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't Heveaantje. november 1 991 nr 18

't Heveaantje verschijnt 5x per jaar en wordt bij alle bewoners van
Heveadorp bezorgd. Oplage 350 stuks.

Woont u buiten Heveadorp en wilt u ook 't Heveaantje ontvangen dan
zijn daarvoor de kosten f 17,5O. U kunt zich opgeven bij de redactie

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

Redactieleden:

rJlLl i
TnvnT..

liJl!i,.,!
TnV i!l n

iUÏUIÉ

JUIU{Ii

i'i1t:il

Íl i:)i:'i

_uirrjL;:

r-!i!L-.1

-1il.'-.lL!.1

, *,L!'LLl'i

iAF] i NA

lt.iDl rï

I :,.li .

i; i\tilv

! ïr{i\lY

Cees Bouwman
Jorien Joustra
Nicolette Meijer Cluwen
Maarten Meijer Cluwen
Rita van Muilekom
Rintai Mulder
Richard van Oosterwijk

lr.Munterlaan 12
Noorderlaan 15
lr.Munterlaan 15
lr.Munterlaan 1 5
Wilhelmilaan 7
Noorderlaan 2
Beeklaan 43

341 393
341778
341 759
341 759
33691 I
340129
334977

Redactieadres: lr. Munterlaan 15.

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

Wilt u adverteren? Neem dan kontakt op met M.J. Meijer
Cluwen (werkdagen: 085-563412, privé:
085-341 759)

Het volgende Heveaantie verschijnt 19 december 1991, de
sluitingsdatum voor inleveren van kopij is:

28 november 1991
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Van de redactie.

Beste Heveanen,

Vol verwachting klopt ons hart. ls het om de eventuele
verzelfstandiging van Heveadorp of om de komst van Sinterklaas. Over
de verzelfstandiging kunt u verderop lezen, wat de goedheiligman
betreft, deze komt op 16 november bij het Drielse veer aan om 14.00
uur. Hij zal dan een rijtocht maken door Heveadorp als hij richting
Doorwerth gaat. Enkele pieten zullen achterblijven als sint zelf weer
richting Spanje gaat. Deze pieten zullen de Heveaanse kinderen
verrassen op 7 december in het Trefcentrum in Doorwerth. Laat de
goede sint dus maar komen.....

Fotopuzzel

Ken uw dorp en omgeving.
Van de vorige f otopuzzel hadden we geen goede oplossingen
binnengekregen. Volgend jaar zullen we hem nog eens plaatsen met
een kleine hint erbij. Wie weet lukt het u dan wel. Voor de nieuwe
puzzel; weet u wat en waar dit is? Schrijf het op een papiertje en lever

het in bij de redactie. De winnaar kan rekenen oo 75 dUb-

TE KOOP: witte commode met opzetkast. tel.: 34 01 29 na 18.00 uur.

TE KOOP: 2 luidsprekers Jamo SL 135 130W continu/ 200W maximaal
vraagprijs f 175,- tel.: 33 49 77 na 18.00 uur.

be ltj eS. rn,.nains sruit op 28 november 1ee1. succ*r
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IVN-prooramma.

Tot het eind van het jaar zijn er
nog een aantal leuke wandelingen
en rondleidingen te maken.
Hieronder volgt het programma.

I december 1991:
Burgers' Zoo
Aanvang: 1 1.00 uur. Begin bij de
ingang van de dierentuin.

23 december 1991:
Burgers' Zoo
Aanvang: 14.00 uur. Begin bij de
ingang van de dierentuin.

30 december 1991:
Burgers' Zoo.

Aanvang: zie 23 december.

Voor nadere informatie:
Mw. B. Dunselman.
tel. 085- 61 60 22

Excursie naar Elderveld.

Op uitnodiging van de
"biologische moestuinvereniging
Elderveld" gingen we met wat
mensen uit Heveadorp, de
meesten hiervan hebben namelijk
een moestuin achter de Beeklaan,
op weg naar Elden.
Het was die zaterdag 14
september ook erg mooi weer,
dus de goede stemming zat et
wel in.
De Betuwe, waar Elden in ligt,
wordt ook wel de groente en
fruittuin van Holland genoemd.
De moestuinen waar we naar toe
gingen, liggen schitterend in de
luwte achter de Rijndijk en het
was behoorlijk groot.
Aangekomen in het
verenigingsgebouw "De Steenen
Camer", werden we hartelijk
ontvangen door enkele
bestuursleden. Onder het genot
van een lekker kopje koffie en
voor de kinderen l2l limonade
werd ons het een en ander
verteld over het functioneren van
de vereniging. De vereniging huist
in een mooie gerenoveerde
boerderij. (zelf allemaal opgeknapt
door eigen leden, prachtig
vakmanschap)
ln de boerderij is onder andere
een kantine, een winkel voor
tuinbenodigheden zoals
h u lp g e reedscha ppe n voo r
compost te verwerken, zaad en
een informatieruimte
ondergebracht. (boeken, reclame,

enz).
Tevens is er nog iedere
zaterdagmorgen spreekuur voor
hulp, klachten, enz.
Na de koffie gingen we met
enkele bestuursleden mee naar de
moestuinen kijken.
Er lagen mooie wandelpaden door
het terrein. De tuinen hebben als
grond rivierklei ideaal om te
kweken.
De meeste tuinen waren voorzien
van een handpomp, aangesloten
op het grondwal.er. Deze grond
zelf moet je wel intensiever
bewerken dan zandgrond, maar
heeft wel het voordeel dat het
beter het water vasthoudt.
(weinig verdampimg)
We kwamen bij een tuin, waar
nog een man op de ouderwetse
manier aardappels zat te rooien;
namelijk op de knieën. Met een
zeer oude greep(klein formaat uit
de vorige eeuw) . lk vroeg wat
voor 'n soort het was. De man
zei:"Zeeuwse Beverlanders, een
goed soort aardappels."
Al lopend en pratend langs de
tuinen vertelde de voorzitter dat
we nu bij een tuin aangekomen
waren van een Vietnamese
familie, die kweekte de meest
eigen soorten groenten, erg leuk
om te zien.
We kwamen nu bij de tuin, van
de voorzitter, een prachtige tuin
met allerlei groenten. Het viel ons
op dat er een ringleiding van
kunststofpijpen door de lucht liep,
met sproeiers erop. De voorzitter
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wilde het wel even demonstreren.
Na een motorpomp gehaald te
hebben, startte hij het geheel op.
Het begon zachtjes te nevelen.
Een mooi gezicht was het. Het
voordeel hiervan is dat alles
wordt geraakt en het gebeurd
goed regelmatig, zonder dat je
zelf per ongeluk op het gewas
trapt.
Na deze demonstratie werd er
gevraagd of we wel wat groente
wilde hebben. Daar stonden we
natuurlijk niet afwijzend
tegenover. Een grote kruiwagen
vol groente werd er afgesneden
(andijvie, groenlof, enz.
fantastische kwaliteit)
Toen dit achter de rug was,
gingen we naar een tuin kijken,
waar wat fruitbomen in stonden.
Er stond een perenboom waar
men flessen over de vrucht bond,
om b.v. wijn te maken. Deze
methode wordt veel gebruikt in
de Elzas (West-Duitsland). Heel
apart gezicht.
Verder was de excursie erg
leerzaam. Het houden van een
moestuin is een heel sociaal
gebeuren waarin ieder toch wel in
zijn eigen waarde blijft.
Tàt zover dit verhaal, waarbij ik
de mensen van de biologische
tuinbouwvereniging en
contactpersoon Klaas Wolberts
hartelijk wil bedanken voor deze
fijne zaterdagmorgen.

Bart Jansen.

Eurooa, Eurooa (7).

Er gebeurt zoveel in Europa dat
het niet eenvoudig is om een
selectie te maken uit de
onderwerpen die in deze rubriek
aan de orde kunnen komen. Twee
gebeurtenissen dringen om
voorrang. Beiden zijn van een
dergelijk groot belang dat ik geen
keuze heb gemaakt: vandaar dit
keer twee thema's.

1. Eurooa. nu noq oroter.

Half oktober werd een lang
gekoesterde wens werkelijkheid.
Na jarenlange onderhandelingen
hebben de zes landen van de
E.V.A. ( Europese Vrijhandels
Associatie) en de twaalf van de
E.G. een verdrag gesloten voor de
totstandkoming van het grootste
koopkrachtige handelsblok ter
wereld: de E.E.R.. Deze Europese
Economische Ruimte is een
samenvoeging van de E.V.A.-
landen en de E.G. Hiermee is een
vrijhandelszone ontstaan met 360
miljoen inwoners zich
uitstrekkend van de Poolcirkel tot
de Middellandse Zee en van het
Verenigd Koninkrijk tot
Griekenland.

Belangrijk in deze 1000 pagina's
tellende overeenkomst tussen
E.V.A. en E.G., is de aanvaarding
en toepassing van E.G.- regels en
voorschriften in de E.V.A.-landen.
Het wordt hierdoor eenvoudiger

om je als E.G.- burger te vestigen
in bijvoorbeeld Noorwegen of
Zwitserland. Tevens zullen de
E.V.A.- landen fondsen
beschikbaar stellen (zeg maar
gaan meebetalen) aan de verdere
opbouw van de armere (zuidelijke)

delen binnen de E.G. Ten derde
zullen de E.V.A.- landen
meepraten (niet meebeslissen)
over de verdere wetgeving binnen
de E.G.

Al met al een historische
overeenkomst die de overgang
kan zijn naar een volwaardig E.G.-
lidmaatschap. H iermee lijkt
Zwitserland zijn verzet tegen de
E.G. te hebben opgegeven. Enige
voorzichtigheid blijft op zijn
plaats, omdat het Zwitserse
parlement het verdrag nog moet
goedkeuren.
Het verdrag moet op 1 januari
1993 ingaan.(voor meer over de
E.V.A.-landen zie Heveaantje nr.
16)

2. Maastricht.

Het zal u zijn opgevallen dat
Nederland voorzitter is van de
E.G. De naam Hans van den
Broek heeft exotische wendingen
gekregen toen Duitse, Franse en
Engelse journaals over ziin
verrichtingen berichtten. Den
Haag schijnt in het buitenland
zelfs onze hoofdstad te zijn. Maar
ook de naam Maastricht klinkt
doorlopend op de Europese radio

en televisie. Niet ten onrechte.
Veel wordt verwacht van de
conferentie die hier in december
moet plaatsvinden. Hoog op de
agenda staan de E.P.U. en de
E.M.U. De Europese Monetaire
Unie laat ik in dit bestek even
achterwege. De Europese
Politieke Unie heeft al zoveel
tongen losgemaakt, dat een
nadere beschouwing toont. U

heeft zeker vernomen dat het duo
Dankert en Van den Broek de
plank finaal hebben misgeslagen
over deze E.P.U. Dankert, oud-
voorzitter van het EuroPees
Parlement, zag zijn kans schoon
om de macht van het Parlement
sterk uit te breiden. Ook wilde hij
naar een federaal Europa, zoals
de U.S.A.
De afzonderlijke E.G.- landen
moesten dan wel enige autonomie
inleveren. Dat bleek voor veel
landen een pijnlijk Punt, met
name voor het Verenigd
Koninkrijk. Maar deze stond niet
alleen in zrjn verzet tegen de
vergaande Nederlandse Plannen.
Behalve België wonen er weinig
medestanders. Zelfs Duitsland,
veelal op één lijn met Nederland,
gooide de kont tegen de krib.
Gefluisterd wordt dat Genscher
(de minister van Buitenlandse
Zaken van Duitsland) hiermee de

rekening presenteerde aan Van
den Broek. Onze minister heeft bij
de crisis in Joegoslavië Duitsland
regelmatig gekapitteld over ziin
eigen , niet Europese, koers.

-7--b-



Hoe het ook zij, twee stromingen
tekenen zich af als het gaat om
de E.P.U.

De eerste stroming vindt het nu
niet onaardig gaan. Overleg in

Brussel, afspraken maken en als
het slecht uitkomt, thuis toch
anders doen. Want dat kan met
de huidige samenwerking
TUSSEN regeringen; met een
mooie benaming
lntergouvernementele
samenwerking. Regels die in

Brussel worden af gesproken
moeten veelal nog door de
nationale parlementen worden
goedgekeurd.
Dat schept ruimte, ruimte om tijd
te winnen. Veel van deze
zogenaamde 'richtlijnen' uit
Brussel moeten nog in E.G.-
lidstaten in nationale wetgeving
worden omgezet. U begrijpt het
al, de Engelsen vinden dit geen

onsympatiek model.
Vergelijk dit model met het
voormalig Koepeloverleg in
Heveadorp, drie besturen
overleggen, maken afspraken,
maar zijn formeel niet aan deze
afspraken gebonden. ( in
Heveadorp ging het gelukkig
goed).

De tweede stroming verwacht
meer van een zogeheten federaal
Europa. Dit betekent meer macht
naar een Europese overheid, en
een grotere macht van het
Europees Parlement.

Vooral Nederland, België, ltalië en
Duitsland zitten op deze lijn. De

beweegredenen voor deze
voorkeur zijn veelal verschillend
en meestal onduidelijk. Wel is het
opvallend dat landen als België,
Italië en Duitsland intern een
federale structuur kennen en niet
zonder succes.

Het zijn niet twee los van elkaar
te scheiden modellen. Het ene
gaat geleidelijk over in de andere.
Hoe meer landen van hun eigen
soevereiniteit aÍzien en
overdragen naar een onafhankelijk
instituut, hoemeer van een
federaal karakter kan worden
gesproken.

De meest vergaande vorm is die
van volledige Europese integratie
onder opheffing van de nationale
staten. Van dit model staat niet
alleen de haalbaarheid ter
discussie, maar tevens de
wenselijkheid.

P. de Bruijn.

Gebraden eend met peren-
knoÍlookvullinq. (4 personen)

Voorbereidingstijd: 30 minuten.
Totaal benodigde tiid: 2 uur en 15
minuten.

Benodigheden:
1 eend van 2% ks, afgespoeld en
drooggedept.
1 5 gr ongezouten boter
1 5 tot 20 tenen knoflook,
geschild, de grote gehalveerd.
500 gr peren, enigszins onrijp, in
blokjes van 2 cm gesneden en

besprenkeld met 1 eetl vers
limoensap.
1 eetl verse rozemarijn of 1 theel
gedroogde rozemarijn.
1 theel suiker
% theel zout
1 bosje waterkers voor garnering.

Snij al het overtollige vel en vet
rond de hals van de eend weg.
Verwijder ook al het vet uit de
lichaamsholte. vul een grote pan

met water tot 3 cm hoogte,
plaats een stoommand in de Pan
en breng het water aan de kook'
Prik met een tandestoker of
vleespen gaatjes in het vel, zodat
het vet tijdens het stomen kan
ontsnappen. Zorg ervoor dat u

het vlees onder de vetlaag niet
doorboort. Leg de eend met de

borst naar beneden in de Pan.
Dek de pan goed af en laat de

eend 30 minuten stomen.
Verwarm de oven voor oP 180
oc(ovenstand 4). Smelt de boter

in een zware koekepan op matig
vuur. Bak de tenen knoflook al

roerend ongeveer 1 2 minuten in

de boter tot ze zacht en bruin
beginnen te worden. Voeg de
peren, rozemarijn en suiker toe en

bak het geheel nog ongeveer B
minuten tot de peren zacht zijn.
Zet de vulling weg.

Wanneer de eend gestoomd is

bestrooit u de binnen- en
buitenkant met het zout. Leg de
eend met de t,orst naar beneden
op het rooster van een braadslee
en braad hem 15 minuten. Haal

de eend uit de oven en zet de

oven op 170oc (ovenstand 3).
Draai de eend om en prik gaatjes
in borst en poten. Vul de
lichaamsholte met het Peer-
knoflookmengsel. Zet de eend

terug in de oven en braad hem

circa 1% uur tot het vel dieP
goudbruin is. Snij de eend in

vieren en garneer met waterkers.

Aanbevolen bijgerecht: Parelgort,
gegrilleerde tomaten.

Succes!

Cees Bouwman.
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Reoio-Gastouderproiect.

Sinds kort bestaat er voor de
gemeente Renkum een
aanvullende vorm van
kinderopvang naast de reeds
bestaande kinderdagverblijven in
Heelsum en Wolfheze.
Het betreft hier het Regio-
gastouderproject, onderdeel
uitmakend van de Stichting
Kinderopvang Arnhem en Regio.
Het gastouderproject brengt
contacten tot stand tussen
ouders die opvang voor hun kind
zoeken (vraagouders) en ouders
die als opvangadres willen
fungeren (gastouders).
Het gastouderproject is opgezet
als opvangmogelijkheid voor
kinderen van 0-12 jaar, van wie
de ouders vanwege werk, studie
of andere activiteiten, f lexibele
opvangtijden nodig hebben. Ook
kan het zijn dat een kind om
pedagogische, sociale of
medische redenen beter in een
huiselijke omgeving kan worden
opgevangen dan in een
kinderdagverblijf .

Opvang via het gastouderproject

. is mogelijk van 7.00 - 20.00 uur
van maandag t/m zondag.
Gastouders verzorgen bij dit
project de opvang in hun eigen
huis.
Of je nu alleenstaand bent,
samenwoont, man of vrouw, jong
of al wat ouder bent, onder
bepaalde voorwaarden kan
iedereen gastouder worden.

Heeft u belangstelling om u in te
schrijven als gastouder en/of wilt
u informatie over opvang via het
gastouderproject, dan kunt u
terecht bij:
Marga Zwanikken, regio-
coördinatrice. Tel.: 0BBB9-1746
op dinsdag van 9.00 - 1 1.00 uur.

Gvmnastiekverenioino Doorwerth :

Zoals bekend of niet bekend is er
een gymnastiekvereniging DUNO.
Deze vereniging geeft niet alleen
gymnastieklessen doch heeft ook
de onderdelen jazz-gymnastiek en

callanetics.
Momenteel heeft de vereniging
ongeveer 17O leden wat niet
inhoudt dat er geen nieuwe leden
meer welkom zijn.
Komt u eens een Proefles
meemaken. Deze is geheel gratis
en geeft u een beeld wat er zoal
op een gymnastiekuur wordt
gedaan. Op onderstaande uren
worden de volgende lessen
gegeven:

Woensdagmorgen:
Jazzgymnastiek:
9.30 - 10.30 uur dames
10.30 - 1 1 .30 uur dames (boven

45 jaar).

Woensdagmiddag:
Gymnastiek:
13.00 -14.00 uur meisjes van 7

t/m 9 jaar
14.00 -15.00 uur meisjes van 5
en 6 iaar
15.00 -16.00 uur kleuters
16.00 -17.00 uur meisjes van 10

tlm 12 iaar

Woensdagavond:
18.00-19.00 uur meisies vanaf 7
jaar
19.00-20.00 uur callanetics
dames vanaf 1B jaar

20.OO-21.00 uur jazz-gYmnastiek
dames vanaf 1B jaar

De contributie voor leden tot 16
jaar is f 10,- per maand en voor
leden vanaf 1 6 jaar en ouder
f 1 5,- per maand.
De gymnastieklessen worden
gegeven door mevrouw
Grondman en de iazz-
gymnastiekicallanetics door
mevrouw Boei's.
Voor nadere inlichtingen kunt u
contact opnemen met:
mevrouw H. v.d. Giessen
Valeriuslaan 14
6865 HJ Doorwerth
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De waarheid over Sint Nicolaas.

Op 5 december viert bijna
iedereen in Nederland sinterklaas.
Maar wie was Sint Nicolaas nu
precies, waar en wanneer leefde
hij en hoe raakte hij bekend. Met
andere woorden: wat is de
waarheid over Sint Nicolaas. De

landbouwattaché van het
ministerie van Landbouw in
Madrid, de heer G.M.G. Kwaak,
stuurde de volgende tekst in.

Nicolaas werd in het jaar 27O

dichtbij het Turkse plaatsje MYra
geboren. Later werd hij tot
bisschop van die plaats benoemd.
Myra ligt aan de zuidkust van
Turkije aan de Middellandse Zee.

Aangezien Nicolaas veel hulP

bood aan zeelieden in nood werd
hij al spoedig gezien als
beschermer van zeelieden en

werden in Europa eeuwenlang ter
eÍe van hem vele kerken
gebouwd. Een voorbeeld hiervan
is de Sint Nicolaas kerk in

Amsterdam, de stad waarvan hij

beschermheilige is.

Uit Spanje?
in 1087 ondernamen schiPPers uit
het Zuiditaliaanse Plaatsje Bari

een tocht naar MYra, dat toen
juist door Mohammedanen was
veroverd. Ze waren bang dat het
graf van de heilige Nicolaas zou
worden afgebroken en namen
daarom de kist van de heilige mee

naar Bari. ln die tijd behoorde het

zuidelijk deel van ltalië waar Bari
lag tot het Spaanse Rijk. Men
ging uiteindelijk op bedevaart naar
Bari om tot Sint Nicolaas te
bidden. Op den duur ging men
hierdoor geloven dat Nicolaas uit
Spanje kwam.
Doordat Sint Nicolaas
beschermheilige werd van
schippers en zeelieden, is het niet
te verwonderen dat Nederland als
zeevarend land veel bindingen
met hem had. Behalve
Amsterdam kozen nog meer
steden rond de vroegere
Zuiderzee voor Nicolaas als
beschermer. De school voor
schipperskinderen in Amsterdam
heet niet voor niets Sint
Nicolaasschool.

5 december
We denken altijd dat we oP 5

december de verjaardag van Sint
Nicolaas vieren. We vieren echter
niet zijn geboortedag maar zijn
sterfdag (6 december 342l.ln het
Verre Oosten begint de dag niet
om 12 uur 's nachts maar 6 uur
eerder.
Daarom beginnen wij - precies oP

tijd- al op de (sinterklaas)avond
van 5 december te vieren.

Sints attributen
Als sinterklaas via
handelsreizigers en zeelieden na

de tiende eeuw in ons land
bekend raakt, wordt hij nog
dikwijls afgebeeld als een jonge

man, zonder baard. Al gauw

wordt hij echter verward met de
god die tot dan door de
Germanen in ons land werd
vereerd, de god Wodan. Deze had
een f ladderende witte baard en
reed op zijn schimmel (Sleipnir)
langs de hemel. Voor Wodan en
zijn zoon Oel legden de Germanen
onder het rookgat van hun huis
geschenken neer, in de hoop als
beloning hiervoor vruchtbaarheid,
nieuw leven, licht en nieuwe lente
te ontvangen. Volgens de
overlevering ging Oel in opdracht
van zijn vader bij de mensen langs
om hun geschenken op te halen.
Hij keek dan door het rookgat of
de geschenken klaar lagen (en

kreeg daardoor een roetlaag op
zijn gezicht ) en gaf dan als
geschenk zaden voor de volgende
oogst.
Langzaam verdween de verering
voor Wodan en kwam de verering
op voor een andere heilige, die
ook alles wist en hielp waar hij
kon: Sint Nicolaas. Hij kreeg het
witte paard, de wapperende
mantel en de speer (als
bisschopsstaf ) van Wodan en
ontving ook een gewone naam,
Sint Nicolaas werd Sint Heer
Klaas, later 'sinterklaas. Wodans
zoon en helper Oel kreeg ook een
gewone naam, nameli.ik Piet.
Vanwege zijn beroete gezicht
werd dit Zwarte Piet. Net als Oel
bleef Zwarte Piet nog altijd zijn
geschenken (zaadjes) strooien, in
de vorm van pepernoten. Vroeger
werden tijdens

inwijdingsceremonies jonge
mensen met een dun takkebosje
aangeraakt om ze groeikracht en
vruchtbaarheid te geven. Vanaf
het moment dat ze zo'n tikje
hadden gekregen, waren jonge
mensen volwassen en mochten
ze trouwen. De roe waarmee
Zwarte Piet links en rechts
vriendschappelijke tikjes uitdeelt,
is daarvan een overblijfsel.
De stoon,hoot waarmee
sinterklaas naar Nederland komt,
is te verklaren uit het feit dat hij
beschermheilige van zeelieden is.
Met de schippers overzee kwam
hij naar Nederland. Het is dus niet
onlogisch dat hij zijn intocht nög
altijd per boot doet.

Taai-taai poppen
De poppen van taai-taai zijn een
overblijfsel van een legende
volgens welke Sint Nicolaas
goudstukken als bruidsschat gaf
aan arme koopmansdochters.
Sindsdien is hij ook
beschermheilige van verliefde
meisjes die graag willen trouwen.
Met sinterklaas doen we een
afbeelding van onszelf - een pop
van koek- cadeau aan mensen
van wie we houden. De poppen
heten dan ook vriiers. Eventuele
amandelen of noten erop ziin
symbolische zaadjes van leven en
vruchtbaarheid.

r
T

ï
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Sociale vernieuwinq.

De gemeente Renkum heeft een
plan opgevat om een rapport te
laten schrijven over sociale
vernieuwing in haar grondgebied.

Het rapport zal onder andere
gebaseerd zijn op meningen van
de plaatselijke bevolking. Hiertoe
werd een onderzoekbureau in de
arm genomen om één en ander te
onderzoeken. Zo kon het
gebeuren dat bij mij thuis op
woensdag 25 september de bel
ging. lk deed open en wat bleek
voor mij stond iemand die kwam
vragen of hij wat stroom kon
lenen voor de bus van de
o n d e rz o e ks g roe p s oc ia le
vernieuwing. lk, de beroerdste
niet, had hier geen bezwaar
tegen. De man zei dat ik mijn
mening/wensen kwijt kon in de
bus. Deze bus bleek de dagen
ervoor ook al in Heveadorp te
hebben gestaan.

Niemand in Heveadorp wist hier
echter van, zodat de mensen in
de bus een aantal rustige
werkdagen gehad hebben. Op de
eerder genoemde woensdag las ik
's avonds in de Hoog en Laag dat
de gemeente een onderzoek naar
sociale vernieuwing zou instellen
met daarbij de tijden waarop men
zijnlhaar mening kwijt kon in de
bus. De dagen dat dat in
Heaveadorp kon waren echter al
verstreken. Waardoor ik mij

afvraag wat er met zo'n rapport
nu gedaan wordt. lmmers de
mening van de bevolking is in
dezen toch wel van belang. Ook
de plaatsing van de bus was
mijns inziens niet bijster gelukkig
gekozen. ln de Hoog en Laag
werd gesproken over centraal
gelegen punten in de
woonkernen. Je zou dus denken
aan een plaats om en nabij het
speelveld. Maar tot mijn grote
verbazing had de bus in
Heveadorp op nog geen 25 meter
van de Valkenier gestaan. Over
centraal gesproken. Leuk waren
dan ook de reacties van mensen
die aan mij vroegen of de
Seelbeek werd onderzocht, of dàt
er bepaalde grondmetingen
werden uitgevoerd door één of
ander instituut. Waarop ik
antwoordde dat de bus er voor
een onderzoek naar sociale
vernieuwing had gestaan. Waarna
men mij toevertrouwde dat de
gemeente weer eens lekker vlot
wasmetde
informatieverstrekking.

Deze miscommunicatie had
eenvoudig weg voorkomen
kunnen worden als de gemeente
de Hoog en Laag een week eerder
had ingelicht. Ook was het
misschien verstandig geweest als
de bewonersvereniging of de
redactie van het Heveaantje in
kennis waren gesteld. Zij hadden
dan wellicht extra aandacht aan
de sociale vernieuwing kunnen
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geven, zodat de mensen in de bus
wel wat te doen hadden gehad.

Richard van Oosterwijk

Het leuqenbankie.

Voor de zoveelste keer had de
tuin weer water nodig om de
planten groeiende te houden.
Nadat de laatste emmer uit de
beek was geschept, was het toch
even tijd om op het bankje even
uit te puffen, want het viel niet
mee. Klaas kwam aangesjokt en
kwam even naast mij zitten. "Dag
Nol", zei Klaas. "ls dat de laatste
emmer of mot je er nog meer
sjouwen. "Gelukkig de laatste
Klaas, ik ben klaar, alleen deze
emmer met water nog even in de
ton gooien.
Maar ik zal toch blij wezen, dat
dat gesjouw met water zo
afgelopen is, jij hebt het nu
makkelijker Klaas, met die
handpomp. Met een beetje
mazzel, wij in het voorjaar ook".
"Ja Nol, dat is zo, maat zover zijn
we met z'n allen nog niet".
"En Nol, nog nieuws, want je

hoort hier en daar nog wel eens
wat". "Nou Klaas om je de
waarheid te vertellen, ik heb
gisterenavond wat
meegemaakt!!"
"O ja Nol, wat dan", vroeg Klaas
nieuwsgierig.

Gisterenavond om een uur of half
twaalf, liet ik de hond van Theo
ten Westenend even uit, je weet
wel, via de Middenlaan,
Zuiderlaan links af, zo richting de
weg langs de tuintjes, dat is een
rondje dat meer mensen lopen als
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ze de hond uitlaten. Terwijl ik bij
het hek van de tuin van van
Looyen aankwam, zag ik midden
in de tuin, 's nachts een man aan
het werk. lk dacht bij mezelf, wat
moet die kerel daar dan doen,
midden in de nacht. lk bleef
stilstaan en bekeek me dat eens,
hij kon mij toch niet zien achter
die grote bramenstruiken van van
Looyen. Terwijl ik iets naar links
keek, zag ik opeens iemand op
het pad staan daar bij Bart
Jansen, dat gangetje, die ook
stond te kijken. Toen ik goed
keek zag ik een politieagent met
een mountainbike. Opeens zag hij
mij ook staan. Nou Klaas, ik wist
zeker dat het een politieagent
was, want hij had echt van die
Vosseogen, je weet wel die zo
flikkeren als het donker is.
Opeens gooit hij die mountainbike
over het hek, springt op de
mountainbike en fietst op die man
toe. (lk had eens gehoord dat dit
soort brigades alles per
mountainbike moeten doen.) De
man op het land schrok natuurlijk
en ging er als een haas vandoor,
sprong over het hek en rende als
een flits richting Noorderlaan.
Onderweg verloor hij een klomp,
want je hoorde niets als; klip,
klap, klip, klap, rennen.
lnmiddels was ik naar de
middelste tuin gelopen en via het
poortje bij de agent beland, die
stond te kijken op de plek, waar
de man had staan werken.
Samen hebben wij toen gekeken,

wat er nu precies gebeurd was.
De man had een stel stokjes die
groter waren dan de bestaande
preiplanten, naast elke preiplant
gestoken. De uiteinden van de
bestaande preiplanten afgesneden
en met vlasvezel boven aan de
stokjes weer vastgebonden. Nu
leek het van 't pad uit net of de
preiplanten een stuk groter waren
wat in wezen natuurlijk niet waar
was.
Van de weg kon je niet zien dat
het op de stokjes gebonden was.
lk zei tegen de agent: "Zo is het
hier op de tuinen, de een wil de
prei of andere planten nog hoger
en beter hebben dan de ander. En

de anderen in de tuinen maar
menen dat het hunne niet wil
groeien, zo hou je de concurrentie
erin. "
"Maar snap je nu zo'n man, om
midden in de nacht zo iets nog te
doen", zei de agent.

"Heeft u hier ook een tuintje",
vroeg de agent. lk knikte
bevestigend en wees in de
richting waar mijn tuintje lag.

Na nog wat heen en weer gepraat
vroeg ik de agent of hij ook 't
Heveaantje las. "Ja, zei de agent,
ik vind het nog wel een
interessant boekje, met
verschillende meningen en
berichten van de bewoners die
hier wonen."
" Dan zult u ook wel het
stukje gelezen hebben over die



pruimen die verdwenen zijn".
"Ja", zei de agent, dat heb ik
zeker".
"Nou die man woont daar", en ik
wees in de richting waar zijn tuin
ligt.
Het is voor die man wel jammer,
want hij had pas voor Í48,-
stuthout gekocht. Met dat stuk
hout had hij de takken gestut, er
zaten wel 100 pruimen aan en zo
groot als biljartballen en allemaal
zijn ze er afgehaald, ja dat is
jammer. Geld voor stuthout kwijt
en de pruimen.
Maar dat stukje in het boekje,
krijgt volgens mij nog wel een
staartje. Nou weet iedereen 't
volgend jaar dat daar een
pruimenboom staat. "Ja", zei de
agent, dat moet de man dan zelf
maar bekijken, we kunnen er
slecht een mannetje van ons bij
zetten met een mountainbike.
Al pratend liepen wij toen het
tuinpad op, het hekje sluitend
weer dichtgedaan.
Na elkaar gegroet te hebben, ging
ieder weer zijn eigen weg. De

agent ging op z'n mountainbike
weer richting bos en ik met de
klomp in de hand richting
Noorderlaan.
Toen ik even omkeek zag ik in de
verte de agent nog even stilstaan.
lk zag het aan de Ílikkering van
de Vosseogen in het licht van de
maan, die langzaam achter de
wolken te voorschijn kwam. Toen
ik langs het huis van de eigenaar
van de klomp liep, heb ik hem

stiekem neergezet bij die andere
klomp, die er alleen stond.

"Dat is me nog al een verhaal
Nol", zei Klaas. "Zelfs 's nachts is
hier in de tuin nog wat te beleven
laat staan overdag".

Samen liepen wij richting huis,
waar de vrouwen zaten te
wachten om gezellig een bakje
koff ie te drinken, want dat
hadden we wel verdiend.

Nol en Klaas.
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Wist u dat..

De mevrouw van de ledenservice
van "Hoog en Laag", bij het
noteren van een nieuwe abonnee,
nog nooit van Heveadorp gehoord
had.
We een nieuw redactielid hebben.
Hij speciaal voor de roddels is
aangenomen.
Heveadorp de telegraaf heeft
gehaald.
En ze onzin vertellen.
De klaverjas en jokeravonden best
gezellig zijn.
U elke laatste maandag van de
maand welkom bent in "het
Trefcentrum" om te kaarten.
Sybe en Harry de kaartavonden
perfect organiseren.
Wij volgende keer héél Heveadorp
in "het Trefcentrum" willen zien.
Er behalve katten en honden ook
kamelen in het dorp rondlopen.
De lr. Munterlaan op een dag in
september geruime tijd gestremd
was vanwege een bruiloft.
De ooievaar bijna overspannen
raakt en er zelfs nog werk voor
hem ligt.

Kaart Commissie

Ook nu weer
kunnen we melden,

dat we twee gezellige
kaartavonden hebben gehad.
Namens de BewonersVereniging
Heveadorp georganiseerd in 't
Trefcentrum te Doorwerth, We
zullen u de uitslagen hieronder
geven {P = poedelprijs).

23 september

Klaverjassen
prijs
1" H. Beuker
2Q J. Holman
3c P. Kirschbaum
P K. Bunschoten

Jokeren
prijs
1' T. Cooke
2 T. Jansen
3" T. Snel
P C. vd Molen

punten
5455
5300
5280
341 1

punten
32
74
77

106

2B oktober

Klaverjassen
prijs
1e mw Mars
2 mw v. Strien
3e M. Koppeschaar
P C. Wolberts

-19-

punten
5585
51 54
5142
3697



Jokeren
prijs
1" T. Snel
2 R. Lam
P T. Jansen

punten
85
95

115

De twee organisatoren ziin
tevreden over de deelname wat
het klaverjassen betreft ongeveer
5 tafels per avond. (er mogen nog
steeds deelnemers bi.i dus kom
gerust) Wat het jokeren betreft
valt het tegen ongeveer 6
personen per avond en dit moet
echt meer worden anders zijn we
genoodzaakt dit onderdeel te
laten vallen in het volgend
seizoen. Dus meldt u aan.
Wat zeker gemeld mag worden is
dat iedere inwoner van Heveadorp
eventueel één introduce mag
meenemen.
De avonden zijn zoals de
aanwezigen zelf zeggen bijzonder
gezellig en er zijn elke avond
leuke prijzen te winnen. Je leert
elkaar kennen op een ontspannen
manier.
lndien er mensen zijn die het
klaverjassen willen leren dan
kunnen zij zich opgeven bij één
der onderstaande adressen. Een

briefje met vermelding
"beginnerscursus klaverjassen"
en uw naam en adres is

voldoende, er zal dan gekeken
worden of dit te plannen is. U

krijgt alrijd bericht.
Wij hopen weer een aantal
nieuwe gezichten te zien op de
volgende avond /5 november).
Kom anders gerust even kijken en
proef de sfeer.

H. Beuker
S. Meijer

Beeklaan 19
Noorderlaan 3
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Zoals u wellicht bekend is, krijgt
de bewonersvereniging subsidie
voor de kinderen van haar leden.
Het gaat dan om "kinderen" van
0 tot 1 9 jaar. Vorig jaar heeft de
bewonersvereniging aan alle
bewoners een brief gestuurd met
de vraag of de geregistreerde
gegevens klopten. Om nu niet elk
iaar deze toch wel ar-
beidsintensieve actie te hoeven
ondernemen, vragen wij u het
secretariaat op de hoogte te
houden van wijzigingen en dan
bedoelen wij daar specifiek
geboortes mee (dat levert ge-
garandeerd dan ook nog een
presentje op!). Ook nieuwe leden
verzoeken wij deze gegevens
door te geven.

Onze gegevens zijn bijgewerkt tot
en met 31 december 1990. lndien
er zich na die datum bij u nog een
heuglijk feit heeft afgespeeld,
gelieve ons het dan te melden. Op
die manier kan de vereniging ook
meer activiteiten organiseren.

De secretaris,
M.J. Meijer Cluwen
lr. Munterlaan 1 5

Zoals eenieder
weet, is de bewonersvereniging al
enige tijd bezig, om de gemeente
te overtuigen, dat de naam
Heveadorp alleen niet voldoende
is om de lading te dekken. Het is
een doelstelling van onze ver-
eniging daar een wat meer
officieel karakter aan te geven in
de vorm van een erkenning als
"dorp". Dit laatste heeft eigenlijk
geen juridische status maar kan
ook gelezen worden als
"woonkern", wat wel betekenis
heeft. Een gevolg van deze
erkenning zal zijn, dat de
postcode van Heveadorp zal
moeten worden gewijzigd, omdat
het systeem van PTT-post niet
toelaat, dat twee dorpen met ver-
schillende naam dezelfde 4 begin-
cijfers hebben. Aangezien wij, als
bewonersvereniging, de
aanvragers zijn, ligt het voor de
hand dat de postcode van
Heveadorp gewijzigd wordt en
niet die van Doorwerth. Tevens
heeft PTT-post er geen behoefte
aan de bijbehorende onkosten (die
toch eigenlijk voortkomen uit een
tekortkoming van hun systeem)
voor haar rekening te nemen.
Burgemeester & Wethouders
hadden het voornemen de
Raadsvergadering van woensdag
20 november a.s. voor te stellen,
om de wijziging te laten
plaatsvinden en de onkosten van



de PTT voor haar rekening te
willen nemen. B&W hadden
echter één punt van twijfel:
namelijk, dat veel Heveanen zich
f inancieel ernstig gedupeerd
zouden voelen door deze verande-
ring. Het voorstel zal dan ook dan
alleen plaatsvinden indien zij het
hierin naar hun oordeel niet bij het
rechte eind zal hebben. Nu moet
u echter niet denken dat B&W, in
het geval van een wijziging,
Sinterklaas zou gaan spelen. ln
99 van de 100 gevallen worden
schadeclaims ongegrond
verklaard, waardoor de claimer
via de rechter zijn gelijk zou
moeten gaan halen en dat is in de
meeste gevallen uitsluitend voor

de claimer financieel nadelig. Het
enige resultaat dat geboekt wordt
door het indienen van
schadeclaims is het versjteren van
een wens van heel veel
Heveanen. Er zullen altijd mensen
zijn, die tegen dit voorstel zijn; er
zullen ook wel mensen zijn, die
tegen de BewonersVereniging
Heveadorp zijn; er zullen zelfs
mensen zijn die tegen bebouwing
in Heveadorp zijn en tenslotte
bestaan er nog mensen, die tegen
mensen zijn die ergens tegen zijn,
zijn. Zoals zelfs in kinderverhalen
al bekend is, kan geen
gemeenschap zonder een mopper-
smurf .

Onzc mcnukgart is gchccl ycÍnicuwd
ook hcbbcn wij onzs kcÍstmcnu'§ el ss.mcngcstold
B68pr6ok d!Àrom nu bij on8 trw tcÍstdinoÍ
tol: O85 - 336423
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Om nu B&W de gelegenheid te
geven hun ongegronde
ongerustheid te kunnen ombuigen
naar overtuigd optimisme heeft
de BewonersVereniging
Heveadorp in overleg met de
gemeente besloten de gemeente
een enquète te laten houden via
onze dorpskrant "'t Heveaantje".
U vind dit op nevenstaande
pagina.

Bovendien zal de
BewonersVereniging Heveadorp
de politieke partijen verzoeken om
toch op 20 november de
gemeenteraad over het voorstel
te laten besluiten, al dan niet met
een clausule omtrent schade-
claims. Wij verwachten, dat de
gemeenteraad het voorstel zal
steunen en wij hopen bovendien,
dat het besluit nu eindelijk eens
een keer genomen wordt!. Het
bestuur kan zich dan
concentreren op de overige drie
doelstellingen van onze
vereniging. Mocht onverhoopt dit
besluit anders uitvallen dan wij
allen hopen, dan ziet het bestuur
zich echter genoodzaakt in de
eerstkomende Algemene
LedenVergadering op 2 december
1 991 voor te stellen, deze
doelstelling uit de statuten te
laten verwijderen (dit kost dan
weer notariskosten, maar die zijn
gelukkig weer subsidiabel). Maar
zo ver zal het hoogstwaarschijnlijk
niet hoeven te komen en mag de
hele wereld Heveadorp binnenkort

eindelijk weer eens Heveadorp
noemen.

M.J. Meijer Cluwen
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Geachte inwoners van Heveadorp,

Het college van burgemeester en wethouders
staat in pri-ncipe positief tegenover de zelf-
standigheid van Heveadorp. Voor de inwoners
heeft dit tot gevolg dat zij op hun corres-
pondentie de naam Heveadorp kunnen vermelden.
De gemeente neemt de int,erne kosten voor haar
rekening en betaalt de kosten die de PTT
claint in verband net de postcodewijziging.
De PTT verstrekt aan e1k adres in Heveadorp
L0 adreswijzigingskaarten en een formulier om
de adreswijziging door Ee geven aan een aan-
tal bedri-jven en :-nstellingen. Heeft u een
bedrijf aan huis, dan kunnen eventueel meer
adreswijzigingen worden verstrekt. De postco-
dewijziging zal niet direct ingaan, zodat u
uw drukwerk met de oude postcode nog enige
tijd kunt gebruiken.
De gemeente vergoedt in principe geen andere
kosten. op het moment dat duidelijk is dat
geen financië1e claims op de gemeente worden
verhaald, kan de gemeenteraad besluiten over
de zelfstandiqheid van Heveadorp.
In tegenstelling tot eerdere berichten zal
dit voorstel niet in de gemeenteraad van
november, maar in de raad van december behan-
deld worden.
Indien u problenen heeft met
postcodewijziging, dan kunt
cember schriftelijk kenbaar
CoIIege van burgemeester en
gemeente Renkum
postbus 9100
6860 HÀ Oosterbeek

Hoogachtend,

Burgemeester

-/-----\ :-a
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de voorgestelde
u dit vóór L de-
maken aan:
wethouders

Geld halen enbetalen
gaat ste e ds makkelijker :

met'n pas en pin-code

Babuhank trl
Mcerbankvoorje geld
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VAN GELT'ER
CARDANUSLAAN 28 DOORWERTH _ TEL.O85_33ó5ZI
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