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Positief het nieuwe jaar in

De eerste maand van dit bijzondere jaar 2020 zit er alweer op. Eindelijk, zullen 
sommige mensen zeggen die deze Dry January de alcohol lieten staan. Anderen  
vinden het inmiddels toch wel lastig om aan hun goede voornemens vast te 
houden. Bij onze Kerkuil, die al vele seizoenen heeft zien passeren, komt  
twijfel, nee, zelfs vertwijfeling op als hij vooruit blikt. Het glas lijkt voor hem  
eerder half leeg dan half vol. Des te eerder kan dit jaar misschien nog best  
meevallen.

We moeten ons maar laten inspireren door de jeugd. In dit nummer voeren 
we twee jongelui op die bijzondere prestaties leveren in hun sport. Dammer 
Machiel Weistra en voetballer Teun Heijmans weten die inzet ook nog te com-
bineren met een degelijke opleiding. Laat voor hen 2020 maar komen!
Met wat meer zorgen kijken melkveehouders Rian van den Brink en Henk 
Mulder naar de nabije toekomst. Vanaf hun erf lijkt het wel eens dat de bui-
tenwacht samenspant tegen de boeren en de lasten van het milieu- en klimaat 
beleid eenzijdig voor hun veestallen neerlegt. Maar ook hun opvatting is  
ondanks alles ’positief blijven’. 

In deze uitgave van de Peperbus ritselt het eigenlijk – zoals gewoonlijk – van  
positieve actie, van de Dorpsraad tot Heteren Sociaal. Gemene deler: als  
mensen elkaar weten te vinden, is er veel mogelijk.

Voor de Peperbus is het adagium dit jaar eenvoudig: doorgaan! De redactie 
voelt zich gesteund door goede reacties en fijne bijdragen via de actie Over-
betuweDoet. Binnenkort komt er weer een nieuwe ronde, met nieuwe kansen. 
En omdat dit nu pas de eerste gelegenheid is om dat te doen, wensen wij al onze 
lezers bij deze een gelukkige voortzetting van 2020.

De redactie.
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De Peperbus is een initiatief van Ondernemers Vereniging Heteren, 

S.D.O.O., De STUW-welzijn, EHBO en Dorpsraad Heteren. 

Al eens bij het lezen van De Peperbus gedacht: dáár moeten ze ook eens een 

verhaal over schrijven? Wel, dat kan. Ideeën voor verhalen zijn altijd welkom.  

De redactie bekijkt natuurlijk wel of het onderwerp voor héél Heteren de moeite 

van het lezen waard is. Zo ja, dan komt de verslaggever op bestelling. 

BESTEL EEN VERSLAGGEVER!

Koop ook zo’n 
unieke vlag!

Wat zou het geweldig zijn; heel Heteren dat 

op 5 mei 2020 volhangt met onze ‘eigen’ 

Heteren viert Vrijheid vlag! Hiermee eren we 

wat onze bevrijders in en om Heteren voor 

onze vrijheid hebben gedaan. Ga voor de 

prijzen en om je aan te melden voor een van 

de vlaggen naar www.dorpsraadheteren.nl/

heteren-viert-vrijheid. 

Wil je ook een artikel plaatsen namens jouw vereniging, 

stichting, straat of ander initiatief in de volgende editie? 

Stuur dan uiterlijk voor 16 maart 2020 jouw artikel naar 

hetereninactie@peperbus-heteren.nl.  

Een bericht voor ‘Heteren in actie’ telt maximaal 

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

resolutie aanleveren. Op basis van beschikbare ruimte 

wordt de grootte van de foto aangepast.  

De volgende Peperbus verschijnt op 17 april 2020. 
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Geurt van Lonkhuyzen behoorde tot een bekend geslacht van  
boeren dat al sinds de zeventiende eeuw in de Over-Betuwe  
woont. De Van Lonkhuyzens bewoonden onder meer de boerderij  
Hienshofstede. Op de plaats van deze boerderij aan de Dorpsstraat 
staat nu het huis dat bekendstaat als De Haantjes. 

Al in 1901 had Geurt van Lonkhuyzen laten vastleggen dat zijn 
aardse bezit in een liefdadig fonds zou worden ondergebracht.  
Hij had daarbij mensen voor ogen die zorg nodig hadden en die 
niet of onvoldoende geholpen konden worden door de overheid 
of door de Diaconie van de kerken. Die hulp was zowel voor men-
sen in zijn geboortedorp Heteren als in Bennekom. Daar was hij 
enkele jaren voor zijn dood gaan wonen met zijn eveneens onge-
trouwde zus Maria. Hij overleed in 1905 op 71-jarige leeftijd. 

Volgens een bericht in de Wageningsche Courant dat enkele dagen 
na het overlijden van Geurt van Lonkhuyzen verscheen, liet hij 
boerderijen en land na ter waarde van ongeveer twintigduizend 
gulden. Dat bezit is in de loop van de jaren gegroeid tot een ver-
mogen van rond de 650.000 euro, drie hectaren landbouwgrond 
nog niet meegerekend. Genoeg om nu nog elk jaar een bedrag (in 
euro’s) te besteden dat ongeveer gelijk is aan het startkapitaal (in 
guldens) van 1905.

Boerderijen werden verkocht

Tot de bezittingen van Van Lonkhuyzen hoorde begin vorige 
eeuw de boerderij Boschmeestersboomgaard. Deze achttiende-
eeuwse boerderij is in 1911 gesloopt en vervangen door de witte 
boerderij waarin tot voor kort apotheek De Hoeve was gevestigd. 
Een gevelsteen vermeldt de naam van de weldoener, maar die is 
bij de jongste opknapbeurt onleesbaar geworden. Dit gebouw en 
het boomgaardje dat erbij hoorde, zijn in 1976 verkocht aan de  
gemeente vanwege de ontwikkeling van de Beemdhof. Ook de 
boerderij ‘De Fruithof ’, verderop in Dorpsstraat, ging enkele jaren 
later in de verkoop.

Een zeskoppig bestuur blijft meer dan een eeuw later zorgvuldig 
passen op de centen van Geurt van Lonkhuyzen. Hij wilde dat 
de ene helft van het bestuur uit Bennekom kwam, de andere uit 
Heteren. Om praktische redenen is dat beginsel wat opgerekt  
omdat Bennekom intussen tot de gemeente Ede behoort, en  
Heteren bij Overbetuwe. Namens Heteren maken gemeente-
raadslid Hanny van Brakel (Randwijk) en burgerraadslid Gerdien 
Maaijen (Heteren) deel uit van het bestuur. Beiden horen tot de 
Christen Unie. Ook de burgemeesters van Ede en Overbetuwe (bei-
den protestant-christelijk) zitten in het stichtingsbestuur. Van 
Lonkhuyzen vond het indertijd belangrijk dat zijn fonds werd be-
heerd door politiek actieve mensen van protestant-christelijken 
huize. “Maar”, verzekert bestuursvoorzitter Hanny van Brakel, 
“bij de toewijzing van bijdragen speelt die achtergrond geen rol.” 

Extra hulp nog steeds welkom 

Toen Geurt van Lonkhuyzen in het begin van de twintigste eeuw 
een bestemming zocht voor zijn nalatenschap, was de zorg voor 
zieke of gebrekkige mensen nog niet te vergelijken met die van te-
genwoordig. Dat neemt niet weg dat er ook in deze tijd hier en daar 
extra hulp welkom is. Hanny van Brakel: “Er doen zich best nog 
wel schrijnende gevallen voor waar wij kunnen helpen.”

Soms gebeurt dat door een individuele patiënt bij te staan. “We 
hebben op die manier bijvoorbeeld iemand met een spraakpro-
bleem aan een speciale computer kunnen helpen. Zulke hulpmid-
delen worden niet altijd vergoed. Zo hebben we ook wel speciaal 
bestek aangeschaft voor oudere mensen, zodat ze zichzelf weer 
konden redden bij het eten. Zulke dingen zijn zó belangrijk voor 
het gevoel van eigenwaarde.”

Jaarlijks een tiental aanvragen

Elk jaar komt een tiental aanvragen binnen. Die kunnen recht-
streeks worden gedaan (zie hieronder), maar vaak komen die ver-
zoeken via het sociale kernteam van de gemeente. De Geurt van 
Lonkhuyzen Stichting werkt nu en dan samen met andere instel-
lingen, zoals het Noodfonds Betuwe, een stichting waarbij onder 
meer de kerken betrokken zijn. 

Een vaste ‘klant’ van de Stichting is de Bennekomse Manege Zonder 
Drempels, waar mensen met een beperking met speciale middelen 
toch kunnen paardrijden. Zo ver de kosten daarvan niet worden 
gedekt uit de bestaande voorzieningen, en als het te duur is voor 
de mensen zelf, springt de Stichting bij. Ook verzorgingshuizen, 
zoals het Heterense Liefkenshoek, kunnen voor bijzondere geval-
len op hulp rekenen.

Zo helpt het gulle gebaar dat Geurt van Lonkhuyzen meer dan een 
eeuw geleden op het laatst van zijn leven maakte, nog steeds het 
bestaan van mensen die het lastig hebben toch een beetje lichter 
te maken. 

(Voor dit artikel is gebruik gemaakt van het archief van de Geurt  

van Lonkhuyzen Stichting bij de gemeente Ede, archiefnr 047,  

in het bijzonder een historisch overzicht van de hand van  

Wim van de Westeringh, dossier nr 40).

Een aanvraagformulier kan - ook vanuit Heteren - worden 

aangevraagd via de gemeente Ede (www.ede.nl, tel. 14 0318). 

Het ingevulde formulier met aanvullende informatie kan 

naar Gemeente Ede, t.a.v. Geurt van Lonkhuyzen Stichting, 

Postbus 9022, 6710 HK, Ede.

DOOR LOUIS VAN DE GEIJN

De Heterense boer Geurt van Lonkhuyzen is al meer dan een eeuw dood. Maar met zijn geld blijft hij onverminderd goede werken 

verrichten. De naar hem genoemde Stichting besteedt elk jaar opnieuw zo’n twintigduizend euro om het leven van hulpbehoevende 

mensen iets prettiger te maken.
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Met dank aan 
Geurt van Lonkhuyzen 
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De drie bestuursleden namens Heteren: v.l.n.r. Hanny van Brakel, Patrticia Hoytink-Roubos en Gerdien Maaijen.                                                                                                                 

Een gul gebaar dat al 115 jaar doorwerkt

Algemeen Handelsblad, 27 februari 1905:
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 Licht, licht en nog eens licht

  Licht kan een foto maken of breken. Fotograferen bete-
kent immer ‘schrijven met licht’. Maar wat is nu eigenlijk

goed licht? Goed licht wordt vaak geassocieerd met mooi weer. 
Stralend weer. Maar dit is juist lastig licht voor het maken van 
goede foto’s. De contrasten tussen licht en donker zijn hoog en een 
foto wordt al snel te donker of juist overbelicht. Je ziet vaak foto’s 
met een erg lichte lucht en een donkere voorgrond. De camera 
kiest dan een soort gemiddelde voor de belichting en zowel de 
lucht als de voorgrond komen niet uit te verf (te licht en te donker). 

Voor een mooie foto heb je egaal, zacht licht nodig. En om het felle 
licht van de zon te filteren, spelen wolken een essentiële rol. Ook 

mist kan helpen, zeker op het moment dat de zon er door gaat 
komen. Zelfs als het regent (of heeft geregend) kun je vaak mooie 
foto’s maken, omdat alles een warme verzadigde kleur krijgt.  
Kortom, slecht weer bestaat niet voor een fotograaf. 

Als je echt sfeervolle foto’s wilt maken, moet je vroeg uit de veren. 
In de ochtend is het licht vaak extra zacht doordat de lucht nog 
wat vochtig is. Op deze momenten kun je experimenteren met 
tegenlicht of juist door het eerste zonlicht dat over een landschap 
schijnt mee te fotograferen (strijklicht). Mocht je echt geen och-
tendmens zijn, dan kun je ook ’s avonds op pad, in de laatste uren 
voor zonsondergang. 

  Compositie en kleur

   Naast licht is compositie van groot belang bij een land-
schapsfoto. Hoe vaak zie je niet een foto van een uitge-

strekt landschap dat volkomen leeg is. Je ogen krijgen geen hou-
vast en de uitgestrektheid komt niet tot zijn recht doordat alles 
klein lijkt. In zo’n geval is het belangrijk om een onderwerp te 
kiezen dat je voorin je beeld plaatst. Dit geeft diepte aan je foto 
en gevoel voor verhoudingen. Op de plek zelf kun je op zoek gaan 
naar deze zogenaamde ‘foreground interest’. Je kunt denken aan 
een bloem, een steen, maar ook iemand die voorin het beeld zit of 
staat, kan die rol vervullen. Dit onderwerp mag rustig erg dichtbij 
zijn. Door een groothoeklens te gebruiken (of uit te zoomen) komt 
dit onderwerp voorin in beeld. 

De plek waar je dit onderwerp plaatst, is ook van belang. Een hulp-
middel hierbij is de regel van de derden. Plaats je onderwerp op 
een snijpunt van deze lijnen (bijvoorbeeld linksonder). Door dit te 
doen, komt er meer balans in de foto dan door je onderwerp in het 
midden te plaatsen.

Denk ook aan de plaatsing van de horizon. Vaak werkt het goed 
door deze op de bovenste derde lijn te plaatsen. Maar bij een foto 
met spiegeling werkt het vaak beter om de horizon in het mid-

den te plaatsen. Als je de lucht meer ruimte wilt geven, plaats je de  
horizon bijvoorbeeld op de onderste derde lijn.

Vervolgens wordt het beeld nog krachtiger als er lijnen te ontdek-
ken zijn die van voor naar achteren lopen. Dit kan een wegje zijn, 
een akker, een hekje of een bergkam. Als deze lijnen achter in het 
beeld bij iets samen komen (kerktoren, boom) dan is het beeld  
helemaal af. 
Vergeet ook niet de kracht van kleuren in een foto. Felle kleuren 
doen het vaak goed, zeker in contrast met complementaire kleu-
ren. Denk bijvoorbeeld aan rood en groen. 

  Bewerking

   Achteraf kun je een foto bewerken om een beter resul-
taat te krijgen. Hier geldt echter wel dat je van een slechte 

foto nooit een mooie foto kan maken. Fotobewerking is op zich 
niet verkeerd (iedere foto is immers een bewerking van de werke-
lijkheid), maar terughoudendheid is hier op zijn plaats, omdat an-
ders de foto te veel af gaat staan van de beleving in het veld (of dat 
moet je doel zijn uiteraard). Het voordeel van het digitaal bewer-
ken is ook dat je een foto achteraf kan omzetten naar zwart-wit. 
Zeker bij foto’s waarbij de contrasten aangezet worden, kan dit een 
mooi effect geven.
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DOOR JOHAN KROES EN BENDIKS WESTERINK

In 2019 won Bendiks Westerink (47) de fotowedstrijd van dit magazine, met een schitterende foto van de Peperbus in de 

sneeuw. Naast basisschooldirecteur is Bendiks een begenadigd amateurfotograaf. Speciaal voor de Peperbus deelt hij een 

aantal tips voor het maken van een mooie (landschaps-)foto.

Zo schiet je een 
‘rake plaat’ van Heteren 
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Over Bendiks

BendiksWesterink is van kinds af aan al bezig met de natuur en dan met name vogels en 

zoogdieren. In de brugklas trof hij wonder boven wonder een clubje geestverwanten, dus 

werd er een natuurclubje opgericht. Op zijn achttiende begon hij met fotografie, maar hij 

kwam er al snel achter dat analoge natuurfotografie niet te betalen was voor een student. 

Daarom beperkte het foto’s maken zich tot de vakanties, tot hij in 2000 zijn eerste digitale 

camera kocht. Sindsdien is hij langzaam maar zeker in de ban geraakt van het plaatjes 

schieten. De foto’s van Bendiks zijn in diverse boeken te vinden, waaronder het recent 

verschenen boek ‘De mooiste fotolocaties – Oost-Nederland’ (Uitgeverij PiXFactory,  

ISBN 97890-79588-25-1). 
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Kort na de jaarwisseling kijk ik via het galmgat van de 

Peperbus over Heteren en steek een denkbeeldige hand uit 

naar alle inwoners om ze voor 2020 een voorspoedig, maar 

bovenal gezond nieuwjaar toe te wensen.

Bij mijzelf is met de start van het nieuwe jaar de vertwijfeling 
meer en meer toegenomen. Je zou eigenlijk niet al te veel terug 
moeten kijken, maar vooral vooruit. Maar toch, als ik dan heel 
voorzichtig over mijn schouder terugkijk op het jaar 2019 dan 
stemt mij dat niet al te vrolijk. En ook wanneer ik voorzichtig 
vooruit kijk, stelt dat mijn gemoed niet al te gerust. Ik hoor u al 
denken, is dat nu de juiste spirit om een nieuw jaar te beginnen? 
Nee, ik moet u helemaal gelijk geven, maar mijn vertwijfeling 
blijft. Het valt niet te ontkennen dat we de verdeeldheid in onze 
maatschappij in de nieuwjaarsnacht misschien voor even met 
vuurwerk hebben willen opblazen maar laten we eerlijk zijn, op  
1 januari 2020 moesten we ’nuchter’ vaststellen dat dat ondanks 
al die miljoenen niet is gelukt. 

Want de realiteit maakt ons duidelijk dat we de nodige sores mee 
hebben gesleept naar 2020. De zorg over de zorg blijft. Gaat het 
niet om te weinig handen aan het ziekenhuisbed, dan gaat het 
wel om de zorg van de steeds ouder wordende medemens. De 
veelgehoorde (politieke) kreet dat de zorg onbetaalbaar dreigt 
te worden, brengt een enkeling zelfs al voorzichtig tot de vast-
stelling dat bepaalde, nu nog solidaire zorg, bij een ‘hoge’ leeftijd 
misschien vermeden moet worden. Snapt u hier mijn vertwijfe-
ling? En wat te denken van het hete hangijzer dat diverse (Rutte) 
kabinetten jaren moeiteloos voor zich uitschoven en nu, mede 
onder druk van de rechtelijke macht, met heel veel moeite over 
de jaarwisseling werd gesleept. De problemen rond meer dan 
6000 giftige stoffen gebundeld in de PFAS, de uitstoot van stik-
stof en CO2, het heeft de bouw en de agrarische sector volledig 
in de houdgreep. De politici maar ook de bewoners zijn diep ver-
deeld over hoe hier een oplossing voor moet worden gezocht. De 
tijd van pappen en nathouden is volgens mij nu echt voorbij. Er 

zullen stevige keuzes gemaakt moeten worden die niet bij ieder-
een in de smaak zullen vallen en waarbij geen massaal opgetrom-
melde tractoren en bouwmachines het tij nog zullen kunnen 
keren. Luchtvaart, scheepvaart en industrie zullen niet mogen 
worden ontzien en daarover nadenkend slaat bij mij ook hier 
weer de vertwijfeling in alle hevigheid toe. Het hardst moest er 
worden getrokken om onze befaamde belastingdienst, hoewel 
enigszins gehavend, 2020 in te krijgen. De dienst, die er voor 
ons op een rechtvaardige manier zou moeten zijn maar door de  
jaren heen blunder op blunder stapelt. De dienst waar de bezem 
niet alleen spreekwoordelijk maar in zijn volle breedte doorheen 
gehaald zou moeten worden. Maar wie o wie heeft het lef en de 
kunde om die megaklus op zich te nemen en ja hoor, daar is mijn 
vertwijfeling weer.

Maar je kijkt soms ook via het galmgat van de Peperbus naar de 
mores in jouw eigen dorp. En als al die vertwijfelingen zich in je 
hebben genesteld dan raakt dat natuurlijk ook de realisatie van 
het dorpshart in Heteren. Op zich natuurlijk ook al niet vreemd, 
want al minstens dertig jaar doen middenstand en bewoners in 
Heteren verwoede pogingen om dat te realiseren. En na dertig 
jaar lijkt er dan eindelijk een lichtpunt(je) aan het eind van een 
tunnel met ontelbare hindernissen te verschijnen. En waarom 
dan toch die vertwijfeling? Omdat verkoop via internet door 
de consument steeds meer wordt omarmd. Dat je in de omlig-
gende plaatsen de leegstand meer en meer ziet groeien. Geluk-
kig dat die vervelende vertwijfeling de initiatiefnemers van het 
dorpshart nog niet in haar greep heeft. Ook de schoonheid van 
ons dorp haalt mijn vertwijfeling soms naar boven. Als ik door  
Heteren wandel, kan de blik niet op oneindig maar moet ik 
vooral uitkijken naar waar ik loop. Niet alleen omdat sommige 
hondenbezitters hun viervoeter vrijelijk laten rondpoepen maar 
vooral ook omdat de trottoirs er soms erbarmelijk bijliggen. 
Moet ik na al die jaren van enigszins wantrouwen dan toch in 
2020 op de gemeente kunnen vertrouwen? Mark Rutte citerend: 
De vertwijfeling zit tot diep in mijn vezels.

De Kerkuil.

Vertwijfeling

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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‘Plukroos’
een gebouw met 

een eeuwenoud verhaal

de gemeenteraad van Heteren en lid van het Kerk-
bestuur van de Hervormde gemeente. Zijn broer 
Gerard Marinus was hier van 1864 tot 1892 zelfs 
burgemeester. Hij heeft er in 1874 voor gezorgd dat 
– toen de dijk hoger moest worden – de groene dijk 
werd aangelegd. Daardoor hadden de bewoners van 
de oude dijk (de Kastanjelaan) geen last.

In de vroege ochtend op 28 juni 1904 brak er brand 
uit in het bedrijfsgedeelte van de Plukroos. Brand-
weerlieden konden voorkomen dat de brand uit-
breidde naar het voorhuis. Maar de brand midden 
in het plukseizoen zorgde toch voor veel problemen. 
Gelukkig was alles verzekerd en kon men beginnen 
met de herbouw.

In 1956 werd het pand aangekocht door Dick Bloem. 
Hij zette het conservenfabriekje nog enkele jaren 
voort, maar toen dat niet meer loonde, begon hij er 
een antiekhandel. Na het vertrek van Bloem in 1979 
stond het huis geruime tijd leeg. Het werd gekraakt 
en projectontwikkelaars lukte het niet de krakers 
te verjagen, zelfs niet toen er gevaarlijke honden op 
hen werden afgestuurd. Maar uiteindelijk moesten 
ze buigen. In de late herfst van 1980 ontdekte Nuon 
dat elektriciteit afgetapt werd van de lantarenpalen 
en werd de stroomtoevoer afgesloten. De verwar-
mingsinstallatie deugde ook al niet en met de inval-
lende kou gaven de krakers het op. 

Na een felle brand in 1980 ontfermde notaris  
Hoctin Boes in 1982 zich over het pand en reno-
veerde hij het gebouw. Voordat hij werd benoemd 
als notaris heeft hij het dorp bekeken waar hij zou 
komen te wonen en werken en was naar zijn zeggen 
‘niet onder de indruk van het dorp’. Tot hij de dijk 
op ging en voor de Plukroos kwam te staan. “Ik was 
op slag verliefd toen ik het huis zag.” Het huis zag er 
in de jaren zeventig slecht uit. Er was geen dakgoot 
aanwezig en door een omgevallen boom was er een 
stuk van het huis weggeslagen… en toch vond Boes 
het een prachtig gebouw. Het gezin van de notaris 
trok in 1983 in de woning. 

Na het vertrek van de notaris werd de Plukroos aan-
gekocht door dokter Ter Braak. De huisartsenprak-
tijk kwam op de benedenverdieping van het voorhuis 
aan de dijk, de familie Ter Braak nam zijn intrek in 

Eén van die vroege bewoners van Heteren was een zekere Steven 
van de Wardt, die zich in 1543 hier vestigde. Waar hij woonde, is 
helaas niet bekend. Maar dat hij vermogend was, bleek wel toen 
na zijn dood in 1609 zijn kinderen besloten om de boerderij ‘Het 
Pluckroosken’ te schenken aan Wolter, een blinde neef. In feite 
werd er een fonds gesticht om dit armlastige familielid te helpen.

Deze Wolter van de Wardt heeft vermoedelijk tot 1640 genoten  
van de opbrengsten van de ‘Pluckroos’. Er waren geen hulp- 
behoevende familieleden meer en dus werd het fonds ingezet voor  
algemeen ‘armenwerk’. Dat gebeurde onder de hoede van de plaat-
selijke Gereformeerde of Hervormde kerk.

Wat de ‘Pluckroos’ in die tijd voorstelde en waar het stond, is 
niet zeker. Men vermoedt dat het een klein huisje was, achteraf 
gelegen, zodat de meer welgestelden niet tegen de armoede hoef-
den aan te kijken. In 1649 wordt de boerderij als volgt vermeld:  
Geraldus Pluckroosken, 1/2  mergen, onseecker postorije off vicarije, 
onverpacht hoblandt met een huijsken dearop steander. 

In 1785 wordt de Plukroos in erfpacht uitgegeven door de kerk. 
Erfpacht houdt in, dat men bij betaling van een jaarlijkse som 
of canon zich onder de gestelde voorwaarden als eigenaar mag  
beschouwen met alle rechten en plichten. Men verplicht zich om 
het land te bewerken en te beheren. 

de woning in het achterhuis beneden. Toen later de 
praktijk van dokter Moorrees de mogelijkheid kreeg 
om naar de Flessestraat te verhuizen, is het pand  
verkocht.

Sinds 2017 wordt het bewoond door Pierre Kegels 
en Dia van Loon. Ook zij vielen als een blok voor het 
achterpand van de Plukroos. Komende uit de bin-
nenstad van Arnhem waren ze nog nooit in Heteren 
geweest. Maar het pand heeft zoveel potentie in zich 
en als ondernemers zagen zij diverse mogelijkheden. 
Het voorhuis wordt op dit moment verhuurd als 
kantoorpand. In het achterhuis (voorheen de con-
servenfabriek) wonen ze nu zelf. 

Bij mijn binnenkomst door een gigantische deur 
van ruim een meter breed viel mijn mond ook open 
van verbazing. Een prachtige hoge ruimte met een 
enorme haard. Pierre Kegels: “Deze ontvangstkamer 
verhuren we als vergaderruimte aan allerlei bedrij-
ven die op zoek zijn naar een sfeervolle ruimte in een 
prachtige omgeving.”  

Nadat het huis klaar was, zijn ze begonnen met het 
leeghalen van het stuk verwilderde grond naast het 
huis. Pas toen dat was gebeurd, zagen ze hoe groot 
het terrein was. 

Een aantal jaren geleden is mevrouw Bloem (de laat-
ste van de uitbaters van de conservenfabriek) nog 
langs geweest samen met haar dochter. Afgelopen 
zomer stond de heer Van Houwelingen samen met 
z’n broer uit Canada op de stoep. De map met bouw-
tekeningen en originele aktes die Pierre bij de aan-
koop van het huis er bij kreeg en bewaard zijn geble-
ven, zijn ondertekend door deze meneer. 

Zoals in 1640 de Plukroos werd vermeld als een 
huijsken op een lap grond hebben de diverse bewo-
ners in de loop der eeuwen het gebouw liefdevol ver-
bouwd en gerenoveerd tot wat het nu is. Een pand 
met een rijke geschiedenis en een van de bijzondere 
panden in Heteren.

Alle informatie over de geschiedenis van de Plukroos 

is verkregen uit diverse publicaties van de Historische 

kring Kesteren en omstreken. En stukken die Pierre 

Kegels in zijn bezit heeft.

Arij Boll Scholtus des Ampt Heteren en zijne huijsvrouw Jorina Schim 
EL tekenen als eerste de pachtovereenkomst met het bestuur van 
de kerkenraad van Heteren aangaande een perceel van een halve 
morgen groot. Het erfpacht bedraagt dertig gulden per jaar en 
moet voldaan worden aan de diaconie van Heteren.
Rond 1880 werd er een conservenfabriekje gesticht. De opbrengst 
kwam onveranderd ten goede aan families in behoeftige omstan-
digheden. Later ging het als diaconiegoed over naar de hervormde 
gemeente van Heteren. Ruim een eeuw later werd de erfpacht pas 
afgekocht.

In 1833 had de oorspronkelijk uit Ochten afkomstige Karel  
Ramondt (1800-1863) de Plukroos overgenomen. Hij woonde 
toen al zo’n twaalf jaar in Heteren. Zijn zoon Karel Johannes  
Hendrik Willem Ramondt (1837-1909) nam waarschijnlijk op 
45-jarige leeftijd de conservenfabriek over. Het conserveren van 
fruit was door de industrialisering een groeiende bedrijvigheid. 
Op diverse plaatsen in de Betuwe richtte Karel conservenfabrie-
ken op en in 1912 had hij al dertien vestigingen. Maar fruit was 
niet zijn enige handel. Net als zijn vader was hij een koopman en 
grossierde hij ook in koffie, thee, rietsuiker, specerijen. Dat ver-
klaart waarom de Plukroos ook pindakaas heeft geproduceerd.

Fabrikant en koopman Karel Ramondt werd een invloedrijk per-
soon in Heteren en omstreken. Zo was hij voor de liberalen lid van 

In ons dorp staan veel gebouwen waar al honderden jaren gewoond en gewerkt wordt. Al in 1232 wordt er immers al voor het 

eerst gesproken over ‘Insula de Hetere’. De aanduiding ‘ínsula’ (= eiland) duidt er waarschijnlijk op dat het om hoger gelegen 

gronden ging in het stroomgebied van de rivier.

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 SUZANNA KOLENBRANDER

De Plukroos vanouds 
een begrip in Heteren
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Machiel Weistra 
behaalt z’n eerste doel 

Machiel Weistra wint WK in Turkije. In december 2016 spraken wij met de toen nog veertienjarige Machiel Weistra. Hij was zojuist 

tweede geworden op het EK in Wit-Rusland. Op de vraag wat zijn ambities bij het dammen waren, was hij stellig. Hij wilde het WK 

jeugddammen winnen en later wereldkampioen worden bij de senioren. Afgelopen november werd hij dan ook daadwerkelijk 

wereldkampioen bij de jeugd tussen veertien en zestien jaar. Machiel is een man van zijn woord. DOOR SEBASTIAAN JANSEN

Wereldkampioenschap in Izmir, Turkije

Na een tweede plaats op het NK (jeugd tussen veertien 
en zestien jaar) en een aantal jaar onderdeel te zijn 
geweest van het talentenprogramma van de KNDB, 
mocht Machiel naar het WK Jeugddammen in  
Turkije. Machiel was overigens reeds Nederlands 
kampioen in een hogere leeftijdsklasse (tussen  
zeventien en negentien jaar) geworden in 2019. Het 
toernooi was in Izmir en alles was geregeld door de 
KNDB. “Het toernooi bestaat uit negen ronden, 
waarbij je iedere ronde een andere tegenstander 
treft. Dit alles volgens het Zwitsers laddersysteem. 
Voor de laatste wedstrijd stond ik nog tweede en 
naast mij zat de koploper. Ik moest winnen en hij 
verliezen. Ik won en zag hem verliezen”, vertelt de 
nuchtere Machiel. Hij won vier ronden en speelde 
vijf remise partijen. Je kunt hem ondanks zijn zeven-
tienjarige leeftijd wellicht een veteraan noemen, 
want dit was de vijfde maal dat hij meedeed aan een 
WK.  

School en dammen

Voor het talentenprogramma moet Machiel heel 
wat tijd steken in zijn favoriete bezigheid. Hij traint 
met twee trainers, moet toernooien spelen en doet 
tien uur zelfstudie per week. Verder speelt hij in de 
hoogste klasse van het Nederlandse dammen, name-
lijk de ereklasse. Daar strijdt hij mee in het hoofd-
team van zijn vereniging WSDV. Hij speelt daar 
samen met negen anderen. De gezamenlijke punten 
per team van alle spelers bepalen de uitslag. Het is de 
individuele prestatie in teamverband. “Op een wed-
strijddag ben ik eigenlijk de gehele dag onderweg. 
Het is op tijd vertrekken in de morgen. Een partij 
duurt gemiddeld vier tot vierenhalf uur. En daarna 
bespreken wij binnen het team de uitslag en de par-
tijen. In mijn team speelt ex-vicewereldkampioen 
Jan Groenendijk. Met hem bespreek ik eigenlijk al-
tijd mijn partij.” Machiel zit in de zesde klas van het 
Gymnasium en moet natuurlijk zijn tijd verdelen. 
“Van mijn school krijg ik alle ruimte om te dammen 
en mijzelf te verbeteren. Zolang de prestaties goed 
zijn, kan ik wel eens wat uren overslaan.” Als hij dit 
jaar slaagt, neemt hij een tussenjaar. Daarna wil hij 
graag geneeskunde gaan studeren.

“In dat tussenjaar wil ik mij richten op het dammen. 
Ik wil de aansluiting krijgen bij de senioren. Dit doe 

je alleen maar als je veel partijen speelt en veel stu-
die stopt in het dammen. Ik moet ervaring en kennis 
krijgen”, weet Machiel. De zeventienjarige dammer 
weet wat hij wil. Dat is aansluiting bij de senioren en 
misschien in de toekomst grootmeester en wereld-
kampioen. “Maar dat is niet zo eenvoudig als het 
lijkt. Daar gaat heel veel tijd in zitten.” 

Jannes van der Wal en doorzettingsvermogen

En dan komt hij terug op zijn voorbeeld Jannes van 
der Wal. “Iedereen zag het niet in hem zitten, maar 
hij sloot zich twee jaar af met de boodschap dat hij 
terugkwam en wereldkampioen ging worden. En 
dat deed hij. Ik heb bewondering voor zijn doorzet-
tingsvermogen.” Een tijdlang jezelf van de wereld 
afsluiten, zal Machiel niet gaan doen. Maar dat 
doorzettingsvermogen is er. En hopelijk blijft hij 
een man van zijn woord en komen wij over een paar 
jaar terug om hem opnieuw te feliciteren met het be-
halen van een doel.

13

Huldiging na winst bij WK in Turkijë
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Europese prijs voor uiterwaardenproject
Het project Randwijkse Waarden is be-
kroond tijdens de UEPG Sustainable  
Development Awards in Brussel. Dekker 
kreeg het predicaat ‘excellence’ voor dit 
winnings- en natuurrecreatieproject in 
Heteren. De jury sprak lovend over het 
vooruitstrevende co-creatieproces met 
omwonenden en andere belanghebben-
den.

De concurrentie was groot: 53 inzendin-
gen uit 13 landen dongen mee naar een 
van de vijf prijzen die in Brussel wer-

den uitgereikt. Dekker kreeg de eerste 
prijs in de categorie ‘Local Community  
Partnership’. Voor Richard van den Berg, 
directeur Landschapsontwikkeling van 
Dekker, vormt deze prijs het bewijs dat 
het bedrijf op de juiste weg zit: “We zijn 
enorm trots. Dit project is een voorbeeld 
voor de toekomst. Onze medewerkers 
hebben samen met de Heterenaren en 
de gemeente Overbetuwe hard gewerkt 
aan dit project in de uiterwaarden van  
Heteren. Deze prijs is de bekroning van 
onze samenwerking.”

De Stichting Samen Zorg voert al  
enkele maanden campagne in de regio 
Overbetuwe om meer mensen te inte-
resseren voor werk in de zorg. Jeanette  
Horlings-Koetje, directeur-bestuurder 
van Stichting Samen Zorgen: “Uit onder- 
zoek blijkt dat meer dan negentig procent 
van de medewerkers in de ouderenzorg 
trots is op het werk en het ook uitdagend 
vindt. Wij vinden het belangrijk dat die 
trots en dagelijkse uitdaging breder bekend 
wordt.”. Dat laatste is nodig omdat er nu 
al een tekort is aan medewerkers en uit 
onderzoek blijkt dat dat de komende 
jaren zo blijft. “Natuurlijk, het werk in de 
zorg kan soms zwaar zijn, maar dat weegt 
niet op tegen het werkplezier dat medewer-
kers hebben bij Stichting Samen Zorgen”, 
aldus Jeanette Horlings-Koetje.

Kom ook in de zorg

De vlindertuin
Wij komen in actie om geld op te halen 
voor kankeronderzoek. Iedereen kan met 
deze ziekte te maken krijgen. En wat is er 
mooier om via onze gezamenlijke liefheb-
berij een steentje hieraan bij te dragen.

Op 22 februari 2020 willen mijn hond 
Leia en ik meedoen aan de Pink Working-
test. Belangstellenden zijn van harte wel-
kom om Leia op de Pink Workingtest aan 
te moedigen. Het adres is Schremmer-
steeg 4 te Putten. De workingtest die voor 

de vijfde keer wordt georganiseerd om het 
KWF te steunen. Het is natuurlijk gewel-
dig met je Golden Retriever zo’n wedstrijd 
te mogen lopen maar onze uitdaging ligt 
in de maanden ervoor. Zo veel mogelijk 
geld ophalen voor het KWF! Omdat we 
willen bijdragen. Lees het verhaal van  
Robin en wil je ons hierin steunen:
https://acties.kwf.nl/fundraisers/
robinenjacquelinehart/pink-working-
test--5e-editie
Jacqueline van der Hart

Wij komen in actie tegen kanker!

Op Landgoed Overbetuwe wordt hard ge-
werkt aan de vlindertuin. We zijn begon-
nen om van de oude paardenbak een vlin-
dertuin te maken. Het verharde pad dat 
je door de tuin heen leidt, is uitgezet en 
wordt binnenkort bestraat. Zo kunnen 
mensen die minder goed ter been zijn 
er rustig wandelen. Half maart willen 
we de kleine paadjes uitzetten. Het natte 
gedeelte moet nog uitgegraven worden, 
zodat het gelijk loopt met het slootje dat 
langs het perceel loopt. In dit natte ge-
deelte komen moerasplanten en planten 
die veel vocht nodig hebben. 

Verder wordt de tuin opgedeeld in een 
voedselrijk en voedselarm deel. Hiervoor 
zijn allemaal verschillende planten no-
dig. Gaat u binnenkort uw tuin renove-
ren en wilt u uw huidige planten kwijt? 
Denk dan aan ons, we hebben vast wel 
een plekje voor ze in onze vlindertuin. 
Behalve met planten zijn we ook blij met 
alle ‘handjes’ die willen helpen, want be-
planten van zo’n zeshonderd vierkante 
meter vergt heel veel werk. Zin om met 
dit superleuke initiatief mee te doen? 
Meld je aan op vlindertuin.heteren@
gmail.com of op telefoonnummer (06) 
51 62 88 46. Wil je liever eerst kijken? Bel 
dan even voor een afspraak.

Het is goed leven in Overbetuwe

Waar eerst de paardenbak was, 
wordt nu een vlindertuin aangelegd.
Waar eerst de paardenbak was, 
wordt nu een vlindertuin aangelegd.

Boswachter Tim weet veel over de natuur. Heb je ook last van lentekriebels? Kom  
luisteren naar zijn kindercollege op 12 maart in de bieb in Heteren! Dit kindercollege 
duurt van half vier tot half vijf en is geschikt voor kinderen vanaf zes jaar. Meld je voor-
af aan via heteren@obgz.nl of in de bibliotheek. Het kindercollege is helemaal gratis. 
Er vinden het hele jaar door kindercolleges plaats in de bibliotheken van de Biblio- 
theek Gelderland Zuid. Neem voor het hele overzicht snel een kijkje op www.obgz.nl/
kindercolleges.

De boswachter met lentekriebels

Wil je ook een artikel plaatsen namens 

jouw vereniging, stichting, straat of ander 

initiatief in de volgende editie? Stuur dan 

uiterlijk voor 16 maart 2020 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  

17 april 2020. 

Open Huis 
in Liefkenshoek

Wie eens met eigen ogen wil zien hoe 
het toe gaat in de ouderenzorg, kan 
donderdagavond 19 maart van zes tot 
half negen terecht in de Liefkenshoek. 
De Stichting Samen Zorg houdt dan 
open huis, in het kader van de landelijke 
Week van Zorg en Welzijn. Bezoekers 
kunnen informatie vinden over werken 
en leren bij de Stichting Samen Zorgen, 
over vrijwilligerswerk, wonen, demen-
tie en wijkverpleging.

In de afgelopen jaren hebben de Heterenaren Peter Rutjes  en Jan van Brakel de  boeken   
‘Dijkrijders’ (2017), en ‘Iedereen weer  thuisbrengen’ (2018) gepubliceerd. Beide boeken  
gingen over het openbaar vervoer per bus door  onder meer de oude gemeente  
Heteren. Op dit moment werken beide heren aan nog twee boeken over hetzelfde  
onderwerp. Het eerste van deze twee gaat wat verder terug in de tijd. Het boek zal  
eindigen in 1971. De publicatie  van dit  boek zal in 2020 plaatsvinden. Heeft u vragen 
hierover, neem  dan contact op met: Jan van Brakel (JTvanBrakel@hotmail.com) of  
Peter Rutjes (rutjesoyztrekkers@gmail.com)

Nog meer boeken over busvervoer

Buurtbus via de Boltweg
De Heterense buurtbus rijdt in de nieuwe dienstregeling niet 
langer over de dijk van en naar Driel, maar volgt voortaan  
de Boltweg. Ook de route naar het Europaplein te Elst is iets  
aangepast.
De huidige dienstregeling sluit aan op de trein van en naar Nijme-
gen, en op buslijn 331 (Arnhem – Nijmegen). Voor beide overstappen op station Elst.  
De bestaande overstap via de Grote Molenstraat in Elst op buslijn 14 Nijmegen-Elst- 
Elden-Arnhem blijft. Dat geldt ook voor de aansluiting op Buurtbus 237  Heteren-
Randwijk-Zetten, en dan verder richting Kesteren. Sinds half december rijdt er een 
nieuwe bus, waar chauffeurs en passagiers erg blij mee zijn.
Heeft u vragen of wilt u vrijwilliger worden dan graag een reactie naar: 
Jos Ouwerling  (06) 41 37 66 98; Jan van Brakel (06) 23 06 42 09

1414

In augustus 2019 hebben 2.179 inwoners 
van de gemeente een enquête ingevuld.  
Zij gaven hierin aan hoe zij de leefbaar-
heid, duurzaamheid, het vervoer en het 
wonen in hun wijk of dorp ervaren.

Fijn wonen en leven

De inwoners van de Overbetuwe zijn over  
het algemeen zeer tevreden over het wo-
nen in de buurt, de woonomgeving en de 
leefbaarheid in de buurt. De gemiddelde 
rapportcijfers liggen rond de acht. Ook 
valt op dat de cijfers weinig verschillen 
tussen de dorpen. Eenzaamheid is ook 
een belangrijk thema; elk dorp heeft daar 
mee te maken. Dit speelt niet alleen onder  
ouderen; 21 procent van de jongeren geeft 
aan zich soms ook eenzaam te voelen.

Veel mensen willen zich inzetten voor 

hun buurt of een vereniging. Meer dan 50 
procent is bijvoorbeeld vrijwilliger bij een 
(sport)vereniging. 71 procent van onze 
inwoners kan zichzelf goed redden in 
het dagelijkse leven (zij hebben geen hulp  
nodig in het huishouden, bij het aangaan 
van contacten of bij hun administratie. 

Wat doet de gemeente met de resultaten?

We delen deze kennis nu al met iedereen. 
Ook bespreken we de gegevens de komen-
de anderhalf jaar met inwoners en organi-
saties. Zo bepalen we samen waar we mee 
aan de slag willen gaan. Tenslotte gebruikt 
de gemeente de resultaten natuurlijk ook 
om haar eigen beleidskeuzes te maken.

De resultaten van de enquête zijn weerge-

geven in een dorpsprofiel: www.overbetuwe.

nl/dorpsprofielen
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RVS producten op maat

Balustrades

Trapleuningen

Aanrechtbladen

Keukenachterwanden

Tafels (voor binnen en buiten)

HTI-RVS | Uw specialist in RVS maatwerk

Stijlvolle RVS producten en projecten. Op maat voor u gemaakt. 
Voor de zakelijke markt én voor particulieren. Inclusief montage 
en installatie op locatie.

Bel (0318) 65 31 32  | www.hti-rvs.nl

 bij elke 
nieuwe opdracht

korting op
haarverzorging 

bij Piki’s

Bij een nieuwe opdracht krijgt u van ons een Piki’s-kortingsbon 
die u kunt verzilveren in de kapsalon.

De voordeur wordt open gedaan door Arend van Ewijk, geboren 
en getogen in Heteren.
 
“Ik ben geboren in het huis van m’n grootvader, het veerhuis op  
de Kastanjelaan”, vertelt hij mij. Arend heeft daar tot ongeveer 
z’n vierde levensjaar gewoond en is toen met zijn ouders ver- 
huisd naar de Tulpenstraat. Hij heeft op diverse andere adressen 
gewoond, maar is altijd in Heteren blijven wonen.

Arend van Ewijk (60 jaar) is op zijn veertigste pas serieus met schil-
deren begonnen. Als kind vond hij tekenen wel erg leuk maar toen 
hij ouder werd, besteedde hij er niet zoveel aandacht meer aan. Tot 
hij op een keer tijdens een braderie het Hindeloopen schilderen 
zag. Hij verdiepte zich er een tijdje in, maar zocht toch verder in 
een andere richting. Hij is via een cursus bij een schilder in de leer 
gegaan en daar leerde hij andere technieken. Olieverf is sindsdien 
zijn favoriete materiaal om mee te werken. 

Ideeën voor onderwerpen om te schilderen komen bij Arend van 
Ewijk zo maar aanwaaien. Waarom de Peperbus? Tijdens zijn 
rondjes met de hond gaat hij graag naar de Put. De Peperbus is  
een markant gebouw die constant blijft in zijn veranderende 
omgeving. Als fotograaf snap ik meteen wat hij bedoelt. De jaar- 
getijden, het hoge water, de mist, het besneeuwde landschap, 
zonsopkomst of zonsondergang, de Peperbus past in iedere set-
ting en versterkt de compositie. 

We halen nog even wat oude herinneringen op en zo vertelt Arend 
dat hij als kind op kleuterschool heeft gezeten die voor de toren 

stond. De plas waar hij nu geregeld langs wandelt, was er toen  
nog niet. Die is pas ontstaan toen er zand nodig was om de brug 
aan te leggen. Hij heeft het allemaal zien gebeuren.

Voor Arend van Ewijk is de woonkamer zijn atelier. Op de tafel 
staan zijn schilderskoffertje en een pot met verschillende kwas-
ten. Hij heeft boven een kamer waar wat schilderijen opgeslagen 
staan, maar hij schildert er niet. “Ik vind het niet zo gezellig om 
mij af te zonderen. Ben liever onder de mensen.” 

Na mijn vraag of hij meer plekken in Heteren heeft geschilderd 
en of ik het mag zien, moet hij even nadenken. “Ik geef veel van 
mijn schilderijen eigenlijk weg… dus ik heb ze niet hier.” Hij loopt 
even naar boven om wat recent werk te halen en komt binnen met 
een aantal kleurrijke schilderijen. Van onder meer zijn oude hond, 
werkhandschoenen, en een paar oude Old Star gympen. 

Schilderen ziet Van Ewijk als puzzelen. Je begint met de grote lij-
nen en vult het beeld dan aan met details. Hij kan niet aangeven 
hoe lang hij over een schilderij doet. Hij doet alles op zijn eigen 
tempo. Er mag geen druk achter zitten, aan móeten heeft hij een 
hekel. 

In opdracht werken, doet hij liever niet. Schilderen is voor hem 
ontspanning.

Is de Peperbus voor u een inspiratiebron in welke vorm dan ook en 

u wilt uw schepping met Heteren delen, neemt u dan contact op met 

de redactie van de Peperbus. info@peperbus-heteren.nl

In het vorige nummer van ‘de Peperbus’ deden wij een oproep 

aan alle ‘kunstenaars’ in Heteren die onze karakteristieke toren 

als onderwerp in hun creativiteit hebben gebruikt. We kregen 

leuke reacties binnen. Begin december ging ik bij één van hen 

op bezoek.
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Schilderen is 
ontspanning 
voor Arend van Ewijk

DOOR SUZANNA KOLENBRANDER
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Eerst was er de mestheffing voor uitstoot van ammoniak, nu is er weer het stikstofprobleem. Wat volgt er nog meer voor de 

boeren? In de afgelopen maanden hebben we er genoeg over gehoord in het nieuws. De boeren pikken het niet meer! Is het 

nog wel leuk om boer te zijn? Hebben boeren nog wel toekomst? Ik ga op onderzoek uit en beland aan de keukentafel op de 

boerderij van Rian van den Brink (49) aan het Broekland. Zijn buurman Henk Mulder (61) schuift ook aan. DOOR FRANK SICCAMA

Rian is de trotse bezitter van 180 melkkoeien. “Hij is 
al melkveehouder sinds hij kan lopen”, grapt Henk. 
“Ik ben opgegroeid op een boerderij net achter de  
Uilenburg”, vertelt Rian. “Altijd met mijn ouders en 
broer in de weer op het land en tussen de dieren. In 
1996 ben ik hier op de ‘Nieuwe Bouwkamp’ voor me-
zelf begonnen.” Henk is 38 jaar geleden vanuit Twente 
naar de Betuwe gekomen. Hij komt uit een groot ge-
zin en zijn vader had te weinig land voor iedereen.  
Twee van zijn broers vertrokken naar Duitsland en 
Australië. Henk is ook heel stellig als hij zegt dat jon-
ge ondernemers de ruimte moeten krijgen om zelf 
beslissingen te nemen. Vaak zie je dat de vader op de 
voorgrond blijft staan, waardoor de opvolger op zijn 
veertigste nog steeds niet zelfstandig beslissingen kan 
nemen. Om die reden is hij drie jaar geleden samen 
met zijn vrouw uit het bedrijf gestapt en heeft zijn 
zoon Peter het samen met zijn vrouw overgenomen. 
Zij melken 110 melkkoeien.

We weten allemaal dat boeren vroeg op moeten en 
lange dagen maken, maar hoe zwaar is het leven van 
een boer nou eigenlijk? Henk trekt direct de vergelij-
king met een voetbalelftal. Voor de winterstop loopt 
het voor geen meter, je maakt je als trainer enorme 
zorgen en vreest voor je positie. Ineens na de win-
terstop is het er en loopt het als een trein. Het is een 
‘fingerspitzengefühl’ dat daar bij komt kijken. Het 
is soms niet te verklaren. “Een eigen bedrijf runnen 
geeft nou eenmaal de nodige stress”, zegt Henk. De 
natuur blijft ons gelukkig nog wel de baas! Rian vindt 
het frustrerend dat je zo ontzettend bekeken wordt. 
Het is een weelde dat een land als Nederland zo goed 
draait. Daardoor gaat men (de politiek) zich met een 
ander bemoeien. Als het niet goed gaat, is men blij met 
elk succes, maar het lijkt er wel op alsof je niet teveel 
succes mag hebben. Door uitbreiding van de schuren 
werd ook de mechanisatie steeds belangrijker. Niet al-
leen de melkstal moest op orde zijn, ook de techniek 
van de melkrobot en de tractor werd steeds geavan-
ceerder. 

Dat bracht ook weer extra regelgeving met zich mee. 
“Het imago van de boer moest omhoog”, zegt Rian. 
“Koeien moesten naar buiten, we moesten goed zijn 
voor de weidevogels. In de loop der jaren wordt er in 

de landbouw bijvoorbeeld minder gebruik gemaakt 
van antibiotica en gewasbestrijdingsmiddelen.” 

“Dat klopt”, zegt Henk. “Geen sector kan zeggen dat 
ze zo teruggegaan zijn in het gebruik van stoffen die  
schadelijk zijn voor het milieu, als de landbouwsector.  
Nu met het stikstofprobleem wordt er ook weer ge-
zegd dat het hoogste percentage uit de landbouw 
afkomstig is. In de landbouw wordt het gemeten ja, 
maar wat er vanaf het industrieterrein uitgestoten 
wordt, wordt helemaal niet gemeten. Dan krijg je geen 
eerlijke vergelijking. De landbouwbedrijven hebben 
allemaal een milieuvergunning, maar grote bedrijven 
als Heineken en ook de luchtvaartsector hebben deze 
niet hoor! En dat maakt de boeren nu zo boos! Zij heb-
ben het gevoel dat zij overal voor op moeten draaien. 
Zo’n Tjeerd de Groot (D66) die in de Tweede Kamer 
roept dat de veestapel gehalveerd moet worden. Dat 
betekent ook een half inkomen voor de boeren. Op 
dit moment kunnen we goed rondkomen, maar daar 
werken wij wel zeventig tot tachtig uur per week voor.  
Het houdt een keer op hè!” Rian is blij dat de boeren  
nu opstaan en voor zichzelf opkomen. Hij is zelf bij  
het protest bij het Provinciehuis in Arnhem geweest.  
“Dat was best een emotioneel moment. Je weet dan  
dat je niet alleen staat, zover ik kon kijken zag ik  
trekkers, trekkers en nog eens trekkers. Boeren uit  
de Betuwe, de Veluwe en Maas en Waal; allemaal 
trokken ze massaal naar Arnhem. Vanuit de burgers 
waren de reacties louter positief, maar we moeten 
die ‘goodwill’ wel behouden. De media zijn hierin een  
heel machtig middel.”

“Iedereen die voor een baas werkt, heeft er in dertig 
jaar het loon zien verdubbelen door inflatie. Wij boe-
ren hebben altijd de stal wat langer gemaakt om dat te 
compenseren. Door de hele regelgeving en stikstof-
problematiek komen we daar in de knel. Of de burger 
zou meer moeten betalen voor het beste voedsel dat er 
in de wereld wordt gemaakt”, aldus Henk.

Op de landbouwschool zitten momenteel nog maar 
weinig jongens die boer willen worden. Waar vroe-
ger gediscussieerd werd over de kleur en het merk 
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‘Positief blijven’  
is sleutelwoord voor melkveehouders
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van de tractor, daar wordt nu gediscussieerd over welke richting 
men na de landbouwschool op kan gaan, anders dan het runnen 
van een boerderij. Rian heeft twee zoons die het wel zien zitten 
om het bedrijf ooit over te nemen. “Mijn oudste zoon volgt nu 
een opleiding in Barneveld. De opleidingen van nu zijn wel uitge-
breider dan vroeger. Een vak als duurzaamheid, over het fokken 
van koeien en de duurzaamheid van het land, dat bestond vroe-
ger niet.” Rian vindt het sowieso goed om je kennis te vergroten.  
Zelf maakt hij gebruik van voorlichting- en studieclubs, maar ook 
internet en forums op social media zijn hele mooie middelen om 
je bedrijf op gang te houden en verder te optimaliseren. Henk en 
Rian sparren ook geregeld met elkaar en andere boeren. Je kunt 
van elkaar ook veel leren he! Beiden hebben elkaar ook nooit als 
concurrent gezien. “Qua productie zijn wij eerder collega’s, want er 
is zoveel van ons product nodig, maar qua land zijn wij wel concur-
renten. Iedere boer wil graag wat meer land hebben; meer grond 
maakt de verdeling van de meststapel wat makkelijker. Melkvee-
houders hebben, met hun koeien, sowieso wat meer land nodig dan 
bijvoorbeeld varkens- en kippenhouders. Maar land is vrij duur en 
wordt momenteel opgekocht door Chinezen en Duitsers met hun 

zonnepanelen of door mensen die hun geld verdiend hebben in de 
ICT. Ook boomkwekers kunnen makkelijker grond kopen dan wij. 
Grond die wij eigenlijk heel hard nodig hebben. 

In de loop der jaren zijn er veel melkveehouders omgevallen. Er zijn 
zelfs schrijnende voorbeelden van boeren, die het echt niet meer 
zagen zitten en een einde aan hun leven hebben gemaakt. Het lijkt 
erop dat de regering meer boeren om wil laten vallen met dit be-
leid. Rian: “Het is een gunst om boer te zijn. Wij hebben plezier in 
wat we doen en ik ben blij dat mijn vrouw Marion mij bij staat. Zij 
is meer dan mijn rechterhand. Met haar Schoevers opleiding ‘direc-
tie-secretaresse’ regelt zij de administratie en financiën, maar ook 
zij melkt de koeien en springt op de tractor als dat nodig is. Als ik 
vanuit mijn raam naar buiten kijk, maakt het mij trots wat ik zie! 
Samen met mijn gezin runnen wij een echt familiebedrijf!” Henk is 
strijdbaar: “Boeren zullen er altijd blijven! Degenen die positief blij-
ven kruipen altijd weer naar boven, dan komen er centen en probeer 
je weer wat te groeien. Zo lang je weet wat er in de wereld te koop is, 
kan alles!”

We sluiten af met een fotoreportage tussen de koeien in de stallen. 
Ik zie twee trotse mannen! Wat mooi! Heteren blijft hoe dan ook een 
boerendorp hè!!

Vervolg artikel ‘Positief blijven’ is sleutelwoord



Terwijl zijn vader Ruud (53) de koffie inschenkt, begint Teun al-
vast te vertellen. “Ik ben op mijn vijfde bij SDOO begonnen in de 
F-pupillen. Ik was toen misschien wel een van de betere spelers, 
maar ik had niet het idee dat ik bovenmatig op zou vallen.” Toch 
waren er scouts van NEC, Vitesse en De Graafschap die Teun, toen 
hij acht jaar oud was, uitnodigden voor de talentendagen. Bij De 
Graafschap ben ik niet geweest en bij Vitesse zou ik in een scha-
duwteam terechtkomen, dus de keuze voor NEC was snel gemaakt. 
Ik kwam in de E-pupillen van NEC/Top Oss terecht. Ik werd dage-
lijks met een busje thuis opgehaald. Ik ben toen ook in Nijmegen 
naar school gegaan en kwam daar in een topsportklas terecht met 
andere jongens die bij NEC voetbalden. Drie keer in de week train-
den we ’s middags en daarna werd ik met het busje weer naar huis 
gebracht. Toen het eerste elftal van NEC uit de eredivisie degra-
deerde moest er bij de club bezuinigd worden. Zo gingen de busjes 
eraf en moest mijn vader mij telkens brengen en halen.” “Dat was 
op een gegeven moment echt geen doen meer, want het was moei-
lijk te combineren met mijn werk”, zegt vader Ruud. Via scout 
Joop IJzendoorn kwam Teun alsnog bij Vitesse terecht, waar hij 
ging spelen in de JO12. “Ik heb toen groep acht op de Klimboom 
gedaan en daarna ben ik naar de MAVO in Klarendal gegaan. Die 
school heeft een convenant met Vitesse, dus het is voor mij ideaal 
om leren en voetballen te combineren. Op maandag, dinsdag en 
vrijdag hebben we een middagtraining en op woensdag en don-
derdag een ochtendtraining. De breng-bus zorgt ervoor dat wij op 
tijd bij de trainingen op Papendal zijn. Dit jaar doe ik mijn MAVO- 
examen en ik hoop volgend jaar naar het ROC in Nijmegen te gaan 
voor een MBO-opleiding. Vitesse stelt het ook verplicht dat je 
blijft leren en houdt daar ook controle op.”

Was hij bij NEC nog rechtsback, bij Vitesse is Teun uitgegroeid 
tot een technische middenvelder. “Vorig seizoen speelde ik in de 
JO15 nog op zes (verdedigende middenvelder) en zijn wij kam-
pioen van Nederland geworden door uit in Eindhoven bij PSV met 
0-2 te winnen”, vertelt Teun trots. Dit seizoen is Teun in JO16 een 
onbetwiste basisspeler op het middenveld. Onder oud-prof Tim 
Cornelisse speelt Teun meestal als linkshalf of aanvallende mid-
denvelder. “Groot pluspunt is mijn twee-benigheid, waardoor ik 
op elke positie op het middenveld goed uit de voeten kan.” Die 
twee-benigheid is niet vanzelf gekomen. “Ik heb daar in mijn tijd 
bij NEC, na de trainingen, heel veel op geoefend”, zegt Teun. Zijn 
goede spel is ook in Zeist niet onopgemerkt gebleven, want Teun 

werd uitgenodigd om twee trainingsdagen bij Oranje O16 mee 
te beleven. Daar kwamen de 35 beste voetballers van zijn leeftijd  
bijeen en werd er twee dagen intensief getraind onder oud-prof 
Martijn Reuser. In februari 2020 zijn er weer trainingsdagen en 
mocht Teun dan overblijven bij de beste 23 spelers, dan mag hij 
mee naar het vierlandentoernooi in Portugal, waar tegen Duits-
land, Portugal en Argentinië gespeeld zal worden. 

Ik vraag aan Ruud hoe hij het als vader allemaal beleeft. “Ik ben 
erg trots op Teun, maar dat ben ik ook op mijn andere zoon Gijs, 
die bij SDOO voetbalt. Het is wel zo dat ik wat vaker met Teun 
mee ga naar het voetballen. Pas in JO17 gaan de jongens met de 
bus naar uitwedstrijden. Nu rijden wij als ouders gewoon met de 
jongens naar uitwedstijden. Het komt dus voor dat ik uren samen 
met Teun in de auto zit naar Sittard of Enschede. Dan praten wij 
veel samen. Uiteraard over voetbal, maar ook over het leven. Wij 
doen veel samen en ik pas mijn vakantie ook aan aan de zomerstop 
van Teun.” 

Teun beaamt de goede band met zijn vader. “Samen kijken wij ook  
altijd wedstrijdbeelden van mij terug. Via Vitesse Soccerlab kan 
ik inloggen op mijn account en kijken wij thuis wat er goed en 
minder goed ging. Dat kan ik dan meenemen naar de volgende 
wedstrijd. De voetbalwereld is hard. Wie niet goed genoeg is, valt 
af. Dan moet je hopen dat een andere club je oppikt.” Wat nou als 
het toch mis zou gaan in de voetbalwereld? “Dan wil ik graag zaak-
waarnemer worden. Ik wil hoe dan ook in de voetbalwereld actief 
blijven.” Eerst ligt echter de focus op de tweede seizoenshelft. 
Vitesse strijdt met Ajax, AZ, Feyenoord, FC Utrecht, FC Twente, 
De Graafschap en PSV om het kampioenschap van Nederland bij 
JO16. 

“Ik kijk veel naar Frenkie de Jong”, zegt Teun. “Die is zo verschrik-
kelijk goed! Zijn route, via Ajax naar FC Barcelona, dat lijkt mij 
ook wel wat!” Zien we je daarna nog terug bij SDOO? Teun lacht: 
“Dat zou leuk zijn na mijn profcarrière. Ik zie het wel voor me er-
gens in 2040 nog een balletje trappen, waar het allemaal begon.” 
Als tip voor de jonge voetballers die ook dromen van een carrière 
als profvoetballer zegt Teun: “Plezier hebben staat voorop, daar-
naast gewoon je stinkende best doen en veel voetballen op straat.”                            

Nou jongens: zet die Playstation maar even weg en ga de straat op !!       
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DOOR FRANK SICCAMA

Ieder jong voetballertje droomt ervan om ooit profvoetballer te worden. Zelf wilde ik als jong ventje graag naar Feyenoord. Dat is 

er nooit van gekomen. Net niet goed genoeg zullen we maar zeggen… Teun Heijmans (15) is wel hard op weg om daadwerkelijk 

profvoetballer te worden. Hij speelt nu al voor het vijfde seizoen in de jeugd van Vitesse. Hoe is hij zover gekomen en wat komt er 

allemaal bij kijken? Een jong voetbaltalent vertelt hoe zijn leven er uit ziet.

Teun Heijmans

Heterens voetbaltalent
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Teun in actie tijdens een wedstrijd tegen Feyenoord
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Hindeloopen, 2010

Clasien van de Westeringh was al een tijd lid van de 
schaatsclub in Dodewaard toen ze in 1985 in aanra-
king kwam met het schoonrijden. “Ik wist tot dan toe 
niet wat het was”, vertelt zij. “Dat jaar lag er natuurijs 
en zag ik een wedstrijd schoonrijden. Van die mooi  
geklede mensen die met hoedjes en bontjes over het  
ijs zwierden. Dat sprak mij wel aan.” Clasien bleek er 
aanleg voor te hebben, want bij haar eerste wedstrijd, 
in de C-categorie, werd ze meteen eerste, zowel indi-
vidueel als bij de paren. “Dat was op de dag dat de 
Sprokkelenburg werd geopend”, lacht Clasien. “Zoiets 
vergeet je niet snel meer.”

Beheerste beweging

Met de huidige populariteit van het televisiepro-
gramma ‘Dancing on ice’ ligt het gevaar op de loer 
om schoonrijden te verwarren met kunstschaatsen, 
maar dit is toch echt iets heel anders. Schoonrijden 
is een schaatstechniek die stamt uit de zeventiende 
eeuw en afwijkt van alle andere schaatsdisciplines in 
streek, houding en tempo. Schoonrijden is een vorm 
van voorwaarts schaatsen, waarbij de schaatser beur-
telings op één schaats op de buiten- en binnenkant 
van het schaatsijzer rijdt. Hierdoor maakt de schaat-
ser in een vloeiende beweging grote bogen over de 
baan. Clasien: “Je moet best wat lef hebben om op die 
manier te schaatsen. Het doel van het schoonrijden is 
dat de schaatser op een sierlijke en beheerste manier 
zijn streken maakt. De schoonrijder moet daarbij de 
indruk geven dat het hem geen enkele moeite kost, 
alsof hij zweeft. Hij moet daarvoor met een gestrekt 
lichaam enigszins naar buiten hellen en zijn weg gaan 
zonder enige overbodige beweging. Plotselinge bewe-
gingen, zoals bij het kunstschaatsen, zijn dus absoluut 
niet geoorloofd.”

Mercedes

Voor het schoonrijden worden bij voorkeur schaatsen 
gebruikt die brede ijzers hebben (circa 4 mm), vlak 
geslepen zijn en die niet ver voor de schoen uitsteken.  
Dat voorkomt dat de schaatsen in elkaar haken. De 
‘Mercedes onder de schoonrijdschaatsen’ is die van de 
fabrikant A.K. Hoekstra, waarvan Clasien één van de 
weinige gelukkige bezitters is. “Deze ijzers zijn van een 

heel harde soort staal, maar worden al lang niet meer 
gemaakt. Je komt ze nu tegen in het Hindeloopen- 
museum, maar nog altijd wil iedere schoonrijder deze 
schaatsen hebben. Ik heb ze destijds toevalligerwijze 
gekregen via een kennis van mijn man en ben er dan 
ook heel zuinig op.”

Hindeloopen

De wedstrijd waar Clasien naar eigen zeggen nog altijd 
met ‘een kick’ op terugkijkt, is het Nederlands Kam- 
pioenschap in Hindeloopen op 26 januari 2010. “Om- 
dat Nederland het enige land ter wereld is waar wed- 
strijden schoonrijden worden gereden, was het eigen- 
lijk ook een wereldkampioenschap”, lacht Clasien. 
“Het was een wedstrijd op natuurijs met veel publiek.  
De entourage was prachtig. Het was een zonnige dag,  
er liepen mensen rond in klederdracht, de omgeving  
was bedekt met een laag sneeuw en je zag arrensleden  
met rinkelende bellen.” Hoewel Clasien dit seizoen 
ontbreekt vanwege een ernstige blessure heeft ze tot  
dit seizoen geen wedstrijd gemist. “Ieder seizoen telt  
vijf wedstrijden. Hiervoor trainen we iedere week op 
de schaatsbaan in Utrecht. Toen ik begon, had ik drie 
kleine kinderen. Voor een wedstrijd in Alkmaar moest 
ik om vijf uur ’s ochtends opstaan om op tijd te komen. 
Mijn man heeft mij altijd gesteund en gestimuleerd, 
anders had ik dit niet kunnen doen.”

Jonge aanwas

Ondanks het feit dat Clasien op dit moment even niet 
op het ijs kan staan, spreekt ze er met veel enthou-
siasme over. Ze hoopt dat meer mensen gaan schoon-
rijden. Clasien is lid van de Landelijke Vereniging 
van Schoonrijders (LVS), die in Nederland een paar 
honderd leden kent. Met Ard Schenk heeft de vereni-
ging een prominente ambassadeur. Om de vereniging 
in stand te houden is er wel jonge aanwas nodig. “In 
mijn tijd was er meer natuurijs, dan is het veel zicht-
baarder wat schoonrijden precies is. Omdat het al een 
heel oude discipline is, zou je het kunnen zien als een  
‘tuttensport’, maar schoonrijden is een machtige sport 
en heeft veel voor mij betekend. Het is geweldig om 
over het ijs te zweven. Als je samen schaatst en het gaat 
lekker, roep je al snel ‘doe nog maar een rondje’.”

Vijfendertig jaar geleden werd Clasien van de Westeringh gegrepen door de sport van het schoonrijden. Sindsdien heeft ze nauwe-

lijks een training of wedstrijd gemist. Maar wat houdt deze sport precies in en wat maakt haar bijzonder?  DOOR JOHAN KROES

Zweven en zwieren 
over het ijs
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Schaatsen van fabrikant 
A.K. Hoekstra zijn nog altijd 
zeer gewild

Clasien in actie met haar vaste schaatspartner Jan WitFo
to

: B
a

rt
 v

a
n

 d
e 

Pe
p

p
el



29

Heteren aangemerkt 
als Transition Town
Afgelopen maand ontving de Dorpsraad 
door de inzet van alle inwoners het be-
richt dat Heteren officieel is toegelaten tot 
de groep erkende ‘Transition Towns’ van  
Nederland. Nederland heeft ongeveer tien-
duizend dorpen en wijken, waarvan er nu 
zeventig de titel TT voor haar naam mogen 
voeren. Heteren is volgens deze organisatie 
één van die transitie towns die volop in bewe-
ging is. Als de voorzieningen in dorpen slin-
ken en de lokale economie krimpt, zijn het  
de bewoners en lokale organisaties van  
Transition Towns, die laten zien op welke 
wijze we in de toekomst moeten leven. En 
daar is heel ‘TT Heteren’ trots op!

Ondanks vele mooie successen en lopende 

projecten zijn er ook nog veel zaken die we 

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 dorpsraadsleden of stuur 

een e-mail naar info@dorpsraadheteren.nl. 

De afgelopen jaren bent u van de Dorps-
raad gewend dat wij elk jaar meerdere 
openbare vergaderingen organiseren.  
Geen zorgen, deze zullen niet verdwij-
nen. Wel zal de opzet van deze openbare 
bijeenkomsten en de frequentie daarvan 
veranderen. Tot nu toe bestonden onze 
vergaderingen uit een besloten gedeelte 

Nieuwe dorpsraadsleden

Nederrijnpad ons nieuwe Klompenpad 

Thema-avonden

Het afgelopen jaar is door Stichting Landschapsbeheer Gelderland, drie gemeen-
tes (Overbetuwe, Renkum en Wageningen), zes dorpsraden, de Agrarische Natuur 
Vereniging Lingestreek en LTO-Noord afdeling Oost-Betuwe hard gewerkt om aan 
beide zijden van de Nederrijn een XL-Klompenpad te realiseren. Het is een echt  
burgerinitiatief, een fantastische samenwerking tussen de lokale boeren, burgers 
en overheden. Het Nederrijnpad is door de gemeente Overbetuwe gefinancierd met 
bijdragen van Provincie Gelderland, Rijkswaterstaat en de gemeenten Renkum en 
Wageningen. Rijkswaterstaat verleent medewerking aan de toegankelijkheid van 
haar gronden langs de rivier voor de wandelaar. Het Nederrijnpad is ongeveer dertig 
kilometer lang en gaat aan beide zijden van de rivier lopen, tussen het Lexkesveer 
en het Drielse Veer. Om dit te vieren zal in het voorjaar van 2020 het Nederrijnpad 
feestelijk geopend worden. Zodra de datum bekend is, zullen wij dit delen via onze 
online kanalen.

Dorpsontwikkelingsplan (DOP)

Het is 2020 en daarom is het tijd voor een update van het dorpsontwikkelingsplan. 
Ruim vijf jaar geleden hebben jullie, de bewoners van Heteren, ons laten weten wat 
jullie graag anders zouden willen zien in ons dorp. Jullie ideeën zijn omgezet naar 
een DOP en nu enkele jaren later kunnen we tevreden terugkijken naar wat we  
allemaal gerealiseerd hebben. Dit jaar zullen wij jullie wederom om advies vragen, 
zodat wij ook voor de komende jaren een richtinggevend dorpsontwikkelingsplan 
kunnen maken. Meer informatie hierover volgt in de komende maanden.
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Meebouwen 
aan een groene 
toekomst?
Bekijk ons vacature aanbod op
www.lentingbouw.nl/vacatures

Groen bouwen 
aan een duurzame 
en comfortabele
toekomst!
Wij realiseren als eerste binnen Nederland 
zelfvoorzienende houtskeletbouw woningen. 
Vraag nu onze brochure aan op

lentingbouw.nl/diensten/houtskeletbouw
Hectar funderingsvloer Isovlas gording

dakplaat Rc-9.0
Ruwbouw 

blowerdoortest

met aansluitend een openbaar gedeelte 
waarin u werd bijgepraat over de stand 
van zaken in lopende projecten. We heb-
ben geconstateerd dat we zelf tijd te kort 
kwamen in het besloten deel en te weinig 
inwoners bereikten in het openbare deel. 
Daarom hebben we ervoor gekozen om 
gedurende het jaar vier thema-avonden 
te houden. 
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Bert van Putten, een van de initiatiefnemers, is bescheiden als hij  
zegt, dat Heteren Sociaal niks is en ondertussen voor heel veel 
zorgt. Het is geen organisatie die dingen regelt, terwijl de mensen 
zelf achter over leunen. Juist door mensen met elkaar in contact 
te brengen, ontstaan de mooiste initiatieven. Zo is tijdens zo’n  
koffiemoment het idee voor de HeteRun ontstaan. Genoeg men-
sen in Heteren die van hardlopen houden, dus waarom niet een 
jaarlijks evenement, waar mensen sportief hun beste beentje voor 
zetten en elkaar kunnen ontmoeten. Niet door Heteren Sociaal 
georganiseerd, maar daar is wel de aanzet gegeven door de juiste 
mensen met elkaar in contact te brengen. Er gaan ook al stemmen 
op voor een wielerronde. 

Volgens Bert van Putten gaat het om het naar elkaar omkijken, 
het praten op een positieve toon en het geloof in de kracht van de 
mensen. Bert vertelt: “Het gaat om het hebben van meer beleving 
bij het eigen dorp. Door vooral de successen te vertellen en door 
het versterken van netwerken. Soms leidt een kleine opmerking 
tot een prachtig initiatief. Een recent voorbeeld is de brugexcur-
sie. Iemand had de wens om nog een keer de brug aan de binnen-
kant te bekijken. Er zijn contacten gelegd met Rijkswaterstaat. In 
de brug rondwandelen gaat vanwege de veiligheid niet. Wel komt 
er een presentatie en een bezoek aan de brug.”

Jouke Fridsma had als mede-initiatiefnemer een belangrijke rol 
in de ontwikkeling van Heteren Sociaal. Nu hij andere dingen 
gaat doen, vormt Margreet van der Spek samen met Bert Heteren 
Sociaal. “Ik wil graag mijn netwerk vanuit de kerk en vanuit mijn 
betrokkenheid bij Liefkenshoek inzetten voor Heteren Sociaal. 
Ik ben aangehaakt vanwege de huiskamerconcerten. Deze zijn 
zo succesvol dat er misschien dit jaar wel extra concerten komen. 
Mensen bieden spontaan ruimte aan of dragen muzikanten aan.” 
Bert vult aan dat door dit soort laagdrempelige activiteiten de link 
wordt gelegd naar mensen die schroom hebben om iets te doen. 
“Je hoeft niet altijd 100 mensen bijeen te hebben om iets te onder-
nemen.” 

De lijst met initiatieven waarvoor Heteren Sociaal de juiste men-
sen op de been heeft gebracht om iets mogelijk te maken, is lang. 
Er is een cultuurclub, een bootcampclub en er is een haal- en 
brengservice voor de oudere inwoners om activiteiten te bezoe-
ken. Succesvol zijn ook de walking-diners, waarbij al wandelend 
door het dorp een paar adressen worden aangedaan waar steeds 
een onderdeel van het diner klaar staat. Ook de deelname van  
Heteren aan de NLdoet-dag is het noemen waard. Bert hierover: 
“De klussen van de NLdoet-dag brengt mensen op plekken waar 
zij nog nooit zijn geweest. Zo is er bijvoorbeeld bij het jongeren-
centrum veel opgeknapt. Met geld van de Provincie wordt mu-
ziekapparatuur aangeschaft. Via subsidie worden dingen soms 
versneld gerealiseerd. Maar als het moet kom ik om een tientje 
vragen bij de deelnemers. Zelfvoorzienend zijn in het dorp is beter 
dan dat altijd op de overheid of het bedrijfsleven wordt geleund.”
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Hoe ziet 2020 eruit voor Heteren Sociaal? Bert is hierover stel-
lig: “Geen idee. Heteren Sociaal bedenkt niet voor Heteren wat 
er gaat gebeuren. Heteren bedenkt het zelf. Natuurlijk zijn er 
al wel dingen in gang gezet. Bijvoorbeeld voor de verenigingen, 
waarvoor het vinden van bestuursleden lastig is. Heteren Sociaal 
neemt het initiatief om een aantal mensen bij elkaar te zetten om 
te bedenken waar het slimmer kan en hoe mensen elkaar kunnen 
versterken. Waarom zou iedere vereniging op zoek moeten naar 
een eigen penningmeester? Voorkom dat iedere club druk is met 
zichzelf door zaken slimmer aan te pakken. Als de energie echt 
in het dorp zit, dan is op termijn Heteren Sociaal als verbinder en 
aanjager niet meer nodig.”

Tot slot een oproep: Hoe meer mensen de wekelijkse nieuwsbrief 

lezen, hoe meer er gebeurt in Heteren. Heeft u zelf verzoekjes of 

nieuws te melden, laat dit weten via de mail aan Heteren Sociaal. 

Vind je het leuk om iets te doen met mensen? Laat dit horen!

Aanmelden voor de nieuwsbrief kan door een mailtje te sturen  

naar info@heterensociaal.nl.

Ooit begon het met een oproepje in de krant: wie komt koffiedrinken? Inmiddels is er veel meer contact tussen de mensen in 

Heteren, is er een wekelijkse, digitale, nieuwsbrief voor ruim 750 geïnteresseerden en buitelen de initiatieven om samen iets 

te doen over elkaar heen. Heteren Sociaal is al enkele jaren een feit.

DOOR ROELIE VAN DER WEIDE

De mensen samen in Heteren
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Bert van Putten en Margreet van der Spek
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