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Wil je ook een artikel plaatsen namens jouw vereni-

ging, stichting, straat of ander initiatief in de volgende 

editie? Stuur dan uiterlijk voor 21 maart 2021 jouw 

artikel naar hetereninactie@peperbus-heteren.nl.  

Een bericht voor ‘Heteren in actie’ telt maximaal 

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

doende resolutie aanleveren. Op basis van beschik-

bare ruimte wordt de grootte van de foto aangepast. 

Huisvriend

Vertwijfeling, dat woord gebruikte onze eigen Kerkuil een jaar geleden toen hij 
vooruitkeek naar 2020. Hij had nog geen weet van Jaap van Dissel, R-waarde  
en viruswaanzin maar zijn sombere verwachtingen werden ruimschoots over- 
troffen. Uilen hebben nu eenmaal gevoelige ogen waarmee ze ook in het duister 
uitstekend kunnen zien.
Nu het eerste nummer van de Peperbus in 2021 verschijnt, zitten we in een lange 
lockdown. De wereld, het land én Heteren zijn een jaar in de pauzestand gezet. 
Maar als de knop weer om gaat, staan er hier nog mooie dingen te gebeuren. We 
mogen nog maar één gast thuis hebben. De huisvriend die ‘de Peperbus’ voor  
velen is niet meegeteld. Geniet er dus dubbel van!

Dank voor alle bijdragen aan de Peperbus

Meer dan tweehonderd Heterenaren hebben de afgelopen maanden met  
hun waardecheque van OverbetuweDoet de uitgave van ons kwartaalblad  
‘de Peperbus’ gesteund. Dat is een opsteker voor alle vrijwilligers, van de  
bezorgers tot en met de schrijvers, die zich inzetten voor dit magazine. Een  
bijzondere bijdrage van tweehonderd euro ontvingen we van de energiecoöpe- 
ratie WatBeters. Zo is het streefbedrag van 1.800 euro nagenoeg binnen.  
Waarvoor dank! Uit de goede-doelenpot van WatBeters gingen ook bijdragen  
naar het vernieuwen van de speeltuin aan de Crocusstraat/Narcissenstraat  
en naar het opknappen van de speelgelegenheid op het terrein van voetbal-
vereniging SDOO.

De cover: de Peperbus à la Van Gogh

Olijfbomen rondom de Peperbus? Dat is de artistieke vrijheid van Joop Aarns  
(74) die de afbeelding schilderde die deze keer de voorpagina siert. Het is niet 
moeilijk er de stijl van de beroemde Vincent van Gogh in te herkennen. “Ik zag  
de bomen die bij de toren staan en dacht het maar zo te doen, met die typische  
grillige stammen”, zegt Aarns. Hij pakte het schilderen een jaar of acht  
geleden op, toen hij een moeilijke tijd beleefde. Na verloop van tijd kreeg hij  
er liefhebberij in om in de stijl van Van Gogh te werken. “Dat trok mij aan.  
Zijn grove streken, de manier waarop hij vastlegde wat hij zag.” 
Meer schilderijen van Joop Aarns in de stijl van Vincent van Gogh, vaak ook 
naar het voorbeeld van de meester zelf, zijn onder zijn naam te vinden op  
Facebook.

De redactie.

IN MEMORIAM

Op 22 januari jl. is Ben Kranenborg op 58-jarige leeftijd, te midden van zijn dierbare 

gezin, overleden. Alhoewel Ben al een periode ziek was, kwam zijn overlijden toch 

nog onverwacht. Ben was naast buschauffeur ook een trouwe bezoeker van SDOO en 

kende door zijn eigen bedrijf ‘Beredruk’ ook vele Heterenaren. Zijn jovialiteit, humor 

en hartelijkheid typeerden hem als persoon. Wij zijn deze bezorger van het eerste 

uur van ons magazine dankbaar en wensen Renata en de kinderen veel sterkte toe.

Verschijningsdatum volgende editie  16 april 2021
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In het najaar van 2020 werd het uurwerk van de Peperbus onder handen genomen. Een tijdrovende en kostbare klus  

waardoor de Peperbus twee maanden lang maar een kale indruk maakte. DOOR JOHAN KROES
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Het onderhoud van het uurwerk van de Peperbus wordt al de-
cennialang door Daelmans Klokken & Uurwerken uitgevoerd.  
Zodoende zag Ralf van Veghel vorig jaar dat de verlichting kapot 
was en de verf aan het afbladderen was. Omdat de laatste gron-
dige restauratie al ruim twintig jaar geleden was – en de gemeente 
Overbetuwe nog wat geld te besteden had – werd de klok gedemon-
teerd en afgevoerd naar het Brabantse Lierop. De eerste halte in de 
restauratie was een bezoek aan een straalbedrijf, waarna de wijzer-
plaat, de cijfertekens en de wijzers in de grondverf wer-
den gezet. Vervolgens werd de wijzerplaat zwart 
geverfd. “Vroeger gebruikten we hiervoor syn-
thetische verf”, legt Van Veghel uit. “Alleen 
slaat dat op een gegeven moment wit uit. Nu 
doen we alles met twee-componentenverf. 
Dat is veel sterker.”

Gouden vloeipapier 

Voor de cijfertekens en de wijzers gebruik-
te Van Veghel gele verf. “Als vogels het blad-
goud beschadigen, dan houd je ongeveer de-
zelfde kleur.” Nadat alles geverfd was, konden 
de cijfertekens en de wijzers verguld worden. Dus 
niet met goudverf, maar met echt 24-karaats bladgoud. 
“Dit wordt gemaakt van afvalgoud van juweliers. Hier zitten niet 
direct de kosten in. Dat zit meer in het maken en aanbrengen van 
een soort gouden vloeipapier dat op het metaal wordt geplakt. 
Daarna moet dit drie weken drogen waarna het heel voorzichtig 
wordt schoongemaakt. Met een borsteltje van eekhoorntjeshaar, 
het zachtste wat er is. Met één wijzer ben je vaak een dag bezig en 
het luistert allemaal heel nauw. Als je het vervolgens gedaan hebt, 
dan schittert de klok weer als vanouds, zelfs als ik het licht in de 
werkplaats uit doe.” 

Nadat hij de gloeilampen vervangen had door ledverlichting en 
ook de motor die het wijzerwerk aandrijft helemaal vernieuwd 
had, kon het uurwerk weer op de Peperbus gemonteerd worden. In 

Heteren is zoiets geen probleem, maar als Van Veghel dit in grote 
steden moet doen, komt er meer bij kijken. “Dan heb je vaak een 
grotere hijskraan nodig, moet je allerlei vergunningen aanvragen, 
verkeersregelaars inschakelen en omleidingen maken voor de 
hulpdiensten. Dat kost dan vaak meer dan de hele restauratie bij 
elkaar.” 

Klussen op hoog niveau

Ralf van Veghel is al ruim tien jaar de baas van Daelmans 
Klokken & Uurwerken, één van de ongeveer drie 

bedrijven in Nederland voor dit soort klussen 
‘op hoog niveau’. Het meeste werk heeft hij 

in de ‘bible belt’ en Groningen en Friesland, 
waar meer kerkjes en klokken staan die het 
geweld van de Tweede Wereldoorlog over-
leefd hebben. Zo tikt er een imposant Fries 
uurwerk uit 1620 dat Van Veghel compleet 

gerestaureerd heeft en weer heeft opge-
bouwd in het kerkje van Minnertsga. Maar 

net zo makkelijk rukt hij uit voor een bliksem-
inslag in de kerk van Eindhoven die twee jaar 

geleden alle elektronica verwoestte. “Wat klokken 
betreft, bestrijk ik vier eeuwen aan kennis.” 

Makkelijke mensen

Dat Van Veghel de restauratie van het Heterense uurwerk nog in 
2020 kon uitvoeren, was voor zijn bedrijf een welkome opdracht. 
Door de lockdown in het voorjaar waren er namelijk veel klus-
sen weggevallen. “Normaal gaan de torens in het voorjaar in de 
steigers voor onderhoud. Een aannemer schakelt vervolgens ons 
in voor het specialistische werk aan de klokken en het uurwerk. 
Veel aannemers durfden het nu niet aan om deze steigers op te 
bouwen, want daarvoor betaal je al snel 100.000 euro per jaar.  
Uiteindelijk denk ik dat deze klussen wel weer terugkomen, want 
het onderhoud moet toch een keer plaatsvinden. In Heteren werk 
ik altijd graag. De gemeente werkt altijd goed mee.” 

Uurwerk
van de Peperbus weer 

bij de tijd
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In 1970 was het oude kerkgebouw van de Gereformeerde Kerk in de Dorpsstraat in een heel slechte 

staat en werd er besloten te verhuizen naar een noodkerk. Deze werd door de Stichting Steun Kerk-

bouw gebouwd in de Bremstraat achter de openbare bibliotheek. Het gebouw werd omgedoopt tot de 

Ark. In dit gebouw was ruimte voor de gereformeerde kerkdiensten, maar ook voor andere activiteiten.

DOOR SEBASTIAAN JANSEN

In drie afleveringen 

besteedt de Peperbus 

aandacht aan de 

jeugdsoos in Heteren. 

In het volgende 

nummer deel 2. “Wij hadden een jeugdsoos binnen onze kerk, maar 
er kwamen nooit meer dan ongeveer vijf kinderen. 
Het was eigenlijk jammer dat een mooi gebouw als 
de Ark niet voor diverse andere activiteiten en meer 
jeugd beschikbaar was. Je kan wel zeggen dat ik min 
of meer vanuit ideologisch en maatschappelijk oog-
punt het idee had om alle jeugd van Heteren bij het 
gebouw te betrekken en niet alleen vanuit onze over-
tuiging”, legt Han Marseille uit. “Wij wilden een ge-
zellig bijeenzijn organiseren met een serieus tintje. 
Wij hebben zelfs dokter Huisman een aantal malen 
uitgenodigd om de jeugd te informeren. Maar na een 
jaar merkten wij dat de jeugd pas na negenen, na het 
serieuze gedeelte, kwam om daarna bijeen te zijn. 
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De Stichting Jeugdwerk Heteren werd in het leven 
geroepen om de jeugdsoos te kunnen continueren.” 

Zaterdagavond

“In ongeveer 1974 heeft Han Marseille mij benaderd of 
een aantal vrienden en ikzelf geen interesse hadden om 
de zaterdagavond jeugdsoos nieuw leven in te blazen. 
Mijn neef Wim Nijenhuis, Albert Thomassen en ik 
vonden dit een mooi plan en wilden dit graag organi-
seren” vertelt Joke Nijenhuis, die in die tijd ‘voorzit-
ter en penningmeester’ van de jeugdsoos was. “Sub-
sidie was er niet. Het gratis gebruik van het gebouw 
kon je als subsidie zien. Maar verder was er geen geld 
vanuit de gemeente Heteren. We kregen in het begin 

dertig gulden. Daar kon je ook toen natuurlijk niet veel mee. We 
kochten er tweedehands veilingkisten mee, die we gebruikten als 
meubilair. Statafels werden geregeld en we timmerden zelf een 
bar op wieltjes in elkaar.” 

Rekening houden met de kerk

“We moesten er wel wielen onder maken, want de bar moest aan 
de kant voor de dienst de volgende zondag. Op zaterdagmiddag 
bouwden we de soos op en om middennacht moest het gebouw 
weer leeg en schoon zijn opgeleverd. De avond duurde ongeveer 
van 8 tot 12 uur. Daarna kwam de heer Hoencamp, de beheerder 
van het gebouw, controleren of wij het correct hadden achterge-
laten”, vertelt de handige klusser van stel, Albert Thomassen. “In 
het begin hadden wij een aantal aanvaringen met Hoencamp. Dan 
had hij kapot glas of zoiets gevonden en daar was hij natuurlijk 
niet blij mee. Het liep soms een beetje stroef tussen ons. Maar na 
een tijdje hebben wij hem een bos bloemen gestuurd en werd de  

relatie heel erg goed tussen de heer Hoencamp en ons. Hij 
kwam ons dan zelfs helpen als wij de boel gingen inrichten 

voor een gezellige zaterdagavond. Maar natuurlijk moes-
ten wij ons wel aan de regels van de kerk houden. Wij had-

den een zaaltje van ongeveer 8 bij 8 meter. De andere 
ruimtes moesten dicht blijven, want wij wilden niet dat 
daar zaken werden gesloopt of werden meegenomen. 
Zelfs een aantal orgelpijpen waren een keer meegeno-
men en die moesten natuurlijk voor de zondag wel 
weer terug in de Ark.”

Lelijke eend

“Wij hadden in het begin behalve de dertig gulden helemaal niets 
om mee te werken. Wij legden zelf geld in om een muziekinstal-
latie en elpees te kopen. Dit verdienden we terug met de opbrengst 
van de drankverkoop. Alles werd netjes genoteerd en ik hield de 
cijfers bij. Aan het eind van het jaar werden deze aan de stichting 
overgedragen. We regelden zelf de drank en deze werd dan bij 
mijn ouders op vrijdag in de Ranonkelstraat bezorgd, terwijl ik 
werkte”, weet Joke. “Op zaterdag brachten wij de drank met mijn 
Citroen 2CV, mijn Eend, naar de Ark. “

Succes

“De jeugdsoos was een groot succes. De jeugd kwam niet alleen 
uit Heteren. Uit alle buurdorpen kwamen de jongeren naar de  
zaterdagavond in de Ark. Vooral met Carnaval en Sinterklaas was  
het heel druk. We werden eigenlijk te groot voor het gebouw”, vertelt 
Albert. “De jeugdsoos werd in 1978 verplaatst naar de oude katho-
lieke school aan de dijk. “Wij hebben daar eerst de boel verbouwd. 
Wij moesten het geluid dempen en hebben de ruimte zo veel mo-
gelijk geluiddicht gemaakt. Verder hebben we een bar gemaakt 
en konden wij daar beginnen.” Joke en Albert trokken zich daarna 
terug uit de organisatie. “Ik kwam in het nieuwe gebouw niet veel 
meer in de soos. Ik was nog wel de voorzitter, maar kwam alleen  
sporadisch nog op vergaderingen”, gaat Joke verder. “Ik ging trou-
wen en ben er daarna mee gestopt. Het was een mooie tijd, maar het 
was genoeg zo.” 

Dit was het begin van een succesvolle jeugdsoos binnen Heteren,  
die jeugd aantrok uit alle hoeken van de Betuwe.

Albert Thomassen

Wim Nijenhuis

Joke Nijenhuis

De jeugd 
bijeengebracht door de Ark

(vervolg in de volgende Peperbus)
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Nog maar net bekomen van de rustigste kerstdagen en de 

meest kalme jaarwisseling stond ik op 4 januari, bijna uit 

gewoonte, met een mondkapje op voor een galmgat van 

mijn geliefde toren. Een terugblik op het jaar 2020 vervulde 

mij niet met vrolijkheid, maar het jaar zomaar vergeten of 

uitwissen kunnen we ook niet. Dit bizarre jaar blijft nog lang 

in onze herinnering.

Waarschijnlijk lezen jullie dit pas in februari, maar ik neem toch 
nog even de vrijheid om jullie allemaal een gezond en voorspoe-
dig nieuw jaar toe te wensen. Het liefst een jaar zonder mond- 
kapjes, die dan niet langs de weg worden gegooid maar in de daar-
voor bestemde afvalbak. En graag de mogelijkheid om elkaar  
weer te mogen aanraken. Het elkaar begroeten met drie lucht- 
of kletsnatte zoenen, wat we ooit ‘heel vroeger’ deden, mag wat 
mij betreft voorgoed tot het verleden behoren. Een gemeende 
handdruk of innige knuffel heeft volgens mij evenveel, zo niet 
meer betekenis. Het begin van 2020 was zoals altijd nog hoopvol 
en veelbelovend maar vanaf half maart belandden we met ons 
allen in een surrealistische omgeving. Normaal contact met fa-
milie, vrienden en overige medelanders was van het ene op het 
andere moment niet meer mogelijk. Ziekenhuizen en intensive 
cares stroomden vol en vele families hebben tot hun verdriet 
definitief van hun dierbaren afscheid moeten nemen. Ouderen 
in de verzorgingstehuizen, waaraan de ziekte voorbijging, ver-
eenzaamden of dreigden te vereenzamen. Contact vanachter 
een raam of buiten op veilige afstand was het hoogst haalbare. 
Scholen werden gesloten en digitaal lerende kinderen en thuis-
werkende ouders werden de nieuwe standaard op een doorgaans 
beperkt aantal vierkante meters. In de zomermaanden werd de 
ontstane bubbel even ontsloten en waanden velen zich in een  
bijna normaal leven. De horeca greep haar kans, bioscopen en 
theaters kregen weer lucht. Er werden vakantieplannen gemaakt 
waarbij de Hollandse kust de nieuwe Costa Brava werd. 

De Dordogne werd ingeruild voor Drenthe en Zuid-Limburg 
werd de Hollandse Vogezen. Al deze ‘vrijheid’ was naar alle waar- 
schijnlijkheid de aanleiding tot de tweede lockdown in sep-
tember. Wederom ging ons land deels op slot en met extra 
aanscherpingen in oktober en half december was een complete 
lockdown met de kerstdagen een feit. Deze doorgaans uit-
gebreide feesttraditie voltrok zich voor de meesten sober en  

alleen de traditioneel opgetuigde groene den zorgde nog enigs-
zins voor wat glans. Een jaarwisseling ‘zonder’ vuurwerk om 
de zorg te ontlasten, was met name voor de verkopende mid-
denstand en de jongeren een intense teleurstelling. Maar kende 
2020 dan helemaal geen lichtpuntjes? Natuurlijk wel, de waar-
dering voor onze zorgmedewerkers was met name in de eerste 
lockdown een hoogtepunt. Ook de sociale cohesie tussen de 
mensen bleek groter dan menigeen vooraf zou hebben gedacht. 
Wat zeker niet onvermeld gelaten mag worden, is de strijd van de 
twee (echte) Kamerleden Renske Leijten en Pieter Omzigt die het 
aangedane leed door onze belastingdienst aan een groep (‘frau-
derende’) ouders, vanachter gesloten deuren en vanuit zwartge-
lakte brieven en mailwisselingen, boven tafel wisten te brengen.

Een daarvoor speciaal aangestelde commissie deed de rest, door 
gênant hakkelende ambtenaren, vergeetachtige ministers en 
staatssecretarissen fijntjes doch onverbiddelijk door het stof te 
sleuren. Maar ook dichterbij huis kende 2020 een aantal hoogte-
punten zoals de voltooiing van het recreatiegebied ‘Randwijkse 
Waarden’, dat in zijn creativiteit en simpelheid een fantastische 
aanwinst is voor ons dorp Heteren. Het is steeds weer een genot 
om via het galmgat te zien hoeveel mensen daar dagelijks recreë-
ren. Al blijft het enigszins stuitend dat sommige hondenbaasjes 
menen dat ze de hondenlijn niet hoeven te gebruiken. Daarnaast 
hebben nog steeds flink wat bewoners moeite met de verwerking 
van hun afval.

De keuze om het restafval daar maar achter te laten en niet even 
mee naar huis te nemen, is natuurlijk een gotspe. Een ander 
plaatselijk hoogtepunt waaraan ik zeker niet voorbij wil gaan, is 
de start van de werkzaamheden aan het nieuwe centrum en dan 
met name voorlopig de Flessestraat. Hoewel de werkzaamheden  
natuurlijk altijd wel wat overlast veroorzaken, troost ik mij 
steeds weer met de gedachte hoe het er in de toekomst allemaal 
uit gaat zien. En dan zou het zo maar kunnen zijn dat wij na al 
die (slepende) jaren eindelijk gaan beschikken over een mooi en 
volwaardig centrum.

Mooier kun je het nieuwe jaar eigenlijk niet beginnen, hoewel 
er ontbreekt eigenlijk nog wel iets belangrijkers om 2021 tot een 
succes te maken. Die oh zo belangrijke prikken in onze arm tegen 
dat gevreesde virus. 

De Kerkuil.

Ongewilde terugblik

WWW.JACOBSHETEREN.NL

HETEREN bv

Verhuizingen 
Piano- en vleugel
transporten
Inboedelopslag

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

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

HRM + salarisadministratie

Administratieve dienstverlening

Bedrijfsfinanciering   Belastingaangifte

Belastingadvies   Accountancy

Meander 701, 6825 ME Arnhem
(026) 369 83 00   info@ditismeer.nl

www.ditismeer.nl

‘ wij betalen graag Zo weinig 
mogelijk belasting, u ook?’
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Wat maakt dat Marco, Angelique, Sanne en Timo Methorst zoveel 
energie steken in het versieren en verlichten van hun huis en tuin 
aan de Bretagnesingel? Terwijl Marco en Angelique aan het vertel-
len zijn, trekt de driejarige Timo aan mijn mouw en wijst naar het 
sprookjesachtige winterdorp op de grote tafel in de woonkamer. 
“Kijk, een draaimolen en kijk, daar nog een draaimolen!” Marco 
vult aan: “Met draaimolen bedoelt hij de molen.” De onbevan-
gen Timo zal nog diverse keren aan mijn mouw trekken; voor de 
schaatsende kinderen, het huis van snoep en de Julianaschool met 
daarachter het vuurwerk. Er is ook zoveel te zien!

“Kijk, dit is een foto van tien jaar geleden”, zegt Angelique. “Toen 
zijn we ook buiten begonnen, met die strengen langs de dakgoot. 
De zogenaamde slangverlichting was toen helemaal hot. En dit is 
twee jaar verder en komt er een boog bij en al wat meer gekleurde 
verlichting. In de loop der jaren zijn we de kunststof poppen – de 
zogenaamde blow molds – gaan verzamelen via Marktplaats. Er 
zijn misschien een paar stukken die in Nederland gefabriceerd 
zijn. Het merendeel is echter Amerikaans. Sommige zijn al oud, 
uit de jaren zestig.”

Het gevoel van Angelique: “De gezelligheid van vroeger, je wil toch 
het kneuterige van toen terughalen. Die kerstboom die daar staat, 
daar zitten allemaal ouwe ballen in. En daar zit de piek op die mijn 
moeder vroeger had toen ik klein was. Voor mij is dat kerst; een 
boom met kleur en ouwe ballen, het moet een beetje kitsch zijn. 
En dan samen met mijn gezin, want dat staat op één en gaat altijd 
voor. Net als vroeger bij mij thuis.”

“Bij mij was dat vroeger wel anders”, gaat Marco verder. “Mijn  
vader was vaak periodes weg, hij zat in de wegenbouw. Hij was vaak 
’s avonds laat thuis. Dus meestal zaten we niet met elkaar aan ta-
fel. Maar met de kerst was er wel de gezelligheid van met z’n allen 
aan tafel. Later namen we mijn ouders in de herfstvakantie mee 
en gingen we kerstdorpjes kijken, eerst in Overvecht en later in  
Duiven. Een gezellig dagje uit met de hele familie was dat!”

Sanne roept: “Kijk, daar staan weer mensen te kijken! Achter de 
boom zie ik er eentje staan. Dat is de oma van Guusje!” Marco: “We 
kijken ook zelf altijd en zwaaien lief terug. Je geeft de mensen ook 
een lach op het gezicht. Je ziet ze al lachen en zeggen: ‘kijk oma’ of 
‘kijk opa’, dat vind ik prachtig. Het valt wel op dat er dit jaar meer 
mensen langskomen om te kijken. Om een uur of vier doe ik de 
lampjes aan en komen de hele kleintjes met opa’s en oma’s al kij-
ken. Vaak vragen de kinderen aan hun ouders om even langs te 
rijden met de auto.”

“We doen wat met Pasen, met de herfst, met sinterklaas en sinds 
twee jaar ook met Halloween. Na Sinterklaas breken we meteen af 
en beginnen met opbouwen van Kerst. We willen het dan wel zo 
snel mogelijk klaar hebben en het blijft staan tot Driekoningen. 
De meeste poppen gaan daarna bij mijn vader in de schuur en 
een gedeelte wordt opgeslagen op mijn werk. Het nadeel van de 
poppen is dat ze veel ruimte innemen, je kunt ze niet inklappen. 
We hebben nog veel meer verzamelingen; Pepsi en Coca-Cola. 
En ansichten van Heteren, daar heb ik ouwe boeken van. En alle  
‘Peperbussen’ heb ik bewaard en krantenknipsels van vroeger heb 
ik nog. We vinden het allebei gewoon leuk. Angelique heeft het 
van haar vader, die was ook een alles-verzamelaar.” 

Marco: “Eigenlijk ben ik altijd een beetje kind gebleven. Zelf vind 
ik de vliegende arrenslee met het rendier het allermooist, die zie 
je heel weinig. Die staat hierachter in de tuin, op het dak van de 
schuur. En voor in de tuin hangt de luchtballon met de kerstman. 
Met name de kleuren van de luchtballon zijn prachtig. Ik heb er 
speciaal een paal voor gemaakt om hem op te kunnen hangen. Wat 
we ook leuk vinden – en dat vinden de kinderen ook heel leuk –  
zijn de bewegende dingen. De kerstman uit de schoorsteen, de  
zwaaiende hand en de kerstman met het gezichtje dat draait. Dat 
zijn hele leuke items. We halen ze uit het hele land. Van de kerstman-
nen en sneeuwpoppen hebben we er nu ongeveer vijfentwintig.”

Wanneer ik met de familie Methorst naar buiten loop, zie ik een 
vader met zijn dochtertje staan. Het meisje is ongeveer even oud 
als Timo. Hij loopt naar haar toe en samen kijken ze vol verwonde-
ring naar de vriendelijke kerstmannen in hun rood-witte pak en 
de sneeuwpoppen met gekleurde shawl en hoge hoed.

Een ding weet ik zeker; Timo zal net als zijn vader altijd een beetje 
kind blijven!

“Eigenlijk zijn we klein begonnen met een paar dorpsgezichtjes. We gingen namelijk altijd naar tuincentrum Overvecht in 

Beuningen. Daar hadden ze de serie ‘typisch Hollands’. En dan koop je er steeds iets bij, een huisje en een paar poppetjes. 

Kerstdorpen waren net in opmars. Het was alleen nog niet zo’n hype, zoals nu bij de Intratuin in Duiven bijvoorbeeld.” 

DOOR JELLE LOOSMAN

Het mooiste kersthuis 
van Heteren staat aan 
de Bretagnesingel
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Zaterdag 12 december werden langs 
de Rijn, Waal en Maas op zeventig  
plekken dijkdoorgangen afgesloten. 
Dit in het kader van de jaarlijkse oefe-
ning en inspectie van Rijkswaterstaat. 
Om het hoge water tegen te houden, 
worden de zogenaamde coupures (ge-
metselde dijkwanden die aan weers-
kanten van de weg in de dijken zijn ge-
plaatst) afgesloten. Hiertussen werden 
in het verleden schotbalken geplaatst in 
combinatie met zandzakken.

In samenwerking met Van de Bijl &  
Heierman B.V. uit Opheusden wordt 
sinds zes jaar gebruik gemaakt van tien 
big bags van vier kuub om de dijkdoor-
gang op de Kastanjelaan af te sluiten. De 
big bags worden op een groot zwart zeil  
geplaatst en de gaten worden opgevuld 
met kleine zandzakken. Vervolgens wordt 
het zeil over de zakken getrokken om alles 
op de plek te houden.

DOOR SUZANNA KOLENBRANDER

Oefenen voor 
hoogwater
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Overbetuwe 
Doet en 
Fun4kids
Ondanks het niet kunnen houden van 
de speelweek 2020 heeft het bestuur niet 
stilgezeten. We hebben een groot deel 
van de tijd gestopt in het formuleren 
van goede initiatieven voor Overbetuwe 
Doet om zo extra spullen aan te schaffen 
of te vervangen. Dan blijkt toch dat de  
bewoners van Heteren en omstreken 
(Zetten, Driel) ons een warm hart toedra-
gen en alle initiatieven gerealiseerd kon-
den worden.
Reeds uitgevoerde initiatieven zijn: zes-
tig hesjes voor de vrijwilligers om beter 
op te vallen, twee grote inklapbare tafels 
en twintig stapelbakken om de spullen 
goed te ordenen.
Nog uit te voeren: nieuwe tent voor hut-
tenbouw, lekvrije drankcontainers met 
minder kans op wespen, stroomverdeel-
kast, soldeerbouten en veilige, spatwater-
dichte verlengkabels voor de kooktent. 
Het geld hiervoor is al binnen. Allemaal 
goede spullen waarmee we jaren vooruit 
kunnen. Iedereen hartstikke bedankt!

Bestuur, vrijwilligers en alle kinderen 
Fun4kids

Betere hulp voor mensen met kanker 
door Oncologie Netwerk Overbetuwe 

Het coronavirus maakte het al een rare zomervakantie. Niet alleen omdat we niet op 
vakantie konden gaan. Maar ook omdat de speelweek van Fun4kids werd afgelast. Deze 
stond al een jaar vast, het programma was klaar en we hadden zelfs een ‘last minute’ 
programma om de kinderen van Heteren toch nog een leuke vakantie te kunnen geven, 
maar het mocht niet zo zijn. Jammer voor de vrijwilligers, het bestuur en zeker voor de 
kinderen. 
Op het moment van schrijven – de eerste vaccinaties zijn gezet – bestaat een soortge-
lijke situatie. Wat kan er, wat mag er, wanneer collecteren, hoe dicht mogen we bij elkaar 
zijn? Allemaal vragen waar we hopelijk in de nabije toekomst antwoord op krijgen en zo 
volle bak aan de slag kunnen om dit jaar een spetterende speelweek te organiseren van 
23 t/m 27 augustus, in week 34.  Bestuur Fun4kids

Steeds meer mensen overleven de ziekte 
kanker. Dat is goed nieuws, maar het be-
tekent niet dat ze geen problemen onder-
vinden als gevolg van de ziekte. Het komt 
vaak voor dat er nog jarenlang restklach-
ten zijn, zoals bijvoorbeeld vermoeidheid, 
angst of een verminderde conditie.

Daarvoor is het Oncologie Netwerk Over- 
betuwe opgericht. Het net-
werk wil de kwaliteit van 

leven verbeteren van mensen met kanker 
en hun naasten door het aanbieden van 
kwalitatief goede zorg en ondersteuning 
dichtbij huis. Deze zorg is laagdrempelig, 
multidisciplinair en afgestemd op de per-
soonlijke wensen en behoeften. 

In Arnhem en omgeving zijn inmiddels 
veertien oncologische netwerken actief. 
De netwerken en hun activiteiten worden 
gesteund en gecoördineerd door Onco-
logie Netwerk Midden Gelderland. 

SGO zoekt vrijwilligers die iets voor anderen betekenen een belang-
rijk levensmotto vinden!

Binnen onze gemeente is ontzettend veel te verbeteren voor men-
sen met een beperking. Het is erg belangrijk dat de Stichting Gehandi-
captenplatform (SGO) zich hiervoor inzet. Bijvoorbeeld in de rol van  

belangenbehartiger en adviseur bij de gemeente. We zijn al bijna vijfentwintig jaar ac-
tief! Deskundigen, met en zonder ervaring, die meedenken op het gebied van wonen,  
toegankelijkheid en participatie zijn van harte welkom. We zoeken actieve, algemene 
bestuursleden, meer vertegenwoordigers uit Heteren én gewoon meedenkers/doeners.  

Daarnaast werken we projectmatig. Dit heeft het afgelopen jaar onder andere geleid tot 
het binnenhalen van een prijs van de ANWB voor het aanpassen van speeltuintjes zodat 
kinderen met en zonder een beperking kunnen meespelen. Voor de Randwijkse Waar-
den hebben we ons tien jaar lang ingezet om het gebied voor iedereen toegankelijk te 
maken. We missen daar nog wat kleine dingen, zouden bijvoorbeeld graag een vlonder 
over het strand tot in het water laten maken zodat mensen die minder mobiel zijn ook 
het water in kunnen. En de organisatie van een – helaas door corona uitgesteld – groot 
feest voor kinderen met een beperking. 

Meer informatie over de SGO is te vinden op sgo-overbetuwe.nl

“Iets voor anderen betekenen”

Help elkaar met helpeninoverbetuwe.nl

Speelweek Fun4kids
 

Maandag 21 december hebben wij, 

Cynthia Schrijner en Heidi Luiken, 

kerststukken gebracht bij Zorg-

centrum Liefkenshoek voor op de 

tafels van de bewoners. Wij hopen 

dat dit de Kerst extra feestelijk heeft 

gemaakt in deze bizarre tijd. Ook voor 

alle medewerkers hebben we een 

lekkere traktatie gebracht. Wij hebben 

via Facebook al veel leuke reacties 

ontvangen en hopen dat dit nieuwe 

initiatieven voortbrengt.

Op ontdekking 
bij kinderopvang de 
Vogeltuin in Heteren

Met haar dagopvang (0-4 jaar) en BSO 
locatie (4-12 jaar) is Skar al jaren actief in 
Bredeschool de Vogeltuin aan de Flessen-
straat. Eerder bekend onder de namen 
de Vuurvlinder en de Vuurvogel. De in-
tensieve samenwerking met de scholen 
werkt positief voor de kindontwikkeling. 
Het uitdragen van één naam wordt daar 
nu onderdeel van. 
Skar werkt vanuit de pedagogische visie: 
‘Welbevinden en betrokkenheid’. Kinde-
ren die lekker in hun vel zitten, ontwik-
kelen zich optimaal. Daaraan bijdragen 
is voor Skar de belangrijkste taak. Door 
een warme sfeer te creëren. En minstens 
zo belangrijk: door uit te gaan van wat 
kinderen zelf kunnen, hoe klein ze ook 
zijn. De kinderen krijgen de ruimte om 
het zelf uit te vinden en op eigen wijze 
op ontdekking te gaan. Een keer te vallen 
en weer op te staan. Samen te lachen. En 
vooral eens buiten de lijntjes te kleuren.

Kijk voor meer informatie op: skar.nl/

locaties/overbetuwe/heteren/vogeltuin

Eind oktober vielen de Overbetuwe Doet [1]waardecheques op de deurmat. Tot 1 decem-
ber konden de cheques geactiveerd worden. In heel Overbetuwe werden ruim 20.000 
waardecheques van € 7,50 verstuurd waarvan maar liefst 45%gebruikt is. 
Zonde van al die waardecheques die niet zijn ingezet? Ja, want hoe meer inwoners be-
trokken, hoe meer mensen ook op andere wijze bij kunnen dragen. Er gaat echter geen  
geld verloren als niet alle cheques worden verzilverd. Bij het bepalen van de waarde van  
de cheque wordt er rekening mee gehouden dat maar een deel wordt geactiveerd.  
Tijdens deze ronde hebben bijna zestig initiatieven voldoende gespaard, waarvan negen- 
tien in ons dorp!

De volgende waardecheque wordt begin april 2021 verstuurd naar alle huishoudens in 

Overbetuwe. Zelf ook een idee? Aanmelden van nieuwe initiatieven kan het hele jaar door 

op OverbetuweDoet.nl

2e ronde Overbetuwe Doet 2020
 

Contact opnemen met het netwerk kan via: 

overbetuwe@oncologienetwerkmiddengelderland.nl of (06) 30 41 37 80

Alle zorgverleners in het netwerk vind je op: www.oncologienetwerkmiddengelderland.nl

een leuke activiteit of een vrijwilliger te 
vinden.Verenigingen en organisaties kun-
nen zich op helpeninoverbetuwe.nl prima  
profileren en al hun vrijwilligers heel mak-
kelijk een groepsbericht sturen. Helpenin- 
overbetuwe.nl is onderdeel van de over-
koepelende website Geldersehanden.nl. 
Door samenwerking met elf andere ge-
meenten in Gelderland is er een ruim aan- 
bod van workshops en e-learning. Met de 

lancering van helpeninoverbetuwe.nl is  
er nu één platform, dat de websites Over-
betuwevoorelkaar.nl en Vrijwilligerswerk-
gelderland.nl/Overbetuwe vervangt.

Nieuwsgierig geworden? Neem dan een 

kijkje op helpeninoverbetuwe.nl

Wil je wat doen voor een ander? In een ver-
eniging of organisatie? Of heb je misschien 
wel zelf hulp nodig? Ga naar helpenin- 
overbetuwe.nl en plaats je hulpaanbod  
of hulpvraag. Als vrijwilliger kun je zien  
welke hulpvragen en vacatures er zijn. 
Heb je hulp nodig voor jezelf, jouw ver-
eniging of jouw organisatie? Dan zie je 
het aanbod van mensen die wat willen 
doen. Er zijn slimme zoekfilters om snel 
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Ook een artikel plaatsen…

Wil je ook een artikel plaatsen namens 

jouw vereniging, stichting, straat of ander 

initiatief in de volgende editie? Stuur 

dan uiterlijk voor 21 maart jouw artikel 

naar hetereninactie@peperbus-heteren.

nl. Een bericht voor ‘Heteren in actie’ telt 

maximaal 140-150 woorden. Eventuele 

foto’s graag met voldoende resolutie aan-

leveren. Op basis van beschikbare ruimte 

wordt de grootte van de foto aangepast.  

De volgende Peperbus verschijnt op  

16 april 2021. 

De vlindertuin begint 
groen te worden

Het jaar 2020 was voor de vrienden van 
de vlindertuin een jaar met grote dro-
men. De transformatie van een paarden-
bak naar een bloeiende tuin voor mens en 

dier. De plannen lagen klaar en dan van de een op de andere dag kun je niet meer aan de 
toekomst werken. Ook het project met de Haafakkers is door de sluiting van de scho-
len niet helemaal uit de verf gekomen. Erg jammer. Na een paar weken hebben we de 
draad weer opgepakt want in zo’n grote tuin kun je makkelijk op anderhalve meter van 
elkaar werken. Tuinieren is werken aan de toekomst. In 2021 gaan we verder met het 
aanplanten van de tuin en hopen dat we bijzondere activiteiten kunnen 
organiseren. De vlindertuin wordt een plek om te ontmoeten, verbinden 
en te genieten. 

Graag tot ziens. Vrijwilligers vlindertuin

Zoals veel mensen weten, hebben vooral 
de ouderen onder ons erg te lijden onder 
het coronavirus. De kinderen en klein-
kinderen komen door de maatregelen 
minder vaak bij opa en oma, wat leidt tot 
veel verdriet. Zij voelen zich eenzaam en 
zeer verdrietig. Dit maakten mijn zoon 
en ik mee toen wij de ramen aan het was-
sen waren. Een lieve bejaarde bewoonster 
vertelde, met de tranen in haar ogen, dat 
ze zich opgesloten voelde en haar kin-

deren en kleinkinderen verschrikkelijk 
miste. Dat ging mij aan het hart en ik had 
tranen in mijn ogen.

Ik had met haar en met haar mede- 
bewoners te doen en wilde voor hen iets 
leuks regelen. Daarom ben ik naar de 
Amarillesshop in Driel gegaan en liet 
daar dertig mooie boeketten maken. In 
deze tijd kunnen de ouderen wel wat  
extra liefde en aandacht gebruiken. Ik 

Michel en Jordi Kanters verwennen 
ouderen in Liefkenshoek  

Help jij een gezin in Overbetuwe, kan jij er voor hen zijn? 
brek of spanningen in je relatie. Meestal 
lukt het je om zelf de problemen op te 
lossen. Maar soms is het een opluchting 
als iemand tijd en aandacht voor jou en 
je kinderen heeft. Een luisterend oor of 
iemand die een handje kan helpen bij het 
regelen van praktische zaken. Of af en toe 
de kinderen bij een vertrouwd persoon 
kunnen laten spelen en logeren. Een vrij-
williger van Forte Thuis kan dat steuntje 
in de rug zijn. 

Wie weet ben jij die vrijwilliger! Meld je 
aan! Wij bieden je een voorbereidende 

cursus, interessant vrijwilligerswerk dat 
voldoening geeft, gezellige contacten 
met andere vrijwilligers en ondersteu-
ning en begeleiding door de coördinator 
van Forte Thuis.

Wat wij van jou vragen is aandacht en tijd, 
een positieve levenshouding en ervaring 
in het opvoeden van kinderen. Begrip en 
inlevingsvermogen zijn belangrijker dan 
diploma’s.

Ben je enthousiast geworden en wil je 

graag meer informatie? Neem dan contact  

met ons op! Dorette van Lieshout,  

Coördinator Forte Thuis: 06-82648521 of 

085-0406066. Mail dorette.van.lieshout@

fortewelzijn.nl 

Gezocht in de gemeente Overbetuwe: lo-
geergezinnen of gastgezinnen. Vooral voor 
in het weekend! Heb jij in jouw hart, in  
jouw huis en in jouw gezin ruimte over voor 
één of een meerdere kinderen? Kun jij hen 
af en toe een hartelijk huis, een leuke en  
veilige plek bieden? 
Forte Thuis biedt ondersteuning aan ge-
zinnen met kinderen van 0 tot 12 jaar die 
in een moeilijke situatie verkeren. Als ge-
zin kun je in een situatie terecht komen 
waarin alles niet zo goed loopt. Dat kan 
zijn door ziekte, moeilijkheden met de 
kinderen, weinig sociaal contact, geldge-

hoop dan ook dat veel anderen mijn voor-
beeld zullen volgen en de ouderen onder 
ons wat extra liefde en aandacht geven.

Met vriendelijke groeten,

Jordi en Michel Kanters 
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Mary, Daan en Fayen van Alst
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DOOR LOUIS VAN DE GEIJN

Het is een stuk stiller geworden op de Heterense plas. De bedrijvigheid wijkt voor de natuur. Langzaam nemen de steltlopers, 

de aalscholvers, de futen en de oeverzwaluwen het over van de baggeraars. Wie blijven, zijn de sportvissers en de vele  

wandelaars die een nieuw ommetje hebben gevonden op de Heterense uiterwaarden.

Stille wateren,

18

geruime tijd bezig. Onder de wateroppervlakte is een flinke berg 
zand blijven liggen dat niet geschikt is voor de industrie. Daarmee 
worden de komende tijd aan de westkant van de plas drie eiland-
jes opgespoten die een geschikte leefwereld moeten gaan vormen 
voor allerlei soorten watervogels. Vandaar dat aan die kant een 
uitkijkpost is gemaakt waar liefhebbers het waterwild kunnen  
bekijken zonder het te storen.

Voor de Dekker Groep was het niet de eerste keer dat de zand-
winning gecombineerd werd met de ontwikkeling van natuur en 
recreatie. Wel een primeur was dat de inrichting van het gebied 
is gebeurd in samenspraak met een klankbordgroep met o.m. de 
Dorpsraad en – via een speciale Facebook-pagina – ook in direct 
contact met belangstellende inwoners. Dat is goed bevallen, ver-
telt projectleider Frank Visser. Die samenwerking leverde zelfs 
een Europese prijs op.

Commentaar was er ook. Voor sommige Heterenaren is 
vooral de naam Randwijkse Waarden tegen het zere been, 
zeker nu die prominent is te lezen in de stalen wand van 
het vogeluitkijkpunt. Visser: “Dat is een historische 
naam, die hebben wij natuurlijk niet bedacht.” In het be-
stemmingsplan uit 2006 heette het gebied ook zo. Op een 
bekende landkaart uit de achttiende eeuw is overigens 
sprake van de ‘Randwijcksche en Hetersche waarden’. 

Voor Frank Visser en zijn collega’s bij Dekker is het werk 
in Heteren nu grotendeels gedaan en zal het project 
Randwijkse Waarden in 2023 helemaal zijn afgerond. 
De zorg voor het gebied is toevertrouwd aan Geldersch 
Landschap en Kasteelen, een organisatie die rijke ervaring 
heeft met het beheer van natuur en landschap. 

De afgelopen vier jaren heeft de Dekker Groep uit IJzendoorn 
ongeveer vijf miljoen ton industriezand en een half miljoen ton 
grind opgezogen uit de uiterwaarden bij Heteren en dat materiaal 
in verscheidene kwaliteiten afgeleverd aan de beton- en asfalt- 
fabrieken. Meer dan zestig miljoen goed gevulde kruiwagens.

Afhankelijk van de waterstand is de plas nu op het diepste punt  
24 meter diep. Meer voor het oog zichtbaar is dat de plas, in  
het dorp de ‘De Put’ genoemd, vooral veel groter is geworden  
nu de oude Steenoord is weggegraven en de plas naar het westen 
is uitgebreid. Met een wateroppervlakte van vierhonderdduizend  
vierkante meter heeft Heteren zo een serieus binnenmeer ge- 
kregen.

In december heeft Dekker de grote installaties weggesleept op weg 
naar een volgende klus. Een kleinere baggerinstallatie blijft nog 
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HANS WITTE “Iedere dag kom ik in de uiterwaarden en maak een 

wandeling met mijn hond. Wat een fantastisch gebied en wat heb-

ben alle betrokken partijen hun best gedaan om er iets moois van 

te maken. En dat laatste is zeker gelukt! Ook is er tijdens de aanleg 

goed geluisterd naar de opbouwende kritiek die er af en toe was. 

Denk bijvoorbeeld aan het verwijderen van het dubbele hekwerk 

langs de Rijn. Het losloopweiland voor honden is ideaal. Waar zie 

je dat elders in de Betuwe. Het is een komen en gaan van honden-

bezitters die hun viervoeter kunnen laten rennen en spelen. Ook 

het treffen van anderen is ontzettend leuk en het zijn al lang niet 

meer alléén Heterenaren. Het levert een mooie bijdrage aan het 

sociale leven van Heteren. Kortom, een aanwinst voor Heteren!”

TOON VAN ASSELDONK “Als inwoner van Randwijk heb ik de 

laatste jaren met bewondering staan kijken hoe mooi het wordt in 

de uiterwaarden bij Heteren. Nu ik wat meer tijd kan nemen voor 

andere dingen dan werken, ga ik met grote regelmaat (minstens 

een paar keer per week) richting Heteren wandelen en maak dan 

altijd ook een wandeling door dit prachtige gebied. Bij elk seizoen 

weer anders, altijd mooi en meestal kom ik ook nog wel wat  

bekenden tegen. Een aanwinst voor Heteren, voor Randwijk en 

dus voor heel Overbetuwe.” 

MARY VAN ALST “De Heterense waarden is een mooi gebied 

geworden om te lopen. Ik kom er graag met de kinderen, om te 

spelen, te lopen en in de zomer heerlijk te vertoeven bij het water. 

Het is naar mijn mening een echte aanwinst.”

JAN VAN BRAKEL “Sinds de aanleg van ons nieuwe recreatie-

gebied ben ik er als wandelaar regelmatig te vinden. Met de 

verharding van het pad ben ik blij. Het loopt nog makkelijker, De 

afgelopen zomer gaf onze nieuwe recreatieplas de mogelijkheid 

om na je werk nog even aan en in het water te ontspannen. Dit 

heb ik op regelmatige basis gedaan. Waarom naar een andere 

plaats als wij nu deze voorziening hebben? Persoonlijk ben ik er 

zeer gelukkig mee!”

MARC BLOKZIJL “Met veel plezier ga ik dagelijks de deur uit voor 

een stevige wandeling van één tot anderhalf uur rondom Heteren. 

Ik varieer mijn route regelmatig, maar één gebied komt al bijna 

standaard in elke wandelroute terug. Het nieuw aangelegde gebied 

in de Heterense uiterwaarden! Genietend van het prachtig aan-

gelegde wandelpad plus het gevoel van ruimte en vrijheid maken 

het nieuwe gebied rondom de ons bekende “Put” als een absolute 

verrijking voor Heteren! Zelfs in de huidige donkere dagen kom je 

er dagelijks en op elk uur van de dag vele wandelaars tegen, ook 

zie ik steeds een groepje jongens, onder wie mijn jongste zoon, om 

de dag een frisse duik nemen en drie tot vier minuten in het water 

blijven als frisse opstart van de dag. Je moet het maar durven! “De 

Put 2.0” belooft een gezellig recreatie- en beweeggebied te worden 

als het straks zomer wordt en het strand vol ligt, er op de speel-

velden gevoetbald of gevliegerd wordt, de wandelaars en hard- 

lopers het mooie wandelpad gaan delen of natuurliefhebbers 

vogels gaan spotten!

diepe gronden

Wandelaars hebben hun vaste 

ommetje gevonden langs de plas
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DOOR JOHAN KROES

Verhuizen is emotie

20

Tjerk en Gera Koopmans

Tjerk en Gera Koopmans-Jacobs hebben eind 2020 het bedrijf Jacobs Heteren BV overgedragen aan hun opvolgers. Daarnaast 

zijn ze al decennialang actief betrokken bij het wel en wee van Heteren en de gemeente Overbetuwe. Tijd voor een terugblik. 

De wortels van het bedrijf voeren meer dan honderd jaar terug, 
toen de opa van Gera in 1913 aan de dijk tussen Heteren en Driel 
begon als melkrijder. De boeren zetten hun melkbussen na het 
melken nog bij de weg en die werden door hem naar de melk- 
fabriek bij de huidige John Frostbrug in Arnhem vervoerd.  
Daarnaast had hij een bodedienst en vervoerde hij zand en grind. 
De vader van Gera nam het bedrijf over en naast het melkrijden, 
kwam de nadruk steeds meer op transport van andere goederen 
te liggen en zodoende kwam ook de eerste verhuisklus langs. Dat 
was in de tijd dat Gera in 1955 aan de Onze Lieve Vrouwenstraat 
geboren werd en Heteren nog maar uit een paar straten bestond. 
“Vanuit ons huis keken we uit over de weilanden”, lacht Gera.  
“Heteren was toen nog een ‘lintdorp’ en je wist precies wie katho-
liek en wie protestants was.”

Stressvolle gebeurtenis

Na de HBS in Zetten ging Gera fysiotherapie studeren, waar ze 
Tjerk Koopmans ontmoette die dezelfde studie volgde. Hoewel 
Gera daarna zelf nog enkele jaren als fysiotherapeut in ‘Het Dorp’ 
in Arnhem werkte, koos Tjerk voor een andere loopbaan. Hij 
kwam namelijk in het bedrijf van zijn schoonvader te werken. Het 
verhuizen van mensen nam steeds meer tijd in beslag en Jacobs 
Heteren werd een ‘Erkend Verhuisbedrijf’. Tjerk werd direct ge-
grepen door het ‘verhuisvirus’. “Het is een echt mensending”, legt 
hij uit. “Verhuizen staat in de top-10 van meest stressvolle gebeur-
tenissen die je kunt meemaken. Empathie is dus een belangrijke 
eigenschap voor een verhuizer.”

Daarom heeft Tjerk altijd veel aandacht besteed aan het samen-
stellen van zijn verhuisploegen. Hoe meer de collega’s een ‘klik’ 
met elkaar hebben, hoe beter een verhuizing loopt. Tjerk: “Je komt 
soms voor gekke situaties te staan. Soms tref je een enorme puin-
hoop aan of maken stellen ruzie over wat waar moet staan. Het 
is zelfs gebeurd dat we een verhuizing onder politiebegeleiding 
moesten doen, bij een scheiding waarbij de ex-partner dreige-
menten had geuit. De raarste verhuizing was misschien wel in de 
Hoge Hof in Herveld. Als bewoners overlijden, moeten de kamers 
meestal zo snel mogelijk leeggehaald worden. In dit geval ging dit 
te snel, want mijn verhuizers troffen in de kamer nog de over- 
leden bewoonster aan. Ze schrokken zich kapot! In dit werk ben je 

betrokken bij zowel mooie als trieste gebeurtenissen. Dat maakt 
het bijzonder.”

Wethouder

Na haar baan in Arnhem, pakte Gera de financiële administratie 
van het bedrijf op en werd daarnaast vanaf 1986 actief bij de poli-
tieke partij Gemeentebelangen. Eerst als commissielid en later als 
raadslid voor de toenmalige gemeente Heteren. Toen de gemeente 
Overbetuwe ontstond, was ze van 2004 tot 2011 actief als raads-
lid en na het opstappen van Jan van Baal, werd ze van 2011-2014 
wethouder Sociale Zaken, Sport en Welzijn. In die tijd speelde on-
der meer de decentralisatie van de jeugdzorg. Gera: “Dat was een 
heftige verandering met grote consequenties voor de gemeente. 
Ik ben er trots op dat het beleid zoals we dat toen neer hebben ge-
zet, nog altijd wordt gevolgd.” Dat Gera als wethouder meer in de 
spotlights kwam te staan, was voor haar een noodzakelijk kwaad. 
“Ik ben niet zo op de voorgrond, maar denk graag mee over aller-
lei zaken. Toch was het wel een heel leerzame tijd.” Als wethouder 
was Gera ook betrokken bij de oprichting van sociale kernteams 
en het eerste Dorpsontwikkelingslan (DOP) voor Heteren. Ook 
daarna bleef het sociale hart van Gera spreken, want ze was be-
trokken bij de oprichting van de website ‘Overbetuwe voor elkaar’ 
– waar inmiddels 700 vrijwilligers aan meewerken – en ze werkt 
mee aan het concept ‘Open voor jou’, wat zijn beslag krijgt in het 
nieuwe centrum van Heteren. “Het mooie van Heteren vind ik dat 
de saamhorigheid erg groot is. We hebben een actieve dorpsraad 
en er zijn veel voorbeelden van ‘eigen kracht’. De Peperbus is daar 
een mooi voorbeeld van. Daarom hebben wij het magazine vanaf 
het begin ook ondersteund als adverteerder. Het is overigens 
heel opvallend dat de initiatieven in Heteren veelal van inwoners  
komen die hier niet zijn geboren en opgegroeid. Dat is in de an-
dere dorpen van de gemeente Overbetuwe vaak anders.”

Tjerk is op zijn beurt maatschappelijk actief als voorzitter van de 
veiligheidscommissie voor het industrieterrein (SBBH), bestuurs-
lid van de Ondernemersvereniging Midden-Gelderland (OKMG) 
en aankomend-voorzitter van de branchevereniging ‘Organisatie 
Erkende Verhuizers’ (OEV). Nu Tjerk en Gera het bedrijf hebben 
overgedragen, hebben ze meer tijd voor de (klein-)kinderen en hun 
grote wens is om meer samen te gaan reizen als dat weer mogelijk is. Fo
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De beurs is opgericht in 1981 door twee moeders met jonge kinde-
ren die het eigenlijk maar jammer vonden dat de kleertjes die zo 
kort gedragen waren, afgedankt werden. De eerste verkoop vond 
plaats bij Het Wapen van Heteren. Omdat de beurs steeds groter 
werd, ging de beurs naar Liefkenshoek totdat de ruimte daar ook 
te klein werd en uiteindelijk belandde de beurs bij de Bongerd, 
(toen nog aan De Rauwendaal) en inmiddels in de sporthal van het 
nieuwe zalencentrum De Bongerd aan de Flessestraat. In maart 
2020 is het voor het eerst in de geschiedenis dat de voorjaarsbeurs 
niet doorgegaan is vanwege het coronavirus. Door ons aan de re-
gels van het RIVM te houden, zijn we erin geslaagd om in septem-
ber een coronaproof najaarsbeurs te organiseren. Door een andere 
opstelling van de beurs en meerdere uitgangen konden onze klan-
ten op een veilige manier hun spullen kopen.

Iedereen in Heteren en omstreken herkent de gele poster met 
het springende poppetje en inmiddels ook tienerpoppetje, want 
we zijn ook begonnen met tienerkleding te verkopen. De poster 
wordt drie weken voor de beurs bij alle scholen, winkeliers en be-
drijven in de omgeving opgehangen.

De inmiddels vijftien vrijwilligsters staan in maart (voorjaars-
beurs) en in september (najaarsbeurs) klaar om de sporthal om te 
toveren tot een goed georganiseerde beurs. Iedereen kan hier te-
recht om leuke, mooie en vooral betaalbare kleding en speelgoed 
te kopen.

De beurs staat in de omgeving bekend als een mooie overzichte-
lijke beurs, met schone en nette kleding die op maat gehangen 
wordt door onze vrijwilligsters. Dit kunnen we bereiken door  
samen met de klant de kleding en het speelgoed in te schrijven. 
Wat overigens uniek is in de omgeving.

Mensen kunnen hun kinderkleding en speelgoed op vrijdag in-
brengen wat wij op zaterdag proberen te verkopen. Een voordeel 

is, dit horen we van onze vaste klanten, dat de zolder ieder half jaar 
lekker opgeruimd wordt. Ruim van tevoren staat de beurs al bij  
de mensen in de agenda genoteerd.

De niet verkochte kleding kan retour naar de klant, maar wat wij 
als beurs liever zien, is dat de kleding naar het goede doel gaat.  
Op zaterdag aan het eind van de dag komen vrijwilligers van de 
goede doelen de overgebleven spullen ophalen. De kleding en het 
speelgoed gaan naar Roemenië, Polen en achterstandswijken in 
Rotterdam. Het is leuk om in de bedankbrieven die wij ontvan-
gen te lezen hoeveel gezinnen er geholpen kunnen worden met de  
kleding en het speelgoed.

Wij willen de beurs nog lang blijven organiseren en hopen u in de 
toekomst graag te zien. Onze volgende beurs zal plaatsvinden op 
zaterdag 20 maart 2021 Natuurlijk is de toegang gratis. 

Omdat het ons 40-jarig jubileum is, organiseren wij samen met 
Hip & Hebbes een kleurwedstrijd. De kinderen kunnen deze kleur- 
plaat vinden op onze website en hij zal uitgedeeld worden op alle 
basisscholen samen met onze flyer. Ook is de kleurplaat te ver-
krijgen bij Hip & Hebbes. De kinderen kunnen deze kleurplaat 
inleveren op vrijdag 19 maart en hiermee een leuke prijs winnen. 
De uitslag wordt op vrijdagavond 19 maart bekendgemaakt via 
Facebook. De gelukkige prijswinnaars kunnen dan op zaterdag  
20 maart tijdens de beurs hun gewonnen prijs ophalen! Voor de 
volwassenen staat er natuurlijk ook een klein presentje klaar.

Bezoekt u ook eens onze website www.kinderkledingbeursheteren.nl. 

Daar staat alle informatie. Of stuur ons een mailtje op  

kinderkledingbeursheteren@gmail.com en like ons op Facebook.

De kledingbeurs in Heteren 
bestaat in 2021 al 40 jaar!!
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Paardenmeisje 

Romee groeide op in Driel, ging in Doorwerth naar school en woont 
nu met haar ouders in Heelsum. Als klein meisje ging zij mee naar 
de wedstrijden van haar zus. Sinds die tijd is zij verknocht aan het 
rijden. Eerst op een pony, later op paarden. Nooit was er interesse 
voor springpaarden. Dressuur rijden in de hoogste klasse, dat is 
wat Romee nastreeft. Romee hierover: “Progressie is heel erg leuk. 
Elke dag is voor mij anders. Ik heb ook niet het gevoel aan het werk 
te zijn. Ik heb van mijn hobby mijn werk kunnen maken. Voordat 
dat kon, moest ik van mijn ouders een opleiding doen. Zodoende 
ben ik naar de Hotelschool in Wageningen gegaan. Daar leer je ook 
hoe je een onderneming runt.” 

Oog voor de fokkerij

Romee is haar team dankbaar. Om alles in goede banen te leiden 
heeft zij drie mensen in dienst en daarnaast verrichten een trainer 
en een klusjesman werkzaamheden. “Er komt veel bij kijken, veel 
meer dan alleen rijden. Bijvoorbeeld stallen uitmesten bij dertig 
graden of bij min zoveel.” Verder zijn haar ouders haar toeverlaat 
en vraagbaak. “Mijn ouders zijn mijn grootste fans. Bij iedere 
wedstrijd gaan ze mee. Vaak vraag ik advies aan hen. Mijn vader 
heeft vroeger ook veel gereden en houdt zich nu bezig met de fok-
kerij op het bedrijf.” Dat oog voor de fokkerij is Romee nu ook aan 
het ontwikkelen. “Ik geef zeker mijn mening aan mijn vader als 
het gaat om het fokken. Wij hebben nu vijf eigen fokmerries en 
vijf draagmerries. De beste rijpaarden laten wij geen risico lopen  
en daarom worden bevruchte eitjes uitgespoeld en overgebracht 
naar draagmerries. Dit jaar verwachten wij acht veulentjes.” 

Imposantos

Voor het aankopen van paarden gaan vader en dochter meestal 
samen op pad. “Wij doen geregeld aankopen in Duitsland.” Door 
de coronatijd is alles stil komen te liggen. “Ik train veel lichter, de 
motivatie is ook minder. Je hebt geen wedstrijden meer om naar 
toe werken. Toch laten de paarden veel progressie zien.” 

Het eerste aangekochte veulen, Imposantos, is inmiddels een dek-
hengst geworden, met ook al veel nakomelingen. Romee glundert 
als ze over Imposantos praat. “Imposantos staat op stal bij zijn 
vaste ruiter Bart Veeze, die met hem op het wereldkampioenschap 
heeft gereden. Imposantos is Nederlands kampioen in de dres-
suurklasse ZZ zwaar. Een geweldig paard.” 

Zelf rijdt zij op Fortunato op hoog niveau. Don Johnson is haar 
favoriete ‘vriendje’. Een echte voorkeur voor het rijden op heng-
sten, ruinen of merries heeft Romee niet. Volgens Romee kunnen 
hengsten en ruinen meer hebben. Merries zijn snel beledigd. “Ik 
zie snel hoe een paard erbij staat.”

Het zadelmak maken van jonge paarden besteedt Romee uit aan 
Springstal Niels Brussen in Elst. “Ik kan het mij niet veroorloven 
om iets te breken; dan staat het hele bedrijf stil. Daarom besteed ik 
dit uit. Als het goed lijkt, komt het paard hier onder zadel.”

Na verkoop houdt Romee altijd contact met de nieuwe eigenaar 
om te volgen hoe het paard zich ontwikkelt. “Eén paard is naar 
Amerika gegaan. Ik hoop daar nog een keer naar toe te gaan.” Al-
leen met de eigenaar van een paard dat naar China is gegaan, heeft 
zij geen contact meer. 

Doorzetten

Van anderen hoort ze dat het haar allemaal gemakkelijk afgaat. 
Romee: “Dat is natuurlijk niet zo. Ik moet er hard voor werken. 
Uiteindelijk moet op een wedstrijd het paard alles laten zien, zon-
der dat de ruiter veel aansturing geeft.” Haar advies aan anderen  
is dan ook: “Geef nooit op. Bij dressuur is het een kwestie van  
altijd maar doorzetten. Stel jezelf een doel en wees tevreden als je 
dat doel haalt.” Voor Romee is elke overwinning weer een mooi 
moment: “Dat went nooit.” 
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Veel rul zand, een grote douche en een heerlijk solarium. Een vakantie-

resort? Nee, hoor: de Peperbus is te gast bij Driessen Dressage Horses 

aan de Boterhoeksestraat. DOOR ROELIE VAN DER WEIDE

 Romee
Drıessen

geeft nooit op 

Als ondernemer verkoopt Romee Driessen (24) 
regelmatig paarden; vaak aan Duitsers. Het aller-
liefst rijdt ze echter de hele dag paard. Haar droom 
is werkelijkheid geworden: door de aankoop van het 
bedrijf vier jaar geleden, aan de Boterhoeksestraat, 
kan zij dressuurpaarden trainen en op het hoogste 
niveau meedoen aan wedstrijden. Op dit moment 
traint zij tien dressuurpaarden waarvoor zij veertig 
minuten per paard per dag in het zadel zit. 
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Oosterpoort 

Stichting Never Forget Them, de Dorpsraad, 
de Gemeente Overbetuwe en Rijkswater- 
staat hebben een bijzonder plan ontwikkeld 
om de verloedering onder en naast onze 
Rijnbrug tegen te gaan. Het wordt een om-
geving waar vrijheid, democratie en vrede 
centraal staan. Bezoekers van het oorlogs-
monument gaan hier een indruk krijgen 
van welke heftige en indrukwekkende strijd 
zich heeft afgespeeld op de locatie rondom 
de Rijnbrug. Om dit te realiseren zullen op 
diverse manieren stukjes geschiedenis ge-
presenteerd worden: door onder meer tekst 
en beeld op de grote pilaren van de brug en 
door informatieborden met QR-codes. We 
zijn momenteel druk bezig om aanvullende 
fondsen te werven. 

2020 was een goed jaar voor het Hart van Heteren. Er zijn belang-

rijke hobbels overwonnen en de laatste winkelunits van het grote 

gebouw, ‘de kwadrant’ zijn verhuurd. En er komen nog steeds 

aanvragen binnen van winkeliers voor andere locaties in het 

nieuwe centrumgebied. De verkoop van de appartementen en 

huizen heeft in 2020 ook niet stilgestaan; ruim 70% is inmiddels verkocht! Medio 2021 

zal begonnen worden met de bouw van Hart van Heteren. De gemeente is inmiddels al 

begonnen om de aanvoerwegen naar ons nieuwe hart een flinke update te geven. 

Hart van Heteren

Een van de prioriteiten van de Gemeente 
Overbetuwe in 2021 is de fietsroutes 
naar SDOO en het Dorenweerd College 
veiliger te maken. in 2020 heeft de ge-
meente samen met het dorp de mogelijk-
heden verkend voor een veiliger fietspad 
langs de Polderstraat richting SDOO op 
het Bretagne-sportpark, en een veiliger 
fietspad langs de Achterstraat die aan-
sluit op de fietspadverbinding van de 
Rijnbrug.

Openbare vergaderingen 
Door de corona zijn er in 2020 vrij weinig contactmomenten geweest met de Dorps-
raad, en dat vinden wij jammer. Contact houden met de dorpsbewoners, onder- 
nemers, verenigingen en overige belangengroepen is belangrijk en dat gaan we in 
2021 ondanks de corona anders doen. Op 24 maart gaan we een online vergadering 
beleggen waar jullie allemaal bij kunnen zijn. We zijn dit nog aan het vormgeven dus 
houd onze Facebookpagina in de gaten voor meer informatie!

Voor voetballers van SDOO wordt het  
terugfietsen naar het dorp veiliger als  
het bestaande éénzijdig-tweerichtings-
fietspad langs de Polderstraat wordt 
doorgetrokken tot en met de rotonde 
van de Boterhoeksestraat. Hiermee 
voorkomen we drie keer onnodig over-
steken.

Voor de scholieren naar het voortgezet 
onderwijs wordt het veiliger om aan de 
overzijde van de Rijn te komen als het 
bestaande éénzijdig-tweerichtingsfiets-
pad langs de Boterhoeksestraat wordt 
doorgezet tot en met het fietspad bij de 
Rijnbrug. 

Fietspadenplan

Nieuwe dorpsraadsleden 
Ondanks vele mooie successen en lopende 

projecten zijn er ook nog veel zaken die we 

graag zouden willen oppakken. Daarom zijn 

wij op zoek naar nieuwe leden die ons team 

zouden willen en kunnen versterken!

Wil jij je inzetten voor Heteren en durf jij je 

nek uit te steken? Wil jij niet aan de zijlijn 

toekijken? Overweeg dan om je aan te sluiten 

bij de Dorpsraad. Neem voor meer informatie 

contact op met een van onze dorpsraads-

leden of stuur een e-mail naar 

info@dorpsraadheteren.nl.

Meer leefruimte in huis
U hebt goede redenen om op zoek te gaan naar een glazen vloerluik: 
de ruimte eronder of boven verdient het volle licht en mag gezien 
worden. U runt een restaurant of topklasse (hotel)bar en wilt de 
aandacht vestigen op uw kelder met mooie wijnen. U gunt thuis 
uw bezoek een blik op uw smaakvol ingerichte souterrain. 
Of wilt u uw vrienden de ogen uitsteken met een jongensdroom: 
uw eigen mancave? Met een vloerluik van Linfi  zorgt u voor meer 
leefruimte in uw huis.

Glazen vloerluik |  Elektrisch vloerluik |  Verborgen vloerluik

Meer info? Bel (0318) 61 16 49 of kijk op www.linfi .nl
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Bron: Jaarboek Stichting Tabula Batavorum 2008

Foto linkerpagina: Onverharde Vluchtheuvel ca. 1910 vanuit het westen met links de Ned. Hervormde Vluchtheuvelkerk.

Foto hierboven: Onverharde Vluchtheuvel ca. 1910 vanuit het oosten met rechts het voormalig veerhuis.

Onverharde Vluchtheuvel 

ca. 1910 vanuit het westen 

met links de Peperbus.

Water 
als eeuwige 

vijand

najaar van 1876 meer concreet. Namelijk: “om de Vlug-
heuvel met twee reijen boomen te beplanten en wel met 
yepen en eenige kastanjes”. Waarom de keuze ook op  
yepen is gevallen, staat nergens vermeld. De gemeen-
te overtrad daarbij wel een bestaand artikel, waarin 
stond: “Het is verboden boomen, heggen of struiken in of 
op den Vluchtheuvel te planten of daarvoor afgravingen 
te doen”. Maar kennelijk gold deze bepaling dus niet 
voor de Gemeente, de bepoting werd in dat jaar 1876 
afgerond.

Maar het noodlot sloeg toe. Nadat in 1918 de wereld-
wijde iepziekte in Noord-Brabant als eerste werd ge-
constateerd, werd er pas in de gemeenteraadsvergade-
ring van 3 augustus 1928 melding gemaakt van zieke 
iepen langs de Vluchtheuvel. Waarschijnlijk was deze 
ziekte al in de zomer van 1927 in de iepen ontstaan. 
Herstel van zieke iepen vindt zelden plaats, dus werd 
in diezelfde vergadering besloten om tot kappen en 
rooien van de nog maar vijftig jaar oude iepen over te 
gaan. Door, vermoedelijk, gemeenteambtenaar J.C. 
Jurgens werd nog voor de werkzaamheden het vol-
gende gedicht gemaakt:

Op de plaats van de iepen werden uiteindelijk jonge 
kastanjes gepoot en zo is de keus van de gemeenteraad 
om de naam Vluchtheuvel te wijzigen in Kastanjelaan 
wel enigszins te rechtvaardigen. Maar vanuit histo-
risch perspectief zou deze naamswijziging eigenlijk 
moeten worden teruggedraaid. 

De oude dijk was van oudsher onderdeel van een gesloten bedij-
king van de Betuwe die vermoedelijk stamt van voor 1300. Eeuwen 
geleden is het oude dorp Heteren voor het grootste deel overspoeld 
geweest door het water en werd het om die reden ‘een verdronken 
dorp’. Na de bedijking kwam het dorp binnendijks te liggen. De 
oude kerk waarvan de toren nu nog fier overeind staat, kwam zo-
doende wel buitendijks te liggen. Deze eeuwenlange buitendijkse 
ligging, met regelmatig hoogwater en ijsgang, was slecht voor de 
bouwkundige gesteldheid van de kerk. Toen in 1834 een deel van 
het schip instortte, werd dan ook wijselijk besloten om de nieuwe 
kerk in 1837-38 op dijk (Vluchtheuvel) hoogte te bouwen. Maar de 
strijd tegen het water bleef onverminderd door gaan en vooral het 
deel Vluchtheuvel tussen de Rijndijk West en Rijndijk Oost zou in 
1870 volgens de toenmalige Dijkstoel (dagelijks bestuur) van het 
polderdistrict Overbetuwe verhoogd moeten worden. Dit stuitte 
nogal op bezwaren van de Hervormde kerk en aanwonenden, met 
bijvoorbeeld als argument, om door eenen betrekkelijk hoogen dijk in 
hunne toegangen en in hun uitzicht belemmerd te worden. Wel kwa-
men de indieners van de bezwaren met een alternatief, namelijk 
de aanleg van een nieuwe rechte dijk iets noordelijker dan de be-
staande dijk, een zogenaamde ‘groene dijk’. De bezwaarmakers 
hadden geen ongelijk en hun ongerustheid was gegrond. Zowel 
de Dijkstoel als de Gedeputeerde Staten van Gelderland namen 
het idee dan ook over. Ook de Gemeente Heteren stemde er mee 

in. Maar het herziene plan had wel financiële consequenties. De  
verhoging was begroot op f 15.000,- en de verlegging van de dijk met 
behoud van de oude dijk als een ‘vluchtheuvel’ zou f 32.000,- gaan 
kosten. Uiteindelijk werden de werkelijke kosten zelfs begroot  
op f 42.000,- Met steun van de Gemeente Heteren, leden van 
de dorpspolder, belanghebbende ingezetenen en subsidie van  
Provincie en de Rijksoverheid kwam het uiteindelijk voor elkaar. 
Uiteindelijk kon in 1874 de 1112 meter lange dijk worden aange-
legd inclusief een coupure (doorgang af te sluiten met houten 
schotten) naar het voetveer en de loswal. Voor de aanleg was een 
aanzienlijke hoeveelheid ‘aardspecie’ nodig, die door de eigenaar 
van een perceel waarover de nieuwe dijk zou komen te lopen zou 
worden geleverd. De prijs ervoor bedroeg f 0,25 per stère (kubieke 
meter), mits gehaald binnen een afstand van 200 meter. Voor elke 
100 meter verder zou de prijs f 0,05 per stère hoger zijn. Na opwer-
ping van de groene dijk werd de oude dijk in feite een slaperdijk en 
mocht er met toestemming van de Gemeente bebouwing komen 
omdat de dijk geen waterkerende functie meer had. Een voorbeeld 
was het nieuwe Gemeentehuis dat in 1876 aan de noordkant van de 
dijk werd gebouwd. 

Bepoting van de verlaten dijk

Hoewel er in de gemeenteraadsvergadering op 31 oktober 1874 al 
over werd gesproken, werd de aanplant van de Vluchtheuvel in het 

Met de herinrichting van de Kastanjelaan in het verschiet, zou je gemakkelijk voorbij kunnen gaan aan de historie van deze  

oude dijk, die voor 1953 nog de toepasselijke naam droeg van Vluchtheuvel. DOOR FRED HENDRIKSEN

Van ’t veerhuis tot aan Manje
staat om de beurt een iep en een kastanje
Als wij daar te wandelen liepen,
gaaft gij ons schaduw, o dierbare iepen
En ’s avonds in de maneschijn,
liep daar menig paartje zo fijn.
Maar een bang gerucht,
hangt in de lucht.
Ze willen je rooien,
en te gronde gooien
O iepen, o iepen,
ze willen je piepen,
Met achtendertig tegelijk,
zullen ze je leggen langs de dijk.
Hermanus Willemsen, koster hervormde kerk
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De speeltuin aan de Narcissenstraat roept op dit moment deze 
herinneringen niet op. Kinderen spelen er niet meer. De speeltuin 
is een paar jaar geleden door een commissie, aangewezen door de 
gemeente, opgeknapt en heeft een nieuwe inrichting gekregen. 
Bijna alle oude apparaten zijn verwijderd. Er is een rioolbuis in  
een heuvel geperst en er zijn vier houten paaltjes geplaatst. Het 
avontuur wordt pas echt compleet met een gekapte dode boom. 
Voor een buitenstaander zal de speeltuin veel weg hebben van een 
hondenveld of een onbebouwd gebied.

Meedenken

“Ongeveer vijf jaar geleden kregen wij in Heteren de oproep om 
mee te mogen praten over het renoveren en herindelen van de 
speeltuinen binnen ons dorp. Je mocht meepraten over wat er  
met de speeltuinen van Heteren moest gebeuren. Wij zijn met 
een aantal buurtgenoten aanwezig geweest en hebben onze ideeën 
geventileerd”, vertelt Imke van der Ploeg, die samen met buurt-
genoot Patricia Rupp de kar trekt voor de renovatie van de speel-
tuin. “In 2016 werd de speeltuin opnieuw ingericht. Met onze  
suggesties was niets gedaan. Het was een speeltuin geworden voor 
de doelgroep van acht tot en met twaalf jaar. Dit veldje noemde  
de commissie het nieuwe avontuurlijk spelen.” 

Plank misgeslagen

“Wij hebben de gemeente meerdere malen verzocht om nog eens 
naar de situatie van de speeltuin te kijken. Er speelt bijna niemand 
meer. De paaltjes zijn gevaarlijk, het is kind- onvriendelijk. De  
jongeren die er rondhangen, komen alleen maar om rotzooi te  

maken in de avond. De speeltuin vervalt en wij hebben de gemeen-
te gevraagd om de speeltuin op te lappen. Er was in eerste instantie 
niet veel medewerking van de gemeente. Het budget was er niet 
meer en de opknapbeurt was nog niet zo lang geleden uitgevoerd”, 
weet Van der Ploeg. “De gemeente wilde meewerken aan een her-
inrichting van de speeltuin, wanneer wij zelf het budget bij elkaar 
konden sprokkelen. Daar zijn wij toen direct aan begonnen.”

Heteren helpt

“Wij hebben ontzettend veel hulp van iedereen in Heteren  
gekregen. Via initiatieven zoals www.overbetuwedoet.nl en het 
Rabobankfonds en met hulp van de Dorpsraad, die ons een podium 
gaf om in te kunnen zamelen, maar ook door donaties van parti-
culieren en bedrijven zoals bijvoorbeeld WatBeters en Linthorst  
Techniek, hebben wij veel kunnen inzamelen. Het budget dat 
wij nodig hebben, is ongeveer 20.000 euro. Dit doel is inmiddels 
behaald. Na wat onderhandelingen hebben wij akkoord van de 
gemeente, die ons zal helpen de nieuwe speeltuin van de grond 
te krijgen”, vertelt een verheugde Van der Ploeg, die vooral de sa-
menhorigheid van de Heterenaren looft. Er moeten nog wat zaken 
gladgestreken worden, maar dit jaar kunnen de kinderen spelen  
in een nieuwe speeltuin. Binnenkort komt het echte avontuur 
voor kinderen weer terug in de Narcissenstraat. De buurt heeft er 
in ieder geval hard voor gevochten. O
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Oude situatieSpeeltuin 
Narcissenstraat 
heeft toekomst
Wie heeft er als kind niet in een speeltuin gespeeld? Met je 

schommel zo hoog gegaan dat je dacht dat je eraf viel en 

alles kon breken? Met snelheid van meerdere lichtjaren van 

de glijbaan gegleden? Het zand in je schoenen en scheur in 

je broek van een ongelukkige val na de zoveelste stunt in de 

speeltuin? Iedereen kan het zich vast nog wel herinneren, 

ook in Heteren. 

Huidige situatie

DOOR SEBASTIAAN JANSEN
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“Alles is anders.” Dat is het kortste antwoord dat huis-
arts Anneloes Bruijns - ter Haar kan geven op de vraag 
wat de corona-epidemie voor de Prinsenhof praktijk 
betekent. 

Het was half maart dat Anneloes Bruijns haar eerste 
‘echte’ coronapatiënt met ernstige ziekteverschijn-
selen naar het ziekenhuis doorstuurde. “Dat moment 
zal ik niet snel vergeten.” Deze patiënt knapte op, 
maar in de loop van het jaar overleden twee andere pa-
tiënten van haar en collega Elly Kreikamp-van Baast 
aan de gevolgen van corona. 

Hoe veel mensen ze in de loop van de tijd hebben ge-
had met corona onder de leden, kan dokter Bruijns 
moeilijk inschatten. Het zijn er zeker vele tientallen 
geweest, in een praktijk die ongeveer 2400 patiënten 
telt. “In het begin wist je gewoon niet of iemand het 
had. Er werd nog nauwelijks getest.”

Telefoon

Het was wel meteen duidelijk dat grote voorzichtig-
heid was geboden, ook voor de gezondheid van de huis- 
artsen en hun team zelf. “We hebben vrij snel beslo-
ten om zo veel mogelijk per telefoon te doen. In de 
beginperiode hadden we elke dag wel dertig, veertig 
telefoontjes. We waren echt de hele dag aan het bellen. 
Ook met mensen die gewoon met vragen zaten.”

Die eerste maanden schreeuwde de zorg om mond-
maskers, handschoenen en andere materialen om het 
personeel tegen besmetting te beschermen. Dokter 
Bruijns: “Het was erg leuk dat veel van onze patiën-
ten toen met spullen kwamen, tot mondkapjes van 
de bouwmarkt toe. We hebben het ook aangenomen, 
want alles hielp. Fijn dat de mensen zo meeleefden. 
En nóg hoor. Ze vragen ons geregeld hoe het gaat, of 
we het nog volhouden. Het begrip in Heteren is echt 
heel groots.”

Coronaproof werken is intussen routine. De deur zit  
op slot, mensen met klachten worden gedoseerd toege- 
laten en kunnen via de achterdeur weer weg zodat  

ze elkaar niet tegenkomen in de hal. Toch lukte het  
niet helemaal om het virus buiten de deur te houden.  
De schrik was groot toen bleek dat één van de assis-
tentes corona had. Maar bij dat ene geval is het ook ge-
bleven. Corona is voor de medici nog steeds een ziekte 
met onverwachte wendingen. Mensen die ernstig ziek  
worden, knappen soms verrassend snel op. Anderen 
herstellen veel moeizamer. Dokter Bruijns en haar 
collega Kreikamp zien patiënten die nog lang ver-
moeid zijn en last houden van benauwdheid. Sommi-
gen werken bij een fysiotherapeut aan revalidatie. 

Een punt van zorg was, met name in de eerste maanden 
van de epidemie, dat mensen met ‘gewone’ klachten 
wegbleven. “In de eerste golf hebben we ons wel afge-
vraagd: waar is iedereen? Dat merkten ze in de zieken-
huizen ook. Ik ken wel een paar mensen die we liever 
eerder hadden gezien. In de tweede golf is dat geluk-
kig beter gegaan. We willen echt uitdragen dat men-
sen die iets hebben, ook gewoon contact opnemen.  
Dan kunnen we altijd overleggen wat we eraan kun-
nen doen.”

Jongeren 

De maatregelen om de verspreiding van het virus  
te beteugelen hebben er flink ingehakt, merken de  
huisartsen. Bruijns: “Er zijn meer mensen met psy-
chische klachten. Opvallend veel jongeren. Je cirkeltje 
wordt ook wel erg klein, zeker als je niet meer naar 
school kunt, je vrienden niet meer mag zien, alleen 
maar thuis zit. Het gevolg is dat sommigen somber of  
angstig worden, of allebei.”

Het zullen tenslotte vaccins zijn die het virus moeten 
verdrijven en weer een vrijer leven mogelijk maken. 
Terug naar ‘normaal’? Het coronajaar zal blijvende 
effecten hebben. Ook in de dokterspraktijk. Dokter 
Bruijns denkt dat het op afstand consulteren van  
patiënten, per telefoon of via internet, soms in de 
plaats kan komen van een bezoek aan de spreekkamer. 
“Daarin hebben we hier in deze periode best stappen 
gezet.” 

Half maart vorig jaar stuurde huisarts Anneloes Bruijns-ter Haar haar eerste coronapatiënt naar  

het ziekenhuis. Terugblik op een jaar waarin ook de huisartsenpraktijk Prinsenhof in Heteren aan  

de frontlijn stond van de gezondheidscrisis. DOOR LOUIS VAN DE GEIJN 
Ook voor de dokter 
is alles anders
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Een coronajaar vol zorgen 
én hartverwarmende steun

Anneloes Bruijns-ter Haar (staand) en dr. Elly Kreikamp-van Baast in hun gezamenlijke praktijk Prinsenhof. 
Sinds 1 januari vormen zij samen een maatschap Fo
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Als je een huis uit 1800 koopt, weet je dat je voor verrassingen komt 
te staan. Daar waren Ruud en Marian Korbee zich ook terdege van 
bewust toen ze twintig jaar geleden het huis aan het Kerkplein koch-
ten, in Heteren bekend als ‘het café van Huls’. Sindsdien is Ruud 
beetje bij beetje de boerderij aan het ontdekken en opknappen. 

Het project waaraan hij nu toe is, is de kelder onder het voorhuis. 
Een ruimte die is opgedeeld in twee kleine hokjes. Je kon er amper 
staan, maar er was een mooi gewelfd plafond te zien, zij het met 
gigantische scheuren. Hoe ga je zoiets aanpakken en behouden? 
Want één ding was zeker: het gewelfde plafond moest blijven. De 
boven de kelder gelegen opkamer, die jarenlang de slaapkamer 
van Ruud en Marian was, moest eraan geloven. De vloer ging er-
uit waardoor de gewelven vanaf de bovenkant te zien waren. Ruud 
verving de kozijnen en voorzag de ramen van dubbel glas. Het 
plafond van de oude slaapkamer ging eruit en er kwamen oude 
balken tevoorschijn in twee verschillende kleuren. Waarschijnlijk 
heeft daar een bedstede gezeten. Achter een triplexplaat bleek een 
grote schouw te zitten met bijzonder stucwerk. Weliswaar zwaar 
beschadigd, maar een plaatje om te zien en zeker de moeite waard 
om te restaureren. 

De originele balken van de vloer waren helaas niet meer te redden. 
De uiteinden die rustten op de buitenmuren waren verrot en weg-
gevreten door het opkomende vocht. Een wonder dat het gewelfde 
plafond van de kelder ze nog zo lang gedragen heeft. Om het pla-
fond in de kelder te kunnen behouden, moest de vloer opnieuw 
gelegd worden. Technische hulp krijgt Ruud van een kleine aan- 
nemer uit Huissen die dit complexe metselwerk aandurfde. Zo 
werkt hij om met behoud van geschiedenis de kamer de eenen-
twintigste eeuw in te trekken. 

Hoe komt deze oude T-boerderij aan een gewelfd plafond? Voor 
het antwoord op die vraag moeten we in de geschiedenis duiken. 
Bij de koop van de boerderij kreeg Ruud te horen dat de eerste 
steen rond het jaar 1800 gelegd zou zijn. Exacte gegevens zijn daar-
over niet te vinden. De boerderij is waarschijnlijk ontstaan vanuit 
een hallenhuis: een klein huis met een kelder en daarboven de op-
kamer. Dankzij de vruchtbare grond langs de rivier beleefde de 
boerderij een zekere welvaart. En zo kon het huis naar de zijkant 
en later naar achteren worden uitgebouwd. Daardoor is de huidige 
T-vorm tot stad gekomen.

De T-boerderij is een bekende bouwvorm in de Betuwe. In het uit 
drie beuken bestaande achterhuis stond aan weerskanten het vee, 
meestal melkkoeien maar ook wel paarden. In het midden, op de 
deel, werd gedorst. Het koren werd door de grote deeldeuren naar 
binnen gereden. In het rivierengebied hebben zulke boerderijen 
ook een typische dakoversteek. Zo konden de wagens droog staan 
als hooi en stro via een luik op de zolder werden opgeslagen. Bij  
het huis van Ruud en Marian is de oversteek er helaas niet meer. 

Maar waarom toch die gewelfde kelder, bleef Ruud zich steeds 
afvragen. Een kelder in dit type huis was niet zo bijzonder. Het 
voorhuis was, zeker als het dicht bij de dijk was gebouwd, vaak wat 
hoger gelegen dan de schuur. Het woonhuis telde doorgaans twee 
kamers: een pronkkamer en een opkamer. De laatste was dan met 
een opstapje gebouwd op de kelder. 

Dat verklaart nog niet de aanwezigheid van een gewelfde kelder in 
het huis van Ruud en Marian. Een ribgewelf is een staaltje bouw-
kundig vakwerk dat we ook kennen van kerkgebouwen en kaste-
len. Het is een lichte maar sterke constructie die grote overspan-
ningen mogelijk maakt.

Maar waarom in dit boerenhuis? Niet ver van de boerderij heeft 
Huys Heteren of te wel Oldenhof gestaan. Dit landhuis werd in 
1232 al beschreven. Het huis heeft sindsdien veel bezitters gehad. 
Het kan maar zo zijn dat de eigenaar die de boerderij liet bouwen 
zijn vlees, groente en zuivel verkocht aan Huys Heteren. Mis-
schien heeft ie hier wel de kunst afgekeken. In deze oude landhui-
zen waren de gewelfde kelders de koelkast van het huis. Hier wer-
den eten en wijn gekoeld bewaard met behulp van ijsblokken die 
’s winters uit de rivier gezaagd werden. De kelder van Ruud is niet 
groot en ligt niet diep in de grond. Maar hij ligt wel aan de noorde-
lijke, koele kant van het pand. Ruimtes met een gewelfd plafond 
zijn heel geschikt om koele luchtstromen te laten circuleren. 

Het opknappen van een eeuwenoud huis is een ontdek-

kingsreis. Ruud en Marian Korbee stuitten bij het werk aan 

hun boerderij aan het Kerkplein in Heteren op een bijzonder 

keldergewelf.

Op zoek naar het waarom
van een bijzonder 
keldergewelf

DOOR SUZANNA KOLENBRANDER
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