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Vanaf bezoekerscentrum Velu-
wezoom vindt op 13, 20 en 27
oktober een gratis rondwande-
ling over landgoed Heuven
plaats. Om 13.00 uur en 15.00
uur staat een gids van Natuur-
monumenten klaar voor een
wandeling van een uur.

Cellist Pieter Wispelwey speelt
morgen in de Waalse Kerk in Arn-
hem vanaf 19.30 uur de cellosuites
van Johann Sebastian Bach.
Het optreden is het eerste in een
reeks concerten die voor de ko-
mende maanden naar aanleiding
van zijn nieuwe cd op het pro-
gramma staan.
Ruim een jaar geleden nam Wis-
pelwey voor de derde maal in zijn
carrière de cellosuites van Bach
op en bracht deze uit op cd. Zijn
vorige album met de cellosuites
van Bach stamt alweer uit 1998.
Wispelwey heeft de stukken
sindsdien honderden malen uitge-
voerd.

‘Sprookjes’ is het thema van de
rondleidingen komende vrij-
dag in kasteel Rosendael. Rid-
der Richard verzorgt de rond-
leidingen, die om 11.00, 13.00
en 15.00 uur beginnen. Deelna-
me kost 8,50 euro. Reserveren
is verplicht: 026-3644645.

De jaarlijkse Italiaanse Culture-
le Dag – genaamd Giornata Cul-
turale Italiana – vindt zondag
27 oktober plaats in het Italiaan-
se Centrum aan Ericaplein 1 in
Dieren. Het dorp kent een gro-
te Italiaanse gemeenschap.
Ook de ambassadeur van Italië,
Francesco Azzarello, is aanwe-
zig in Dieren. Tijdens het eve-
nement kan geproefd worden
van Italiaanse producten en
zijn er demonstratues van am-
bachten. Het trio La Rosa uit
België verzorgt Italiaanse zang
en muziek en de folkloris-
tische groep Zarazan treedt op.
Aanvang 13.00 uur.

Wispelwey speelt
cellosuites Bach

VELP – Belangenvereniging Geen
Noordtak Velp (GNV) hoopt met
een aanzienlijke groep demon-
stranten op vrijdag 1 november
aan de demonstratie in Zutphen
mee te doen.
De door RONA georganiseerde de-

monstratie richt zich tegen de ver-
wachte toename van het aantal
goederentreinen op onder meer
de IJssellijn. De Velpse demon-
stranten vertrekken om 18.32 uur
met de trein in Velp. De demon-
stratie begint om 19.30 uur.

Sprookjes in kasteel

Gratis wandelingen

door Henk Aalbers

DE STEEG – De eerste reeën hebben
de wildtunnel onder de A348 in
De Steeg ontdekt. Dat zegt woord-
voerder Age Fennema van Land-
goed Middachten. Uit recent ge-
vonden sporen valt af te leiden
dat de dieren de tunnel gebrui-
ken, aldus Fennema.
Komende vrijdag wordt de tun-
nel officieel geopend door gedepu-
teerde Jan Jacob van Dijk.
De wildtunnel (officieel: ecopassa-
ge Havikerpoort) was een jaar ge-
leden gereed. Vossen maakten er
al snel gebruik van. „Blijkbaar had-
den reeën wat meer tijd nodig
om te wennen. We hadden al wel
gezien dat een ree een keer tot hal-
verwege de tunnel was gelopen,
maar nu dus helemaal”, aldus Fen-
nema. Op den duur moeten on-
der meer ook dassen en ringslan-
gen de tunnel gaan gebruiken.
Binnenkort worden bij de tunnel
camera’s opgehangen om het
wild goed te kunnen volgen.
In het uiterwaardengebied ten zui-
den van de snelweg zijn verschei-
dene aanpassingen gedaan om
het wild te stimuleren door de
tunnel te gaan. Vooral bij hoogwa-
ter is het van belang dat dieren
uit de laag gelegen uiterwaarden
kunnen vluchten. Een oud spoor-
talud in de Havikerwaard werd
verlengd in de richting van de
tunnel, zodat een relatief hoog ge-
legen vluchtroute is ontstaan.
Het gebied aan de andere zijde

van de tunnel (de kant van kas-
teel Middachten) wordt komend
jaar ook anders ingericht ten be-
hoeve van het wild: er worden bo-
men en riet geplant. De beplan-
ting geeft het wild de gelegen-
heid te schuilen op weg naar en
komend vanaf de tunnel.
De wildtunnel is onderdeel van
een zogenoemde ecologische ver-
bindingszone. Dat is een aaneen-
schakeling van natuurgebieden.
Die geeft dieren hebben de gele-
genheid zich over grotere afstan-
den te verplaatsen en zich elders
te vestigen.
Betrokkenen noemen het ‘bijzon-
der’ dat de ecologische verbin-
ding tot stand komt op de particu-
liere gronden van het landgoed.
De provincie draagt de kosten, ter-
wijl Middachten de inrichting
van het gebied en het onderhoud
voor zijn rekening neemt.
De agrariërs in het gebied zijn bij
de plannen en de realisatie ervan
betrokken.

Muziek en ambachten
op Italiaanse dag

door Lisette Wouters

DIEREN – Hij gebruikt zijn handen,
zijn ogen en zijn hersenen, maar
een stekker komt er bij het druk-
proces van graficus Joop Buter
(81) niet aan te pas. Met een zwaai
haalt hij de hendel van de druk-
pers naar beneden. „Moderne
drukkers kunnen dit apparaat
niet meer bedienen. Nog even en
het vak is verdwenen” vreest de
Dierenaar.
In het schuurtje achter zijn huis
drukt hij op ambachtelijke wijze
kaartjes en platen op een druk-
pers van meer dan honderd jaar
oud. „Drukken is mijn leven. Ik
zal het tot mijn laatste snik blij-
ven doen.”
Buter was 12 jaar toen hij voor het
eerst een drukpers van dichtbij
zag. „Het was midden in de oor-
log en ik ging bij de drukkerij van
mijn oom in Bilthoven werken. Ik
vond die machines zo prachtig im-
posant. Toen ik op mijn vijftiende
naar de Grafische School in
Utrecht ging, stonden de leraren
raar te kijken: ik kon al drukken.”
Hij werkte bij dagbladen en uitge-
vers. „Ik heb nog met van die gro-
te loden platen tegen mijn schou-
der naar de drukpers gelopen.
Met een lap in de hand, anders
sneed de plaat erdoorheen.”
Zo’n dertig jaar geleden kocht hij
van een lettergieterij in Amster-
dam de drukpers die nu in het
schuurtje prijkt. „Dit is de enige
échte drukkerij in Dieren en om-
streken”, zegt hij met trots.
Veertig houten letterbakken vol
loden lettertjes vullen de ruimte.
‘Magere Nobel 8’, ‘halfvette No-
bel’ en ‘Gracia Corps 10’, prijkt
voorop de bakken die als laden in
een kast zitten. Op de computer
kennen we ze als lettertypen. Bu-
ter kijkt niet als hij een letter uit
de bak haalt. „Ik kan blind zetten,
zoals een ander blind kan typen.

Ik weet precies waar alles zit.” Hij
pakt een blokje lood uit de kast er-
boven. „Dit is twintig cicero lang
en twee punten breed”, zegt hij
zonder te kijken. Hij wijst naar
zijn hoofd. „Dat zit allemaal hier,
dat hebben ze er keihard inge-
stampt op de Grafische School.”
Dat de letters in spiegelschrift op
het blok staan, is voor de 81-jarige
graficus ook geen handicap. „Ik
lees net zo snel in spiegelschrift
als een ander in gewoon schrift”,
zegt hij voordat hij de tekst mak-
kelijk opleest.

Onder de pers staan potten inkt
opgestapeld. De kleuren mengt
Buter ook zelf, met het blote oog.
„Een tijdje geleden kwam hier
een vrouw die wilde dat de kleur
van de letters op haar trouwkaart
overeenkwam met die van het
bloesje dat ze droeg. ‘Komt voor
elkaar’, zei ik. En jawel, toen ze de
kaart naast het bloesje hield, klop-
te het precies!”
Buter is dan ook een man van de-
tails. „Hij ziet het meteen als er
een lettertje scheef staat”, zegt
zijn vrouw Beppy (85) lachend.
Ze pakt een doosje bonbons waar-
op de letters ‘Belgische bonbons’
in verschillende grootte naast el-
kaar staan. Buter huivert: „Vrese-
lijk, ik snap niet dat iemand dat
mooi kan vinden.” Hij wijst op de
strakke letters eronder. „Zo hoort
het. Dat is goed werk.”

Dit is de enige échte
drukkerij in Dieren en
omstreken

De wildtunnel in De Steeg
wordt vrijdag geopend door
gedeputeerde Jan Jacob van
Dijk

Joop Buter, hobbydrukker

In de schuur achter
zijn huis maakt Joop
Buter nog
ambachtelijk
drukwerk met een
eeuwenoude pers.
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� Sinds 1380 zouden er bij het Mariabeeld wonderen gebeuren. foto Jelle de
Ruiter/De Gelderlander
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door Sara Boer

RENKUM – Al vanaf de middeleeu-
wen weten talloze pelgrims de
weg naar Maria van Renkum te
vinden. Sinds die tijd staat Ren-
kum ook bekend als bede-
vaartsoord. Sinds 1380 zouden in
een houten kapelletje wonderen
gebeuren. Mensen zouden er teke-
nen hebben ontvangen. Het beeld
was lang weg uit Renkum. Maar
sinds Maria in 1928 terugkeerde,
trekt ze weer veel publiek.
Maria is ook de reden waarom er
veel bedevaarten in Renkum wor-
den gehouden. Zondag is er weer
één: de Gelderse Bedevaart. Het is
de zestiende bedevaart die dit jaar
in de rooms-katholieke kerk
wordt gehouden. De Gelderse Be-

devaart is er voor de achtste keer
en is bedoeld voor gelovigen van
alle katholieke parochies in Gel-
derland. „Een bedevaart bijwo-
nen is erg populair als je het verge-
lijkt met het bezoeken van een
kerkdienst. Die bezoekersaantal-
len zien we teruglopen. Bedevaar-
ten worden juist meer bezocht”,
zegt Rob Siepermann, coördina-
tor van de bedevaarten.
Tijdens de Gelderse Bedevaart
zondag, maar ook tijdens andere

bedevaarten in Renkum, staat de
aanbidding van Maria centraal.
De bedevaarten worden op aan-
vraag het hele jaar door gehou-
den. Wie Maria wil zien en tot
haar wil bidden, kan dagelijks tus-
sen negen en vijf uur in de kerk
terecht. „Je praat niet direct met
Jezus maar met zijn moeder. Dit
vinden veel mensen een toeganke-
lijker idee.”
Hij ziet steeds dezelfde oudere
mensen terugkomen. „Om een
kaarsje aan te steken. Ze branden
een lichtje om uiteenlopende re-
denen. Laatst was er een oma die
een kaarsje aanstak voor haar
kleinkind dat rijexamen moest
doen. Een ander stak een kaarsje
aan voor een dierbare die ziek
was. Maar veel houden ‘het won-

der’ waar zij een kaarsje voor aan-
steken liever voor zichzelf”, ver-
telt Siepermann.
Ze komen uit heel Nederland,
weet Siepermann. „De Moeder
van Toevlucht, zoals Maria in de
Renkumse volksmond wordt ge-
noemd, trekt mensen overal van-
daan. Renkum ligt centraal, is rela-
tief dichtbij en ook voor mensen
met minder geld goed te berei-
ken. Lourdes is voor velen te
duur. Daarom zijn wij een goede
optie”, legt Siepermann uit.
Siepermann weet veel van de Ren-
kumse Maria. Hij werkt aan een
boek over de Moeder van Toe-
vlucht. „Ik moet alleen nog een
uitgever zien te vinden.”

mariavanrenkum.nl

Buter vindt het leuk om zijn druk-
pers te tonen. „Mensen zijn altijd
welkom om te komen kijken. Ik
ga ook graag met de pers op pad
maar dan moet hij wel opgehaald
worden. Twee jaar geleden stond
ik ermee op een open dag van uit-
geverij Misset. Naast mij maakten
professionals 11.000 drukken per
uur in vier kleuren . Ik drukte er
500 per uur in één kleur. Maar ze
waren wel onder de indruk. Ik
zou graag vaker met de pers op
pad gaan om hem te laten zien en
erover te vertellen.”

DE STEEG – Landgoed Middachten
in De Steeg is de tweede halte-
plaats van de ‘Kronkelmarathon’
door de gemeente Rheden. Mor-
genmiddag tussen half een en
half twee worden bij of in de
squash-hal op het landgoed tien
columns (‘Kronkels’) van Simon
Carmiggelt voorgelezen. Graaf
Franz zu Ortenburg is een van de
voorlezers.
Vorige week werd met de voor-
leesmarathon begonnen in het ge-
meentehuis in De Steeg.
Ter gelegenheid van het honderd-

ste geboortejaar van de schrijver,
die een goede band had met De
Steeg, worden in de gemeente in
totaal honderd columns voorgele-
zen. Nog niet alle locaties en data
staan vast, maar zeker is al wel
dat op donderdag 20 november in
de bibliotheek in Velp wordt voor-
gelezen. Op zondag 24 november
gebeurt het in de Ulenpas in Velp,
op zaterdag 30 november en op
dinsdag 31 december in de Velpse
boekhandel - Jansen & de Feijter.

eenpassievoorboeken.nl

ROZENDAAL – De Bremheuvel in
Rozendaal blijft de bouwlocatie
voor de nieuwe Dorpsschool. Een
gelegenheidscoalitie van Rosen-
dael’74 en Progressief Akkoord
(PAK) wil een extra rotonde in de
provinciale Schelmseweg bij de
Bremheuvel. Ze verwacht dat wet-
houder Verkeer Arno Adema
(R’74) in een gesprek op 4 novem-
ber met de Gelderse gedeputeer-
de Conny Bieze (VVD) een deal
kan sluiten, bleek gisteravond bij
een debat over een nieuwe
‘schoolstraat’.
Rosendael’74 (coalitie) en PAK
(oppositie) reageerden niet geïm-
poneerd op alle provinciale eisen
en wensen. De kosten van een ro-
tonde (900.000 euro) blijken ho-
ger dan verwacht. Maar dat blijkt
voor R’74 en PAK geen onoverko-
melijk bezwaar.
PAK kan echter niet leven met de
afsluiting van de Hertog van Gel-
restraat naar de Schelmseweg
(N785). Gelderland eist deze af-
sluiting in ruil voor een rotonde
verderop. PAK wil de zijstraat ge-
deeltelijk openhouden. Adema
zal dat Bieze vertellen.
Het rotondedebat is onderdeel
van de eindeloze discussie over
de nieuwbouw van de Dorps-
school. Over de schoollocatie, de
afgelopen jaren een paar keer ge-
wisseld, blijft nog onzekerheid be-
staan.

Belangen Gemeenschap Rozen-
daal (BGR), die liever aan De Del
2 bouwt, kwam de kritiek van de
provincie Gelderland op de loca-
tie Bremheuvel goed uit. De pro-
vincie vindt die plek nabij de
N785 te onveilig en te ongezond
voor kinderen, ook al voldoet die
aan milieunormen.
BGR voorzag begin dit jaar al com-
plicaties toen de anderen een ro-
tonde wensten. Maar BGR’s jaren-
lange coalitiepartner R’74 koos
voor het grootste en prijzigste po-
litieke thema in Rozendaal een re-
latie met PAK. Waar in andere ge-
meenten een crisis zou ontstaan
in de politieke coalitie of tussen
de wethouders, doet Rozendaal
daar niet aan. Ze gaan verder, al ra-
ken BGR en R’74 verdeeld. Over
het afgeschoten en gerepareerde
bestemmingsplan voor woonwijk
Den Dael bijvoorbeeld.
De woningverkoop op Den Dael,
de oude sportvelden, moet garant
staan voor de financiering van de
nieuwe Dorpsschool. BGR wil fi-
nanciële risico’s uitsluiten en
wachten tot het bestemmings-
plan van deze financiële melkkoe
definitief is. R’74 stelt echter dat
het onderhandelen met de ver-
koopbereide Bremheuvel-eige-
naar Paul Weststrate nu al moge-
lijk moet zijn.
Op 26 november debatteert de Ro-
zendaalse politiek verder.

ROZENDAAL – Omdat het vorig jaar
zo lekker musiceren was tijdens
de Play-In houdt de Koninklijke
Rosendaalsche Kapel zaterdag 26
oktober er weer één. Eigen maar
ook andere musici uit de regio
zijn welkom om een dag muziek
te maken in het nieuwe gebouw
van scholengemeenschap Het
Rhedens. Dat is te vinden aan de
Kleiberglaan in Rozendaak. De
Play-In begint om half tien ’s och-
tends. Michel Jalink studeert sa-
men met de aanwezigen een stuk
in dat aan het eind van de middag
wordt opgevoerd.
Opgeven kan via secre-
tariaat@rosendaalschekapel.nl.

Renkum ligt centraal, is rela-
tief dichtbij en ook voor
mensen met minder geld
goed te bereiken

�

ver naar de katholieke kerk in Renkum

Graag vaker met
drukpers op pad

Weer Play-In van
Rosendaalsche
Kapel in school

� Met een ruim honderd jaar oude drukpers maakt Joop Buter (81) in het schuurtje achter zijn huis op traditionele
wijze trouwkaarten, geboortekaartjes en meer moois. foto’s Marc Pluim

Bremheuvel blijft
de schoollocatie

Carmiggelt klinkt op
landgoed Middachten

� Een aantal voorbeelden van drukwerk en attributen van hobbydrukker
Joop Buter. Op de achtergrond een letterbak.

pers bedienen?


