
Geld halen enbetalen
gaatsteeds makkelijker :

met'n pas en pin-code

BabobanH El
Meerbankvoorje geld

't Eeveaantje. november 1990

't Heveaantje verschijnt 5x per jaar
bewoners van Heveadorp bezorgd. Oplage

nr 13

en wordt bij aIle
340 stuks.

De doelstelJ-ing van
instandhouden van
van Heveadorp.

Redactieleden:

't Heveaantje is
goede contacten

het verstevigen en
tussen de bewoners

Cees Bour^rman.
Jorien Joustra
Nicolette Meijer Cluwen
Maarten Meijer Cluwen
Rita van Muilekom
Rintai Mu1der

Ir. Munterlaan
Ir. Munterlaan
Ir. Munterlaan
Ir.Munterlaan
!.Iilhelmilaan
Noorderlaan

341393
34L778
34L759
3417s9
3369 19

340L29

L2
42
15
15
7

2

DE NIEUWE STARLET FRIEND I.3i
vanaf F 18.995,-

lJu uit voorraad Teverbaar

Redactieadres: Ir"Munterlaan 15.

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

WiIt u adverteren? Neem dan kontakt op met M.J. Meijer
Cluwen (werkdagen: 085-562525,
privé: O85-341759)

Bet volgende Eeveaantje verscbijut 12 decenber
1990; de sluitiagsdatum voor inleveren van ko-
pij isr

28 uovember 1990

test
I
È

t
I

AutomoblelbedrlfÍ t n rult en llnerC,erl rg ;ogeiïl

HOOYER B.V. ifF§l verkoop.
.6961 ZZ OosrcrUost il-y-l Ondorho(É

:i:itlïffr Mj Lï:lï.e",,^,Toyota-senítcà

E[-JW: T

alie lov'ola' ; hebben 3 / garanlie en 6 jr. carrosseiege.,anlie
-1-



Van de redactie.

Beste Heveanen,

wij ziln niet bijgelovig, maar waarom nou juist voor
bet dertiende nummer twee redactieleden ons moesten
verlaten kan toch geen toeval zijn. Toch willen we cees
Kroon en Willem van Loon hartelijk bedanken voor de

inspanning, die zi) geleverd hebben. Gelukkig heeft
zich alweer een nieuw redactielid aangemeld, Rintai
Mulder; veel succe§. Er staat als het goed is nog meer
op stapel, maar dat moet de toekomst uitwijzen'

volgende maand alweer verschijnt het kerstnurnmer. Let u

er op dat kopij voor dit nummer ze.er sPoedig ingeleverd
dient te worden.

De redactie wenst u alvast een vrolijk sinterklaasfeest
toe.

Eeveadorp
Een fabrieksdorp wordt eeu
olek om te wonení2} -

De heer Zwarts zegt dat op
een vergadering van 2L
april 1981 met betrokkenen
is overeengekomen dat,
zodra er aanleiding voor
een nieuw gesprek zou zijn
dit direkt zou gebeuren.
Bovendien is het bewoners-
comité op de hoogte ge-
steld van het eventueel
onbewoonbaar verklaren van
woningen. Kennelijk is er
tot op het moment van kra-
ken geen aanleiding ge-
weest voor een nieuw ge-
sprek. Vredestein geeft
tevens een geheel eigen
interpretatie aan het "on-
bewoonbaar verklaren".
Voor haar is het onbewoon-
baar verklaren gelijk aan
het onbewoonbaar maken en
grondige vernieling van
het interieur.
In een circuLaire zegt het
bewonerscomité "Indien de
gelegenheid in Heveadorp
niet gehandhaafd blijft
kan de situatie ontstaan
dat Heveadorp verloren
gaat voor de Heveador-
pers". ZL) roept aIle be-
woners op om als één man
achter deze aktie te gaan
staan, aIIe bestaande wo-
ningen bewoond te houden
en om zodoende de bewoon-
baarheid van het hele dorp

zeker te stellen. In juni
is er noch van Vredestein,
noch van de gemeente enige
reaktie met betrekking tot
de kraking. Het bewoners-
comité acht het verstandig
om zel-f het initiatief te
behouden en eist dat Vre-
destein achterstallig on-
derhoud aan de woningen
pleegt. ZL) doet dat ook
en besteerlt 40 manuren aan
onderhoud (l!ll). Het be-
wonerscomité wiI dan ook
dat het beheer van de wo-
ningen van Kok beheer
overgaat naar een nieuwe
stichting die bestaat uit
het bewonerscomité. Het is
bekend dat Kok beheer uit-
sluitend de huur wil innen
en geen cent besteedt aan
onderhoud (afspraak met
Vredestein? )

op 25 juni worden Hevea-
dorpers gemobiliseerd om

de woningen van de pJ-atte
dakenhuizen die niet meer
bewoond zijn dicht te
spijkeren. Vredestein doet
dit niet waardoor een ver-
dere verkrotting het ge-
volg is. Eind juni worden
er vragen gesteld aan GS.
PVDA- st aten f ract ie 1 eden
zijn het niet eens met de
handelwijze van Vredestein
en de gemeente.
Op 22 juli 1981 ontvangen
alle bewoners van de zoge-
naamde pannendakwoningen
een brief van Vredestein

-2- -3-



waarin deze aanbiedt hun
huis te kopen voor f
60.0OOr- onder voorwaarde
dat tenminste 25 van de 32
bewoners dit aanbod accep-
teren.
Op L2 september 1981
slaakt Gelderse gedepu-
teerde Mr. Bergamin de
verzuchting "Ik ben bang
dat die fabrieksterreinen
nooit meer weggaan". Nog
steeds verkeert iedereen
in het ongewieae. Er is
geen verandering in de
situatie. Dan wil op 19
september de Bhagwan het
dorp opkopen. Het krante-
bericht vermeldt dat de
koop niet doorgaat omdat
de prijs te hoog was en de
ligging niet in de Plannen
van de Bhagwanstichting
passen.
fn een raadsvergaderinq
van 23 november L981
slaakte de toenmalige bur-
gemeester Mr. van Holthe
tot Echten de verzuchting
dat de kans bestaat dat
het oude Heveadorp geheel
van de kaart wordt ge-
poetst met als doel: terug
naar de natuur. De gemeen-
te stelt Vredestein een
ultimatum: per 1 januari
1982 is er een koper voor
Heveadorp of de gemeente
brengt het gebied weer in
haar oorspronkel ij ke
staat, natuurgebied.
In december ontdekken Sta-

tenleden dat Vredestein 15
miljoen gulden aan hypo-
theken heeft opgenomen op
haar voormalig fabrieks-
dorp dat intusgen vrijwel
onverkoopbaar is geworden.
Inmiddels breekt het jaar
1982 aan. Behalve dat op
19 januari overeenstemming
werd bereikt met Vrede-
stein over de koop/verkoop
van de pannendakwoningen
is er nog niete te melden
over de verkoop van Hevea-
dorp.,
Eind januari lijkt het
erop dat er vreer ( t$ree )
gegadigden zijn die Hevea-
dorp willen kopen. De ge-
meente wordt door de Kroon

teruggefloten omtrent haar
beslissing na 1 januari
Heveadorp om te vormen
naar natuurgebied wanneer
niet bekend is dat er ko-
pers voor Heveadorp zi,)n.
De gemeente geeft toe deze
opmerking uitsluitend aIs
stok achter de deur te
hebben gemaakt.
In februari wordt duide-
lijk dat de gemeente toch
naar het natuurgebied
streeft. In een gemeente-
nota staat,: " Natuurgebied
beste oplossing voor Heve-
adorp. " Bij eventuele be-
stemmingsplanwij ziging wil
"de provincie Renkum hel-
pen met Heveadorp".
AIs reaktie daarop ver-
schijnt in de Rijnstreek
van 18 maart 1982 een ar-
tikel onder de kop "Onze
woning is geen krot" waar-
in mevrouw Looyen een lans
breekt voor blijvende be-
woning van haar rietenkap-
woning waarin zL) en haar
man dan al 28 jaar wonen.

Dan is het \^reer een hele
tijd stil.
De Nieuwe Krant 19 juni
L982z " VredesÈein somber
gestemd. Heveadorp nog
st,eeds niet verkocht".
Víoensdag 23 juni: " Vre-
destein heeft nieuwe gega-
digde. Renkums bedrijf wil
bouwen in Heveadorp".
l-5 juli wordt tot ieders

verrasging begonnen met de
sloop van de zogenaamde
bunkerwoningen.
ïn augustus onderneemt een
groot aantal vrijwilligers
een aktie en worden rie-
tenkapwoningen geschilderd
en opgeknapt. Uit werke-
lijk alle delen van de
wereLd steken vrijwiIIi-
gers de handen uit de mou-
hren (BerrJ in, Californië,
Santa Cruz, Bulgarije,
België en India).
ïn september maakt
Vredestein bekend dat zaL
worden begonnen met de
sloop van de voormalige
fabriek. Tegelijkertijd
wordt door het bewonersco-
mité de woningbouwcorpora-
tie Lieven de Key uit Am-
sterdam benaderd. Deze
corporatie wil het voor-
touw nemen de rietenkapwo-
ningen te renoveren en
denkt daarvoor een bedrag
van Í 30.000r- per woning
nodig te hebben. Inmiddels
begint de sloper met zí1n
werk. Onmiddellijk komen
bewoners van Huis ter Aa
en "Bommelstein" in het
geweer om te voorkomen dat
de door hun bewoonde pan-
den ook worden gesloopt.
De Nieuwe Krant weet op 21
september te melden dat
Vredestein nog deze maand
de verkoop van de voorma-
I ige direkteurswoning
denkt af te ronden-

Zoekt U:
meer dan normale maaltijden, met
een buitengewoon vriendelijke be-
diening, tegen normale prijzen?
Dan natuurlijk naar:

HoIeI ,DRffEBÍIORD,
Voor al uw íeceptles, dlnoo,

koÍíletaíels en - let op...
KOUDE EUFFETTENI

GraaÍ van Rechterenweg 12

OOSTERBEEK
N.S. Station - Eindpunt lijn 1

A. van der Straaten
Teleíoon gS St Og
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vrijdag 24 september mel-
den de bewoners van" Bom-
meletein" dat zL) bang
zijn dat de koper een
knokploeg zaL sturen om

hen uit het door hun be-
woonde pand te zetten.
Dinsdag 5 oktober vertrekt
de sloper rnet de noorder-
zoírt de half gesloopte
gebouwen als een puinhoop
achterlatend.
D'66-fractie stelt de di-
rektie van Vredestein voor
Huis ter Aa aan de bewo-
ners te verkopen.
op ï2 oktober meldt zich
een nieuwe sJ,oper voor de
voorrnalige fabrieksgebou-
wen. Een week Later zegt-
Vredestein niet i-n te wil-
len gaan op het voorstel
van de bewoners van Huis
ter Aa.
Krakers krijgen van de
Arnhemse rechtbank te ho-
ren dat zL) Bommelstein
binnen drie weken dienen
Èe verlaten. EIke dag dat
zL) na die datum ( 17 de-
cember L982) langer blij-
ve.n rnoeten ze f 100, - Per
persoon betalen. De Nieuwe
Krant maakt op 20 januari
1983 bekend dat de bewo-
ners Bommelstein de voI-
gende week gaan verlaten.
op 30 januari zijn zi)
vertrokken en nog diezelf-
de nacht worden bewoners
van Heveadorp opgeschrikt
door het geloei van sire-

nes. Bommelstein brandt! !

volgens de politie j-s het
bijna zeker dat de brand
is aangestoken. Nadien
wordt er niets meer over
deze kwestie vernomen.. ".
Bewoners van Huis ter Aa
tekenen met Vredestein een
overeenkomst dat zijn kun-
nen blijven wonen totdat
definitief een beslissing
valt over de verkooP van
Fleveadorp.
Op 3O maart meldt de krant
dat een nieuw onderzoek is
gestart naar de staat van
huizen in Heveadorp.
Een nieuwe kans oP renova-
tie van de rietenkaPwonin-
gen? Het Arnhems bouwad-
viesbureau Verhaagen werkt
aan een renovatieplan in
opdracht van de Centrale
Víoningstichting. De ge-
beurtenissen volgen elkaar
nu snel- op.
28 mei Architectenbureau
Verhaagen en Akkersdijk
presenteren een definitief
renovatierapport. Begrote
kosten: J ?0.000r- Per
woning.
9 juni Ministeri-e, Provin-
cie en gemeente ontvangen
het rapport positief.
9 juni CWS wil rietenkaP-
woningen van Vredestein
alleen kopen voor een sym-
bolische prijs.
27 juni Een delegatie van
het CDA brengt een bezoek
aan Heveadorp.
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14 juli Vredestein biedt
woningen in Heveadorp te
koop aan.
6 augustus CÍíS heeft de
beslissing over de aankoop
van de rietenkapwoningen
opgeschort t,ot oktober.
24 augustus Bewoners van
rietenkapwoningen zL)n het
"spuugzat" dat beslissing
over koop zo lang uit-
bfijft. De door hun be-
woonde huizen worden onbe-
woonbaar.
25 augustus onrust in He-
veadorp. Rietenkapwoningen
lekken als een vergiet.
26 augustus Vredestein
moet zorgen voor herstel
rietenkapwoningen.
16 september CWS gemeente
Renkum geeft het bouwad-
viesbureau Verhaagen op-
dracht de renovatieplannen
verder uit te werken.
2A september Heveadorp
bijna verkocht.
22 september Amstelveste
gegadigde voor Heveadorp.
23 september Renovatie is
voorwaarde voor aankoop
Heveadorp.
Het duurt echter nog tot
22 februari 1984 dat het
verlossend woord wordt
gesproken. Media melden op
die dag: " de renovatie van
de rietenkapwoningen is
officieel rond. Het minis-
terie van volkshuisvesting
heeft begin deze week
goedkeuring verleend voor

het projekt. "
Voor bewoners van rieten-
kapwoningen is eindelijk
een eind gekomen aan een
lange periode van onzeker-
heid.
Vanaf het moment dat de
eerste woningen werden
gekraakt op 30 mei 1981
heeft het bijna drie jaar
geduurd I'oordat het oor-
spronkeli.ike plan van Vre-
destein -het onbewoonbaar
maken van Heveadorp- werd
omgezet in renovatie van
rietenkapwoningen.
30 mei 1981- kan worden
aangemerkt als de dag
waarop de omkering van het
proces is begonnen. De
rietenkapwoningen zï)n
gered. De verkoop van He-
veadorp j-s nog )-ang niet
in kannen en kruiken" Maar
daarover een volgende keer
meer.

Jaap Bunschoten.
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Autosticker Eeveadorp.

Mocht u ge'interesseerd zijn in deze sticker dan kunt u
onderstaande bon invullen en inleveren op Noorderlaan
13 of Middenlaan 25, de sticker wordt dan bij u thuis
bezorgd. De sticker is uitgevoerd met het lettertype en
in de kleuren van de Hevea! blauw-wit.

Naam:

Adres:

Aantal:

De kosten zí1n f 2,5O
ring.

per stuk te voldoen bij afleve-

Europa, Europa (2).

Als ik vraag naar de naam
van uw direkte chef, ant-
woordt u zonder lang na-
denken. Maar ik denk dat u
wat langer na moet denken
als ik de naam vraag van
de voorzitter van de Raad
van Bestuur van uw be-
drijf. Zo'n vent (meestal
is het een vent) zit zover
weg dat je niet eens weet
waar hij eigenlijk te vin-
den is.

Datzelfde geldt voor de
chef van Nederland, de
heer Lubbers. llie een paar
maal per jaar het acht uur
journaal bijhoudt, kent
zijn naam en weet waar hij
te vinden is;in "het to-
rentje" bij het Binnenhof.
Maar de voorzitter van de
Europese Commissie? Nee,
die is zeker minder be-
kend. En die Europese Com-
missie, is dat weer een of
ander adviesorgaan zult u
zich misschien afvragen.
Deze Europese Commissie
lijkt een beeÈje op wat
het kabinet in Nederland
ig, aI zijn er te veel
verschillen om te beweren
dat ze echt vergelijkbaar
zij n.
Deze commissie is eigen-
Iijk het bestuur van de
Europese gemeenschap. Wij
zL)n voor deze heren nog

niet naar de stembus ge-
gaan. Dat klopt, omdat
deze l7 leden tellende
commissie door de regerin-
gen van de bij de E.e.
aangesloten landen worden
benoemd.

De grotere landen mogen
twee leden benoemen en de
kleine een. U zult begrij-
pen dat el-k land probeert
de belangrijkste posten
(portefeuilles genoemd) te
veroveren. De dag en nacht
dat de posten werden ver-
deeld, heeft dan ook lang
de "nacht van de lange
mes6en" geheten. Dat zegt
genoeg.
De politieke cultuur lijkr
de laatste tijd wat be-
schaafder geworden. Daar-
naast heeft de "grote
baas" van het Europese
bedrijf de macht van rege-
ringen in dit spel om de
knikkers wat ingebonden.

Maar echt de baas is die
commissie niet; anders zou
het zeker een waardiger
naam hebben gehad. Het
beleid dat door de commis-
sie moet worden uitge-
voerd, wordt bepaald door
de Raad van Ministers.
Deze Raad van Ministers
zijn alle ministers van de
aangesloten Landen op een
bepaald beleidsgebied,
bijvoorbeeld landbouw of
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financiën. ZLj nemen be-
sluiten (vaak ingefluis-
terd door hun nationale
achterban) en de commissie
voert dit uit.

In een later artikel za]-
ik nader ingaan op de Eu-
ropese Raad en het Europe-

Jacques Delors.
Toch even onthouden, hij
is eigenlijk een beetje de
Ruud Lubbers van Europa.

Dat is trouwens ook toe-
vallig, Ruud Lubbers wordt
getipt aIs opvolger van
deze Jacgues Delors.

Eeveadorp in ',Gezicht van
Nederland".

Vrijdag 23 uovember, om
19.39 uur, zit heel Eevea-
dorp (a1s het goed is)
Eekluisterd aar de buis.
Dan wordt op Nederlaud 3
het prograrnma ',Eet gezicbt
varr Nederland" uitgezou-
deu, een serie waarin 48
min of meer karakteriEtiek
Nederlandse "gemeeateu be-
Iicbt worden.

In de aflevering van 23
november staat de gemeente
Renkum, waarvan Heveadorp
deel uitmaakt, centraal.
Een telefoontje naar de
NOS leerde ons dat in dit
15 minuten durende pro-
gramma een prominente
plaat.s voor Heveadorp in-
geruimd is.

Zo zí)n er beelden te zien
van het verwoeste Hevea-
dorp op 11 mei 7944. Daar-
naast zí1n er opnamen van
het dagelijkse leven op en
om de fabriek en ook van
de onttakeling van fabriek
en dorp. fn het commentaar
wordt de geschiedenis van
ons unieke fabrieksdorp
belicht. Vanaf de oor-
sprong, begin deze eeuhr,
tot het Heveadorp dat wij
nu kennen.

De NOS kwam via Vrede-

se Parlement, die natuur-
I ij k hun ( Europese )
partijtje meeblazen.

In ieder geval weet u nu
iets van de Europese com-
missie, die overigens in
Brussel zetelt.
Nu de baas daarvan, heet

AIs dit het geval is, hoef
ik u de volgende voorzit-
ter van de Europese Com-
missie niet meer voor te
ste1len.

PauI de Bruijn.

stein, de eigenaar van de
vroegere rubberfabriek, in
contact met de heer Theo
ten !{estenend. Van 1959
tot 1980 werkte hij bij de
fabriek in Heveadorp en
hij woont er sinds 1960.
Deze ras-Heveaan kunnen
wij in het programma in
aktie zien.

Dus allemaal kijken, video
aan, vrijdag 23 november,
negen over half acht, Ne-
derl-and 3 t

De redaktie

Luachrooa -

'De
Rc,§ttuÍant - -Koffiosbot2

Vafkenier'

-R eservee-r 17 u
u

nog
w ker,s tdin e-r
enkele tafefs bescÍtikbaar

U
OD

kuat tltitd bij ons toÍocbt voor funch, diaot, bruiloftoa
lrtÍtr'jon. taato.o opal yaDaf 11.3O

FT.J. VERI-rOLT
!! KERSTBOMEN !!

Op zaterdag 15 december a.s.

Verkoop van kerstbomen e.d.
aan de Beeklaan te

Heveadorp

HOUTBLOKKEN
VOOR OPEN HAARD
OF KACHEL.

Jhr. NedermeyeÍ yEn Rornthalweg 8l
6É,62 TÍ Oorterbeek
Tel. 65 . 33 44 48
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Zure
regen elr
het au-
toge-
bruik.

Denkt u

landse autoritjes j-s onder
de 7 km?
3. wanneer een auto 120km-
/uur rijdt stoot hij ..x
meer stikstofoxyde uit dan
wanneer hij 9Okm/uur
rijdt.
4. In L985 werd aI gemeten
dat de Brabantse vennen

Een slimme voqel.

Van het voorjaar liep ik
in een park waar over een
sloot op een stukje land
een geit liep te grazen.
Er kwam een vrouw aange-
wandeld die met een flinke
zwaai een stuk stokbrood
naar de geit wierp.
De geit rook er eens aan
maar haalde er de neus
voor op.
Een kauw, die vanaf een
lage boomtak alles zat aan
te kijken, liet zich neer
naast de geit. Met z'n
kopje schuin berekende hij
zijn kansen.
Op eens, ja hoor, hij pik-
te het stuk stokbrood en
vloog er razendsnel mee
over de sloot. Daar werd
de buit bekeken; 't viel
tegen, zo hard als een
steen. Maar de kauw was

sIim. Hij legde het stuk
stokbrood in een plasje.
Maar nu konden er kapers
komen. De vogel bleef om
het plasje heen stappen
totdat het brood zover
geweekt, was en hij het
naar binnen kon werken.

À. Thomas.

III I II I I I II ITfïIIAI I II I I TI !
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f nsEoulrgmuu I
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de volgende cijfers in te ..tot x zo zuur zLTn
kunnen vu1len? a1s vroeger.

5. In 1985 ging er in Eu-
1. Uit een recent onder- ropa +/- ton zwaveldi-
zoek dat door TNo Delft oxyde de lucht in.
werd uitgevoerd, blijkt
dat de auto ..t bijdraagt, De antwoorden vindt, u op
aan de zure regen. bladzijde 23.
2. Hoeveel t van de Neder-

)

)

ffii heten u
warmuelkom
Dc ba« euÉ s nn Neddtild hcöbcn zkh
nu vcmigd in d< Saum Alllre Hcr zl u dil
@l nicr vróao d2r mt rre luu Hi dc
SriE Allhrcc b angdoaar
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Eeveadorp SeveaDORp?

De voortekenen zL)n gun-
stig. Op 4 september bleek
een meerderheid van de
commissie Àlgemeen Bestuur
voor de wens van Heveadorp
te zLjn om als dorp te
worden aangeduid. Ííelis-
waar waren er zorgen over
eventuele kosten, maar die
konden het redelijke voor
de hrens niet overschadu-
wen.
Weinig aannemelijk werden
deze kosten door burge-
meester Verlinden aan de
commissie voorgelegd.
Opvallend, of misschien
niet, was de zigzag-koers
van het CDA. Had hun oud
fractie-voorzitter, de
heer Zuurmond, zich niet
onomwonden vóór het DORP
Heveadorp uitgesproken?
Daar bleken de twee afge-
vaardigden van het CDA in
de eoÍÍunissie Algemeen Be-
stuur weinig meer van te
(witlen) weten.
Naar aanleiding van de
cgmmissievergadering van 4
september heeft Verlinden
het voorstel (zijn voor-
stel tot afwijzing van ons
verzoek) teruggetrokken om
tot een betere onderbou-
wing van de kosten te ko-
men. De burgemeester lijkt
weinig haast Èe hebben.
Via diverse politieke
fracties zal echter druk

op de ketel worden gehou-
den.

Op 22 oktober is getracht
de CDÀ-fractie in een per-
soonlijk gesprek alsnog
over de streep te trekken.
Op soms ronduit flauwe
wijze werd Heveadorp gety-
peerd als een overblijfsel
van boze tijden. Tijden
waarin arbeiders werden
uitgebuit en de Heveafa-
briek een regelrechte mi-
Iieur"amp hrag voor haar
omgeving. Een van de frac-
tieleden had Heveadorp het
liefst ook gelijk met de
ondergang van de fabriek
van de kaart willen laten
verdwijnen. In emotionele
bewoordingen herinnerde
deze afgevaardigde aan de
letters H.E.V.E.A.; Hevige
ElLende Voor E1ke Arbei-
der.
Al met a] aandoenlijk om
te zien dat het CDÀ zi-ch,
met terugwerkende kracht,
opwerpt aIs arbeiders- en
milieupartij.
Ronduit schrijnend als je
ziet dat in dezelfde ge-
meente Renkum een andere
fabriek anno 1990 de omwo-
nenden al jaren tot een
grote overlast is.
&íie daar niets aan doet,
maar we1 de Heveanen van
nu de problemen van een
reeds Iang verdwenen fa-
briek in de schoenen
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schuift, heeft dik boter
op zijn hoofd.

Bij ons afscheid van de
fractievergadering liet
een ander CDÀ-fractielid
zich nog van de meest on-
benullige kant zien: " He-
veadorp zaL voorlopig nog
wel onder Doorwerth val-
Ien".

Ik za]- u verdere onbenul-
Iige opmerkingen van CDA-
zijde, die getuigden van
je reinste duimzuigerij,
besparen.

!{eI f i jkt het CDÀ op te
koersen op een andere ver-
standhouding. Begrip lijkt
plaats te maken voor ONbe-
9rip, zakelijk/politieke
argumenten wijken voor de
emotionaliteit van een
enkel fractielid en een
serieuze benadering van
dit onderwerp lijkt het te
verliezen van een houding
die het best, omschreven
kan worden als 'ongeïnte-
resseerde lulligheid' .

November kan toch nog een
stormachtige maand worden.

PauI de Bruijn,
namens de commissie Erken-
ning Heveadorp.

Politieke Taktiek.

op 28 juli 1989 heb ik een
brief geschreven aan het
College van B & ví en de
gemeenteraad van de Ge-
meente Renkum met betrek-
king tot de naamgeving van
Heveadorp en de erkenning
aIs zelfstandig dorp in
Renkum.
Reeds op .4 september 1990
is deze aangelegenheid,
inmiddels in groter ver-
band voortgezet door de
Bewonersvereniging Hevea-
dorp, behandeld in de
raadscommisa ievergader ing
Algemeen Bestuur. Na ruim
13 maanden voorbereidings-
tijd mocht een gedegen
beantwoording verwacht
worden. Echter het enige
dat burgemeester Verlinden
als voorstel had aan te
bieden vras een botte af-
wijzing van het verzoek.
Mede door de voortreffe-
lijke inzet van een aantal
dorpsgenoten en, het open-
staan voor logische argu-
menten door de meerderheid
van de commissieleden
moest deze afwijzing wor-
den ingetrokken.
Burgemeester Verlinden
kreeg het duidelijke ver-
zoek van de commissieleden
een ander voorstel op te
stellen daÈ recht doet aan
aIIe argumenten.
Dit zou dan op de raads-



vergadering van 19 septem-
ber behandeld kunnen wor-
den. Vlak voor die datum
weet onze burgemeester
echter all-een te melden
dat het oorspronkelijke
voorstel is ingetrokken en
dat het niet mogelijk is
op korte termijn met een
nieuw voorstel te komen.
Behandeling op L9 septem-
ber is dus niet mogeJ-ijk,
maar dan toch zeker bij de
volEende gelegenheid op 24
oktober.
Via het lleveaantje worden
de inwoners opgeroepen om
op 24 oktclber naar het ge-
meentehuis te komen.
Dat zou een mooi feest
kunnen worden op onze on-
afhankel ij kheidsdag.
Dan volgt opnieu\^, een
fraai staaltje bestuurlij-
ke daadkracht, maar wel-
Iicht is het beter te
spreken van politieke tak-
tiek:
I{ederom geen uitgewerkt
voorstel, behandeling is
dus opnieuw niet mogelijk.
Het niet gereed zijn van
een begroting van de kos-
ten als consequentie van
de erkenning van Heveadorp
wordt als (achterhaald)
argument genoemd.
Voor zover kosten hier al
iiberhaupt een argument
kunnen z:.1n, mag wijziging
van onderdelen van de per-
soonsregistratie in de

gemeente Renkum met een
adequate automatisering
nauwelj-jks een rol spelen.
Met betrekking tot eventu-
ele schadeclaims kan aI-
Ieen maar gesteld worden,
dat dit een voor de hand
liggend gevolg is van on-
juiste inschattingen ten
aanzien van Heveadorp in
het verleden.
Goede bestuurders hebben
de politieke moed dit te
erkennen "

Een goede bestuurder
schuift ook niet een dui-
delijk verzoek van zijn
raadsleden op de lange
baan. Een gemeenteraad is
nu eenmaal geen marionet-
tentheater.
Anders is het wellicht
raadzaam dat we ons gaan
verdiepen in de bepalingen
aangaande de VUT-re§eIing
voor halsstarrige burge-
meesters.

Het voorgaande overziend
dient de aangelegenheid
van de erkenning van Heve-
adorp op korte termijn
Eeregeld te kunnen worden.
Een vertragingstakt iek
heeft geen zLn, want ge-
zien het enthousiasme in
Heveadorp staat vast wie
de langste adem heeft.

Willem van de Goor
Ir.Munterlaan 25
6865 TC Heveadorp.
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$Iiinproeverii.

De Chileense wijnen hebben
momenteel volop aandacht
en verheugen zich in een
groeiende belangstelling.
LI bent van harte welkom om

kennis te maken met de
bijzondere wijnen van de

die al vele bekroningen
mochten ontvangen. Bekende
wijnschrijvers laten zich
lovend uit over deze vrij-
nen.
Gaarne ontvangen wij u op
onze najaarsproeverij op
24 november van L2.00 uur
tot i7.00 uur welke in het

Naj aarsaanbieding:
"Cabernet Sauvignon L985"
Viia Concha Y Toro
per fles J 13,95
Speciale najaarsaanbieding
per fles Í 11,50

Bovendien bij iedere 24
flessen of meer een fles
Casillero Del DiabIo Re-
serva Special 1981, Vina
Concha Y Toro, de Grand
Cru Classé van chili, in
houten kist t.w.v" í 26,5O
cadeau.

In afwachting van uw
komst,

Hoogachtend,
R. de Zwart.

IVN-activiteiteu ia en om
Àrnhem.

ma 19 nov 9.20 uur
Vlandeling door Elden en
VÍesterveld. Beginpunt Hal-
te csM lijn 31- de Brink in
Elden. Vertrek bus 31 9.02
uur van station. Koffie in
de Steenen Kamer.
zo 2 dec 11 uur
Dierentur:rondleiding in
tsurger's Zoo. start bij de
i-ngang van de dierentuin.
ma 17 dec 9.15 uur
Wandeling over de Gulden
Bodem en door Zijpendaal.
Beginpunt: halte Iijn 2
hoek Bakenbergseweg-Jacob
Marislaan. Vertrek bus
9.02 van station. Koffie
in Burger's Zoo.
do 27 dec en vr 28 dec
14.00 uur
Rondleiding
Zaome

in Burger's
tal-s

thema; "tropisch groen in
de winter". Beginpunt bij
de ingang van de dieren-
tuin.
zo 30 dec 14.00 uur
Wandeling door zijpendaal.
Duur ca anderhalf uur.
Start, vanaf de Teerplaats
aan de Zijpendaalseweg.
do 3 en vr 4 ian 14.00 uur
Rondleiding in Burger's
Zoa. Zelfde thema en be-
ginpunt aLs 27 en 28 dec.

wijnhuizen Vifra Concha Y

Toro, Viía Santa Rita en
Vifra Va1dieso. De wijnen
zijn gemaakt van in Chili
aangeplante originele
Franse druiverassen. Door
de unieke klimatologische
omstandigheden worden er
prachtige wijnen gemaakt

teken zar. staan van de
Chileense wijnen. Wij ver-
zoeken u om schriftelijk
of mondeling door te geven
met hoeveel personen u de
proeverij wenst te bezoe-
ken bij ïr. Munterlaan 12
of bij de andere redactie-
leden v6ór 24 november.

Ulirnad
7-_
rcun wilncomnlsionain w$ntmpoíeon

"De Eazenakker"
Pretersbergseweg/
Hazenakker 4
6862 DA Oosterbeek

telefoon
UóC.JJOÖJÓ
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Wat krinqelt daar in het
water..

De waterkijkdag op 10 ok-
tober was een mooie dag.
De groenclub is toen in
het water gaan kijken met
vier volwassenen en vier
kinderen. Later kwamen er
nog twee politiemensen
bij. Lange sterke armen
hadden de schepnetten door
het water gehaald. Alles
wat in de netten achter-
bleef werd in de bakken

vondsten kon het water tot
matig vervuild en voedsel-
rijk worden gekwalifi-
ceerd. Dat werd ook door
de enthousiaste politieman
bevestigd. Wij visten nl.
in de politievijver. Er
was in de zomer nog een
onderzoek gedaan naar de
kwaliteit van het water.
Hij zei ook dat er veel
karpers en andere vissoor-
ten in zaten en wat be-
langrijk is ook veel jonge
vis. Een gezond teken.

,LL^,"1
, \J }: \'11 §t'

met water uitgeschud. On-
danks dat de voorgaande
dagen aan de koude kant
waren, was er nog veel Ie-
ven.
A1Ie attributen bij dit
kijken behoorden bij de
waterl-eskist van de
schoolbiologische dienst
van Wageningen. Wij hebben
niet aIIe mogelijkheden
gebruikt en ons alleen
beperkt tot scheppen en
zeven met de schepnetten.
Naar aanleiding van de

Nadat alle schepnetten
uitgeschud waren det,ermi-
neerden wij de volgende
dieren:
Schaatsenriider: die aI-
Ieen op het wateroppervlak
kan schaatsen als het r^/a-
ter niet vervuild is. ver-
vuiling beschadigt nI. de
oppervlaktespanning, waar-
door het diertje niet meer
gedragen kan worden. Ze
zuigen vliegen en muggen
uit die op het water val-
Ien. Op hun beurt worden
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ze $reer door vis jes en
kikkers opgegeten.
Posthoornslak: met z,n
platte huiswindingen aIs
die van een postkoets-
hoorn. De slak leeft op
planten in voedselrijk of
verontreinigd water met
een flinke begroeiing. Een
nuttig dier voor de agua-
riumbak aIs grote algen-
eter en dode plantenoprui-
mer. Hij legt veel eitjee.
Slakken zijn zowel man als
vrouhri hermaphrodiet is de
term. Ze zLjn voedsel voor
bloedzu igerEr, vrant s en ,
kevers, watervogels en
insectenlarven.
Bootsmannetie of ruozwem-
mer: het was goed te zien
dat er lucht opgeslagen
was tussen de haren aan de
buikzijde. Met deze lucht
kan een bootsmannetje een
tijd onder water blijven.
Hij leeft in water dat tot
matig voedselarm kan zijn
en eeÈ alleen kleine wa-
terdiertjes die met de
steeksnuit worden uit,gezo-
gen. Tot slot de
bloedzuiqer. Een in ringen
verdeelde worm die leeft
in vervuild water waar het.
zich met de kopzuignap
hecht aan slakken en vis-
sen. Met de kaken wordt
een gat in de huid geprikt
en bloed opgezogen. De
vijanden zijn grote vis-
sen, vogels, wantsen en

kevers. Dit soort bloed-
zuiger kan niet door de
dikke mensenhuid heen
prikken! t

Het zou te lang worden om
alles wat gevonden is te
beschrijven. In totaal
rrraren er 14 waterdieren op
naam gebracht in deze in-
tereesante watersafari.
De groenclub wiI in het
voorjaar weer gaan kijken
met aI het nieuwe leven.
Misschien evenaren $re met
onze vangst het aantal
dieren dat op de zoekkaart
genoemd wordt nl. 36 ver-
schillende soorten. Tot
ziens.

Groenclubaqenda-uw agenda.

-foto/diawedstrijd: uiter-
ste inleverdatum 1 decem-
ber 1990 op Middenlaan 48
of Schefferlaan 26.
-zwerfafval opruimen 15
dec 1990
-dia-avond, uitslag fot,o-
wedstrijd januari 1991
-nest,kasten bouwen 23 f e-
bruari 1991
-natuururandeling medio
april/mei 1991
-groenbeurs 4 mei 1991
-waterkijken medio mei/
juni 1991

De groenclub.



Groen wiuterhart.

om u tijdens de koude en
minder uitbundige groene
winterperiode toch een
beetje "zomerse warmte" te
geven, nodigen wij u uit
op 24 januari voor een
gezellige dia-avond. Deze
houden we in de Marcuszaal
van de R.K.-kerk in Door-
werth om 20.00 uur.
Er zal een diaklankbeeld
over de Veluwe te zien
zL)n. We zullen de avond
tevens aangrijpen om u
voor te lichten over het
voederen van vogels in de
winterperiode. Voorts zul-
len de gemaakte foto's
en/of dia's van de foto-
wedstrijd (zle Heveaantje
nr. 1-2» worden tentoonge-
steld en zullen de win-
naars worden beloond met
mooie prijzen.
De inleveradressen voor de
foto's en/of dia's ziin:
Middenlaan 48 en
Schefferlaan 26.
Uiterste inleverdatum: 1

decenber 1990.
Víij rekenen op uw enthou-
siaste inzendingen en oP
uw komst!

De groenclub.

Uitbreidinq VOGEL bebou-
winq Seveadorp.

Een paartje broedende vo-
gels ontdekken is leuk.
Het is nog leuker als ze
bij u in uw eigen tuin
zitten. Een nestkast zou
de kans hierop vergroten.
9íat zou dat leuk zijn een
koolmezen of pimpelmezen
"kraamkamer" in uw tuinl
Nu dat kan, want wij maken
op zaterdag 23 februari
L991 .samen met u en/of uw
kinderen een aantal van
die huis jes. Heeft u zi-rt
om mee te doen, houdt dan
deze dag vrij en kom ge-
ze1lig met ons bouwen.
De vogels zullen u dank-
baar zL1rr. Nadere info
volgt.

De groenclub.

{1,.,
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Aan de medewerkers van het
dorpsfeest.

Hiermee wil ik diegene die
het dorpsfeest georgani-
seerd hebben en ervoor
gezorgd hebben dat de bui-
tenlandse inwonerg aan de
barbecue deel konden nemen
erg bedanken.
Voor diegene die het niet
weten heeft de organisatie
ervoor gezorgd dat er pak-
ketten waren zonder var-
kensvlees en er was keuze
uit verschillende pakket-
ten. Nogrnaals wil ik ie-
dereen ervoor bedanken die
dit feest georganiseerd
hebben.

Namens de
inwoners.

buitenlandse

Collecte opbrengst Irleder-
landse Kankerbestrijding
"Kouingin Wilhelninafonds"
totale opbrengst ï 7587,65
totale opbrengst Eeveadorp
f 698,75

Antwoorden op de
van bladzijde L2:

vragen

1.. 50r
2. 508
3. 2 en een half x
4. 20 tot 100 maal
5. 6O miljoen ton

.15 DECEMBER Z}íERFÀFVAL
VERZAMELEN lO.OO UUR
SCHEFFERLAAN 26_15 DECEM-
BER ZWERFAFVÀL VERZAMELEN
1O.OO UUR SCHEFFERLAÀN 26-
15 DECEMBER ZWERFÀFVÀL
VERZAMELEN 1O.OO UUR
SCHEFFERIAÀN 26-

/

\



Sinterktaas feest Eevea-
dorp.

Op zaterdag 1 december
1990 organiseert de Acti-
viteitencommissie voor de
kinderen van 3 tot err met
8 jaar een feestelijk pro-
gramma van 1O.3O tot 12.3O
uur:
10.30 Vertrek vanaf het
speelveld aan de Beeklaan
naar het Trefcentrum aan
de Van der Mo1enallee.
Alle kinderen worden daar
verwelkomd met strooigoed.
onder leiding van de Zwar-
te Pieten zaL een aantal
liedjes worden gezongen.
Daarna, om
11.L0 Marionetteutheater
(duurt ongeveer 45 minu-
ten )
12.00 Chocoladenelk. Tot
slot,
12.15 Cadeautje van Sint
en Piet voor ieder deelne-
mend kind.

Voor de begeleidende ou-
ders is plaats achter in

de zaal.

Aangezien Sint Nicolaas aI
op zaterdag 17 november iu
Eeveadorp komt op weg naar
Doorwerth, zaL hij op l-
december ze]-f niet aanwe-
zig kunnen zijn.

AlIe leden van de bewo-
nerEvereniging hebben in-
middels een aanmeldings-
formulier in de bus gekre-
gen. Nieuwe leden en ande-
re bewoners van Heveadorp
kunnen eventueel contact
opnemen met de activitei-
tencommissie op een van de
volgende adressens
Schefferlaan 38, Midden-
Iaan 15, Centrumlaan 7,
Beeklaan 43, Zuiderlaan 11
of 13.
Kinderen van de leden van
de bewonersvereniging kun-
nen gratis deelnemen, voor
aIle anderen wordt een
bijdrage van Í 7 r- per
kind in rekening gebracht.

De activiteitencommissie.
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W BESTE NMI fiI NE IIET UÍ

UAN GELDER

Wanneer u een straat of steeg, voet- of fietspad eenzaam,
donker of riskant vindt, kunt u dat melden bij-her meldpuni
sociale veiligheid, tel. 08S-348SSS. Het meldpunt is beieik-
baar op maandag en wijdag van g.00 tot li.Oo uuÍ en op
woensdag van 9.00 tot 12.00 uur. Buiten deze tijden kunt u dà
melding inspreken op een bandje.
Àls het mogelijk én gewenst is de bewuste plek sociaal veili
ger te maken, kan de gemeente de nodige voorzieningen
@ijv. extra verlichting, groen uitdunnen) treffen.

METDPUNT SOCIATE VEII.IGflEID


