissen op de Filippijnen. Op de rug van een olifant door de natuur van
Thailand. Engelse les geven aan een klas in Cambodja.
Slapen in berghutjes in het straatarme Laos.
Wie verre reizen maakt, heeft veel verhalen. Susanne
Hagen (26) stapte op 28 oktober 2015 in het vliegtuig en
zette pas zeven maanden later weer voet op Nederlandse bodem. Toen ze ging, was haar belangrijkste bagage:
bergschoenen, trui, lange broek, verbanddoos, camera,
E-reader en batterijlader. Bij terugkomst was haar
rugzak vol bijzondere herinneringen. Thailand, Laos,
Vietnam, Cambodja, Myanmar, de Filippijnen, het
grootste deel van Zuidoost-Azië bezoekt ze in die periode. Terug in Heteren weet ze van geen ophouden om
over haar belevenissen te vertellen. Van begin tot eind
stralen Suzanne’s ogen. Ze zou zó weer willen gaan…
Toen Suzanne Hagen vorig jaar afstudeerde (Biotechnologie in Wageningen) en nog geen baan had,
was voor haar het goede moment aangebroken voor
een lange reis. Ze had geen uitgestippelde trip. “Ik wilde graag naar Nepal, maar dat was te duur.” Zo werd
Thailand haar eerste bestemming. Mooie maar ook
enigszins bange herinnering aan dat land: een rit per
olifant door de prachtige natuur in het noorden. “We
gingen een heuvel af, ik had geen houvast en was bang
dat ik er voorover af zou kukelen.”
In het meer verstedelijkte zuiden van Thailand zag ze

een andere kant van het land: de party- en drugscultuur. Voor trips huurde ze een scooter. Slapen deed ze
in hostels, eten kocht ze in kraampjes langs de straat.
“Ik nam vaak mango’s, lekker!”

Susanne Hagen

Na drie weken Thailand was Laos een grote overgang. De mensen zijn er arm, wonen vaak met grote
families en meerdere generaties in hetzelfde huis.
Er rijden geen treinen, wegen zijn slecht, soms geasfalteerd, soms onverhard. Het eten is niet best. De
hygiëne evenmin. “Een gat in de grond is de wc, ze
hebben geen douches. Maar wel een smartphone. En
een scooter, waar ze dan wel met z’n vijven op zitten.”
Indrukwekkende herinnering uit Laos: een tocht in
de bergen, waar wel acht miljoen vleermuizen tevoorschijn kwamen. Ze maakte daar een bergtocht door de
jungle, samen met een Ierse jongen. Onderweg sliepen
ze in hutjes.

- 	zoekt een baan in

-

26 jaar

- 	afgestudeerd aan
de Wageningen
Universiteit
de biotechnologie

Ook arm, maar toch wel in ontwikkeling, vond Suzanne Cambodja. Het toerisme groeit er snel, en ze vond
het een ‘hoopvol’ land. Een land vol tempels en ruïnes.
“Ik ben er vijf weken geweest en heb er als vrijwilligster Engelse les gegeven.”
In het noorden van Vietnam, haar volgende bestemming na vijf weken Cambodja, leerde Suzanne dat je
beter per trein kunt reizen dan per bus. “Soms moest
ik op het dak van de bus gaan zitten, anders was er geen
plaats.” Een prettig land vond Suzanne Vietnam niet.
Ze vond de mensen er onvriendelijk en corrupt. Het

Lees verder op pag. 13
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Suzanne voor een tempel in Myanmar

Karen Kooij

3 – Niks moet, alles mag
was wel fijn dat ze daar haar zus Lotte weer zag, die zelf
eerst twee weken in Thailand was geweest en daarna
twee weken met Suzanne door Zuid-Vietnam trok.
“Fantastisch was dat. Toen Lotte weer naar huis was,
voelde ik me even alleen. Maar na een paar dagen was
dat ook weer over.”
In Myanmar, ook wel bekend als Birma, was Suzanne
zelf een bezienswaardigheid. “Er zijn wel drieduizend
foto’s van me gemaakt. Mensen wilden me aanraken,
met me praten, mee uit eten nemen. Omdat ik blank
en groot ben.” Een bijzondere belevenis was een tiendaagse stiltemeditatie. Suzanne had zich voorgenomen dit te gaan doen, maar nog niet besloten in welk
land. Niet praten, niet schrijven, geen oogcontact, een
vaste plek, alles afgeven, eenvoudig kleden. Om vier
uur opstaan, twee keer per dag eten. “Sommige mensen komen er anders uit, rustiger dan voor die tijd.”
Een boeiend land, vindt Suzanne Myanmar. “Een magisch land, onaangetast. Ik wil weer snel terug.”
Na zes weken Myanmar was een bezoek aan de Filippijnen voor Suzanne Hagen het slot van haar Aziatische expeditie. Met haar witte stranden en wuivende palmbomen zijn de Filippijnen voor Suzanne de
mooiste eilanden van de hele wereld. Fijne herinnering: snorkelen tussen scholen tropische vissen. “Geweldig om tussen al die vissen te zwemmen, zo mooi.”
Suzanne heeft zich tijdens haar reizen nooit onveilig
gevoeld. “Ook niet als ik ’s nachts op straat liep.”

Voor Karen Kooij is vakantie vooral ontspannen, genieten. Niks moet, alles mag. Ze gaat met haar ouders
en haar broer kamperen in Frankrijk. Welk land en
welke camping het wordt, is een kwestie van overleg
tussen haar ouders en de kinderen. Dat ze van huis is,
vindt Karen het belangrijkste, de bestemming maakt
haar niet zo veel uit. “Ik ga liever niet de bergen in,
met al die haarspeldbochten. Kroatië is heel leuk,
vooral door het warme weer, Frankrijk is ‘s avonds
wat koeler.” Ze houdt van de Franse taal. Ze is graag
op het strand, wil bruin worden en af en toe iets leuks
doen, zoals beachvolleyballen. Na het eten een potje
badminton spelen op de camping vindt ze ook leuk.

Karen Kooij
-

19 jaar

-

havo diploma (2015)

-	daarna verschillende
baantjes in een tussenjaar
-	begint in september aan
studie rechten of maatschappelijk werk en
dienstverlening (Hogeschool Arnhem Nijmegen)
-

blijft thuis wonen

Normaal leest Karen niet zo veel. In de vakantie wel,
het maakt haar niet uit wat voor genre, als het maar
spannend is. En ze bezoekt stadjes, samen met haar
ouders. Een beetje cultuur mag, maar het moet niet
al te veel worden. Karen vertelt: “Met vriendinnen op
pad gaan, leuke jurkjes aan, dat hoort erbij. Vriendinnen en vrienden maak ik op elke camping, dat kunnen Nederlanders zijn maar ook buitenlanders, als we
maar kunnen communiceren. Desnoods met handen
en voeten. Ik heb nog contact met vriendinnen van
vorige campings, maar vind het altijd weer leuk om
nieuwe mensen te ontmoeten.”
Ontspanning kan voor Karen ook inspanning zijn.
‘Met mijn moeder hard lopen, vaste prik is ook met
mijn vader winkelen. Meestal heb ik dan het geluk dat
ik met nieuwe kleren thuis kom…”
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grafische vormgeving
en websiteontwikkeling
Jasmijnstraat 25
6666 XG Heteren

Een onsje zoute drop…
Soms trek ik mij op de meest onverwachte momenten
voor mijn gemoedsrust even terug in mijn Peperbus. De
kracht van die stevige dikke muren en het bijzonder mooie
uitzicht over het dorp, brengen mij dan weer volledig in
balans. De aanleiding van mijn opgewonden gevoelens
had te maken met de bouw van het nieuwe pand rond de
supermarkt aan de Flessestraat.

Vind ik het pand mooi, past het in Heteren, zou ik bijvoorbeeld
in zo’n appartement willen wonen, allemaal vragen die mijn
gemoedsrust op hol deden slaan. Let wel, we zijn het niet meer
gewend dat in Heteren zomaar iets nieuws en groots dreigt te
ontstaan. Het lijkt erop dat het dorp na een diepe winterslaap
zijn stoffige imago van zich afwerpt en zich met dit monumentale pand als het ware figuurlijk opricht. Een soort statussymbool dat een geheel nieuwe toekomst moet markeren. En
na die conclusies raakte ik toch wel behoorlijk van slag, moet ik
bekennen. Maar in mijn veilige toren aan de groene dijk kom ik
meteen tot rust en gaan mijn gedachten bijna automatisch naar
hoe het ooit was.
Hoe zag het er in Heteren uit toen er nog geen supermarkten
bestonden? Waar deed men bijvoorbeeld de boodschappen en
wat was in die tijd het aanbod? De keus van winkels was verbazingwekkend groot, er zat een kruidenier op de Kastanjelaan,
de Dorpsstraat had zijn VéGé kruidenier, de O.L. Vrouwestraat
had een VIVO, een vrije kruidenier en een Spar naast de katholieke kerk. En om het plaatje compleet te maken zat er nog een
Centra aan de Flessestraat. Maar ze hadden allemaal die dorpse
gemoedelijkheid, waar persoonlijke bediening van en aandacht
voor de klant centraal stonden.
Bij de kruidenier aan de Kastanjelaan kocht je voor 1 cent een
toverbal en het was niet ongebruikelijk om de bal met een
vriendje of vriendinnetje te ruilen als de bal van kleur veranderd was. Het was ook het aangewezen adres voor vliegertouw en
vliegerpapier, al haalde je dat laatste ook wel voor 5 cent per vel
bij de slager omdat het steviger was. Als ik me nog goed herinner,
werd bij de VIVO het eerste ijs verkocht in het dorp vanuit een

loket aan de zijkant van het pand. Bij de vrije kruidenier kocht
je het lekkerste zoethout en was ook het Engels drop een niet te
versmaden hoogtepunt.
Het meest knus was het Sparwinkeltje naast de katholieke kerk;
via een laag deurtje stapte je binnen en met vijf klanten stond
het winkeltje helemaal vol. Met plezier ging je mee boodschappen
doen bij de Centra als je tenminste door Riek (Huls) werd geholpen, want zij was doorgaans scheutig met het uitdelen van snoep.
Overigens werd voor de wekelijkse boodschappen door heel veel
gezinnen iedere week weer voor een andere kruidenier gekozen. Tenslotte gunde men iedere kruidenier op die manier een
fatsoenlijke boterham. Hoewel, het mag ook niet onvermeld
gelaten worden dat de keuzes in sommige gezinnen bepaald
werden door hun geloofsovertuiging.
Ach ja, ik heb het nog niet over de VéGé kruidenier gehad aan
de Dorpsstraat. Ook die verkocht natuurlijk alle kruidenierswaren maar het was in mijn beleving ook de eerste winkel die het
overbekende voorbehoedsmiddel verkocht. En als je dan op een
zeker moment met de grote jongens mee wilde doen, dan was het
bezit van die rubbertjes een grote stap in de goede richting. Het
uiteindelijke kopen van de condooms was in die dagen altijd een
ingewikkelde aangelegenheid. Zonder al te veel schaamrood op je
kaken te krijgen kon je het best de winkel ingaan als er geen klanten waren en je geholpen kon worden door de eigenaar. Stond je
net aan de toonbank en er kwam een andere klant binnen dan
was het bestellen van een onsje zoute drop de meest gekozen uitvlucht. Diezelfde tactiek werd uiteraard direct toegepast wanneer niet de eigenaar maar zijn vrouw plotseling voor je kwam te
staan. En zo kon het gebeuren dat je op een dag nog steeds geen
condooms in je bezit had, maar wel drie ons zoute drop. Zo was
het ooit, altijd leuk en rustgevend om aan terug te denken maar
de realiteit zet mij toch weer terug naar vandaag.
Wennen aan de veranderingen en blij zijn met een misschien wel
nieuw bruisend hart in Heteren.

De Kerkuil.
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Woonhuis ‘de Haantjes’ met de karakteristieke hanen, voor 1900

Tel je
zegeningen
16

Klaasje Flinterman is één van de oudste inwoners van Heteren. Zij heeft hier de oorlog nog meegemaakt. Nu maakt ze
elke dag de puzzel uit de krant. “Wanneer de puzzel klaar is, belt mijn dochter uit Amsterdam – zij maakt dezelfde puzzel –
om te overleggen over de uitkomst. Ook werk ik dagelijks aan een legpuzzel. Die van Jan van Haasteren zijn erg grappig en
vind ik leuk om te maken, meestal doe ik een week over een legpuzzel van 1000 stukjes.”

“Mijn man en ik hebben 40 jaar in ‘De Haantjes’
gewoond’, vertelt de 93-jarige mevrouw Klaasje
Flinterman-van Lonkhuyzen. Foto’s van vroeger
laten zien waar de naam ‘De Haantjes’ vandaan komt.
Er stonden twee levensgrote buxussen in de vorm van
hanen voor het karakteristieke witte huis in de Dorpsstraat. Tegenwoordig staan er weer twee haantjes, ze
zijn een stuk kleiner. Er komen fotoboeken op tafel
met prachtige oude foto’s van de toenmalige kassen
die achter het huis lagen. “We kweekten witte komkommers en de grond was ook geschikt voor tabaksplanten.”

in een vrachtauto terug naar Herveld. In mijn eentje
vertrok ik op de fiets naar ‘De Notenboom’. Een gevaarlijke onderneming vanwege de vele mijnen. In
het dorp Randwijk was alles kapot, er was geen mens
te bekennen. Mijn broer lag te slapen in de boerderij,
ik kon zo van voor naar achter door de boerderij heen
kijken en de schuur was afgebrand. Het is moeilijk
voor te stellen wat het is om te moeten vluchten voor
de oorlog en te zien dat alles kapot is. Op de televisie
zien we dagelijks beelden van mensen die op de vlucht
zijn vanwege oorlog. In Heteren wordt een aantal gezinnen goed opgevangen.”

“Mijn man is in 1991 overleden, hij heeft ’s nachts een
hartstilstand gekregen. Hij was tuinder en had een
kwekerij. Ik kende hem al langer, vroeger kende je
iedereen in de buurt. Ben overigens niet in Heteren
geboren, maar op de boerderij ‘De Notenboom’ tussen
Heteren en Randwijk. Als kind speelde ik veel buiten
op het land terwijl het koren op de wagen werd gestapeld. Er was veel te doen op de boerderij, wij hadden
koeien, paarden, varkens, kippen en kweekten appels,
pruimen en kersen. Ik had twee broers, na een ontsteking aan zijn blindedarm overleed één van hen op
achtjarige leeftijd. Mijn andere broer woont nog op
‘De Notenboom’. Hij is jonger dan ik, 91 jaar. Hij heeft
onlangs nog zijn rijbewijs met vijf jaar verlengd. Dat
is wel fijn, zo kan hij met mij op bezoek bij kennissen
en familie in de buurt. Nu kan hij alleen geen borreltje
meer drinken want voorheen reed ik namelijk altijd.”

Mevrouw Flinterman vertelt moeiteloos over de
Dorpsstraat van vroeger en nu. “Het is erg prettig om
naast mijn zoon te wonen. Hulp met de boodschappen
en de kliko aan de weg zetten is wel handig. Sinds vorig
jaar mag ik niet meer autorijden, ik heb een ongelukje
gehad. En ik vind het erg jammer dat ik niet zo ver kan
lopen. De cardioloog heb ik nog wel gevraagd of hij me
niet wat fitter kon maken. Maar ik ben drie keer gedotterd en heb een pacemaker en snap ook wel dat het
niet mogelijk is; ik tel mijn zegeningen.”

“Toen de oorlog in mei 1940 uitbrak was ik 17 jaar en
net klaar met de HBS, het vroegere hoger voortgezet
onderwijs. Omdat ik leergierig was – en nog steeds
ben – besloot ik na de landbouwhuishoudschool lerares te willen worden. Echter eind 1944, toen het hier
frontgebied was, moest ik stoppen met school. Het
was niet veilig in ‘De Notenboom’ en we vluchtten,
lopend door het land, naar de ‘Nijburg’, iets verderop.
Later gingen we naar Herveld en vervolgens kregen we
onderdak in Brabant. Het was een spannende en tegelijk een avontuurlijke tijd.”
“Gelukkig kon ik de laatste drie maanden van de
oorlog voor de kinderen van een gezin in Eindhoven
zorgen. Hierdoor hoefde ik me niet meer zo te vervelen. De bevrijding was een geweldig moment, mensen
dansten op straat en vierden feest. Eind mei ging ik

door jelle loosman

“Zo, vertel nu maar eens iets over jezelf, ik heb al zo
veel verteld!” Mevrouw Flinterman draait de rollen
om en ik vertel mijn verhaal. Het leuke is namelijk dat
iedereen een verhaal heeft …

Het land achter de Haantjes
omstreeks 1917

Lage kassen met
witte komkommers
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Jongerencentrum Insula Heteren
Dat jongeren uit Heteren veel voor het dorp doen, en in het

Waarom heb je zoveel gedaan voor het jongerenproject?

Andere doelgroepen mogen er ook van genieten zoals ik dat gedaan heb.

bijzonder voor Insula, is niet altijd bekend bij iedereen!

Wat heb je eigenlijk allemaal gedaan voor het jongerenproject?

Insula is het jongerencentrum in Heteren dat nodig aan

Ik heb een tuintje gemaakt voor een weduwevrouw die slecht ter
been was. Ik heb op NL-Doet een pad gelegd (zand erin, gesjouwd
en betegeld), schoongemaakt en geschuurd.

een opknapbeurt toe was.

Daarom zijn op 12 maart jl., tijdens NL-Doet, jongeren, dorpsraadsleden, wethouder Ben Ross en een heleboel andere vrijwilligers bij elkaar gekomen. Er is die dag een begin gemaakt met
de ‘renovatie’ van Insula. Zo zijn alle muren geschilderd, de weg
ernaar toe geëgaliseerd, en bomen gesnoeid. Tijdens de samenwerking tussen jongeren en de volwassen is er veel gelachen.
Omdat nog niet alles af was, is de weg betegeld en zijn er nieuwe
meubels gekomen.
Om ook de buitenkant verder te kunnen opknappen is op 10
juni een sponsordiner georganiseerd. Tijdens het diner hebben
de jongeren gekookt en geserveerd. Alles stond in het teken om
de gasten een leuke avond te bezorgen.
Hieronder een interview met Mark Broere, een jongere die regelmatig in Insula komt, over het jongerencentrum.
Wat zijn de openingstijden van Insula?

De openingstijden zijn:
Maandag 19.00 uur – 21.30 uur
Vrijdag 19.30 uur – 22.00 uur
Waarom ga je naar Insula?

Het is er altijd gezellig, ik zie mijn vrienden en ik ben dan even
weg van huis. Het is mijn eigen stekkie.
Wat is er te eten en te drinken?

Hoe vond je het met volwassenen?

Ik vond het leuk, je leert nieuwe mensen kennen en je maakt
connecties. Normaal gesproken heb ik niks met de kerk maar ze
doen veel voor het dorp heb ik gemerkt.
Als het klaar is, wat vind je ervan?

Dat het rustiger oogt.
Na de zomer?

Misschien gaat de soos ook op woensdagmiddag open.
Wat zijn de 5 voordelen van vernieuwde Insula?

1.
2.
3.
4.
5.

Hotspot wifi
Chillen in American Dining sfeer
Betere toegang erheen
Podium met diverse activiteiten
Gratis koffie en thee aan de bar

Uiteraard willen we de opening van de nieuwe Insula vieren.
Deze opening vindt plaats op zaterdag 9 juli vanaf 14.00 uur tot
17.00 uur. Iedereen die het nieuwe jeugdcentrum wil bezoeken is
van harte welkom op Poort van Midden-Gelderland Groen 21.
Er komt natuurlijk na het veranderen van Insula een officiële en
feestelijke opening met live muziek van Interlude, een muziekgroep die ontstaan is op het HPC in Zetten, en met leuke activiteiten waar iedereen welkom is.

Koffie, thee, water en gebakken lucht.

Ja, er is altijd iemand die toezicht houdt. Binnenkort komen er
ook weer nieuwe huisregels.

Stapje voor stapje komt er een ideale plek voor jongeren om gezellig contact te leggen met leeftijdsgenoten, en komen we ook
steeds dichterbij het ideale beeld van Heteren waar iedereen
zichzelf kan zijn.

De groep die heeft geholpen op

Mark Broere aan het helpen

Sponsordiner groep

12 maart met wethouder Ben Ross

op 12 maart

Wordt er toezicht gehouden?

Jongeren aan het werk
op sponsordiner
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Heteren houdt
van de Nijmeegse
Vierdaagse!
Jan van Brakel’s laatste meters op de Via Gladiola tijdens de Vierdaagse van 2015.

20

Voor mij persoonlijk begon het 11 jaar geleden als een geintje. Het lopen van de Nijmeegse Vierdaagse. Iedere dag 50 kilometer lopen en na een ‘slagveld’ van vier dagen het verdiende Vierdaagsekruisje ophalen. Trots was ik zeker, maar geen
haar op mijn hoofd die er aan dacht om dit nog een keer te gaan doen. In Heteren woont een aantal mensen, die wél verknocht zijn geraakt aan het lopen van de Vierdaagse. De eerste editie van ’s werelds grootste wandelevenement had plaats
in het jaar 1909. Aangezien het dit jaar de 100ste editie van de Vierdaagse betreft is het hoog tijd voor een tafelgesprek met
een aantal wandelaars!

DOOR frank siccama

Aan tafel zitten Cor de Groot (66), Debby Nijenhuis (38) en Kees
Mudde (59). Alle drie hebben zij meerdere edities van Vierdaagse
gelopen en alle drie lopen zij dit jaar met de 100ste editie mee. Voor
Debby wordt het de 4e keer dat zij mee loopt. Zij gaat dit jaar de
55 km lopen. “Deze afstand is eenmalig terug voor de 100ste editie”, zegt Debby. Normaal loop ik de 50 km, maar dit jaar hebben
mijn wandelmaatje Roel van Ewijk en ik gekozen om 5 km extra
te lopen. Ook Kees loopt voor de 4e keer mee. Hij loopt samen met
zijn vrouw Tonnie, die dit jaar eindelijk ook een keer ingeloot is.
Kees loopt de 40 km. Dat doet Cor ook, maar hij loopt dit jaar voor
de 10e keer mee. Zijn eerste keer was exact 50 jaar geleden in 1966,
toen hij als 15-jarige jongen voor het eerst kennis maakte met de
aantrekkingskracht van de Vierdaagse. “Ik was destijds leerling
postbesteller bij de PTT in Amsterdam”, zegt Cor. “Wij hebben
toen met een hele groep meegelopen in uniform. Ik kan mij er niet
zo heel veel meer van herinneren, maar ik weet nog wel dat wij heel
laat binnen kwamen op de laatste dag. De tribunes waren al leeg.
Wat mij ook nog bijstaat van die tijd is de Flower Power muziek,
die je langs de weg hoorde. Muziek van The Hollies en The Mama’s
& The Papa’s. Dat hoor je nu echt niet meer.” Debby liep in 2012
voor de eerste keer mee. “Voor die tijd ging ik al wel kijken naar
de wandelaars en werd daar dusdanig enthousiast van, dat ik voor
mezelf zoiets had van dit moet ik een keer gedaan hebben.” “Ik ben
toen met mijn zwager Sebastiaan Jansen, die de vierdaagse al eerder had gelopen, gaan lopen”, zegt Debby. “Daarna was ik verkocht
en wilde ik vaker mee doen. In de afgelopen jaren heb ik slechts één
editie gemist, vanwege vakantie. Maar nu plan ik mijn vakantie
dusdanig, dat ik gewoon de Vierdaagse kan lopen.” Kees liep zijn
eerste editie in 2006. “Ik was het jaar daarvoor bij mijn schoonzoon
Frank gaan kijken, toen hij hem liep”, zegt Kees. “Daar ben ik zodanig enthousiast van geraakt, dat ik een jaar later zelf besloot om te
gaan lopen.” De editie van 2006 was overigens een hele bijzondere
editie. “Ik weet nog goed dat het enorm heet was”, zegt Kees. “Ik
geloof dat de thermometer 36 graden aangaf op die bewuste dinsdag, de eerste dag van de 90ste Vierdaagse. Ik heb die dag gelopen
met John van de Bongerd. Op een gegeven moment hebben wij

Kees Mudde

Cor de Groot

net voor de Oosterhoutse dijk een pak karnemelk gekocht en dat
helemaal leeg gedronken. Toen wij de dijk opliepen, zag je letterlijk de dampen van de hitte opstijgen. Ik weet nog dat militairen
met hun bepakking helemaal dizzy van de warmte beneden aan de
dijk liepen. Vlak voor de spoorbrug bij Nijmegen hebben wij nog
gerust en toen zag ik dat ambulances en hulpverleners af en aan
reden. Ik heb gezien dat er ‘iets’ werd weggedragen. Later bleek
dat iemand door de warmte bezweken was en ter plaatse overleed.
Later op de dag bleek een tweede persoon overleden te zijn en dat
zorgde ervoor dat de organisatie de rest van de Vierdaagse afgelastte. Ik hoorde dat ’s avonds om 22.00 uur pas en vond dat heel
jammer, maar had wel begrip voor deze beslissing.”
Op mijn vraag hoe men zich voorbereidt op het lopen van zulke
lange afstanden, geven ze alle drie aan dat het een kwestie is van
veel meters maken. Debby heeft het eerste jaar een schema aangehouden dat op de website van de Vierdaagse stond. “Momenteel
oefen ik iets minder, maar ik ga er regelmatig met Roel op uit om
minimaal 10 km te lopen. Er zijn ook dagen dat we uitgebreid de
tijd nemen voor een wandeling en onderweg ergens koffie met
een gebakje nuttigen.” Kees heeft momenteel al zo’n 1000 km in
de benen. “Het herstel gaat daardoor sneller”, zegt Kees. Debby beaamt dit en geeft aan dat zij door de geoefende kilometers minder
moeite heeft met opstarten na een rustmoment. Cor doet eigenlijk maar wat, gaat alleen wandelen als hij zin heeft. Hij heeft nog
niet zoveel kilometers gelopen als Debby en Kees. Cor kijkt ook
niet naar het aantal kilometers dat hij loopt, maar naar de tijd die
hij loopt. Het blijkt dat hij geen enkele weet heeft hoe ver een rondje Rhenen of Meinerswijk is. Debby en Kees beginnen meteen te
rekenen en vertellen Cor dat, dat toch wel zo’n 30 km is. Cor kijkt
hen aan met een gezicht van: ‘Ja dat zal wel’.
Ik vraag het trio wat er nou zo leuk is aan het wandelen van de
Vierdaagse. Allen beginnen meteen over ‘het sfeertje’. In de meesLees verder op pag. 23

Debby Nijenhuis

21

Kees Mudde

Jan van Brakel met een ‘Romein’,
mascotte van NIjmegen

Meike (12 jr)
is een van de jongste deelnemers dit jaar.

Vierdaagse 2011 Mariska Gerrist-Haaisma

Sil Veldhuysen met Harm Edens van Omroep Gelderland

22

Debby Nijenhuis en Roel van Ewijk. Dit jaar lopen we samen 55 km!

te plaatsen heerst er echt een Vierdaagse feest.
naar de Via Gladiola. “Je wordt daar als het
Zelfs in de vroege ochtend zitten overal al
ware door het publiek gedragen”, zegt Cor. “Ik
mensen langs de kant om de wandelaars aan
moet ook altijd even slikken als ik langs het
te moedigen of te voorzien van water, fruit
Radboud loop. Daar worden zieke mensen, die
en lekkernijen. Kees vindt vooral de beleving
zelf niets meer kunnen, gewoon met hun bed
van de Nijmegenaren prachtig. “Die mensen
naar buiten gereden om de Vierdaagse mee te
nemen echt de hele week vrij om de Vierkunnen beleven. Daar kan ik best emotioneel
daagse van dichtbij te kunnen beleven”, zegt
van raken”, zegt Cor. “Zelf heb ik in 2012 geKees. “Het is echt heel mooi om te zien hoe
lopen voor het goede doel ‘SMA de wereld uit’.
die mensen daarin opgaan. Ieder jaar zie je op
Een zoon van de broer van mijn vrouw lijdt
bepaalde plekken steeds weer dezelfde mar- Dit beeld heeft de televisie uitzending aan deze agressieve spierziekte. Ik heb toen
kante figuren staan. De een nog gekker dan de van omroep Gelderland gehaald! Suus 3000 euro opgehaald. Dat was heel mooi om
ander. Heel grappig is het ook om ’s morgens tijdens de vierdaagse van 2008.
te doen en het gaf mij een extra stimulans om
vroeg al onthaald te worden door aangeschodoor te gaan!”
ten studenten, die nog in het feestgedruis van de avond en nacht
ervoor zitten. Eigenlijk is het natuurlijk ook nog nacht, want de De laatste tijd hoor je veel over mogelijke terroristische aanslagen.
eerste lopers starten al om 04.00 uur. Voor ons, als wandelaars, De Nijmeegse Vierdaagse is natuurlijk ook zo’n plek waar veel
is het dan echter al vroeg in de ochtend. Wij doen zelf natuurlijk mensen samenkomen en waar dus veel slachtoffers gemaakt zouniet mee aan de zomerfeesten, want wij liggen vaak tussen 20.00 den kunnen worden. Angst voor een aanslag op deze 100ste editie
en 21.00 uur al in bed.” Cor haalt nog aan dat hij de politieagent, heeft men niet. Debby denkt er als enige wel eens over na, maar
die op de laatste dag op de Via Gladiola het verkeer op een druk wil zich niet bang laten maken. Cor vindt dat de media er teveel op
kruispunt regelt vanaf een ton, prachtig vindt. Die politieagent inspelen en dat men elkaar bang maakt. “Zo gaat dat nu ook met
gaat hier helemaal in op, op het ritme van de muziekdreunen die het Euro 2016 in Frankrijk”, zegt Cor. Men denkt, nu we het er hier
daar klinken!
zo over hebben, wel even terug aan de Vierdaagse van 2014. “In die
week had je de ramp met de MH17”, zegt Cor. “Destijds werd alles
Zowel Debby, Kees als Cor vinden de tweede dag, de dag van vervolgens heel sober gehouden. Zo was er gedurende de intocht
Wijchen, de zwaarste dag om te lopen. “Op deze dag voel je de geen muziek.” Volgens Debby hadden ze dat destijds anders aan
pijntjes van de dag ervoor nog het meest”, zegt Kees. Vooral bij moeten pakken. Het was beter geweest om niet de hele stemming
Wijchen, als de 40 en 50 km weer bij elkaar komen, is het lastig lo- eruit te halen, maar alles 1 of 2 minuten stil te zetten. Dat zou veel
pen. Doordat de doorgangen nauw worden, loop je daar eigenlijk meer indruk gemaakt hebben…
maar een beetje te slenteren. Op de eerste dag is dat bij Elst ook
het geval. Het is hartstikke gezellig in die grotere plaatsen, maar De 100ste Vierdaagse moet een groot feest worden. Cor, Debby
voor de wandelaar is het hier wel lastig om door te lopen. Het en Kees roepen alle Heterenaren op om eens een kijkje te komen
leukste stuk uit de Vierdaagse is voor Debby en Kees onbetwist de nemen. Langs de route zijn er echt heel veel gezellige punten om
zeven heuvelen bij Groesbeek op de derde dag. Hier krijg je bijna te genieten van de Vierdaagse. Ook de feesten in Nijmegen zijn de
een camping gevoel door de campers, caravans en tenten langs de moeite waard om te bezoeken. Ik zal er in ieder geval een keer zijn
route. Volgens beiden is dit stuk van de route veel minder zwaar om onze ‘Heterense helden’ langs de route aan te moedigen…
als dat men een ieder wil doen geloven. Zij vinden het juist heerlijk lopen door de heuvels. Cor vind het laatste stuk van de vierde
dag het mooist. Je loopt dan vanaf Malden via de Sint Annastraat

Deze foto van Riny de Bruijn is van de vierdaagse van 1959. “Ik heb

Twee schrijvers van de Peperbus: Sebastiaan Jansen (lichtblauw shirt)

de vierdaagse voor het eerst mee gelopen in mijn diensttijd – ik loop

en Frank Siccama (roze shirt) – 2005

rechts voor. Daarna nog 12 keer gelopen.”
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advertorial

Retourneren via Re-Shelve
blijkt meerwaarde
HETEREN - Het online bestellen van producten heeft niet alleen
voordelen. ‘Volgens de wet mag iemand die een artikel heeft
besteld het testen en binnen 14 dagen terugsturen als iets niet
bevalt.’ Aan het woord is Aswin Eshuis, die een jaar geleden met
Peter Willemsen Re-Shelve B.V. oprichtte.

On-Line retailers richten zich op het leveren aan de consument en niet op de
retouren afhandeling. En in dat laatste zagen Eshuis en Willemsen wel brood.
Beiden verzorgen in tien vestigingen in Nederland, Duitsland en UK de After Sales
van uiteenlopende artikelen. ‘In één van onze vestigingen repareren 200 medewerkers 2500 artikelen per dag’, vertelt Willemsen. ‘Bijna niemand kent de waarde
van wat geretourneerd is. Is het opengemaakt, is het getest en moet worden het
gereset? Een teruggestuurde laptop, die opnieuw wordt verkocht, moet bijvoorbeeld
leeg zijn en zijn ontdaan van bijvoorbeeld foto’s, filmpjes en data.
Op basis van de ervaringen in de After Sales kennen Eshuis en Willemsen het
klappen van de zweep en weten ze dat een vijfde deel als nieuw weer de verkoop

Per direct zoeken wij :

in kan. ‘Zeventig procent kan weer worden verpakt of gerepareerd en dat verhoogt

Medewerker(s) voor onze
Kwaliteitsafdeling (Fulltime)

weer de waarde van de verkoop; tien procent is afval.’
De geretourneerde artikelen komt binnen bij Re-Shelve in Heteren en worden

De Functie

verdeeld in drie categorieën naar gelang de kwaliteit: A, B of C. Vervolgens gaat

Onze Kwaliteits Medewerker is verantwoordelijk voor:

het terug naar de retailer of wordt het verkocht via verschillende afnemers en

•

Het ontvangen en beoordelen van retourgoederen;

platforms.

•

de retourgoederen opnieuw waarderen en middels
beschrijven en fotografie wederom op voorraad

Willemsen: ‘Normaal komt een klein percentage, zeg vijf, van de verkochte artikelen

leggen ten behoeve van de verkoop.

terug en dat rekent de winkelier door. Tegenwoordig is dat percentage verdubbeld
en in de mode zelfs veel meer dan dat. Bij Zalando bijvoorbeeld is dat 50 procent

Wij vragen

en dat kun je niet meer doorberekenen. Re-Shelve is een andere oplossing om

•

MBO werk- en/of denkniveau

geretourneerde producten weer aan de man te brengen.’

•

Logistieke ervaring is een pré

•

Goede beheersing van de Nederlandse taal

Re-Shelve stelt dat iedere geïnvesteerde euro – van een retailer – 12 tot 15 euro

in woord en geschrift

meer opbrengt dan normaal. Re-Shelve heeft nu 23 medewerkers en verwacht dat
dat er binnen drie jaar 70 zijn. Onlineverkopen groeien nog steeds en, Re-Shelve

Wij bieden een leuke, uitdagende en afwisselende

groeit mee.

baan met een marktconform salaris. Part-time of
op oproep-basis is mogelijk.
Interesse?
Mail je sollicitatie en CV naar:
personeelszaken@re-shelve.nl

Heteren Sociaal verbindt
HeteRUN en het Walking Dinner zijn twee voorbeelden van sociale initiatieven waarbij Heteren Sociaal een enthousiasmerende rol speelt. Daarbij doet Heteren Sociaal precies waarom het gestart is, namelijk verbinden.

Het duurt nog even, maar op 15 oktober vindt
de eerste HeteRUN plaats. Het initiatief voor
dit hardloopevent is mede gestimuleerd
door Heteren Sociaal, aldus initiatiefnemer Martin Knippers.
“Ik loop drie keer per week hard en ben op zaterdagen regelmatig deelnemer aan de bootcamps die in Heteren door Reflex
Fysiotherapie worden gehouden. Vanuit daar lag een lijntje met
Bert van Putten van Heteren Sociaal en die nodigde me uit om
eens naar een inloopmiddag van Heteren Sociaal te komen. Na
die inloopdag deed ik ook mee aan het Walking Dinner. Er borrelt van alles in Heteren en zo ontstond het idee voor de eerste
HeteRUN. Onder andere door de contacten via Heteren Sociaal
en Reflex Fysiotherapie heeft het vorm en inhoud gekregen. Samen hardlopen verbindt en zet mensen in beweging. Vanuit de
hardloopgroep ontstond vervolgens een club van een kleine tien
personen die HeteRUN is gaan vormgeven. En zo is de HeteRUN
geboren”, vertelt Knippers.

en wandelen met elkaar aan de praat raakt en elkaar leert kennen.” En dat laatste kan volgens Van Hassel zeker voor oudere
inwoners waardevol zijn. “Ik heb zelf gemerkt dat met het ouder
worden, je kringetje kleiner wordt. Als je jonger bent, heb je naast
je werk vaak nog wel contacten met anderen via school of verenigingen waar de kinderen op zitten, maar als die het huis uit zijn,
verdwijnt dat ook”, aldus Van Hassel. “Het Walking Dinner is
daarom een prima gelegenheid om weer eens andere mensen te
leren kennen.”
Nieuwsbrief

Het Walking Dinner vindt tweemaal per jaar plaats en wordt nu
gerund door Lucie van Hassel en Marie-Jose van der Linde. “Het
is de bedoeling dat wij het een paar jaar doen en vervolgens het
stokje weer doorgeven”, aldus Van Hassel. Wil je op de hoogte
worden gehouden van de activiteiten, waaronder het Walking
Dinner, van Heteren Sociaal? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief via bert@heterensociaal.nl.

Subsidie

Bij de organisatie heeft HeteRUN steun gekregen van Heteren
Sociaal. “Ze zijn een stimulerende factor in het geheel en hebben
gezorgd voor verbinding. Niet alleen met inwoners via hun mailbestand, maar ook met lokale ondernemers die gaan sponsoren”,
zegt Knippers. “Daarbij subsidiëren ze de HeteRUN ook met
geld uit het Oranjefonds. Wat leuk is aan Heteren Sociaal is het
enthousiasme en de manier waarop ze inspringen. Ze zijn een belangrijk factor in het geheel.”
Walking Dinner

Lucie van Hassel maakte vorig jaar kennis met Heteren Sociaal
tijdens de Midsummernight markt. Naar aanleiding daarvan
bezocht ze een informatiemiddag, waar ze enthousiast werd van
het initiatief van het Walking Dinner. “Het idee daarachter is
dat je mensen uit het dorp leert kennen. Vaak ken je mensen wel
van gezicht, maar heb je er nog nooit mee gesproken.”

Is sporten in de buitenlucht echt
iets voor jou, sluit je dan aan bij
BOOTCAMP HETEREN!

In samenwerking met Heteren
Sociaal heeft Reflex fysiotherapie bootcamp Heteren opgestart.
Bootcamp is het in teamverband
sporten in de buitenlucht waarbij plezier voorop staat. Het
doel is om onder professionele begeleiding van een sportinstructeur en/of fysiotherapeut
effectief te trainen. Veel mensen denken bij het woord bootcamp
al snel aan de drillende manier van trainen bij het Amerikaanse
leger. In de fitnesswereld gaat bootcamp er heel anders aan toe.
Daar is het juist een moment van plezier en samen sporten onder
goede begeleiding, het is geen afbeulen maar aanmoedigen.

Ontmoeten

Tijdens het Walking Dinner bezoekt een groep van maximaal
24 deelnemers vijf huizen, waarbij in elk huis iets gegeten of gedronken wordt. “De gastheren en -vrouwen bepalen zelf wat ze
maken en krijgen een vergoeding voor de ingrediënten”, zegt
Van Hassel. “Het leuke is dat je door het samen eten, drinken

Gratis proefles, afsluiten met koffie/thee, werken met het
strippenkaart principe, elke zaterdagochtend van 09.30 tot
10.30 uur verzamelen bij Reflex fysiotherapie.
Voor meer informatie kunt u bellen naar (026) 4723616.
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Luke van den Berg racet zich een weg naar de Nederlandse top

geluid van
een jankende

motor
Het

klinkt Luke als
muziek in de oren
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Opspattend zand, benzinewalmen en ronkende motoren zijn de ingrediënten van deze dag. In een omgebouwde arena wordt
het zand iedere ronde verplaatst en vormt het nieuwe obstakels voor de rijders. Het parcours, uitgelegd in de vroege ochtend,
is omgespit en krijgt een hogere moeilijkheidsgraad naarmate er vaker overheen gereden wordt. Met hoge snelheid en zonder
ontzag voor de zwaartekracht raast de racewagen door de bocht. De voertuigen vliegen over de bulten als gelanceerde raketten.
Het is spectaculair om naar te kijken.

Luke van den Berg doet het bijna wekelijks. Hij is
ieder weekend baas over zijn eigen racewagen. De
17-jarige Luke rijdt zoveel hij kan over het zand of
het kunstgras. Hij zit zelf niet in de wagen. De wagen
is een ‘radio controlled’ voertuig. De van aluminium
gebouwde radiogestuurde modelwagen van Luke gaat
wekelijks de baan op om door hem bestuurd te worden
naar de top van het klassement. De van zijn vader Paul
overgenomen hobby zit Luke nu in het bloed.
Luke heeft een rc-auto van ongeveer 58 centimeter
lang. Na twee tweedehands modellen racet hij nu met
zijn eigen voertuig. “Als je begint, neem je meestal een
auto over van ervaren rijders. Dan kun je het racen een
beetje leren. Ik heb nu mijn eigen wagen en die is veel
beter dan de auto’s die ik hier voor had.” Luke heeft
talent voor het racen en is inmiddels opgenomen in
een raceteam, dat wordt gesponsord door een gerespecteerd merk. Samen met vier andere getalenteerde
racers neemt Luke het wekelijks op tegen veel oudere
racers.

DOOR sebastiaan jansen

weer nieuwe dingen uit en probeer de concurrentie te
slim af te zijn.”
De wedstrijden zijn verspreid over een hele dag of een
heel weekend. Alle wedstrijdrijders kennen elkaar en
buiten de wedstrijd help je andere rijders. “Tijdens het
sleutelen tussen wedstrijden door, komt er wel eens
een andere rijder kijken. Soms vragen ze ons dan wat
wij anders hebben gedaan en leggen wij dat uit. De
sfeer is heel vriendschappelijk en als je soms een onderdeel mist, kun je dat altijd bij een ander lenen. Buiten de wedstrijd is het een grote familie”, vertelt Paul.

Alles onder controle

Luke en zijn vader Paul besteden beiden vele uren in
de werkplaats. Deze werkplaats is de schuur, die bijna
helemaal is overgenomen door Luke en zijn raceaspiraties. “Hij zit na zijn huiswerk bijna iedere dag
in deze schuur. Hij haalt de wagen helemaal zelf uit
elkaar en bouwt hem daarna weer op. Alle onderdelen
worden grondig schoongemaakt en sommige delen
veelvuldig gepolijst. Hij weet precies hoe zijn wagen
in elkaar zit en kan ieder onderdeel helemaal naar zijn
hand zetten”, vertelt een trotse vader.

De rustige Luke is op de baan heer en meester. Hij
moet wel eens rijders met beter en duurder materiaal
voor laten, maar hij staat bijna iedere wedstrijd in de
finale. Een wedstrijddag bestaat uit drie kwalificatieheats van ongeveer 10 minuten, een kwartfinale van
een kwartier, een halve finale van 20 minuten en als
finale een race van een half uur. Het sturen met de
afstandsbediening, die meer is dan een verbeterde
versie van de Commodore 64 joystick, is een kunst op
zich. Op een steiger waar je uitkijkt over de baan, moet
je jezelf voorstellen dat je in het voertuig zit, anders ga
je bij de eerste bocht direct de grindbak in. Luke sluit
zich tijdens een race helemaal af en concentreert zich
op de wedstrijd en zijn auto. Een foutloze race bestaat
niet, maar Luke maakt heel weinig fouten. Dit is een
belangrijke reden dat Luke in de top van Nederland
meerijdt. Door zijn hoge niveau kan Luke binnenkort
meedoen aan het Europees Kampioenschap met zijn
2-wiel aangedreven Buggy.

Iedere wedstrijd heeft een andere moeilijkheidsgraad.
Je kunt racen op zand, maar ook op kunstgras. Dit
betekent dat iedere race zijn eigen afstelling van het
voertuig moet hebben, wil je meedoen voor de prijzen.
Luke heeft vanaf het begin een logboek bijgehouden,
waarin hij alle condities van de race vermeldt, de daarbij behorende afstelling van de auto en, niet onbelangrijk, het resultaat van zijn voorbereidingen. “Het
voordeel van dit logboek is dat ik precies weet wat er
vorige keer op een bepaalde ondergrond goed of fout
ging en wat ik dan aan moet passen. Ik probeer dan

“In Engeland heb ik in een raceweekend een sterke
motor gewonnen. Hier ben ik zuinig op en deze wil ik
in mijn auto gaan gebruiken op het EK. Deze motor
is voor speciale gelegenheden zoals het EK. Ondanks
deze goede motor zal ik niet in de top eindigen, maar
ik hoop toch wel goed mee te doen”, legt Luke uit. Het
hele gezin zal afreizen naar Frankrijk om daar Luke te
ondersteunen in zijn queeste naar de top van het offroad model racen. “Ik mag hem helpen, maar aan zijn
auto mag ik absoluut niet meer sleutelen. Dat doet hij
liever zelf”, besluit zijn vader.

De schuur omgebouwd
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DOOR Roelie van der Weide

Eigenlijk is het heel bijzonder om in ons dorp,
aan de Hyacintenstraat,
een eigen ‘bejaardentehuis’ te hebben. De
Peperbus neemt een
kijkje achter de schermen.

Deel 3: Een gesprek
met vrijwilligers Jan
en Annie Frentz

Liefkenshoek: het is een feestje om daar te werken
“Ben je er nu al weer?” wordt wel eens tegen Annie Frentz gezegd
als zij als vrijwilliger invalt voor iemand anders. “Ja”, zeg ik dan
lachend, “dat doe ik graag, want het betaalt zo goed.” Annie Frentz
(66) geniet van de Betuwse hartelijkheid en zou zelfs haar moeder
wel naar Liefkenshoek willen halen. Als vrijwilliger verzorgt zij
twee ochtenden per week de koffie op het Liefkensplein. “Ik let
dan goed op wie er nog geen tweede bakje heeft gehad.” Ook op
zaterdag- of dinsdagavond is Annie geregeld aan de slag als vrijwilliger.
Banketbakker

“Wij kwamen tien jaar geleden in Heteren wonen toen wij onze
bakkerszaak in Renkum hadden verkocht. Wij waren gewend aan
een heel druk leven en zochten daarom meteen vrijwilligerswerk.
Het begon met het bezorgen van boodschappen bij de bewoners
en ook maaltijden werden rondgebracht voor Tafeltje-dek-je.” Jan
Frentz (73) dacht als chauffeur aan de slag te kunnen, maar Liefkenshoek deed liever een beroep op zijn banketbakkersverleden.
Jan: “Ik verzorg bakdemonstraties. Iedere keer verzin ik weer wat
anders. De mensen komen er gezellig om heen zitten en zien stap
voor stap hoe bijvoorbeeld gebak of koekjes worden gemaakt. Ik
kan natuurlijk heel snel werken, maar voor de mensen is het dan
niet te volgen. Dus doe ik rustig aan. Op iedere afdeling staat een
oven, dus werk ik bij toerbeurt steeds op een andere plek. Als het
lekker begint te ruiken, worden de bewoners ongeduldig. Dan
vragen ze hoe lang de oven nog moet, want natuurlijk eten wij het
lekkers na afloop gezamenlijk op.”

’t Bakhuus

Thuis ruikt het ook geregeld heel erg lekker, want Jan bezit de
kleinste bakkerij van Heteren, die gewoon in zijn achtertuin staat.
Annie: “Wij hebben destijds een nieuwe keuken gekocht en de
bestaande keuken naar de schuur verhuisd.” Een uitgebreide
rondleiding maakt alles duidelijk. Vormpjes voor bonbons, bakvormen voor brood, bakplaten voor koekjes, een rijskast, een
oven, ontelbare machines en een flinke voorraad ingrediënten.
Of ‘grondstoffen’ zoals Jan professioneel het meel, de chocolade
et cetera noemt. “Bloem koop ik per 25 kilo.” De schuur draagt de
trotse naam ’t Bakhuus en is ook de plek waar Jan geregeld voorbereidingen treft voor zijn bakkunsten in Liefkenshoek.
Altijd druk

Dat niet alles draait om koffie en gebak bij Jan en Annie mag
duidelijk zijn. Annie organiseert ook collectes, bijvoorbeeld voor
het Longfonds en zingt op dinsdagavond bij het seniorenkoor in
Liefkenshoek. Jan houdt er van om dingen te veranderen en draait
zijn hand niet om voor wat kluswerk. Samen passen zij één dag
in de week op hun kleindochter van bijna 1 jaar. Trots laat Jan
een foto van de verjaardagstaart zien, die hij gaat maken. “Als ik
iets maak, moet het iets bijzonders zijn, anders haal je het maar
in de supermarkt.”
Beiden roemen de goede sfeer onder de vrijwilligers en medewerkers. En ook met de bewoners wordt veel gelachen. “Zolang wij
gezond blijven, pakken wij alles aan als vrijwilligers. Het is fantastisch dankbaar werk.”
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Woonvorm De Passie is een kleinschalige woonvorm in Heteren voor mensen met een verstandelijke en/of psychiatrische
beperking. De woonvorm biedt woonruimte aan maximaal zes bewoners, zij krijgen 24-uurs zorg. De dagbesteding is in de
nabije omgeving. Er wordt gezorgd voor een woning met een huiselijke sfeer en er wordt een veilige en vertrouwde leefomgeving gecreëerd.

Woonvorm De Passie biedt zorg in een vrijstaande woning.
De woning ligt bij de dijk en kijkt uit over de Neder-Rijn.
Alle bewoners hebben een eigen (slaap)kamer. Zij delen een
gezamenlijke woonkamer, badkamer, twee toiletten, een
keuken en een tuin.

zinssituatie bedoeld, maar daarnaast ook de dynamiek met
vrienden, familie en collega’s. De dynamiek met de sociale
omgeving wordt bij het maken van de probleemanalyse meegenomen en bij het samenstellen van het hulpverleningstraject
intensief betrokken.

Bewoners van Woonvorm De Passie gaan negen dagdelen
per week samen met hun begeleiders naar Landgoed
Overbetuwe, dit is op vijf minuten fietsafstand. Het is
een prachtig landelijk gelegen terrein. Bewoners kunnen
hier genieten van rust, ruimte en natuur. Er zijn vele
mogelijkheden op het gebied van activiteiten; met elke
bewoner wordt gekeken wat passend is. Woonvorm
De Passie biedt tevens dagbesteding aan externe cliënten.

Er wordt gewerkt met een communicatiesysteem, dit is wat
Woonvorm De Passie uniek maakt. Het communicatiesysteem hangt samen met de methodiek. Elke bewoner krijgt
een Ipad, hierop wordt onder andere de speakapp geïnstalleerd.
De speakapp heeft een algemene pagina, deze is beschikbaar voor
alle geautoriseerde personen. De speakapp heeft daarnaast een
persoonlijke pagina voor elke bewoner en zijn of haar ouders/
verwanten. Wanneer een bewoner een bericht plaatst dan is dit
te lezen op de persoonlijke pagina, op deze manier kunnen ouders/
verwanten lezen hoe het met de bewoner gaat en blijven ze op de
hoogte.

Woonvorm De Passie werkt met de methodiek systeemgericht
werken. Bij systeemgericht werken wordt de problematiek/
hulpvraag van de bewoner bekeken in samenhang met zijn
of haar functioneren in de sociale omgeving. Met de sociale
omgeving van de bewoner wordt in eerste instantie de ge-

Huis
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Dagbesteding

Woonvorm De Passie werkt op basis van PGB vergoedingen, hiervan
wordt de zorg gefinancierd.

Sharon Wels en Lindsey Spanjers, oprichters van Woonvorm De Passie

Ook in deze editie is er vanuit de Dorpsraad veel nieuws te melden over de ontwikkelingen in ons dorp.

Start Randwijksewaarden

De voorbereidende werkzaamheden zijn door de
Firma Dekker gestart. De grondwerkzaamheden,
zoals verleggen van een gasleiding en ruimen van
explosieven vanuit de 2e wereldoorlog, starten
naar verwachting na de zomervakantie. Om het
belang ‘recreatie dicht bij huis’ te behartigen, heeft
de Dorpsraad zeven dorpsbewoners bereid gevonden om een uiterwaardencommissie te vormen.
Zij dienen als gesprekspartner voor de gemeente,
toekomstig beheerder ‘Het Geldersch Landschap’
en de ontwikkelaar de firma Dekker. Ons doel is
om in de zomer van 2018 gebruik te maken van
de geplande recreatieve voorzieningen, zoals een
wandelpad langs de Rijn, de zwemoever met ligweide, het uitzichtpunt bij de invaartopening plas,
vogel-kijk-hut, de zeilboot-jollen-helling, vissteiger,
speel-vlieger-schaats-weide, hondenuitlaat-weide
en de passantensteiger.
Genieten aan de Rijn!

Het is zover, het door de zes dorpsraden Heteren,
Driel, Randwijk, Doorwerth, Heveadorp en
Renkum/Heelsum opgestelde projectplan NederRijnpad heeft instemming van alle drie betrokken gemeenten en Rijkswaterstaat. De komende
maanden zal met de provincie worden gekeken naar
ondersteuning. Voor het overgrote deel van het
struinpad-tracé is al medewerking verkregen van de
grondeigenaren. Met de eigenaren van enkele particuliere percelen zal goed overleg worden gevoerd. We
hopen dat volgend jaar daadwerkelijk tot uitvoering
kan worden overgegaan.
Samen werken aan een levendig dorpshart.

Nu de bouw ‘De Nieuwe Beemd’ is gestart, heeft
een initiatiefgroep het voorstel uit het Dorpsontwikkelingsplan opgepakt om een dorpscarillon
te realiseren. Ons doel een levendig dorpshart te
creëren, een dorpsontmoetingsplek met een dagelijks winkelassortiment met een carillon als landmark. De Dorpsraad werkt al jaren samen met de
gemeente en de Ondernemersvereniging aan het
dorpsplein. Onlangs heeft de wethouder verzekerd

dat de bouw van het dorpsplein met winkels nog
voor het einde van dit jaar start.
Heterense Energie coöperatie in het voorjaar 2017!

De gemeente Overbetuwe, de drie basisscholen,
Batavorum en de Dorpsraad hebben elkaar gevonden in een nieuw energie idee. Uitgangspunten
zijn groen, gezond, goedkoop, gemeenschappelijk en goed voor het dorp. Heterenaren kunnen
samen energie inkopen. Overstappen naar deze
energiemaatschappij is gratis! Daarnaast kunnen
huishoudens ook investeren in zonnepanelen
op het dak van de Brede School. Zij wekken dan
gratis hun energie op en steunen bovendien ook
projecten voor kinderen in het dorp! Bij voldoende
animo worden andere Heterense daken van de gemeente ingezet.
Alle basisscholen van Heteren doen ook mee. Zij
volgen een lesprogramma en spelen samen een
energie game. Vanuit deze game sturen zij berichten, wanneer huishoudens niet of juist wel energie
moeten verbruiken. Door de berichten op te volgen kunnen huishoudens extra besparen op hun
energiekosten! In de volgende Peperbus besteden
we hier meer aandacht aan.
Kom naar de officiële opening van jongerensoos
Insula: zaterdag 9 juli: 14.00 uur!

Afgelopen jaar is samen met jongeren, kerken,
Heteren Sociaal, de Liefkenshoek, de gemeente en
vele anderen hard gewerkt om de jeugdsoos Insula
op te knappen. Er is voor jongeren na hun basisschoolperiode in Heteren niets te doen. Dat willen
we veranderen! Verderop in Peperbus kunt u meer
informatie hierover lezen.
De Groene Entree!

Afgelopen maand hebben de gemeente, provincie
en Kruidvat aan de Dorpsraad bevestigd samen te
werken aan de voltooiing van de 2e fase Groene Entree. De eerst fase van de aanplant van bomen aan
de noordzijde Cora Baltussen Allee is in het najaar
2015 uitgevoerd, de tweede fase volgt najaar 2016.
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Interview Tilly en Marian

Afscheid van een
bestuursfunctie
maar zeker niet
van de Hofruiters!
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Tilly van Rees en Marian Hering hebben begin april aangegeven dat zij hun bestuursfunctie bij de
Hofruiters neer gaan leggen. Na vele jaren op een verantwoorde wijze gezorgd te hebben voor de een
na grootste vereniging van Heteren geven zij het zweepje over aan een nieuw bestuur. Maar de liefde
voor de paarden en de sport houdt beide dames betrokken bij de vereniging.

Marian Heering en Tilly van Rees zijn al jaren zeer intensief
betrokken bij rijvereniging de Hofruiters. De vereniging vindt
onderdak bij manege de Fruithof in Heteren. Beide dames hebben
in april 2016 hun functies in het bestuur overgedragen maar blijven, ieder op haar eigen wijze, betrokken bij de vereniging.
Marian Heering wordt dit jaar 68 jaar maar is nog steeds een fanatiek ruiter. Zij is in 1974 begonnen met paardrijden en was toen 26
jaar jong. “Ik had als kind totaal geen affiniteit met paardrijden,
was er zelfs bang voor. En nu is het iets wat ik niet kan missen”,
vertelt Marian. Zij is in Rotterdam begonnen en heeft veel geleerd
van haar eerste paard, Tosca. Tosca reed dressuur en sprong op
Z niveau. Met Gandi, haar derde paard, zij woont dan inmiddels al
geruime tijd in Heteren, heeft Marian klasse Z behaald. Zij heeft
met Gandi een speciale band, hij heeft jaren bij hun thuis gestaan.
Haar laatste eigen paard Tess is helaas in februari 2016 overleden.
Maar Marian kan het rijden niet opgeven, ze rijdt nu met veel plezier op Wizora, een mooi paard van de manege.
31 Jaar geleden kwam Marian voor het eerst bij de Hofruiters. Ze
kijkt met veel plezier terug naar de lessen die zij kreeg van Piet van
den Hof. Tot op de dag van vandaag heeft Marian nog les van zijn
dochter, Christel Berghuis. “Les krijgen geeft meer skills om les te
geven. Zelf actief blijven rijden, is erg belangrijk”, aldus Marian.
Marian geeft nog steeds een maal per week les aan een vaste groep
kinderen en valt veel in voor haar collega’s. De afgelopen weken is
Marian veel op de manege te vinden. “Rustig aan doen is nog niet
aan de orde”, zegt ze lachend. Het geeft Marian voldoening om de
kleine kinderen te zien groeien in de paardensport.
Even terug naar haar bestuursfunctie waarin zij sinds 1991 een
grote rol vervulde. Die is gestart in de wedstrijdcommissie. Begin
’93 werd Marian voorzitter van de Hofruiters waarbij een van haar
taken bestond uit de aansturing van het team instructeurs. Zij regelde hierbij inval tijdens afwezigheid van de vaste instructeur en
was het aanspreekpunt voor het team. Het regelen van goede inval
is haar iedere keer weer gelukt en daar is ze best een beetje trots op.
Samen met Tilly vormt zij het wedstrijdsecretariaat en dat doen
zij niet onverdienstelijk. Ruiters bezoeken graag de KNHS wedstrijden van de Hofruiters en ook de juryleden zijn zeer tevreden.
De accommodatie, de sfeer en het feit dat alles zo goed geregeld is,
maken dat de wedstrijden goed bezocht worden door eigen ruiters
en door ruiters van buitenaf.
Marian en Tilly hebben maar liefst drie jubilea meegemaakt, 10 ,
25 en 40 jaar bestaan van de Hofruiters, “waarvan het 40 jarig bestaan toch wel het hoogtepunt was”, aldus Marian. “Er waren veel

DOOR Barbara van brakel

bezoekers waaronder ook oud-leden, leuke activiteiten en lekkere
hapjes.”
Tilly van Rees raakte betrokken bij de Hofruiters toen haar oudste
zoon Albert Jan ging rijden. Tilly en haar man Ap hadden daarvoor zelf een eigen paard en waren recreatieve ruiters. Zij kregen,
voordat zij de Hofruiters leerde kennen, les in Oosterbeek. Toen
zij in 1973 zwanger was van Albert Jan, zijn Ap en zij gestopt. Nadat
hun dochter Petra ook ging rijden, is Tilly ook weer op het paard
gestapt. Zij heeft eerst les gehad van Piet van den Hof en later ook
van Christel Berghuis. Na een val van het paard, waarbij zij een
lichte hersenschudding opliep, is Tilly niet meer op een paard
gegaan. “Je wordt een dagje ouder en voelt je toch wat angstig”,
zegt Tilly met een glimlach. Marian is onlangs ook van Wizora
gevallen en herkent het gevoel van angst. “Gelukkig duurde dat bij
mij niet lang en rij ik weer fijn met Wizora.”

Les krijgen geeft meer skills om les
te geven. Zelf actief blijven rijden
is erg belangrijk,
Tilly heeft een geruime tijd in de evenementencommissie gezeten
en daar veel activiteiten georganiseerd waaronder diverse ponykampen. In 1996 is zij gestopt met de evenementencommissie en
heeft zij de overstap naar het bestuur gemaakt. Zij is vanaf het begin betrokken bij het wedstrijdsecretariaat en nog steeds doet zij
dit met veel inzet en kennis. Tilly: “Het organiseren en aanwezig
zijn bij de KNHS wedstrijden geeft veel voldoening. Het is fijn
wanneer het goed loopt.” Zij worden hierbij ondersteund door
veel vrijwilligers. De man van Tilly, Ap, is ook een bekend figuur
bij de vereniging. Hij is zelfs erelid. Ap heeft veel betekend voor
de vereniging op gebied van financiën en een onmisbaar persoon
tijdens de jaarvergaderingen waarbij hij altijd minimaal één kritische vraag stelt.
Op de vraag of zij – nu zij het bestuur hebben verlaten – in een gat
zijn gevallen, zeggen beide dames hardgrondig nee! Beiden blijven betrokken bij de vereniging. Marian geeft nog les en biedt het
nieuwe bestuur ondersteuning en Tilly is lid van het wedstrijdsecretariaat.
En ook in hun privéleven hebben de dames het druk. Marian
wordt in oktober voor de tweede keer oma en daar kijkt ze erg naar
uit.
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“Dat hebben wij weer!” Zuchtend duwt de al wat oudere man zijn fiets aan boord. “Onderweg geen schuilplaats te zien.”
Zijn al iets dunnende haar plakt op zijn schedel. De keiharde bui van zojuist heeft duidelijk zijn sporen achtergelaten.
Galant helpt hij zijn frêle vrouw met haar fiets.

“Ja”, zegt de man. “Het had niet veel gescheeld of wij hadden niet
meer samen kunnen fietsen. Afgelopen winter was zij doodziek.
Tegen ‘K’ doe je weinig.” Met een gekreukte zakdoek wist hij zijn
hoofd af. Duidelijk iemand van de generatie waarin het uitspreken van de naam van deze meedogenloze ziekte uit den boze is.
Ondertussen staat zijn vrouw heerlijk te genieten van het briesje
dat opsteekt als de veerpont de wal verlaat. Met tien man plus fietsen aan boord is het heerlijk toeven. Even alles vergeten, ook al is
de tocht van korte duur tussen Heteren en Renkum. “Wij fietsen
graag door het rivierengebied en zo’n overtocht per pont is natuurlijk geweldig. Dit pontje hadden wij nog niet eerder ontdekt.”
Aan de andere kant aangekomen staat Marion te wachten. Druk in
de weer met haar mobieltje en weinig acht slaand op de mooie omgeving van de rivier. “Ik steek regelmatig hier over met de pont,
want mijn vriendin woont in Heteren. Zonder pont is het bijna
geen doen op de fiets. Nu de pont er is, ben ik er zo.”
Nog maar eens een tochtje meevaren levert het volgende op. “Even
een paar boodschapjes doen in Renkum.” De vrouw lijkt haast te
hebben, maar de pont dwingt tot een momentje van bezinning.
“Eigenlijk sta je hier nooit lang te wachten op de pont. Het is alleen
wel even opletten, want de laatste vaart gaat al voor zes uur. Als ik
die mis, dan moet ik helemaal via de brug terugfietsen.”
Bij een volgend overtochtje komen er twee paar stevige wandelschoenen aan boord. “Ja, wij zijn lange afstandswandelaars en
verkennen vandaag de omgeving van Oosterbeek. Wij hebben het
Drielse pontje genomen, een stukje dijk meegepakt en nu via het
Renkumse veer weer naar de overkant. Even een heerlijke onderbreking, zo’n pontje.” De rugzakken gaan van de schouders en de
benen krijgen even rust.

DOOR Roelie van der Weide

Heen en weer
tussen Heteren
en Renkum
Giechelend komen twee jonge meisjes de pont op. Er wordt braaf
betaald voor de overtocht en dan gaat het giechelen gewoon verder. “Waar wij naar toe gaan?” Het ene meisje verslikt zich zowat
en het andere krijgt een kleur van verlegenheid. Blijkbaar is het
een geheime missie. Na enig aandringen vertelt de blonde van de
twee dat zij een Vaderdagcadeautje gaan halen. “Maar eigenlijk
hoopt zij”, wijzend op haar blozende vriendin, “een leuke jongen
te zien, die wij eerder hebben ontmoet.” Het gegiechel is weer niet
te keren. Zelfs bij het verlaten van de pont komt er geen einde aan.
De pontbaas kijkt het tweetal gemoedelijk na. En steekt dan opnieuw van wal om de volgende overtocht te maken.

Het Renkumse veer vaart sinds 2015 in de periode april-september
heen en weer tussen Heteren en Renkum. In juli en augustus
dagelijks en in september op vrijdag, zaterdag en zondag.
Voor meer informatie www.uiterwaarde.nl.
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Een aorig misverstand
Het is één verrel (kwart) jaors nog pas
Da’t brulloft van Geurt Harmzen was,
En nou al hêt ie raozend spiet
Went - om wa rejen wit ie niet
Z’n vrouw wordt kwaojer alle daogen
En duut hum niks as sarren, plaogen

En of ie gek zich prakkeziert,
En wat ie ook met haor probiert,
En of ie hê? zeit of wablief?
Zij is een kruus, dâ lillik wief!
Kum docht ie, ‘k zal et toch mar waoge
En gao Pastoor z’n raod is vraoge

Mins! zei Pastoor daor hedde ’t nouw!
Ik zei oe: nêm haor nie tot vrouw.
Ze deugt nie, geleuf me beste vriend!
Ge sloeg mien raod toen ien den wiend.
Kiek, wilde oew lot nie mir beklaogen,
Dan motte oew kruus geduldig draogen.

Pater Bernard van Meurs

Jacob Jan Cremer
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Attie Nieboer

’t Is een bes wief mar verrekte dom en ’t is zò’n schèle minkerd, dah asse mot schrauwe dan lope de traone bij heur over de rug.
DOOR FRED HENDRIKSEN

Zo lulde vroeger
ut hele durp tege mekaor
Hoewel er al vanaf de zeventiende eeuw in Nederland een gestandaardiseerde schrijftaal werd gehanteerd, was de spreektaal nogal
streek- en plaatsgebonden. In Friesland pretendeert men dat het
Fries een taal is en dat bijvoorbeeld het Gronings een dialect is.
Taalkundig zat en zit er tussen de streektalen geen verschil, beide
zijn volwaardige taalsystemen. Zo ook de Zuid-Gelderse streektaal
waartoe het Betuws dialect door de eeuwen heen hoort. Het dialect
werd in de Betuwe algemeen op scholen en in het dagelijkse leven
gesproken en had per dorp natuurlijk de nodige klank- en accentverschillen. Bewoners van dorpen reisden toen bijna niet en leefden dus vrijwel naar binnen gekeerd.
Alleen op de streekmarkt in de dichtstbijzijnde stad kwam men
andere dorpsbewoners tegen, die men ondanks de verschillen
goed kon verstaan. Halverwege de negentiende eeuw ontstond
mede dankzij het onderwijs en meer mobiliteit, met name vanuit de Randstad, een soort beschaafde spreektaal, die in het begin
van de twintigste eeuw het zogenoemde Algemeen Beschaafd Nederlands werd genoemd. En vanaf die tijd werden geleidelijk aan
alle afwijkende spreektaal-variëteiten tot in de jaren zestig van de
twintigste eeuw, geheel ten onrechte, denigrerend ‘plat’ genoemd.
Het heeft er de inwoners van de Betuwe niet van weerhouden om
hun eigen vertrouwde spreektaal zo lang mogelijk vast te houden.
En ik zou de mensen in de Betuwe niet graag de kost geven, die
vandaag de dag nog steeds vasthouden aan hun vertrouwde dialect. Maar aan de andere kant moeten we ook vaststellen dat geleidelijk aan het Betuws dialect geheel uit ons dagelijks leven zal
verdwijnen. Met name de invloed van het onderwijs, opvoeding
en de vele sociale contacten buiten de eigen regio zijn hiervan de
oorzaken. Deze ontwikkeling heeft ook zijn keerzijde want als iets
zeldzaam dreigt te worden, ontstaat er vanuit nostalgische motieven ook weer aandacht. En dan is het goed te weten dat er nogal
wat schrijvers zijn geweest die in het Betuws dialect, in de tijd
waarin zij leefden, met de nodige humor verhalen aan het papier
hebben toevertrouwd.

Scheiding van gebieden

De Betuwe is te verdelen in twee gebieden waarin schrijvers actief zijn geweest, de Neder Betuwe en de Over Betuwe, waartoe
wij behoren. Ik wil me begrijpelijkerwijs met name richten op de
schrijvers die voor het dialect in de Over Betuwe van betekenis
zijn geweest. En dan kom je als eerste terecht bij Jacob Jan Cremer
(1827-1880), die zijn jeugd doorbracht in Driel. In 1856 verscheen
van zijn hand ’Betuwsche Novellen, en Een Reisgezelschap’. In
1879 verscheen de dichtbundel ’t Kriekende Kriekske van (Pater)
Bernard van Meurs (1835-1915). In datzelfde jaar 1879 werd Attie
Nieboer geboren, die opgroeide in Zetten. Hoewel er menig boek
van hem is uitgegeven, spreekt met name het boek Boerentypen
en humor uit de Betuwe (1919) de dialectliefhebber zeer aan. De
in Valburg opgegroeide auteur Karel Lantermans is misschien de
minst bekende, maar zijn boek, ’n Eigenaardig manneke (1930)
werd in zijn tijd graag gelezen.
Na de oorlog

Ook na de oorlog is een aantal schrijvers op geheel eigen wijze bezig geweest met het vastleggen van het Betuws dialect. Met name
Thijs van Woerkom uit Oosterhout is op dat terrein heel actief
geweest en bijvoorbeeld zijn boekjes ‘Schoefele ien de hof’ (1980)
en ‘Groebele ien de ben’(1983) vonden gretig aftrek.
Verder werden nog uitgegeven ‘Vad’je van Valburg vertelt…’,
pseudoniem van Willem Frederik van Eck (1903-1980) en ‘Wà gij?’
Verhalen in het Betuws, door Derk van Hanje van Mie (2003), een
pseudoniem van Daan Viergever uit Zetten. En in 1982 werd ik
zelf in de gelegenheid gesteld om een boekje uit te geven met de
titel ‘Efkes douwe jonges’, korte verhaaltjes opgetekend door Boer
Phlipse.
Tot slot wil ik nog even terug naar de vooroorlogse schrijver,
(Pater) Bernard van Meurs. Op de linkerpagina staat een van zijn
gedichten. Dit wil ik u als lezer niet onthouden en ik hoop dat u er
ook van genieten zult.
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advertorial

Ben jij de man/vrouw die
de brandweerpost Heteren
komt versterken?
•

heb jij vroeger gedroomd om

Dan ben jij misschien de persoon die wij

Brandweerpost Heteren bestaat uit een groep

in een brandweerauto te rijden

zoeken en kun jij je DROOM waar maken door

van 20 enthousiaste collega’s en heeft de

te solliciteren bij brandweerpost Heteren.

ambitie om uit te breiden naar 24 mede-

met zwaailicht en sirene
•
•
•
•

werkers. Het verzorgingsgebied van de brand-

ben jij stressbestendig

Na een opleiding van ruim een jaar en een

weerpost betreft de kernen Heteren, Driel,

medische keuring word je ingezet voor de

Randwijk, Lakemond, Indoornik en Homoet.

ben je tussen de 18 en 40 jaar

volgende taken:

Daarnaast heeft de brandweerpost Heteren

•

ook de zorg voor de snelwegen A50 en A15.

First Responder Brandweer (reanimatie en
medische ondersteuning)

woon en werk je in Heteren
•

brandbestrijding,

Heb je interesse en/of vragen, dan ben van

wil jij meewerken aan de veiligheid

•

technische hulpverlening,

harte welkom tijdens onze wekelijkse oefen-

van jouw woonomgeving?

•

gevaarlijke stoffen

avond elke maandag tussen 19.00 en 21.00

•

hulpverlening/redden van mens en dier.

uur aan de Polderstraat 1 te Heteren.

Voor jouw inzet is een vergoedingsregeling
van kracht conform de landelijke CAO brand-

Wij willen je graag overtuigen en hopen dat jij

weervrijwilligers

onze collega wordt.

Kijk voor meer informatie op www.brandweer.nl/gm of bel met ploegcommandant Hemmie van Alst: 06-20621307.

Barbara ontzettend bedankt
In het voorwoord heeft Barbara van Brakel aangekondigd te
stoppen als redactielid van de Peperbus. Uiteraard respecteren
we de persoonlijke overwegingen die Barbara heeft gemaakt,
maar natuurlijk vinden we het bijzonder jammer om zo’n
gemotiveerd redactielid te moeten missen. Barbara is vanaf
de tweede editie een drijvende kracht en het aanspreekpunt
voor alle verenigingen en heeft menig artikel geschreven. Wij
willen Barbara bedanken voor de fantastische bijdrage die ze
de afgelopen twee en half jaar heeft geleverd en ook voor het
enthousiasme en de humor die ze ten toon spreidde. Barbara

nogmaals bedankt en heel veel succes als bestuurslid bij de
Hofruiters.
Schrijvers gezocht

Ook in deze editie doen we een oproep voor schrijvers. Door
een grotere schrijversgroep aan ons te binden, kunnen de artikelen beter over de schrijvers worden verdeeld. Ben jij creatief
met taal en vind je het leuk om te interviewen en te schrijven?
Dan ben jij de schrijver die de Peperbus zoekt! Meld je aan via
info@peperbus-heteren.nl. Twijfel je nog of heb je vragen? Laat
het ons weten!
Verschijningsdatum volgende editie november 2016

IN MEMORIAM

Henri Driessen, een bijzonder mens
Onze collega, Henri Driessen, conciërge van De
Haafakkers, is op 21 juni 2016 na een lange periode
van ziekte overleden. Lang hielden we hoop dat hij
zijn ziekte kon overwinnen. Dit is helaas geen waarheid geworden.

aanwinst. Voor Henri was het werken ook niet klaar om 16.00
uur, want hij voelde zich bijzonder verantwoordelijk voor de
bredeschool. Zo was hij vaak ook ’s avonds en de weekenden nog
op school of in de buurt van de school te vinden om ervoor te
zorgen dat het ook rond de school rustig bleef.

Henri kwam acht jaar gelden op de Haafakkers werken. Hij had van
de vacature gehoord en hij gaf in het sollicitatiegesprek, in het oude
gebouw nog, aan dat de baan echt iets voor hem zou zijn omdat hij
geen twee linkerhanden had en dat hij ook prima door zijn humor,
zijn glimlach en een makkelijke manier van contact leggen, met alle
kinderen op onze school zou kunnen werken. Het team had al meteen
door dat we een geweldige conciërge hadden weten binnen te halen.

Helaas kwam de ziekte weer terug. Alle teamleden beseften toen
dat het strijden/vechten voor jou een bepaalde wending had genomen. Grote strijder die je toch was, besefte jij dat het lijden
waarschijnlijk uitzichtloos was geworden. Het leven bestaat uit
plezier van het heden en het uitzicht op de toekomst, maar dat
was bij jou niet meer het geval. Toen besefte jij ook dat wij ruimte moeten maken voor de dood, want doorhollen kan afscheid
nemen in de weg staan.

Naast alle vreugdevolle gebeurtenissen, heeft Henri met het team
ook droevige zaken meegemaakt. De brand, in mei 2009, heeft van
het Haafakkersteam een nog hechter geheel gemaakt en daar heeft
Henri ook een belangrijke rol in gespeeld. In de mei vakantie, 7 mei
in 2009 belde hij mij om 1 uur ‘s nachts, om te vertellen dat de school
in brand stond. Henri is die nacht ook namens de brandweer actief
geweest bij het blussen van de brand. De brand had een groot deel van
onze school verwoest. Het schoolgebouw was grotendeels onbruikbaar geworden en de volgende dag waren de teamleden, natuurlijk
met Henri voorop, om 10 uur aanwezig om de ouders en kinderen op
te vangen en te woord te staan.
In december 2010 zijn wij verhuisd naar ons nieuwe gebouw. Henri is
toen ook snel conciërge van de bredeschool de Vogeltuin geworden.
Alle participanten waren hier ook zeer blij mee want iemand met
zulke technische kwaliteiten en werklust was bij elke geleding een

De woorden van Henri waren ook: ik heb een prachtig leven gehad. Zo willen wij je ook blijven herinneren als iemand die door
zijn open uitstraling, makkelijk contact makend, veel uit het
leven gehaald heef Henri was een bijzonder mens. Een keiharde
werker, zijn vrolijkheid, zijn gevoeligheid en zijn gevatte opmerkingen, vaak filosofisch van aard, zullen ons bij blijven. Zijn
relativerende opmerkingen over dat we niet allemaal zo braaf
zijn en dat wij als mens ook onze schaduwzijden hebben, typeerden hem.
Gelukkig hebben wij zeer vele mooie herinneringen aan Henri,
die wij altijd bij ons zullen dragen en blijven koesteren.
Wij wensen Wilma, Tino, Nina en verdere familie veel sterkte in
de komende tijd.
Frans Pieters
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