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Redactieadres: Ir. Munterlaan 15.

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

Wil-t u adverteren? Neem dan kontakt op met M.J. Meijer
Cluwen (werkdagen: 085-5 62525,
privé: 085-341759)

Het volgende Heveaantje verschijnt 15 maart,
1991; de sluit.ingsdatuÍr woor inleveren wan ko-
pij is:

1 maart 1991
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Van de redactie-

Beste Heveanen,

Als eerste wif de redactie i-edereen prettige kerstdagenwensen en een voorspoedigr 1991" Dat laatste doen wijnatuurlijk ook noq eens tijdens de nieuwjaarsborrel_ op5 januari 1991 bij d.e Val-kenier. Wij willen onze adver_teerders danken dat zij het ons mogelijk gemaakt. hebbenweer een jaar onze d.orpskrant uit te kunnen breng,en,denkt u ook eens aan hen.

In dit nummer is een puzzel voor de groten (?) op blz32 opgenomen waar u zowaar een fles uitmuntend.e wijnmee kan winnen. Voor de kinderen (tot 16 jaar) onderons is verspreidt door dit nummer een zoekpuzzel tevinden en d.ie werkt alsvoJ_gt:
Hieronder staan enige woorden gegeven en her en derverspreidt in dit bl-ad ziln daarvan groepjes lettersterug. te vinden. Zoek deze groepjes en 

"ii""p ze af.Bij sommige groepjes staat Ios een extra letter ver_mefdt ' schrijf deze in rret ïaIie vóór het woord.. ArsalIes g"evonden is staan in d.e vak jes voor de woordeneen nieuw woord. Lever dit in bij de redactie vóór 1januari 1991. Onder de goede oplossingen worden driepri jzen verl_oot. De woorden zijn:
Àrreslee
Denneboom

Engelenhaar

Kaars

Kerstbal
Klok j e

Kerstkrans
Piek

Sneeuw

Wie rook
SUCCE
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Sinterklaas de zwarte
p+e!e4

Op 17 november was het een
grote dag voor Heveadorp
en Doorwerth. Ook dit jaar
kwam Sint Nicolaas ons
dorp met een bezoek ver-
eren -

Dit jaar kwam Sint zelfs
per boot aan (zoa1s het
eigenlijk ook hoort), à1-
l-een werkt-en de weergoden
helaas niet helemaal mee;
het regende de hele dag
pi jpest elen !

Ondanks het natte pak
waagden vele kinderen zich
toch buiten om een glimp
(en een pepernoot) op te
vangen van deze minzame
kindervriend. Later die
dag was er in winkelcen-
trum "De Weerd" nog de
kans om je schoen te zet-
ten en ook dit werd door
vele kinderen gedaan.

Omdat dit. alles toch een
beetje kort was voor de
kinderen van Heveadorp,
kwamen een aantal pieten
speciaal daar nog een dag-
je voor terug. Op 1 decem-
ber verzamelden zich bijna

zestig kinderen (er waren
er helaas een paar ziek)
in 't Trefcentrum in Door-

L_l VtrEL
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werth (we hebben namelijk
nog steeds geen eigen
dorpshuis), want. daar zou-
den de pieten de kinder-
tjes van Hevead.orp opwach-
ten met strooigoed (peper_
noten dus). Be-
halve de nodige
pepernoten en
andere lekkerni_j-
en hadden ze bo-
vendien een
prachtig mario-
nettentheater
meegebracht. Maar
eerst moest er
nog' gezongen wor-
den, want Sint
heeft ontdekt dat
de kinderen van
tegenwoordig min-
der J-iedles ken-
nen dan die van
vroeg'er. Er moest

van Sint dus flink ge-
oefend worden. Om iets
over elf begon dan ein-
delijk het poppenthea-
ter. Er werden twee
verha.l-en gespeel_d, na-
melijk een verhaal- over
circus plons en een
verhaal over een and.ere
werefd. Nadat om onge-
veer twaalf uur al-Ie
kinderen waren voorzien
van een overheerlijk
glas chocolademe.l-k was
er. nog een verrassing.:
el-k kind kreeg ook nog
een cadeautje van de
pieten. Na deze prach-

tige ochtend keerde ieder-
een blij huiswaarts-

Kerstverhaat _

Het reg'ent en het is koud.
Edwin en Marleen zitten
samen achter het raam naar
buiten te kijken, ze ver-
velen zich een beetje.
Waarom moet het nu precies
regenen aIs ze niet naar
school hoeven, juist nu ze
vrij ziln en van plan \^ra-
ren om buiten te spelen.
Het had zo . mooi kunnen
z!1n. plotseling riep Mar_
leen: "Kijk daar eens. .
Edwin daar bij dat struik_
je in de hoek van de
tuin. . d.aar beweegt de
grond ! ,'

Ze drukken allebei hun
qezicht. dicht tegen de
ruit aan om nog beter te
kunnen kijken.
,Ja hoor, het is echt waar,
heel langzaam komt de
qrond omhoog.. en dan op_
eens zien ze een klein
snuitje, dan een paar oog-
jes, oortjes en floep daar
stond opeens een vreemd
wezentje in de tuin. Het
wezentje keek eens voor_
zichtig om zich heen.
Toen keek hij naar het
raam en daar zag hij Mar_
leen en Edwin. Hij zwaaide
met zí1n pootjes en heel_
langzaam kwam hij naar het
raam g.elopen.. het was net
al-sof hij wat riep.. ja nu
hoorden ze het goed.. "Mag
ik even binnen komen, ha1-

1o mag ik even binnen ko-
men. tt

"Jawe1 hoor", riep Edwin
en hij rende weg om de
deur open te maken. Het
wezentje liep zomaar naar
binnen de gang door, de
kamer in, het sprong op
een stoel en zuchtte eens
diep.
De kinderen hadden van
verbazing nog geen woorcl
uit kunnen brengen. "Hal-
1o", zej- Marleen, "Wie ben
jij en waar kom je vandaan
en hoe komt het dat je
kunt praten?" Rustiq, rus-
tig maar ik zal het ju1lie
allemaaI uitleggen. Weten
julIie hoe ik heet? Nee, -.
nou mi jn naam is ',Groen-
oogje", zo noemen ze mij,
omdat ik groene ogen heb
en ik woon in een heel-
groot huis in het kastee.l_
dat jul1ie kasteel Door-
werth noemen, daar woon
ik.
ïk heb daar een heel ge-
zel1ig kamertje. De grote
mensen lopen er vaak vl_ak
1angs. maar ze hebben mij
er nog noo j-t gezien. ïk
wande.l heel vaak in het
bos, daar moet ik opletten
dat alle bomen en planten
mooi g.roen b1i jven en
daarom heb ik g.roene ogen,
snap je. Maar weten juIlie
hraarom ik bij julIie geko-
men ben?
rk heb ju11ie hulp nodig.
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Het is bijna kerstfeest en
dan zetten veel mensen een
kerstboom en nou woont er
aan de overkant van het
water een lief klein meis-
je. Maar dat meisje is
ziek en haar papa komt pas
thuis a1s het kerstfeest
al voorbij is en haar mam-
ma moet nu voor het zieke
meis je zorgien. Nu hebben
ze dit jaar geen tijd om
een kerstboom te g:aan ha-
len en te versieren en dat
vindt ze heel €r9, want
een kerstboom is zo mooi.
AI die lichtjes die stra-
1en altijd zo prachtig en
nu krijgt Ineke (zo heet
het meis je) g.een boom. . .

En dat kan toch niet.
Daarom heb ik een planne-
tje bedacht hraar jullie
mij bij moeten helpen.
"Dat will-en wij best'.,
zeiden Edwin en Marleen.
Maar wat kunnen wij daar
nu aan doen? Kom maar met
mij mee. Het is buiten
droog geworden dus t.rek je
jas aan en neem een schep
mee dan zal ik jullj_e zeg-
gdn wat je doen moet. En
daar gingen ze. Edwin met
de schop en Marleen met
Groenoogje boven op haar
hoofd naar de boswachter.
"Zo, Edwin en Mar1een, wat
komen juIlie doen? " V\ïe

zijn hier naar toe gekomen
met Groenoogje en hij zal
wel vertel-l-en wat er moet

gebeuren.
Groenoogje vertelde de
boswachter van ïneke die
ziek was en dat hij nu
voor een kerstboom wilde
zorgen.
"Dat is een prachtig idee,
kom maar, ik weet een hele
mooie boom die mogen ju1-
lie meenemen".
Edwin begon i;verig te
g.raven en even later had-
den ze de boom met een
mooie kluit uit de grond.
Van de boswachter mochten
ze een kruiwagen 1enen. En
zo gingen ze op weg naar
de Duno. "Daar op die open
plek moeten we de boom
weer in de grond zetten".
En ze g'roeven een gaL waar
de boom weer netjes in
kwam te st.aan . ,,2íe, zo', ,
zeí Groenoogje, "die
staat". Wat een prachtige
grote boom.
"Maar wat heeft Ineke daar
nu aan", vroeg' Edwin. Nou,
kijk, Ineke woont daar in
dat huisje aan de overkant
van het water en morg.en-
avond is het kerstavond. en
ik heb Ineke een kaartje
gestuurd dat ze morg'en-
avond naar deze plek moet
kijken! "Maar, zei Marleen
"morg'enavond is het donker
en dan kan ze deze boom
toch helemaal niet zien".
Toen begon Groenoogje te
lachen, wat had hij een
plezier.

Let maar op riep hij let
maar op. Je zul-t zien dat
Ineke de boom wel kan
zien, Iet maar op. ,rNu
moet ik weer naar huis",
zei Groenoogr je . Jong.ens Iju1lie moeten ook naar
huis. Bedankt dat jullie
mij zo goed geholpen heb-
ben.

De moeder van Ineke had de
kaart van Groenoogje ont-
vangen, aIleen beEreep ze
het nog niet helemaal.
Maar in ieder geval heeft
ze het raam waar ïneke
achter ligt extra gewas-

Edwin en Marl-een had.den
het hele verhaal aan hun
vader en moeder verteld en
die werden ook erg nieuws-
gierig.
"Het is kerstavond", kom
jongens dan qaan wij naar
de boom ki j ken, rdant ik
kan het niet geloven wat
ju11ie allemaa1 verteld
hebben". Zo gingen ze op
weg. Het was al donker. Ze
liepen dicht bij elkaar.
Daar kwamen ze op de open
plek aan op de Duno. De
grote boom stond er nog.
Maar dit kan ïneke nooit
zien zo, rr grote boom in
het donker. Maar wat was
dat in het donker. . . ze
konden hun ogen nj-et gelo-
ven. . .

Opeens vras de boom hel-e-
maaL verlicht met weI dui-
zenden kleine lichtjes. En
daar kwam Groenoogje ook
aan. Ademloos stonden ze
te kijken. "Mooi hè", zei
Groenoogje. En een traan-
tje van blijdschap kwam
uit ziln g.roene oog jes.
waar komen die lichtjes
vandaan? ?

Daar haci Groenooqje voor
gezorgd. Zijn vriendjes de
glimwormpjes had hij het
verhaal verteld van ïneke.
En zij zaten nu in de boom
te glimmen. . . zo mooi. .
En ïneke - zi) za|- achter
het raam-. Ze zag de
prachtige boom, haar boom.
De mooiste kerstboom die
ze ooit gezien had. Ze
voelde zich helemaal ge-
lukkig. Ze maakt.e het raam
l-os en riep heel hard "Be-
dankt Groenoogje, be-
dankt".

Rita van Muilekom.

""1
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Op bezoek bii. . .

f n dj-t greval kwam Klaas
Wolberts bij mij op be_
zoek. K1aas was vol_ l_of
over zi;n kerstbomenver_
koop en hij vertelde mij
over de f i jnspar,. in de
volksmond kerstboom ge_

noemd.
De normale fijnspar groeit
in vj-jf jaar tijd een me_
ter om vervolg.ens drie
jaar -l-ater een hoogte te
hebben bereikt van totaal
twee meter. Het eerste
jaar moet 1ang.zaam g-aan

zonder toevoegingen en
zonder het wieden van het
onkruid om vorm te geven
aan de boom en de groei te
drukken. Op een speciale
zandbodem staan d.e speci_
aa1 voor kerst gekweekte
bomen.
De bomen die Kl_aas ver_
koopt komen uit de Àchter_
hoek Zeddam, Sa11and..
Speciale grote bomen van
we]- 2V2 aqa 3% meter worden
in Limburgr gekweekt.
KersLbomen ziln de fijn_
§Par, de zilverd.en
(:picea) en de Servische
den (:picea Omorika) . Ver_
der is er nog de blauw_
spar. Deze komen uit het
Zwarte Woud of uit Luxem_
burg. Maar ze worden mond._jesmaat geleverd in ver_
band met de hoge i-nvoer_
rechten. A1 deze bomen
worden speciaal voor Kerst
gekweekt.
De heer Verhol-t kreeg zorn
acht jaar geleden een ver_
gunning om in Heveadorp
kerstbomen te verkopen en
Klaas doet dit dan al- achtjaar.Hij is begonnen ophet schoolplein. Toen de
eerste nieuwbouwwoningen
kwamen, is hij aan de
Beeklaan ( u weet wel waar
het gifbus bord en het
aanplakbord staan) begon_
nen. De .l_aatste drie jaar
verkoopt hij ook kerst_
stukjes. En hij doet dit

met veel plezier en hoopt
dit jaar weer eens ouder_
wets met vee] sneeuw de
kerstbomen te verkopen,
want voor kou is hij niet
bang:. Er is altijd een
aardig.e mi jnheer die hem
voorziet van een kopje
koffie. En ik beloof dat
hi j van mi_ j een bor-d er$r_
tensoep krijgt_ (daar hou_
den we je aan. redactie).
Verder geeft. hij nog een
paar tips voor een mooie
kerstboom. Koop je een
boom mel kluit en wi1 je
hem l-ater in de tuin zet_
ten, maak dan een kuil en
doe het zand in een emmer
en bewaar deze in de
schuur of garage. Leg een
plastic zak in de kuil_ en
zet daar een emmer op zí1n
kop in en 1eg er een steen
op (tegen het wegwaaien).
Voor je de boom buiten in
de tuin plant. laat hem
dan eerst even wennen en
zet de boom een dag in de
schuur. p]aats hem dan i_n
de kuil en doe dan het
zand uit de emmer erbij.
Dit geldt ook voor een
boorn die naar binnen gaat.
Laat deze eerst een dag in
de schuur of garage staan.
HaaJ- nooit cle Lop van cie
kerst.boom eraf , want dan
groe i t hi j ir.r de breedte
en niet in de lengte.
i,.Jilt u nog meer weten qa
dan beslist op 15 decembËr

aan de Beeklaan
een boom haIen.
er dan nog veel
vertel.l-en.

Rintai Mulder.

bij Klaas
Hij kan u
meer van

f-I.J. VERI{OLT
!! KERSTBOMEN !!

Op zaterdag 15 december a.s.

Verkoop van keÍstbomen e.d.
aan de Beeklaan te

Heveadorp

HOUTBLOKKEN
VOOR OPEN HAARD
OF KACHEL.

Jbr. Ncdcrmcycr vrn Rornthrlweg Et
ó[,62 Tt OottcÍbcd(
Tct Gi . J3 44 48
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Ingezonden artikel

ReacLie van de CDA-fractie
g'emeente Renkum op het
vers1ag,, in ,L Heveaantje
van november, van de heer
P. de Bruijn van het ge-
sprek op 22 oktober j1.
van de heren Beuker en de
Bruijn met de CDÀ-fractie.

Doef van het gesprek was
elkaar te informeren en
arqumenten te verduidelij-
ken.
Naar onze mening werd er
op een open manier gedis-
cussieerd, waarbij ied.er-
een ruimschoots de gele-
genheid heef t giekregen
vragen te stel-len en op-
merkingen te maken.

Wij hebben de gedachten-
wisseling als positief
ervaren en hadden ook de
indruk, gezien de opmer-
kingen aan het eind. van de
bijeenkomst, dat de heren
de Bruijn en Beuker het
gesprek nuttig vonden.
Uit het verslag blijkt
edhter het tegendeel, wij
vragen ons dan ook af
waarom dit ons niet direct
na afloop van de bijeen-
kornst is meegedeeld.
De f racti-e is dan ook te-
-Ieurgesteld over de teneur
en de inhoud van dit ver-
s1ag.
Wij betreuren het dat in

het verslag slechts enkele
puntení en dan nog van
ondergeschikt belang, uit
de bespreking de aandacht
hebben gekregen.

Vandaar dat- wij het zeer
sportief van de redactie
vinden dat wij in de gele-
genheid worden gesteld
onze mening over deze
kwestie te geven.

Dat de bewoners van Hevea-
dorp g.raag zien dat Hevea-
dorp a1s zelfstandig dorp
erkend wordt kunnen wij
ons goed voorstellen.
Feitel-ijk probleem hierbij

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

Holel 'DREïER00R0"
Voor al uví recsptler, dlnerB,

koÍÍletaÍclg on - let oP...
KOUDE BUFFETTENI

Graaí van Rechterenweg 12
OOSTERBEEK
N.S. Station - Eindpunt lijn l

A. van der Straaten
Teleíoon 33 31 69

is dat het begrip "dorp"
niet gedefinieerd is en
ieder daaraan zí)n/haar
eig'en betekenis kan toe-
kennen.

De wens van de Heveanen
heeft een praktisch knel-
punt omdat inwilliging
daarvan tot aanpassing van
de postcodes zal- moeten
Ieiden. Dit brengt f inan-
ciële kosten voor de ge-
meente mee, maar ook voor
ta l- van bedri jven en
( ove rhe ids ) insteJ-lingen
aangezien zi) dan hun
adressenbestanden moeten
wijzigen.
Dat betekent dat inwilli-
gi-ng van het verzoek zowel-
financieel als bestuurlijk
verantwoord moet kunnen
worden.

Voor de gemeente zelf zal-
dit financiële Iasten met
zich mee brengen en gege-
ven het feit dat je het
geld maar een keer kunt
uitqeven bet.ekent dit dat
andere noodzakelijke zaken
achterweg'e bli jven.
Kosten die anderen moge-
Iijk moeten maken dienen
bestuurlijk verantwoorcl t_e
kunnen worden, arg:umenten
voor deze verant_woording
zí3o tot. nu toe niet aan-
qevoerd en dat betekent.
,Cat eerr pr-ecer:i.entwe::king
kan ontstaan -

Dit zou kunnen betekenen
dat. elke wi jk j.n de ge-
meente Renkum een derge-
lijk verzoek aan de Raad
zou kunnen doen en dat aan
zo'n verzoek dan gevolg
moet. worden g-eqeven.

Op grond hiervan zoo men
kunnen concluderen dat de
CDA-fractie vindt dat het
verzoek van Heveadorp niet
rnoet worden ingewilliqd.

Daar staat echter tegen-
over dat onze f ract ie
waarderinq heef t voor de
saar.\oriqheid en g.emeen-
schapszir^r van de bewoners

Vermoelde
ën of

pijnlijke voeten?

Bel dan 336491

of kom even langs

om een aÍspraak te maken

op Dunolaan 26

WillioVel]1]aë
Gedipl. pediore
Dunolan 26
Heveadorp
teleí@n;336491
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van Heveadorp zodat wij
hun wensen zouden willen
honoreren.

Voordat wij a1s fractie
tot een definitief stand-
punt komen wi1Ien wij ech-
ter meer duidelijkheid
hebben over de financiële

gevolgen van een dergelij-
ke beslissing.

Het College brengt deze
kosten momenteel_ in bee1d,
pas daarna nemen erij een
definitief standpunt in.

Wij hopen met bovenstaande
onze opvatting hierover
verduidelijkt te hebben.

Namens de CDA-fractie,
drs M. Lamers-Stràter
secretaris.

Europa, europa (3).

Op school, .'vroeg-ert', was
de geschiedenis veilig
opgeborgen in boekjes en
boeken. Na één of twee
l-esuren werden de feiten
weer dichtgeslagen en in
de tas gestopt.

nieuwe media de Europese
geschiedenis van gisteren
herschreven. Met name de
geschiedenj-s van Oost-Eu-
ropa wordt in een niet
aflatende stroom van
radio- en televisierappor-
tages opnieuw gemaakt.
De Soci-alistische Een-

heidspartij van Erich Hon-
necker met zijn Stasi
blijkt net zo weinig het
socialistische ideaal- na
te hebben gestreefd als
Margareth Thather of Hans
I,'Iiege1. Dikke villa, s ach-
Ler zwaar bewaakte muren,

TETTTTTEEEEI IEEEEISE

ERYI ËE\/ ,ffiL E!EEE!FE rl--J_ry EAutocbntrumr Alrtocenuum Ii pËrËn BoEKHonSr E
f rOUpË*sffrgf,t,0drrEcTd.G3{0i09 Ei =rffi-, E
f o, Alhkhrmwtlrorcrldígmln. --_ o,,**t5flffiïff*urrrar ITTTI TTITITTIIITETËIIIIII-
f n de k.l-as kon je g.erust
slapen, want het mooie van
geschiedenis is dat wat
gebeurd is niet meer ver-
andert. Je kunt het altijd
nog' lezen. liefst morgen.

Maar vandaag wordt via de

Wii hetenu
warmwelkom
De betere suna's van Ncdedand hebbq zich
nu vercnigd in de Saum Allimce. fler al u dan
ook niet vcóuen dat ook oue suna bii de
Sauna Alliance is a.angclotcn_

,11
I >íSAUNA
7D:myNBERc

iïïï?'ï.i;.*r4 n tu'

SAUNAI$Ë[IANcE
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waren affeen voor de leden
van het Politbureau weqg.e-
1egd.
Terwj-jl- het vol1e zich in
ziln eigen ind.ustriëIe
vuif omwentelde, was qe-
nosse (in het Duits met
een hoof dl_et.ter) Erich op
I acht .

De Oostduitsers blijken
bedrogen,' voor de tweede
keer in vijftig jaar. De
nieuwe geschiedenisboeken
zul1en de sloop van de
Vo.l-kskammer laten zien of
Genosse Egon Grenz die
zijn BMW 321 met turtlewax
van Oostduitse roet staat
te ontdoen.

"Gorbi, Gorbi",- Duitse-
Russische vriendschap, a1s
Duitsers Gorbatsjov bij
zi1n recente bezoek aan
Helmut Kohf staan toe te
juichen. De laat.ste Duits-
Russische s amenwe rking
(buiten die met de DDR)
was tussen Stalin en Hit-
ler.
Go.rbats jov is hoop op
duurzame vrede, de zeker-
heid van verlichte ge-
schiedschrijvers. Want ook
de Sovjet-Russische ge-
schiedenis behoeft. her-
schri jving .

Ook de Russen lijken be-
drogen. De i_dylle heef t
echter zo'o 10 jaar stand
gehouden. De ',macht van

het volk. b1i jkt nu de
macht aan de nomenklatura
ciie zich beschermd wist
door een verfijnd netwerk
van "psychiatrische in-
ri-chting'en". werkkampen en
filialen van de KGB.
De geschiedenis bfikt te-
rug en schrikt van zich-
LCLL.

De Europese geschiedenis
is een moeilijk verhaaL.
Dacht ik met dat boek in
mijn tas eindelijk te we-
ten waar de grens tussen
vrj-end en vj-jand 1ag, er-
gens bij de Unter den Lin-
den in Berlj-jn, blijkt ook
dit gegeven niet meer te
kloppen.
Nog in 1987 , toen Michael-
Gorbatsjov zijn veel-beIo-
vende "O perestrojke i
novom mysijlenii (over
verandering en nieuwe ge-
dachten) schreef, sprak
hi j nog' : rt En momenteel
bestaan er twee Duitslan-
den, een feit dat wordt
erkend door international-e
verdragen. Een realistj-sch
politicus kan zich aIleen
hierdoor laten leiden en
door niets anders,..
Europa herschrijft haar
geschiedenis en wij zí1n
er getui-ge van.

PdeBruijnN

De herderties laqen bii
qeqhte

Met kerstmis krijq ik a1-
tijd het gevoel over me
van kaars jes, hromen met
glimmende bal1en, engelen-
haar en flonkerende licht-
jes. Onder zo,n boom hoort
traditioneel dan ook een
stalletje met enige her-
dertjes, Jozef, Maria, het
kindeke Jezus en verder
vooral_ veel dieren erom_
heen (hadden die gehoopt
ook eindelijk verlost te
worden?) . Uiteraard dient
er een ezel aanwezig. te
zí1n, ong.eveer zoals $ri j
een auto voor de deur heb_
ben staan. Behalve die
ezel moeten er in ied.er
geval ook een aantal
schaapjes ziln (want die
hadden de herdert.jes, die
bij nachte hadden gelegen
natuurlijk niet in het
ve.l-d l-aten staan) . Verd.er
zíe je bij een stalletje
zelden een ander dier,
soms een verdwaalde o1i_

fant (vermoedelijk meege-
nomen door één van de drie
koningen) of zelfs een
giraffe (?) . Ezels en
schapen. Waar kom je ze
vandaag nog tegen. Spreek-
woordelijke eze1s, ja, die
zi1n er in overvloed,
kijkt u maar eens om u
heen. Spreekwoordeli j ke
schapen ziet u voorname-
f-i j k op het drog'e, ook
daar zijn voorbeelden van
te over. Echte eze1s, u
weet wel, zot n te klein

ï'"'í'""'firtrhlÀ"H
schreeuwt aIs je er net
met je rug na toe staat,
zie je teg'enwoord.ig aIleen
nog op een kinderboerd.erij
(is die er eigenlijk in de
gemeente Renkum?). Echte
schapen zie je. . .

Ja zowaar, niet eens zo
ver hier vandaan, in Rhe-
den, is nog een echte
schaapskudde, die regelma-
tig onder begeleiding van
een heuse schaapherder met
honden op de Rhedense hei-
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de. de Rozendaalse heideen de Zijpenberg het gras
tussen de heideplanten
uitgraast. Dat onder_
scheidt het schaap van deandere g.ra zers, hi j eet
l.: gras r{eg tussen deheideplanten. zodat deheidevel-den niet overwoe_
kerd raken. Een schaaps_
kudde heeft dus een dubbe_le functie,. ten eerste ishet een schaapskudde (leuk
voor schi.Iders en f otogra_
fen) en ten tweede onder_

staat een lammetje teadopteren. U kunt nu dusuL, eigen schaapje (s) ophet drogre tri jgàn, Oooidaar één of meer lammetjeste adopteren; een soortfoster parents pIan. Wijzí7n u inmiddels ,oo.g.1
g'aan en eind januari, be_gin februari dartel_t Heve_aantje vrolijk over deheide. Wij vragen u, doehet ook. [.Iat komt beterovereen met d.e kerstge_dachte dan deze diertjesde heJ-pende hand toe testeken, dan hebben hunvoorvaderen tenminste nietvoor niets bij het sta1le-tje gestaan.

Maarten Meijer C1uwen

Wij steunen de Rhedense
.lammetjesàf25-

gende.raa*/naíen: " -"'
schaapskudde graag en adoptereirWij kiezen daarvoor de vo1_

1)

2)

?\

I

)

Wij hebben een
s a 4 e o r sz : ". rt..""o*ïï.'n, n.ïït ;,"#:*' op bankrekeningr

ÍJ .....r..

Naam

Adres

Postcode

Woonp-laats :

N.B. Deze bon inzenden naar

houdt het de heidevelden.
Helaas brengen g.een vanbeide activiteiten veelgeld op. Toch moeten deschapen ook we"l- eens bij_gqvoerd worden en is ergeld nodig voor een die_
ra- r rIrvraq L uD . r_r l_S naar eenmog,eli j kheid grezocht. hieriets aan te doen en men ismet de volgende uniekeoplossingr gekomen. Deschaapskudde is onderge_

bracht in een stichting endeze stichting ste.It u in

Stichting Rhedense Schaapskudde
Postbus 14
6990 ÀÀ Rheden socn

-1 6-
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Europa

Àans,luitend aan de artike-
Ien van mijn bijna-buurman
Pauf de Bruijn in de vori-
g'e twee Heveaantjes wiI ik
ook iets bijdragen aan de
Europe se gedachte l_n
Heveadorp. Want elke dag
komt de Europese eenheid
een beet.je dichterbij e.,
grijpen de beslissingen op
Europees politiek niveau
steeds meer in in ons per-
soonlijke leven.
Door mijn werkgever was ik
eind oktober in de gele-
genheid gesteld. om een
driedaagse studiereis naar
het Europese parlement in
Straatsburg mee te maken.
Paul de Bruijn gaf in zijn
vorig artikel al aan d.at
de hoogste Europese macht
fiqt bij de Raad van Mi-
nisters. Bi jvoorbeel-d. de
twaalf ministers van Mi-
lieuzaken bepalen giezamen-
lijk de milieunormen, die
in a1le twaal-f aangesloten
l-anden zu.Ilen geJ-den. De
voorbereiding en naderhand.
de uitvoering van deze
besfuiten gebeurd qroten-
deels door de Europese
Commissie en haar circa
25.000 EG-ambtenaren in
Brussel. De derde groep
die directe invl_oed. op de
Europese beslissingen uit-
oefend", is het Europese
Parlement. Hoewe] dit par-

lement de meest democrati-
sche groep in het besluit-
vorming.sproces vormt - het
is rechtstreeks gekozen
door de circa 325 miljoen
Europese burgrers r heeft
het nog steeds veel minder
te zeggen dan de Raad van
Ministers. De dernocratie
moet dus nog groeien in
Europa en dat is ons afler
verantwoordeli j kheid.

Op weg naar Straatsburg
deden 'we eerst Brussel aan
waar een stafmedewerker
van Europees commissaris
Andriessen (onze oud-mj_-
nister van financiën) ons
informeerde over de rela-
tie tussen de Europese
Commissie en het Europese
Parlement. In het kort
kwam zijn verhaal erop
neer, dat het parlement
a1l-een maar tastig is,
vertraging veroorzaakt in
de Buropese besluitvorming
en "dus,' de sne1le een\^ror_
ding in de weg staat. Ver-
der had hij een zeer lage
dunk van het Europese ge-
voel van de Britse Conser-
vatieve parlementariers.
Stof genoeg om over na te
denken tijdens de lange
busrit naar Straatsburg.

De voJ-gende dag kende een
druk programma, waarin
ontmoetingen met Europar-
lementariërs centraal

-18-
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stonden. We hebben gespro-
ken met. vier Nederland.se
Europarlementariërs van de
drie belangrijkste poli-
tieke richtingen, een
Duitse Gröne en een Britse
Conservatief. In Lwee za-
ken waren ze al1emaal op-
va1.l-end eensgezind:
1 De Europese eenheid moet

er komen,-
2 Het Europese parlement

moet meer bevoegdheden
krijgen.

Wat het eerste punL be-
treft zal de invoering van
een gemeenschappelijke
markt en één Europese munt
een extra stukje welvaart
aan Europa g'even en zull_en
oorlog'en, zoaf s we in de
eerste he]-ft van deze eeuw
gekenC hebben. ondenkbaar
zijn.
Wat het tweede betreft za]-
een versterking van het
Europese parl-ement. ook een
vergroting van het d.emo-
cratische gehalte van de
Europese politieke be-
s luit vo rming betekenen.
Gaandeweg de gesprekken
met de Europarlementariërs
werd het mij steeds d.uide-
lijker waarom de stafmede-
werker van Andriessen zul-
ke onsympatieke dingen
over het Europarlement
gezegd had. De oorzaak
ligt in de te geringe in-
vloed van het parlement.
Het Europarlement heeft

geen beslissingsbevoegdhe-
den. A1s een RaacL van Mi-
nisters een besluit wil
nemen of a1s de Europese
Commissie richtlijnen (:
Europese wetten) opstelt,
moeten zí) eerst een ad-
vies vraglen (en kri jgen I )
van het Europese parle-
ment. In feite heeft het
Europarle:nent adviesbe-
voeghe j,d. Het is niet me-
de-wetgever, het heeft.
initiatiefrecht, het heeft
geen zegigenschap over de
benoemj-ng van de leden van
de Europese Commissie,
noch van het Europese Hof
van Justitie of de Europe-
se Rekenkamer. Ook is er
geen Europees parlementair
enquéterecht. Vrijwel de
enige macht die het Euro-
pese ParlemenL heeft, is
het weigeren om advies uit
te brengen. Zonder advies
van het Europese parl-ement
zijn bestuiten van de Raacl
van Ministers of de Euro-
pese Commissie niet ge1-
dig.

Aan het e j_nde van de dag
kregen wij de gelegenheid.
een uur op de publieke
t.ribune een parlementszit-
ting bij te wonen. Juist
in dit uur ontspon zich
een heftige discussie tus-
sen de Nederlandse Euro-
parlementariër Jessica
Larive en de voorzitt.er



van de Europese Commissie,
Jacques Delors. Daags te-
voren had de Raad van Mi-
nisters (van Buitenlandse
Zaken) een hulp- en samen-
werkingsverdrag getekend
met Roemenië. Gesteund
door veel- collega-parle-
mentarièrs van diverse
po-1.itieke richtingen pro-
testeerde zi) fe1 teqen
het feit, dat in het ver-
dratT geen paragraaf over
het respecteren van de
mensenrechten in Roemenië
was opgenornen. Daarbi1
dreigde zí) met een motie
om het parlernent geen ad-
vies over het vercirag. ult
te -Lat.en breng'en, zodat
het verdrag' ni et zou kun-
nen worden uitgevoerd.

Zolang het Europese Parle-
ment vrljwel al-leen maar
een adviesrecht heeft.
moet het wel- met dit soort
absurde blokker:ingen wer-
ken. Voordat de Europese
Economische grenzen per 1
januari 1993 volledig open
giaan en de ene Europeae
MunL per 1 januari 1994
wordt ingevoerd, is het
dringend noodzakelijk, dat
het Europese parlement
meer mede-besl-issingsbe-
voegdheid kri jgrt.
Al- zrln we allemaal maar
eenvoudige burg'ers, toch
kunnen wij daar een steen-
tje aan bijdragen door

deze zaken aan de orde te
stellen bij onze eigen
politieke partijen en bij
spreekbeurten van politie-
ke kopstukken in onze re-
gio. Het gaat om de demo-
cratie van zot n 325 mil-
joen mede-Europeanen.

A propos, de Britse Madam
That.che:: bleek slechts
t wee aanhang"ers onder de
37 Conservat ive-Europarle-
mentariërs te hebben. Met
het recente vertrek van
deze beeldbepalende dame
zal het Verenigd Kon j-nk-
rijk een positievere hou-
ding gaan aannemen ten
aanzi en van de Europese
eenwording. Ook zijn twee-
de opmerking zal de staf-
meder^/erker van Andriessen
moeten herzien.

Intussen zit ik nog met
Duitse, Franse, Luxemburg-
sor Belgische en Neder-
Iandse muntjes, die ik van
deze driedaagse reis heb
overg'ehouden. Die ene Eu-
ropese Munt mag er wat mij
betreft morg'en a1 kornen.

Martijn Oomkes.

_)^_ -2L-

NIEUWJÀÀRSBORREL

Op 5 januari organiseert
't Heveaantje wederom een
nieuwjaarsborrel voor He-
veadorpsbewoners. Traditj_-
oneel- wordt dit gehouden
in 'De Valkenierí, ons
aIlen we1 bekend. De op-
komst vorig jaar was I 40
personen en dat_ vonden wij
wat Le weinig. We hebben
toen ook het commentaar
gehad dat de aankondiging
niet duidelijk genoeqJ was,
zodat we er deze keer maar
eens wat meer ruimte aan
wijden. Tevens heeft de
-redactie in haar wijsheid

besloten, dat elke bezoe-
ker uit Heveadorp afkom-
stig door ,L Heveaantje
een drankje aangeboden
kri jgt. Nu bleek d.at het
bestuur van de bewoners-
vereniging dezelf d.e wi j s-
heid bezat zodat u bij
binnenkomst rekenen kunt
op zeLfs twee (21 gratis
drank jes. AIs dat gieen
reden is cn op 5 januari
om 16.00 uur massaal naar
de Valkenier te trekken,
dan weet ik het ook niet
meer,' dus tot dan ! !

Maarten Meijer C1uwen

Loachrooo-Ra$tutttr-Kofiluàop

'De Yalkenier'

.Do treditio vordt yooÍtgozot

Olt zatordet 5 Jtnuarl l99l b cr ycct dc

I{oveadorp aÍeawÍaarsborrol !
U bcnt yolkom ï.nrÍ 16.00

Ultcnerd vordt yooÍ oon htpJo gazoréd
Do botonortrctcalrlat oa 't rrorctaarJc ,cvcD d. ..t ta rtcc dt ztJk,
Gdrit ua b. ,ltb t ntt ktdo, dus kOmt ilIon

U tant nrtuLÍItJtt ,ltlJd Nl oD, tcracàt t@r nDaL dtuct
hturTofto., Gt HÍtlfrz, te.toa opoa rraaÍ tl.JO



RECTIFICÀTTE.

ïn het vorige Heveaantje
(nr. 13) stond bij het
artikel Groen winterhart
vermeld dat de dia-avond
op 24 januari zov worden
gehouden. Dit moet zí1n:
22 ianuari! ! !

Daarom nog' eenmaal:

Groenclubagenda - uw aqen-
da

- zwerfafvaf opruimen 15
december 1990

- dia-avond 22 januari
19 91

- nestkasten bouwen 23
februari 1991

- natuurr^/andeling medio
april/mei 1991
groenbeurs 4 mei 1991-
waterkijken medio mei/
juni 1991

De groenclub

Heveanen beëënkt!

Tijdens de jaarlijkse col-
lecte van Jantje Beton is
in Heveadorp en omstreken
f 1399,30 opgehaald door
collectanten. De helft van
dit bedrag komt ten goede
aan de peuterspeelzaal de
Wip Wap in Doorwerth.
Bij deze wil1en we u alle-
rnaal hartelijk bedanken
voor uw bijdrage.

Oudercommissie de giip Wap.

De groencl-ub wenst u. . .

Prettige Kerstdagen
en een

Gelukkig Nieuwjaar.

Ineke Hoekerswever, Sjef
Janssen, Ineke van Rhee-
nen, Antony Marcelis, Nan-
cy Sondaal, Luuk Vos, An-
nette van de B1aak, Bal-
dwin Cornelisse. Cora
Drijver, Rob Abbenhuis en
Ingrid Corne.l-isse.

_)a*
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I'í!I+eu-vriende].iik huis_
houden.

Omdat tijdens groenclub_
vergaderingen ook het mi_
lieu telkens om de hoek
komt ki j ken, vroegen ere
ons af of we er zel..f iets
aan zouden kunnen doen, ofdat we wachten tot de
overheld waL gaat doen.
Toen ik er met vrienden
over sprak was de reactie
meteen "waar begin je
aan". 60% van de mensen is
toch niet t.e bereiken. Van
de 40? die af en toe i-uis_
tert naar informatieve
programma, s op radio en
t.v. is hoogstens 10? be_
reid er misschien eens
over na te denken (zolang
je de vaatwasser en de
tweede auto het huis niet
uit.praat ) . Maar daar wi1
ik het nu niet over heb_
ben. Laat ik beginnen bij
het toilet. In de meeste
huizen is de situatie ver_
re van ideaal, de meeste
luchtjes komen eerder degang in dan dat ze door
het raampje naar buiten
g'aan. Maar is een lucht_
verf risser dan de opJ-os_
sing? Is d.at dan zo lekker
of echt nodig? Bij ons
staat altijd een restje
after shave of parfum waar
vre op uit gekeken zí)n,
maar wat nog prima voldoet
als luchtverfrisser. Ver_

der staat er een stompje
kaars met lucifers. Voor
de zitting van de grote
boodschap begint, kaarsje
aansteken en van vieze
luchtjes za:' je nauwelijks
iets merken. Dan de toi-
letreiniger. Kan niet zon-
der? Kom nou ! Geloven we
het nu zelf dat onze gast_
vrijheid is af te lezen
aan het blauwgekleurde
spoelwater? De reclame
rept met qeen woord over
de af valberq noch over cje
extra toevoeging van che_
micaliën aan het toch aI
veel geplaagde rioo1. Als
Íre nu de onvermi jdeli jke
kleine wasjes met de hand
doen en het sopje wat o-
verblijft door het toilet
gieten in plaats van door
de gootsteen. de borstel
erdoor en ons W.C.tje is
schoon. Kunnen ook de an_
dere agressieve schoon-
maakmiddelen hoe groen
verpakt ook in de winkel-
blijven. Tot slot nog een
spaardertje voor beurs en
milieu. AIs de dure fles
glassex leeg is, vul- hel
dan 3/ q met goedkoop af-
wasmiddel en U met spiri-
tus. Net zo goed, drie
maal zo goedkoop en weer
een plastic fles minder
weg te gooien. Volgend.e
keer nemen we de keuken.

De groenclub.



De tuinen van
Heveadorp

Afgelopen zomer
ziln door cie Ko-
ninklijke Maat -
schappij Tuinbouw
en Plantkunde
afdeling Arnhem
en omsLreken de
tuinen van onder
andere Heveadorp
weer bekeken. Dit
laar viefen er
twee -in de prij-
zett, namelijk
Dunol-aan 43 met
een 4" prijs en
Centrurnlaan 1
zeffs met een 3"
prijs. De redactie van ,t
Heveaantje gefeliciteerd

hierbi j
harte.

de winnaars van
Op de fotoís komen

de tuinen er lang
niet z.o prachtig
uit aIs in werke-
lijkheid, maar
het geeft in ie-
der geval een
idee hoe het er
uit ziet. Mis-
schien is het een
idee voor de
Groencfub om een
artikeltje met
wat adviezen over
tuininrichting te
schrijven zodat
we volgend jaar
nosmeer
prijswinnaars
hebben...
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Verkeersconrnissie .

Al-s verkeerscommissie kun-
nen wij u het volgende
meede.l-en betref f ende de
Seelbeekweg:
Deze zal binnenkort worden
uitgebreid met een "voet-
pad". Dit zal gebeuren aan
de zijde van d.e begraaf-
plaats.
Het voetpad za\ een breed-
te van 1.50 m krijgen en
het za1 tegen de weg komen
te 1j-ggen, iets hoger zo-
dat de auLo, s/bussen en
bromfietsers er niet op
kunnen.
Ook de Seelbeekweg zelf
zal een verandering onder-
graan.
De lange bocht vanuit He-
vead.orp naar Doorwerth zal
verdwi jnen zod.at de vreg
haaks op de Oude Ooster-
beekseweg komt te liggen.
En de voorrang.ssituatie
veranderd ook, zodra de
reconstructie klaar is
heeft a] het verkeer op de
Oude Oosterbeekse weg
voorrang.
Terugrkomend op het voet-
pad, er zal een strook
groen langs de Seelbeekweg
verdwijnen voor het voet-
pad, maar ook voor een
hemel-waterafvoer welke
uitmondt op de vijver te-
genover de Seelbeekweg.
(zie schets) . De over-
steekplaatsen zu11en dui-

delijk worden gemarkeerd
door micidel van kanalisa-
tiestrepen zowel boven aan
de Seelbeekweg a1s beneden
bij de oversteek over de
Oude Oosterbeekseweg.
Het oude voet/bospad
blijft gehandhaafd, maar
wordt niet meer ond.erhou-
den.
U kunt het plan op de
schets i;ekijken. Kosten
van het uit te voeren plan
door de gemeente is
i 260.000, -

Betref fende Heveadorp.

De verkeerscommissi_e He-
veadorp is aI geruime tijd
bezig om Heveadorp en met
name de Beeklaan/Dunolaan
veil j-g Le maken.
Er is een voorstel geweest
voor een woonerf. De ge-
meente heeft dit een hele
poos bekeken en beluisterd
en tenslotte afg.ewezen,
waarom? Omdat het. a) te
veel- kost en b) er te veel
voor moest worden gewij-
zigd en ook omdat men in
heel Nederland. aan het
terug komen is van het
inrichten van woonerven.
Tijdens een vergadering
met de gemeente (afdeling
Verkeerszaken en de heer
Boekhorst) is er een nieuw
UNIEK plan geboren. Waarom
uniek, omdat dit in de
gemeente nerg'ens te vinden
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is en het een proef zal
ziln om het e"lders in de
gemeente ook u.it te voe_
ren.
Hevead.orp lras de plaats
waar dit kon gebeuren.
Er is een plan opgezet en
voor de Raad gebracht voor
goedkeuring. De uitslag
was op 16 november 1990
waarin de Raad accoord
9ing, ook \^ri j werd.en in
kennis gebrachtf "uit-
voering 1991".
Wat is nu de bedoel_ing van
dit unieke plan en wat is
het.
Heveadorp krijqt een 30 km
f imiet op af Ie weg:en.
Hiervoor zul1en er een
aantal aanpassingen nodig
zi1n, maar deze ziln niei
zo ingri jpend a.l_s bi j een
woonerf.
Wat is nu het verschil
tussen een woonerf en een
30 km-zone. Nu eenvoud.ig
gezegd is het zo dat oplin
een woonerf een voetganger
voorrang heeft en dit is
niet zo bij een 30 km-zo-
ne.
De verkeerscommissie was
toch blij met deze aanpas_
s ing, omdat r^/e de goed.e
kant opgaan voor een vei-
1ig dorp.
En omdat het om een proef
gaat zal de gemeente cq.
politie er op toe qaan
zien dat men d.e maximum
snefheid niet over_

schrijdt.
Wij kunnen nog niet con_
creet zeggen hoe het exac_
te plaatje eruit gaat
zíen, maar zodra wij enj_ge
informatie hebben zuIlen
wij dit aan u meIden.
Tussen haakjes wil.l_en vrij
u nog' even melden met het
oog op de winter d.at de
g'emeente ons heeft meeg:e_
deel-d dat aIle hellende
wesen j-n Heveadorp zijn
opgenomen in het strooi-
plan.
Tot zover de meded.el_ingen
uit de verkeerscommissie.
Verder wiIlen wij u bedan_
ken voor het vertrouwen
dat u het afgelopen jaar
had en wj-j hopen dat u net
als wij tevreden bent met
de behaalde resultaten. We
kijken uj-t naar een veilig
Heveadorp in 1991. Voor
iedereen een veilige Kerst
en een veilig en gezond.
1991.
Mochten er nog vragen ziln
over de Seelbeekweg en/of
Heveadorp (30 km-zone)
wilt u deze dan (graag
schriftelijk) indienen op
Beeklaan 19.

Namens
sie,

S.Mei jer
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de verkeerscommis-
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C.ï{.S.-contruissie.

Wij wi11en en kunnen u nu
ten aanzien van d.e natte
ke.Iders in de rietenkapwo-
ningen het volgende me1-
den:
À11e grindcovers wor<len
verwijderd en met leemhou_
dencle grond weer opgevuld.
Daarop komen tegels welke
aflopen naar de tuin.
f n de kelders zal i-ndien
nodig de oude stuclaag
worden verwi jd.erd en een
nl-eLlI^/ ( vo cht we rende )
stuclaag worden aange_
bracht.
Dit is ons door cie heer
Dobbe, hoofd. technische
dienst meeged.eeld in no-
vember 1990. Iedere bewo-
ner van een rietenkapwo_
ning zal- bericht ont.vangen
over het. hoe en wanneer.
(Wilt u ons op de hoogte
houden of dit wel ge-
beurt ! )

Verder is in de begroting
van het C.W.S. voor vol__
gend jaar een grote op_
knapbeurt voor d.e achter-
paden/steegjes opgenomen.
Bil dit vers_Iag vind u een
brief waarin wij uw mening.
vragen omtrent de mogelij_
ke omzetting r,r6n de C . W. S .
van st.icht j-ng naar vereni-
ging. Dit is puur voor ons
een onderzoek om een in_
druk te krijgen hoe u als
huurder van het C.W. S "

erover denkt.
Wift u de antwoordstrook
invullen. Deze komen wij
een dezer Cagen dan bij u
ophalen. Bij voorbaat dank
voor uw medewerking. U
kunt de antwoordstrook ook
op
Beeklaan 19 of 4l in de
bus doen"
A1s C .li . S-cornmissie wensen
wi j u nu iilvast een zal,íg
kerstfeest en een gezond.
en gelukkig 1991 toe. Wi j
hopen dat wij ook in het
komende
wat voor

verenigings j aar
u moqen bet.eke-

nen.

F. DorresLeyn
J. van de Laan
S. Meijer
C" van de Mo1en



Nampns de gezamcnl i jkc Huurdersbelangenveren i9 ingen in de
geneente Renkue vàn huurderÈ ven voningen van de C.H.S-

6eàchle dames en heren,

Zoals U weel en zoals ook uil de naam vall aí te leiden
is Uor "huigbaas" - de Cenlrale l'loning 9t icht ing Renkua -
een st i cht in9.

Een st ichl ing is een orgànisal i€ die geleid uordl door een
stichtingsbestuur. Zo'n bestur-rr is een zeer zelístandig
uerkende groep dal een beleid kan uitvoeren oàèrop niemand
direct invloed kan ui toefenen en uàarvoor ze' bovendien, aàn
niemand veranlwoording behoe{t af le leggen !

Zo'n situatie is er ook bij de CW9-Renkua I

Hoeuel enkele huurders als "huurdersvertegÉnwoordiEinE" deel
uitÀat:en van hel stichtingsbesluur is hun aantàI te klein om

daadurerk,el i jk inwloed le kunnen ui toefenen op het gevoerde
en in de toekomst te voereft beleid-

Om als hrrurders / beuoners rneer invloed ie hebben op bi
het veFhuur* en onderhoudsbeleid zijn de gezamenlijke
HuurdersbelangenveFenigingen vàn msning dat de Cenlrale
|lmiÍing gtichting ooet rrrorden omgezet in een-Centrale
trlon ing (boun') Veren i g irrg.

In een wereniging hebben de leden (in onze situalie de Ir
"hurrrders") via de rrettel i jk verpl ichte "jaarvergadering"
i nvl oed op het doen en lalen van het verenig ingsbesiuur'
omdat het bestuur verplicht is tenminste I keer per jaar
verslag ui t te brengen ower de act ivi tei ten en resul {àien van
het afgelopen jàaF en oo (bi jv. via een stemming) toestemming
le vragen voor de uitvoering van plannen voor hel nieuue
venenigingsjaar-
In dit streven slàan de gezamen'Iijke HBV's niet alleen, ook
de regering is van flening dat in het kader van de doon hen
ge('renste democral isering van o.a- woningst irht ingen een om-
zetting in een vereniging dningend geurenst is.

Als U, net als tri j, gebruik uilt ma[':en van Uu democralische
rechten en mel ons van mening bent dat de CHS noet uorden
omeezet in een "Vereniging", vult U dan onderstàande
strooh: ià en Stuur die aan Urrr eigen Huurdersbelangenvereni-
ging !

Ja, i[,: ben ook voorstander
taroning 9tichting Fien[,:um in

Naaft + voorletters :

A,l r es

[.loonpl aats

van de onzelting van de Centnale
een Vereniging I

Hànd1el.:ening :
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Stencil- en applicatiecur-
sus.

A1 enige tijd geef ik cur-
sussen in het verven op
stof. Dit doe ik door mid-
del van sjablonen (Ameri-
kaanse stencil_t.echnieken)
en spec-ial-e olieverf . Met
deze techniek kan je op
al-Ierlei materiaal zoals
katoen, T-shirts, sweat-
shirtsí gympen, jeans en
dergelijke verven.
In de cursus leer je:
Tijdens de eerste Ies hoe
je zelf je sjabloon maakt
en de volgende lessen ga
je dan stoffen beschifde-
ren en f ixeren (het $ras-
echt maken van de verf) en
eventueel appliceren.
De hele cursus bestaat uit
6 lessen van 2 uur en
wordt bij mij thuis gege-
ven.
Ben je nieuwsgierig of heb
je interesse, be1 dan voor
meer informatie met Anny
Schoonderbeek, 33 55 46.

Waall zrtten 4e creelreve:
I:nqe4 yal Heyeedqrp?

Zelf ben ik een enthousi-
aste hobbyist. Ík sjablo-
neer op stof, schilder op
zí)de I naai g'raag'í maak
deegpopjes, kook graag en
geef kerstworkshops.
Volgens mij moeten er toch
in Heveadori genoeg: mensen
zí)n met aller1ei andere
hobby's.
Het lijkt me leuk om die
mensen eens te ontmoet.en
en elkaar te stimuleren
bijvoorbeeld om te komen
tot een creatieve tent.oon-
stelling van ons kunnen"
Daar kan weer iets anders
uit voortvl-oeien. Ik ben
bereid een ontmoetings-
avond te org'aniseren in
januari.
Vindt u dit idee l-euk, be1
me dan.

Anny Schoonderbeek,
Beeklaan 26
tel. 33 55 46



Kerstpuzzel

Tijdens de donkere dagen
voor kerst is er altijd
tijd voor een puzzeltje.
Dit puzzelt;e kan u nog
een prijs opleveren ook !

AIs u de puzzel naar beho-
ren oplost verschijnen er
in de dubbel omlijnde vak-
les twee woorden. Lever

deze oplossing voorzien
van uv, naam en adres af
bij de redactie. Onder de
goede inzendingen wordt
een f l-es wi jn verloot. De
winnaar wordt uit de grote
hoed getrokken tijdens de
nieuwjaarsborrel. d.us zorg
dat- u daar aanwezig. bent
als u kans wil maken op
deze prijs !

vertikaal:

'l - centennium
8. vogelproduct

S 9. antieke zaklamp
rï 10. duivenhok

,a w§J t:ï.ïl;;:::,
I fm 3Il ' 3 ' suf ferd

r fl-ï--l-]-ï-l 4. windrichrins
5. drank

S b 6. st_or

r\/t_JL_ I I

horizonraar: lf i-g§ E ;;. ;:;::"'"n

:"*ffi , 13. dorsvloer

5. voorzetsel I I H$].,

1. voorzetsel '' ++1; 14. voegwoord
2. harsachtige stof l+$$-J
3. boom f-l|'ii | 'z4. roor ,. r[=m rl

i i::::;:""schapper 't P r.--,FJ+-
8 . slaappJ-aats I rrsÈ- t,L_-l

9. draagbeugel I I

10. welriekende stof
11. voorzetsel
12. -l-ei-dster
13. bedrijfsgezondheidsd.ienst (afk.)
14. belofte
15. voegwoord

§
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UAN GELDER


