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Van de redactie.

Beste Heveanen,

Als eerste wil de redactie iedereen prettige kerstdagen
wensen en een voorspoedig 1992. Dat laatste doen wij
natuurlijk ook nog eens tijdens de nieuwjaarsborrel op 4
januari 1991 bij de Valkenier.

Wij willen onze adverteerders danken dat zij het ons moge-
lijk gemaakt hebben weer een jaar onze dorpskrant uit te
kunnen brengen, denkt u ook eens aan hen.
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PETER BOEKTIORST I

Fotopuzzel?

ln het laatste Heveaantje
(nr. 18) kunnen we lezen
dat de vorige fotopuzzel
geen goede inzendingen had
opgeleverd. Dit verbaast ons
nogal. Wij vonden de oplos-
sing zo vanzelfsprekend
voor de hand liggen dat we
dachten: "die behoeven we
niet in te zenden, want er
zijn nog honderd inzendin-
gen voor ons". Voor ieder-
een die nog wel eens in de
bossen rond ons mooie
Heveadorp wandelt, is het
stenen bruggetje een be-
kend punt. Maar velen die er
langs lopen nemen wellicht
niet de moeite er eens on-
derdoor te lopen. Doe je dat
wel dan kun de boven de
middelste poort duidelijk het
woord DUNO onderschei-
den. Als je verder naar
beneden Ioopt, loop je ook
door een prachtig dal met in
hoofdzaak beukebomen.
Onderaan kom je dan uit bij
de toegangsweg naar de
sluizen. Rechtsafslaan en bij
de vijver het paadje naar
boven volgen en na nog
twee vijvers gepasseerd te

hebben ontdek je onder de
rhododendrons de plek waar
al dat water vandaan komt.
Kennelijk heeft de fotograaf
deze streek wel wat vaker
verkend, want ook de foto
die nu in het Heveaantje
staat komt daar vandaan.
Langs het stenen bruggetje
doorlopend naar de Italiaan-
se weg passeren we weer
een afsluitboom van het
Geldersch Landschap. Ook
staan daar weer twee ge-
metselde palen die vroeger
(met hekken?) het Iandgoed
Duno aÍsloten. Vanuit de
Italiaanse weg gezien heeft
de fotograaf oog gehad voor
de linkse paal waar we dat
stukje hek ook nog zien
staan. Kijk eens naar die
stam van de ...(acacia?) die
naar links wegschiet. Achter
je zie je die lantaarn die ook
al eens in het Heveaantje als
f otopuzzel stond. Maar
kennelijk zijn een aantal
mensen daar al eens vaker
langs geweest.
Weet onze fotograaf dat er
rond Heveadorp veel meer
plekjes zijn die prachtige
zoekplaatjes op kunnen
leveren.
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Na die reaktie in het laatste
Heveaantje waaruit naar
mijn mening blijkt dat veel
"Heveanen" niet goed op de
hoogte zijn van hun prachti-
ge woonomgeving, komt bij
mij de gedachte op om toch
maar eens mee te doen met
de fotopuzzel. Tot nu toe
heb ik alle plaatjes herkend.
Een uitdaging voor onze
fotograaf om het echt moei-
lijk te maken? lk wacht met
belangstelling op het volgen-
de Heveaantje.

Jaap Bunschoten.

Fotopuzzel

Ken uw dorp en omgeving.

Na het lezen van het vorige
stukje zult u begrijpen dat
we de foto van het stenen
bruggetje met de "opdruk"
DUNO niet meer hoeven te
plaatsen.
De oplossing van de vorige
puzzel vindt u in het vorige
stukje en u raad het al deze
is ook door de desbetreffen-
de heer gewonnen. Profici-
at! We zullen onze fotograaf
opdracht geven meer oog
voor detail te hebben. De
volgende keer maken we
het echt moeilijk.

Nieuwiaarsborrel

Op 4 januari 1992 organi-
seert 't Heveaantje weder-
om een nieuwjaarsborrel
voor Heveanen. Traditioneel
wordt dit gehouden in 'De
Valkenier', ons allen wel
bekend. De opkomst vorig
jaar was + 50 personen, 't
gaat dus al vooruit. Weder-
om heeft de redactie in haar
wijsheid besloten, dat elke
bezoeker uit Heveadorp
afkomstig door 't Heveaan-
tje een drankje aangeboden

krijgt. Nu bleek dat het
bestuur van de bewoners-
vereniging dezelfde wijsheid
nog steeds bezat zodat u bij
binnenkomst rekenen kunt
op zelfs twee l2l gratis
drankjes. Als dat geen reden
is om op 4 januari 1992 om
16.30 uur massaal naar de
Valkenier te trekken, dan
weet ik het ook niet meer;
dus tot dan !!

M.J. Meijer Cluwen

oude oosterbeekseweg g
doorwerth (aÍslag heveadorp)
tel.: 085 - 336423
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Europa. Europa (81.

Belofte maakt schuld.
ln het Heveaantje van no-
vember 199O beloofde ik
iets te vertellen over de
Europese Raad van Minis-
ters en het Europees Parle-
ment. Samen met de Euro-
pese Commissie vormen zij
het politieke hart van Euro-
pa.

Het Eurooees Parlement.
(EP)

Op het eerste gezicht lijkt
een nadere uitleg over het
Europees Parlement overbo-
dig. lmmers wat het Neder-
lands parlement in Den
Haag doet, zal toch zeker
model staan voor de Europe-
se versie?
Ja en nee.
Ja, want de funktie van het
EP is zeker dezelfde als die
van' alle parlementen: de
burgers vertegenwoordigen
in het hoogste wetgevende
orgaan.
Nee, want het EP mocht
willen zoveel invloed te
hebben als de nationale
parlementen.

Dit laatste, de beperkte
macht van het EP, is snel te
verklaren. De leden van dit
parlement worden geacht
niet hun land te vertegen-
woordigen, maar hun politie-
ke overtuiging.
Het parlement bestaat dan
ook uit meer dan tien poli-
tieke frakties en niet uit 12
nationale frakties.
Dat is dan mooi geregeld
zult u zeggen.
Toch is juist dit de reden dt
de nationale regeringen zo
huiverig zijn om dit parle-
ment meer macht te geven.
Want hoe meer macht voor
het EP, hoe minder de natio-
nale belangen van de lidsta-
ten in Europa kunnen wor-
den ingebracht.

Ofschoon de parlementsle-
den niet geacht worden de
belangen van hun eigen
landen te behartigen, heeft
men bij de samenstelling
rekening gehouden met het
aantal inwoners van de 12
aangesloten landen. De vier
grote landen Duitsland,
Frankrijk, ltalië en het Ver-
enigd Koninkrijk hebben elk
81 zetels van de in totaal
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581. Spanje heeft er 68,
Nederland 25, België, Grie-
kenland en Portugal 24,
Denemarken 16, lerland 15
en Luxemburg 6.

Het is in het beperkte be-
stek van dit artikel niet
mogelijk een uitgebreid
overzicht te geven van de
bevoegdheden van het EP.
Met name de bijzonder
ingewikkelde relatie tussen
het EP, de Raad van Minis-
ters en de Commissie, zou
stof kunnen leveren voor
een aantal artikelen.
Belangrijk om te weten is
dat het EP nu al voldoende
invloed heeft om het de
Raad van Ministers knap
lastig te maken.

Raad van Ministers.

De raad van Ministers be-
staat uit alle ministers uit de
lidstaten.
U begrijpt het al. Deze natio-
nale politieke kopstukken
zijn dus in ieder geval niet
door het EP naar huis te
sturen.
En veel landen willen dit
graag zo houden.

Als wij het Europese Parle-
ment als beïnvloedend or-
gaan van de Europese bur-
gers mogen beschouwen,
dan vormt de Raad van
Ministers het besluitvormen-
de, beslissende orgaan van
de nationale regeringen.

Dat deze Raad van Ministers
uit alle ministers van de
aangesloten Ianden bestaat
wil niet zeggen dat deze
club ook samen vergadert.
Afhankelijk van het onder-
werp komen de ministers an
landbouw of de ministers
van financiën bij elkaar.
De voorzitter van zo'n bij-
eenkomst wisselt ieder half
jaar.
De 2e helft van dit jaar was
Nederland de voorzitter.
Toen de Raad van Ministers
van Financiën dit najaar in
de Keizerskroon in Ape!-
doorn bijeenkwamen, was
Wim Kok (onze minister van
financiën) voorzitter en gast-
heer.

Wanneer de staatshoofden
of regeringsleiders, de mi-
nisters van Buitenlandse
Zaken en de voorzitter van
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de Europese Commissie
vergaderen (zoals onlangs in
Maastricht) wordt gespro-
ken van de Europese Raad.
Al zijn de besluiten van deze
Raad niet direkt rechtsgel-
dig, toch is zij het machtig-
ste "orgaan" van de Euro-
pese Gemeenschap.

Voor de Europese Commis-
sie wil ik u verwijzen naar
Heveaantje nr. 13 van no-
vember vorig jaar.

Europa 1992.

Het aardige van Europa '92
is dat het gaat over de
Europese integratie per 1

januari 1993. Vermoedelijk
heeft men 1992 als magisch
jaar gekozen om bij vertra-
ging in de besluitvorming
alsnog in 1993 (de geplande
datum) de eenwording te
kunnen realiseren. Eigenlijk
zou het beter zijn van Euro-
pa 1993 te spreken.

Voor de regeringsleiders,
staatshoofden, ministers en
ambtenaren wordt 1992
een druk jaar. Veel moet
nog gebeuren om het pro-

jekt Europa '92 op 1 januari
1993 te realiseren. Het zal
al met al een interessant
Europees jaar worden.

Laten wij hopen dat een
deel van de Europese volke-
ren nu met de E.G. een
manier heeft gevonden om
conflicten aan de onderhan-
delingstafel uit te vechten in
plaats van bij Waterloo,
Duinkerken, de Elzas of de
Ardennen.

Met verdere Europese sa-
menwerking zal stellig de
stabiliteit en de voorspoed
van de Europeanen zijn
gediend.

Met deze veronderstelling,
wens en hoop sluit ik deze
artikelenserie over Europa
aÍ, u dankend voor uw
interesse.

P. de Bruijn.

meentelijke milieubeleid. Het
is echter zeer de vraag of
wij het huidige systeem met
ophalers Iangs de deur nog
lang kunnen volhouden. Er
wordt al gesproken over het
plaatsen van een container
waar men het papier zelÍ
naar toe moet brengen. Het
is alleen mogelijk het huidige
systeem voort te zetten
indien een aantal mensen
bereid is bij de inzameling te
helpen. Vandaar vanaf deze
plaats een dringend beroep
op mensen, die nog een
doos papier kunnen tillen,
zich als medewerker op te
geven. Nadere inlichtingen
bij de heer J.W. van Veld-
huizen, Centrumlaan 5, tel.
33 54 70.

Ophalen oud papier.

Al meer dan dertig jaar
wordt in Heveadorp oud
papier opgehaald. Het is
allemaal begonnen als een
activiteit van de Hervormde
Gemeente als onderdeel van
de geldwerving voor een
eigen kerkgebouw. lnmid-
dels is de situatie belangrijk
gewijzigd en gaat het meer
om het milieu dan om het
geld. In feite vormen we
een onderdeel van het ge-

HOUTEN SPEELGOED

Kado- en Kerstartikelen

voor betaalbare prijzen

op de markt

zaterdag - Kerkplein

dinsdag - Jansplaats

woensdag - Arnhem Zuid

DE SPEELHAAS

08367 - 62809
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Er was eens...

Er was eens ... ver van hier,
een heel klein koninkrijk.
Daar woonden een koning,
een koningin en hun zoon,
de kleine prins.
De koning en koningin hiel-
den veel van elkaar. Toch
hadden ze de hele tijd ruzie.
Als de koning zei dat hij van
aardbeien hield, dan zei de
koningin dat zii aardbeien
slecht vond. Altijd waren ze
het oneens met elkaar. En
de kleine prins, die had
geleerd dat je het best geen
van beiden gelijk kon geven.
Op een dag kwamen herders
voorbij het kasteel van de
koning en de koningin. Ze
dreven de kudde voort en
zongen kerstliederen. Ze
hadden groot nieuws ge-
hoord: ergens was een
redder geboren.
De prins uit de heme! die
iedereen zou redden, was
geboren. De herders zoch-
ten hem om hem eer te
bewijzen.
De koning en de koningin
wilden graag meegaan.
Maar wat zouden ze meene-
men als geschenk? Wat

zouden ze de redder geven?
De koning nam de grootste
ham van de haak en plukte
de mooiste vruchten uit de
tuin. De koningin trok zich
terug in de keuken en ze
bakte heerlijke taarten en
gebak.
De kleine prins dacht diep
na, dan nam hij zijn houten
paard. Daarmee speelde hij
heel vaak; dat zou een mooi
geschenk zijn voor de red-
der. Ze gingen met zijn allen
op weg. De kleine prins
vooraan. Hij keek recht voor
zich uit. ln het oosten schit-
terde een hele mooie ster.
Ze kwamen bij een kruis-
punt.
"We moeten rechtdoor", zei
de prins en hij wees naar de
ster. "Helemaal niet", be-
weerde de koning. We moe-
ten naar links. Daar is de
redder geboren. "Wat zeg je
me nou", bromde de konin-
gin. We moeten naar rechts.
Dat is de juiste weg. En

zoals altijd begonnen ze
ruzie te maken. Naar links.
Naar rechts. Naar het noor-
den, mevrouw! Naar het
zuiden, mijn domme man!
De kleine prins zei niets. De

koning ging aan de rand van
de weg zÍtten. Hij liet duide-
lijk merken dat hij niet ver-
der wilde. Tenzij ze naar
links gingen, natuurlijk. De
koningin ging ook zitten aan
de rechterkant van de weg.
Er gingen vele uren voorbij.
En geen van beiden bewoog
ook maar even. De kleine
prins werd erg droevig toen
hij zijn ouders zo zag.
Boven hun hoofden hoorden
hij de engelen mooie liede-
ren zingen. En de ster schit-
terde zo Íel dat het leek oÍ
het dag was.
Maar de koning en de konin-
gin bleven koppig. Ze wilden
niets horen en niets zien.
Dat duurde lang, heel lang.
De koning kreeg honger en
dorst. Hij zuchtte diep en
greep naar zijn tas. Hij pakte
de ham en begon te eten.
Daarna at hij een paar
vruchten. De koningin hield
het nog een paar uren uit.
Toen greep zij naar de taar-
ten en het gebak. Ze aten
allebei zonder iets te zeg-
gen. Ze aten en bleven eten,
tot de hele voorraad op
was. Toen stonden ze alle-
bei op en wilden terug naar

huis gaan. Ze w.aren nog
steeds boos op elkaar.
Toen de prins dat zag, be-
gon hij te wenen. De koning
en koningin hielden ontzet-
tend veel van de kleine
prins. Ze gaven hem allebei
een hand en volgden hun
zoon. Die Iiep naar het oos-
ten. Ze wandelden een hele
poos en kwamen laat aan in
Bethlehem. De ster stond
stil boven een herdershutje.
Daar waren Maria en Jozef
met hun pasgeboren kind
Jezus. Jozef en Maria wa-
ren heel lief voor elkaar en
ook voor hun pasgeboren
kind." Die heeft geluk met
zulke lieve ouders", zuchtte
de kleine prins.
Van die woorden schrokken
de koning en koningin heel
erg. Ze keken elkaar eens
aan. En toen keken ze naar
Jozet en Maria. Opeens
begrepen ze alles.
"Het is misschien een beetje
laat om nog op bezoek te
komen", fluisterde de ko-
ning. En voor de eerste keer
sprak de koningin hem niet
tegen. De kleine prins keek
verbaast naar allebei. Toen
lachte hij stil. Hij legde zijn
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houten paardje in de kribbe
naast Jezus. De koning en
de koningin waren wat
beschaamd dat ze geen ge-
schenk meer hadden. Ze
kusten het kind en gingen
dan op hun tenen naar bui-
ten.
De terugreis was heel leuk.
De koning en de koningin
zongen samen de mooiste
liederen. Om de beurt droe-
gen ze de kleine prins op de
rug. En ze liepen zowaar
hand in hand!
Er was echt een wonder
gebeurd. Want sinds de reis
naar Bethlehem hebben de
koning en de koningin nooit
meer ruzie gemaakt. Ze zijn
nu altijd dikke vrienden.
Zelfs zozeer dat de kleine
prins het af en toe vervelend
vind. Maar dat is een ander
verhaal.

Rintai Mulder

Op bezoek bij..

Velen van u vragen zich af:
waarom is er een wijkagent
en waarvoor is hij er? Nu
speelde die vraag ook bij mij
en vooral omdat onze wijk-
agent ook een Heveaan is.
Dus ging ik op bezoek bij de
heer Vos.
lk vroeg hem: "wat houdt
een wijkagent in."
Hij vertelde mij, dat een
wijkagent direkt bij de be-
woner betrokken is, een
soort vertrouwensman. Bij
hem kun je terecht met je
problemen, bijvoorbeeld bii
burenruzies en geluidsover-
lastklachten, onoverzichtelij-
ke punten, straatverlichting,
dicht begroeide wandelpa-
den, onveilige voetpaden die
voor mensen die slecht ter
been zijn niet te beloPen
vallen, maar ook kindermis-
handeling en sexueel mis-
bruik. Hij zorgt dan dat je bij
de goede instanties komt.
De heer Vos staat ook in
kontakt met de Woning-
stichting en een huisarts,
met RIAGG, kortom met
alles kun je bij je wijkagent
terecht. Ook mensen die

vereenzamen. Toen kwam
bij mij de vraag: "Ja, maar
in zo'n dorp als Heveadorp
gebeurt toch niet zo veel?"
Hij vertelde mij, dat waar je
ook woont, er allerlei lagen
van de bevolking wonen. lk
vroeg hem: "hoe is het nou
om je buurman terecht te
wijzen." Hij zei dat ook zijn
buurman zich aan de regels
moet houden, maar het blijft
altijd lastig.
Sinds juni dit jaar is de heer
Vos wijkagent van Hevea-
dorp (Doorwerth). ln 1959
heeft hij zijn opleiding ge-
daan in Rotterdam. ln 1972
is hij in de gemeente Ren-
kum gekomen bij de recher-
che en nu doet hij naast zijn
werk als wijkagent ook
gewoon werk op het bureau
en de milieuzaken. Een druk
bezette man, maar toch
kom je hem overal tegen op
zijn mountainbike en heeft
hij tiid voor iedereen voor
een praatje.

Rintai Mulder.
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Callanetics.

ln het Heveaantje nr. 18
werden de lestijden van de
gymnastiekvereniging DUNO
aangegeven. Helaas werd
niet vermeld dat op de
woensdagavond van
21.OO - 22.OO uur ook nog
callanetics voor dames
wordt gegeven. Deze Ies
wordt evenals de andere
lessen gegeven in de gym-
nastiekzaal aan de Mozart-
laan in Doorwerth.

W. Tangerink, secretaresse
van DUNO.

Hevea BluesBand gewiizigd
in Crossroads

De leden van de Hevea
BluesBand, wellicht bekend
van de plaatselijke Hevea-
dorpsfeesten, hebben tii-
dens een rumoerige verga-
dering besloten de band-
naam te wijzigen. De band
wil namelijk het glibberige
pad van optredens gaan
bewandelen.

Hierdoor dienen ze de be-
schermende dorpsgrenzen
te verlaten om hun muzikale
liefhebberij tot uitvoer te
kunnen brengen. Daar ook
met een breder repertoire
dan alleen de blues zal wor-
den opgetreden, vond men
de naam te beperkt. De
band heet sinds november
1991: CROSSROADS, en is
genoemd naar een nummer
van de blueslegende Robert
Johnson, die de basis van
de blues beschrijft.

De blues is ook het uit-
gangspunt voor de band
geweest om muziek te gaan
maken, maar naast deze
muziekvorm worden nu ook

covers van Jimi Hendrix,
The Rolling Stones en Ly-
nyrd Skynyrd gespeeld.
Echter, bij eventuele toe-
komstige optredens in Heve-
adorp zal het quintet onder
de naam: Hevea BluesBand
blijven spelen.
Om even de geschiedenis
van de groep op te halen,
moeten we terug naar janu-

schien een muzikale bijdrage
te kunnen leveren aan het
jaarlijkse dorpsfeest. Nadat
Ramon Berlauwt en Richard
Vacquier Droop voor dit
plan gewonnen waren, is
men op zeeÍ vrijblijvende
wijze met samenspelen
begonnen. De startproble-
men, zoals het feit, dat
zowel Bertr.;s als Richard al)

)

)

)

ari 1 990. Toen benaderde
Jan de Kruyff, "all time"
bassist van ontelbare orkes-
ten Bertus van der Glas met
het idee een band te forme-
ren slechts bestaande uit
dorpsgenoten. De bedoeling
was een leuk tijdverdrijf te
hebben. ln het achterhoofd
speelde de gedachte mis-

meer dan vijftien jaar niet
meer aktief met muziek
bezig waren geweest, wer-
den maar moeizaam over-
wonnen.
Bij het eerste optreden, dat
plaats vond tijdens het
dorpsfeest van 1 990, be-
stond de groep naast Jan,
Bertus, Ramon en Richard

§fii heten u
warmwelkom
Kom m kcmisrnto met ffi Àllimce sum
vmt bii oro Lrnt u aó u m Í]Doe. hlgië.
Írjshe omgo ing hGrliili onspann@ En woídt
dar us €§tc sunabeoekT Du alleo wc u

Brug prcië rstllm. hG u h-« mct vufrn
qwkunr -*-smi«m S,LUhUt'AILLANCE
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uit Marcel Ploeger en Robin
Pieplenbosch. De twee
laatstgenoemden zijn daarna
uit de band gestapt. Ook
Gezienus Alders heeft nog
heel even op de ledenlijst
van de band gestaan.
Niels van Dolderen uit Door-
werth is in september 1990
de formatie komen verster-
ken. Niels, de benjamin van
de band, had nog niet eer-
der in een groep gespeeld.
Hij heeft zich in korte tijd tot
een volwaardig groepslid
ontwikkeld. Half januari
1991 kwam Jan, de drijven-
de kracht achter deze verza-
meling ongeregeld, met het
onheilspellende bericht de
band te verlaten. Hii wilde
met meer professioneel
ingestelde muzikanten ver-
der. Hij sloot zich aan bij
een formatie uit de regio
Nijmegen. Om de openge-
vallen plaats op te vullen
werd Bram Willemsen, oud-
Oosterbeker, doch sinds
jaren woonachtig te Arn-
hem, verzocht de basgitaar
te hanteren.
Evenals Bertus en Richard
had ook Bram al meer dan
een decennium zijn gitaar

niet meer aangeraakt. Ziin
instrument lag ergens ter
herinnering aan betere tijden
op een stoffige zolder opge-
slagen.
Nadat er flink geïnvesteerd
is in het instrumentarium en
een redelijk succesvol optre-
den is verzorgd tijdens het
laatste Heveadorpsf eest,
vinden de groepsleden het
nu tijd om hun kunsten ook
elders te vertonen.

Vrijdag 2O december a.s.
gaat dit gebeuren. ln de
"Blueskelder", een nieuw
initiatief van een Arnhemse
kroegbaas, zullen om om-
streeks 23.00 uur de eerste
akkoorden op vreemde
bodem worden gespeeld. De
"Blueskelder" bevindt zich
onder cafetaria de "Kom-
buis", aan Hommelseweg
239 te Arnhem. De band wil
hier graag enige ruchtbaar-
heid aan geven, omdat het
zeker ook voor deze jongens
leuk zou zijn daar bekenden
en "liefhebbers" van hun
muziek aan te treffen. Van
Harte welkom dus.

De leden van Crossroads
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Gebraden wild zwiin.

Versier dit gerecht met
schijfjes citroen en geef er
aardappelnoedels of -puree
en witlof, of pastareepjes en
champignons bij. (voor 6
personen)

1% kg rugstuk of ham van
jong, wild zwijn
1 eetl gin
zout en peper
90 gr boter of reuzel
2 middelgrote uien, in plak-
ken gesneden
1 worte!, in plakken gesne-
den
5 peperkorrels
3 jeneverbessen
1 laurierblad
% I droge rode wijn of don-
ker bier
3O gr korst van bruin brood
(liefst roggebrood), geraspt
2-3 theel maisbloem, in 4
eetl koud water opgelost
4 eetl zure room
1 eetl rode bessengelei

Sprenkel de gin over het
vlees en wrijf het in met
zout en peper. Doe de boter
of reuzel in een stoofpan en
zet deze in een op 20Oo c

(ovenstand 6) voorverwarm-
de oven. Doe het vlees in de
pan wanneer het vet ge-
smolten is en braad het 10
minuten, waarbij u het re-
gelmatig bedruipt. Doe de
uien, wortel, peperkorrels,
jeneverbessen, het laurier-
blad, de wijn of het bier en
de geraspte broodkorst erbij
en leg een deksel van de
pan en laat het vlees in 3O
minuten bruin worden.
Neem het vlees uit de pan
en hou het warm. Giet y,

liter heet water in de pan;
breng het aan de kook ter-
wijl u roert en over de bo-
dem schraapt. Zeef de vloei-
stof, doe hem weer in de
pan en doe er zovee! aange-
maakte maisbloem bij dat u
een gladde, dunne saus
krijgt. Roer de zure room en
de rode bessengelei erdoor.
Warm de saus op, maar laat
hem niet koken. Eet smake-
rijk!

Cees Bouwman



Uitslag enquëte dorpshuis.

Deze enquéte werd in no-
vember 1991 gehouden
onder alle inwoners binnen
Heveadorp. Per huis werden
2 formulieren afgegeven en
weer opgehaald. ln totaal
circuleerden er 600 formu-
Iieren waarvan 334 ingevuld
weer terug kwamen. Onder-
staand volgt een overzicht
met uitslagen.

tabel 1 voor tegen neutraal aantal
stemmen

dorps-
huis

249 23 62 334

percen-
tage

75o/" 7 o/o 18o/o lOOo/"

tabel 2 locatie 1

Hevea-
veld

locatie 2
School-
plein

geen van
beiden

aantal
stemmen

voor 179 83 49 311

percen-
tage

58o/o 27o/o 15o/o lOOo/o
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akti-
viteit

aantal
malen
ver-
meld

oven-
ge

per-
cen-
tage
leef-
tijds-
groep
o-24

per-
cen-
tage
leef-
tijds-
groep
25-39

per-
cen-
tage
leef-
tijds-
groep
40-55

per-
cen-
tage
leef-
tijds-
groep
>56

1 190 22 24 24 32

2 107 33 13 18 10

3 188 33 25 23 27

4 96 12 11 14 17

5 58 o 4 12 13

b 115 o 23 9 2

aan-
tal
deel-
ne-
mers

11 5 153 94 71

per-
cen-
tage

3% 2o/o 46Y" 28o/" 21o/o

tabel

Activiteit:
1) recreatieve activiteiten
2) sportieve activiteiten
3) culturele activiteiten
4) clubbijeenkomsten resp.

vergaderingen
5) hulpverlening

6) kinderopvang

De response van 560/o is
bevredigend. Voor wat de
verdeling betreft naar ge-
slacht houden de mannen

l49o/.1 de vrouwen (51%)

-19-



mooi in evenwicht. Welke
conclusies kan men uit de
uitslag trekken?

1. Het idee van een dorps-
huis wordt met enthousias-
me en door een grote meer-
derheid van 75o/o gesteund.
Zeven procent is tegenstan-
der. ln sommige gevallen
worden argumenten ge-
noemd zoals:
a) géén dorpshuis in onmid-
dellijke omgeving van eigen
woning.
b) draagvlak binnen Hevea-
dorp is te klein, waarom
geen samenwerkingsver-
band met Doorwerth?

2. Locatie Heveaveld geniet
getalsmatig verreweg de
voorkeur.

Het niet stemmen op deze
locatie wordt met argumen-
ten omkleed als;
a) ' aantasting Heveaveld
(esthetisch element)
b) betere locatie tegenover
Heveaveld
c) voorkeur bestaand ge-
bouw in Heveadorp

3. Oua activiteiten scoren

het hoogst -binnen alle
leeftijdsgroepen- recreatie
(met name bingo, kaarten)
en cultureel. Aangezien de
Ieeftijdsgroep 25-39 voor
460/o de response uitmaakt
en hier de aktiviteit kinder-
opvang hoog scoort komt
deze op een derde plaats te
staan.

De uitslag van de enquéte
en de conclusies hierom-
trent t.b.v. een eventueel
dorpshuis zullen begin vol-
gend jaar in het bestuur be-
sproken worden. Het be-
stuur realiseert zich terdege
dat bij de afweging daarvan
het niet gaat om kwantita-
tieve verhoudingen maar dat
bezwaren van direkt belang-
hebbenden zorgvuldig zullen
worden meegenomen indien
zij tot een uiteindelijk voor-
stel komt.

Commissie gemeente con-
tacten,
M. van Buuren.
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Voor u gelezen

Het boekje: "Doorwerth,
wat nu?"

Een maatschappelijke en
ruimtelijke analyse van
Kievitsdel, Doorwerth en
Heveadorp. door Ward de
Meulemeester en Jos Ulijn.

"Kievitsdel, Doorwerth en
Heveadorp liggen op de
zuidflank van de Veluwse
stuwwal. ln leeftiid gezien
zijn het drie ionge woon-
kernen. ln hun korte be-
staan hebben verschillende
filosofieën ten aanzien van
de kernen elkaar in hoog
tempo afgewisseld.
Deze studie geeft een over-
zicht van de vele verschil-
lende en evenzeer boeiende
ideeën van alle planologen,
stedebouwkundigen, Politici,
bewoners en projektontwik-
kelaars, die zich over deze
drie kernen hebben gebo-
gen. Aan de hand van dit
overzicht wordt eveneens
duidelijk gemaakt, waarom
het nooit het woonParadijs
is geworden, waar de Plan-
nenmakers van hebben ge-

droomd."
Zo luid de samenvatting van
een aardig boekje, dat van-
uit een initiatief van de
bewonersvereniging Kievits-
del is samengesteld. Over
het algemeen genomen
staan er vele wetenswaardi-
ge dingen in, hoewel som-
mige opmerkingen miins
inziens niet door de gemid-
delde bewoner van Hevea-
dorp gedragen zal worden.
Een voorbeeld hiervan tref-
fen wij in de inleiding: "On-
danks deze begerenswaardi-
ge omgeving is volgens de
bewonersvereniging Kievits-
del van een ideaal woon- en
leefklimaat geen sprake".
lnteressant is het eerste
hooÍdstuk van het boekie,
waarin het ontstaan van dit
gebied wordt beschreven,
beginnende 200000 iaar
geleden, na de voorlaatste
ijstijd.
ln het tweede hoofdstuk
wordt de zogenaamde "oc-
cupatiegeschiedenis" behan-
deld, anders gezegd: wie
woonde waar en wanneer.
Dit is in diverse andere
publicaties belicht en bevat
dan ook niet veel nieuws.



Het derde hoofdstuk, de
hoofdmoot, van het boekje
heeft als titel "stedebouw-
kundige ontwikkeling". De
onderzoekers hebben zich
goed in hun opdracht inge-
leefd en hebben er een goed
leesbaar geheel van
gemaakt.
ln hoofdstuk 4 wordt het
totaalbeeld gegeven van de
daarvoor beschreven zaken
en wordt het eerste deel
van het boekje afgesloten.
Het tweede deel geeft een
korte visie op het nationaal,
provinciaal en gemeentelijk
beleid en het derde deel
omhelst de toekomstvisie en
de conclusie, waaruit ik de
laatste drie zinnen citeer:
"Door de ligging op de be-
boste stuwwal en aan de
centraal gelegen van der
Molenallee hebben Kievits-
del en Doorwerth enkele
ruimtelijke aspecten ge-
meenschappelijk. Daarente-
gen ligt Heveadorp ruimtelijk
geïsoleerd aan de voet van
de stuwwal.

Voor de toekomst zal een
duidelijk keuze moeten
worden gemaakt. Willen de

drie kernen een sociale en
ruimtelijke eenheid gaan
vormen (een "stad" met een
kern) of blijven het drie
afzonderlijke nederzettingen
in het bos?".

AI met al is dit 56 pagina's
tellende boekwerkje zeer
boeiend, verluchtigd met
vele verhelderende en inte-
ressante illustraties. Een
aanrader voor elk van u. En
voor het geld hoeft u het
niet te laten; voor de som-
ma van f 1O,- bent u de
gelukkige eigenaar. (te koop
bij de erkende boekhandel,
onder andere bij Plug in
Doorwerth).

M.J. Meijer Cluwen
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Het COT maakt nog veel
meer kapot

Als u dacht, dat we van het
COT verlost zouden zijn,
dan heb ik voor u een be-
droevende mededeling. Uit
de laatste berichten kan
men afleiden, dat er nu een
plan op tafel ligt om op dit
terrein gevechtshelikopters
te laten oefenen en dan nog
helikopters die nota bene in
Gilze Rijen gestationeerd
zouden worden (het milieu
beleid van deze regering is
naar het zich laat aanzien
gebaseerd op het halen van
een zo hoog mogelijke ver-
vuilingsgraad). Dus nu de
kerst weer voor de deur
staat en de gebraden kal-
koenen, hazen en wilde
zwijnen weer in eenieders
vreedzame kelen vliegen,
wordt het misschien wel
eens tijd voor werkelijke
bezinning. AIs wij toelaten,
dat onze leef omgeving
aangetast wordt door on-
voorstelbaar veel geluids-
overlast producerend over-
maats G.l.JOE speelgoed,
zonder dat de burger (en

niet te vergeten ook de

gemeentelijke en de provin-
ciale overheden) hier enige
invloed op zou kunnen uit-
oefenen, dan dient ieder de
politieke partij, waarop hij of
zij gestemd heeft, ervan op
de hoogte te brengen, dat er
sprake is van ernstige in-
breuk op de in Nederland zo
geroemde Democratie (wat
was dat ook al weer?). De
ons omringende landen
hebben blijkbaar al lang ont-
dekt, dat militaire oefenin-
gen beter niet boven eigen
grondgebied uitgeoef end
kunnen worden en zijn dan
ook naarstig op zoek naar
een kikkerlandje met aan het
hoofd iemand met weinig in
het hoofd. Wij als direct in
de omgeving wonenden
kunnen dan ook een interes-
sante hoeveelheid en ver-
scheidenheid aan vliegend
materieel boven ons hoofd
verwachten, wanneer zowel
overdag als 's nachts, de
Engelse, (de Belgische?) de
Franse en de Amerikaanse
luchtmacht op de Ginkelse
heide proberen het laatste
konijn te raken.

Vind u ook dat het gefluit



van een merel eigenlijk
prettiger is dan het gefluit
van een granaat en vind u
ook dat een overvliegende
buizerd of reiger mooier is
dan een overvliegende heli-
kopter (als het daar bij blijft)
en bent u nog geen lid van
een der verenigingen die
met hand en tand tegen
militair misbruik van "het
groene hart van Nederland"
vecht, doe er dan wat aan.
Het gironummer van de
vereniging "Verontruste
Edenaren" is 5183598. U
kunt ook schrijven naar de
werkgroep "Veluwezoom",
Duitse Kampweg 21 te
Wolfheze.

lk wens u allen, alles wat
leeft, een vredige kerst.

M.J. Meijer Cluwen

ln het vorige Heveaantje
hebben we geen milieu tips
voor in het huishouden
gehad. Van schrik misschien
omdat er een paar mensen
boos waren die dachten dat
"wij", de groenclub, wilde
dat ze de vaatwasser moes-
ten wegdoen. En terwijl in
de folder uitgegeven door
het ministerie van VROM
hierover niets vermeld staat.
ln tegendee! in deze folder
staat dat de vaatwasser
mits goed gevuld een goede
tweede in het milieuvriende-
lijk afwassen zou zijn.
Slikken we dit als zoete
koek, we kunnen toch zelf
ook nadenken. Het ministe-
rie durft gewoon niet te
zeggen dat een vaatwasma-
chine, hoe gevuld ook,
slecht is voor het milieu.
Want dan hebben ze, zo de
rechtelijke macht aan hun
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broek hangen, opdat de
fabrikanten en importeurs
dit niet zouden pikken.
Daarom kool en geit ge-
spaard en zeggen als je hem
goed vol stopt en dan laat
draaien is er niets aan de
hand. Dus ga maar lekker
slapen en doe je oogjes toe.

De afvalberg.
Deze zijn we niet vergeten.
Het vuilnis gescheiden op
halen is een leuk cq. goed
idee. Zorgen dat er minder
afval op te halen is lijkt ons
beter. Laten we eens begin-
nen met de melk. De mees-
ten vinden dat melk elke
dag moet en daardoor heb
je in een beetje gezin per
dag al gauw drie lege melk-
pakken. Je kunt ze vullen
met keukenafval of je kunt
ze zo opvouwen dat in elk
leeg pak vier andere pakken
gaan. Hiermee bereiken we
de zogenaamde volumebe-
sparing maar geen energie,
afval en grondstoffenbespa-
tg= Dit krijgen we alleen
door melk in flessen te
kopen. Bijvoorbeeld bij "on-
ze" SRV-man.
Het meest profijtelijk voor

ons zelf en voor het milieu
is en blijft de kompostbak
van de VAM. Gratis en voor
niets de meest waardevolle
bodemverbeteraar maken
die we ons kunnen beden-
ken. Ga er gauw één kopen
bij de gemeente; zo'n ding
betaalt zichzelÍ vele malen
terug.
Zegt de buurvrouw dat hij
stinkt, dan gebruikt ze hem
niet goed, ze moet er geen
gekookte etensresten in-
doen. Koffiezakjes, eier-
schalen en zelfs kippebotten
kunnen erin, dit is goed voor
kalk en fosfor in de kom-
post. 's Zomers kan het
weleens gebeuren dat er
door het fruitafval veel
fruitvliegjes uitkomen bij het
optillen van de deksel, maar
als ze ons zien, vliegen ze
echt de andere kant op.
Met een klein beetje moeite
hebben we na een paar
maanden prachtige kompost
en voor onszelf de weten-
schap dat we meegewerkt
hebben aan het minder snel
groeien van de afvalberg.

de Groenclub.



Noteer in uw agenda. de
GROENCLUB aqenda.

- milieuvriendelijk huishou-
den info
4 februari '92

- paddentrek
maart/april

- zwerfafval
medio april

- vogel kijken en ontbijt
april/mei

- snoei informatie
voorjaar'92

- groenbeurs
9 mei '92

Wij wensen u prettige kerst-
dagen, een goed nieuwjaar
en
maak van uw vuurwerk op
straat geen afvalberg

Wist u dat..

de echtgenoot van een
van de redactieleden in
zijn vrije tijd imker is
hij onlangs de 1" prijs in
een honingkeuring heeft
gewonnen
wij de volgende keer
een recept met honing
verwachten
sint zó snel is, dat we er
niet eens een verslag
van kunnen maken
dat de kaften van het
Heveaantje op zijn
dat de drukker van J.P.
Heije een zucht van ver-
lichting slaakt
u tot maart '92 uw
nieuwsgierigheid hier-
over zal moeten bedwin-
gen
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Houten keet.

Dit jaar hebben
vele Heveanen

actief deelgenomen aan de
bouw van de voormalige
"direktiekeet" op het school-
plein. Aanleiding voor de
Commissie gemeentecon-
tacten om hierover een kort
verslag te doen.

T.b.v. een tentoonstellings-
ruimte "Heveadorp 75 jaar"
heeft de bouwgroep Gerrit-
sen zich bereid verklaard
een houten keet geheel
belangeloos af te staan.
Aangezien dit een passende
oplossing met het oog op
deze expositie bood, is het
bestuur akkoord gegaan en
heeft daartoe een tijdelijke
ontheffing van de gemeente
gekregen. Met enthousi-
asme hebben vervolgens
een aantal Heveanen de
schouders t.b.v. de bouw
eronder gezet. Mede door
hun inzet is dit een enorm
succes geworden.
Gezien het prachtige resul-
taat en alle positieve kritie-
ken, heeft het bestuur met
de gedachte gespeeld te

bekijken in hoeverre deze
accomodatie tijdelijk kon
fungeren als dorpshuis.
Realiserende dat kleine
(goedkope) aanpassingen
nodig waren stond het be-
stuur voor ogen om op deze
wijze de mogelijkheid te
hebben, meer vorm te ge-
ven aan diverse te organise-
ren activiteiten en belang-
stelling daarvoor concreet te
kunnen polsen.
Tesamen met een circulaire
naar omwonenden voor een
bijeenkomst ter bespreking
van dit plan werd een aan-
vraag voor een verlenging
van de ontheffing tot uiter-
lijk 1 juli '92 bij de gemeen-
te ingediend.
Als antwoord hierop zijn de
volgende conclusies:
1 Van de aanwezige om-

woners zijn bijna allen
voorstander van een
dorpshuis, echter de
locatie (schoolplein)
stuit bij een aantal om-
woners op bezwaren.

2 Omwoners vragen het
bestuur om serieus ook
andere locaties in over-
weging te nemen, voor-
dat een standpunt t.a.v.



gewenste locatie inge-
nomen wordt.

3 Het gebouwtje voldoet
niet aan door de ge-
meente gestelde normen
ook niet met de nodige
aanpassingen (brand-
veiligheid etc.)

Alom wordt besloten tot
afbraak en tot het houden
van een enquëte onder alle
bewoners t.b.v. eventuele
realisatie dorpshuis.

Mark van Buuren

Geld halen enbetalen
gaat ste e ds makkelij ker :

met'n pas en pin-code

Babohank trl
Meerbankvoorje geld

UAN GELDER
CARDANUSLAAN 28 - DOORWERTH - TEL.0g5-33ós7l


