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Van de redactie.

Beste Heveanen,

Alle versieringen die ons dorp een aantal weken heeft omgetoverd tot
een vrolijk tafereel zijn weer opgeruimd. Het volleybalnet en de jeu

de boules liggen weer te wachten tot het volgende toernooi. En we
kunnen weer terug kijken op de vele festiviteiten vanwege het 75-jarig
bestaan.
Hierbij was zeker de tentoonstelling een gÍoot suoces met bezoekers
uit heel Nederland. En de boottocht naar Doesburg werd ook massaal
bezocht. Ze wisten
zeker dat we zou-
den komen, want
er was een brass-
band aanwezig die
onze tocht in
Doesburg muzikaal
omlijstte.
Kennelijk zijn we
nog wat uitgeput
van dit alles, want
de enthousiaste
verhalen blijven
nog achterwege.
ln het volgende
Heveaantje zal hier
alsnog over be-
richt worden. (mits
we de desbetreÍ-
fende auteurs wak-
kel hebben kunnen
schudden).

Vlaggetjesploeg op de versiertoer
(Zie ook kaft achterkant)
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Fotopuzzel.

Ken uw dorp en omgevin$

De vorige foto was een stuk van
het hek naar het landgoed de
Duno. Alle inzenders hadden het
goed geraden. Na trekking
kwam Qetin Demir als winnaar
uit de bus. Hij was de eerste
die "de 75 dubbeltjes" ontving.
En hij was hier zichtbaar blii
mee. Misschien hadden we het
wat te gemakkelijk gemaakt,
vandaar deze keer iets moeilij-
ker. Waar en wat is dit.

Oplossing vorige puzzel: Dunohek bíj Dunolaan
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Milieu-vriendeliik huishou-
den(2)-

ln Heveaantje nr. 14 hadden we
het over het milieu-vriendelijk
schoonmaken van het toilet. De
agressieve reínigingsmiddelen
konden we beter ver weg stop-
pen, hoogstens dienende als
souvenir uit domme tijden voor
later, als onze kleinkinderen ons
verwijtend aanstaren en zeggen
"Wisten jullie dan niet hoe ie
toen al ons leef-milieu verpestten
door dom ge- en misbruik van
totaal overbodige
schoonmaakmiddelen?" We kun-
nen dan naar frisse lucht snak-
kend, hijgend met moeite eruit
brengen "We wisten het niet, het
stond niet op de verpakking"
Maar goed, laten we verdèr gaan
met de keuken. Natuurlijk we
sussen ons geweten met de ad-
vertentiewoorden dat de kerami-
sche kookplaat beter is, lekker-
der kookt, de vaatwasser schoner
wast en minder _ water gebruikt.
Me hoelal! Ja misschien als je
heel traag bent en met wijd open
lopende kraan met veel afwas-
m'iddel je vaat schoon spoelt.
Maar wie zou er zo gek ziin?
Wel eens uitgeprobeerd hoe
agressief het wasmiddel van de
vaatwasser is? Gewoon even
uitproberen door het voor de
handwas te gebruiken en daarna
naar je handen te kijken. Nivea
en Atrix zijn de enigen die la-
chen. Laten we dan maar niet
praten over het uitgebeten ser-

viesgoed en doffe emaille pan-
nen. Nu de vaatwasser het huis
uitgooien? Dat is natuurliik ook
kolder. Gewoon gebruiken tot hij
op is en niet vernieuwen, en
daarna terug naar het teiltje met
afwasmiddel.
En wat te denken van Ajax en
andere schoonmaak-bedenksels?
Gaat snel schoon, dat is buiten
kijÍ. Maar wel eens géprobeerd
een klein lepeltje soda op te
lossen in warm water en daarna
wat afwasmiddel. Werkt geheid
net zo goed, is voordeliger en
spaart het milieu.
En dan tenslotte het energiege-
bruik in de keuken. De meesten
van ons hebben nu eenmaal een
open keuken waardoor de afzuig-
kap onmisbaar is geworden, die
dan wel niet zoveel energie ge-
bruikt, maar wel in de winter veel
warme lucht afvoert. lk vraag me
aÍ hoeveel warmte in de kamer
blijft hangen als we op de plaats
waar de keuken begint aan het
plafond een balk zouden plaat-
sen van zo'n 30 cm breed.

De groenclub.

Oosoorino verzocht.

De fancy fair op 9 mei 1991, met
daarbij de Groenbeurs, was voor
velen een feestelijke gebeurtenis!
Ook voor mij, maar helaas ont-
dekte ik aan het einde van de
dag dat mijn pas gekregen rode
plantenschopie "per ongeluk" was
meegenomen.
lk vind dat flauw en hoop dat
diegene, die er meer van weet,
het bij mij in de brievenbus weer
terug bezorgd!

Gerda van Huijzen-Hoeneveld
Middenlaan 44
Heveadorp

Duivelsolan.

Nu we de vakantietijd tegernoet
gaan en er lange wandelingen en
fietstochten gemaakt kunnen
worden, is hët misschien leuk om
eens te gaan zoeken naar de
tandafdrukken van de duivel.
't ls een oeroud verhaal uit de
tijd van de schepping. ln die tijd
maakte de schepper het koren.
Mooie rechte halmen. Dat kan ik
ook zei de duivel en hij maakte
het riet.
Toen het koren geoogst kon
worden vroeg de duiveÍ wat kun
je er nu mee doen? We kunnen
hiervan brood bakken. Wat kun
je doen met het riet? vroeg de
schepper? De duivel wist niet
wat je nu met riet kon doen. ln
ieder geval was het niet eetbaar.
De duivel maakte zich daar zo
kwaad over dat hii in iedere
riethalm zijn tanden zette. Die
afdrukken die eruit zien als twee
V's naast elkaar zijn nog altijd in
de riethalmen terug te vinden.
Succes met zoeken.

A. Thomas.
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Grqe[ winterhart.

Tot onze spijt is dit verhaal ons
de vorige ontglipt, maar we wil-
len u het in ieder geval niet ont-
nemen. Onze welgemeende excu-
ses hiervoor.

De groenclubavond "Groen VVin-

terhart" op 22 januari 1991 is
een gezellige en interessante
avond geworden.
Na een kopJe kofÍie is de heer
van Huijzen begonnen met een
interessante uiteenzetting over
het voederen van vogels in de
winter.
Hii deed dit op een zeer leuke
manier, voor een goed gevulde
zaal en belichtte zoryel de voors
€n tegens van het voederen.
Na de pauze heett de §tichting
Veluwezoom een zeer moole en
interessante diaserie laten zien
over de Veluvtrè, waarbii bljzon-
dere aandacht voor de toekomst
gerichte beleidszaken. De naar
ons inziens zeer geslaagde avond
zal zeker leiden tot een gevolg.

De groenclub.

IVN-orogramma"

'15 juli 1991:
Polder, meinerswijk
Aanvang: 9.15 uur, liin 5 of 9,
halte 'De Praets' (9.07 uur van
station)
Parkeren en koffie: Cafe Scheers
(Veerhuis).

'19 augustus:
WolÍhezerbeek heide en bos
Aanvang: 9.25 uur, lijn 50, hoek
UtrëchtseYveg-Kerklaan (9.06 uur
van station)
Koffíe: Kievitsdel

16 §eptember:
Kemperheidewandeling
schaarsbergen
Aanvang: 9.30 uur, liln 11, Hijks-
brandweer-Academie aan de
Kemperbergerw€g ( 9.03 uur van
station)
KoÍÍie: PMT.

CWS-cornmissieverslag-

Zoals reeds eerder gemeld is er
begonnen met de opknapbeurt
van de kelders in de rietenkap-
woningen. Voor zover mlj bekend
gebeurt dit netles en is men
tevreden ( er zijn tenminste geen
klachten binnen gekomen). Nu
heeft men al divërse kelders
klaar en wat horen wij!; er wordt
voorlopig gëstopt met de op-
knapbeurt, het geld zou op zijn
volgens de bouwvakkers. Na
informatie bliikt het juist te zijn
dat men voorlopig stopt (waar-
om? geld op of andere reden
niet helemaal bekend.)
Er is wel belooft dat men eind
augustus weer begint een van de
oorzaken: de bouwvakvakantie,
dus we zullen even geduld moe-
ten hebben. Voor een aantal
bewoners zal dít geon leuk be-
richt zijn, want zij hadden al hun
kelder ontruimd zodat men zo
zou kunnen beglnnen. Dit is niet
prettig, maar wij hopen dat men
nog even geduld heeft. De com-
missie kan hier helaas ook nlets
aan doen, wii hebben het wel
doorgegeven aan de CWS.
Het volgende onderwerp gaat
over de Centrale
Venrarmingsinstallatie in de rie-
tenkapwoningen. Er zijn namelijk
25 woningen die nog geen cen-
trale verwarmingsinstallatie heb-
ben (verder te noemen c.v.) De
CWS-commissie is op verzoek
van een aantal bewoners een
onderzoek begonnen of er be-

hoefte is onder de 25 woningen
die nog geen c.v. hebben of men
er nu èen zou willen laten plaat-
sen. U begriJpt dat dit niet voor
niets kan gebeuren en zo hebben
wij CWS gevraagd om een ofÍer-
te zodat wij naar deze 25 bewo-
ners kunnen gaan en hun een
prijs kunnen vertellen welke er
per maand op de huur komt. Wij
zullen dit verslag niet ingaan op
het prijskaatlje, maa( meer op de
eventuele voordelen. (de 25 be-
woners zijn al benaderd en weten
al wat Íneer omtrent prils e.d,)
De voordelen kunnen zijn: een
goed verwarmd huis waardoor
rnen minder last heeft van vocht.
Ook boven in bad- of douche-
ruimte. Het algemeen gemak van
de c.v.-installatie; verwarming en
warm water via één apparaat en
bedienÍngsgemak.
Wat zeker gemeld kan worden is
dat de huldige gaskachel welke
nu in de woning staat eventueel
kan blijven staan indien men dit
wil; hij is nameliik eigendom van
de bewoner, dus deze bepaalt
wat er mee gebeurt. De huidige
geiser wordt wel weggehaald en
CWS zal de huur voor dit appa-
raat in mindering brengen op de
nieuw te plaatsën c.v.-installatie.
Dit onderzoek vYat de commissie
doet is niet bindend, dus een
ieder die posltieÍ reageert zal
nog uitgenodigd worden door de
CWS en de commissie voor een
i nÍorrnatlebi jeenkomst.
Wij willen nogmaals alle huurders
erop wijzen dat als men individu-
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ele klachten hebben dit zelÍ moe-
ten melden aan CWS via het
klachtennummer. Dit nummer kan
men 's morgens bellen; 334047.
Alleen algemene klachten melden
aan de commissie. Vragen mag
altiid.
De jaarlijkse huurverhoging is
wder geweest en er blijkt nogal
wat onduidelijkheid te zijn over
hoeveel men moet gaan betalen.
Dit jaar kan er 5,5olo of 7,5o/o oÍ
9,5% huurverhoging zijn geweest.
Dit hangt af van het aantal pun-
ten. Hoe kan men dit berekenen.
Men neemt de kale huur en deelt
deze door het aantal punten (de
kale huur van vorig jaar) bijvoor-
beeld:

f 330,- kale huur : 140 punten
= 2,35. Dus boven op de 5,5olo

komt 2,357o en dit wordt afge-
rond naar 7,5"A. De nieuwe
huur wordt I 354,75 oÍ wel een
verhoging van t 24,75.

Men noemt dit ook wel
huurharmonisatie. lndien men nog
vragen heeft over dit punt dan
kunt u het beste contact opne-
men met de CWS. Let wel de bo-
vengenoemde berekening is een
voorbeeld om u een idee te ge-
ven hoe het berekend kan wor-
den.

namens de CWS-commissie,
S. Meijer.

Europa. europa (5)

Wellicht heeft u zich al eens
afgevraagd waarom de titel van
deze rubriek twee maal Europa
vermeldt. Welnu daar is een
aantal redenen voor.

De verbazing over alles wat zich
in Europa afspeelt, is de eerste
aanleiding. Soms zou je eens
willen zeggen:" Europa, Europa,
wat maak je me nou". Maar er
bestaan ook meerdere Europa's.
Zo is Europa op te delen in oost
en west. sinds kort niet meer
met hoofdletters geschreven,
maar toch. Beide van deze Euro-
pa's staan wat onwennig tegen-
over elkaar. De relatie tussen
beiden is zo snel veranderd.
Daarnaast bestaat er een noord
en zuid Europa. Geen strikte
afgebakende gebieden zoals oost
en west Europa. De scheiding is
er niet minder om. Grote ver-
schillen in economische ontwik-
keling veroorzaken een Europa
van "twee snelheden". Het liikt
wel hoe zonniger, hoe armer.
Tot slot en daar gaat deze aÍle-
vering van "Europa, Europa" over,
kent Europa de E.G. en de E.V.A.
De E.G. is de Europese Gemeen-
schap, tot enige jaren geleden
de E.E.G., de Europese Economi-
sche Gemeenschap.
De E.V.A. staat voor Europese
Vri jhandels Associatie.

De landen van de E.V.A.

De opriehting van de Europese
Economische Gemeenschap in
1957 heeft een aantal niet bij de
E.E.G. betrokken landen veront-
rust.
ln 1960 besloten Oostenrijk,
Zwitserland, Noorwegen, Zweden,
Finland en lJsland hun eigen
economische gemeenschap op te
richten:
de Europese Vrijhandels Associa-
tie.
Sinds vorige maand (31 jaar na
oprichting) heeft de eerstè uit-
breiding plaatsgevonden met de
toetreding van Liechtenstein.
Zowaar geen indrukwekkende
uitbreiding. Dat deze eerste uit-
breiding pas zo lang na de op-
richting komt en economisch en
geografisch van zo geringe bete-
kenis is, is tekenend voor de
positie van de E.V.A.

De E.V.A. neemt binnen Europa
een wat verloren positie in. De
bevolkingsomvang van ruim g1

miljoen inwoners, is nog geen
10% van die van de E.G. (325
miljoen).
Daarenboven heerst ook binnen
de kleine E.V.A. fundamentele
onenigheid. Zo wil de E.V.A.
vrijhandel tussen haar leden be-
vorderen.
Toch lijkt de visserij van lJsland
geen concurrentie te dulden, wat
zeker Nooruvegen steekt. Ook
Zwitserland kent zijn troetelkind:
de landbouw. Ofschoon de Zwit-
serse boeren met miljarden wor-
den gesubsidieerd, zijn bijvoor-
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beeld graanprodukten in Zwitser-
land 100% (!) duurder dan in de
E.G. Alleen sterke afscherming
van concurrentie houdt de
Zwitserse landbotrw overeind.

Naast deze interne
handelsspanningen, wordt de
E.V.A. ook verscheurd door de
vraag hoe de economische groot-
macht E.G. tegemoet moet wor-
den getreden.
Ga ie als E.V.A. de onderhande-
lingen in, om samen met de E.G.
een zogenaamde Europese Eco-
nomische Ruimte (E.E.R.) tot
stand te brengen.
Of ga je op eigen houtje lidmaat-
schap van de E.G. aanvragen,
zoals Oostenrijk en Zweden heb-
ben gedaan?

De afgelopen maanden heeÍt de
E.V.A. onder grote druk gestaan.
Los van de initiatieven van Oos-
tenrijk en Zweden, heeft de
E.V.A. met de E.G. onderhandeld
over een samenwerkingsverband
dat de E.E.R. moet gaan heten.
Zwitserland bleek hierin weinig
meegaand.
De spanningen liepen in mei zo
hoog op dat stemmen opgingen
om de onderhandelingen dan
maar zonder Zwitserland voort te
zetten.
Jacques Delors, voorzitter van de
Europese Commissie, brak de
spanning. Hii stelde voor dat
Zwitserland een voetnoot onder
een aÍ te sluiten overeenkomst
zou mogen plaatsen. Hierdoor

zou Zwitserland dan toch, zij het
voor de vorm, mee kunnen doen
aan de E.E.R., zonder vast te
zitten aan de E.E.H. afspraken.
Op korte termijn lijken de span-
ningen binnen de E.V.A. door
deze'voetnoot' verminderd.
De toekomst voor de E.V.A. blifi
echter onzeker.
Wanneer Zwitserland gebruik
gaat maken van de 'voetnoot' en
afstand gaat nemen van geza-
menlijke E.E.R.-besluiten zal de
E.V.A.-liefde van de andere leden
snel over ziin. Dan hebben wii
het nog niet over wat er gebeurt
als Zweden en Oostenrijk hun
E.V.A.-lidmaatschap verruilen voor
die van de E.G.

Zwitserland. hart van Europa.

De E.V.A., 31 jaren jong, lijkt
geen lang leven beschoren. Zwit-
serland, dat geografisch zo na-
drukkelijk Europa's hart heeÍt.
Zwitserland's band met Europa
via de E.V.A. lijkt een doodlopen-
de weg. De Zwitsers zullen moe-
ten kiezen en dat valt ze
moeilijk.

Over Zwitserland en haar gewor-
stel in het hart van Europa, zal
de volgende aflevering van "Euro-
pa, Europa" gaan.

P. de Bruiin.

Dq kinderwandetpuzzeltocht.lÍ
iuni 1§91)

we startten met vier groepen één
voor één vanaÍ het Heveaveldje.
Eerst gingen s,e een paar poort-
jes en steegjes door, tot we op
het schoolplein kwamen. Daar
moest iedereen met een bal in
een bepaald vak gooien. Daarna
gÍngen we door, langs het huis
dat nu gebouwd wordt aan de
l*.loorderlaan, bij de paardenwei
het bos in en bii de Y-splitsing
tinksaÍ. We kwamen bij een mur.i
(A) en gingen weer het bos uit
richting Dunolaan, langs de Van
Vlotenhof, tot Beeklaan B waar
we over§taken. Daar §tond de
koelkelder (B) en iemand waar-
van wij een stempel kregen, als
teken dat we erlangs waren ge-
weÉst en liepen verder het trapje
op rechtsaf het boe in. Al lopend
moe§ten wë een lastig telwerkje
doen. (C) Aan de rechterkant van
dat paadjë staan namelijk éen
aantal stenen waar woeger èen
hekwerk van de Heveafabriek op
heeft gerUst. Bij de laatste §teen
mochten we omkeren (he, he).
Waar "Leen de groenteman",
weleens staat gingen we het bos
weer uit, op naar ons Heveaveld-
Ie om límonade te drinken en de
uitslag te horen. Onderuveg had
iedere groep een versje van vier
regels moeten maken over Heve-
adorp. Hieronder staan die ver-
meld:

groep í;

Ter ere van het 75e jaarbestaan,
Mochten wij op speurtocht gaan.
We hebben op alle vragen goed
ons best gedaan,
En hyamen vrolijk op het speet-
veld aan!

groep 2:
Heveadorp bestaat 7ïiaar,
De slingers hangen klaar.
De kleuren ziin wit, blauw en
groen,
En Íeesten dat yve doen!

groep 3:
Heveadorp is Jarig, 75 iaar,
Tijdens de barbecue wordt alles
gaar,
Heveadorp zal nog lang mee-
gaan,
En nog vele jaren bestaan.

groep 4:
Heveadorp is 75 laar,
Dan weet je het maar.
Dat moet ie toch weten,.
Zonder het te vergeten.

De wlnnaar was uiteindelilk
groep 3 van Annemarie, rnet 6
goed en 4 Íout in 50 minuten.
Kortom, het \rvas èen gezellige
ochtend. De vier leukste vragen
vond ik:
A: Waarvoor diende de muur dieje nu ïègen komt? Schoot,
schöolmoestuin.
B: Wanneer mag je het bos niet
in? Tussen zonsopgang en zons-
ondergang, buiten wegen en
paden, met loslopende hond, met
spelend muziekapparaat, met tent
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TUI NARTI KELEN

EN

HOUTBLOKKEN
VOOR OPEN HAARD

OF KACHEL.

div. soofien consumptie
aardappelen ook voor

opslag

Jhr. Ned. v. Rosenthalweg 8'1

Oosterbeek Tel. 085-334448

of windscherm en met motor,
brommer, rijtuig of paard, als je
afual achterlaat, rookt, kookt of
vuurtie stookt, koopwaar aan-
bledt, iets beschadigt of mee-
neemt, dieren verontrust.
C: Hoeveel stenen tel je en wat
staat erop? 36, Hevea.
D:'Op welke dag verkoopt "Leen
de groenteman" altijd z'n verse
groente? Woensdag.

Mírjam Oornkes.

Recegt:risoles.

(ongeveer 15 stuks)
Vulllno:

400 gr rundergehakt
25 gn selderij
50 gr uien (2 middelgroot)
I prei

een mespunt peper
eèn mespunt nootmu§kaat
.1É theelepel suiker
% theelepel zout
een eetlepel ketjap manis
25 gr margarine
1 winterpeen (middelgroot)
1 eetlepel maïzena (of bÍoem)
1 eetlepel koffiemelk en water
(4 eetlepels)

Yoorbereiding:
§elderij wassen en fiJn snijden.
Uien pellen en snipperen. Prei
wassen en Íijn snijden. Koffie-
melk mengen met water en
maïzena (oÍ bloem). Peen schil-
len, wassen en in blokjes (klein)

snijden"

Bereidino:
Margarine in pan op matig vuur
verhitten, ui Íruiten met de selde-
ríj, prei en de fijngesneden peen.
Gehakt toevoegen met de
kruiden; het laatst de ketjap
manis.
Als alles gaar (niet te gaar) is,
de gemengde kotfiemelk en
water en maïzena toevoegen.
Altes goed omscheppen en ver-
der smoren tot het droog is.
Daarna aÍ laten koelen.

Risolesvel:
1 pak pannekoekmeel
Volgens recept pannekoekjes

)

)

oude oosterbeekseweg I
doorwerth (aÍslag heveadorp)

bakken van 't6 tot 18 cm door-
snede.

Het vullen:
Neem 1 pannekoekje en schep
wat rundergehaktmengsel (1
eetlepel vol). Pannekoekje vou-
wen als een envelop. ls alles
verwerkt dan door eimengsel
halen en in paneermeel wentelen.
De risoles in hete olie lichtbruin
bakken (frituren). Laten afdruipen
op keukenpapier. Warm serveren
met chili saus.
Eimengsel: 3 eieren loskloppen
met wat water, zout, peper en
nootmuskaat.
Alle speceriien naar eigen smaak,
meer of minder.

)

)
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Een Íabrieksdorp wordt een
plek om te wonen L3).

Zoals in een vorige aflevering
vermeld, werd op 22 februari
1984 in de media gemeld: Reno-
vatieproject voor Heveadorp.
Ministerie geeÍt groen licht." De
renovatie van de 47 rietenkapwo-
ningen kan in april beginnen. Het
werk wordt uitgevoerd in 3 fasen
van 16, 16 en 15 woningen. Het
totale werk kost 3,6 miÍjoen,
daarvan heeft de minister 9,4
miljoen goedgekeurd. Bij de
resterende twee ton gaat het om
extra voorzieningen, waar de
bewoners zelÍ om hebben ge-
vraagd. Het Arnhemse architec-
tenbureau Bouke Verhaagen en
Michíel Akkersdijk had daarvoor
diverse mogelijkheden aangedra-
gen. Die meerkosten worden in
de huren verwerkt die daardoor
straks van 200 tot 300 gulden
(kaal) zullen variëren. CWS Ren-
kum koopt de huizen voor f
10.000,- per stuk van Vredestein.
Het rijk betaalt de helft van de
kosten van het aanbrengen van
nieuwe rieten daken. De resteren-
de Í 9000,- per dak worden ge-
deeÍd door provincie en gemeen-
te, die daarvoor hun monumen-
tenÍonds aanspreken.
Zoals gezegd was daarmee de
verkoop van Heveadorp nog lang
niet in kannen en kruiken. Am-
stelveste (op dat moment de
gegadigde voor de koop van
Heveadorp) zegt dat Huis ter Aa
en huize Modern worden ge-

sloopt. Vredestein -bang dat de
door de provincie toegezegde
drie miljoen provinciegeld niet
zal worden toegekend- kan alleen
maar ja knikken. Bewoners van
huis ter Aa díenen uiterlijk 5 juni
vertrokken te zijn.
Bewoners van pannendaken ont-
vangen op 31 mei een bief
waarin melding wordt gedaan
van het vernieuwen van nuts-
voorzieningen zoals riool, gas,
tjvater en elektra. Dit wordt op
kosten van desbetreffende instan-
ties gedaan behalve het riool. De
aansluiting vanaf de grens van
het eigen terrein naar huis dient
door de eigenaar zelf te worden
betaald.
Figuurlilk ligt er nog steeds een
bom onder het (voorlopig) koop-
contract met Amstelveste. Hevea-
dorp wordt op 6 juni opgeschrikt
door het bericht dat er letterlijk
een bom ligt op het terrein van
de voormalige fabriek. Deze
vliegtuigbom van 1000 pond zal
op 7 juni 1984 door de EOD
onklaar worden gemaakt. Daartoe
dienen alle bewoners binnen een
straal van 300 meter om 9.30
uur huis en haard te hebben
verlaten met alle ramen en deu-
ren open. Heveadorp wordt her-
metisch afgegrendeld door de
politie die dan tevens de bewa-
king van de huizen op zich
neemt. Gelukkig verloopt de
demontage zonder problemen
maar pas 's middags rond half 5
wordt Heveadorp weer toeganke-
lijk voor de bewoners.
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Op 5 juni gaan slopers aan het
werk om Huis ter Aa met de
grond gelijk te maken zodat
bewoners nauwelijks gelegenheid
kregen hun schamele bezittingen
bijeen te garen.
Op 9 iuni 1984 lezen we in de
krant dat er in Heveadorp waar-
schijnlijk slechts 199 in plaats
van ruim 200 woningen zullen
worden gebouwd. Wanneer we
de in de krant afgedrukte schets
vergelijken met de situatie aan
de Zuiderlaan en Dunolaan dan
komt die aardig overeen met de
situatie zoals we die nu kennen.
De gemeente rekent er op dat in
september met de bouw van de
eerste woningen kan worden
begonnen.
INMIDDELS IS HEVEADORP NOG
STEEDS NIET VERKOCHT !!!
Op 7 juni krijgen de bewoners
van de pannendaken woningen
aan de zuidzijde van de Midden-
laan een aanbod van Vredestein
om de grond achter hun huis van
Vredestein te kopen. ln deze
brief wordt alleen maar over de
helling achter de tuin gepraat.
Prijs: f3,-/m2 kosten koper. Later
bliikt dat de kosten hoger zijn
dan de grondprijs. Via via komen
we er achter dat ook het gedeel-
te achter deze helling te koop
wordt aangeboden maar dit
wordt niet openbaar gemaakt.
Gelukkig zijn een aantal geïnte-
resseerden nog net op tijd om
een stukje te bemachtigen waarin
zii een volkstuintje kunnen in-
richten. lnmiddels is het resteren-

Vermoeide
en of

pijnlijke voeten?

Bel dan 336491

oÍ kom even langs

om een aÍspraak te maken

op Dunolaan 26

WillicVertre
Gedipl. pediore
Dunolen 26
Heveadorp

leleí@n:336491

de lapie in tweeën gedeeld.
Daarmee is in ieder geval zeker
gesteld dat in dat stukje bos
geen huizen zullen worden ge-
bouwd.
Dinsdag 21 augustus 1984. Het
terrein waar straks woningwetwo-
ningen zullen worden gebouwd
(nu Wilhelmilaan) bliikt verontrei-
nigd te zijn met oorlogspuin en
fabrieksafval. CWS eist nu van
Amstelveste dat dit stuk grond
schoon en bouwrijp wordt opge-
leverd. De rekening zal Vredest-
ein worden gepresenteerd die
formeel nog steeds eigenaar is.
lnmiddels komen de eerste gere-
noveerde woningen gereed. Een
van de bewoners geeft als com-



mentaàÍ "Het is gewoon een
plaatje geworden". ln november
1984 wOrdt begonnen met het
venriJderen van de hierboven
genoemde verontreinigde grond.
Hier wordt een gat gegraven zo
groot als het stuk grond waar nu
de woningen aan de Wilhelmilaan
staan (inclusief de tuinen) van
wel 4 meter diep. Wat overblifi
is een groot gat dat er in ieder
geval erg schoon uttziet. Later
wordt dit gat opgevuld met scho-
ne grond dat van elders wordt
aangevoerd. Huidige bewoners
behoeven dus in het geheel geerr
angst te hebben voor situaties
zoals die zich elders in het land
hebben voorgedaan.
De pers weet te melden dat per
1 Januari Í985 met de bouw van
woningen wordt begonnen...

Jaap Bunschoten.

TERUGBLIK OP HËT DERDË HË.
VEADORPSFEEST

Na maanden van (veel) voorberei-
dende werkzaamhëden voor "He-
veadorp 75", werden de festivitei-
ten op 15 juni afgesloten met
het, inmiddels, derde
HeveadorpsÍeest.

De activiteitencommissie, weder-
om dorpsfeestorganisator, noteer-
de een record aantal verkochtè
barbecuepakketten. l.letzelfde
was het geval voor de corrsump-
tiebonnen. ln totaal werden bilna
350 pakketten en heel veel con-
sumptiebonnen aan de
man/vrouw gebrachr. Wat dat
betreft valt er niet te klagen.

Echter, bij het bekijken van de
weersvoorspellingen voorafgaand
aan het weekeinde van het
dorpsÍeest, bleek al dat het feest
regenachtig zou worden (maar ja
een§ moet de eerste keer wor-
den). Bii het opbouwen tiidens
de ochtend en de rniddag viel
regelmatig de kreet: 'Vvat er nu
valt, valt vanavond niet meer". En
inderdaad rond een uur of zes
werd het zowaar droog. Om acht
uur kon het feest droog begin-
nen. Alle feestvierders hadden er
Ílínk veel zin in. Rond een uur oÍ
negen was het echter gedaan
met het droge weer. Een comple-
te wolkbreuk voltrok zÍch boven
Heveadorp. Gevolg was dat ie-
dereen de tenten in vluchtte (wa-
ren ze toch nlet voor niets ge-
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huurd). Bii de bar was dat ook te
merken. Blijkbaar alle koude/ve-
rkleumde feestvierders rèpten
zich naar de bar om het met
behulp van wat alcohol wat war-
mer te kriJgen. De stemming zat
er hierdoor al lekker snel in. Ook
de muziek zorgde weer voor de
goede sfeer. De Hevea Blues
Band speelde goed als nooit
tevoren, de vooruitgang in verge-
lijking met vorig jaar is opmerke-
lijk groot. Cocktait uit Wagenln-
gen liet merken dat zil van alle
markten thuis is. Vooral na twaal-
ven ging èen aantal mensen
compleet ult hun dak op de
dansvloer.

Er waren ook mensen die als
vriiwilliger achter ëen kraam
stondèn rond een uur of negen.
Hoe nat zii ziin geworden laat
zich raden! De volhouders die
ondanks de regen bleven barbe-
cuen, konden genieten van een
lekkere hap met een overheerlii-
ke "zure regen saus". Ondanks
het slechte weer kan toch weer
worden gesproken van een gezel-
lige boel tijdens het dorpsfeest.
Zó gezellig dat sommige groepen
nog éven bij een aantal dorpsge-
noten zijn verder gegaan na
afloop van het feest.

Voor de activitèitèncommissie
b,reekt, voorlopig, een periode
van rust aan. Daar zijn we wel
aan toe. De activheitencommissie
bestond dit jaar uit:
Dick v.d. Berg lr. Munter-

laan 43
Gert Hollander Beektaan 32
Anneke Leenhouts Zuiderlaan
11

Coby v.d. Molen Middenlaan
15
Mia Oldhoff
28
Martijn Oomkes

Schefferlaan

Zuiderlaan
13
Hichard v Oosterwijk Beeklaan 43

Bij deze worden ook alle vriiwilli-
gers en de leveranciers van di-
verse artikelen bedankt voor hun
inzet en medewerking.

dn&uou
rljdnpoÉcrn

'Drluutlq.
PrctersbergwegT
Haarekker 4

6862 DA OoslertÉel
i.bí@a
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Enkele leden van de activiteiten-
commissie hebben te kennen
gegeven (na drie jaar en drie
dorpsfeesten) met hun activitei-
ten te zullen stoppen. Om vol-
gend jaar weer een dorpsfeest te
kunnen vieren, is derhalve "vers
bloed" nodig. Belangstellenden
om de open plaatsen in de acti-
viteitencommissie op te vullen
kunnen contact opnemen met
ondergetekende (tel. 334977)

Richard van Oosterwijk

tUist u dat-

- Er in Heveadorp I fietsen en 1

brromfiets gestolen zijn.
- Er één terug gevonden is en

de politie weinig medewerking
gaÍ.

- De redactie uit hun bollen zijn
gegaan bij de klanken van de
Hevea Blues Band.

- Er mijnen in Heveadorp gevon-
den zijn en er kinderen mee
aan het spelen waren.

- Er meer dan 700 mensen de
tentoonstelling bezocht heb-
ben.. dat deze mensen van heinde
en ver speciaal hiervoor naar
Heveadorp gekomen zijn.. Eén van hen de zoon van de
lr. Munter is.. Er een tweeling jarig was op
het dorpsfeest.

Op .saÍari mel dg Groenclub

Wij nodigen u uit om op woens-
dag 25 september of zaterdag 28
september mee te gaan naar de
wildkansel in Ede.
We zullen daar door Luuk Vos
op een bopeiende en gezellige
wijze worden meegenomen naar
de wereld van het Edelhert.

We vertrekken om 18.15 u. vanaf
het dorpshuis, waarbij we zoveel
mogelijk met elkaar meeriiden.
Een gedeelte van de kosten
wordt door de groenclub gedra-
gen, doch we zullen een kleine
bijdrage moeten vragen van
f 2,50 per persoon met een
maximum van f 7,S0 per gezin.
Kinderen tot 13 jaar kunnen gra-
tis mee.

Wij willen graag op 25 / 2g ')
september mee op safari.
Aantal personen:

Volwassenen:
Kinderen:

lnleveradres:
Middenlaan 48
lr. Munterlaan 32

. Schefferlaan 26
) omclrkal kouro

e Groenclubyenst u
een prettigevakantie

en
tot ziens
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Tijdingen van een geéxcommuni-
ceerde

Gezegend is Heveadorp in een
gezegend land. Een dorp, een
stad, een land, waar zovelen,
naast de zorg om het dagelijks
bestaan, zoveel tijd kunnen be-
steden aan huis, tuin en keuken,
aan heden en verleden, aan na-
tuur en cultuur, aan kinderen en
bejaarden, aan hoog & laag, aan
aap en noot, waar de genadige
vorst aan zijn reeds overgelukki-
ge onderdanen als ultieme gunst
nog slechts een postcode kan
schenken, zo'n plaats is Utopia
nabij. Thomas More heeft het niet
durven dromen.

Van mij geen kwaad woord
daarover; al is de toon nu eens
kneuterig, dan weer gewichtig-
doenerig, het enthousiasme en
de inzet van velen is boven lof
verheven. "Jeder soll selig wer-
den nach seiner Fasson", en ver-
langen we niet allemaal terug
naar het Paradijs?
Maar de erfzonde bliift boven ons
hangen.

Wie de ontwikkeling van de
Bewonersvereniging op afstand
volgt zoals die uit het Heveaantje
tot ons komt, hem kan het niet
ontgaan dat deze vereniging z'n
impuls ontleent aan het bestaan
van een "Oud Heveadorp" met
een bewogen geschiedenis, aan
de overleveringen en legenden
daaraan verbonden, en niet in de

laatste plaats aan de tastbare
overblijfselen daarvan, de "47".

Maar hoe het verleden ook
wordt gekoesterd en opgepoetst,
dezelÍde verhalen telkens weer
worden overgeschreven en nage-
schreven, in alle uitentreuren
herhaalde "geschiedenissen" en
overzichten is de periode 1973-
1983 een opvallende leemte of
wordt met €en enkele zin afge-
daan. Zoals in de extra-editie van
het Heveaantje van 15 juni jl.:
"lntussen vocht een kern van
standvastige ...". Het doet waar-
achtig denken aan de Duitse
geschiedenisboekles voor de
lagere school van nog niet zo
lang geleden, waarin de periode
1933-1945 in een halve pagina
werd "behandeld".
Op de Heveadorp-tentoonstelling
ontbrak zelfs ieder spoor. En
toch, als er ooit een "Sternstun-
de" voor Heveadorp was, dan
was het wel de "kraak" van mei
1981, een actie die besliste over
het behoud van de "47".

Wat ontbrak aan de opsom-
ming van bedrijvigheden waar-
mee dit artikel begon? Juist, Man
en Paard.

Toen een jaar of drie, vier
geleden een Leidse historicus/p-
ublicist, daarop geattendeerd
door een kranteberichtle over de
aan Heveadorp toegekende reno-
vatieprijs, het plan opvatte zich
te verdiepen in de voorgeschie-
denis van deze opzienbarende



renovatie en daarover te publice-
ren, wendde hij zich tot Akkers-
dijk (een ander aanknopingspunt
had hij niet) met het verzoek om
inlichtingen omtrent de archieven
van het BewonerscomlÉ Hevea-
dorp, plaats, beheerder, enz.
Akkersdiik vervyees hem naar
Joke van der Laan en die weer
terug naar Akkersdijk. Zo liep het
spoor dood.
De correspondentie die onze
Leidenaar met Akkersdijk en Van
der Laan voerde en die hij mij
toonde toen hij mij, vele maan-
den later en nog min of meer bij
toeval, op het spoor was geko-
men, is onthullend en ontstellend.
Toen hij dan omvang en inhoud
van het archief bezag werd het
hem ras duidelijk dat een gede-
gen publicatie, zelfs over die
betrekkelijk korte periode (1973-
1983) buiten het bereik lag van
wat hij zich had voorgenomen.
Daarbij kwam dat hij zich inmid-
dels aan andere zaken had ge-
wijd bij gebrek aan bronnen.

Vanaf dat moment heb ik die
taak mijzelf opgelegd. En met
het vorderen der jaren en het
stÍjgen van het tal der geïnteres-
seerden wordt het des te klem-
mender een gedocumenteerd
tegenwicht te bieden tegen een
aantal ingesleten onwaarachtige
voorstellingen, zoals die in het
"rode" en het "groene" boekje
gegeven worden; en deze vooral
aan te vullen waar ze liever zwij-
gen.

Luttele dagen voordat haar
boekje ter perse moest, werd
Hilde van Mossevelde anoniem
getipt (zo bang was hii voor
excommunicatie) dat ze zich ook
vooral bij mij moest oriënteren
over de gang van zaken in de
jaren voorafgaand aan de renova-
tie, en hoe het er toch nog van
kwam. Zij volgde die raad op.
Ook zij was onthutst over het feit
dat Akkersdijk haar niet in eerste
instantie naar mij had gestuurd
en tevens dat niemand van de
Heveanen die zij gesproken had
(behalve dus de anonymus te
elfder ure) mijn naam zelfs niet
had genoemd.
ln een marathon-sessie hebben
Yve toen de grofste mystificaties
uit het reeds getypte manuscript
rechtgezet. Voor aanvulling en
drastische revisie was geen gele-
genheid meer. En tenslotte was
het bedoeld als PR-geschrift voor
de niet meer bestaande maat-
schap Akkersdijk/Verhaagen. Ook
dat legde haar beperkingen op.

Een paar storende fouten zijn
helaas blijven zitten en waar-
schijnlijk braaf mee in herdruk
gegaan. Voor de goede orde:
mijn archieÍ bevat bepaald niet
alleen de schrifturen die door het
Bewonerscomité ziln vervaardigd.
Verreweg het grootste deel wordt
in beslag genomen door officiële
documenten van Rijks-, provinci-
aal en gemeentebestuur. ln die
secties is het uiteraard niet volle-
dig, aÍhankelijk als ik was van
wat mij van bevriende zijde, vaak
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anoniem, werd toegespeeld, maar
geeft voldoende aanknopingspun-
ten voor een waarheidsgetrouw
beeld.

Een laatste voorbeeld tenslotte
- mochten de voorgaande nog
niet overtuigend genoeg zijn;
desgewenst kunnen ze nog met
een paar dozijn worden aange-
vuld - van de consequentie en
hardnekkigheid waarmee één be-
paalde periode, en bepaald geen
onbelangrijke, uit de historie van
Heveadorp wordt genegeerd,
uitgewist, verdrongen.

Enkele weken voor de opening
van de tentoonstelling Hevea-
dorp 75 werd mij langs een om-
weg gevraagd of ik materiaal
beschikbaar wilde stellen. lk heb
daarop, wederom over de losse
band, geantwoord dat ik die
kwestie zou willen bespreken met
de direct betrokkenen, d.w.z. de
inrichters van de expositie. Nooit
meer iets van gehoord.

Terwijl er in de voorgaande
voorbeelden geen aanwijsbare
reden is te bedenken voor zulk
mallotig (en dan druk ik me met
opzet badinerend uit) gedrag
moet de oorzaak wel gezocht
worden in de periode dat het ge-
vecht om het voortbestaan van
de "47" nog in volle gang was.
We hebben waarschijnlijk te ma-
ken met het proces dat in het
Duits met het onvertaalbare
woord "Vergangenheitsbewàltig-
ung" wordt aangeduid - waarvan

verdringing de eerste fase is.
Zo'n proces is moeizaam en ver-
loopt traag, zoals we in Duits-
land kunnen zien.

Want wie van de Heveanen -
en dan bedoel ik natuurlijk de
autochtonen - wil
herinnerd worden

nog aan
van de

toenmalige bewoners van de "47"
er slechts twee voór renovatie
stemden. één blanco en de rest
voor nieuwbouw, bij een opkomst
van 34. Alleen dankzij het feit
dat er in het toenmalige gemeen-
tebestuur één wethouder was die
begreep dat de "volkswil" iets is
als een blad in de wind, kon
deze uitslag worden verdoezeld,
weggemoffeld en ad acta gelegd.
Deze wethouder kon ik ervan
overtuigen (met weinig moeite
overigens) dat het "volk" zo dom
is als de domste en zo kortzich-
tig als de kortzichtigste en dat
het moment zou komen, ooit, dat
een sloopbesluit hem als een
euveldaad zou worden nagehou-
den. Waarom hij, een paar jaar
later, à contre coeur, het sloop-
besluit toch nam, kan in het
bestek van dit artikel niet worden
uiteengezet. Nog even geduld
dus.

En wie wil nog weten van de
beschamende vertoning, onder
het oog van Vredestein en ge-
meentebestuur nota bene, bij de
actie "gelijke huren", één van de
voonrvaarden voor renovatie.

OÍ van de "krakers", eerst als
"redders" ingehaald, maar binnen
een paar maanden hakenkruisen

er
dat
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(of symbolen van vergelijkbaar
allooi) en stront op deur en
stoep.

ls het beeld van de Heveanen
dat ik hier schets nu "het" beeld?
Nee, natuurlijk niet. Maar wel de
andere kant van de medaille. De
fa'nfare heeft inmiddels lang en
luid genoeg geschald en er zijn
genoeg cocardes uitgedeeld om
het blad eens om te draaien.

Want wie durft nog te spreken
van de zo geroemde
saamhorigheid en solidariteit
onder de Heveanen, als men
bedenkt dat er over alle belang-
rijke kwesties, die over het voort-
bestaan van het dorp gingen,

tweedracht bleef - en er zegge
en schrijve slechts één (sic) was
die letterlijk tot z'n dood, in
1981, van begin (1973) tot eind
heeft gestaan voor datgene waar-
voor het Bewonerscomité was
opgericht: het behoud van de
"47". En ook hij, Maarten Orsel,
is, postuum weliswaar, geëxcom-
municeerd.

ls deze hele tirade nu bedoeld
als een afrekening, zoals de lezer
wellicht zou kunnen denken.
lntegendeel. Terwijl het voor de
"nieuwe" Heveanen een wenk kan
zijn zich te verdiepen in de "ver-
zwegen" periode, is het voor de
"oude" een aansporing zich nu
eens te ontdoen van een taboe
dat ze zichzelf hebben opgelegd
en kennis te nemen van datgene
wat zich voor een groot deel
achter hun rug heeft afgespeeld.

Maar er is méér.
Het primaire doel van het Bewo-
nerscomité was het behoud van
de "47" en zo mogelijk méér. De
oprichter had daarvoor méér dan
één motieÍ. Het eerste motief,
behoud van woongelegenheid
voor die Heveanen die geheel
met de Hevea-fabriek en het
dorp waren vergroeit. Dat motief
is succesvol uitgespeeld, maar
verliest z'n betekenis als over
+ 25 jaar de woningen zijn afge-
schreven. Dat moment valt samen
met het tijdstip waarop de rieten
daken aan vernieuwing toe zijn.
Het laat zich raden wat er dan
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gaat gebeuren.
Het tweede motief was de "47"

als cultuurhistorisch monument te
bewaren voor nog vele geslach-
ten nà ons. Als tastbare herinne-
ring aan de Nederlandse variant
van het gedachtengoed van Fou-
rier', neergelegd in zijn "Théorie
de l'Unité universelle" van 1822,
waarvan de nagalm in Heveadorp
nog eenmaal krachtig weerklonk.

Het Bewonerscomité Hevea-
dorp ziet als haar huidige taak
het behoud van dit monument op
langere termijn veilig te stellen,
en heeft het voornemen zich om
te vormen tot de Stichting-47.
Deze stichting heeft als eerste
taak om in de komende decennia
fondsen op te bouwen waarmee
de "47" te zijner tijd in eigendom
kunnen worden verworven.

Het ligt in de rede dat bij
voorkeur Heveanen het bestuur
van deze stichting zullen uitma-
ken. Wie daarvoor voelt roep ik
op zich met mij in verbinding te
stellen om deze plannen nader
uit te werken en tot leven te
brengen.

Dirk Tuijnman

1. Charles Fourier (1772-1837), een neef van de wiskun-
dige Fourier.



Hebbenwq al een Hevea-dorpshuis?

ïer gelegenheidvan Heveadorp-75jaar
werd, met veel succes,de overzichtsten-
toonstel linggeorganiseerdDe bezoekers-
aantallen waren boven verwachting, de
reacties waren zondeÍ uitzonderingposi-
tieÍ, De medewerkers,die dit voor elkaar
gekregen hadden, konden dus eigenlijk
tevredenzijn. Er was echter één maar.

Velen vonden het jammer als het speci-
aal voor de tentoonstelling opgerichte
houten gebouwtje ook meteen weer zou
moeten worden afgebroken. Ons dorp,
zondeÍ een dergelijke openbarevoorzie-
ning, zou er wellicht goed gebruik van
kunnenmaken. Het bestuurvan de bewo-
nersverenigingberaadt zích op dit mo-
ment. Eigenlijkgaat het daarbij om drie
punten.

1. De gemeentelijkwergunningvoor het
plaatsenvan het gebouwtjeliep per 1

juli 1991 aÍ. Minstens om wat meer
tijd voor bezinningop de (on)mogelij-
khedenmet het gebouwtiete hebben,
heelt het bestuurvan de bewonersver-
eniging de gemeente Renkum ge-
vraagd de verleende vergunning te
verlengen.

2. Y66r plaatsing had de bewonersver-
eniging de gevoelensvan de omwo-
nenden gepèild. De bewoners waren
akkoord met plaatsing. Daarbij was
echteí nog de gedachte, dat het ge-

' bouw meteen na hét opíuimenvan de
overzichtstentoonstellingzou worden
verwijderd.

Het bestuur van de bewonersvereni-
ging heeÍt daaÍom nu weer conlact
met de omwonendengezocht. DaaÍbij
bleek, dat de meningenverdeeldwa-
ren. Enkele omwonendenwaÍen niel
gelukkigmet de verlengingtot medio
volgend jaar. Bij enkelen wekte met
name de mogelijkheid van overlast
door gebruikerswantrouwen, anderen

zouden een dergelijk uitzicht niet peÍ-
manent willen hebbèn, Uiteindelijk
kreeg de bewonersverenigin$ot 1 juli
1992van de omwonendenhet groene
licht.

Er wordt gedacht aan een permanent
dorpshuis, dat zou wellicht op het
Heveaveldkunnen komen. We zijn er
nog niet uit. Harry Beukerdan wel Sy-
be Meijer beheren de sleutel. Gebrui-
kers van het gebouwtje zullen echter
toestemmingmoeten hebben van het
bestuur van de bewonersvereniging.
Alleen op die manieÍ kan namelijkaan
de verantwoordelijkheidrooÍ het ge-
bruik ten opzichte van de omwonen-
den voldaanworden.

3. Onlangs heeft het bestuur van de
bewonersverenigingin het gebouwtje
een vergaderinggehouden.Al verga-
derend is toen geïnventaÍiseerdwat
er allemaal nog ontbreekt. En dat is
veel, Er zoudenminimaalvijÍ taÍels en
25 stoelen moeten komen; vervolgens
ontbreekt een (chemisch) toilet, een
koelkasten een eigen elektriciteitsaan-
sluiting. Voor de winter zou een ka-
chel nodig zijn.

Kunt u (gedeeltelijk)in de behoeftevooí-
zien, of weet u iemand, die ons helpen
kan, dan kunt u het best contact opne-
men met Mark van Buuren (tel.
33 68 06).

Tot slot. De vraag, "hebben we een
dorpshuis?", moet op dii moment met
"nee" beantwoordworden. Tot 1 juli 1992
zouden we echter van het houten ge-
bouwtje een goed gebruikkunnenmaken.
Voor 26 augustus 1991, halÍ acht, staat
een klaverjasavondgepland. Zestien kla-
verjaslieÍhebber$ebben zich al gemeld.

Namens het bestuurvan de bewonersver-
eniging,
JacquesDerksen.
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