
Sparen voor later,
als ze ÍFoot zijn.
Zij spelen nog. U spaart alvast. Voor later,
als ze groot zijn, als ze het nodig hebben.
Vroeg beginnen en regelmatig door-
sparen, dat levert de beste resultaten op.
Dat kan met het Rabobank Kinderspaar-
plan voor 0-15-jarigen.
Begin vroeg en open dus nÉ een Kinder-
spaarplan.

gddorgocderaad

't Eeveaaatje. maart 199O nr L0

't Heveaantje verschijnt 5x per jaar en wordt bij alle
bewoners van Heveadorp bezorgd. Oplage 340 stuks.

De doelstelling van 't Heveaant,je is het verstevigen en
instandhouden van goede contacten tussen de bewoners
van Heveadorp.

Redactieleden:

Cees Bouwman
Jorien Joustra
Cees Kroon
Iíillem van Loon
Nicolette Meijer Cluwen
Maarten Meijer Cluwen
Rita van Muilekom

Ir. Munterlaan
Ir.MunterIaan
Ir.Munterlaan
Ir. Munterlaan
Ir. Munterlaan
Ir. Munterlaan
Wilhelmilaan
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341393
341778
342172
340018
341759
3417 59
3369 19

Redactieadres: fr.Munterlaan L5,

U kunt uw kopij en opmerkingen natuurlijk ook bij een
van de andere redactieleden kwijt. Anonieme stukjes
worden echter niet geplaatst.

WiIt u adverteren? Neem dan kontakt op met M.J. Meijer
Cluwen (werkdagen: 0g5-562525,
privé: 085-341759)

Eet volgende Eeveaautje verschijnt 20 juni
L99O; de sluitingsdatum voor inleveren vau ko_
pij is:

4 iuni 1990

Dc Forestcrlc
Stcl L'u eigen menu
samcn Voor

( icopcnd:
utxnsdag r/m zondag
van 17. )0-2.1.00 uur
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Van de redactie.

voor u ligt inmiddels de 10e uitgave van "'t Eeveaan-
tje", eigenlijk een jubileumnummer dus. We vonden als
redactie echter dat dit nog geen reden tot feeet was.
Daarvoor wachten we tot rre de 25 bereikt hebben. Ííel
hebben we besloten om ruimte te maken voor kleine ad-
vertenties. voortaan kunt u voor slechts f 1r- een ad-
vertentie plaatsen, mits die aan de volgende voorwaar-
den voldoet:
- maximaal'honderd tekens (inclusief spatiee en leeste-

kens )
- uitsluitend voor particulieren.

Wist u dat Heveadorp bij elke secretaresse in Nederland
(en misechien ook Betgië) bekend mag worden veronder-
stelt? In de "schrijfwijzer", het handboek voor deze
professie, onder het hoofdstuk "Spellingskwesties",
paragraaf "Àaneenschrijven, koppelteken of spatie?"
(6.2.1,2) | treffen wij de volgende tekst aan:

Een koppelteken gebruiki u alleen als het eerste deel een nj,et-verbogen
bijvoeglijk naamwoord is èn a1s het tweede deel een èchte naam is. HeL
woord 'Oosterschelde' bijvoorbeeld krijgt geen koppelteken, omdat het
bijvoeglijk naarmroord (oost) wel verbogen is. En in de volgende woorden
ontbreekt het koppelteken omdat het tweede deel geen echte naam is:
Wesiland, Noordoostpolder, LelysLad, Eweadorp. Uiteraard is'deze regel
niet bedoeld om i.ngeburgerde schrijfwijzen als 'Midden-Oosten' en 'West-
raven' te vetanderen.

overigens, is u in de kranten van afgelopen r^reek ook
opgevallen dat de politieke partijen proberen met ad-
vertenties naar uw gunsten te dingen? Is het u daarbij
opgevallen, dat slechts twee partijen spreken van Z€S
dorpen !

M.J. Meijer Cluwen

Op bezoek bi'i

'-De Velkenier'
oai§truz ait cca totoÍt op de
begÍotrlag vaa dc g.cmeeotc ...

In de jaren dertig stond
op de begroting van de
gemeente de bouw van het
slachthuis aan de Ooster-
beekseweg. Helaas was de
begroting niet toereikend
om daar ook een kantine in
de bouw op te nemen. Om
dit op te vangen werd de
heer Westman benaderd.
De heer Westman was vanuit
Hoogezand Sappemeer meege-
komen met, de overplaatsing
van de Heveafabriek en had
op het fabrieksterrein in
de buurt van de Rijn een

terras. De gemeente wist
de heer Weatman te over-
tuigen dat de plaats naast
het te bouwen slachthuis
een uitetekende plaats was
voor een café. "Die sla-
gers lusten allemaal \^rel
een borrel. "
De heer !íestman kocht de
grond voor een bedrag van
ongeveer Í 5000r-, voor
die tijd ë.'l een heleboel
ge1d. Hij bouwde daar café
de VALKENfER met een ter-
rasje en een speeltuintje
( zie foto 1933 )

op bezoek bij de heer J.C.
Boelens nu 78 jaar oud en
wonend in Doorwerth kwam
dit verhaal boven water.
De heer Boelens heeft op
twee maanden na 25 jaar de
bedrijfsleiding van de
Valkenier gevoerd.

De Valkenier 1933
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Na het overlijden van de
heer !,leetman bleef mevrouv,
westman met de kinderen
achter. Nadat mevrouw
víestman de heer Boelens
een paar maal te hulp had
geroepen om de organieatie
en het koken van diners
voor de gasten voor zijn
rekening te nemen, duurde
het niet lang of hij kwam
voorgoed naar de Valke-
nier.
Na de oorlog werd de Val-
kenier verbouwd en kreeg
een aantal hotelkamers.
Hote1 café restaurant VaL-
kenier vras geboren. "Als
ik terug kijk, hebben we
een hele mooie tijd gehad.
f.Je rnclosten hard werken en
onze nachtrust raakte
hierbij vaak in de knel",
aldus de heer Boelens.
De Valkenier uras ook de

bakermat van het vereni-
gingsleven; er zLln heel
wat verenigingen opgericht
in de Valkenier o.a. de
Duno, de winkeliersvereni-
ging Àctief, croene Kruis,
oranje vereniging, Hevea-
fanfare, de Belangenver-
eniging en niet te verge-
ten de eerste gymnastiek-
vereniging.

De heer Boelens wist lan-
delijk faam te maken met
de Valkenier, door bus-
tochten te organiseren in
de omgeving van Heveadorp,
waarbij hij zelf als gids
fungeerde. Honderden heb-
ben via deze gids en keu-
kenprins van de Valkenier
kennis gemaakt met de om-
geving van het prach+-ig
getegen en historierijke

Heveadorp. Door de enorme
ervaring en nieuwe ideeën
van de heer Boelens kreeg
de Valkenier weer een
klinkende naam. Zijn inzet
en energie, maar ook zijn
bekwaamheid als kok droe-
gen hiertoe bij. Hij was
in die tijd levensgroot op
een reclamebord te zien
als kok op zijn terras.
Àan het eind van de jaren
zeventig zette de heer
Boelens er een streep on-
der en verloor de Valke-
nier zijn horeca-bestem-
ming.
Vanaf die tijd werd het
pand bewoond door de heer
W. van Gemert, dierenarts.
Deze heeft er ongeveer
tien jaar gewoond. Daarna
kreeg de Valkenier zLln
oorspronkelijke horeca-
bestemming weer terug. De
heer Brekelmans kocht het
pand en na een ingri.jpende
interne verbouwing ging
het r^reer open voor publiek
nu a1s restaurant/panne-
koekenhuis. De heer Bre-
kelmans leidde samen met
zijn vrouw de zaak. "Omdat
mijn zoon Marcel na de
MÀVO en de Hogere Hotel-
school ook de horeca in
wilde, zocht ik iets wat
ik zov kunnen kopen", à1-
dus een krantebericht na
de heropening.
In 1986 werd de Valkenier
gekocht door de heer Lom-

mers. Deze deed een poging
om er een sterrenrestau-
rant van te maken, nadat
het van binnen gerenoveerd
was en in stijl ingericht.
Dat leverde helaas niet de
gewenste resultaten op en
er werd naar een andere
oplossing gezocht.

Vanaf augustus vorig jaar
is Rob Jansen de man die
de bedrijfsleiding ter
hand heeft genomen. Een
dubbele op bezoek bli leek
mij in deze wel aardig en
ik ging dus op weg, alwaar
ik een enthousiaste nieuwe
bedrijfsleider op mijn pad
trof. Ook hij is een uit-
stekende kok (heb ik zeJ-f
geproefd) en hij ziL vol
nieuwe ideeën. "Ons res-
taurant is bestemd voor
iedereen en daar hebben we
onze kaart ook op afge-
stemd. !{e willen ook re-
cepties gaan verzorgen en

Dhr. P.C. Brekelmans verbouwde de Valkenier, waardoor de horeca-bestemming weer terugkeerde
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eerl bruiloft kan hier ook
en wat dacht je van een
koud of warm buffet", ver-
volgde de nieuwe keuken-
prins.
Vanzelfsprekend kon ik het
niet nal-aten aan het ge-
sprek met de heer Boelens
terug te denken die ook
met vernieuwingen en een
heleboel energie het be-
drijf weer faam wist te
bezorgen. Met zijn nieuwe
lunchkaart en het midweek-
menu probeert hij er van
alles aan te doen. Met
zL)n gezonde kijk op de
horeca en het voordeel dat
hij ook nog een uitstekend
cuisinier is heeft hij

volgens mij alle kans van
slagen te meer daar de
inrichting stijlvol is en
de prijzen alleszins rede-
Iijk zijn. Slaagt hij erin
dan kan hierdoor de ge-
schiedeniB van Heveadorp
en zL)n Valkenier na zo'n
60 jaar nog heel wat jaren
worden verlengd.

Cees Bouwman.

De bossen.

Heeft iedereen

we verwend, want de bossen
ztln eigenlijk ook

de stormen beetje van ons.
weer overleefd? Hopelijk Wellicht wilt u aLs bewo-
valt de schade aan uhr wo- ner ons eens schrijven hoe
ning mee en is deze inmid- u denkt. over het voortbe-
dels weer hersteld. staan van onze bossen. In
Ook de bossen rond ons hoeverre voelt u er zLdn
dorp zL)n niet van dit mee verwant. Maakt u er
natuurgeweld gespaard ge- veel gebruik van, hoe ge-
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bleven. Wat een vreselijke niet u ervan. AIs redactie
puinhoopl Los van alle vinden rtre het, .interessant
milieuvervuiling takelen om te horen hoe u hierover
onze bossen op deze manief denkt. En u weet heti copy
wel erg snel af. De be- kunnen we altijd gebrui-
heerders zullen zich grote ken.
zorgen maken omtrent het U kunt natuurlijk ook
herstel. schrijven wat u interes-
ons dorp is verwant aan de seert of van belang vindt.
bossen. Als Heveanen zijn Wij rekenen op u.

-{-anchraon - Rostaurant - Koffieshop

'De Yatrkenier'

E[et is weeÍ LENTE !

Bezoek ons teÍÍas vooÍ een kopje koffie
of eet binnen eens uitgebreid yan de nieuwe
kaart.
We hebben ook eefi nieave wijnkaart met
50 sooÍten wijn.

U kunt rltijd bij ons tcrccht roor luach, dinct, bruiloftcn
ca partiJcn. tcakca opca vaaaf 11.30
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lgndalen op oud err nieuw.

Bij deze grijp ik de gele-
genheid met beide handen
aan (helaas de gelegenheid
en niet dader(s) ) om de
dader(s) namens aIIe ou-
ders die van onze ooievaar
gebruik gemaakt hebben of
nog gebruik wilde maken
heel hartelijk te bedanken

goed voor geweest. Hebben
de dader(s) nog een grein-
tje berouw dan kunnen ze
hun donatie bij Beeklaan
19 afleveren.

VOOR DE MENSEN DIE DE OOT-
EVAAR ÀLSNOG WÏLLEN LENEN
IS ER GOED NIEI'}íS!
Na diverse operaties en
een tijdje revalidat,ie is

Priisvraacr naam speelvqLd.

Het terrein waar met name
onze jeugd zich verpoosd
is nog steeds zonder naarn"
Het speelveldje wordt het
meestal genoemd, maar een
echte naam met naambord is
er (nog) niet.
De redactie van het Heve-
aantje vindt dat daar maar
eens iets aan Eedaan moet
worden en heeft na overleg
met de gemeente en de ac-
tiviteitencommissie uit
ons eigen Heveadorp beslo-
ten een prijsvraag uit te
schrijven. fn dit Heveaan-
tje vindt u een invul-
strook $raarop u uw eigen
naam en adres in kunt vul-
len en tevens de door u
bedachte naérm voor het
speelveldje. U levert dit
bij een van de redactiele-
den in VOOR 1 MEI a.s.
Op de door de Groenclub
georganiseerde plantjes-
beurs op zaterdag 12 mei -

zie el-ders in dit blad
voor meer informatie- han-
gen daar dan aIle door u
ingezonden nErmen. ÀIle
bewoners kunnen dan een
keuze maken uit deze inge-
zonden namen door een
briefje in de daarvoor
bestemde bue te deponeren
voorzien van naam en voor-
keur.
De bedenk{st)er van de
uiteindelijk gekozen naam
krijqt van de redactie van
het Heveaantje een aardige
attentie.
Bovendien zal- de gemeente
ervoor zorgen ' dat. deze
naam op een straatnaambord
wordt gezet en wordt ge-
plaatst bij het speeJ_vetd"
Dus niet langer gewacht,
zoek de invulstrook en vul
de naam (meerdere mag na-
tuurlijk ook) in en lever
dit bij een van de redac-
tieleden in. Nogmaals ge-
zegd: VOOR 1 }(EI a.s.

Cees Kroon.

voor het slopen van onze
ooievaar die in de nacht
van oud op nieut^, in de
Schefferlaan 46 stond.
Ik hoop dat je of jullie
er veel plezier van hebben
gehad om iemand anders
werk zo zorgvuldig moge-
Iijk te slopen, dan is het
molesteren toch nog ergens

de ooievaar weer herboren.
Dus u kunt er weer gebruik
van maken. Dit aanbod
geldt dus niet voor de
sloper(s).

Diane Meijer
Beeklaan 19
334380

Prijsvraag naam speelveldje:

Keuze: ... or...

Naam:

-8-
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architect aanwezig zijn om
informatie te verschaffen
over uw tuin.
Ook hebben wij verschil-
lende inetantiee uitgeno-
digd, waaronder "Vijf dor-
pen in het groen'r en het
I.V.N. die met een stand
aanwezig zullen zL)n.
Tevens zal- het Geldersch
Landschap prachtige dia's
vertonen over onze omge-
ving. Verder zullen er
compostbakken te zien zijn
(een "VA!'Í vat" en een
"zelf gemaakte" ) en er
zrl n informat ie fo ldere
over wat compost is en hoe
u zelf een compoetvat kunt
maken. Bovendien zal er
gelegenheid zijn om iets
te eten en/of te drinken.

In de week van l7 t/m 2l
april zullen er voor de
kinderen van 3 t'/m t2 jaar
kleurtekeningen worden
verspreid. Daarmee zLln
leuke prijzen te verdie-

nenl Er zijn verschillende
Ieeftijdscategorieën, zo-
dat elk kind kans heeft
een prijs te urinnen. De
winnaars zullen op de
groendag bekend worden
gemaakt. De tekeningen
kunnen worden ingeleverd
op Ir. Munterlaan 31 en
32.

Uocht u op deze dag zin
hebben in een fietstocht,
dan kunt u tegen een klei-
ne vergoeding een fiete-
route kopen, die u door de
omgeving voert. WiIt u
liever een wandeling dan
ig dat ook mogelijk.
Om L4.OO uur start er een
wandeling vanaf het speel-
veld, onder leiding van
een I.V.N.-gids.
De dag zal er feestelijk
worden opgeluisterd door
de muziekvereniging Kunst
Na Arbeid
Wij hopen dat u in grote
getale zult komenl

Heeft u nog stekjes van
tuin- en kamerplanten voor
de groendag, dan zijn deze
zeer welkom bij de volgen-
de adressen:
Middenlaan 48,50
Ir. Munterlaan 29,3L,32,52
Schefferlaan 2,26.
Bij voorbaat dank,

De Groenclub.

GROENGROENGROENGROENGROEN -
GROE NGROENGROENGROE NGROEN

Zaterdaq 31 maart zwerfaf-
val aktie.

Dit jaar ie het jaar van
toerisme en milieu; laat
aan de toeristen en gasten
zien hoe schoon het bos
kan zijn. Vrijwilligers
zetten ziclr in voor een
schoon bos, en dat kan
behalve zeer nuttig ook
nog heel gezellig zijn.
Om 10.00 uur wordt met een
kopje koffie gestart vanaf
Schefferlaan 26.
l{e hopen dat 31 maart weer
een gucces zal worden door
een grote opkomst, DOE

MEE, JIJ OOK! I !
Voor meer informatie: te-
lefoon 336088.

De Groenclub.

GROENGROENGROENGROE NGROE N -
GROE NGROENGROENGROE NGROE N

Eeveaanse Groendaq.

De Groenclub organiseert
op L2 mei a.s. een "groen-
dag" in one dorp op het
speelveld, van 10.00
14.00 uur.

Op deze dag zullen wij ten
bate van de verenigingskas
tuin- en kamerplanten ver-
kopen.
Daarnaast zal er een tuin-
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Uiterwaardeu schoonmaak.

op dezelfde dag organi-
seert het I.V.N. de jaar-
Iij kee uiterwaarden
echoonmaak. Bij hoog water
wordt er een nader te be-
palen datum gekozen. Voor
verzekering, hapjes en

GROENGROENGROENGROENGROEN-
GROEN

Vroege Vogelexcursie

Zaterdag 24 maart en 7

april zijn er vroege vo-
gelexcursiee voor begin-
ners om 7.OO uur. Bij te-

RECEPTEN.

Van de heer Kaynak kregen
wij de volgende recepten.
9íe zijn ervan overtuigd,
dat het net zo lekker
smaakt als het klinkt.

fzmir Köftes.

Benodigdheden:
60O gram gehakt
1 grote ui

Bereidingswij ze:
Voeg aan de aangegeven
hoeveelheid gehakt in
kleine stukjes gesneden
ui, eieren, beschuit, zout
en zwarte peper toe. Meng
dit geheel ca. 5 minuten
door elkaar. Daarna de in
stukjes gesneden peterse-
Iie toevoegen. Dit geheel
door elkaar mengen.
Maak (met vochtige handen)

het gehakt circa walnoot-
dikte en duimbreedte lang
en Ieg dit even weg.
Daarna de gegeven hoeveel-
heid roomboter en margari-
ne in een braadpan doen
even laten smelten en het
gehakt hierin doen. Om te
voorkomen dat het gehakt
aan de pan kleeft en om
het gehakt rondom bruin te
bakken de pan af en toe

L 0 u-D-D;

drankjee wordt gezorgd.
Informatie en aanmelding:
Luuk Vos, telefoon 335654
Let ook op de persberich-
ten.

De Groenclub

GROENGROENGROE NGROENGROEN -

Iefonische opgave wordt de
startplaats opgegeven.
fnformatie en aanmeldinq:
Mw. J.
336s78.

3 à 4 beschuitjes
2 eieren
2 theelepels zout
1 theelepel zwarte peper
1 bos peterselie
voor de puree;
20 gram roomboter (1 soep-
lepel )
30 gram margarine (1t
soeplepel )
350 gram tomaten (grote)
2 kopjes water (hrarm)

HOUTHANDEL

C.v.Woudenberg
llomoeltertrrat 30 - llomool - Tol.0S3Í&ZA2Ot

Het YOO(JAA( zit veer it de tucht!

Maak van uv tuin icts moois met onze

bielzen de

palen beste

regels kwaliteit !
en schaarhekken
geopend: me/rr 9.00- 12.30, I 3.30- l 7.00, I 8.30-2 1.00

doadetdags en zatcrdags gesloten vanaf I 7.00

-12-
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schudden.
Nadat het gehakt gebakken
is, pelt men de tomaten en
haalt men de pitjes eruit.
Snijdt ze in kleine atuk-
jes en bak deze zonder
boter in een pan tot een
puree. Daarna de puree
over het gehakt leggen en
de 2 kopjes warm water
toevoegen en met de deksel
op de pan het geheel op
een halve pit 15 à 20 mi-
nuten bakken. Het gehakt
Eamen met de puree op bor-
den serveren. Eet sma-
kelij k !

Pevnirlipide (deeqbrood-ies
met kaas)

Benodigdheden:

Voor het deeg:
ri kg bloem
1 soeplepel zout
1! kopje warm water
20 g gist

Voor de vulling:
2OO gram witte kaas (evt.
geraspte kaas)
L bosje peterselie
2 eieren

De bovenkant van het deeg
bestrijken met:
1ei
2 soeplepels melk

Bereidingswij ze:
Rasp de kaas, voeg de 2

eieren en de fijngesneden
peterselie toe en meng dit
door eLkaar.
Daarna de gist in een
klein pannetje doen, een
beetje bloem en vrater toe-
voegen en goed doormengen,
deksel erop en een paar
uurtjes op een warm plekje
laten rijzen.
De bloem op de deegplank
(serveerblad) doen. De
bloem zo leggen dat er een
kuil ontstaat. Het gemaak-
te gistdeeg, zout en vrater
toevoegen, goed door el-
kaar mengen tot een deeg-
bal.
MaakhiervanEà9botle-
tjes, leg hier meteen een
paar vocht,ige theedoeken
overheen en zet- ze op een
warme plaats hreq ( 35-40
minuten).
Daarna de bollet.jes deeg
met de hand rond maken
(evt. met de deegrol) en
vul ze met de klaargemaak-
te kaasvulling. Vouw het
deeg dicht en sla de ran-
den circa 1 cm terug. In
de lengt.erichting even
losjes rekken en leg ze op
de ovenplaat (evt. nog
even wegleggen).
Bestrijk de broodjes voor-
dat ze de oven ingaan met
het mengsel van melk en
ei. 10 à L3 minuten in een
warme oven zetten (!22501.
Warm serveren. Eet smake-
lijk !

Eeveadorp
Een fabrieksdorp wordt een
plek om te wouen.

fn diverse geechriften ie
aI het nodige verteld over
de ontstaanageschiedenis
van Heveadorp. Tijdens een
voorl icht ingebij eenkomet
in de 9íesterbouwing werd
ons nog een mooi boekje
aangeboden waarin de $ror-
ding van
Heve adorp
prachtig
wordt ge-
illustreerd
met een
serie unie-
ke foto's.

Zoals uit
bovenstaand
opschrift
valt af te
leiden ie
het niet
mijn bedoe-
ling om de
historie
verder uit
zou verder willen gaan
waar publicaties ophouden,
namelijk hoe uit het toen-
malige fabrieksdorp een
plek is ontstaan uraar het
plezierig wonen is.

Mijn verhaal begint in
april 1965 toen ik solli-
citeerde naar een functie
bij de "N.V. Rubberfabrie-

ken Hevea te Heveadorp. "
Mijn eerste plakboek (ik
heb er zest) begint met de
zLn "Heveadorp, hoe raak
je daarbij betrokken?"
op 1 juli 196s trad ik in
dienst bij Hevea. In die
tijd bestonden er nog af-
epraken tuesen gemeente en
bedrijf waarbij het be-
drijf nog over woonruimte
kon beschikken. Via het

bedrijf
werd een
woning be-
schikbaar
gesteld in
de Willem
Marisstraat
in HeeIsum.

Een aantal
jaren later
betrokken
t"rij een
woning in
Heveadorp.
Aardig is
te vermel-
den wat

te diepen. Ik letterlijk in desbetref-

)

l

)

)
fende brief stond: "Op
grond van de met u afge-
sloten arbeidsovereenkomst
stellen wij u onze dienst-
woning Middenlaan 38 te
Heveadorp ter beschikking
met ingang van 17 februari
1969. In verband hiermede
en overeenkomstig het be-
paalde in art. 1-637 p, sub
5e van het Burgerlijk Víet-
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boek is uw salarie tot een
bedrag van f 6.t tgi per
maand vaetgeeteld in de
vorm van vrij gebruik van
deze dienetwoning". Één en
ander epreekt voor zich.

fn maart 1973 ontvingen
alle bewoners van \roningen
in Heveadorp een brief van
Kok beheer B.V. met be-
trekking tot huurliberali-
satie. Kok beheer was in
de arm genomen om te zot-
gen voor het beheer van de
woningen, hetgeen toen al
in hoofdzaak neer kwam op
het zoveel mogelijk innen
van huurpenningen en zo
min moEelijk onderhoud.
Door een inderhaast inge-
stelde huurderscommissie
werd een brief opgesteld
waarin huurders massaal
etelling namen tegen het
verhogen van de huren. Was
dit de prille geboorte van
het eerste proces? De toe-
komst zou het 1eren. Na op
4 december 1925 een brief
aan de direktie te hebben
geschreven waarin we ver-
zochten ons huis te willen
kopen werd een dag 1ater
een brief ontvangen waarin
Ietterli jk stond: ',Mocht
eventueel tot verkoop van
het Hevea-huizenbezit rrror-
den overgegaan, dan zal
zeker met uw verzoek reke-
ning worden gehouden".
Op 13 december 1975 ver-

schijnt in de Àrnhemse
Courant een bericht onder
de kop "Koper voor Hevea_
dorp?'" Is er een koper
voor Heveadorp? Het Ren_
kumse raadslid C. van Hou-
ten zeL gieteren dat hij
bij geruchte had vernomen
dat er een maatschappij
belangstelling voor de wo-
ningen van de Heveafabrie-
ken zou hebben om op die
plaats bungalows te bou-
$ren. Voor het dagelijks
bestuur van de Eemeentewas dat bericht nieuqr.
Waar rook is, is vuurl
Alle bewoners van Hevea-
dorp worden uitgenodigd
voor het bijwonen van een
informatieavond in de
sporthal te Doorwerth op 5
april 1978 om 19.30 uur.
ïnmiddels heeft Vredestein
begin juni 1977 al bekend
gemaakt dat er plannen
zijn om de fabriek in He-
veadorp en Loosduinen te
sluiten en een nieuwe fa_
briek te bouwen in Renkum.
saillant detail ie dat op
3 april 1978 aan cS eèn
verklaring van geen be_
zwaar is gevraagd en op 5
april de direkt betrokke-
nen aI (!!!) worden inge_
Iicht. Voor het stichten
van een bedrijf in Renkum
is, naast overheidssteun,
een bedrag van
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Í 2s.000.000
nodig om één en ander te
realiseren. Met andere
woorden de verkoop van
Heveadorp moet 25 miljoen
opbrengen. Een aantal pro-
jektontwikkelaars te weten
Pan Eurohome Nederland en
Centraal Beheer geven het
bureau voor Stedebouw en
architectuur Benno Stege-
man B.V. opdracht een be-
bouwingsplan voor Hevea-
dorp te ontwerpen.

Het bebouwingsplan voor-
ziet in het bouwen van
niet minder dan 290 wonin-
gen waarvoor de Gemeente-
raad van Renkum het be-
stemmingsplan "Heveadorp
1977" al op 19 april L97g
vaststelde. A1Ie 143 inge-
diende bezwaren werden
door de Gemeenteraad van
tafel gepoet.st. Maar zo
gemakkelijk bleek het niet
te gaan. Via het gtatenlid
de heer W. van Dam wordt
de zaak in de provinciale
Staten behandeld. Daar
blijkt dat Vredestein,
gemeente en Economische
Zaken al tot. overeenstem-
ming zí1n gekomen.
Provinciale Staten heeft
daar terecht veel moeite
mee. Alleen maar ja zeggen
tegen een akkoord dat over
hun hoofden is gesloten is
natuurlijk niet de werk-
wijze van Provinciale Sta-

ten.
Inmiddels komt weer een
stroom bezwaarschriften op
gang welke op L1 juti L978
de Provinciale Griffie
bereikt. cedeputeerde Sta-
ten keuren het bestem-
mingsplan van de gemeente
goed maar stel-Ien wel een
aantal voorwaarden zoals!
- het behoud van kleine

kernen (geen nieuwe uit-
breiding buiten bestaan-
de bebouwing)

- het beetemmingsplan moet
worden aangepast

- advies moeÈ worden inge-
wonnen van de provincia-
le Planologische commis-
sie

- uitbreiding van het aan-
tal te bouwen woningwet-
woningen waarvoor de
provincie 3 miljoen be-
schikbaar stelt.

ÉCn en ander heeft tot
gevolg dat het plan van de
gemeente als volgt wordt
gewij zigd:
1 sloop van de plaÈte da-

ken woningen
2 renovatie van rieten

daken woningen
3 verkoop of verhuur van

pannen daken woningen
4 verkoop of verhuur van

de Dunolaan
5 bouw van 50 premiekoop-

woningen
6 bouw van 160 vrijesec-

torwoningen en 3O wo-
ningwetwoningen
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ïnmiddels heeft Pan Euro-
home Nederland afgehaakt.

Bij de Àrnhemse Courant
van 2 januari 1981 maakt
gewag van nieuwe onderhan-
delingen over plan Hevea-
dorp. Direktie van Vre-
destein en Centraal Beheer
zullen nog deze maand on-
derhandelingen beginnen
over de verkoop van de
grond in Heveadorp.

Op 15 april 1981 maakt de
Gemeenteraad in een raadB-
vergadering bekend dat er
geen koper ie voor Hevea-
dorp. Vredestein gaat op
zoek naar een andere ko-

Zoekt U:
meer dan normale maaltijd€n, met
Ben buitengewoon vriendelijke be-
diening, tegen normale prijzen?
Dan natuurlijk naar:

HoTeI 
,DREYEROÍIRD,

\íoor al uw llceptler, dlnor!,
koÍÍletaíelg en - let op...

KOUDE BUFFETTENI

GraaÍ van Rechterenweg 12
OOSTERBEEK
N.S. Slstion - Eindpunt lijn 1

A. van der Slraaten
TeleÍoon 33 31 69

per. ZL) is inmiddels aI
volop bezig met de sloop
van de fabriek (de nieuwe
is inmiddels al in be-
drijf) en zegt dat de gel-
den van de opbrengst van
Heveadorp nodig zlln om
het voortbestaan van Vre-
destein niet, in erevaar te
brengen. Om alvast wat
lucht te krijgen begint
Vredestein met het te koop
aanbieden van haar huizen.
In tegenetelling daarmee
begint ze ook met het on-
bewoonbaar maken van die
rietenkapwoningen die door
de bewonerg dàarvan ver-
laten worden.

Arnhemse Courant 30 mei
1981: Heveadorp kraakt.
Twee leegstaande woningen
in de CentrumLaan worden
gekraakt door studenten.
DoeI: het voorkomen van
verregaande verkrotting
van Heveadorp. Heveadorp
is verkrotting beu: "Dit
kan zo niet langer".

De heer Zwarts, direkteur
bij Vredestein vindt dit
"op z'n minst. een merk-
waardige zaak". Zwarts is
duidelijk verontwaardigd.
Alleen wordt niet erg dui-
delijk waarom.

ÍJordt vervolgd.

Jaap Bunschoten.



Boog en laaq in de natuur.

!Íaar kunnen hre nu het beet
beginnen met dit stukje,
met het komende voorjaar
en wel de meimaand. En
welke booml De ......
Meidoorn.

De meidoorn is in deze
tijd een prachtige struik
met van die leuke stekels
aan zijn takken. De struik

6oort.
In de meidoorn nestelen
veel vogels waarschijnli_jk
omdat het voor hun vijan-
den moeilijk is hun eieren
of hun jongen te belagen.
De bloemen, het blad en de
rode bessen worden ge-
bruikt om er een tinctuur
van te maken die gunstig
werkt bij hinderJ_ijke
hartkloppingen. Bovendien
werkt dit middel heilzaam
bij duizeligheid en ie

Yool gtlocao àaoppcn àJ.J olàau
do nol.doora r,ordt rr,ccr nool dlt Jeer
Do leatc àecft àaar Èaal vo-làràcàt
de :onenoa vcrlrrroot àaar tracàÈ
de àcA rrordt in àet uit geàuld,
dc Iucht nct ,oeto geur vervuld.

Jc àuat àen overal rica sÈaara
oà ià àied jou dc àIoenea aaal

of heester ie een roosach-
tige, de wetenschappetijke
naam is Crataegus osyacan-
ta.. De naam stamt uit het
Grieks, want krataios be-
tekent vagt of sterk. Dit
klopt ook want de takken
zijn bijna niet stuk te
krijgen. De bloemen zijn
prachtig wit en ruiken
heerlijk. Langs de Fon-
teinallee zie je ook de
meidoorn met rode bloemen.
Dit is weer een onder-

goed voor de bloedvaten.
Hier in de buurt groeien
twee soorten. De één- en
tweestijlige meidoorn. Dit
is te zien aan de vorm van
het blad en het aantal
pitten in de bes. (De her-
komst van de naam van deze
maand is onzeker. Volgens
oudé schrijvers (waaronder
ikzelf) zou de naam afge-
Ieid zijn aan Maia, de
moeder van Mercurius, aan
wie de Romeinen op de eer-
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ste dag van de maand of-
fers plachten te brengen. )
Van de betrekkelijk "hoge"
meidoorn gaan we nu naar
een heel nietig plantje.
Het herderetaeje.
Het herderetasje moet ie-
dereen wel kennen. Maar
kennen wij ook de werking
van dit plantje? De ge-
slachtgnaam is Capsella
bursa-pastoris. Capsella
is een verkleinwoord van
het Latijnse casula dat
tasje of dooaje betekend.
De letterlijke vertaling
van het Latijnse Bursa
Pastorie duidt op tassen
van herdere en boeren die
zL) droegen in vroegere
tijden. Op een schilderij
van Pieter Breughel is de
vorm te zien. Voor het
plantje zijn ook andere
namen bekend, zoalg Beurs-
j eskruid, Tas j eskruid,
Moederstasje. De naam die
bij ons in het vergeetboek
is geraakt waa de naam
Bloedkruis. De naam kwam
in de middeleeuwen voor.
Het tasje stond als een
uitstekend bloedstelpend
middel bekend. Bij neus-
bloedingen werden de ge-
knede bladeren in de neu6
gestopt. Ook werd het
gebruikt bij maag-, buik-
en nierkwalen. Dat het
plantje voor vele kwalen
werd gebruikt blijkt uit
de naam die de Engelsen er

aan gaven nI. "Poor man'g
pharmacy", of vrij ver-
taald " Arme lui's apo-
theek". In de hedendaagse
geneeskunde telt het her-
derstasje nog steeds mee.
In Friesland, hoe kan het
ook anders, noemde men het
ge\ras "Eendepoten", Lepe-
laar, Iepelblad zijn namen
die men heden ten dage nog
wel hoort.
Maar laten wij het nederi-
ge herderstaaje maar ver-
der met rust en wenden wij
onE nu tot de statige eik.
De eik straalt kracht uit,
stoerheid en Ís robuust.
Misschien is deze laatste
benaming wel afgeleid van
het Romeinse woord "Robus"
wat kracht betekent. De
eik stond bij de Grieken
en Romeinen in hoog aan-
zien. Het was de boom van
de goden van de hoogste
rang. Zeus, Jupiter, Bouw-
man, Meijer Cluwen, enz.
Jupiter zov zijn eerste
levensdagen onder de eik
hebben doorgebracht. En
Zeus deed orakeluitspraken
door de eikebladeren rond
de tempel vàÍr- Dodona te
Iaten ritselen. De andere
goden hebben de eik nodig
om ons korps in goede ba-
nen te houden. Hoe zou het
komen dat juist deze bomen
iets magisch, heiligs uit-
stralen. Het knoestige
hout?, dat zo uitermate



geschikt is aIs duurzaam
timmerhout. Of is het zijn
vruchtbaarheid. Een eik
van twee à driehonderd
jaar heeft naar schatting
tien miljoen eikels gepro-
duceerd. wij kunnen ons
nauwelijkE meer voorstel-
len hoe belangrijk zo'n
rijke oogst was. Het vorm-

de vroeger het basisvoed-
sel voor de primitieve
mens. Men maalde er name-
Iijk meel van voor hun
broden.
De Noord-Àmerikaanse bos-
indianen geloofden dat wy-
ot, de eeretgeborene van
hemel en aarde, zijn
scheppingearbeid begon ten

behoeve van de mensheid,
met het planten van een
eik. De Griekse dichter
Hesiodes schreef BOO jaar
voor Chr. "Waar rechtvaar-
dige mensen rronen, daar is
geen hongersnood. De goden
zullen hun honing, schapen
en eiken, rijkbeladen met
eikels, schenken. Ook bij

de cermanen was de eik
heilig. ZLj geloofden dat
de eik geboren was uit de
donkere oerschaduwen, $raar
de doden huisden. Vandaar
de naérm van " Wodansei-
ken". Ook de paula-stich-
ting heeft waarschijnlijk
nog wat met de eik te ma-
ken. Onder bepaalde eiken
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hielden de wijze vrouwen
van de Paula hun bijeen-
komsten en rituelen.
Hierbij werden vroeger
dieroffere gebruikt. Heden
ten dage wordt de man ge-
bruikt als offer. De paula
is voor de man ook verbo-
den terrein. Dit was in de
vroege oudheid ook het
geval op de plaateen waar
de wLjze vrouwen bijeen-
kwamen. Toen het Christen-

dom opgang maakte werden
veel van deze heilige ei-
ken omgehakt. In Pruissen,
gelastte een bisschop dat
een eeuwenoude machtiqe
eik zou worden omgehaktr.
Een menigte houthakkers
(o.1.v. Hazenhoff) kwam er
aan te pdsr maar wat ge-
beurde? Telkens als een
der houthakkers probeerde
de boom om te gaan hakken

vloog de bijl van de steel
en trof een der omstan-
ders. Men schrok natuur-
lijk erg en gaf de boze
geest die in de boom zaL
de schuld. Opnieuw werd
geprobeerd om de boom om
te hakken. Nu werden de
bijlen na de eerste slag
al bot. In andere legenden
liep het meeetal slechter
af met hcu.thakkers. Vaak
kwam de omgehakte eik op
de houthakkerg terecht of
ze werden vermoord door de
woedende heidenen. Hazen-
hoff kijk maar uit. Laat
de eik maar omhakken door
ene VoE. Die is de heksen
en demonen die ook in de
eiken woonden te slim af.
ïn de !{alpurgisnacht had-
den de heksen veel plezier
met het schommelen op de
oude eiketakken. Éen van
de meest, verbazingwekkende
zaken van eiken is dat de
boorn veel van zijn oud
blad vasthoudt, tot het
uitkomen van het nieuwe
loof. Uit één van de vele
legenden wj-l ik er u één
verhalen. Een man verkeer-
de in grote nogd omdat hij
geen cent meer bezat. Hij
riep de duivel aan die hem
veel geld gaf. Maar in
ruil hj-ervoor moest hi j
wel zijn ziel beloven.
Goed zeL de man. AIs alle
bomen kaal staan. De dui-
vel die hiermee akkoord



was gegaan zag tot zLln
verbazing dat de eik zL)n
bladeren niet allemaal
verloor. Dit maakte hem
razend. Hij stuurde zí)n
lievelingsgeit er op af en
gaf de opdracht al de bla-
deren van de eik op te
eten. Daarvoor was de geit
echter te klein. De duiveL
kon zijn verlies niet ver-
kroppen en hij klauwde met
zijn lange nagels door de
bladeren, die sindsdien
hun gelobde vorm hebben.
Uit pure woede beet hij de
geit zL)n mooie lange
staart af, zodat voortaan
geiten het met minder moe-
ten doen.
Om nu met mei te beëindi-
gen vraag ik u even stil
te staan bij deze spreuk
van Schiller: "'s Levens
Mei bloeit éénmaa1 en niet
weer".

L. Vos
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Bericht van de activitei-
tencommissie.

Beste medebewoners van
Heveadorp,

AlIe leden van de Bewo-
nerEvereniging Heveadorp
hebben inmiddels via een
circu I aire/deelnamef orm-
ulier kunnen kennig nemen
van de op Koninginnedag
geplande activiteiten.
Hier volgt het programma
nog even in het kort:
Van 14.00-17.O0 uur:sport
en spel:
VoIleybal (voorrondes
2e/41
Trimveldloop

\X,ii heten u
warmwelkom
De btrere suna'-§ vxn FjedcdlnJ hel;ircn zich
ou vcrcnigd in de Salrru Àtlimce. tlct al u dan
ook nirl verbaen dat rrok om uuna bij dc
Sauna Alliance Ls angsk>tm.

Touwtrekken in straat-
/buurt teams
Van 17.00-18.00 uur: plav-
backshow (we hopen op net
zoveel publiek en enthou-
siasme als in september en
rygg deelnemers).
Vanaf 20.30 uur (als het
begint te schemeren):
lampioaneuoptocht voor
aIIe kinderen en hun ou-
ders.
WIJ ZOEKEN NOG MUZIKALE
BEGELEIDING; !{IE MELDT
ZICH AAN?
Ter afsluiting: sroot
kampvuur op het speelveld.

De activiteitencornmissie
onderst.eunt dit a] les met
bier, wijn en fris tegen
zeer schappelijke prijzen.

N.B.: Ieder die mee zou
willen doen aan de sport-
en spelactiviteiten en/of
de playbaekshow m&ar nog
geen }j,d is van de Bewo-
nersvërËni-ging kan zich
alsrroE aIs lid aanmaiden
bij het irestuur " {336922
of 337529 )

Wij hopen op een gezeJ-lige
en sportieve Koning j"nne*
daEviering,

De activiteitencornmissie



De qeEchiedenis ven het- vierkant. Golf, zi.g-zag en
Paasei. . .

Het ei ig
een van
de oudste
reI igieu-
ze zinne-
bee I den ;
het sym-
bool van
de ge-
boorte,
de oor-
sprong
van de
wereld,
de
vrucht-
baarhe id
van het
leven.

De Germanen gaven het de
doden mee in het graf als
een kiem van hoop op nieuw
leven. In Griekenland 1eg-
gen de mensen nog steeds
eieren op de graven van
hun familieleden.
Wanneer de mensen met het
beschilderen van eieren
zijn begonnen, is niet
precies te zeggen" Het,
oudst.e beechilderde ei dat
ooit Eevonden werd, stamt
uit de ,le eeLiw; het werd
j-n de sarcof aag van een
Romeins-Gerrnaans graf bij
!{orms gevonden. AJ_s vroege
versieringsvormen vinden
we de cirkel, driehoek of

meanderlijnen
mig) zijn tekens

( elangvor-
voor be-

weeglijk
water en
gelden
a1s zLn-
nebeeld
voor het
leven.
Bloesems
en ster-
vormen
waren
tekenen
voor de
zon. Het
ei werd
het slrm-
bool voor
de Paas-
tijd. In
de "Goede

?leek" verfden/beschilde-
rden de mensen de eieren.
Vroeger gebrui'kte men
planten voor het verven
(tegenwoordig ook wel weer
in het kader van een acho-
ner milieu). Ik zal er een
aantal voor u noemen met
hun kleur:

Brandnetel : groen/geelqroen
Spinazie: groen
Feterselie: geel,/geelgroen
Eotterbl-oem: oranj e
tlien: goudgeellroodachtig

Eeely'bruingeel
Rode bieten/kool: Iila-rood
Thee: bruin
Koffie: bruin
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Duitsland, Hongarije, Ne-
derland, Polen en Tsje-
choslowakije hebben eIk
hun eigen gebruik met, pa-
sen. Ik zal u er een aan-
ta} noemen.

Duitsland:
De gevele van de huizen
urerden versierd met ket-
tingen.
Soms werd
een
stropop,
die de win-
ter symbo-
liseert,
met eieren
behangen.
Het bekle-
den van de
stropop met,
kett ingen
wij st op
het machte-
loos maken
van de dood
(wj-nter)
door het
leven. (ei)

Honqarii e:
op Paasdag werden de meis-
jes door de jongens
besprenkeld met water en
de jongens werden daarvoon
door de meisjes met eieren
beloond.

Nederland:
In sommige delen van het
land worden reusachtige

houtstapels opgericht en
met Pasen aangestoken. Al-
lerIei bijgeloof is
daaraan verbonden. Zo ver
de rook 9ing, of het
lichtschijnsel van het
vuur gezien werd, zouden
de akkers vruchtbaar zijn"

Polen:
De haan is
het symbool
van vrucht-
baarheid en
het leven.
Het eier-
vaasje sym-
boliseert
het water.
Men schept
tegen de
s'troom i-n
uit een
beekje in
de
Faasnacht
onder een
diep stil-
zwLjgen
water en
dan heeft
dir water

een genezende kracht.
Als men zich tegen zonsop-
gang op Paasmorgen wast in
een beekje zaL men het
hele jaar gespaard worden
voor ziekten en kwalen.

Tsi echoslowaki'ie:
De paradijsvogel of "Hei-
lige Geest" werd tot pink-



steren aan de zoldering
boven de tafel of, wieg
gehangen.
Wensen en ri jrnp j es uraren
ook veelvuldig, aI dan
niet op een ei ge-
schilderd, aanwezig. Eén
ei is geen ei, twee ei is
een half ei, drie ei is
een Paasei is een ieder
wel bekend. De volgende
waarschijnlijk niet:

Voedsel en vriendschap heb
ik gebracht
's morgens en 's middags
en laat in de nacht
heb ik je tafel versierd
en je buikje verwend
ik ben maar een ei, je
hebt me vast aI herkend.

Vrolijk Paasfeest!

N. Meijer Cluwen
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