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Wil je ook een artikel plaatsen namens jouw vereniging, stichting, straat of ander initiatief in de volgende
editie? Stuur dan uiterlijk voor 20 maart 2022 jouw

Nieuwe ronde, nieuwe kansen
‘Voor en door inwoners van Heteren’, luidt het motto van de Peperbus. We beleven alweer de tiende jaargang en er zijn altijd weer nieuwe verhalen te vertellen.
Ook in dit nummer komen gewone Heterenaren aan bod die bijzondere dingen
doen. Onze Kerkuil kraakt een kritische noot over ‘Den Haag’, maar hoe we
met elkaar omgaan wordt gelukkig niet (alleen) bepaald door de regering.
Zo is door het initiatief van twee bewoners nieuw leven geblazen in de Dahliastraat. Met elkaar een beetje gezelligheid creëren maakt een wereld van verschil. (Meer op pagina acht en negen). Ook de wandelgroep die Ton Goossens
oprichtte, is zo’n voorbeeld van een initiatief dat met weinig middelen veel
kan betekenen. Een frisse neus, genieten van gezelschap en moe maar voldaan
thuiskomen.
Het boerenechtpaar Erik en Esther Timmermans heeft uitgevonden hoe ze
met hun dieren ook buiten hun eigen erf wat voor andere mensen kunnen
betekenen. Op pagina vier en vijf hún bijzondere verhaal.
Leven genoeg in de brouwerij dus. Toch kan soms een idee dat tussen de mensen ontstaat, best een zetje gebruiken van de overheid. Met OverbetuweDoet
heeft de gemeente sinds enkele jaren een vorm gevonden om de inwoners
zelf de bestemming te laten bepalen voor het budget dat voor sociale activiteiten is gereserveerd. De groep vrijwilligers die elk kwartaal de Peperbus
samenstelt en verspreidt, is dankbaar en ook wel een beetje trots dat het blad
via OverbetuweDoet al jaren royaal wordt ondersteund. We zien dat ook als
een stimulans om ook van de volgende Peperbus weer iets moois te maken.

artikel naar hetereninactie@peperbus-heteren.nl.
Een bericht voor ‘Heteren in actie’ telt maximaal

Adverteerders gezocht

140-150 woorden. Eventuele foto’s graag met vol-

Een groot deel van onze inkomsten komt binnen door advertenties. We kennen
een aantal ondernemers die ons zo al jaren steunen. Dat zouden er best meer
mogen zijn, ook zakelijk gezien. De Peperbus komt huis aan huis in de bus en
wordt, zo merken wij wel aan de reacties, pas oud papier als hij grondig is gelezen.
Wat nog wel eens ongelezen weg gaat, zijn de cheques van OverbetuweDoet.
Minder dan de helft van de cheques wordt daadwerkelijk verzilverd. Zonde van
al het geld dat de vele initiatieven in het dorp zo goed kunnen gebruiken. In
maart vallen de cheques weer op de deurmat. Nieuwe ronde, nieuwe kansen!

doende resolutie aanleveren. Op basis van beschikbare ruimte wordt de grootte van de foto aangepast.
De volgende Peperbus verschijnt op 15 april 2022.
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Erik en Esther Timmermans vonden elkaar indirect via het populaire televisieprogramma Boer Zoekt Vrouw. Niet alleen de
liefde bloeide op, ook vonden ze elkaar in hun passie voor dieren. Samen bezoeken ze nu scholen en verzorgingshuizen
om die passie met anderen te delen.

Het is de plek waar Erik in 1968 geboren werd, opgroeide en waar
hij nog altijd woont. Zijn ouders kwamen uit Homoet, maar
verkregen de boerderij aan de Muskushouwsestraat via de ruilverkaveling in de jaren zestig. Omdat zijn vader financieel niet
zoveel armslag had, bouwde hij in vijf jaar tijd eigenhandig de
ligboxenstal. Erik keek de kunst goed af, want later voegde hij met
eigen handen nog een aantal stallen aan de boerderij toe.
“Ik koop dan elders een oude stal, breek die daar af en
bouw de stal dan hier weer op”, legt Erik uit. “Het
is eigenlijk een beetje een hobby en het voordeel
is dat de bouwmaterialen op die manier relatief
goedkoop zijn. De volgende schuur ligt alweer
klaar. Ik wil nog een opslag bouwen voor het
hooi en het stro.”
Boer Zoekt Vrouw

Met de dieren op stap

‘Die mensen
hadden nog nooit
een koe gezien’

Het gestaag groeiende bedrijf vroeg zoveel tijd van
Erik dat er geen ruimte overbleef voor een relatie. Totdat
een stagiair hem opgaf voor Boer Zoekt Vrouw en hij werd geselecteerd als één van de tien deelnemende boeren in het seizoen
2007/2008. Dat was het seizoen dat boer Agnes als eerste vrouw
in dit televisieprogramma verscheen. Erik ontving 35 brieven en
zat daarmee niet bij de vijf boeren die door Yvon Jaspers gevolgd
werden. Toch leverde het wel iets moois op. Bij een verjaardag van
één van die tien boeren, kwam hij Esther uit het Twentse Haaksbergen tegen. “Dat was nog geen liefde op het eerste gezicht”, vertelt Esther. “Erik nodigde mij toen wel uit om nog een keer een
kop koffie in Heteren te komen drinken en een paar jaar later ben
ik gewoon een keer komen aanwaaien. Toen ik bij hem binnenstapte, zag ik allemaal kratten met lammetjes staan. ‘Wat is dit?’,
dacht ik toen en ik wilde rechtsomkeert maken, maar was toen al
opgemerkt. Toch was dat een hele leuke ontmoeting en nadat we
samen naar het Piratenfestijn waren geweest ‘was het aan’.”

de land- en tuinbouwsector. Met haar twee zoons verhuisde ze
naar Heteren en vond daar al snel haar draai. In eerste instantie
verzorgde Esther vooral het jongvee, maar eind 2019 ontstond er
op een bijzondere manier een nieuwe bedrijfstak. “Dat was het
jaar van de boerenprotesten. Voor het protest op de Dam in
Amsterdam namen wij een aantal dieren mee. Daar kregen we
best veel opmerkingen van mensen die zeiden dat ze nog nooit
een koe hadden gezien. Toen ontstond het idee om meer bekendheid te geven aan de Nederlandse boerderijdieren.” Niet veel later
was ‘Keet Op Locatie’ geboren en gingen Esther en Erik met hun
koeien, geiten, cavia’s, konijnen en kippen naar scholen en verzorgingshuizen om deze dieren ‘terug naar de mensen’ te brengen.
Kip in de rollator

In eerste instantie hadden Esther en Erik bedacht dat een dergelijk
bezoek vooral in het teken zou staan van educatie, maar gaandeweg kwamen ze erachter dat dieren veel kunnen betekenen.
Esther: “We zagen bijvoorbeeld dat een ezel haarfijn
de behoeftes aanvoelt van een kind dat bepaalde
problemen heeft. We zagen die kinderen door
het contact met zo’n dier zichtbaar ontspannen.
Dat is zo bijzonder om te zien! Ook bij ouderen
die in een verzorgingshuis wonen zien we dat
ze door het contact met dieren opfleuren en opknappen. Dan zet je een kip in het mandje van
een rollator en dan gaan ze automatisch een rondje
met die kip lopen.” Zo zitten Esther en Erik vol met
verhalen van de bijzondere invloed van dieren op mensen
die een bepaalde zorg nodig hebben. Het bracht hen ertoe om als
vrijwilliger actief te worden binnen de Stichting Therapiepaardje.
Sinds begin januari lopen er elf Amerikaanse mini-paardjes in
één van de schuren rond, waarmee Esther en Erik naar verzorgingshuizen gaan. Deze paardjes voelen precies aan wat een hulpbehoevende nodig heeft en zijn dermate klein dat ze makkelijk zijn
mee te nemen. Erik: “Je neemt ze zo mee in de lift en ze zijn zo
getraind dat ze plassen op commando. Je kunt het niet hebben
dat ze in een verzorgingshuis hun behoefte doen.”

Grote foto: Fotosuzan.nl en privécollectie van Erik en Esther Timmermans

Wie via het industrieterrein naar Zetten gaat, passeert bij het
oversteken van het bruggetje over de Linge de boerderij van de
53-jarige Erik en 49-jarige Esther. Het is het uiterste puntje van
Heteren. Voorheen was het zelfs zo dat de boerderij bij Heteren
hoorde en het woonhuis bij Valburg. Het bedrijf kenmerkt zich
door een groot aantal schuren met op de daken niet minder dan
vierduizend zonnepanelen. Mocht dat niet zijn opgevallen, dan
misschien toch wel het kunstige houtsnijwerk van verschillende
dieren dat hun tuin siert.

DOOR JOHAN KROES

Esther en Erik zijn nog op zoek naar vrijwilligers die regelmatig
de Amerikaanse mini-paardjes willen wassen of mee willen
gaan naar verzorgingshuizen. Heb je interesse, mail dan naar:
info@therapiepaardje.nl

Bijzondere bedrijfstak
Erik en Esther Timmermans
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Hoewel Esther niet op een boerderij is opgegroeid, heeft ze wel
altijd in de paardensport gezeten en werkte ze als inspecteur in

Kijk ook eens op www.keetoplocatie.nl of www.therapiepaardje.nl
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Bring My Love To Poland
uitgesteld tot april 2022

Verloskundigenpraktijk Overbetuwe
10 jaar

De première van de musical Bring my
love to Poland door Stichting Music uit
Herveld werd in november 2021 afgelast.
Coronamaatregelen gooiden, wederom,
roet in het eten. Januari 2022 werd het
nieuwe doel maar ook die datum leek
niet haalbaar. De zes uitvoeringen zijn
nu gepland op 21 t/m 24 april. Wie een
kaartje heeft, is over de nieuwe data reeds
ingelicht. Met een te ontvangen voucher
kan er in de maand januari omgeboekt
worden. Vanaf 1 februari wordt het kleine restant aan kaarten weer in de verkoop gedaan via de website van Stichting
Music.

Deze maand bestaat Verloskundigenpraktijk Overbetuwe alweer tien jaar. Een
tijd waarin samen met de ouders en kinderen mooie en blijvende herinneringen
zijn gemaakt. Wat voor Ariane Moskie in
2008 begon als een stageplaats voor haar
echo-opleiding, groeide uit tot het af en
toe invallen en daarna de overname van de
praktijk in Zetten op 1 februari 2012.
Ariane zette de praktijk voort onder
de naam Verloskundigenpraktijk Overbetuwe met spreekuurlocaties in Heteren
en Herveld.

Bring my love to Poland is een theatraal eerbetoon aan de inzet van de Poolse
paratroepers bij de bevrijding van de Betuwe in september 1944.

Fotowedstrijd Heteren

In 2017 volgde uitbreiding in Schuytgraaf
met een eigen pretecho-bureau. Geboortezorg is in de loop van de jaren veranderd
met meer oog voor de wensen en ervaringen van de zwangeren; het kleinschalige
karakter en de persoonlijke benadering
helpen hierbij. Naast de zorg rondom
kinderwens, zwangerschap tot kraambed
en borstvoeding, kun je er ook terecht
voor voorlichting over anticonceptie,
het voorschrijven en eventueel plaatsen
ervan.
Kijk voor meer informatie of het
maken van een afspraak op
www.verloskundigenoverbetuwe.nl
of bel 0488-440304.
Ook een artikel plaatsen…
Wil je ook een artikel plaatsen namens
jouw vereniging, stichting, straat of ander
initiatief in de volgende editie? Stuur dan
uiterlijk voor 20 maart 2022 jouw artikel

In samenwerking met Dekker Groep en
Geldersch Landschap organiseert Fotoclub Heteren een fotowedstrijd. Onderwerp van de wedstrijd is natuurlijk de
Randwijkse waarden. Als deelnemer mag
je twee foto’s insturen. De twee foto’s
moeten passen in een van de volgende
categorieën: Natuur, Recreatie of Dieren.

Wil je meedoen?
Stuur een e-mail naar fotoclubheteren@
gmail.com. Je krijgt van ons dan een mail
met de benodigde informatie. We laten
je dan ook weten waar je de foto’s naar
toe kan sturen.
Rond de zomer hopen we de ingestuurde
foto’s te kunnen exposeren in Heteren.

naar hetereninactie@peperbus-heteren.
nl. Een bericht voor ‘Heteren in actie’ telt
maximaal 140-150 woorden. Eventuele
foto’s graag met voldoende resolutie aanleveren. Op basis van beschikbare ruimte
wordt de grootte van de foto aangepast.
De volgende Peperbus verschijnt op
15 april 2022.
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Het begon allemaal met een actie om samen met de buren een aantal lampen aan te brengen in de brandgang. Inmiddels
organiseert Ilse van de Hoofdakker allerlei leuke acties waar de hele Dahliastraat bij betrokken is.

‘We spreken en
helpen elkaar weer’

De 41-jarige Ilse van de Hoofdakker is een geboren Heterense en
groeide op in de Lijsterbesstraat. Voor de liefde verhuisde ze naar
Zetten, maar vier jaar geleden keerde ze toch weer terug. “Eerst
zei ik altijd: ‘ik kom nooit meer terug, Zetten heeft alles’”, zo verklaart Ilse. “Alleen kwam er een einde aan mijn huwelijk, kreeg ik
een nieuwe relatie en kon ik een huis in de Dahliastraat betrekken.
Nu wil ik hier niet meer weg!”
Hoewel het voor Ilse voelde als thuiskomen, moest haar nieuwe
vriend Michel behoorlijk wennen in Heteren. Michel: “Ik kom
uit Brabant en daar kom je in de straat of in de supermarkt altijd
wel iemand tegen die je aanspreekt. Hier heb ik twee jaar lang
behoorlijk ‘incognito’ geleefd. Het was zelfs zo dat ik via iemand
anders hoorde dat ze mij achterin de straat die ‘kale voetbalhooligan die nooit werkt’ noemden.”
Dat veranderde toen Ilse en Michel in 2019 het initiatief namen
om verlichting in de brandgang te installeren. Hun buren waren hier direct voor te vinden en ook elders in de straat bleek er
belangstelling voor te zijn. Om op die manier iets samen met de
straat te doen, smaakte bij Ilse en Michel naar meer en al snel
bedachten ze dat het misschien leuk zou zijn om met kerstverlichting aan de dakgoten te hangen. “We zijn begonnen met
zes huizen”, vertelt Ilse. “Toen Michel de lichtjes aan het ophangen was, kregen we zulke leuke reacties dat we het jaar daarna de
hele straat zijn afgegaan en bijna iedereen wilde wel meewerken.
We zijn toen drie zaterdagen zoet geweest met het aflopen van
allerlei bouwmarkten, om bij ieder huis dezelfde verlichting te
kunnen ophangen. Het mooie is dat Michel in eerste instantie de
enige was die de trap op ging om de verlichting op te hangen, maar
dat we het nu met een heel team doen.”

Straatfeest

Ondernemend en creatief als Ilse is, bedacht ze daarna om iets te
gaan doen met de cheques van OverbetuweDoet. “Ilse zit nooit
stil”, zegt Michel lachend. In haar eentje liep ze de buurt af om
deze waardecheques te verzamelen en met een opbrengst van
duizend euro organiseerde ze op 14 augustus 2021 een straatfeest.
“Daardoor hoefden we maar een eigen bijdrage van twee euro per
persoon te vragen. We hadden een feesttent, live muziek en een
barbecue met vlees van een keurslager. Daarnaast deden we een
bingo met mooie prijzen van ondernemers uit Heteren. Het was
bijna te gek voor woorden! Maar ons doel hebben we ermee bereikt. De mensen in de straat hebben weer contact met elkaar. Er
wonen ook verschillende mensen in de Dahliastraat die het niet
makkelijk hebben en/of veel zorg nodig hebben. Die proberen we
er zoveel mogelijk bij te betrekken en op die manier trekken we ze
uit hun isolement.”
Het effect daarvan is wonderbaarlijk. Kwam voorheen de politie
regelmatig in de Dahliastraat, nu is dat nog maar zelden het geval. Ilse: “De sfeer is er zoveel op vooruit gegaan. Mensen spreken
elkaar weer en we proberen elkaar zo veel mogelijk te helpen.” Het
gaat zelfs verder dan dat, want doordat Ilse een goede band heeft
met iedereen in de straat, is zij voor organisaties als Forte Welzijn
het ideale aanspreekpunt voor als er meer hulp nodig is. “Ik kan
de drempel naar hulpverleners verlagen.”
Vlaggen

Met het geld van OverbetuweDoet organiseerde Ilse ook een kerstborrel en kocht ze Nederlandse vlaggen en vlaggenhouders. “Wij
vinden dat iedereen zo’n vlag hoort te hebben, maar lang niet
iedereen kan dit betalen. Binnenkort gaan we de vlaggenhouders
installeren, allemaal netjes op dezelfde hoogte. Ik heb zelfs al
oranje vlaggen klaarliggen voor het WK-voetbal!”

Foto’s: Fotosuzan.nl

Het wonder van de Dahliastraat:

DOOR JOHAN KROES

Ilse van de Hoofdakker en Michel
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DOOR ROELIE VAN DER WEIDE

Verloskundige zorg - Borstvoedingsbegeleiding - Anticonceptie zorg - Echobureau

Hoofdlocaties
Zetten, Hoofdstraat 74
Schuytgraaf, Wassenaarweg 40
Spreekuurlocaties
Heteren, Prinsenhof 4
Herveld, Het Dorpsplein 11

Met oog voor de wensen en ervaringen van
de zwangeren, kleinschalige karakter
en een persoonlijke benadering

< Randwijkse Rijndijk

Boterhoeksestraat >

Waar het vroegere NIOO-

www.verloskundigenoverbetuwe.nl (0488) 44 03 04

terrein niet vrij toegankelijk was,

Voor dringende vragen kun je ons altijd bereiken op (06) 83 65 82 59

de nieuwe buurt krijgt openbare
wegen en wandelpaden.
Wie weet ontstaat er een mooi
nieuw ommetje!

Nieuwbouw
Boterhoeksestraat
Op dit moment is het mogelijk om een zienswijze in te dienen bij de gemeente Overbetuwe als het
gaat om het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbeeldkwaliteitsplan voor het Buitengebied
Boterhoeksestraat.

Ontwikkelaar Solvast gaat op het voormalige NIOOterrein (ten westen van de Steenovenlaan) woningen
bouwen. Zowel aan de zijde van de Boterhoeksestraat
als aan de Rijndijk blijft onbebouwde ruimte met
groen omzoomd. In het middengebied is plaats voor
vijf bouwprojecten.

aan/bij een bestaande poel in het bos. Liever wonen
in de Boomgaard? Drie vrijstaande woningen worden omringd door bestaande en nieuwe fruitbomen.
Tot slot komen er acht Tiny Houses (sociale huurwoningen) met een gemeenschappelijk kas en fietsenberging, gelegen aan een ruim weiland.

Zo komen er vijf kavels voor vrijstaande woningen
aan de noordkant (de Groene Kamer). In het midden
is plaats voor een Groene Brink, waar rondom zeven
kavels met vrijstaande woningen worden gebouwd.
Daarnaast is ruimte voor drie vrijstaande woningen

In het totale plan is sprake van de aanplant van veel
inheemse bomen en hagen.
Via www.overbetuwe.nl zijn alle stukken in te zien.
De reactietermijn loopt 9 februari af.
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+
55
wandelgroep

Heteren

“Ik heb vanaf het begin af aan gezegd dat als ik thuis zou zijn, ik zou gaan wandelen. Maar niet alleen, met een groep.
Ik heb me aangesloten bij de KBO (Katholieke Bond voor Ouderen) in Bladel, in de Kempen in Brabant. Daar heb ik tot vier jaar
geleden gewoond. Ik heb een oproep gezet in het krantje en ik had zo een tiental mensen en dat is uitgegroeid tot 25.
Ons standpunt was: ‘wij wandelen voor de lol en als het regent en giet dan gaan wij niet!’ Daar hoort altijd halverwege een
sanitaire stop bij en ergens een bakske koffie. Na twee jaar ben ik voorzitter geworden van de – 1300 leden telende –
seniorenvereniging. Dat was veel werk, maar ik was met pensioen en ik wilde me toch wel dienstbaar maken voor de maatschappij. Met de wandelclub ging ik wekelijks op stap. Mijn vrouw ging ook altijd mee. Totdat ze vanwege een rugoperatie
niet meer mee kon gaan.”

Met Ton Goossens (72) praat ik een uur lang over de 55+ wandelgroep Heteren. Het gesprek blijkt uiteindelijk over meer dan wandelen te gaan. Ton was wiskundedocent en gaf veertig jaar les aan
een lyceum in Eindhoven. Sinds 2017 woont hij met zijn vrouw
aan de Elzenpas in Heteren. Samen hebben zij een dochter van
48 jaar die in Heteren woont en een zoon van 46, hij woont in
Ierland. In 2020 waren zij vijftig jaar getrouwd.

DOOR JELLE LOOSMAN

“Ton”, zei mijn vrouw op een gegeven moment, “jij hebt altijd gezegd dat als jij eerder weduwnaar zou worden dan ik weduwe, dat
je naar je dochter zou gaan in Heteren. Wat zou je ervan vinden als
we dat nu doen?” “Ik was heel erg verbaasd, omdat ze dat eigenlijk
nog nooit uitgesproken had. Ze had echter het gevoel dat ze haar
dochter miste en die zei ook dat ze zo ver weg woonde. Ik was het
er meteen mee eens om dichter bij onze dochter te gaan wonen.

Ton Goossens (in het midden met pet)
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Foto: Guido Roncken / FotoRoncken.nl

Lees verder op pagina 17
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VERVOLG 55+ WANDELGROEP HETEREN

RVS producten
op maat
Voorheen was het meer dat de kinderen in de buurt
bij de ouders gingen wonen. Ik zou ze niet graag de
kost geven hier in Heteren van wie de ouders hier zijn
komen wonen omdat de zoon of de dochter in de buurt
woont.”

Glazen vloerluik
Elektrisch vloerluik
Verborgen vloerluik
Meer info? Bel (0318) 61 16 49
of kijk op www.linﬁ.nl

Balustrades • Trapleuningen
Aanrechtbladen en achterwanden • Tafels
Javalaan 85a, 6712 AS Ede
tel. (0318) 65 31 32 • info@hti-rvs.nl • hti-rvs.nl

Truida Soede is 87 en komt uit Groningen. Ze is naar
hier verhuisd, omdat haar dochter in Wageningen
en haar zoon in Homoet woont. Truida woont in
de Bremstraat. Een ander voorbeeld is het echtpaar
Beukers, dat is in de wandelgroep het duo dat altijd
van die prikstokken en plastic zakken bij zich heeft.
Ze worden door ons ‘pikateurs’ genoemd. Zij komen
uit Zuid-Holland en hun dochters wonen in Ede en
Veenendaal.
“Zo gezegd zo gedaan, wij zijn naar Heteren verhuisd
en op 500 meter van onze dochter gaan wonen. En het
is ons ontzettend meegevallen; de mensen zijn net
zo gemoedelijk als in Brabant. Mijn vrouw is bij de
50+ hobbygroep van Liefkenshoek en gaat naar de
koffieklets in de Vloedschuur. Bovendien volgt zij
een cursus Speksteen in Elst. Zo heeft ze haar draai in
Heteren gevonden.”
“De reden dat ik met de wandelclub in Heteren begonnen ben, is dat ik heb gezegd dat we zelf onze sociale
contacten zouden gaan zoeken. Ik heb een oproep gezet in het gemeentekrantje. Bij de eerste vergadering
in de Bongerd waren acht mensen. Het was om sociale
contacten op te doen en de omgeving te leren kennen.
Ik ken de omgeving nu al beter dan mijn eigen dochter, die hier toch al twintig jaar woont. Laatst liepen
we te wandelen en zegt een van de wandelaars: ‘Ton,
ik heb mijn jeugd en kinderjaren hier doorgebracht
in Heelsum en nu lopen wij ergens en daar ben ik nog
nooit geweest.’ “Zo komen we op de meest onwaarschijnlijke plekken, waar wandelaars die al meer dan
veertig jaar in Heteren wonen, nog nooit geweest
zijn. En voor mij?” Ton moet lachen. “Voor mij is alles
nieuw!”
“Onze woning aan de Elzenpas is toekomstbestendig
gemaakt; alles is gelijkvloers en er is ruimte gemaakt
voor mijn hobby’s. Een van mijn hobby’s is mozaïek.
Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de
seniorenvereniging in Bladel heb ik met vijftien
mensen een betonnen bank van mozaïek gemaakt.
Deze staat naast de kerk in Bladel. Tilburg kent overigens het project Social Sofa. Door heel Tilburg, zelfs

in heel Nederland, staan de bènkskes van mozaïek.
Een project dat bedoeld is om elkaar te ontmoeten.
Dit idee van de bènkskes van mozaïek gaat inmiddels
de hele wereld over.” De vergelijking met het initiatief van Heteren Sociaal van de vele zitbanken in het
dorp is – door mij – snel gemaakt. Op mijn vraag of het
misschien een idee is om ook in Heteren… zegt Ton:
“Ik begin er niet meer aan, want het is zo’n organisatie. Wel heb ik voor de Zonnebloem in Heteren twee
middagen werkstukken van mozaïek gemaakt met
een groep deelnemers.”
Oh ja, hoe zat het ook weer met de 55+ wandelgroep
Heteren? “Om te beginnen mag je ook mee als je jonger bent dan 55 hoor!”, zegt Ton lachend. “Ik heb het
55+ genoemd omdat het bedoeld is voor mensen die
niet meer werken of minder zijn gaan werken. Op route.nl maak ik altijd een route van circa acht kilometer,
bijvoorbeeld vanuit Heelsum, Renkum, Slijk-Ewijk
of kasteel Doorwerth. De natuur is prachtig en ook de
geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog is overal
aanwezig. Ik maak een wandelprogramma voor een
aantal weken. We spreken af bij de Bongerd en zijn
uit en thuis in drie uur. Mijn ervaring is dat de mensen er graag bij willen blijven. Sommige mensen zijn
alleen en kijken uit naar het wekelijks wandelen.
Sommige mensen krijgen echter te maken met achteruitgang en moeten wel afhaken.”
Wat maakt het de moeite waard? Ton: “Voor mij is het
invulling van mijn leven. Mijn kracht is misschien wel
dat ik verbanden leg en mensen op de één of andere
manier aan elkaar koppel. En in Heteren draag ik – net
als in Bladel – graag mijn steentje bij aan het verbeteren van het gemeenschapsgevoel. De huiskamer van
Heteren zorgt naar mijn mening voor dat gevoel. Een
goede beheerder is daarbij van onschatbare waarde.”
Ton vertelt dat hij al vrijwilliger is bij de bibliotheek
en zich ook heeft aangemeld als vrijwilliger voor de
huiskamer.

Zou je mee willen wandelen?
Bel voor informatie Ton Goossens, 026-3791116.
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Tussen hoop en vrees
In de zogenoemde donkere dagen rond kerst probeer ik
vanuit mijn ‘hoge monumentale positie’ even terug te
blikken op 2021, maar toch vooral mijn hoop en vrees voor
2022 onder jullie aandacht te brengen.

En hoewel het inmiddels februari is, start ik mijn terugblik op
de laatste dag van 2021. De dag die traditioneel eindigt met elkaar het beste wensen voor het nieuwe jaar. Uiteraard waren het
voor mij, naast de verstuurde kaartjes en digitale wensen, op de
avond van de jaarwisseling alleen mijn naasten die ik alle liefs,
gezondheid en voorspoed kon toewensen. Jullie ‘zolder’ zal na
een maand inmiddels wel vol liggen met ‘bergen’ voorspoed en
alles wat wenselijk is. Toch hoop ik dat jullie daarnaast ruimte
kunnen vinden om mijn allerbeste wensen aan jullie voor het
jaar 2022 een plaatsje te geven.
Ja, en dan ontkom ik er natuurlijk niet aan om nog even kort
terug te kijken op het jaar 2021. Een jaar, dat wederom voor het
overgrote deel gedomineerd werd door de coronavarianten Alfa,
Delta en op de valreep nog even de meest besmettelijke Omikron. Een jaar ook waarin we op 15, 16 of 17 maart hoopvol naar
de stembus gingen. Waarop vervolgens ons ‘gave’ landje het
hele jaar werd geregeerd door demissionaire ‘kopstukken’ met
hun jojobeleid. We struikelden van de ene persconferentie in de
andere. Een jaar ook waarin onze teflon premier, na een aantal
leugens over een functie elders, in april ‘deemoedig’ zijn hoofd
en rug boog. Maar lopende het jaar, zoals zo vaak, weer lachend
terugveerde om vervolgens de regie weer stevig in handen te
nemen.
Maar er was natuurlijk ook een aantal lichtpuntjes. Wat te denken van de ontwikkeling van ons dorpshart. Daar zijn onze
harten in 2021 toch al wat sneller van gaan kloppen. De contouren van het nieuwe dorpsplein zijn al enigszins zichtbaar en in
gedachten zie en hoor ik het toekomstig carillon. Het was ook
het jaar van de oplevering van onze nieuwe voortuin, de Randwijkse Waarden. Een gebied waar functies als natuur en recreatie prachtig zijn gecombineerd. Met elementen als bijvoorbeeld
een visstek, vogelobservatiepunt, en wandelpaden. Kortom, een
pareltje voor ons dorp. Dat geeft de burger hoop voor 2022, want

met de uitbreiding van een oeverwand voor de oeverzwaluw
en de aanleg van poelen voor amfibieën beschikt Heteren over
een bijzondere (toeristische) aanwinst.
Wat het nieuwe jaar ons verder zal brengen, is vooralsnog in
nevelen gehuld. Vaststaat, dat wij corona in welke variant dan
ook, voorlopig in onze nabijheid zullen moeten blijven dulden.
Mijn hoop blijft, dat de positieve werking van de vaccinaties de
nog resterende twijfelaars en ‘onwetenden’ in het nieuwe jaar
kan overtuigen. Mijn vrees is dat dit misschien wel een wat te
ijdele hoop zal zijn. Wat in ieder geval wel een zekerheid is, dat
wanneer jullie dit lezen er een nieuw kabinet is aangetreden.
We spreken nog net niet van oude wijn in nieuwe zakken maar
met een voortzetting van dezelfde partijen is er van de hoop op
nieuw elan en nieuw leiderschap nog geen sprake. Sterker, onze
premier gaf al snel aan dat hij onmogelijk een totaal ander mens
zou kunnen worden. Dus de vrees dat onze oppervos wel zijn
haren maar niet zijn streken zal verliezen zou wel eens bewaarheid kunnen worden.
Tenslotte heeft ook zijn sidekick Sigrid Kaag mij nog niet
kunnen overtuigen van haar verkiezingsroep om nieuw leiderschap. Het terugkomen op ‘hier scheiden onze wegen’ en
haar dubieuze rol op buitenlandse zaken wekken niet het vertrouwen om haar nu met ’s Rijks schatkist op te zadelen. Dat
Wobke – nu doorpakken – Hoekstra zich, zonder linkse ‘vriendjes’, aan Ruttes rechterzijde vastklampte, kon iedereen vooraf wel
voorspellen. Verrassend is wel dat hij als onbeminde ‘vriend’ van
diverse Europese hoofdsteden het buitenlandbeleid moet gaan
vertegenwoordigen. Het kleinste smaldeel van het nieuwe kabinet heeft ook een forse draai gemaakt. Gert Jan Seegers, die na
het laakbaar optreden van Mark Rutte toch heel stellig beweerde
niet meer met hem in zee te willen, schoof uiteindelijk gewoon
weer aan. Mijn hoop voor 2022 is dan ook, dat er individuele
ministers gaan opstaan die de grote problemen van ons land en
zijn burgers met daadkracht en empathie gaan aanpakken.
Mijn vrees is, dat ik mijn hoop voorlopig maar op dicht bij huis
moet richten; de realisering van het dorpshart en het bouwen
van veel meer woningen om de leefbaarheid van Heteren te versterken.
De Kerkuil.
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Frits van der Klift
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In de jaren tachtig was ik, als jonge jongen, een fervent verzamelaar van verschillende
voetbalspullen. Het allermooiste waren de voetbalplaatjes, waardoor ik de spelers
van de diverse clubs feilloos wist op te noemen. Zo kreeg ik het Panini verzamelalbum
van seizoen 1980-1981 in handen. In dat jaar speelde FC Wageningen weer eens in de
eredivisie. Ik bestudeerde de spelersfoto’s met een scherp oog, zodat ik ze op televisie
zou kunnen herkennen. In die tijd speelden de spelers nog zonder namen op de
achterkant van de shirts, dus het was in mijn geval erg handig dat ik de namen wist.
Bij de foto’s van de FC Wageningen spelers vielen namen als Bram Braam,
Gerdo Hazelhekke en Peter van der Ley op, maar de meest opvallende voor mij
was de man met de grote snor.

Niet zo’n grote snor als Abe van der Ban, maar toch
het was een grote snor, een mooie snor ook. In de jaren
80 had de helft van alle voetballers een snor, maar dit
was een echte snor. De snor van Frits van der Klift. Ik
bestudeerde de snor en besloot dat dit mijn favoriete
speler van FC Wageningen moest zijn. De man met de
grote snor was geboren in 1948, dus een snelle berekening leerde dat hij al tegen het einde van zijn voetbalcarrière moest zitten. De man met de grote snor raakte daardoor al snel uit beeld en nieuwe voetbalhelden
stonden op.
Halverwege de jaren tachtig liep ik met mijn spaarpot
de Nutsspaarbank, in mijn geliefde Heteren, binnen
en tot mijn grote verbazing zag ik dat ik mijn spaarpot mocht geven aan een man met een grote snor.
Ergens herkende ik die snor, maar ik kon natuurlijk
niet geloven dat dit de snor van Frits van der Klift was.
Zo maar, hier in Heteren! Mijn vader beaamde dat dit
wel degelijk het geval was en de snor van het plaatje uit
1981, was een levende snor geworden. Het viel mij op
dat deze man zo ontzettend aardig was en het werd in
de jaren die volgden steeds normaler om hem bij de
Nutsspaarbank te zien, als ik mijn spaarpot weer eens
kwam legen.
In de jaren 90 raakte ‘de snor’ een beetje uit beeld
bij mij. Dat had natuurlijk te maken met het feit dat
ik tiener was en andere interesses kreeg dan het verzamelen van voetbalplaatjes. Eind jaren 90 kwam
ik Frits weer tegen. Ik voetbalde in het eerste elftal
van SDOO en Frits was trainer van tegenstander
v.v. Dodewaard. Een ding viel me op. De snor was verdwenen, Frits had niets meer op zijn bovenlip hangen.
Ergens logisch, want zo hip als de snor in de jaren
tachtig was, zo fout was de snor in de jaren negentig. Ik
vond het toch wel mooi. ‘De snor’ was gewoon trainer
van de tegenstander van vandaag. Misschien vond hij

mij wel een goede voetballer. Dat zou toch mooi zijn!
Ik herinner me dat de wedstrijd een echte derby was.
Weinig goed voetbal, maar wel veel inzet, veel spierballentaal en legio gele en rode kaarten. Zelfs ‘de snor’
kreeg een rode kaart. Hij zal wel iets gezegd hebben
waar de scheidsrechter niet zo blij van werd. Wij wonnen die wedstrijd met 4-3 en werden dat seizoen met
overmacht kampioen van de 5e klasse F. Het volgende
seizoen zouden we Frits dus niet meer tegenkomen.
Een paar jaar later gebeurde het dan toch. ‘De snor’
werd trainer van SDOO. Wat mij opviel was dat hij
nog steeds even aardig was als toen hij bij de Nutsspaarbank werkte. Frits was ook een man van de
teambuilding. Na de wedstrijd even met zijn allen een
biertje drinken, ongeacht of er verloren werd. Ik was
in dat seizoen een belangrijke waterdrager. Frits zijn
waterdrager. Frits vertrouwde mij toe dat ik bij hem
altijd in de basis zou starten. Uiteindelijk kon hij die
belofte niet houden. Eerlijk gezegd had hij het volste
recht om mij buiten de basis te laten, want ik speelde
niet mijn beste voetbal op dat moment. Maar zoals iedere voetballer zou vinden, was ook ik het totaal niet
eens met deze zienswijze. Boos en stampvoetend verliet ik de bestuurskamer, na de mededeling van Frits,
nog naroepend dat ik wel in het tweede elftal zou gaan
voetballen en dat hij geen beroep meer op mij hoefde
te doen. Binnen een paar dagen was de lucht weer geklaard en uiteindelijk veroverde ik mijn plekkie wel
weer terug, maar toch bleef dit lang bij Frits tussen
zijn oren zitten. Jaren later vertrouwde hij mij toe
dat deze beslissing een foute keuze van hem was geweest. Hoe aardig! Zie je dat Louis van Gaal al doen? Ik
kon echter niet anders dan eerlijk toegeven dat hij het
volste recht had gehad om mij buiten de basis te laten.
Ik merkte wel dat ik een bijzondere band met Frits
had opgebouwd. Niet heel close of zo, want daarvoor

Lees verder op pagina 23
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scheelden wij te veel in leeftijd, maar ik vond Frits wel echt een
voorbeeld van hoe een mens moest zijn. Betrouwbaar en vooral
heel erg aardig. Ik vind hem nog altijd een van de aardigste mensen die ik tegen ben gekomen. We bleven altijd contact houden.
Een praatje bij de voetbalclub of in de supermarkt, een WhatsApp
sturen als Feyenoord weer eens had gewonnen. Frits is zelfs,
samen met Marian op mijn bruiloft geweest. Dat had ik in 1981
echt niet kunnen denken. Dat de man met de snor aanwezig zou
zijn op het moment dat ik de liefde voor mijn Suus liet bezegelen.
De laatste jaren ging het met de gezondheid van Frits erg achteruit. Zijn benen wilden niet meer en er moesten de nodige operaties aan te pas komen. Vervolgens leek het erop dat de ziekte
van Parkinson zich meester van Frits had gemaakt. Frits kwam
ook steeds minder vaak onder de mensen, dus nodigde ik hem
op een mooie zomeravond uit om een biertje te komen drinken, bij mij in de achtertuin. Dennis was er ook, maar die dronk
uiteraard cola. Daar zat ik dan met de man, die ik in 1981 alleen
nog maar van het voetbalplaatje kende. Maar het was niet meer de
man die ik had leren kennen. Hij leek vergeetachtig en het praten
ging hem ook wat moeilijker af. Anderhalf uur hebben we samen
gezeten, toen was hij moe en is hij naar huis gegaan. Kort daarop
kwam een geheel andere diagnose; kanker.
In de afgelopen anderhalf jaar heb ik met hem meegeleefd. Hij
kwam, samen met Marian, gelukkig nog vaak in de kapsalon van
mijn Suus. Frits bleef strijden, zoals hij in zijn voetballoopbaan

ook heeft gedaan, maar op een gegeven moment kwam dan toch
het bericht. Frits gaat deze strijd niet winnen. Ik ben ontzettend
blij dat Frits en Marian ons altijd meenamen in hun wel en wee,
waardoor we veel contact hielden. Soms een bakkie koffie, soms
een berichtje. Afgelopen zomer reed Frits met zijn nieuwe scootmobiel nog bijna onze tuinset aan gort. “Ik moet nog even wennen aan de gashendel”, was zijn droge commentaar. De foto’s en
filmpjes die we opgestuurd kregen vond ik toch steeds moeilijker
om onder ogen te krijgen. Frits was op, zoveel was wel duidelijk.
Op zondag 14 november 2021 kregen we het trieste bericht. Hoe
hij het voor elkaar gekregen heeft is gissen, maar gewoon op zondag om 14.30 uur gaan hemelen, dat is geen toeval. De man met de
grote snor is er niet meer, maar hij zit voor altijd in mijn hart!
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Riet en Joop

Joops molens!
Joop Driessen (88) is een bijzondere man. Hij is al heel wat jaren bezig om zijn voortuin in de Bremstraat
– en het straatbeeld in Heteren – op te vrolijken. In de afgelopen jaren heeft Joop twee molens gemaakt:
een wind- en een draaimolen. De windmolen is door Joop Brem-molen genoemd. De fraaie kunstwerken
hebben verlichting, kunnen echt draaien en zijn prachtig versierd met kiezelsteentjes. Een kassa, om
kaartjes voor de draaimolen te kopen, ontbreekt niet. De molens worden omringd door allerlei dieren

Joop: “Ik kan moeilijk stil zitten en ben altijd bezig.
Omdat ik 88 jaar ben gaat het wel wat langzamer
en kan ik niet meer urenlang achter elkaar knutselen. Daarom heeft het wel lang geduurd voordat de
molens klaar waren. Maar tijdens corona had ik tijd
over omdat veel dingen nier meer kunnen. Dat is wel
jammer hoor!”
“De motor van de draaimolen en de poppetjes heb ik
via internet besteld, ze komen uit Duitsland.

Mijn buurvrouw had een tafeltje dat ze weg wilde
gooien. Ik zei: “Geef maar hier, die poten kan ik wel
gebruiken voor de draaimolen.”
“Het was wel een hele klus hoor! En af en toe had ik
er geen zin meer in. Maar dankzij de steun van mijn
vriendin Riet heb ik het toch afgemaakt. En nu genieten we enorm als voorbijgangers even stilstaan om de
attracties te bewonderen.”

Foto: Guido Roncken / FotoRoncken.nl

van steen; kippen, hondjes, ganzen, schapen en een egel. Joop heeft er maanden aan gewerkt.
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Hart van Heteren

fontein en een carillon. Op sociale media hebben wij het ontwerp voor de fontein al gedeeld. We zijn druk in gesprek
met diverse fondsen en het ziet er goed
uit! We gaan ook voor een goed lichtplan
waarmee ook een jaarlijks lichtjesfestival
tot de mogelijkheden gaat behoren.

2022 is in volle gang en met de oplevering van het Hart van Heteren gaat het
een mooi jaar worden voor de Heterenaren. Zoals jullie allemaal kunnen zien
verandert de aanblik van het bouwterrein wekelijks. Muren die geplaatst worden, vloeren die gestort worden, het is
een levendige bedoeling.
Met de oplevering eind dit jaar in zicht
staan ook steeds meer inwoners op om
Inrichting Dorpshart
Heteren een impuls te geven. Inwoners
Eerder hebben we al gemeld dat om het die zich inzetten voor een jaarlijkse
toekomstige dorpshart levendig te ma- kermis, wielerronde en andere gezellige
ken wij ons inzetten voor de realisatie van en sociale initiatieven. Wil je ook een
enkele centrumobjecten waaronder een bijdrage leveren? Laat het ons weten!

Uiterwaardenplan
In de uiterwaarden worden de laatste puntjes op de i gezet. De afrit van de Kastanjelaan achter de Flessewinkel zal nog worden verhard. Op deze manier krijgen mindervaliden een betere toegang tot de uiterwaarden. De kano- en surfoevers worden
met zand aangelegd en de zwemoever wordt bijgewerkt zodat het mooier wegloopt.
Er zijn nu een aantal plekken waar de zwemoever te snel heel steil afloopt, wat
gevaarlijk is. Ook zijn er fietsenstallingen geplaatst bij de zwemoever. Er komen
nog een zwaluwwand en twee amfibieënpoelen. Zo is er een mooi samenspel van
recreatie en natuur.
Fietspadenplan

Er ligt een plan om de fietsroutes naar
SDOO en het Dorenweerd College veiliOosterpoorten
ger te maken. De provincie Gelderland
De doorgang op de dijk onder de Rijnbrug is op locatie geweest om de situatie en de
is één van de twee oosterpoorten van plannen te bekijken. Wordt vervolgd.
Heteren. In eerdere communicatie hebben we laten zien dat er een plan ligt om Nieuwe dorpsraadsleden
de herdenking van de oorlogsslacht- Ondanks vele mooie successen en lopenoffers bij Heteren visueel te maken door de projecten zijn er ook nog veel zaken
het gedeelte onder de brug bij het monu- die we graag zouden willen oppakken.
ment te betrekken. Midden januari zou- Daarom zijn wij op zoek naar nieuwe
den de provincie Gelderland, het Water- leden die ons team zouden willen en
schap, Rijkswaterstaat en de gemeente kunnen versterken! Wil jij je inzetten
Overbetuwe langskomen om de locatie voor Heteren en durf jij je nek uit te
te bekijken en om te overleggen hoe we steken? Wil jij niet aan de zijlijn toedit mooie plan tot uitvoering kunnen kijken? Overweeg dan om je aan te sluigaan brengen. Dit is vanwege de lock- ten bij de Dorpsraad. Neem voor meer
down helaas niet doorgegaan, maar dit informatie contact op met een van onze
overleg zal binnen afzienbare tijd alsnog dorpsraadsleden of stuur een e-mail
gaan plaatsvinden.
naar info@dorpsraadheteren.nl.

Toelichting terrein
Gerritsen
Er wordt veel gepraat over de toekomst van
terrein Gerritsen en dat is goed want dat betekent dat het leeft onder de Heterenaren.
Maar er is ook onduidelijkheid, daarom vanuit de Dorpsraad een update.
Ons doel: woningen én een activiteitenveldje!

De Dorpsraad heeft samen met de maatschappelijke organisaties vele pogingen ondernomen om alle belangen bij elkaar te brengen. Door het uitblijven van concrete uitwerkingen om te onderzoeken of een veldje
mogelijk zou zijn met behoud van hetzelfde
aantal woningen hebben we moeten besluiten zelf een ingenieursbureau in te huren. Zij
hebben aangetoond dat beide wensen goed
naast elkaar kunnen bestaan (zie afbeelding).
Het is dus geen keuze voor woningen of voor
een activiteitenveldje, het kan heel goed allebei. De toezeggingen van bijna alle politieke
partijen tijdens het verkiezingsdebat in 2018
en de intrede van de omgevingswet later dit
jaar geeft ons goede moed dat het college
voor dit plan zal kiezen.
Onze grondhouding is op de inhoud en in de
samenwerking tot oplossingen komen in het
belang van het dorp. Hierbij kijken we naar
hoe iets wel kan in plaats van hoe iets niet
kan. Hier is het Hart van Heteren een goed
voorbeeld van. De snelheid waarmee we dit
de laatste drie jaar voor elkaar hebben gekregen, laat zien dat als men in kansen denkt het
juist veel sneller en mooier kan!
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