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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 9 oktober 2020 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.  

De volgende Peperbus verschijnt op 6 november 2020.

Veerkracht

In de zomer van 1945 – precies 75 jaar geleden – keerden de Betuwenaren na 
meer dan een half jaar ballingschap terug naar hun verwoeste en geplun-
derde dorpen. Ook Heteren was er slecht aan toe. Met niet veel meer dan de 
kleren die ze aan hadden, begonnen de mensen hun leven weer op te bouwen.  
Spullen hadden ze nauwelijks maar wél die ene o zo belangrijke eigenschap: 
veerkracht. In deze Peperbus nog eens een beeld van die dagen.
Hoewel deze tijd niet is te vergelijken met die dagen, is het voor veel mensen 
nu ook wel ‘uithuilen en opnieuw beginnen’. In dit nummer geven we aandacht 
aan enkele ondernemers die na de eerste klap alweer vooruit denken. Over veer-
kracht gesproken. Zoals Ellen van der Zweep het na het verwerken van de eerste 
klap uitdrukt: “We zijn er nu klaar voor om gas te geven.”
Een crisis als deze – die de razende machine van onze economie even op lage 
toeren zet – geeft ruimte voor de vraag: ‘waar zijn we eigenlijk mee bezig’. 
Onze eigen opgehokte Kerkuil vraagt zich dat ook af. Hij kiest alvast voor een  
samenleving die meer respect opbrengt voor de natuur. Tegelijk is ‘corona’ ook 
een test voor de weerbaarheid van onze samenleving, onze dorpsgemeenschap. 
Juist op een moment dat er een grote stap is gezet voor een leefbare toekomst, 
met de besluitvorming over het dorpshart.
Deze zomer had 75 jaar na de bevrijding vrolijk en levendig moeten worden. 
Veel evenementen moesten worden geschrapt of opgeschort. Maar de leef-
baarheid van het dorp zit ’m ook in andere initiatieven, grote en kleine. Zoals  
bijvoorbeeld de mensen achter ‘Heel Heteren Happy’ laten zien, die hun erger-
nis over de vervuiling van onze omgeving omgezet hebben in positieve actie. 
Ook dat is een uiting van veerkracht.

De redactie.

Verschijningsdatum volgende editie  6 november 2020

Om dit magazine iedere keer weer kosteloos bij u thuis te bezorgen, zijn wij als 

redactie heel blij met onze vrijwilligers. Maar zonder de adverteerders kunnen 

we ook niet. Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe adverteerders. Heeft u zelf een 

bedrijf of kent u een bedrijf dat graag wil adverteren in het ‘Heterense’,  

laat hem of haar dan contact opnemen met ons: info@peperbus-heteren.nl. 

Meer informatie en prijzen: ga naar peperbus-heteren.nl/adverteren

WIJ ZIJN ALTIJD OP ZOEK NAAR ADVERTEERDERS!

Wat was dat mooi!
Rond 5 mei hing de Heteren-viert-vrijheid vlag op veel plekken 

in ons dorp. Bij sommige mensen hangt de vlag nog steeds!

Het is de bedoeling dat we deze vlag jaarlijks op twee 

momenten laten wapperen. Eind september (eerste ‘bevrijding’ 

na Market Garden) en rond 5 mei (onze nationale bevrijding). 

Heeft u nog niet zo’n vlag, of wilt u een ander formaat vlag 

erbij kopen? Kijk voor de prijzen op www.dorpsraadheteren.nl/

heteren-viert-vrijheid. Bestellen kan daar ook. 
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Basisschool Tuin 17

Vanaf januari is Nienke Rutten directeur van de fusieschool waar-
in de openbare basisschool De Klimboom en rooms-katholieke  
basisschool De Haafakkers samengaan. De nieuwe basisschool 
gaat na de zomervakantie verder onder de naam ‘Tuin 17’, in het  
gebouw van De Haafakkers aan de Flessestraat.

Omdat een spetterende onthulling met veel publiek er niet in zit, 
is in de afgelopen periode via raadsels en puzzels voor de leerlin-
gen stukje bij beetje de nieuwe naam met het logo onthuld. 

Nienke legt uit: “We zijn onderdeel van Bredeschool de Vogeltuin, 
de school ligt aan de Tuin van de Burgemeester en de school heeft 
huisnummer 17. Onze school is daarnaast, net zoals een tuin, een 
omgeving waar je samen kunt spelen, leren, werken, ontdekken, 
groeien en bloeien. Je kunt er ‘Samen leren voor het leven’.
De symbolen hebben alle een betekenis. Het blad staat voor het 
gewas van de akkers (Haafakkers) en de bladeren van een boom 
(Klimboom). De appel staat voor de oorsprong en de fruitgaard 
van Heteren en het klavertje staat voor geluk.”

Krimp

Het dalende aantal kinderen ten gevolge van krimp is de voor-
naamste reden voor de fusie. Nienke hierover: “De overlevings-
kans van een kleine school is geringer. Zowel De Klimboom (zo’n 
60 kinderen) als De Haafakkers (zo’n 180 leerlingen) hebben hier- 
door te maken met een kleinere instroom. Basisschool Tuin 17  
telt daarentegen na de zomervakantie gelukkig zo’n 230 leer-
lingen en dan nog houden wij een paar lokalen over. Door onder 
meer de fusiegelden is het mogelijk om de groepen kleiner te  
houden, gemiddeld 23 kinderen. Hierdoor is er volop aandacht 
voor integratie van kinderen van beide locaties.”

Verbouwing

Het schoolgebouw van De Klimboom wordt verlaten. De toekomst- 
plannen voor deze locatie zijn nog niet bekend. Alle kinderen  
krijgen volop de ruimte in het huidige gebouw van De Haaf-
akkers. Tussen alle lokalen zijn grote deuren geplaatst. Hier-
door staan alle ruimtes met elkaar in verbinding als dat nodig is. 
Nienke vertelt: “Wij werken straks met stamgroepen en units. 
In unit 5/6 zitten dan de stamgroepen 5, 5/6 en 6. Binnen een  
unit kan onderwijs worden gegeven in een soort niveaugroepen. 
Voor bepaalde uitleg is het handig als een leerling eenvoudig kan 
aanschuiven bij een hoger of lager niveau. Ook voor het thema-
onderwijs en de samenwerking is het prettig om lokalen te hebben 
die met elkaar in verbinding staan.”

Peuters en kinderopvang

Ook de peuters van de peuterspeelzaal de Pretvogeltjes verhui-
zen van de Klimboomlocatie naar De Haafakkers. Daar wordt 
de samenwerking gezocht met de kinderopvang/buitenschoolse  
opvang van de SKAR. 

Identiteit

Basisschool Tuin 17 werkt vanuit een onderwijsvisie waarbij niet 
zozeer vanuit een geloof, maar vanuit een levensbeschouwelijke 
blik, les wordt gegeven. Een speciale identiteitscommissie, waarin 
onderwijzers en ouders deelnemen, bewaakt dat beide identi-
teiten, zowel de openbare als de katholieke, bewaard blijven. Als 
bijvoorbeeld het thema vriendschap wordt behandeld, wordt er 
vanuit verschillende levensbeschouwelijke invalshoeken naar ge-
keken en over gesproken.

Samen

De schoolkinderen hebben in de afgelopen periode al veel samen 
gedaan. Zo hebben er al diverse gezamenlijke activiteiten plaats-
gevonden en zoeken groepen van beide scholen elkaar tussen-
door op. Ook de leerkrachten hebben, naast veel overleg, allerlei 
studiedagen samen gevolgd over diverse onderwijsmethodieken 
en hebben ze samen in werkgroepen het onderwijs voor Tuin 17 
inhoud gegeven. Er is al veel overleg geweest en dan blijkt in de 
gesprekken dat er in de basis eigenlijk niet zoveel verschil in visie 
op onderwijs is en krachten mooi gebundeld kunnen worden.  
Het moeilijkste in zo’n fusieproces vindt Nienke het ontbreken 
van het fysieke samenwerken. “Je wil graag twee teams samen- 
brengen. Zo lang je echter op twee locaties werkt, kun je niet opti- 
maal samenwerken of verbinden, ondanks dat je al allerlei dingen  
zoveel mogelijk samen doet. Er is binnen het team juist nu veel  
behoefte om echt contact te hebben en elkaar te ontmoeten. We 
zijn blij dat dat binnenkort allemaal kan.”

Communicatie

De komende tijd blijft de communicatie naar alle partijen, waar-
onder ook de ouders, van groot belang. Nienke hierover: “Ieder 
kind moet zich straks thuis voelen in de nieuwe groep en op de 
nieuwe school. Kinderen hebben vooraf hun voorkeuren op mo-
gen geven voor vriendjes en/of vriendinnetjes in de nieuwe groe-
pen. Wij proberen er alles aan te doen om het passend te krijgen. 
Toch moet je je ook realiseren dat niet alle veranderingen komen 
door de fusie. Bij aanvang van een nieuw schooljaar wordt er soms 
ook voor een andere groepsindeling gekozen en vinden er ook wis-
selingen van leerkrachten plaats.” 

Trots

Nadrukkelijk spreekt Nienke uit hoe trots zij is op alle team- 
leden. “Vergeet niet dat zij de afgelopen periode druk zijn geweest 
rond de fusie, met het geven van onderwijs op afstand en met het 
opnieuw onderwijs geven op school. Ik hoop dat wij het nieuwe 
schooljaar in kunnen gaan met datgene waar wij goed in zijn: het 
geven van goed onderwijs aan de kinderen!” Fo
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Nienke Rutten

Een gesprek over de fusieschool kan natuurlijk niet zonder het over de gevolgen van de coronacrisis hebben. 

De Peperbus spreekt Nienke Rutten, directeur van de fusieschool.

Een gelukkige schooltijd 
voor kinderen in Heteren

Een gesprek over de fusieschool kan natuurlijk niet zonder het over de gevolgen van de coronacrisis hebben. 

De Peperbus spreekt Nienke Rutten, directeur van de fusieschool.

DOOR ROELIE VAN DER WEIDE
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Nienke Rutten, 43 jaar, woonachtig in Millingen 

aan de Rijn met man en drie (tiener)kinderen,  

beaamt het meteen: iedereen is blij dat de  

scholen weer open zijn. “De afgelopen tijd is goed 

verlopen, alhoewel het voor sommige ouders 

echt aanpassen was, omdat de Haafakkers ervoor 

had gekozen om groepen te splitsen en halve 

dagen les te gaan geven. Ik heb daarom  

oprecht waardering voor de moeite die alle  

ouders hebben genomen om alles mogelijk  

te maken.” Inmiddels wordt weer hele dagen 

lesgegeven aan alle kinderen. 
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Hoewel het coronavirus ons nog steeds min of meer in de 

houdgreep heeft, voel je langzamerhand toch dat er voor 

versoepeling in het dagelijks leven meer en meer ruimte 

komt. Voorzichtigheid blijft geboden maar als zelfs Jaap  

van Dissel van het Outbreak Management Team ruimte 

geeft, dan mogen we vertrouwen hebben.

Mijn ongewone ‘ophokplicht’ tussen de vier dikke muren van de 
Peperbus durf ik dan ook steeds meer los te laten. Ook het doem-
denken, dat mij in deze surrealistische tijd nogal eens beheerste, 
wordt langzamerhand ingewisseld voor positievere gedachten 
over de toekomst. Een belangrijk lichtpunt daarbij was toch ook 
zeker de Heterense Courant met een Telegraaf-grote chocolade-
kop: Ja, een hart voor Heteren!

Aan een lijdensweg van meer dan dertig jaar komt nu eindelijk 
een eind. Heteren wordt verrijkt met een heus centrum. Het is 
voor de toekomstige gebruikers niet te hopen dat deze corona-
crisis nog weer roet in het eten gaat gooien en hen bij voorbaat 
al op achterstand zet. U merkt wel, het doemdenken is er in die 
paar maanden al aardig ingesleten. Al met al is het een prachtig 
plan waar de initiatiefnemers maar zeker ook de bewoners straks 
heel trots op mogen zijn. De vele, met name bij mooi weer, voor-
bij komende recreanten hebben dan eindelijk meer mogelijk-
heden om in ons dorp een tussenstop te maken voor een kop  
koffie, drankje of een lunch. Een luxe die Heteren al vele jaren 
niet gegeven was.

Verder hoop ik dat het coronavirus de beleidsmakers in het 
Haagse de ogen opent en dat juist nu het besef gaat overheersen 
dat wij als mensheid anders met onze aarde om moeten gaan. 
Het is om die reden een uitgelezen moment om nu onze ingesle-
ten gewoontes rigoureus los te laten. Wij moeten bijvoorbeeld 
zuiniger leren om gaan met het gebruik van onze bodemschat-
ten. Hergebruik van grondstoffen zou leidend moeten zijn. Met 
andere woorden, stop met die verspillende weggooimaatschap-
pij. Wij zijn tenslotte een innovatief landje dat door onze ken-
nis overal wel een oplossing voor heeft. Maar door economie en 
dus geld altijd maar centraal te blijven stellen is tot nu toe geen 

prioriteit gegeven aan het welzijn van de generaties die na ons 
komen. Terwijl wij daar met onze generatie wel degelijk ver-
antwoordelijk voor zijn. Aan de vele tafels is overeenstemming 
bereikt en zijn plannen genoeg gemaakt, maar van daadkracht 
is nog steeds weinig sprake. We hadden en hebben nog steeds 
alleen maar oog voor groei, groei en nog eens groei. Onder het 
mom van ‘de banenmotor moet optimaal blijven draaien’ heb-
ben kabinet en de ondernemers te regelmatig op de rem van de 
milieuvergroening getrapt. Terwijl diezelfde milieuvergroening 
op zich een banenmotor in optima forma zou kunnen zijn. 

Maar de coronacrisis heeft ook misstanden aan het licht ge-
bracht. Bij de ‘zelfregulerende’ vleesindustrie blijken de arbeids-
omstandigheden verre van ideaal en dat is dan nog heel zachtjes 
uitgedrukt. Middels een corona-uitbraak bij nertsenfokkers in 
het Brabantse land is nog maar weer eens heel duidelijk gewor-
den dat intensieve fokkerijen een gevaar zijn voor onze gezond-
heid. En dan te weten dat al die intensieve ‘hobby’s’ naast gelde-
lijk gewin alleen maar voor de export in stand worden gehouden. 

Daarnaast is door de coronaperikelen de uitstoot van stikstof  
en CO2 enigszins op de achtergrond geraakt. Ook dat gaat ten  
koste van de volksgezondheid en mag zeker niet worden verge-
ten. Het bedrijfsleven, met vliegtuigmaatschappij KLM voorop, 
wordt met miljarden belastinggeld overeind gehouden. In de 
huidige situatie ontegenzeggelijk gerechtvaardigde beslissin-
gen. Maar op termijn mogen wij daar op z’n minst milieuver-
groenende maatregelen voor terugvragen. Het kan toch niet zo 
zijn dat het bedrijfsleven, transport, vervoer en luchtvaart weer 
op het oude niveau mogen gaan vervuilen als zij straks dankzij de 
steun van de regering weer de wind in de zeilen krijgen. Natuur-
lijk zullen deze partijen niet staan te trappelen om daarin direct 
te gaan investeren, maar het is aan de regering om daar harde 
afspraken over te maken. Tenslotte hebben wij als belasting- 
betaler het recht om in een land te wonen waar aandacht is voor 
zo veel mogelijk schone lucht en waar met respect wordt omge-
gaan met de natuur. En natuurlijk vereist dat stevige maatrege-
len, maar een regering die zegt te staan voor het welzijn van de  
Nederlanders mag op dat punt zeker niet marchanderen.
 De Kerkuil.

Corona en dan!

S A N I T A I R
W A R M T E - I N S T A L L A T I E S

A I R C O N D I T I O N I N G
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P E E L E N M O N T A G E . N L
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DOOR LOUIS VAN DE GEIJN

Liever met z’n tienen in een kippenhok dan nog langer in ballingschap leven. Zo keerden de Heterenaren in de zomer van 1945 

terug in hun verwoeste dorp. Het was er doods en verlaten, zo herinnert zich Ton Hendriksen 75 jaar later. Een ander noteerde 

in zijn dagboek dat hongerende koeien in de laatste oorlogswinter de woonkamer waren binnengedrongen. Zelfs het behang 

hadden ze van de muren gegeten.

Hoe Heteren 75 jaar geleden het leven weer oppakte
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Ned. Hervormde kerk en de Peperbus

Liever met z’n tienen in een kippenhok dan nog langer in ballingschap leven. Zo keerden de Heterenaren in de zomer van 1945 

terug in hun verwoeste dorp. Het was er doods en verlaten, zo herinnert zich Ton Hendriksen 75 jaar later. Een ander noteerde 

in zijn dagboek dat hongerende koeien in de laatste oorlogswinter de woonkamer waren binnengedrongen. Zelfs het behang 

hadden ze van de muren gegeten.

Ton Hendriksen

Toen Ton Hendriksen en zijn familie in de meidagen 
van 1945 te voet naar Heteren terugkeerden, merkten 
ze onderweg al op wat hen thuis te wachten stond. Ver-
woesting alom, kapotte wegen, de stank van dood vee. 

Met zijn ouders en vier broertjes en zusjes was Ton, 
toen veertien jaar oud, na acht maanden evacuatie in 
België op weg naar huis. Ze waren met een auto afgezet 
in Lent, het laatste stuk liepen ze. De jongste telg lag in 
de kinderwagen, waar de familie ook nog wat bagage 
in meevoerde. “Veel spullen hadden we niet bij ons. 
Het was een schamel zootje.”

Tienduizenden evacuees popelden in die dagen om te-
rug te keren naar hun steden en dorpen. Wat de Betuwe  
betreft, hadden de autoriteiten daar grote zorgen over.  
Het gebied was maandenlang strijdtoneel geweest. 
Het lag bezaaid met mijnen en andere explosieven. 
Bovendien waren veel huizen totaal verwoest of zwaar 
beschadigd. Waar moesten de mensen wonen?

In Heteren was 8 procent van de huizen verwoest en 
32 procent zwaar beschadigd. Geen enkel huis was 
schadevrij. Zo was het bijna overal in de Betuwe. In 
Driel bijvoorbeeld waren zeven op de tien huizen 
onherstelbaar of zwaar beschadigd. Maar de mensen 
woonden nog liever met z’n tienen in een kippenhok 
in hun eigen dorp dan nog langer in ballingschap te 
moeten blijven.

Voorhoede

De familie Hendriksen behoorde tot de voorhoede die 
officieel mocht terugkeren. Bouwvakkers, boeren en 
winkeliers mochten als eersten aan de slag voordat de 
rest van de bevolking kon komen. De vader van Ton 
dreef een rijwielhandel op de hoek van de Flessestraat 
en de Dorpsstraat. Het huis heette niet toevallig ‘De 
Viersprong’. 

De precieze datum van hun terugkeer weet Ton  
Hendriksen 75 jaar later niet meer. “Het huis stond er 
nog. Maar er zat geen ruit meer in en de muren zaten 
vol gaten.” Binnen was de chaos compleet. “Als je door 

de winkeldeur naar binnen ging, kon je over het puin 
tot aan het plafond klimmen. Dat staat me nog scherp 
voor ogen.”

Zijn meest indringende herinnering van die eerste 
dagen: “Het was angstaanjagend stil in het dorp, ake-
lig stil. Het was doods en verlaten.” Af en toe zagen ze 
mensen die wat redderden om hun huis of wat daar-
van over was. Van enige organisatie was nog niets te 
bespeuren. “Het was ieder voor zich.”

Verstekeling

Tot de eersten in het bevrijde Heteren hoorde ook 
Willem van den Bosch. Hij was als verstekeling in 
een veewagen, tussen de varkens, de Waalbrug over 
geraakt. In zijn dagboek beschreef hij nauwgezet hoe 
zij de boerderij van Jan Pieter en Greta (waarschijnlijk 
verwanten, red.) in Heteren aantroffen. 

‘De verderfelijke lucht van rottend vee kwam ons op de 
deel al tegemoet. Daar lagen dan ook, temidden van een 
onbeschrijfelijke chaos, de kadavers van twee koeien, 
terwijl er ook nog een in de paardenstal lag. (…) Op de 
deelvloer lag een drab van ongeveer tien centimeter dik, 
waarop het koren, dat er vanaf de zolder ingezaaid was, 
welig stond te groeien.’

Het achtergebleven vee had in de wintermaanden 
door het hoge water in huis zijn toevlucht gezocht. 
‘Door de honger gedreven hebben ze toen alle bekleding 
van de stoelen afgegeten, evenals de gordijnen, ja zelfs het 
behang hadden ze, voor zo ver ze erbij konden, van de mu-
ren afgegeten. Toen alles wat maar enigszins 
eet baar was, op was, moesten de dieren ten-
slotte de hongerdood sterven. En zo vonden wij 
hun overblijfsels.’

Van den Bosch begroef de kadavers in en-
kele bomkraters om het huis, zijn mond zo 
veel mogelijk bedekt met verbandgaas. Voor 
de nacht haalde hij een paar takken van een 
bloeiende jasmijn uit een tuin in de buurt om 
de vreselijke stank enigszins te verdrijven.

Verwoestingen 

in de Betuwe, 

film van de Regeerings 

Voorlichtings Dienst, 1946
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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

Zo schiepen de meeste teruggekeerde Betuwenaren 
die eerste dagen een beetje orde. Met de heel gebleven 
dakpannen, met glas van de kassen of gaatjesboord 
maakten ze de huizen zo veel mogelijk dicht tegen 
weer en wind. Fietsenmaker Hendriksen zal die eerste 
tijd – al was het maar omdat de wegen er zo slecht aan 
toe waren – ook zijn handen vol gehad hebben aan re-
paraties. Maar het moet vooral een angstige tijd zijn 
geweest voor hem en andere ouders. Het wemelde im-
mers van de mijnen, er vielen geregeld slachtoffers, 
ook kinderen die met munitie speelden. ‘Overal af-
blijven!’, was het gebod van zijn ouders, herinnert Ton 
Hendriksen zich. Voor jongens als hij lokte het avon-
tuur, er was een hoop te verkennen, de zorgen waren 
voor ouderen.

Noodpakketje

De rest van het land had intussen nauwelijks weet van 
de rampzalige toestand in de Betuwe. Het Rode Kruis 
verschafte een noodpakketje: bord, lepel, mes, vork, 
beker, deken, ongevulde strozak. Per gezin dan nog 
enkele pannen, wat gereedschap en een zakje spijkers. 
In de kranten en op de radio kwamen noodkreten. De 
Centrale Stichting Herstel Betuwe werkte in juli ’45 
in een brochure op het gemoed van Nederlanders die 
beter af waren: 
‘Herinnert u zich nog, dat u in Augustus 1944 op het perron 
in Elst gezeten hebt? In gezelschap van twee grote koffers 
met peren en een boodschappentas vol pruimen? (…) Toen 
hebt u de Betuwe geprezen en in uw hart gewenst den winter 
door te mogen brengen in dit rijke land, waar niemand iets 
van hongersnood scheen te weten en waar u fruit kon kopen 
zoveel u maar vermocht te dragen. (…) Maar… de kweker 
die u aan uw fruit heeft geholpen, is reeds op 17 September 
d.a.v. door een bomscherf om het leven gekomen, terwijl zijn 
boerderij in een ruïne werd herschapen. Zijn vrouw heeft 
den winter in ballingschap doorgebracht, zijn oudste doch-
ter, die gewond was geraakt, ligt in den vreemde begraven. 
Zijn vee is goeddeels verdronken of zoekgeraakt toen het 
land onder water kwam staan. (…) Dat is de werkelijkheid 
geweest, waarover wij u op de volgende pagina’s iets naders 
hopen te vertellen. Opdat u nimmermeer vergeten zult: de 
Betuwe is goeddeels woest en ledig land geworden.’ 

De Betuwe er weer bovenop helpen was in ieders  
belang, vond de herstelstichting: ‘Een welvarend  
Nederland is zonder bloeiende Betuwe ondenkbaar’.

Zelfs hulp uit de VS

Al gauw kwamen hulpacties op gang. Steden en dor- 
pen adopteerden Betuwse plaatsen en stuurden wa-
gens vol meubilair en huisraad. Zelfs in de Verenigde 
Staten kwamen mensen Heteren te hulp. Op een dins-
dag in augustus 1946 reed bij het gemeentehuis aan 
de dijk een auto voor met een oranje geverfde kist, 
de tweeduizendste zending met kleding van het  
‘American Relief for Holland’. 

Zo langzamerhand krabbelde de Betuwe weer op. In 
de half vernielde boomgaarden plukten de telers hun 
fruit, de boeren molken het teruggekeerde en nieuw 
aangevoerde vee en mestten hun varkens. Voor zo ver 
er pootgoed was, probeerden de akkerbouwers nog 
wat te oogsten. Het was behelpen, maar wel in vrij-
heid, op eigen bodem. 

Bij het naderen van de winter dreigde een deel van 
de bevolking bij gebrek aan geschikte woonruimte 
opnieuw te moeten evacueren. Uiteindelijk lukte het 
iedereen – hoe primitief ook – onder te brengen. Met 
hard werken en veel ontberingen maakten de Betuwe-
naren in die eerste dagen en maanden een begin om 
de belofte waar te maken in het bekende lied van Han 
Dunk:

Bronnen: 

Dagboek 1940-1945, Willem van den Bosch – Opheusden

Defensie- en oorlogsschade, Rijksdienst voor Monumentenzorg (2008)

Het ‘Circus Kruls’, Militair Gezag in Nederland, 1944-1946, D.C.L. Schoonoord, NIOD (2011)

Het Manneneiland, Hen Bollen, Herman Jansen, Terra Zutphen (1982)

Diverse dagbladen, www.delpher.nl

Verwoestingen in de Betuwe, film van de Regeerings Voorlichtings Dienst, 1946

‘Eens zal de Betuwe in bloei weer staan

Nog mooier en voller dan voorheen.’
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HeteRUN 
wordt verzet 
Het huidige verbod op evenementen met 
vergunnings- en meldplicht is verlengd 
tot 1 september. Evenementen vormen 
helaas een groot risico op de verspreiding 
van het coronavirus. Voorbereiding van 
de HeteRUN vraagt de nodige tijd en 
afstemming met verschillende organi-
saties en betrokken bedrijven/instanties. 
Het is onzeker dat na 1 september grotere 
evenementen doorgang kunnen vinden.

De HeteRUN moet voor iedereen een 
leuk maar vooral ook veilig evenement 
zijn. Op dit moment is de gezondheid 
van eenieder de hoogste prioriteit. Hier-
door zijn wij helaas genoodzaakt de vijfde 
editie van de HeteRUN te verzetten. We 
vinden het heel spijtig maar het (gezond-
heids-) risico voor dit jaar is te groot. 
De vijfde editie van de HeteRUN zal 
daarom worden verplaatst naar zondag  
3 oktober 2021.
Wij bedanken alle sponsoren, de lopers 
en vrijwilligers voor hun betrokkenheid. 
En we hopen natuurlijk dat iedereen vol-
gend jaar weer deelneemt. Blijf gezond 
en fit, dus blijf lopen en graag tot volgend 
jaar!

Namens de Stichting HeteRUN,
Martin Knippers

ZOEM ZOEM …..ZOOOOM

Tennisvereniging HTV biedt deze zomer via de Zomer Challenge tennis 
aan, bestemd voor bijv. voetballers, hockeyers en andere teamspelers die 
een zomerstop hebben van hun eigen sport. 

De Zomer Challenge is een compact lidmaatschap van drie maanden in de maanden  
juli, augustus en september waarbij spelers, jong en oud, vrij kunnen tennissen wanneer 
het hen uitkomt. Daarnaast is meedoen met ons open toernooi in week 36 een mooie 
afsluiting. De Zomer Challenge is niet alleen voor volwassenen leuk, maar ook voor  
kinderen die een zomerstop hebben van een sport of kinderen die willen ontdekken of 
tennis wat voor hen is.
Deelnemers kunnen zich individueel inschrijven. Kosten zijn €45,-. www.dehtv.nl

Voor meer informatie en aanmelden: bel (06) 50 20 84 92 of mail naar bestuur@dehtv.nl. 

Zomer Challenge

Tussen 5 en 16 juni heeft ieder huishouden in Heteren een  
Overbetuwe Doet waardecheque van €7,50 ontvangen. 
De cheque hadden wij in april al willen sturen, maar we stel-
den dat uit vanwege het coronavirus. Voorlopig blijven er 
maatregelen van kracht tegen verspreiding van het virus en dus 
gaan we op zoek naar wat wél kan. Doneer zoveel mogelijk online! 
Activeer die code op overbetuwedoet.nl vóór 1 augustus. Online doneren niet jouw ding? 
Bel/mail/app de code door aan de initiatiefnemer of doe de waardecheque bij hem of 
haar in de brievenbus. De initiatiefnemer kan de code dan zelf activeren en doneren aan 
het eigen initiatief.

Voor vragen over het gebruik van het online platform, bel of mail naar de helpdesk 

(0481) 700 216 of helpdesk@overbetuwedoet.nl 

Koorleden van Couleur Locale zoeken, 
zoals zovelen overvallen door ‘Het Virus’, 
naar manieren om toch met hun hobby 
die ontspanning en gezelligheid biedt,  
bezig te zijn.
Elkaar treffen in de oefenruimte in de  

Julianaschool in Heteren kan voorlopig 
niet. Het computerprogramma Zoom en 
onze WhatsApp groep zijn de enige ma-
nieren om elkaar zo nu en dan in Couleur 
Locale verband te zien en muziek en inte-
ressante links uit te wisselen.

Zodra we weer verder kunnen 
met repeteren in onze oefen-
ruimte pakken we de draad weer 
op en gaan we verder werken aan 
ons Waterconcert dat we in het 
najaar hopen te presenteren. 

Ook zin om mee te zingen, lid te 

worden? Kijk naar onze website: 

www.koorcouleurlocale.nl

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 9 oktober 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  

6 november 2020. 

De vlindertuin begint 
groen te worden

Helaas hebben we niet 
de planten kunnen aan-
kopen die we van plan 
waren te planten, omdat 

we door het coranavirus geen bijeenkom-
sten meer konden houden en onze leve-
rancier een tijd dicht is geweest. Maar we 
zijn niet voor een gat te vangen en hebben 
gezaaid zodat de vlinders vast kunnen 
wennen aan een bloemrijke omgeving. 
We gaan in het najaar de groenblijvers 
en voorjaarbloeiers aanschaffen en in het 
voorjaar van 2021 zullen we de rest van de 
vaste planten kopen en aanplanten. Met 
de laatste Overbetuwe Doet-opbrengst 
hebben we een ronde parkbank besteld 
die binnenkort geleverd gaat worden. De 
nieuwe geitenwei is bijna klaar. De gei-
ten waren heel blij met de extra ruimte. 
Het volgende plan is een mooi, dubbel 
houten toegangshek dat bij de sfeer van 
de vlindertuin en kinderboerderij past. 
Daarvoor is geld nodig en met de cheques 
van Overbetuwedoet hopen we het beno-
digde bedrag bij elkaar te krijgen. 

Wilt u de cheque doneren aan de  

vlindertuin? U mag hem inleveren op de 

Rauwendaal 23 of bij de kinderboerderij. 

Kunt u meteen vast een rondje door de 

vlindertuin lopen. 

Wat niemand kon bedenken toen wij eind vorig jaar aan de voorbereidingen van de 
twaalfde speelweek begonnen, was dat deze door een virus geen doorgang zou kunnen 
vinden. Tot 1 september geen evenementen, zei premier Rutte. Toen viel voor ons ook 
het doek. Volgend jaar hopen we, wellicht nog met aanpassingen, weer een ouderwetse 
speelweek te organiseren.
We willen, al is het via deze onpersoonlijke weg, toch nog alle sponsors bedanken voor 
de toezeggingen die zij hebben gedaan om ons financieel te steunen. Zonder enige uit-
zondering zouden ze allemaal weer mee doen, samen met een paar nieuwe sponsors. 
We hopen dat we volgend jaar ook weer op jullie steun mogen rekenen. Ook de zeshon-
derd tot negenhonderd pallets zullen op een andere manier afgevoerd moeten worden, 
sorry. Verder willen we ook de vrijwilligers vragen of ze volgend jaar toch weer mee 
willen helpen om van de twaalfde speelweek ‘nieuwe vorm’ een succes te maken. 
We zijn als bestuur ook druk aan het overleggen wie we kunnen benaderen om deel te 
nemen in het bestuur. Potentiële bestuursleden zijn die mensen die nu de kinderen 
net op de basisschool hebben en ieder jaar hun kinderen naar de speelweek laten gaan. 
Vast onderdeel van de vakantie; kinderen naar de speelweek, lekker in het ritme voor 
school. Wat wil je nog meer als ouder. Precies, deel uit maken van dit geweldige evene-
ment. Denk er over na en neem contact op met iemand van het bestuur of stuur een 
mailtje naar info@fun4kidsweek.nl.

GEEN Fun4kids speelweek  

Het coronavirus houdt ons in zijn greep 
en belemmert de dagelijkse gang van za-
ken. Bezigheden en activiteiten die onder 
normale omstandigheden vanzelfspre-
kend zijn, kosten ons nu meer moeite of 
worden beperkt door de genomen maat- 
regelen. Met name voor ouderen en men-
sen met een lichamelijke beperking is bij-
voorbeeld het bereiden van een gezonde 
maaltijd lastig geworden of zelfs niet 
mogelijk. 

De versbereide maaltijden van Tafeltje-
dek-je van Stichting Samen Zorgen kun-
nen u uitkomst bieden. De maaltijden 
worden bij uw thuis bezorgd door onze 
vrijwilligers. U kunt kiezen voor een menu  
van een, twee of drie gangen. 
Wenst u meer informatie of wilt u gebruik 

maken van de maaltijdservice Tafeltje-

dek-je? Neemt u dan contact op met de 

receptie van Stichting Samen Zorgen op 

telefoonnummer (026) 472 22 14. 

Tafeltje-dek-je: heerlijke maaltijden 
bij u thuisbezorgd! 

In juni een waardecheque
 

De fotoactie van De Peperbus voor het 

personeel van Liefkenshoek heeft € 121,- 

opgeleverd. Lezers konden een fraaie foto 

van de Peperbus (gemaakt door Arjan 

Stunnenberg) bestellen, met een toeslag 

voor het goede doel. Een twintigtal bestel-

lingen en enkele giften leverden dit bedrag 

op. Eén van de vele blijken van waardering 

die het zorgpersoneel de laatste maanden 

heeft gekregen. Liefkenshoek heeft zelf een 

ingelijst exemplaar van de foto ontvangen.

Fotoactie Liefkenshoek
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“Van jongs af aan ben ik altijd bezig geweest met dan-
sen”, zegt een enthousiaste Anita. “Ik heb in het show-
ballet Waves in Nijmegen gedanst en heb dansles ge-
geven aan volwassenen en kinderen. Op een gegeven 
moment kreeg ik lichamelijke klachten. Na een bek-
keninstabiliteit, overgehouden aan de zwangerschap 
van mijn derde kind. Ik kreeg van een vriendin de tip 
om een Pilates studio in Nijmegen te bezoeken. Dit 
werkte voor mij heel therapeutisch en ik knapte er zo 
van op, dat ik er meer van wilde weten. Vervolgens ben 
ik zelf de opleiding gaan doen.”

Pilates is in tegenstelling tot yoga niet ontstaan in 
Azië, maar komt uit Duitsland, waar Joseph Pilates  
in de Eerste Wereldoorlog soldaten weer op de been  
probeerde te krijgen in het ziekenhuis. Hij gebruikte  
daar zijn oefeningen voor. Na de Eerste Wereldoorlog 
vertrok Pilates naar New York om ook de Amerikanen 
kennis te laten maken met zijn trainingen. Anita, die 
eveneens yogadocent is, kan het verschil wel uitleg-
gen: “Yoga is meer spiritueel, wordt gedaan in dezelfde 
houding en maakt gebruik van rust om tot jezelf te 
komen. Bij Pilates werk je meer vanuit je houding 
en mind. Het is een zeer functionele training waar-
bij je specifieke delen van het lichaam kunt trainen. 
Het verbetert bovendien je uithoudings-vermogen, 
kracht, coördinatie en flexibiliteit. Pilates is in feite 
een ‘full-body workout’, die je houding verbetert en 
ervoor zorgt dat je je lichaam beter leert kennen.  
Pilates verhoogt tevens de longcapaciteit, waardoor er 
een betere ademhaling plaatsvindt.”

Anita is zeventien jaar geleden als leerling aan de 
gang gegaan met Pilates. Sinds drie jaar werkt ze voor 
zichzelf. “Ik ben altijd aan de studio verbonden geble-
ven waar ik begonnen ben”, zegt Anita. “Nu ik voor  
mezelf begonnen ben, zijn zij mijn grootste opdracht-
gever. Ik verzorg de groepslessen in studio’s. Next 
Movement, de dansschool hier in Heteren, is bijvoor-
beeld ook zo’n opdrachtgever. Je ziet ook dat steeds 
meer sportscholen yoga en Pilates trainingen aanbie-
den, waardoor het superhip aan het worden is! Zelf  
wilde ik echter ook privéles klassieke Pilates gaan ge-
ven. Dat is nu bij mij thuis mogelijk in solo of duo ses-
sies. Je merkt ook dat mensen steeds vaker vanuit de 
fysiotherapeut doorgestuurd worden. Mensen wor-
den zich op deze manier meer bewust van hun hou-
ding en dat brengt je zoveel verder!” Anita zit ’s avonds 

voor de televisie vaak op haar mat en werkt dan aan 
nieuwe oefeningen. De Pilates methode maakt een 
ontwikkeling door en daar horen nieuwe oefeningen 
op maat bij. Je bent er nooit klaar mee!!

In Heteren vinden mensen Pilates over het algemeen 
nog een beetje vreemd, maar in de grote steden zit-
ten groepslessen bomvol. “Het is ook een soort ver-
slaving”, zegt Anita. “De basis is misschien een beetje 
taai, maar als je daar doorheen komt, is het heerlijk om 
kracht op te bouwen.” Anita geeft aan dat het inmid-
dels niet meer uitmaakt hoe oud je bent. “We hebben 
mensen van dertig jaar, maar ook van tachtig jaar oud. 
Waren het eerst vooral vrouwen die aan Pilates trai-
ningen deden, nu weten ook heel veel mannen hun 
weg erin te vinden. Wist je dat heel veel topsporters 
Pilates trainingen gebruiken om hun houding te ver-
beteren en hun spieren soepel te houden? Doordat je 
de dieperliggende spiertjes traint, die de lijn van jouw 
lijf aangeven, krijg je een rechtere houding.” Tijdens 
groepstrainingen loopt Anita al pratend rond en cor-
rigeert waar dat nodig is. In de coronatijd was dat na-
tuurlijk niet mogelijk, maar de oplossing werd online 
gevonden via ZOOM live. Mensen liggen thuis op hun 
eigen mat en Anita kan vanachter haar computer aan-
wijzingen blijven geven. Vanaf 5 juni geeft Anita in  
Heteren ook Pilates trainingen in de buitenlucht ge-
ven. Elke vrijdag en zaterdag om 13.30 uur neemt zij 
haar matten mee naar het grasveld tussen de Haantjes 
en de Bouwert. Even lekker je lijf voelen in het gras on-
der de bomen. Alles Corona-proof uiteraard! “Ik heb 
alles bij de Gemeente aangemeld en heb er toestem-
ming voor gekregen. Mensen kunnen voor een tien-
tje een training ondergaan. Je krijgt er energie van en 
voelt je een stuk lekkerder! Ik kijk wel wie er komen. Ik 
denk dat het met mond-tot-mondreclame een beetje 
op gang moet komen”, lacht Anita. 

Superster Madonna heeft er persoonlijk voor gezorgd dat Pilates op de kaart is gezet en ontzettend hip is geworden om te doen. 

Ook Mick Jagger gebruikt de trainingen om op zijn 77ste nog fitter te zijn dan ooit tevoren. Wat is Pilates nou eigenlijk en wat doet 

het met je lichaam? Kan iedereen het doen? Ik ga op bezoek bij de Heterense Anita Geurts (54) die al een aantal jaren Pilates 

trainingen geeft en het ook aan de Heterenaren wil introduceren in haar bewegingspraktijk “Yogates”. DOOR FRANK SICCAMA
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Pilates training wordt 
steeds hipper
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Anita Geurts

Anita Geurts geeft uitleg aan onze Peperbus-reporter Frank Siccama

Vanaf 5 juni geeft Anita 

in Heteren ook Pilates 

trainingen in de buitenlucht 

geven. Elke vrijdag en 

zaterdag om 13.30 uur 

neemt zij haar matten 

mee naar het grasveld 

tussen de Haantjes en 

de Bouwert.
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Nee, 28 mei stond hij niet als eerste in de rij bij pret-
park Walibi. “Maar als ik een entreekaart kan reser-
veren voor juni, ga ik dat zeker doen.” Aan het woord 
is Dyano van Dam, zeventien jaar en pretparkfan. De 
afgelopen periode was het afzien, want ondanks een 
jaarabonnement op Walibi, kon hij niet een geliefd 
ritje in de achtbaan maken. De tijd werd gevuld met 
thuis spelletjes doen, met vrienden afspreken en teke-
nen. Dat tekenen heeft meteen weer met een pretpark 
te maken. Dyano hierover: “Nu is het een rustige tijd 
en ook een gekke tijd, met dat afstand houden. Ik heb 
meer tijd over en teken graag gebouwen. Ik ben geïn-
teresseerd in architectuur. Ook de gebouwen in bij-
voorbeeld De Efteling vind ik mooi om na te tekenen. 
Of ik teken zelf iets.”

Dyano heeft eerder in de Zwaluwstraat gewoond 
(woont nu in Randwijk) en ging naar de Haafakkers 
op school. Tijdens het schoolreisje van groep acht naar 
Toverland gebeurde het: hij raakte verslingerd aan  
de achtbaan. “Ik had nog nooit een achtbaan gezien, 
een enorm houten bouwwerk. Ik had geen idee. Nu 
kan ik de adrenaline en het gevoel van vrijheid niet 
meer missen.” 

Het liefst gaat hij twee keer per maand naar Walibi. 
In de nazomer naar De Efteling en Toverland en mis-
schien met kerst naar Phantasialand in Duitsland. 
Met enthousiasme vertelt Dyano dat er nooit een dag 
hetzelfde is. “Ik ontmoet vaak mensen in het pret-
park, waar ik later dan weer eens via een appgroepje 
mee afspreek om nog eens te gaan. Natuurlijk gaan 
wij in de achtbanen, maar een keer in de zweefmolen 
vind ik ook wel grappig. Walibi trekt veel jongeren. De 
familie-achtbaan in de Efteling is minder interessant 
voor mij. Waar ik wel naar uitkijk, is de nieuwe acht-
baan die er komt in Phantasialand.”

Door zijn bijbaantje bij de lokale hamburgergigant en 
het gratis reizen met zijn studenten-ov-kaart is zijn 
pretparkhobby prima te betalen. “Ieder jaar koop ik 
een abonnement van tachtig euro en dat heb ik er na-
tuurlijk zo uit. Maar nu houd ik geld over, doordat ik 
veel thuis ben.”

Na het Hendrik Pierson College gaat Dyano inmid-
dels naar het MBO in Ede. “Ik volg hier de opleiding 
Facilitaire Dienstverlening. Mijn doel is om uiteinde-
lijk in een pretpark te gaan werken. Dat kan in Walibi 
zijn, maar ook een van de 700 andere pretparken in 
Europa. Er is werk genoeg.” In Breda is een heuse op-
leiding tot pretparkmanager. Dat lijkt hem ook wel 
wat. “In de horeca werken in een pretpark lijkt mij 
ook geweldig. Ik hou zelf erg van eten en dingen klaar-
maken voor gasten vind ik leuk.” Op zijn verlanglijstje 
staat een bezoek aan Disneyland in Florida (Amerika) 
met vrienden. Volgens Dyano wordt daar het nieuw-
ste van het nieuwste gepresenteerd, voordat het naar 
Europa komt. 

Op de vraag of Dyano als doorgewinterde pretpark-
bezoeker nog tips heeft voor andere bezoekers, ant-
woordt hij dat het altijd verstandig is om achteraan in 
een park te beginnen. “Hier is het aan het begin van 
de dag nog niet druk. En met een duurder kaartje kun 
je gebruik maken van de ‘Fast Lane’. Hierdoor hoef je 
minder lang in de rij te wachten.”

En over zijn eerste bezoek straks aan Walibi: “Het zal 
gek zijn, overal afstand houden. De capaciteit gaat na-
tuurlijk enorm omlaag. Ik ben heel benieuwd hoe het 
zal zijn. Ik verwacht een gevoel dat niet alles klopt.”

DOOR ROELIE VAN DER WEIDE

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
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Als Robbert de deur van zijn bungalow openmaakt, zie je niet direct een chef-kok op hoog niveau voor je. In zijn Covid-19 

thuistenue met ‘bouwschade’ opent de vader van drie kinderen de deur. Hij zit midden in de verbouwing. Maar binnenkort is 

de bouw niet meer zijn belangrijkste dagbesteding, maar gaat hij weer vol aan de bak voor zijn restaurant. “Ik doe alles van 

de verbouwing zelf. Het is best veel werk, maar in deze tijd kon dit. Het is mooi om te verbouwen, maar ik ben blij als ik weer 

volledig aan het werk kan.” DOOR SEBASTIAAN JANSEN

18

Commercie op Papendal

De 41-jarige chef-kok leidt het restaurant van Hotel Papendal.  
Restaurant 2028 is vernoemd naar het kandidaatschap van  
Nederland voor de Olympische Spelen in 2028. Wij gaan de Olym-
pische Spelen dan niet organiseren, maar de naam hebben ze be-
houden. Maar dit is uiteraard niet zijn eerste klus als kok. “Ik ben 
begonnen als 14-jarige afwasser. Ik heb de koksopleiding gevolgd 
en ben daarna op diverse plaatsen aan het werk gegaan”, vertelt de 
geboren en getogen Heterenaar. Na de koksopleiding ben je nog 
geen chef-kok. “Veel ervaring heb ik opgedaan bij de Bilderberg 
restaurants, wat een redelijk hoog niveau is. Ik heb ook in een 
aantal luxe à la carte restaurants gewerkt. Mijn voormalige chef-
kok heeft mij voorgedragen bij Papendal. Ze zochten 
daar een kok die meer commercie in het restaurant 
kon doorvoeren. Het eten was vooral gericht op 
topsport, maar ze wilden dat het menu tevens 
aansprak bij het grote publiek. Ook mijn no-
nonsens mentaliteit voegde een ingrediënt 
toe aan het restaurant. Als souschef ben ik 
op Papendal begonnen en daarna gepro-
moveerd naar chef-kok.” 

Eerlijk eten

Als Robbert over voeding begint, hoor je di-
rect de ervaren en gemotiveerde kok. “Het res-
taurant en hotel op Papendal waren vroeger een 
sportersopvang. En het eten werd voornamelijk gemaakt 
om de sport te subsidiëren. Maar iedereen kan nu bij ons terecht. 
Wij willen voor de tweehonderd mensen die wij in ons restaurant 
kunnen bedienen een eerlijk gerecht bereiden. Dit is geen sport-
voeding”, legt Robbert uit. “Sportvoeding is de juiste brandstof 
voor een specifieke motor. De sporter is de motor en je moet geen 
diesel in een benzinemotor doen”, vertelt Robbert. “Ik word gek 
van de hypes in de wereld van voeding. Wij willen allemaal gezond 
eten. Maar al die diëten, caloriearme gerechten en dat soort onzin 
zijn vooral modegrillen. Een mooi voorbeeld is biologische voe-
ding. Biologische voeding is niet gezonder dan niet-biologische 
voeding. Het is alleen op een andere manier geteeld of gefokt. Dus 
van biologisch eten word je niet sterker of gezonder. Ik zeg niet dat 
je geen biologische voeding moet eten, maar het is niet gezonder. 

Ik wil mijn gerechten uit mijn keuken niet alleen gezond, maar 
eerlijk. Wij bereiden in ons restaurant een eerlijk gerecht, wat in-
houdt dat het gezond, duurzaam en puur eten moet zijn. Het bord 
moet trouwens ook goed gevuld zijn”, vertelt de enthousiaste en 
vrolijke chef-kok.

Olympische Spelen Tokio

De Olympische Spelen moesten in 2020 in Tokio plaatsvinden. En 
net als andere jaren komt er een Holland Heineken Huis. Het was 
voor de Zomerspelen omgedoopt in TeamNL Tokio Center 2020. 
De organisatie van de huldigingen en het feest waren in handen 

van Heineken. Het onderdeel food en drank wordt ge-
organiseerd door het NOC/NSF onder leiding van 

de directeur van het Papendalhotel, Jochem 
Schellens, en Robbert. “Het is nu even uit-

gesteld, maar het was de bedoeling dat wij 
naar Tokio zouden gaan deze zomer. Ik ben 
inmiddels tweemaal in Japan geweest om 
de voorbereidingen te treffen. Dit avon-
tuur was wel anders dan ik had gedacht. 

Bijvoorbeeld de manier van koken in Japan 
is geheel anders dan bij ons. Dus wij moesten 

onze eigen keukens naar Japan verschepen en 
daar installeren met de door ons zelf aangelegde 

stroomvoorziening. Wij hadden nu midden in de 
voorbereiding gezeten, maar dit is nu allemaal uitgesteld. 

Het hele evenement had vijf weken geduurd, maar het is het mij 
wel waard”, vertelt Robbert.

Best bewaarde geheim 

Tokio is nu nog ver weg en het leven van Robbert speelt zich mo-
menteel gewoon af in Nederland. Hij is nu gewoon druk met zijn 
restaurant en bedenkt zelf op gevoel de gerechten voor het pu-
bliek. “Veel mensen weten niet dat op Papendal een restaurant 
voor de niet-sporter is. Daarom staan wij onder meer bekend als 
het best bewaarde geheim”, vertelt de chef-kok van het prijswin-
nende restaurant 2028. Ben je benieuwd welke eerlijke gerechten 
chef-kok Robbert Hulsteijn u kan voorschotelen, kom dan gerust 
eens eten bij de ‘topsporter’ in de keuken.

Robbert
Tokio uitgesteld voor chef-kok 

Hulsteijn

“Sportvoeding is de juiste brandstof voor een 

specifieke motor”
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Qua leeftijd zou Geert fan van het eerste uur kunnen zijn, maar 
dat is niet het geval. “Ik was in mijn jeugd helemaal niet met mu-
ziek bezig”, zegt Geert. “Voor mij was het vooral werken en auto’s 
wat de klok sloeg. Dat veranderde in 1982. Samen met mijn jong-
ste broer Mart en met Thijs Nijenhuis heb ik toen voor het eerst 
een concert van de Rolling Stones bijgewoond. Dat was in de Kuip 
in Rotterdam. Ik stond niet ver van het podium vandaan en ik 
wist niet wat ik zag. De power die er vanaf straalde bij mannen als 
Mick en Keith!! Ik moest gewoon alles hebben wat met de Rolling  
Stones te maken had. Kwam er een nieuwe LP of single uit dan 
wist ik niet hoe snel ik naar de platenzaak moest gaan. Op een 
gegeven moment ga je verder kijken. Ik wilde iets unieks, iets 
wat niemand nog had. Toen kwam ik op het idee om klompen te 
laten beschilderen. Mijn zwager Frits Onderstal heeft in de loop 
der jaren de meeste van mijn klompen beschilderd. Ik heb mo-
menteel dertig paar klompen staan en ze zijn allemaal anders.” 
De kleuren verschillen, maar wat vaak terugkomt is de beroemde 
Rolling Stones tong. Een aantal van de klompen zijn speciaal ge-
schilderd voor een toer en Geert droeg deze klompen dan ook als 
hij het concert van betreffende toer bezocht. Dat trok altijd veel 

bekijks. “Veel mensen wilden dan met mij op de foto. Dat was voor 
degenen die met mij meegingen soms wel irritant”, lacht Geert. 
“Stonden we net te proosten met een biertje in de hand en werd 
ik weer op mijn schouders getikt.” In totaal is hij nu dertien keer 
naar een concert geweest. Steeds weer op zijn klompen. Zijn mooi-
ste concert beleefde Geert in Landgraaf, waar Rowwen Heze in 
het voorprogramma stond en waar hun zanger Jack Poels ineens 
meerdere nummers met de Rolling Stones meespeelde. Het be-
roerdste concert was in Werchter (België). Niet dat de Stones daar 
slecht speelden, maar Geert raakte zijn maten kwijt en miste ook 
nog eens de bus waarmee zij naar België waren gekomen. Na een 
lange omzwerving via Leuven en Antwerpen was Geert ’s morgens 
pas om 10 uur terug in Arnhem, waar hij door zijn collega Friso 
Langerak, eveneens een groot Rolling Stones fan, opgehaald werd. 
Uiteraard had Geert ook toen zijn klompen aan. “De laatste klom-
pen die Frits, een half jaar voor zijn dood in mei 2019, nog voor mij 
geschilderd heeft, hebben een speciaal plekje in mijn klompenrek. 
Het zijn vier witte klompen, met op elke klomp het hoofd van een 
van de Stones. Mijn klompen zal ik altijd bewaren, de rest van mijn 
verzameling mag mijn dochter Anouk verkopen als ik zeventig 
ben.” Tijdens een rondleiding door zijn huis zie ik overal Rolling  
Stones attributen. Dat begint bij het geweldige vliegengordijn bij 
de achterdeur en eindigt op zolder waar het wel een museum lijkt. 
Ik kijk mijn ogen uit! “Gaat dit er echt allemaal uit?”, vraag ik nog. 
Aan alles komt een eind, ook aan het verzamelen. Geert wijst op 
een zwarte plaid op de grond, voorzien van de rode Rolling Stones 
tong. “Die gaat niet weg, die komt op mijn kist te liggen als ik er 
niet meer ben.” Terug in de woonkamer vergaap ik mij nog aan 
de AMI jukebox uit 1977, uiteraard vol met vinyl singles van de  
Rolling Stones. Geert en zijn vrouw Ans zijn trots op hun jukebox, 
alhoewel Ans niet echt Rolling Stones fan is en haar eigen smaak 
ook heeft toegevoegd aan de jukebox. 

Geert is al even met pensioen. De Rolling Stones nog niet. “Ik wil 
ze best nog een keer live zien”, zegt Geert. Uiteraard gaat hij dan  
op klompen. “Ik ben bezig met een nieuw paar klompen. Deze wor-
den niet beschilderd, maar bespoten middels airbrush.” Dat moet 
opvallen als Geert dan weer door Heteren loopt!!

 

DOOR FRANK SICCAMA

Menigeen in Heteren heeft wel eens achteromgekeken als 

Geert IJkhout (66) op zijn Rolling Stones klompen voorbij 

komt lopen. Geert is met zijn markante voorkomen een  

Rolling Stones-man pur sang. Zijn klompenverzameling is 

een deel van het Rolling Stones-leven, dat voor Geert in 1982 

begon. Als muziekliefhebber ben ik benieuwd wat de Rolling 

Stones voor Geert betekenen. Vanuit zijn achtertuin lachen 

Mick, Keith, Ronnie en Charlie mij toe vanaf een groot doek.

Rolling Stones-man op klompen!
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Achter de 
oude gevel van 

de Hoenderkamp

De 41-jarige Martijn loopt al zijn hele leven met het idee ‘daar 
wil ik wonen’. “Ik heb altijd een bijzonder gevoel gehad bij dit 
mysterieuze, beetje spookachtige huis. En nu ben ik samen met  
Damon (38) de tweede eigenaar van deze bijna tweehonderd jaar 
oude boerderij. We moeten onszelf zo nu en dan in de arm knijpen 
om te geloven dat we niet dromen.”

Martijn: “Toen ik wist dat de Hoenderkamp in de verkoop zou ko-
men, heb ik de stoute schoenen aangetrokken en aangebeld. De 
bewoner zei dat we contact moesten opnemen met zijn broer.”  
Damon vult aan: “Al bij de eerste bezichtiging merkte ik aan  
Martijn dat hij er alle vertrouwen in had – hij is timmerman – om 
er iets moois van te kunnen maken. Automatisch gaf mij dit ook 
vertrouwen.”

Vanuit de prachtig gerestaureerde keuken komen we via een klein 
trapje van een paar treden in de opkamer. Aan de enorme houten 
tafel vertellen Martijn en Damon enthousiast over hun plannen 
met het 180 jaar oude gemeentelijk monument. “De kamer ligt 
iets hoger dan de rest van het huis omdat de kelder er onder ligt”, 
vertelt Damon. “Via het schuine luik in de keuken kom je in die 
kelder. Deze werd als koele opslagplaats gebruikt.”

Martijn: “Toen we hier begin 2019 gingen wonen, moest er nog 
veel gebeuren. We hebben dan ook eerst op zolder onder een zeil 
gekampeerd. Er waren alleen maar gaskachels, geen centrale ver-
warming en er was slechts één groep in het hele huis. Door de kale 
betonnen vloeren was het best wel koud. Behalve de aanleg van de 
centrale verwarming en de renovatie van het rietdak hebben we 
alles zelf gedaan.”
“We hebben hulp gehad van familie en vrienden, bijvoorbeeld bij 
het afvoeren van 250 strobalen. De balen lagen op houten zolder-
vloeren en op wat ze ‘boerenmeiden’ noemen. De balen waren be-
doeld als isolatie en zijn veertig jaar geleden aangebracht. Dat was 
de enige keer dat we dachten: er komt geen eind aan. Het leek wel 
of het huis in brand stond, wat een stof!” 

De Hoenderkamp is wonder boven wonder gespaard gebleven in de 
oorlog. Het is bekend dat de Hoenderkamp een tabaks- en keuter-
boerderij is geweest. De tabaksbladeren hingen te drogen op zolder.  
Martijn en Damon hopen meer te weten te komen over de geschiedenis  
van de boerderij. Zij kochten het huis van Frans Menting. Hopelijk kan 
de familie meer vertellen over de geschiedenis van de boerderij.

“We proberen het huis zoveel mogelijk in de oorspronkelijke stijl 
te herstellen. Bij de inrichting en aankleding zijn we geïnspireerd 
door de look van een hotel in de Ardennen. Dat was vroeger een 
sigarenboerderij en er zijn elementen van de jacht in verwerkt. 
We houden allebei van vintage en retro, dus dat moet wel terug-
komen. De deuren hebben we in stijl, boerderijgroen, geverfd.”

Damon: “Ik houd heel erg van jaren ’30 en ’40 muziek; ouwe jazz, 
ouwe swing, oorlogsmuziek, ‘sigarettenmuziek’ noem ik het al-

tijd. Als je dat hard aanzet, galmt dat fantastisch, alsof er een oude 
sfeer terugkomt in het huis. Martijn is gek op Nederlandse mu-
ziek.” Martijn lachend. “Onze smaak over muziek is dan verschil-
lend, over de inrichting denken we grotendeels hetzelfde.” 

Damon: “Nu klussen we voornamelijk in de weekenden, vakan-
ties. We hebben allebei een baan, je kunt niet constant blijven 
buffelen, dat hou je niet vol. Iemand gaf ooit het advies om bij een 
project als dit geen doelen te stellen, niks overhaasten. En op dit 
moment kunnen we wonen; de keuken, woonkamer, badkamer en 
eetkamer zijn klaar. De keuken vormt, net als vroeger, het centrale 
deel van de woning.”

“Aan de voorgevel mogen we niets veranderen, deze moet in ori-
ginele staat witgepleisterd worden. Er komt wel een ander naam-
bord op de gevel. Het huidige bord hebben we op het kippenhok 
getimmerd. In de deel en de stallen komen een werkruimte en 
een bar. In de tuin komen Betuwse fruit- en leibomen voor de 
erfafscheiding. Het karakteristieke duivenhok blijft behouden,  
maar gaan we een andere bestemming geven.”

Martijn en Damon laten vol trots een cadeautje van de familie 
Menting zien. Het is een oude foto van de Hoenderkamp. Martijn: 
“Door de foto kwamen we erachter dat er witte vlakken in de deur 
zaten. En de stallen hebben op de foto twee stalraampjes, nu zijn 
het er vier.” Het is duidelijk dat 
Martijn en Damon de geschie-
denis van de Hoenderkamp 
willen laten voortleven. “Als 
het aan ons ligt, wordt de 180 
jaar oude Hoenderkamp weer 
beeldbepalend in de Onze Lieve 
Vrouwenstraat. Het huis ver-
dient het.” 

Woont u ook in een oud pand 

met een rijk verleden en wilt u  

dat delen met de Peperbus, 

neem dan contact op met  

de Peperbus.

DOOR JELLE LOOSMAN
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Misschien heb je – net als ik – wel eens door één van de kapotte stalraampjes van de vervallen boerderij aan de Onze Lieve 

Vrouwenstraat gegluurd? En ben je – net als ik – benieuwd naar het verhaal achter de oude gevel van de Hoenderkamp? 

Het valt op dat, terwijl de omgeving veranderde, de boerderij nooit gemoderniseerd is. 

In Heteren en directe omgeving staan dertien gemeente-

lijke monumenten, vijf daarvan zijn hallenhuisboerderijen. 

De Hoenderkamp is een boerderij van het hallenhuis-type. 

Dit heeft een typische langgerekte vorm en bestaat uit een 

woongedeelte met daarachter ‘de deel’. Aan weerszijden van 

de deel bevinden zich de stallen. Tussen het woongedeelte 

en de deel bevindt zich de ‘tas’. Van oorsprong werd hier de 

oogst – hooi, stro en veevoeder – ‘opgetast’. 
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De brandweerpost van Heteren draait op vrijwilligers. In het ver-
leden waren het vooral de ondernemers uit Heteren – de bloemist, 
fietsenmaker, installateur of aannemer – die zich inzetten en  
paraat stonden als er calamiteiten waren. Dat in de loop der jaren 
de activiteiten van de brandweer veranderd zijn, weet iedereen.  
Tegenwoordig worden ze voor diverse manieren van hulpver- 
lening opgeroepen. 

Het brandweerteam van Heteren is een hecht team en bestaat uit  
18 personen. Graag zou het team groeien naar 25 personen. Het 
zijn vrijwilligers die teambuilding hoog in het vaandel heb-
ben staan. “Je moet op elkaar kunnen vertrouwen”, zegt André  
Huiberts, postcommandant van Brandweer Heteren. “Daarom  
oefenen we elke maandagavond op diverse onderdelen, zowel  
op de kazerne als op diverse locaties in Heteren en omgeving.  
Als lid van de vrijwillige brandweer blus je branden, kun je rea- 
nimeren, weet je hoe je een bekneld persoon uit een auto be- 
vrijdt, lever je hulp bij stormschades en red je drenkelingen. 
Soms lukt het een kat niet om uit een boom te klimmen, ook 
dan wordt de brandweer ingeschakeld. De vrijwillige brand-
weer is dus veelzijdig en kan op al deze situaties inspelen.  
Daarom moet je veel trainen, zowel fysiek als mentaal. Vandaar  
de wekelijkse oefenavonden bij de vrijwillige brandweer, zodat  
je in conditie en vakbekwaam blijft.”

“Het is mogelijk om de tweejarige opleiding tot Manschap A in 
de avonduren te volgen. Als je ook overdag beschikbaar bent, dan 
is het mogelijk om de opleiding sneller te doorlopen. De vrijwil-
lige brandweer is een uitdagende functie die je persoonlijk laat 
groeien, maar je moet wel stevig in je schoenen staan. Wij zijn op 
zoek naar enthousiaste collega’s die het team van brandweerpost 
Heteren willen versterken, ook vrouwen zijn van harte welkom. 
Het liefst wonend en/of werkend in Heteren. Bij alarmeringen 
moet je namelijk binnen vier minuten op de kazerne kunnen zijn. 
Een goede gezondheid en conditie is van belang voor de functie, je 
wordt ook periodiek getest. Binnen de brandweer kun je verschil-
lende extra cursussen volgen om je vaardigheden bij te werken.”

“Dag en nacht klaarstaan om hulp te bieden aan mensen in nood. 
Niet alleen voor de bewoners in Heteren, het kan ook zijn dat je 
collega’s van andere brandweerposten moet assisteren Een jaar- 
vergoeding plus oefen- en uitrukvergoeding ontvang je als com-
pensatie. De dankbaarheid die je ontvangt van mensen die je ge-
holpen hebt, is echter onbetaalbaar! Dat is toch wel de reden dat  
ik nog steeds bij de brandweer zit”, aldus André.

Brandweer zoekt 
vrijwilligers

Als deze functie je aanspreekt of je wilt graag meer informatie? Neem dan contact op met André Huiberts, (06) 45 31 45 49.

DOOR SUZANNA KOLENBRANDER
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Johan: “Iedereen vindt het onzin om te hamsteren, toch doen ze het”

Corona: Uithuilen 
en opnieuw beginnen 
“Veel ondernemers hebben mentaal een tik gekregen”

Hoe heb je die eerste weken na de lockdown beleefd?

“Vooral de eerste drie weken werd er gigantisch ge-
hamsterd. Daar was niemand op voorbereid. De fabri-
kanten niet, de distributiecentra niet en ook wij niet. 
Het overviel ons gewoon. Ik vond het een lastige en 
soms ook frustrerende periode. Wij willen natuurlijk 
de klant bedienen en dat kon op veel vlakken niet. ‘Be-
stel dan meer’, was de gedachte van sommige klanten, 
maar dat was niet mogelijk omdat de producten er 
simpelweg gewoon niet waren.”

Welke producten werden vooral gehamsterd?

“Uiteraard toiletpapier. Sommige klanten gingen met 
vier of vijf pakken de deur uit. Later hebben we een 
quotum ingevoerd, maar zelfs dan had je klanten die 
een pak toiletpapier afrekenden en daarna direct weer 
de winkel binnenkwamen voor nog een pak. Ik heb 
veel mensen gesproken die het onzin vonden om te 
hamsteren, maar als je een half leeg schap ziet, dan ne-
men mensen toch voor de zekerheid iets extra’s mee. 
Naast toiletpapier vlogen ook de groenteconserven, 
de pasta’s en bloem de schappen uit. Een oudere dame 
vertelde mij dat ze dan in ieder geval nog haar eigen 
brood kon bakken, terwijl we gewoon iedere dag nog 
voldoende brood binnen kregen. In die periode heb-
ben we omzetten gedraaid die vergelijkbaar zijn met 
de kerstperiode!”

Hoe was de sfeer binnen jouw team?

“We hebben onderling veel met elkaar gesproken hoe 
we het beste met de situatie en met ontevreden klan-
ten konden omgaan. Dat was goed. Vooral voor onze 
jonge medewerkers was het lastig om iets te zeggen 

over hamstergedrag. Die kregen dan een middel- 
vinger of een reactie van ‘wie ben jij nu helemaal?’ Ik 
heb geen extra personeel hoeven aannemen, want 
de scholieren hoefden natuurlijk niet naar school en 
konden extra werken. Wel moesten we schakelen met 
werktijden. Bij het distributiecentrum in Veghel zat 
veertig procent van de mensen thuis vanwege corona. 
Onze producten zijn hierdoor tijdelijk uit Beilen ge-
leverd met andere levertijden tot gevolg. Mijn mede-
werkers waren gelukkig flexibel en hebben dit gewel-
dig opgepakt.”

De aankondiging van de lockdown zorgde voor een run op de supermarkten. Ook bij de Jumbo in 

Heteren waren sommige producten na enkele dagen niet aan te slepen. Drie vragen aan de 38-jarige 

bedrijfsleider Johan van Krieken. 
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“Tijdens de jaarwisseling heb ik met mijn man geproost op een 
jaar waarin ik misschien wel iets minder zou kunnen werken. We 
hadden een heel goed jaar achter de rug, waarin we ongeveer vier-
honderd workshops schapendrijven, hondenspiegelen en andere 
teamactiviteiten hadden verzorgd. Om de werkdruk te vermin-
deren hadden we meer personeel in dienst genomen. Bovendien 
konden we daarmee ook verder groeien. Normaal gesproken gaat 
de telefoon aan de lopende band en we wilden graag alle aanvragen 
kunnen beantwoorden. Daarnaast organiseren we ieder jaar het 
‘European Nursery Championship’. Dat is het Europese Kampioen-
schap voor schapendrijvers met honden tot drie jaar oud. Hier ko-
men jaarlijks zo’n 300 deelnemers op af uit achttien verschillende 
landen. De wedstrijden zouden beginnen op vrijdag 13 maart.”

Gigantische strop

“Op de donderdagavond van de persconferentie van premier Rutte, 
hadden we een openingsreceptie en belde al snel de gemeente 
Overbetuwe met de mededeling dat ze de vergunning voor ons 
evenement introkken. De sfeer sloeg opeens om. Alsof je plotse-
ling het Tl-licht aandoet. Sommige deelnemers waren bezorgd 
over hoe ze terug moesten komen, anderen probeerden ons over 
te halen om toch door te gaan. Dat was uiteraard geen optie, maar 
het afgelasten was voor ons een gigantische strop. Het gaat om een 
sporttoernooi zonder winstoogmerk, maar we hadden natuurlijk 
al wel veel geld uitgegeven aan de voorbereidingen. Zo’n evene-
ment geeft veel bedrijvigheid in de omgeving en zo kon de cate-
raar bijvoorbeeld driehonderd couverts in de prullenbak gooien. 
We hadden eigenlijk geen tijd om van die schok te bekomen, want 
de dagen daarna stond de telefoon roodgloeiend door alle afzeg-
gingen van geplande evenementen. Normaal halen we zeventig 
procent van onze omzet in de maanden april t/m eind juli en op-
eens ging alles eruit. Onze medewerkers zijn net zo gedreven als 
wij en dit gaf veel verdriet. De tissues waren niet aan te slepen.”

Onmacht

“Daarna werd het rustig. Onze medewerkers kwamen niet meer 
naar het bedrijf en we namen zelf de dierverzorging weer op ons. 
Toen kwam ook bij mij het verdriet naar boven. Niet zozeer van-
wege de misgelopen inkomsten, maar meer vanwege de onmacht. 
Je kunt op niemand boos zijn, maar het offer is wel groot. We zijn 
een klein en hecht team en dan doet het pijn als je iemand moet 
ontslaan. Je ziet je bankrekening naar beneden gaan en daarom 
hebben we inmiddels al afscheid moeten nemen van één mede-
werker. Dat is echt een tranendal. Ik spreek veel met andere on-
dernemers en die hebben er allemaal ook mentaal een tik van  
gekregen. Het gaat in deze coronacrisis om zoveel meer dan alleen 
de zakelijke cijfers. Ik heb nooit last gehad van mijn lijf, maar nu 
heb ik opeens wel klachten.”

Lichtpuntjes

“Op een gegeven moment zijn we toch weer in beweging gekomen. 
Daar ben je natuurlijk ondernemer voor. Ik ging filmpjes maken 
en we besloten om lamsvlees te gaan verkopen. Dat zet nog geen 
zoden aan de dijk, maar levert wel veel positiviteit op. Ook be-
gonnen er weer mensen te bellen om een teambuilding schapen-
drijven vast te leggen. Toen de telefoon voor het eerst weer ging, 
moesten we wel even slikken. Verder hebben we onze website bij-
gewerkt, allerlei onderhoudsklussen uitgevoerd en hadden we de 
tijd om een lang gekoesterde wens in vervulling te laten gaan. We 
willen graag een breder eventbureau worden, waar je niet alleen 
kunt schapendrijven, maar ook terecht kunt allerlei andere work-
shops, zoals boogschieten of een djembécursus. We zijn er nu klaar 
voor om weer gas geven!” 

Kijk ook eens op: www.llanfarian.nl of www.lamsvleesvandeboer.nl

Met hun bedrijf ‘Llanfarian’ timmeren Ellen en Serge van der Zweep al enige tijd zowel nationaal als internationaal aan de weg. 

Deze gezonde en innovatieve onderneming is een parel voor Heteren en de regio, maar gaat nu als gevolg van de coronacrisis 

door een moeilijke periode. Ellen van der Zweep (47) vertelt over de dramatische periode na de lockdown op 12 maart.

DOOR JOHAN KROES

Ellen van der Zweep
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KRUISWOORDRAADSEL

HORIZONTAAL

1 platvis / uitdrukkingsbeweging; 2 vreemde munt / Ierland; 

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

voor ruiter / Italiaans eiland; 6 oorlogsgod / Europese taal; 

7 licht breekbaar / vice-president (afk.) / Chinese rekenmunt / 

vaartuig; 8 ontroering / sjouwer; 9 Romeinse keizer / symbool 

van edel gas / spil / mevrouw; 10 regel / aanwijzend vnw.; 

11 zoon van Jakob / hemelgeest / waardigheid; 12 plaaggeest; 

13 bestuurder / verlangend; 14 drietal / denkbeeld; 

15 kloostereetzaal / dartel.

VERTICAAL

1 naaldboom / vismand / vluchtig omhulsel; 2 prehistorische 

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

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

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

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

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

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

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

bezoldiging.

OPLOSSING

 H1-V5  H14-V1  H11-V7   H7-V12  H3-V3  H13-V6  H6-V10   H15-V13  
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Vul de kruiswoordpuzzel in en 
maak kans op een prijs! 
Stuur je oplossing per e-mail 
vóór 1 augustus 2020 naar 
info@peperbus-heteren.nl 

Uit de juiste inzendingen 
zal de winnaar worden geloot. 

WIN 
een retro 

brood-
rooster
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DOOR SUZANNA KOLENBRANDER

Een aantal inwoners van Heteren, waaronder Cécile de Boer en Hein van de Wijgert, hebben het een paar jaar geleden  

helemaal gehad met het afval bij de Put. Met name tijdens zomerse dagen blijft veel afval achter op het prachtige strandje  

in de vernieuwde uiterwaarden. 

Heel Heteren Happy! Laat niets achter dan uw voetstappen… 

en neem uw herinneringen en afval mee naar huis.

Cécile de Boer en Hein van de Wijgert
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De stroming zorgt ook dat zwerfvuil op de stranden terechtkomt. 
En alles wat achtergelaten wordt op het strand wordt door de wind 
het water opgeblazen. Door de stroming komt het uiteindelijk 
weer in zee. Op deze manier wordt dus ook een bijdrage aan de ge-
leverd aan de ‘plasticsoep’, de drijvende vuilnisbelten in zeeën en 
oceanen.

Wat anderen weggooien, ruimen de vrijwilligers van Heel Heteren 
Happy gedurende het jaar op. De gemeente heeft afvalknijpers 
beschikbaar gesteld. De Dekker Groep, verantwoordelijk voor de 
zandwinning in de Put, zorgt ervoor dat het verzamelde afval op-
gehaald wordt. “In de zomermaanden, wanneer het strand druk 
wordt bezocht, lopen we zelfs iedere avond als dat nodig is.” Hein: 
“Op basis van een rooster wisselen de vrijwilligers elkaar af. Daar-
naast gaan we een keer per maand in het weekend met de hele groep 
op pad. Wie dan wil, kan aansluiten. Terwijl we afval oppikken, wor-
den er leuke gesprekken gevoerd waardoor het niet saai is.”

Het valt de vrijwilligers op: goed voorbeeld doet goed volgen.  
Cecile: “Vooral het eerste jaar moesten we mensen nogal eens 

aanspreken op hun gedrag. Nu merken we dat steeds meer men-
sen hun eigen afval opruimen als ze ons zien lopen. En dat is ook 
hoe wij het graag zien. Neem je wat lekkers mee om er een gezel-
lige stranddag van te maken, neem dan ook de moeite om de lege 
verpakkingen en ander afval mee naar huis te nemen. Op deze 
manier blijft het strand schoon en dragen wij niet verder bij aan 
de ‘plasticsoep’.”

En als het aan Heel Heteren Happy ligt, blijven de opruimacties 
niet beperkt tot de omgeving bij de Put. Cécile en Hein hopen dat 
steeds meer inwoners zich bewust worden van het hardnekkige 
probleem met zwerfafval en de handen uit de mouwen willen ste-
ken om ook andere plekken in het dorp schoon te houden. Hein: 
“Als mensen zich hiertoe aangesproken voelen, kunnen ze contact 
met ons opnemen. Ook als ze met ons clubje mee willen lopen, 
want vrijwilligers kunnen we altijd gebruiken.” 

Wil je ook een bijdrage leveren? Stuur dan een mail naar:

cemdeboer@hotmail.com / heinvdwijgert@gmail.com Fo
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Cécile: “In 2017 heb ik samen met Bert Janssen een brief opgesteld 
met een oproep aan alle Heterenaren om afval mee naar huis te 
nemen en ons dorp en omgeving schoon te houden. Dit was de 
start van ‘Heel Heteren Happy’.” Hein vult aan: “Na een oproep op 
Facebook in het voorjaar van 2018 hadden we in no time een groep 
vrijwilligers bij elkaar.” Heel Heteren Happy zet zich in om het 
zwerfvuil op te ruimen dat achterblijft op het strand en langs het 
water van de Randwijkse Waarden. “Begrijp ons niet verkeerd, het 
zijn niet alleen de gebruikers van het strand die afval achterlaten. 
We zijn ook wel eens een bloemkool tegengekomen”, aldus Cécile. 
“Hoe die dan op ons strand komt?”

De Rijn heeft een lengte van 1.324 km, ontspringt in Zwitserland 
en passeert vele steden en dorpen in vier verschillende landen en 
heeft op ieder traject een andere naam. Bij Heteren heet de rivier 
Nederrijn. Vele vertakkingen voorzien de Rijn van water en een 
aantal aftakkingen transporteren het water om in de Noordzee 
of het IJsselmeer uit te komen. De eeuwige stroming van de Rijn 
zorgt dat het water in de Put regelmatig ververst wordt. Alles wat 
in de Rijn terechtkomt, wordt dus meegevoerd naar zee. Fo
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Coronatijd laat zijn sporen na
 

Dat nu in coronatijd onze bewegings-

vrijheid is ingeperkt, is goed te merken 

rondom de plas. Het is flink druk op een 

zomerse dag; tot laat in de avond zitten  

groepjes gezellig te ‘chillen’. Ook dat 

laat zijn sporen na, waar niet iedereen 

even blij mee is. Heel Heteren Happy, 

de Dorpsraad en Dekker Groep doen wat 

ze kunnen. Zo zijn er hekken geplaatst 

om auto’s te weren uit het gebied en 

heeft de werkgroep haar opruimacties 

opgevoerd. Cécile benadrukt dat ‘het 

prachtig is dat we nu een gemeen-

schappelijke voortuin hebben, waar 

we iedere dag van genieten. Als we er 

gezamenlijk voor gaan dat deze netjes 

blijft, gaan we een prachtige zomer 

tegemoet.’
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Vertrek 
Ronnie Groenewold
Ruim tien jaar geleden kwam Ronnie bij  
de Dorpsraad. In die tijd was de interesse 
voor dorpszaken in Heteren veel kleiner dan  
tegenwoordig. Waar men tien jaar geleden 
soms met drie dorpsgenoten rond de tafel 
zat, is tegenwoordig een opkomst bij een 
dorpsraadsvergadering van twintig dorps-
genoten geen uitzondering meer. En deze 
toegenomen interesse is goed terug te zien 
in de vele projectgroepen en stichtingen die 
de afgelopen jaren ontstaan zijn in Heteren. 
Denk hierbij aan de Randwijkse Waarden, 
‘Stichting Hart van Heteren’, ‘Stichting 
Open voor jou’ of de energiecoöperatie  
WatBeters. 

Vanaf 2015 had Ronnie vier jaar de eer om 
de voorzittershamer van de Dorpsraad te 
hanteren. Een taak die hij met bevlogenheid 
en grote betrokkenheid vervuld heeft. Hij 
vertelt dat de dorpsvisie Heteren Overbrugt 
2020 heel veel betekent voor ons dorp. Nog 
steeds geeft het richting en kader, waardoor 
er in goede samenwerking met dorpsge-
noten en lokale instellingen zoals scholen,  
kerken, jongeren en ouderen veel projecten 
zijn gerealiseerd of in de steigers staan. 

Ronnie is er ook trots op dat Heteren zich 
officieel ‘transition town’ mag noemen 
en finalist was van de Nederlandse dorps-
vernieuwingsprijs. “We zijn als dorp hier-
door steeds meer in beweging gekomen. 
Dat merk je misschien nu nog niet, maar 
let maar op wat er de komende jaren in ons 
dorp gaat gebeuren. Ik ben er trots op dat ik 
mee mocht helpen om het fundament hier-
voor te leggen.”

Ronnie verlaat de Dorpsraad, en gaat de 
uitdaging aan met een ander mooi project 
‘Hart van Heteren’. De leden van de Dorps-
raad van Heteren danken Ronnie voor zijn 
inzet de afgelopen tien jaar en wij wensen 
hem heel veel goeds in zijn nieuwe rol. Onze 
wegen zullen elkaar nog regelmatig kruisen.

Het is zover! De eerste woningen en  
appartementen staan in de verkoop, en 
de allereerste zijn zelfs al verkocht! Er is 
de afgelopen maanden door veel mensen 
hard gewerkt om alles rond te krijgen. 
Dat dit mooie project Hart van Heteren 
in zo’n korte tijd is gerealiseerd, is een 
echte prestatie.
Voor iedereen uit Heteren en omgeving die interesse heeft in de woningen of de  
appartementen is dit hét moment om je aan te melden. De makelaars van Timmer 
en Timmer zijn namelijk reeds gestart met de eerste gesprekken. Heb jij je nog niet 
aangemeld? Doe dit dan snel.
Aanmelden kan via “Woningen” op www.hartvanheteren.nl. Heb je jezelf 

al ingeschreven, dan neemt de makelaar spoedig contact met je op.

Hart van Heteren

Heteren is een ware transformatie aan 
het ondergaan. De ontwikkeling van de 
uiterwaarden is al in volle gang en bin-
nenkort starten ook de realisatie van 
Hart van Heteren 
en de herinrichting 
van de Flessestraat 
en Kastanjelaan.

Supermooi natuur-
lijk, maar dit is ook 
een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 
Samen moeten we goed met deze facili-
teiten omgaan en er goed voor zorgen. 
Dus geen vuurtje stoken op de aanleg-
steiger, geen afval achterlaten in de na-
tuur of op straat en geen spullen vernie-
len. Voor veel mensen is dit heel logisch, 
maar voor enkele mensen blijkbaar niet. 
Laat de investeringen van geld en vele 
vrijwillige uren niet voor niets zijn ge-
weest.

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 infor-

matie contact op met een van onze dorpsraadsleden of stuur een e-mail naar  

info@dorpsraadheteren.nl.

Veel inwoners zetten zich ook vrijwil-
lig in. Zo doen de vrijwilligers van Heel 
Heteren Happy hun best om regel- 
matig zwerfafval op te ruimen, maar 

dat kunnen en willen zij niet  
alleen! Iedereen - jong en oud -  
heeft zelf de verantwoorde-
lijkheid om Heteren netjes en 
schoon te houden. Laten we  
samen goed voor ons mooie 
dorp zorgen!

Wat jij kan doen? 

-  Spreek elkaar aan 
-    Neem achtergelaten afval mee  

als je een rondje loopt 
-   Blijf delen wat beter kan via 

 info@dorpsraadheteren.nl

Alvast bedankt! Namens de vrijwilligers 

van: Heteren Sociaal, Heel Heteren Happy 

en Dorpsraad Heteren.
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Achter mij strekt de brug naar Lexkesveer zich uit in de uiter-
waarden, als een enorm insect op hoge poten. Aan de rechterkant 
de dijk, links de velden waarachter de rivier moet stromen. Aan de 
voet lopend, mis je de wijde blik vanaf de dijk. Maar je hebt er geen 
last van het verkeer. De kronkelende dijk is nu eenmaal een uit-
daging voor de sportieve motorrijder, maar dat gaat slecht samen 
met een ontspannen wandeling.

We lopen – toch maar liever op stevige schoenen – het Nederrijn-
pad, het nieuwe klompenpad van Lexkesveer tot het Drielse veer. 
Verbonden met andere routes aan de overkant is het een ‘Klom-
penpad XL’ (extra lang) geworden, bijna dertig kilometer. Gebruik 
makend van de voetveren bij Heteren en Driel, of door de brug te 
nemen, kan het traject worden ingekort tot de helft of minder.

Met de rivier als middelpunt beleeft de wandelaar zo in één ronde 
twee unieke Nederlandse landschappen: het Betuwse rivierenland 
én de bosrijke stuwwallen van de Veluwezoom. Als ik mijn tocht 
maak, bloeit de meidoorn uitbundig, zijn de knotwilgen uitgelo-
pen en kleuren de beboste hellingen aan de overzijde frisgroen. 
Nog geen twee maanden eerder, toen het pad officieel werd ge-
opend, hadden we hier een roeibootje nodig gehad. 

Voor Marinus van der Linde van de Dorpsraad in Heteren begon 
dit verhaal bijna tien jaar geleden. In die tijd werd bij Randwijk een 
struinpad geopend dat het idee tot leven bracht van een wandel-
route door de uiterwaarden tot aan het Drielse veer. Omdat er aan 
de noordkant van de rivier al diverse wandelpaden lagen, moest 
het mogelijk zijn zo een hele ronde uit te zetten.

Met drie gemeenten, zes dorpsraden, de Stichting Landschaps-
beheer Gelderland, de Agrarische Natuur Vereniging Lingestreek 
en de boerenorganisatie LTO is het er na al die jaren dan toch van 
gekomen. Daarvoor was ook de medewerking nodig van enkele 
grondeigenaren, zoals Rijkswaterstaat. En om te zorgen dat het 
pad letterlijk en figuurlijk begaanbaar blijft, is een team van vijf-
entwintig vrijwilligers uit diverse dorpen in touw. 

Aan de Betuwse kant loopt het pad zoals gezegd voor een groot 
deel aan de voet van de dijk. ‘Nogal saai’, vond een voor het overige 
wel enthousiaste wandelaar op de website klompenpaden.nl. Over 
de andere helft van het tracé, vanaf de Renkumse Veerweg, loop 
je van de dijk weg, over het nieuwe zomerdijkje en het pad langs 
het ‘Gat van Van Wijk’, om het haventje en verder langs de oever 
van de Nederrijn naar de oude veerstoep bij de brug. Van daar gaat 
het richting Driel weer verder langs de dijk. Pas even voorbij de 
ruïne van de steenfabriek Korevaar loopt het pad weer pal langs 
de rivier, tot aan het Drielse veer. Waar dat nodig is, zijn opstapjes 
gemaakt om zonder kleerscheuren afrasteringen te passeren.

Voor de echte ‘rivierbeleving’ moet er, erkent Marinus van der 
Linde, nog wel wat aan de route worden gesleuteld. Hij hoopt dat 
het klompenpad vanaf het Renkumse veer tot aan Lexkesveer  
binnen twee jaar niet langer langs de dijk maar langs de rivier 
gaat lopen. Er wordt voor dat gebied een landschappelijk plan 
uitgewerkt waarin dat tracé kan worden opgenomen. Geduld  
dus, het afwegen van alle belangen kost nu eenmaal tijd, weet  
Van der Linde inmiddels.

Hij zou het wandelpad in de buurt van Driel ook graag achter 
de plas bij de Korevaar langs zien lopen, om nog meer contact te  
maken met de rivier. De initiatiefnemers proberen het daarover 
nog eens te worden met de bewoner. 

Aan de overkant voeren al langer bestaande klompenpaden de 
wandelaar vanaf het Drielse veer langs de Westerbouwing, door 
het bos in de richting van Heveadorp, en van daar naar de Duno, 
waar het Betuwse panorama zich in volle glorie laat zien. Ver-
derop buigt het pad af naar kasteel Doorwerth en de uitwaarden 
daarachter. Via de Noordberg en de Jufferswaard loop je zo het 
dorp Renkum binnen. Om dan over Oranje Nassau’s Oord via het 
bergpad over de Wageningse Berg en het Belmonte Arboretum  
bij Lexkesveer te arriveren. Moe maar voldaan, en met een rugzak 
vol indrukken van dit gevarieerde stukje Nederland. 

De wandelliefhebber kan zich voorbereiden door de klompenpaden 

app op de telefoon te installeren. Daar staan nog 120 andere voet-

tochten in beschreven. Zie ook de website klompenpaden.nl. Er zijn 

vijf opstappunten voor het Nederrijnpad aangegeven. In Heteren 

is dat Manege de Fruithof. Honden mogen niet mee. Wandelaars 

moeten er wel rekening mee houden dat de voetveren bij Heteren 

en Driel alleen vanaf het voorjaar tot de herfst in de vaart zijn. Door 

de beperkingen die de corona-epidemie nodig maakt, kan dat deze 

zomer anders zijn. Zie www.drielseveer.nl en www.uiterwaarde.nl 

voor de laatste informatie.

De uitgestrektheid van het rivierenland en de romantiek van de Veluwezoom. Die beide charmes verbindt het pas geopende 

Nederrijnpad, een klompenpad aan weerskanten van de rivier tussen Lexkesveer en Drielse veer. Een stevige wandeling, met 

een rugzak vol indrukken als beloning. DOOR LOUIS VAN DE GEIJN

Een rugzak 
vol indrukken
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Nederrijnpad van Lexkesveer tot Drielse veer

Genieten van bos en water langs het Nederrijnpad




