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Beste Heveanen,

Een nieuwe lente, een nieuwe opzet. Behalve

een nieuwe kaft, een nieuwe printer hebben we
ook deze bladzijde maar eens onder handen
genomen (bii het 5 jarig bestaan misschien voor
iedereen een vergrootglas?). Bovendien hebben

we voor de jeugdige "lezers" voortaan een

speciale middenpagina!

De nieuwe kaft is ontworpen door En-Ella
Bouwman fiawel, de dochter van ons geachte

redactielid), de foto was genomen door Frits
van der Hei«Ie (awel, de ex-voorzitter van de
" Belangenvereniging Seelbeekdal " )

De serie "Europa, Europa" is helaas afgelopen;
dit had«len wij uiteraard vorige editie moeten
vermelden maar dat waren wij dus vergeten.
Paul de Bruijn, alsnog bedankt voor de boeien-
cle artikelen.

Maarten Meijer Cluwen
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Het volgende Heveaantje verschijnt 12 juni 1992, de
sluitingsdatum voor inleveren van kopij is:

2I mei 1992
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voor betaalbare prijzen
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woensdag - Arnhem Zuid
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08367 - 62809
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On bezoek bii--
Bermbeheer in Heveadorp.

Heveadorp is omringd door
groen. Dat is v<xlr velen de char-
me van het dorp, maar soms geeft
het groen ook aanleiding tot kriti-
sche vragen, met name als het
gaat om het "hermenbeleid". De
bermen in Heveadorp langs de
Beeklaan en Dunolaan worden
"extensief beheerd", waardoor het
onkruid hoog opschiet en hier en
daar de verkeersveiligheid in het
gedrang komt. Een goede aan-
leiding dus om eens te gaan pra*
ten met de heer Frans \Yelsch,
beleidsmedewerker van de Afde-
ling Groen van de gemeente Ren-
kum.

De afdeling Groen is verantwoor-
delijk voor het beleid en het be-
heer van het gemeentelijk groen.
Ook is zij verantwoordelijk voor
de uitvoering van dat groen-be*
leid. De heer Welsch legt uit dat
de gemeente Renkum een jaar of
drie geleden overgestapt is op
extensief bermheheer. Dat houdt
in dat de bermen niet meer weke-
liiks gemaaid worden, maar
slechts vier keer per jazr. Een
stagiair inventariseerde eÍle ge-
meentelijke bermen en de daar

voorkomende planten. Op basis
van dit stagerapport is het exten-
sieve bermbeheerplan opgesteld.

Het extensieve maaien vangt aan
na de langste dag: de planten zijn
dan uitgebloeid en door het maai-
en valt het zaad. Hierdoor wordt
het gras teruggedrongen en krij-
gen de planten de mogelijkheid
zich te ontwikkelen. Het gemaai-
de loof wordt afgevoerd, waar-
door de bodem schraal wordt. En
hoe schraler de bodem, hoe min-
der gras. En dat is nu precies het
doel: afname van grassoorten en
toename van kruidachtigen.

Voor wat de Heveaanse bermen
betreft zal het even duren voor
deze doelstelling gehaald is. De
grond is vruchtbaar, dus gras
overheerst nog. Planten als boch-
tige smele, grote brandnetel, hen-
nepnetel, klein springzaad, look
zonder look en robbertskruid
hebben het nog zwaar, maar
slagen er wel degelijk in het
aanzicht van de bermen te veran-
deren. Voor sommigen is het een
doorn in het oog, al dat onkruid,
anderen juichen het juist toe.
Overigens stuitte deze nieuwe
aanpak ook bij de gemeentelijke
maaiers op enig verzet. Sommi-

gen dachten: "wat een zooitje" en
gingen spontaan maaien. Wat dus
niet de bedoeling was.

BU de kruising Beeklaan/Oude
Oosterbeekseweg levert deze
vorm van bermbeheer een on-
overzichtelijke situatie op voor
het verkeer. De hoog opgeschoten
grassen en kruiden in de berm
helemmeren het zicht van de

automobilist en fietser. De heer
Welsch benadrukt dat de gemeen-
te natuurlijk rekening houdt met
de verkeersveiligheid, maaÍ dat
het door beperkte personeelscapa-
citeit moeilijk is dergelijke situa-
ties te vermijden. Als er echter
een dergelijke melding binnen-
komt, wordt daar direct op gerea-
geerd.

Opmerkingen of klachten dus
telefonisch melden bij de heer
Schenk van de Afdeling Groen
(Uitvoering & Onderhoud) tele-
foonnummer 08373 - 19025.

De gemeente is nu zo'n twee iaar
bezig met het extensieve berm-
beheer. Over drie jaar zal onder-
zocht worden of de doelstellingen
van het Bermbeheerplan, onder-
deel van het Groenbeheerplan,
gehaald ziin. Tot die tiid zijn wij

in Heveadorp in ieder geval ver-
zekerd van met het jaar fleuriger
wordende bermen.

Jorien Joustra
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4ËD
Zoekt U:

meer dan normale naaltijden, net
een buitenger,roon vriendelijke
bediening, tegen normale prijzen?
Dan natuurlijk naar:

Hotel "DREYEROORD"
Voor,al uw recepties, diners,

koffietafels en - let op...
KOUDE BUFFETTEN!

Graaf van Rechterenweg 12
OOSTERBEEK
N.S. Station - Eindpunt lijn 1

A. van der Straaten
Telefoon 33 31 69
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Een nieuwe start voor 'De
Valkenier"-

Zo van buitenaf is er niets te zien
aan De Valkenier, maar er is wel
degelijk veel veranderd. Sinds
januari is de exploitatie van dit
sfeervolle restaurant overgenomen
door het enthousiaste echtpaar
Teuni en Piet Fortuin. Zlj zljn
vast van plan De Valkenier in de
veÍïe omgeving een vertrouwde
naam te laten worden, waarbij
kwaliteit en sfeer hoog in het
vaandel staan.
In dat laatste lijken zij nu ge-
slaagd te zijn. Uw verslaggever
heeft er inmiddels twee keer
gegeten en het moet gezegd wor-
den: in één woord vemrkkelijk!
Elke gang was een aangename
verrassing, niet alleen voor de
smaakpapillen, maar ook voor het
oog. En dat voor een prijs die
voor het gebodene alleszins rede-
lijk is.
Chef-kok Piet zit ,àl zo'n twintig
jaar "in de horeca" en ziet het
koken nog steeds als een hobby.
Teuni kan bogen op een ervaring
van twaalf jaar en houdt zich
bezig met de "voorkant", de
verzorging van de gasten. De
Valkenier is hun eerste eigen
zaak, en daarmee is een lang

gekoesterde wens in vervulling
Eegaan.

Teuni en Piet willen het hun
gasten naar de zin maken. Dat
betekent goed nÍur de gasten
luisteren en flexibel zijn: in prin-
cipe is alles mogelijk, zegt Teuni,
maar de gast moet zelf aan geven
wat hij wenst met speciale diëten
wordt rekening gehouden, zout-
loos, vetarm, suikervrij, alles
kan. Doordat de gerechten à la
minute klaar gemaakt worden,is
het een kwestie van opgeven bij
de bestelling. Ook voor vegetari-
ers staan speciale gerechten op
het menu. Speciaal voor de wat
oudere gast staat er een senio-
renmenu op de kaart: een vol-
waardig menu met iets kleinere
porties.
De Valkenier is vanaf 10 uur 's
ochtends open voor een kop kof-
fie met gebak.
Je kunt er tevens lunchen ("de
kleine kaart") en een pannekoek
eten, tot vijf uur 's middags Teu-
ni legt uit dat het jammer genoeg
niet mogelijk is om 's avonds, als
er dinergasten zijn, pannekoeken
te bakken. Daar is de keuken
eenvoudigweg te klein voor.
Het terras wordt binnenkort om-
getoverd tot "het mooiste terras

yan Nederland". Fleurige kussen-

{es en parasols moeten daartoe
bijdragen Na een aanloopperiode
zal de Valkenier "nieuwe stdl" in
de loop van de zomeÍ gepresen-
teerd worden. Teuni en Piet heten
de bewoners van heveadorp van
harte welkom om langs te komen

voor een kop koffie, een ,jsje,
een borreltje of een diner. Wii
wensen het echtpaar Fortuin veel
succes!
Het recept is deze keer afkomstig
van de Valkenier. Licht gebonden
courgettesoep.
Jorien Joustra

Licht gebonden courgettesoep
(tevens vesetarisch)-

2 verse groene courgettes
2 eetlepels rijst
zout, peper (uit de molen)

De courgettes eerst wassen, daar-

na ontdoen van steelgedeelte en
uiteinde.
Schillen met de dunschiller, rJeze

schillen in niet te veel water gaar
koken, dan de schillen uit het
kooknat halen en koud spoelen,
kooknat af laten koelen, daarna
de schillen in het kooknat blende-
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Brasserie - Restaurant de Valkenier
Oude Oosterbeekseweg B

Doorwerth/Heveadorp
. r 085-336423

»e vernieuwde
koffie met een

uw party thuis

Valkenier verzorgt al uw feestelijkheden, van kopie
gebakje tot een exclusief diner" V/ij Verzorgen ook

Piet en Teuni Fortuin
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ren (: heel fijn pureren).
De geschilde courgettes in schij-
ven snijden van ongeveer I cm.
en deze samen met de rijst goed
gaar koken. Dit geheel (mag
warm zijn) ook blenderen.
Alles door een zeef wrijven en op
juiste dikte hrengen door even-
tueel nog water toe te voegen en
op smaak brengen met scheutje
room en zout en peper( uit de
molen).
Als garnituur kan gekozen wor-
den voor hijvoorbeeld gerookte
zalm of om de soep vegetarisch te
houden stukjes courgette of dob-
belsteentjes brie.

Eet u smakelijk,
Restaurant De Valkenier,
Maitre Pierre

Mededeling Bewo-
nersvereniging
Heveadorp.

Verplaatsing glasbak aan de
Beeklaan-

Onder verwijzing naar de behan-
deling van dit onderwerp op de
Algemene Ledenvergadering van
2 december l99l kan thans wor-
den medegedeeld dat de gemeente
naar aanleiding van klachten van
omwonenden heeft besloten ons
verzoek te honoreren om de glas-
bak aan de Beeklaan te verplaat-
sen naar een plek links naast de
bushalte (richting Kievitsdel)
tegenover het speelveld.
Inmiddels is dit geschied bij het
verschijnen van dit nummer.
Wij hopen dat iedereen tevreden
is gesteld en wat ook belangrijk

Het milieu is gebaat bij minstens
eenzelfde vulgraad. Op deze
plaats dank aan de gemeente voor
de medewerking.

Alhoewel

Nieuwsbulletin
van het bestuur
van de bewoners-
vereniging-

veel dorpsgenoten
doorgaans al op de hoogte zijn
van de meeste zaken die het be-
stuur bezig houden, kunt u voort-
aan in het Heveaantje onder de
kop "nieuwsbulletin" het actuele
gebeuren in en om ons dorp gaan
volgen.

In het vorige Heveaantje werd de
enquëte-uitslag dorpshuis gepu-
bliceerd. Deze werd tevens op de
3e ALV (2.12.1991) besproken.
Het bestuur wil naar aanleiding
van de overwegend positieve
reacties van de enquëte-deelne-
mers een commissie dorpshuis in
't leven roepen. Deze krijgt als
taak om te inventariseren of de
behoefte aan activiteiten, de be-
reidheid tot inbreng van bewoners
en de exploitatie voldoende
grondslag bieden voor eventuele
realisatie van een dorpshuis. Bij
verdere voortgang van dit project
zal een uitgewerkt plan met loca-
tiebestemming met de gemeente
bespr«rken kunnen worden.

Op de ALV werd besloten de

bouw van een klokkestoel door te
zetten. De kosten hiervan zijn
niet gering. De mantel waarin de
klok zal komen te hangen moet
niet alleen vanuit veiligheidsover-
wegingen (speelveld) maar ook
vanuit onderhoudsaspekt zeer
solide zljn. Er staan twee ont-
werpaanvragen uit; één bestaande
uit een meulen frame-constructie,
de andere opgebouwd uit hakste-
nen met een (leien) dakconstruc-
tie. Wij zijn van plan om u in
april/mei aan de hand van een
huis aan huis-formulier uw keuze
kenbaar te laten maken.

In verband met klachten van
omwonenden heeft de gemeente
de glasbak aan de Beeklaan ver-
plaatst richting bushalte.

De bewonersvereniging kdgt
haar eigen PGEM elektrakast op
het speelveld. De aansluiting
vindt in het voorjaar plaats.

Nog steeds is de eigenaar (Am-
stelland) van de bevuilde grond
onder aan de Dunolaan bezig met
onderzoek naar de bron van deze
vervuiling. Het bestuur wacht met
bezorgdheid de resultaten af en
volgt deze zaak nauwlettend.

-6-
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Over de plannen t.b.v. een 3Q
KM-zone bent u recenteliik inge-
licht middels een schrijven van de
gemeente en een daarop volgende
voorlichtingsavond. De schriftelij-
ke reactie hierop, vanuit de ver-
eniging aan B&W" heeft u inmid-
dels via een huis - aan - huis ver-
spreide kopie ontvangen.

Inmiddels heeft u in de
kunnen lezen dat de
Bouwman
heeft besloten haar bedrijfsacti-
viteiten t.z.t. te zullen voortzetten
op een andere locatie. Mogelijke
opties van de gemeente om op
deze plaats een kantoorgebouw of
showr«Dm te laten neerzetten zdn
niet mis te verstaan. O.i. zal dit
niet alleen leiden tot overlast voor
omwonenden (verkeersdruk,
parkeren enz.) maar past een
dergelijk complex ook niet bij het
karakter van ons dorp met zijn
natuurlijke omgeving. Het bestuur
zal aan deze zaak uiteraard de
komende tijd aandacht besteden.

De huidige samenstelling van het
besfuur van «le Bew«tnersvereni-
ging is als volgt:

Marc van Buuren, V<xlrz. *
., secr.(vacafure) x

Harry Beuker, penningm. *
Jacques Derksen, wnd. secr. *
Monique Marcelis-V/olak
Sybe Meijer
Baldwin Cornelisse
Frits Dorresteijn
Bram Waterman *

* lid Dagelijks Bestuur

Binnen de bewonersvereniging
zijn momenteel 4 commissies ak-
tief:

1. Verkeerscommissie, samen-
gesteld uit:

Bram Waterman, Voorz.
Anja Maussart
Wim Hoosemans
Toon den Heijer
Piet Visser

Tije Koning (adv.)

Joke van der Laan
Coby van der Molen
Sybe Meijer

3. Activiteitencommissie, samen-
gesteld uit:

Dick v.d. Berg
Frits Dorresteijn
Ger Hollander
Henny de Jager
Berend Jan Joustra
Sybe Meijer (* kaartcomm.)
Mia Olthof
Michel Koppeschaar
Harry Beuker (Kaartcomm.)
Ondersteuning: Coby van der
Molen

4. Groenclub, samengesteld uit:

Annet van de Blaak
Baldwin Cornelisse
Annemarie Goossens
Ineke Hoekerswever
Sjef Jansen

Antony Marcelis
Ineke van Rheenen
Nancy Sondaal

De Commissie "Erkenning Heve-
adorp" is opgeheven. Het bestuur
blijft evenwel achter het streven
van erkenning dorpsstatus staan,
zoals vastgelegd in onze statuten.

Verderop in dit Heveaantje wordt
u geïnformeerd over het "reilen
en zeilen" door de commissie
zelf .

Ter afsluiting deel ik u mede dat

het voltallige Bestuur (9) 1 x per
3 maanden vergadert.
Het Dagelijks Bestuur (5) ver-
gadert I x per maand en zo nodig
vaker.

Mocht u wensen en/of ideeën
hebben dan ontuangen wij graag
een berichtje van u.

Voorzitter Bewonersvereniging
Heveadorp

M. van Buuren

Oproep voor nieuw bestuurslid
van de Bewonersvereniging Heve-
adom

Onze secretaris M. Meijer Clu-
wen heeft na vele jaren van aktie-
ve inzet te kennen gegeven uit het
bestuur te stappen.
Wij zoeken iemand die zijn func-
tie op korte termijn wil overne-
men.
Graag uw reactie bii:
M. van Buuren
Munterlaan 32
Tel.:336806

Oproep voor leden van de
Commissie Dorpshuis

Wie heeft zin om deel te nemen

krant
firma

-9-

Stichting, samengesteld uit:

-8-



aan deze nieuw op te zetten com-
missie. De leden van deze com-
missie gaan onderzoeken op wel-
ke wijze een dorpshuis gereali-
seerd zou kunnen worden.
Graag uw reactie bij:
M. van Buuren
Munterlaan 32
Tel.:336806

erken
!/optrek

Weverstraat 13
6862 DJ Oosterbeek
Telefoon 085 - 33 35 g5

Herenstraat 25
391 1 JB Rhenen
TeleÍoon 08376 - 6402

Van de CWS-commissie-

De bewoners van de rietenkap-
woningen hebben kunnen merken,
dat men weer met de kelders aan
het werk is gegaan. Zoals ons ter
ore gekomen is, wordt er netjes
en goed gewerkt. Indien nodig
worden er nieuwe keldertrappen
geplaatst.

Ook de bewoners die nog geen lid
zljn van de bewonersvereniging
worden niet overgeslagen. Mis-
schien ziet men nu in, dat het lid-
maatschap ook zijn vruchten
afwerpt. Een nieuw lid is altijd
welkom bij de nog steeds groeien-
de vereniging. Let wel 85% van
de Heveaanse huishoudens is
reeds lid.

Zodra de proef met de grindkof-
fers afgelopen is, zal men ook
met de uiwoering beginnen. Dit
zal rond maartlapril zijn. Wij
houden u op de hoogte.

Heeft u vragen, klachten of idee-
efl, laat het ons weten. Samen
kan dan naar een oplossing wor-
den gezocht. U kunt terecht bij:
- Joke vd Laan Centrumlaan 7
- Cobie vd Molen Middenlaan 15

Van de activiteitencommissie-

Wij willen van dit Heveaantje
gebruikmaken om u te laten we-
ten, dat wij alweer op volle toe-
ren hezig ziin met de organisatie
vafl diverse activiteiten die dit
jaar gaan plaatsvinden. Wat er
precies allemaal te gebeuren staat,
krdgt u te horen na Pasen. Het
wachten zal de moeite waard zijn.
Wat wel verklapt mag worden, is
dat jong en oud aan hun trekken
komen.

Ook met Pasen zelf staat een
activiteit op het programma,
daarover leest u elders in het
Heveaantje meer.

Het dorpsfeest zal plaatsvinden op
27 juni, als u er weer zin in
heeft: een plaatsje in de agenda
vrijhouden. V/e hopen dat het dit
jaar net zo'n succes wordt als
vorig jaar. Met één verschil:
zonder regen. Om de regen geen
kans te geven zijn diverse maatre-
gelen genomen: hoe dan ook
tijdens het feest zal het droog
zljn.

Voorafgaand aan het dorpsfeest
staan weer een aantal sportactivi-
teiten op het programma. Het kan

dus geen kwaad om al vast in
training te gaan.

U begrijpt dat de commissie,
bestaande uit 9 vrijwilligers,
tijdens dat doqpsfeest en mis-
schien ook bij andere activiteiten
het niet alleen aan kan. Daarom
wil ik nu al een oproep doen aan
mensen die tijdens één van de
activiteiten een handje willen
helpen.

BU de intbrmatie die u na de
Pasen ontvangt, vindt u oo[i een
lijst waarop u zich kunt op/geven
voor diverse vrijwilligerswerk.

De activiteitencommissie heeft
haar grenzen reeds in 1992 ver-
legt, om het u naar de zin te
maken: u rekent op ons, wij
rekenen op u.

namens de activiteitencommissie,
Sybe Meijer

-10-
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Paaseieren zoeken voor de
jeugd (0 t/m 8 jaar).

Op tweede paasdag (20 april) zal
van 10.30 tot 13.00 uur een ge-
zellige paasochtend worden geor-
ganiseerd.
Allereerst zullen de kinderen,
verdeeld in twee leeftijdsgroepen,
ergens in het hos eieren gaan
zoeken, die daarna natuurlijk
beschil«lerd mogen worden.
Bij de mooiste eieren hoort van-
zelfsprekend een prijsje.
Parasols en te drinken met iets
erbij (ook voor de ouders) moeten
ervoor zorgefl dat, ook bij minde-
re weersomstandigheden, flà
afloop iedereen met een warm
gevoel huiswaarts gaat. Om 10.30
uur wordt verzameld op het speel-
veld in ons dorp.
De kinderen moeten zoveel moge-
hjk zelf verfdozen en kwasten
meenemen.
En nu maar hopen op goed weer!

De activiteitencommissie

P.S. inschriifformulier achterin
dit Heveaantje (overschrijven mag
ook!).

Milieu-vriendelijk huishouden -

Een schoon milieu begint bij
jezelf zei ze en ze spoelde een
plasje weg met 7 liter water.
Bah, vieze theeblaadjes zei ze en
hup in de pot, druk op de knop
en weg is het in het riool met
weer 7 liter zuiver kostbaar drink-
water er achteraan.
Schoon, zei ze, schoon en fris
moet mijn W.C.-tje zljn en ze
gooide een flinke scheut bleek-
water in het toilet, want waar een
beetje helpt, helpt veel nog beter,
dacht ze.
Dat malle vrouwtje zei nog veel
meer en haar watermeter sprak
boekdelen, want ze joeg in haar
eentje per jaar 120 m3 water er-
doorheen.
Nu was dit vrouwtje stapelgek,
maar het gemiddelde waterge-
bruik van niet gekke mensen liegt
er ook niet om als we weten dat
het waterbedrijf ons gemiddeld
159 I per dag levert. Dat dit
gewoon teveel is blijkt uit het feit
dat het grondwater onrustbarend
daalt, wat weer funest is voor de
nafuur rondom ons. Bomen en
planten die niet zo diep wortelen
laten langzaam maar zeker hun
kopjes hangen en verdwijnen.
Dan heb ik het nog niet over de

stoffen die niet in de grond ho-
ren, maar er dank zlj onze ,,life-
s§rle" toch zijn.
Maar wat kunnen we doen om het
watergebruik te reduceren? Hier
zljn een paar oplossingen die
techneuten voor ons hebben be-
dacht.
Eerst de waterbegrenzer voor het
toilet. Met zo'n speciale knop kun
je de spoeling onderbreken zodat
je voor een plasie niet meer dan 2
liter water hoeft te gebruiken.
Een ander vernuftig apparaatje is
de douchekop. Het waterbedrijf
levett ze, maar de beste is de
"koperen kop' van de Twaalf
Ambachten uit Boxtel die inclu-
sief handgreep en verzendkosten
op f 42,50 komt. De douchekop
alleen kost /33,- en afgehaald
nog minder. Het voordeel van de
"koperen kop" is het materiaal
waar die van gemaakt is zoals de
naam al aangeeft. Gegarandeerd
voor levenslang gebruik. InÍbrma-
tie tel.: Mll6-7261. Volgende
keer andere tips en wie nog ande-
re wijze raad heeft, laat het ons
s.v.p. weten.

De Groenclub

Groenclub agenda:* maaríapril paddentrek* 11 april vogels kijken* 9 mei GROENBEURS

0p verzoek van de groenclub aan
de gemeente, is onder andere de
speelplaats veiliger gemaakt en
een prullebak bij de bushalte
(speelveld) geplaatst.

De groenclub vraagt u aandacht
voor de uiterwaarden schoonmaak
'92, georganiseerd door het IVN.
Zaterdag2l maart van 9.30 uur -
12-30 uur. Voor verzekering,
koffie en dergelijke wordt ge-
zorgd- Heeft u interesse? Neem
dan contact op met T. Vermeulen
085-337876.
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Groenbeurs-

Zaterdag 9 mei 1992 is er in
Heveadorp weer een groenbeurs,
een succesvol jaarlijks terugke-
rend gebeuren met dit jaar als
thema: landschapsbeheer.
Er zlin weer diverse natuur- en
milieu-organisaties uitgenodigd en
verder zijn er weer volop tuin-
planten te koop tegen vriendelijke
prijzen. Dus noteer deze datum in
uw agenda.

H.J. VERHOLT

TU!NARTIKELEN

EN

HOUTBLOKKEN

VOOR OPEN HAARD

OF KACHEL

div- soorten consumptie

aardàppelen

ook voor opslag

JXr. Ned. v. Rosenthalweg 81

Oosterbeek TeI. 085-334448

Het optreden van Cross-
roads/de Heveabluesband.

De Heveabluesband, u allen wel-
bekend van dorpsfeesten, slaat
zijn vleugels uit.
Vorig jaar, 20 december, was het
eerste officiële buiten-Heveadorp-
se optreden.
En wel in Arnhems Blueskelder,
waar ik het genoegen had, dit
evenement mee te mogen maken.
Ondanks hun nog niet zo grote
bekendheid, was de zaal helemaal
vol met mensen en sfeer.
Het was duidelijk, dat de heren
veel geoefend hadden, want het
repertoire is sinds het dorpsfeest
behoorlijk uitgebreid. De bandle-
den waren ook goed op elkaar
ingespeeld.
Gespeeld werd het betere blues en
rock/rock 'Íl roll werk, zoals
medegedeeld in het vorige Heve-
aantje. De eigenaar van de Blues-
kelder had de band gezegd dat zij
niet al hun eigen appaÍatuur mee
hoefden te nemen; hlj had ook
nog wel wat.
Tijdens het optreden bleek echter
dat de geleende apparatuur niet
geheel naar behoren functioneer-
de. Als publiek hebben wij daar
niets van gemerkt, wat wel wat
wil zeggen over de kwaliteiten

van de band. Dat belooft dus wat
voor het evenfuele volgende
dorpsfeest.
Het enige minpunt was een plot-
seling meespelend krampduivel{e,
die in het laatste nummer voor
wat storing zorgde.
Ik heb die avond in ieder geval
genoten. Heren van Crossroads,
alsnog bedankt.

Dick Kelderman

Heveadorp (niet) zelfstandig.

Met grote belangstelling heb ik de
discussie "Heveadorp wel of niet
zelfstandig" gevolgd
grote ergernis heb
vaststellen dat alle tijd, energie en
moeite, die een aantal Heveanen
in deze zaak gestoken hebben,
voor niets is geweest.
Het schijnt dat er in Heveadorp
mensen wonen die de korte,
maar bewogen historie van dit
dorp totaal negeren en het liefst
zouden willen ontkennen. Graag
wonen ze er echter wel.
Het idee dat er mensen in hun
kennissenkring een relatie zouden
kunnen leggen tussen hun woon-
oord en een stinkende rubberfa-
briek is uiteraard uit den boze.
Stel je toch eens voor dat men
zich af zou kunnen vragen of de
grond waarop het geheel gebouwd
is niet vervuild zou kunnen ziin.
Nee, dan liever Doorwerth, be-
kend om zijn kasteel... dat heeft
tenminste nog status maar zo'n
fabrieksverleden; bah, wie wil
daar nu aan denken. Trouwens,
het is heel lastig om steeds maar
uit te moeten leggen dat het HE-
VEAdorp is en niet NIVEAdorp.
Alle argumenten van de welwil-
lende bewoners ziin van de tafel

en tot mijn
ik moeten

\ï/ii heten u
\\arÍn welkorn
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geveegd, omdat de gemeente zeg!
bang te zijn voor eventuele scha-
declaims m.b.t bijvoorbeeld het
postpapier van enkele
"Wijkbewoners van Doorwerth" .

De volgende stap zou kunnen zijn
dat alle borden met HEVEA-
DORP vervangen zouden moeten
worden door die van Doorwerth
maar dat zal waarschijnlijk duur-
der uitpakken dan het realiseren
van een zelfstandig Heveadorp, u
begrijpt het, volstrekt belachelijk
dus.
Het is mij een raadsel hoe zo'n
kleine groep mensen in een woon-
gemeenschap de wens van het
merendeel van de bewoners kan
dwarsbomen. Ik persoonlijk houd
het er maar op dat uiteindeliik
alles draait om geld en status. Dat
hebben we aan het eind van de
78-er jaren meegemaakt in dit
dorp en het zal ook wel nooit
veranderen. Men schijnt te verge-
ten dat zonder de Heveafabrieken
er helemaal geen dorp zou be-
staan en al helemaal niet in zijn
huidige vorm.
Wie overigens wel geïnteresseerd
is in de historie van Heveadorp,
kan altijd brj mrj rerecht.

R. Berlauwt
Adres bij de redaktie bekend.

Oud paryier-

Zaterdag 28 maart 1992 wordt in
Heveadorp weer oud papier opge-
haald. Vfilt u het papier voor
9.00 uur, zoveel mogelijk ge-
bundeld of in dozen, aan de kant
van de weg of de stoeprand klaar-
zeÍten?

In het Heveaantje nr. 19 stond het
telefoonnummer van oÍtze con-
tactpersoon, de heer J.W. Veld-
huizen, onjuist vermeld. Dit moet
zijn 085 - 33 50 74.
Helaas zijn we mede door per-
soneelsgebrek niet in staat om
vaker langs te komen. Inmiddels
is dit probleem nog groter gewor-
den omdat de papierhandel bij
vrachten kleiner dan 6 ton de
verwerkingsprijs met 2 cent per
kilo gaat verhogen.

Voor het inleveren van oud papier
kunt u altijd terecht bij onze
container bii de Hervormde Kerk
aan de Bentincklaan.

Activiteitencommissie Doorwerth.

In de zeventiger jaren verbleef ik
een jaar in de kibboets Givat Oz
in centraal-IsraëI.
Onlangs was ik weer eens in
Israël en maakte van de gelegen-
heid gebruik voornoemde kib-
boets te bezoeken. Tot mijn ver-
bazing stond bij de ingang een
groot bord "Hevea". Het bleek
dat men enkele jaren geleden een
rubberfabriek had gesticht, die de
zeer originele naam draagt "He-
vea-fahriek".

Stef van Looyen.

Rondleidingen Oud-archief
Oosterbeek.

Aangezien er grote publieke be-
langstelling was tijdens de Open
Dag van het gemeentehuis stelt
men de archieven vaker open.
Archiefmedewerker Geert Maasen
zal t tijdens rondleidingen graag
tekst en uitleg geven. De bezoe-
ken vinden alleen op afsprak
plaats. Belangstellenden kunnen
contact opnemen via
tel. 34 83 03.
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DE PUZZEL.
EN sPELLErirs

TDEK !'!

kàRA,

1.
)
aJ.

4.

Bij welke sport hoef jeje niet te bewegen?
I,r/e1ke traan komt niet uit je ogen?

RA, WAT IS DAT??????

tr{elke kous doet niemand aan ziJn benen?Ik gooi iets rond in de pan en het komtplat uit, wat is dat?
líaarom is de maan alti jd, zo bleek?
Wat kun je slecht zien, hoewel het vlak
ogen zit?

)

I

er weer

voor je

7. \n/elke kousen worden
B. Uit welke glazen kun
f . irlat is het verschil

auto?

nooit van nylon gemaakt?
je niet drinken?

tussen toiletpapier en een

Qrob"u, de clifers !-?-3.-L'-ia- s-"

10. NIet welke stenen mag je gooien?
11. Wie hoeft nooit zijn neus te snuiten?
12. Wanneer zegt een chinees goedemorgen?
13. Wat is de overeenkomst tuÀsen een baby en een

varken?
14. h/elke pijp kun je niet roken?
15. \,Íie draagt een bri1, maar kan toch niets zíen?

MOEILIJK? KIJK DAN BIJ DE OPLOSS]NGEN.
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Kultuur werkplaats BölI-

OPEN DAG

Zaterdag 2l maart 1992

Maak kennis met de professioneel
ingerichte werkplaaLsen en het
hreed aanbod van schilder-, te-
ken- en grafiek cursussen.

Onder het genot van een drankje
kun je in gesprek komen met de
docenten. Ze zullenje graag meer
melichting van de cursus geven.
Tevens is er een expositie van
hun werk te zien.

Voor nadere informatie bel: 095 -
34 26 76 of kom langs.
Weverstraat 85 Oosterbeek.

Schoon Heveadorp-

"Ga weg zaE, ik ga daar een
beetje andermans rotzooi oprui-
men".
Zo dacht ik ook toen ik voor 't
eerst van die zwerfuuilaktie hoor_
de. Maar toen ik er eens verder
over doordacht en er toen ook een
keer aan cÍeelgenomen had, veran-
derde ik van mening.
- Het is mUn bijdrage aan een

schone, dus prettige woon-
omgeving.

- Misschien veroorzaak ik enig
schaamrood bU medeburgers
die zo'n altie nodig maken.

- Met een baan fussen 4 muren
is het gewoon lekker om bui-
ten bezig te zljn en zeker met
je neus in het groen.

Ach, en met enig gevoel voor
eigenwaarde doet het er ook niet
toe of je gezien wordt met vuil-
niszak en prikker, het geeft je
juist een goed gevoel. Zeker
wanneer je met een klein aantal
mensen zoveel vuilniszakken vol
uit de omgeving weet te halen.

Annemarie Goossens.



Ooruimins-

Op een sombere dag wandelden
wij in het doodstille Deelerwoud.
Plotseling brak de z«rn door en er
viel een lichtplek op een strookje
zand.Op het zand lagen velen
dode hommels en er omheen
dingen die op eikeldoppen leken.
Ik pakte er één 0p, 't was zachte
substantie.
Tussen de dode hommels waren
levenden aan 't vechten om de
lege doppen. Uit een gaade in de
grond kwam een hommel ge-
scharreld en die sleepte zo'n dop

achter zich aan. Et zat een soort
gelei achtig spul in. Hij wilde dat
spul oplikken en ging in die dop
zitten. De vechtersbazen wÍren
afgeleid en stoven op de nieuwko-
mer af.'t Werd een gevecht op
leven en dood en er vielen slacht-
offers totdat een volgende boven
de grond kwam en de nog leven-
den uit het gevecht zich weer op
de laatste storten. Waarschijnlijk
werd het oude nest met het volk
opgeruimd. Alleen de koningin
overleeft.

A. Thomas
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Azalea's en Hulst
Tildens het middaguur wandelend

np de Duno.zagen wiivele d;;;;;
b".r1gn omgehal«t op de Dunolaan.

,Wig dele rveg .vóór de oorlog heelt
ge-kend. zal zich herinneren hoe hi".,
telkenjare in de maand -"i,-a"ï""i.ïIvlollis een_ ,weelde "r" it""r",' -iài
loon spreidde. Beide kanten ,"r, J.
laan rvaren- dtchtbezet -"t "r"l.Ji. Ëgen een .achtergrond "u" Iootho"t.'Di.
laan in bloei kon de gedachte oproe_
J)en,van ..een loeg-ang tot het paradiis,'.
ln de winter maakten de vele hulstto_
nre-n, -met hun flurrelig groen en vuur-
rnde. bessen. de ber.,à."*a. i"." t.t
,'en lust voor het oog.

Oter dit alles gtig de oorloq. Of-q.hoon zeer geschonden L*am juu.rru
rle laan tot nieuwe rrasdom. De natuur
.veet in.alle Sqlheid t."gub.".h-t" ,"on_
rlen -te helen. Zo probeerde zij ook de
r\zalea lvlollis tot'hernieuwa"'Uià"r ï"
l,rensen. . .. doch -unr"ihuïdl;;";:
írepe.n "i"h telkens 

"." .,u,r*uliiL,
,,tloken b-loesem. Dit *as ..[ t"ï""
l(r,rstmis. het lot ,ran de ,tÀ-È;;;i:
l,'nde hulstbomem.

Voor u gelezen in de "Hevea
Heraut" Augustus/September
196l Nr 121

Met dank aan Ramon Berlauwt

. Tegen_du h".Ë"rlde verwondln(en.
door. breken en afrtrkL"n ".; i;fi;;:
zijn boom en heester op d" d"", ni"i
besta-nd. De Dunolaar, tooà "."'t.*riheeld ran natuurschennis.

^ 
Nu is de [inale op.uirning gekomerr.

LJe resten van Azalea lvlollis en hulst-
bomen zijn gekapt 

"n 
,".d*ir,"; Z;;"

tot spijt ',ran de *r,erkers in het bos. die
jarenlang getracht hebben d" ;.;l;
beg-roeiing t,: onderhouden en ,an de
.rndergang te redden. Altiid *u."" ,ii
bereid een paar hulstta[yes 

"f i" ."iilden. wanneer daarom rrerd Íev.a"Ej.
Dan_ gebeurde het afsniiden ""1[;;_dig. Hun arbeid rot onderhoud ;;; d.
Iaan, met ernst en toewijdln;;";;È.
ging verloren door misjraqinpen van
..het p"!liek". De ,\zale" ïulJirrt""".
met omlijstig van hulstbo-un un durr_
nen- js. voor goed dood en opgeruimd...

lVelk deel ,an de D,rno. Ë"t -ooii
recreatieoord. komt nu voor vernieling
aan de beurt?.. .



Rhododendrons-

Hotel Dreyeroord organiseert
jaarlijks voor haar gasten een
uitgebreid activiteitenprogramma
gebaseerd op een thema. Vorig
jaar was dit thema "Mozalt", dit
jaar is het "Rhodr)den«lrons".
Zoals bekend is de heer Van der
Straaten van Hotel Dreyeroord de
initiator van het plan "Renkum
Rhododendron gemeente". Een
aantal activiteiten is gewoonlijk
ook door niot-gasten bij te wo-
nen, maar dan wordt wel een
bijdrage gevraagd.
Het doet ons genoegen te kunnen
vermel«len, dat, speciaal voor de
inwoners van Heveadorp, de heer
Van der Straaten aangeboden
heeft dat u deze biieenkomsten op
vertoon van uw Heveaantje nr.20
gratis kunt bijwonen.
- Zaterdagavond 28 maart:

Dhr. J. Breeman toont u een
dia-serie over de Keukenhof en
de tuinen van België.

- Dinsdagav«rnd 3l maart:
l-.ezing door dhr. Th. Visser
uit Velp. Hij laat u dia's zien
van orchideeën uit eigen kas.

- Dinsdagavond 14 april:
Dhr. W.N. Grimme uit Lisse,
houdt een causerie met dia's
over "Bollen en Knollen" en

gunt u een kijkje in de Keu-
kenhof.

- Donderdagavond 16 april:
DhÍ. G.B. Grootjans uit Bor-
culo, verzorgt een lezing met
dia's over "Kleur en Fleur in
Perk en Park' (Het Loo, De
'Vy'iersse, De Keukenhof etc.)

- Vrijdagavond 8 mei:
Dhr.B.H. Hoving uit De Bilt
verzorgt een lezing met als
thema: "Azalea, Rhododendron
en hun verwanten".

- Vrijdagavond 22 mei:
Mevr. H.A. Labberton-Bos uit
Klarenbeek, tuinarchitecte,
verzorgt voor u een lezing:
"van de Hof van Eden naar de
Hof van Heden".

- Maandagmorgen 25 mei:
I.V.N.-wandeling o.l.v. Mw.
B.Smit.

- Dinsdagavond 26 mei:
Mevr.L.G.L. Krommenhoek
uit Bunnik verzorgt een lezing
over "Heemfuinen en Parken,
Botanische en Particuliere
fuinen en Arboreta".

Wij danken de heer Van der
Straaten bijvoorbaat voor deze
geste (en wij hopen dat u van
deze mogelijkheid gebruik zult
maken).
Maarten Meifer Cluwen
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OPROEP AAN VOLKS-
TUINBEZITTERS.

Ik wil een dringend verzoek doen
aan een ieder die een volkstuintje
aan de Beeklaan heeft.

Mii is opgevallen, dat een aantal
tuinders het makkelijk vindt om
hun tuinafual in de struiken langs
de beek te deponeren. Ik wil er
met klem op wijzen dat deze
mensen in overtreding zijn. Het
is verhoden om daar tuinafval
te storten! Bij de gemeente zijn
compostvaten te koop waarin je
van je eigen afual goede grond-
verbeteraar kunt maken. Voor
grof tuinafual kun je brj de ge-
rneente een hakselaar lenen. Dan
kan dat versnipperde afual ook in
het compostvat.

Ik zal er in de komende periode
scherper op toezien dat dit niet
meer voorkomt. Als het toch
voorkomt, ben ik genoodzaakÍ
maatregelen te treffen in de vorm
van een bekeuring.

Mensen help mee aan een schoon
Heveadorp!

uw wijkagent, Lukas Vos

het _zwarte goud van hevea-
dorp.

Een aantal weken geleden vonden
enkele kinderen die in de beek
aan het spelen waren weer eens
iets ter hoogte van de firma
Bouwman. Dit keer geen mijnen
of ander oorlogstuig, maar het
zwarte goud: olie. Diverse men-
sen waanden zich al in het neder-
landse Koeweit. Men dacht rijk te
worden van de opbrengsten, of
men dacht aan de financiering van
een dorpshuis.

De kinderen waren echter zo
verstandig om de politie in te
schakelen. Deze politie kon zo
maatregelen treffen. Omdat olie
nou niet echt prettig is voor het
milieu, moest er gauw een oplos-
sing worden gevonden om verde-
re vervuiling tegen te gaan. Eerst
werd de fïrma Bouwman inge-
schakeld om enkele graafirerk-
zaamheden uit te voeren. Op deze
wijze hoopte men de bron van de
lekkage op te sporen. Dit lukte
echter niet gelijk. Er werden twee
dammen opgegooid, zodat de olie
zich niet verder kon verspreiden.
(De olie had intussen de Veerweg
al bereilt). Het water werd voor-
bij de plek van de lekkage geleid



door middel van enkele buizen.

Natuurlijk is er een onderzoek
ingesteld naar waar de olie van-
daan kwam. Eerst werd gedacht

aan een kapotte tank van Bouw-
man, maar na hestudering van de

bouwtekeningen bleek dat niet te
kunnen. Waar de olie nu wel
vandaan komt, is op het moment
van schrijven nog niet bekend.

Zoals uit bovenstaand verhaal
bliikt, zijn het meestal vervelende
dingen, in dit geval door de jeugd
gevonden.Als ze nou de volgende
keer eens iets leuks zouden vin-
den.

Richard van Oosterwijk

Heveadorp: Erkenning als dorp
bliift wens.

Het scheelde op 18 december
l99l maar twee stemmen, éérr

van een door ziekte verhinderde
voorstander en één van een tegen-
stemmende wethouder.
Het leek zo dichtbij, de erkenning
van Heveadorp als zesde dorp van
de gemeente Renkum.
De viering van het 75-jarig be-
staan begin 1991 heeft veel bijge-
dragen tot de goodwill van ons

dorp in de Renkumse politiek. De
signalen uit deze kringen, medio
vorig jaar, bevestigen dat niets de

erkenning meer in de weg stond.
Dit bleek een vergissing.
Een door de commissie erkenning
Heveadorp ongewild artikel in de

Telegraaf, waarin werd gesugge-

reerd dat de erkenning al een feit
was, schoot in het najaar bij
B & W in het verkeerde keelgat.
Waar argumenten tegen de wens
tot erkenning zo ontbraken, leek
deze slipper in de pers de kans
voor een aantal politici om Heve-
adorp te kapittelen.
"Als Heveadorp zich zo onvol-
wassen gedraagt, is het nog niet
toe aan zelfstandigheid". (citaat
van vooraanstaande VVD politi-
cus in de gemeente).
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En zo kon het gebeuren dat Heve-
adorp, niet voor de eerste keer,
op haar door de gemeetrte toebe-
dachte plaats werd gezet.
De manier waarop de "slechts"
1000 Heveanen steeds weer wor-
den toegesproken en behandeld
heeft een trekend tintje. Immers
waar gaat het anders toe als een
minderheid om respe*Í en erken-
ning van een meerderheid vraagt.
Veel Nederlanders doen wat
lacherig als zij spreken over de
F'riezen, de Engelsen raken geirri-
teerd, als de Schotten om meer
zelfstandigheid vragen. De echte
harde voorbeelden hier maar
buiten beschouwing latend.
Waar het in het geval van He-
veadorp om gaat is respekt van de
Renkumse gemeenschap in de
vorm van een oÍïiciële erkenning
als dorp. Niet meer, niet minder.
Dat een aantal Renkumse politici
hardnekkig van "zelfstandigheid"
blijven spreken is irritant en toont
aan hoe weinig wordt beseft waar
het nu werkelijk om gaat.
Heveadorp wil niet zelfstandig!
Wat stellen de gebruikers van
deze term zich daar nu eigenldk
bij voor?
De commissie erkenning Heve-
adorp is opgeheven. De zaak ligt
cven stil. Even maar. Immers wat

blijft is de reeks van kleinere en
grotere wrijvingen tussen Hevea-
dorp en de gemeente Renkum.
Hoe lang heeft het Koepeloverleg
niet moeten zeuren of de straten
van Heveadorp misschien in het
veegplan konden worden meege-
nomen.
Waarom wordt er zo gesold met
de bewoners van de rietenkap
woningen die al jaren klagen over
vochtige kelders. Is het zo logisch
dat onze dorpsschool middels een
"slimme" juridische constructie
aan een Arnhemse instelling
wordt toegeschoven. En blijkt nu
ook al het inrichten van Hevea-
dorp als 30 km-zone te duur voor
een aantal politieke partijen.
Heveadorp hjkt, en dat is niet
nieuw, niet erg in beeld te zijn op
het gemeentehuis. Of had Hevea-
dorp het wat rustiger moeten
spelen, met de hoed in de hand.
Dat lijkt weinig realistisch. Het
dorp waar wij nu wonen is hier
niet "op verzoek" gebleven.
Grenzeloze energie, inzet en
geknok om iedere toezegging,
heeft dat behouden, waar velen zo
trots op zijn.

P. de Bruijn,
voorzitter, voormalige commissie
Erkenning Heveadorp.
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Mede door uw bijdrage
kunnen er ieder iaar weer
zo' n 1601am metles worden
geboren.

Hartelijk dank.
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Wonend in Heveadorp, kreeg de
naam Heveaantie na het lezen van
het artikel 'de tranen van de
huilende boom' meer betekenis en
dit schrijvedtie als gevolg. De
Hevea brasiliensis is een boom uit
het Amazonegebied. De boom-
srrcrt die de beste natuurlijke
latex levert. Er bestaan meer latex
producerende planten o.a. de
hekende 'rubberplant,. Een ficus-
s«rort. Alle ficussoorten geven
min of meer een latexachtig
plantuocht af. De beste latex voor
bijvoorbeeld kauwgum komt van
cen andere soort plant: de Achras
zapota of chicletree. De latex
kauwgum wordt nog voor een
deel in het wild verzameld door
Indianen. Voornamelijk in Guate-
mala en Honduras. Al lang voor
de komst van de Spaniaarden een
helangrijke bron van inkomsten
voor de arme indianen de chicle-
den (qpreek uit: tsjikkelden).

Helaas is ook hier houtkap en
ontbossing de grootste bedreiging.
De Achras zapota of Sapodilla of
Manilla sawoe draagt op peren
gelijkende vruchten die van bui-
ten en binnen bruin zijn. Ze
hebben een zacht aroma. Tegen-
woordig ook in de betere groente-
zaken te koop. Een veel vitami_
nen en rnineralen leverende
vrucht. De Hevea brasiliensis is
een 30 meter hoge boom met een
gladde lichtgrijze bast; een tot de
wolfsmelkachtigen (euphorbiace-
ae) horende boom. Het drietallig
blad zit aan lange stelen. In de
droge periode vindt bladafral
plaats. De kleine bloemen zijn
eenslachtig en staan in tweeslach-
tige pluimen aan het eind van een
tak. De driehoekige doosvrucht
sprint met een knal open als hij
rijp is. De botanicus Baldwin kon
door zljn jarenlange onderzoek
elke soort hevea aan de knal
herkennen. De wolfsmelkachtige
in de tuin is o.a. de tuinwolis-
melk; in de huiskamer zijn de
kerstster, de christusdoorn en de
cactusachtige planten die melken,
de bekendste soorten. Hevea is
afgeleid van Heve een inheemse
naam rond Esmeralda aan de
Orinocoriver voor een latexprodu-
cerende boom. Indianenstammen
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in de regenwouden van Brazilië
gebruikten de naam Caahuchu,
wat wenende planten betekent. In
het duits werd het Kaulschuk en
in 't frans Caoutchouc. De India-
nen hadden al waterdichte regen-
kleding, boten en schoeisel. In
wat nu Chili heet speelde men
een soort hockey. De kaatsende
bal in een spel dat voor de Span-
jaarden werd gespeeld was op-
zienbarend voor de Spanjaarden;
ze konden hun ogen niet geloven.
Het thuisfront was echter niet zo
geïnteresseerd. Ruwe latex was in
1770 in Europa nog steeds een

curiositeit. In die tijd ontdekte de
engelse apotheker Edward Nair-
ne, dat door met een stu§e latex
te wrijven over een tekening,
deze verdween. Hij dacht er rijk
van te worden en verkocht zljn
'rubber' voor / 3,- per stuk. Het
werkwoord wrijven is in 't Engels
to rub, latex heet nu echter nog
rubber. Latex is het latijnse
woord voor vocht. Charles Ma-
cinto§h, alweer een Engelsman,
kwam in 1823 op het idee ruwe
rubber op te lossen in benzol.
Met deze oplossing bestreek hij
katoenen stoffen waarvan hij
waterdichte regenkleding maakte.
Vandaag nog is de engelse af-
korting voor een regenjas een

mac. In deze zelfde periode sneed

Johann Nepomuk Recthoffer in
Oostenrijk dunne rubber vellen in
repen. Met een strijkijzer smolt
hij die op stoffen. De eerste oos-
tenrijkse Gummiwaren Manifak-
tur was geboren. Gummi schoe-
nen, drijfriemen en bretels wer-
den over de gehele wereld ge-
exporteerd. In Amerika verkocht
de chemicus Charles Good Year
de posterijen waterdichte postzak-
ken. De bestellers echter klaagden
over die zakken. Ze slonken en in
de warme zomers kleefden ze en
trokken ze stof aan, het nadeel
van rubber in die dagen. Good
Year ging toen experimenteren en

kwam in 1839 bij toeval op de

toevoeging van zwavel aan na-
tuumrbber. Het zachte materiaal
werd bij verhitting hard. Omdat
men toen niet precies wist hoe het
proces zich voltrok, kreeg het de
naam van de god vulkaan. In de
griekse mythologie de god van
hitte en zwavel. Het woord vulca-
niseren is daaruit ontstaan. De
nare neveneffecten van de rubber
waren opgelost; de weg naar een
grote industriële revolutie was nu
open. In het bijzonder na de nog
grotere uitvinding van de schotse
dierenarts John Boyd Dunlop die
rond 1888 de luchtband constru-
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eerde. Toen het de orchideeënver-
zamelaar (uit het wild!) Henry
Wickam, een Engelsman, in 1876
lukÍe om zaden van de Hevea
brasiliensis uit Brazilië te smok-
kelen, was dat het begin van het
einde van de monopoliepositie
van Zuid-Amerika in de rubber.
De 70.000 zaden werden in de
botanische tuinen in Kew bii
Londen op kweek gezet en 2800
ontkiemden. De meeste kiem-
plantjes werden naar Ceylon
verscheept, 22 werden naar Sin-
gapore gebracht, waarvan er 18
de tocht overleefden. Ze groeiden
voorspoedig op. Er was echter
niet veel animo om rubberplanta-
ges aan te leggen. Dit veranderde
toen de koffieprijzen daalden aan
het begin van de trvintigste eeuw
en de planten door ziektes werden
aangetast.

Wordt vervolgd.

Wist u dat..:

- De Chippendales indruk heb-
ben gemaakÍ op één van onze
vrouwelijke redactieleden.

- Er vervuiling in de beek is
geconstateerd.

- Een van de redactieleden wéér
een nieuwe auto heeft gekocht.

- Er plann*n zijn voor een kan-
torencomplex in Heveadorp.

- De firma Bouwman gaat ver-
huizen naar Arnhem-Zuid.

- Dat dat betekent dat de rie-
tenkapwoningen op het
Bouwman-terrein daarvoor
moeten worden afgebroken.

- V/ij met ons allen deze ont-
wikkelingen goed in de gaten
moeten houden.

- Het Heveaantje over achtdui-
zend nieuwe kaften beschikt.
We hiermee jiíren vooruit
kunnen.

- Het Heveaantje alweer aan zijn
vijfde jaargang toe is.

Uit diverse bronnen, informatie
bii de groenclub



Ooen huis houten soeelpoed-

Ap 29 maart verzorgt De Speel-
haas op Ir. Munterlaan 15 een
instuif met houten speelgoed en
decoratiemateriaal. Iedereen is
dan vanaf 13 uur van harte wel-
kom. U kunt uw hart ophalen met
kijken (en kopen) van alle moge-
lijke houten artikelen, van houten
bijtringen/speelliguren voor de

allerkleinsten tot in elkaar passen-

de fiaai heschilderde houten (we-
reld-) holletjes op voet voor in de
vitrinekast. lir is voor elk wat
wils: telramen, auto's, poppen,
muziek«loos.jes en nog veel meer.
En natuurlijk niet te vergeten
enkele speciaal v(x)r Pasen ge-
schikte arlikclen. l-oopt u gerust
naar binnon. C)ndcr het genot van
een kop.jc koll'ic kunt u dan op
uw gemak r«lndkijken. De heer
Koolhaas z.al u graag tekst en
uitleg geven. Het is txlk mogeliik
uw bestaande c«tllectie uit te
breiden «l«xlr cen bestelling te
doen. Het wordt dan zo spoedig
mogelijk thuis bezurgd.
Komt dus allen van 13.fi) uur -
16.00 uur tlp de speelgoedinstuif
op Ir. Munterlaan 15.

De Speelhaas.

De bushalte bii het meelveld-

Bij het wachten op de bus kun je
de tijd verkorten door te kijken
naar de kruiden, die links en
rechts in het gras groeien. De
grond aÀn weerszijden van de
bushalte was kaal en zandeig
toen de nieuwe bewoners Hevea-
dorp bevolkten. Langzaarn werd
ook die grond betrokken, maar nu
door o.a. (wilde) kruiden en het
zijn er heel wat. In 4 jaar tijd is
dat een hele lijst geworden. Een
paar van die kruiden die een
wetenswaardige achtergrond heb-
ben, zullen in de groenclub ru-
briek besproken worden.

De weeghree is de eerste die
beschreven wordt. Het is een
kruidachtig, wortelrozetvormende
plant. Deze r<'szetvorm, het diep-
liggende groeipunt en de stevige
bladeren en stelen maken het
overleven na betreding mogelijk.
Het blad en de steel ontlenen hun
stevigheid aan de dikke biina
evenwijdig lopende nerven, die
voor het voedseltransport dienen
en het kenmerk ziin van de plant.

Er zijn twee soorten die algemeen
voorkomen en niet moeilifk te
herkennen zijn. De grote weeg-
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bree heeft een eirond blad aan

een lange witte steel; de kosmo-
poliet onder de weegbree familie
en bladverliezer in de winter. De
smalle weegbree heeft lange

smalle, lancetvormige bladeren,
ook groeiend uit een wortelrozet.
De bloeiende aren vallen op door
de lange uitstekende meeldratlen
met paarse naar hruin verkleuren-
de helmknoppen. De zaadwand

van de vruchtjes wordt slijmerig
als ze nat worden, daardoor kun-
nen zii zich aan passanten hech-
ten. Dieren, maar ook schoeisel
zorgen dan voor de verspreiding
van het zaad. De zaadjes zljn
voedsel voor zoogdieren en vo-
gels en passeren soms ongeschon-

den het darmkanaal; ook een

wljze van zaadverspreiding. De
latijnse naam van de weegbree
begint met plantago (wat met de

voetaÍdruk meekomt), het komt
van de w«rorden planta pedis, die
voedsel betekenen. Het blad van
de grote weegbree werd met de

voetzool vergeleken. Vandaar
o.a. de volksnaam platvoet. Er
zljn 250 soorten weegbree be-
kend. Zij hebben de latijnse we-
tenschappelifke naam plantago als

eerste naam. Een andere soort-
naam is tredplant.

In het oud engels heette de weeg-
bree wegbraede, aangevend dat
de plant langs wegen groeit. De
grote weegbree staat bekend als
de wegenbegeleider en tredplant.
Een recept uit 1588 wordt nu nog

toegepast om verÍnoeide voeten te
verfrissen. De looistof in het blad
zotr geholpen hebben tegen het
stuklopen van de voeten.

Volksnamen en streeknamen zijn
o.a. weegbladeren in Groningen,
wege-bladen in Zeeuws-Vlaande-
ren, wegbree in Zuid-Limburg en

wegebladen in allerlei dialecten.
In 't gelderse freewegen, in de

Achterhoek betenblad (ljkt op
bietenblad), in de Veluwezoom
chocoladeplant. Het is bekend dat
in Duitsland kinderen de bloeia-
ren als lekkernij eten. De bloeia-
ren van de ruige weegbree (met
fluwelig blad) ruiken zoetig,
ietwat naar vanille en chocolade.
In het Groningse Westerkwartier
heet 't blad: hondemiesblad,
omdat men er ontstoken vingers
(hondemies) mee genas. De na-

men knienebladen in Friesland en

konijnebladen in de oostelijke
Veluwezoom, spreken voor zich.
Al lust niet ieder koniin weeg-
breeblad. Ribbeblad wordt duide-
lljk, als men 't weegbreeblad
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goed bekijkt. De ribbels die ge-
vormd worden door de nerven
vallen goed op. In de buurt van
Leiden heten de grote en smalle
weegbree: mannetjes plantein.
Plantein is afkomstig van de
franse volksnaam plantain voor
weegbree. In Engeland is dezelf-
de volksnaam in gebruik.

Indianen noemen de weegbree ,«le

stappen van de bleekgezichten,.
Ongewild hebben de blanken in
hun expansiedrift de zaden mee-
genomen en daar waar zij zich
vestigden, kwam de plant hen al
spoedig achterop. In Australië en
Nieuw-Zeeland heet zij de wet
van de Engelsman. In een sage
wordt verteld dat de weegbree is
gegroeid uit de voetstap van de
mens en daar waar de mens niet
gelopen heeft ontstaat geen weeg-
hree. Een sage verklaart de weeg-
bree zo: heel lang geleden zat een
meisje aan de kant van de weg op
haar geliefde te wachten die ech-
ter nooit kwam. Zii veranderde
toen in de weegbree. Hier komt
de engelse naaÍn waybroad (berm-
hoer) vandaan. Het spelletje om
het doorgehroken blad als orakel
te gebruiken werd door jong en
oud gespeeld. Bij kinderen gold:
elke goed waarneembare nerf als

één leugen en tien jaar leven.
Huwbare meisjes zagen daarin het
aantal kinderen dat zij hun echt-
genoot zouden schenken. Het
geschreven verhaal over de weeg-
bree gaat terug tot de Chinezen,
de Grieken, Alexander de Grote
en een romeinse wetenschapper.
In de signafuurleer werd een
kenmerk tcegeschreven aan een
bepaald lichaamsdeel. De plant
werd dan aangewend in de hehan-
deling van dat zieke lichaamsdeel.
Het op een voetzool lijkende blad
van de grote weegbree werd
daarom voor de voeten aange-
wend. Alexander de Grote ge-
bruikte het blad van de grote
weegbree tegen zljn zware hoofrl-
pijnen. Het is bekend dat hij aan
malaria leed, daar is hii ook aan
overleden. In Nederland werd het
gedroogde blad ingenomen, het
werkte slijmoplossend, urinever-
drijvend en bloedzuiverend. Vers
gekneusd blad wer*Í verzachtend
op schaafwonden en jeukende
plekken. Een extract uit ,t blad
van de smalle weegbree ver-
mengd met honing levert een
heilzame hoestsiroop of thee op.
De slijmlaag van weegbreezaden,
speciaal die van plantago psylli-
um, wordt gebruikt als laxeermid-
del, geleistof in consumptieijs en



voor het stijven van geweven

stoffen.

Dit zin de data voor «le

resterende klaverjas- en
jokeravonden:
23 maart 1992
27 april 1992

Vroeger heette het vlozaad. Grote
en smalle weeghreebladen zijn
een smakelijke toevoeging aan

salades, soepen en 't brood (als

beleg). De insecten die om en
nabij de weegbree leven worden
niet vaak gentrcmd. De sporen die
zij achterlaten zijn voedsel voor
een oplettend oog. Bij de kevers
ziin het «1.a. de snuifkevers ge-

slachten gymnetron en mecinus,
bii de vlinders o.a. de parelmoer-

vlinder (melitaeina), de uilvlinder
(charanyca trigammica) en nog
een heel kleine vlinder die tot de

lichtmotten behoort. Bladhaantjes,
blauw-zwarte kevertjes, komen en

fourageren, net als de bladwespen
(slanke taille) en de larven van
een mineervliegje. Hun
(mijn)gangen lopen bijna evenwij-
dig aan de nerven. Een galmug
maakt in de aar een spitse gal.

Een tweetal bladluissoorten leven
aan de voet van de bladrozetten.
De oorzaak van de vele vergroei-
ingen in de weegbree zijn (nog)
niet bekend.
Dit weegbree verhaal is een klein
uittreksel van de populaire litera-
tuur die over de weegbree be-
staat. Weegbreeën zljn al jaren
het onderwerp voor onderzoeken
en proefschriften.
De groenclub

Inschri.iÍlirrmulier
Paaseieren zoeken

Naam:

Hoeveel ouders komen mee:

Inleveren, uiterlijk 5 APRIL op volgende adressen:

- Centrumlaan J
- Middenlaan 15

- Noorderlaan 17

- Ir. Munterlaan 43
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