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Van de redactie

Allereerst wilten wij mevrouw oomens feliciteren met
haar inzending voor de naam van het krantje, hiervoor
ontvangt zij een presentje. Wij danken de anclere inzen_
ders nog hartelijk voor hun originele en leuke ideeën.

De doerstelling van de redactie is iedereen informatie
te geven over de alledaagse gebeurtenissen in en rond
ons dorp zoals bijvoorbeeld nieuws van de verenigingen
en kontakten van het koepeloverleg met gemeente. Deze
eerste keer zullen de verenigingen en het koepeloverleg
zich aan de lezers voorstellen. In cle volgende kranÉ
hebben we dus nog meer informatie voor u.

Onze dank gaat uit naar onze eerste adverteerders die
het ons mogelijk gemaakt hebben dit krantje uit te
brengen, in het bijzonder de heer van het Hof van de
S.R.V. als eerste adverteerder. Natuurlijk ook onze
grafisch ontwerper van de voorkant, de heer Heijnis, en
onze illustrator mevrouw Vegelin.

Wij hopen dat iedereen veel leesplezier heeft met het
tleveaant je.

Pg__q4g11g je nve r e nlg rl]g_ yg!
Eigenaren gíoningen "Seel-
beekdal"

De Belangenvereniging van
Eigenaren Woningen "Seel*
beekdal", is op 28 april
1986 opgericht. De doel-
groep bestaat uit de eige-
naren van de zogenaamde
vrije seetor-woningen. Op
een enkele uitzondering na
zijn deze nu alle lid van
de vereniging.
Het initiatief tot de op-
richting werd genomen door
de toekomstige bewoners
van de Ir. Munterlaan,
waarvan de woningen aIs
eerste werden opgeleverd.
Van hun ervaringen hebben
de andere leden veel pro-
fijt gehad.
De vereniging heeft tot
doel de behartiging van de
individuele en gemeen-
schappelijke belangen van
de leden al.s eigenaren van
de woningen.

De botrw is bijna afgerond,
zodat de aandacht nu vool -
al uitgaat naar rle woonom.
geving. tlet bestuur: heeft-
daarover ui tgebreid en
vruchtbaar contact mel cjp
Gemeente. Ilet spr:eekt
vanzelf dat clit, vja het
koepeloverleg. in nalrw
overleg gaat met cle hesl-rr -

ren van de beide andere
verenigirrgen in lleve.rdorp.
Gezamenlijk streven wj -i
naar een zo prettig moge*
1ijk woonklimaat!
Ílet bestuur van de belan'-
genvereniging "Seelbeek*
dal" wenst het lleveaantje
een lang en gezond leven
toe. tlopelijk zullen de
leden van de drie vereni*'
gingen er veel plezier aan
beleven. De redactie wen*
sen wi j veel s\-rcces ( en
kopij ) toe!

E.G. van der lleicle
Voorzitter.
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De koperszbewonersvereni-
ging Premie-B rrroningen
Ileveadorp,

Àls mensen een huis kopen
en de bouw daarvan is nog
niet begonnen brengt dat
enige onzekerheid met zich
mee; hoe gaan de huizen er
precies uitzien? Worden er
geen fouten gemaakt? Wan-
neer zijn de woningen
klaar? Daartegenover staat
dat kopers ihvloed kunnen
hebben op de afwerking van
hun huis en de inrichting
van de directe omgeving.
Zoek je dit soort zaken
samen uit en treed je ge-
zamenlijk in overleg met
aannemer, gemeente en der-
gelijke dan valt er vaak
meer te bereiken en werkt
het zowel naar bewoners
als instanties toe doelma-
tiger. Om die reden is
onze vereniging opgericht
ten behoeve van de kopers
van een premie-B woning in
Ileveadorp.
Tijdens de bouw werd er
maandelijks vergaderd. Er
werd niet al1een informa-

tie uitgewisseld, er wer-
den ook werkgroepjes
(clrrsters ) opgericht die
bepaalde zaken verder uit-
zochten en contacten leg-
den met aannemer, gemeen-
telijke instanties en der-
gelijke. Van verschillende
instanties (onder andere
politie r gro€Dvoorziening,
projektontwikkelaar en
aannemer, Gelders Land-
sehap en een tuincentrum)
zijn medewerkers op onze
vergaderingen geweest om
informatie te geven of
overleg te voeren. Een
prettige bijkomstiqheid
van deze vergaderingen was
clat ieder de mogelijkheid
had zijn ( toekomstige)
buurtbewoners beter te
leren kennen.
Nu de huizen klaar zijn
wordt er minder vaak vei-
gaderd maar we proberen
als vereniging, in samen-
werking met cle twee andere
verenigingen in lleveadorp,
alert te zijn op ontwikke-
Iingen met betrekking tot
onze huizen en de directe
woonomgeving.
Als u na het lezen van dit
stukje meer informatie
wilt dan kunt u terecht
bij het secretariaat van
de vereniging:

M.van de Meijs
Ir. Munterlaan 52

Eg1"tg."yg.iltg1!g _ Ilev_ge:
qerP

Onze vereniging is opge-
richt op 23 september
1987.
De cloelst.elling van onze
vereniging is lret beharti-'
gen van de belarrgen van de
huurders in ons d«:rp en
van de kopers van de wo-
ningen in het oude dorp.
Er wordt door ons regelma-
tig overleg gevoercl met de
Centrale I,íoningstichting
in verband met klachten en
wensen van de huurders.
Dit kontakt is vruchtbaar
gebleken, hoewel er nog
genoeg over blijft om ons
samen voor in te spannen,
zoals de paden achter de
nieuwbouwwoningen, de
vochtproblemen, de wat.er-
overlast etc.
Wij werken nauw samen met
de andere twee verenigin-
gen door middel van het

zogenaamde koepel-overleg.
Wi j zetten ons irt 'roor za -
ken als hi jvoortreelcl rle
verkeersveiligheid in het
ciorp, cle groenvor:rzieni rtq
etc.
Wi j wensen al le beworrers
van tleveadorp veel wr-lorr -

plezier in ons urrieke <1or:pr

en het tteveaarrt je veel
succes Loe !

t'l - Pet.ers
secretaris
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Steeds meer wordt men zieh
er van bewust dat de ge-
zellige dingen in het le-
ven van de mensen ontstaan
in de direkte omgeving van
die mensen en door de men-
sen zelf.
Wij wonen met ons allen op
een uniek stukje grond van
Nederland.
Het beelci wat tleveadorp in
zijn naderende voltooiing
oproept, en niet alleen de
qebouwen maar ook alle
mensen die er woonden en
zijn komen wonen, is iets
aparts. A1 in het prille
begin ontstond er een band
tussen alle bewoners die
blijheid en gezelligheid
uitstraalden. Dit is een
goede basis voor onze
gemeenschap om het apart
te houden.
In het koepeloverleg mer-
ken wij deze betrokkenheid
bij alle mensen. rn dit

geeft perspeetief voor de
toekomst.
IIet koepeloverleg is opge-
richt om de band tussen de
verenigingen en de eontae-
ten met de gemeente te on-
derhouden;' ook stellen wij
ons tot doel om het te
zijner tijd komen toL é6n
belangenver:eniging in He-
veadorp te begeleiden en
te stirmrleren. Al-s u nog
geen lid bent van één van
de verenigingen kunt u
natuurlijk ook nu al lid
worden van één van de be-
st.aande verenigingen.
Het "lleveaantje" wat hier
voor u ligt is een goed
middel om aan iedereen
door te geven wat er zo aI
leeft in ons dorp.
Het koepeloverleg geeft
daarom ook graag zijn
steun aan de redaktie en
hoopt dat u als bewoner
clat ook zttlt doen.
Wij hopen dat het "Ileve-
aantje" een lang leven zal
hebben, en dat ons dorp
tot in lengte van dagen
iets unieks zal blijven.

Cees Bouwman.

Verkeerssittratie Hevea-
dorp.

De ontwikkeling van
"nieuvr" Heveadorp nadert
langzaam maar zeker zijn
voltooiing. In werkelijk-
heid kan nu beoordeeld
worden of aan het door de
plan-ontwerpers gehanteer-
de uitgangspunt voor de
inrichting van het gebied
is voldaan. Dit uitgangs-
punt ormrat het scheppen
van een ideaal woonklimaat
en het handhaven en zoÍro-
dig herstellen van het
oorspronkelijke Iandschap
en het beekdal. De sterke
west-oost structuur van
het dal is daarbij in de
nieuwe wegen doorgezet,
zodat een natuurlijke
glooi ing in het getrele
dorp is ontstaan.
Deze natuurlijke glooiing
heeft zijn charme, maar
vanuit verkeers-oogpunt is
waakzaamheid gewenst.
Vanuit de gehele wijk zijn
er momenteel wensen ten
aanzien van de verkeerssi-
tuatie. De drie verenigin-
gen tezamen hebben het
geheel aan knelptu'rten en
wensen geïnventariseerd en
op 17 februari jl. aange-
kaart in een gesprek met
de gemeente en de gemeen-
tepolitie. Uit dit eerste
gesprek, wat het karakter
had van een open gedach-

tenuitwisseling, zíjn een
aanl-al voorsLellen voor.
maatregelen naar voren
gekomen. Deze zijn op bij -

gevoegde tekening weerge-
geven.

Bij het beoordel en van
deze maatreqelen clierrt
rekening gehouden te vror.-
den met het onrlerscheirl
tussen verkeersruimte en
yurnlUlE@lu. oe ver
keersruimte treef t al s
primaire funcLie het r:rrt -

sltriten van de wi jk err lrr:t
geleiden valt cle verkeers.-
stromen, prioriteit heeft
het autoverkeer.
In lleveadorp zi jn de l^l .À.
Sctroltenlaan, de Seelbeel,,-
weg, Beeklaan en de lrrno"
laan ( gedeelte naar rle
Veerweg) bestempeJd als
verkeersruimte. Dit houclL
in dat het instellen vart
een 30 km-zone of woonerf
daar niet mogelijk is.
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Alle overige gebieden in
lleveadorp hebben de status
verbli j fsruimte . Daarbi j
Iigt het accent op de vei-
ligheid van de voetganger
en f ietser en is lret be-
lang van het autoverkeer
hieraan ondergeschikt. De
toegangen tot het ver-
blijfsgebied hebben de
status van uitrit (denk
aan de voorrangsregels! )

en krijgen een construe-
tie, zoals reeds aange-
bracht bij de Zuiderlaan.

Over de verdere status en
rle daarbij behorencle in-
richting van het ver-
blijfsgebied dienen bewo-
ners het eerst eens te
zíjn, alvorens van gemeen*
tewege hiertoe aktie on-
dernomen zal- worden.
SLandpunt van gemeente en
politie is, dat de ver-
keersveiligheid in een
verblijfsgebied primair
een zaak is van sociale
eontrole en verantwoorde-
lijkheid van de bewoners.

Voor tret tenrpo v;aarin een
en ander kan worden gerea-
liseerd vormerr rle treschi k-
bare f inanciël-e mi ddelerr
en belangrijke randvoor--
waarcle. De gemeente st,aat-
een tweetal kanalen tot
haar beschikking: cle be*
groting 'Bq en volgenrle
jaren en de post "onvoor'-
zien" in de projektbegrot'
ting "Heveadorp". In eerr
volgend overleg met de
gemeente za1 Ïrie rop ve rcle r
worden ingegaan.

Voor verclere informat-ie
kunt tr contact opnemerr met

W. Iloosemans, Scl'ref ferlaarr
11, tel. i3 62 34.
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Bezwaarschrift artikel 19
wRoTaveI-faa-Ee lleveàdoI[l

Waarom werden de bekenclma-
kingen van de gemeente in
'Hoog en Laag' begin vorig
jaar door een aantal bewo-
ners nauwlettend gelezen?
tlet begon met een gerucht:
er zouden bomen gekapt
worden, bovenaan hel ta-
lud, voor de bouw van een
woning aan de Drtrnolaan.
Welliclrt door het aanwij-
zen van de bewuste bomen
door de eigenaresse tij-
dens een wandeling begin
vorig jaar. Misschien door
het feit dat de gemeente
van niets wist toen over
een mogelijke bomenkap
geïnformeerd werd.

lvlaar toen kwam de bekend-
making dan toch, midden in
de vakanLieperiode, enigs-
zins weggestopt tussen de
reelame: het ingediende
bouwplan voor kavel 144 is
in strijd met het ter
plaatse geldende bestern-
mingsplan en ligt 1-4 dagen

ter inzage, door iedereen
kan gedurende deze periode
schriftelijke bezwaren
ingediend worden.
Nadat een aantal bewoners
het l-rouwplan bekeken trad--
den bleek al gauw dat het
gerucht wel degelijk op
waarheid berustte.
Besloten wordt tegen dit
bouwplan bezwaar aan te
tekenen, clit bezwaar-
schrift wordt door + 11"0
bewoners van Heveadorp
ondertekend. Nog tijderrs
de per j.ode van inzage
wordt op voorstel van de
hee r N. Wi ldeman ( hoofrl
planologie) het bouwplan
gewijzígd, de woning wordt
op tekening iets ver-
draaid, zodat een enkele
boom wordt gespaard. I,íe
blijven onze bezwaar hand-
haven. De zelfde dag worclt
een hoorz i tt ing vastge--
steld op 30 juli 1987.
Dankzij een snelle actie
waarbij 200 uitnodigingerr
worden verspreid in Hevea-
dorp, zijn er 32 bewoners
bij de hoorzitting aanwe-
zíg-
Tijdens de hoorzitting
worden door een aantal
bewoners een aantal steek-
houdende argmmenten naar
voren gebracht. Een van de
bewoners heeft een brief
opgesteld waarin de be-
langr i j kste argmmenten

brief wordt als bijlage
bij het verslag van de
hoorzitting gevoegd. On-
clanks deze inspanning
worden de bezwaren door de
gemeente nieL gegrond ver-
klaard en wordt aan gede-
puteerde staten door de
gemeente een verzoek van
geen bezwaar gevraagd.
op 3 december 1987 komt
het antwoord van gedepu-
teerde staten: de gevraag-
cle verklaring van geen be-
zwaar wordt geweigerd, dat
wil zeggen wij worden in
tret geli jk gesteld.
Op 26 februari 19BB ont--
vangen wij eerr uitnodiging
voor (even ademha.l-en): een
zitting van de Subcommis-
sie Ruimtelijke 0rdening
van de Bezwaarsehriften-
eonrnissie Wet Àdminist.ra-
tieve Rechtspraak Over-
heidsBeschikkingen, ofte-
wel een zogenaamde AROB-
proceclure.
De zit-ting vindt plaats op
9 maart 1988. Tijdens de
zitting zijn de eigenares-
se en B bewoners aanwezi.g.
Alle betrokkenen worden in
de gelegenheid gest-eld de
voor- en t.egena rgumenten
Loe te lichten. De heer N.
Í^Iildeman van de gemeente
Renkum verdecligt het bouw-
plan van de eigenaresse.
op 6 april 19BB ontvangen
wij de AROB-beslissing van
gedeputeerde staten: wij

worden weer in tret geli jk
gesteld en cle verklarinrl
van qeen bezv.raar ruorrlt
ni eL afqegeven.
De voJ,gende stap kan zi. in,het inclienen van een bc
roepssehri.ft bij cle afcle*
l ing rechtspraak bi j rle
Raad van State cloor r.le
eigenaresse.
Wat is er nu eigerrlijk aan
de trandl Is de plaats van
het hui s aan de Dunolaarr
nou zo sJ,echt, is cle eige-
naresse rru genrtodzaakt. eerr
woningwetworring te bouwen?
Ik kan mi j niet. aan cle in*
druk onttrekkerr clat wel -
licht anclere nrot.ieven eerr
rol spelen. vtellichL het
uitziclrt over het Seel. *
beekclal (dat zijn wij drrs)
of het ziclrt op Arnlrem?
Wat opvalt is cle ro1 varr
de gemeent-e in dit qeheel.
De gemeent,e voert mi jns
inzierrs wel een zeer te-
genstrijrliq bel-eicl , ennr,.
zijds het verl orl op het
kapperr van bomen, ander.-
zi jds cle inspanning die
de gemeente zich getroost
om dit- botrr.plan te Vr-. rrr,c-.
zenlijken, vraarl;ij bornerr
op een talud aar) cle rarrrl
van een bos niet gespaarri
worden. Ook hier Iijkerr
andere motieven een r"ol- te
spelen.

W.S. lluysman.

-L0-
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Ook daawoor staan wij paraat mel een goed

advies en een perlecle behandeling Wii kun-

nen loveren met uw haar en... tt zull versleld

staan over het resultaat!

Pas geknipt..... lekker gevoel

t
r
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De Stichting Yíelzijn Oude:
Ig!._ln__gg_ggmegntg Rentgqt
en het Dienstencentrum "de
Pqg-enqeelg_.

craag maken wij van de
gelegenhe'id gebruik via uw
krant u nader kennis te
laben maken met de aktivi-
teiten van onze Stichting,
c.q. het Dienstencentrum.

De Stichting Welzijn Oude-
ren van de gemeente Renkum
heeft als doel het totale
welzijn van ouderen te
bevorderen, zodat zi1 zo-
lang mogelijk in hun eigen
woon- en leefsituatie
zelfstandig kunnen bfij-
ven. Eén van de middelen
daartoe zijn de aktivitei-
ten, die de drie diensten-
centra in de gemeente ( al
dan niet in samenwerking
met andere organisaties op
het gebied van ottderen-
werk, zoals de plaatselij*
ke ouderenbonden), ontwik-
kelen.

Laten we ons beperken tot
het Dienstencentrum "de
Dorenweerd". Het Diensten-
centrum werd tien jaar
geleden geopend voor met
narne de oudere inwoners
van Doorwerth en Hevea-
dorp. Het staat aan de
l,lozartlaan 2 en is geopend
op werkdagen van 9.00-
L2.00 uur en van l-4 .00-

l-7.00 uur en zondags van
L4.30 17.00 uur. tlet
eentrum beschikt. over een
sociëteitsruimte. Verder
zijn er aktiviteitenloka*
len, waarin u kunt deefne-
men aan diverse aktivitei*
ten zoals: gymnastiek,
volksdansen, talenkursus-
sen, tekenen en schj.L:leren
enz.
Kortom, er gebeurt van
alles: teveel om op te
noemen. We kunnen ook niet
alles opsommeÍr, want- het
Ieuke van ons programma-
aanbod is, dat u zelf kunt
mee bepalen wat er in het
dienstencentrum te doen
is.
overigens, in de socië-
teitsruimte geber-rrt ook
veel: biljarLen, kaartetr,
handwerken, een kopje
koffie drinken onder het
lezen van de krarrt enz. .

rn het dienstencentrum
zijn kapper en pedicure
aanwezig. Verder kunt u
twee maal in de week ge*
bruik maketr van warme
maaltijden, die door vrij*
willigers worden toebe-
reid. Als u niet zelf kunt
koken, is er trouwens nog
een andere mogelijkheid:
via ons kan er een warme
maaltijd bij u thuis wor*
den gebracht. Drie maal in
de week.
Voor meerdere informatie
over ons werk kunt u al--

I(AL L E moderne haarverzorging
Weverstraat 77.

Oosterbeek'l'elefoon 085-132.530
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tijd bij ons terecht.
Bellen kan ook: tel.
333994 .

In het diensteneentrum
zijn drie beroepskraehten
part-time in dienst. Om
deze aktiviteiten te kr.rn-
nen ontwikkelen worden ze
bijgestaan door een grote
groep vrijwilligers (t
B0).
Een aantal is gastvrouw in
de sociëteitsruimte gedu*
rende een dagdeel per
week, een andere groep
kookt in groepjes de warme
maalti jden.

Er is een groep die de
warme maaltijden aan huis
bezorgt, daarnaast zijn er
individuele vrijwilligers
werkzaam op allerlei ge-
bied, zoals het bezoeken
van zieken; de inkoop enz.
I"locht u gernteresseerd
zijn in deze werkzaamheden
en een bijdrage willen
Ieveren, bent u welkom.

Joke van der

I\ktiviteiten en ideeën

Heeft u goede ideeën voor
eventuele aktiviteiten
zoals bijvoorbeeld: een
bingo-avond, klaverjas-
avond, voetbalwedstrijd,
of noem Ínààr opr dan kunt
u uw suggesties (briefje
achter in de krant) inle-
veren bij de redaktie.
Iloe meer ideeën, hoe be-
ter !

Bij voldoende animo, gaan
wij aan de slag om iets te
organise ren !

Intocht St.Nicolaas llevea-
SerP

Na vele jaren was het dan
zover ! Op 28 november 1987
heeft de Goedheiligman met
zi jn knechten vJee r eeÍts
ons dorp aangedaan.
Vergezeld door muziekcorps
K.N.À. kwam de Sint in een
koets voort getrokken door
twee paarden een rondrit
door Heveadorp maken,
waarna hij de kinderen
uitnodigde hem te verge-
zellen naar de "Westerbou-
wingtt.
Onder het genot van eerl
kop hete chocolademelk en
koek heeft de Sint een uur
lang voor vermaak gezorgcl.
Na afloop was er voor ie^
der kind een zak snoep
achtergelaten door zijn
knechten "

A1 met al een zeer ge*
slaagd feest! Bedankt
Sint-, bestuursleden, vrij-
willigers en de heer lltrl-
der voor het. besctrikbaar
stellen van zijn koets en
paarden. Wij hopen dat
Sint volgend jaar er weer
een fijn feest van zal
maken.

R. de Jager.

TROnS

C.F futtí"vot,f "Dn V'tk"íe'r"

Voor of[ns wff tt tírf\Urrf

-L4-

Heveadorp, 085-336423
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Kerstat.tentie

Namens vele bewoners van
ons dorp, willen we graag
een blijk van waardering
uitspreken aan het bestuur
van de verenigingen en de
vrijwilligers, die ons
tijdens de Kerstdagen
verrasten met een aardige
attentie, in de vorm van
een versierde kaars.

U heeft hier velen onder
ons een enorm plezier
meegedaan.

R. de Jager.

\\\

Do rpsbewone r s/trondenbe z i t-
ters

Heveadorp is bijna volge-
bouwd. Er zijn veel meer
mensen komen wonen en ook
veel meer' dieren, voorna-
melijk honden.
Laat u uw hond uit, doe
het alstublieft niet in de
bewoonde straten en tui-
nen, dan ergeren vele be-
woners zich niet.
Doe als vele anderen en
wandel naar het bos en
Iaat uw hond daar uit,
liefst naast de paden en
aan de lijn, dan zijn we
bevrijd van die grote
bruine hopen.

G. hlubs.

Warulelen rond Heveadorp.

Vindt u de bossen om ons
heen ook zo mooi?
Waarschijnlijk wandelt u
er regelmatig. Als "nieu-
we" bewoner ziet u mis-
schien steeds meer nieuwe
dingen. Toch zullen vele
aspecten van de natuur
onopgemerkt blijven.

Voor de jeugd wil1en wij
een aparte dag organise-
ren. Bi j belangstelling
graag het briefje achter
in de krant invullen en
inleveren bi j een van c1e

redactieleden.

I. van Rheenen

Het I.V.N. wil graag een
wandeling begeleiden om de
vele mooie dingen om ons
heen te laten zien. Wan-
neer u belangstelling
heeft, kunt u het briefje
achter in de krant invul-
len en inleveren bij een
van de redactieleden. Bij
voldoende belangstelling
krijgt u dan bericht waar
en wanneer er een wande-
ling plaats vindt.
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Nederlandse Christenvrou-

Doelstelling van deze bond
is:

Aan vrouwen vanuit de
grondslag voorlichting te
geven over al datgene wat
zich op het maatschappe-
lijke, culturele en poli-
tieke vlak afspeelt, waar-
bij iedere vrouh, leert
haar eigen keuze te maken,
mondig mens te zijn en
gemotiveerd wordt dit zelf
onder woorden te brengen.

De afdeling Doorwerth
verzorgt vergaderingen en
lezingen. Deze worden op
donderdag gehouden in de
zaal van de hervormde
ontmoetingskerk aan de
Bentincklaan 7.

Ileeft u belangstelling om
eens een avond bij te wo-
nen of wilt u meer infor-
matie neemt u dan gerust
eens contact op met

mevrouw Vreeken, Chopin-
laan 29 te Doorwerth.

De viering van koninginne-
dag in L9BB

Op 30 april zijn door de
oranjevereniging Door-
werthTïeveadorp weer de
jaarlijkse festiviteiten
georgani see rd.
Voor de jeugd was die dag
dan ook van alles te bele-
ven: de kinderoptocht, de
ronrnelmarkt, de lampionop-
tocht, de disco en niet te
vergeten het vuurwerk.
De rol van Heveadorp was
hier echter maar heel
schaars in vertegenwoor-
digd; na de start van de
kinderoptocht even na ne-
genen 's ochtends vanaf
de Schefferlaan is er be-
halve 's avonds de spora-
dische vuurpijl verder
niets meer te doen ge-
weest.
van welingelichte bronnen
hebben wij echter verno-
men, dat volgend jaar
Heveadorp in het middel-
punt zal staan. Daartegen-
over staat dan wel dat de
oranjevereniging dan enige
hulp uit ons dorp ver-
wacht. Voor informatie is
de heer lloosemans (Schef-
ferlaan 11) de aangewezen
persoon.

M.J. I'leijer Cluwen

Zwerfafval

Vindt u het ook zo irri-
tant, al dat afval in de
bossen? Dit jaar organi-
seert onder andere de ANViB
een landelijke aktie tegen
zwerfafval. Waarom deze
aktie?

"J\r \§

i§g
ffM\- "{3

ANÈÈ;
Zwerfafval is hinderlijk.
Zwerfafval bezorgL over-
last. Het is ergerlijk om
temidden van troep te
moeten wandelen. Ook trekt
afval hinderlijke dieren
aan, zoals ratten, rmrizen,
wespen en vliegen. Zwerf-
afval is gevaarlijk en kan
lelijke wonden veroorzaken
zowel bij mensen als bij
dieren. A-Ls dieren afge-
dankt plastic of vishaak-
jes opeten, kan hen dat
fataal worden. De overtreid

en particuliere terreinbe-
heerders geven jaarlijks
kapitalen uit om zwerfaf-
val te verzamelen. Àlleen
al het schoonmaken van
recreatiegebieden kost
per jaar zo'n 15 miljoen
gulden. voor dit bedrag
wordt ongeveer 100.000 ton
afval verzameld. Een deel
van dat "opruimgeld" kan
bespaard worden als we
afval in afvalbakken gooi-
en en niet op de grond.

Wij willen graag met een
aantal mensen op een za-
terdag het bos in onze
directe omgeving schoonma-
ken. Het gaat om enkele
uurt" jes. Doet u/j i j mee?
Graag het briefje achter
in de krant invullen en
inleveren bij de reclactie.

I. van Rheenen
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Recept

Gevulde flensjes.

Waar ik dit recept vandaan
heb, kan ik januner genoeg
niet meer achterhalen,
maar ik vermoed dat het is
ontstaan uit luiheid toen
ik w6l op de Zuid-Àmeri-
kaanse toer wilde, maar te
lui was om tortilla's te
bakken. Bovendien gewone
gevulde flensjes zijn
beter warm te houclen en
daardoor beter geschikt
voor drukke dagen met veel
gasten. Met tortilla's
heet het enchilados rel-
lentas.

Ilier is dan het recept:
Bak per persoon 2 a 3

flensjes op de vertrouvrde
manier. Voor mij is dat
dan volkoren meel met 1/4
deel maïsmeel, eieren,
zout en water.
Voor 4 personen worden 2
gesnipperde uien, 2 fi.jn-

gemaakte teentjes knoflook
aan gefruit in olijfolie
tot het lichtbruin en
transparant is. Dan 400
gram mager getrakt toevoe*
gen en rul bakken terwijl
het op smaak gebracht
wordt met een flinke snuf
oregano, korni jnpoecle r
(djinten), laurierblacl,
peper uit de molen. In
plaats van zout is een
bouillonblok ook erg lek*
ker en het geheel afblus-
sen met witte wijn, even-
tueel teveel vet afschep-
pen.

Terwijl het vlees staat te
sudderen, kunnen we de
saus maken en hiervoor
weer 2 gesnipperde uien en
knoflook fruiten in olie
en als heL kleur begint te
krijgen 1 grote groene en
1 grote rode gesnipperde
paprika meebakken. I-,au-
rierblad en een snufje
thym toevoegen en 1 blik
geschilde tomaten. In het
najaar als cle tomaten van
nature lekker zoet en roocl
zijn kunnen we ook verse
tomaten nemen. tlet geheel
laten sudderen tot het een
dikke saus geworden is.

O 198ó M M Choowslí PrcducticN -21-
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Op smaak afmaken met zout
en cayeÍrnepeper of sambal
oelek (mag best goed
"heet" zijn).

Terug naar de flensjes. Op
elk flensje een schepje
van het gehaktmengsel
Ieggen en oprollen en in
een ingevette vuurvaste
schaal neervleien.

Orer de rolletjes de pe-
persaus scheppen en tot
slot een handvol geraspte
kaas strooien en een half
uurtje in de hete oven.
Het kan prima van te voren
worden voorbereid. Een
paar lekkere salades gaan
prima hierbij zoals een
rijst / mais-sla, ijsberg-
sIa

Que aproveche !

Annette van de Blaak.

SOIEIEPAGINA ( z.o.z.)

Heeft u goede
bijvoorbeeld:
wedstrijd, of
inleveren bij

ideeën voor eventuele aktiviteiten zoals
een bingo-avond, klaverjasavond, voetbal-
noem maar op, dan kunt u uw suggesties
de redaktie.

;A?

I.V.N. wandeling rond Heveadorp

I.V.N. wandeling rond Heveadorp voor de jeugd

às
,0 wij

het
willen graag met. een aantal
bos in onze directe omgeving

mensen op een zaterdag
schoonmaken.
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Naam:
Adres:

O Ik heb geen speciaal idee voor een aktiviteit, maar
ik ben wel bereid mee te doen aan bepaalde aktivitei-
ten.

: 
,O heb het (de) navolgende idee(ën): §

IIfIfhóbbén belangstelling voor een wandeling vanuit
Heveadorp onder leiding van het I.V.N.

Naam:
Adres:
Aantal personen:

Zalerdag/zondag komt voor mij/ons het beste uit. (door-
halen wat niet van toepassing is. )

ling
Naam:
Adres:
Leefti jd:
Heb je. voorkeur voor de, 

3 ïï::3:il:?l::
o zaterdagmiddag

ffiIeE-Eós van zwe;EàFvàr ontdoen.
Naam:
Adres:
Aantal personen: i

§(
U\\l'{
eeEV§í

r0
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