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1" en 2" paasdag geopend
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Restaurant de Valkenier
Oude Oosterbeekseweg 8

Doorwerth/HeveadorP
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per I april kunt u zich laten
veÍwennen ap heí mMiÍte tàrus

van Gelderland : ;

Ons à la carte menu is geheel
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wonne buffetten, voor bruíloften, vergaderingen, recepties en
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Voorwoord

Met veel genoegen richt ik
me via dit voorwoord tot
u, inwoners van
Heveadorp. De aanleiding
hiervoor is het eerste lustrum van het "Heveaantjc".
Het huisblad dat u vijf keer pcr jaar in de bus krijgt.
Het enthousiasme van de bewouersvercniging
Heveadorp wordt weerspiegeld in het "Hevcaant.ic".
Een uniek feit in een unieke kern. Het vijfjarig hcstaan
van dit orgaan stoelt op werk van vrijwilligers <;n is
zeker geen sinecure. Het vergaren en verwerken van
informatie en de voortgang van zo'n uitgavc vergcn wcl
het een en ander van de redactieleden. Miin
complimenten voor de uitstekend verzorgde uitgavc! lk
hoop dat ik nog lang van het Heveaantje mag horcn.

DE BURGEMEESTER VAN RENKUM,

drs. J.W.A.M. Verlinden

C)osterbeek, maart 19V3

Het volgende Heveaantje verschijnt lg juni 1993, de
sluitingsdatum voor inleveren van kopij is:

29 mei 1993
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Vijf jaar 't Fleveaantje

In de vijf jaar van zijn bestaan heeft 't Heveaantje zich ontwikkeld
van een leuk dorpskrantje tot een volwaardige spreekbuis van
Heveadorp. voor de vijfentwintigste keer, vijf jaar lang vijf keer per
jaar, komt 't Heveaantje nu bij u over de vloer. En dat nog steèds
kosteloos.

Het eerste exemplaar viel maart 1988
in heel Heveadorp in de bus. De naam
was het resultaat van een prijsvraag.
De prijsvraag was uitgeschreven door
de initiatiefneemsters van het eerste
uur: Diana Meijer en Rita van
Muilekom. Mevrouw Oomens bedacht
de naam "'t Ffeveaantje" en viel
daarmee in de prijzen. Wat toen al
opviel was de fraaie glimmende kaft,
ontworpen door de heer Heynis,
grafisch ontwerper bij Honig. De foto,
van de hand van Frits van der Heide
(d" vroegere voorzitter van de
belangenverenigng "Seelbeekdal"), was
genomen vanuit het bos, met nog net
zichtbaar de daken yan een rijtj"
nieuwbouwhuizen aan de
Ir. Munterlaan.

Tot en met het vierde nummer werd
de kaft getooid met het logo van de
drie .verenigingen die in Heveadorp de
belangen van de bewoners behartigden.
't Heveaantje was loen een initiatief
vatr de belangenvereniging van
eigenaren woningen "seelbeekdal", de
kopers/bewonersvereniging premie
B-woningen Heveadorp en de
belangenverenigrng Heveadorp. Dat
vcranderde echter p€r 1 november
1989, de datum waarop de drie vereni-

gmgen opgingen in de huidige
bewonersverenigrng Heveadorp.

Ook voor 't Heveaantje zou dit zijn
consequenties hebben.'t Heveaantje
was een initiatief van deze
verenigingen maar werd verondersteld
zelfstandig te werken, vooral op
financieel gebied. Daarom besloot de
redactie dat het krantje voortaan als
Stichting 't Heveaantje door het leven
zou gaar.) en dus volledig zelfstandig,
buiten de vereniging ofl, zou gaan
bestaan. De stichting werd opgericht
op 2-5 augustus 1989. En zo is het tot
de dag van vandaag. 't Heveaantje is
financieel gezien volledig afhankelijk
vatr haar adverteerders en krijgt
daarnaast een jaarlijkse subsidie van de
gemeente. Het is ons tot nu toe nos
steeds gelukt voldoende adverteerdcrs
te vinden. Een woord van dank aan de
bedrijven die ons, vaak al vanaf het
begin, hebben onderstcund mag dan
ook niet onthreken!

Om nog even door te gaan op de kaft,
die is in errste instantie via via (waar
zou je zíjn zonder vriendjes die wcl
eens wat kunnen regelen) bij de lirma
Honig gedrukt. De duizenden
exemplaren raakten echter vorig jaar

op, tijd voor een face-lift. De
pdimmende kaft, die problemen gaf met
het opdrukken van tekst etr
advertentie, werd vervangen door een
mat exemplaar. Tevens werd de
omslagfoto vervangen (is u dat wel
opgevallen?) door een foto, gemaakt
vanaf het talud van het Heveaveld
(ook door Frits van der Heide). Op de
achtergrond zie je de rietenkap huizen
aan de Zuiderlaan en de nieuwbouw
van de Beeklaan. Deze foto gaf
volgens de redactie een beter beeld
van Heveadorp. Er zijn 8000 van deze
kaften besteld, dus de volgende face-
hft zal nog wel een paar jaar op zich
laten wachten!

In de afgelopen vijf jaar heeft 't
Heveaantje u veel nieuws over dorp en
omgeving gebracht. De stapel oude
krantjes doorbladerend, doet het vele
werk dat in Heveadorp yeruet is en de
ppote inzet van velen voor het dorp
herleven. Dc ontwikkeling die
Heveadorp doormaakte van oude kern-
met-buitenstaanders ro aar de
gemeenschap vau nu, komt duidelijk
naar v()ren.

Opvallend is dat al vanaf het begin de
grote betrokkenheid van de nieuwe
bewoners bij hun leefomgeving tot
uitdrukking komt. Zo lezen we in het
tweede nummer een uitgebreid artikel
over de inrichting van het speelveld.
Ook wordt dan al, in augustus 1988,
mclding qemaakt van de oprichting van
ocn woonerf of het inrichten van een
3O-kilometcrzone t<:r verhoging van de
veiligheid. Tevens wordt het eerste

dorpsf eest aangekondigd.

De perikelen omtrent de lagere school,
en de strijd die voor behoud van de
school voor Heveadorp gevoerd is, vult
in volgende Heveaantjes vele pagina's.
Een ander "groot" onderwerp was
natuurlijk de zelfstandigheid van
Heveadorp. Even leek het erop dat het
zou lukken, maar uiteindelijk op de
raadsvergadering van 18 december
1991 bleek de politiek onwillig om mee
te werken. Dat mocht echter de
feestvreugde omtrent het 7S-jarig
bestaan van Heveadorp niet (lang)
drukken! 't Heveaantje publiceerde ter
gelegenheid daarvan in juni 1,991 een
extra editie, gevuld met artikelen over
Heveadorp toen. nu en later.

Vaste rubrieken als de serie "0p
bezoek bij" vallen bij de lezers goed in
de smaak. De artikelenreeks geeft
achtergrondinformatie over mensen en
zaken'ra onze onmiddellijke omgeving.
De WesÍerbouwing, Kievitsdel, de
Valkenier, de veerbaas van het Drielse
Veer, markante persoonlijkheden in
ons dorp, allen passeerden de revue.
De Groenclub leverde pagina's kopij
over allerlei zaken die met het behoud
en de verbetering van ons milieu en
leefomgeving samenhangen. Aandacht
voor de kinderen is er ook altijd
geweest: kleurplaten, verhalen en, sinds
maart 1992, de vaste middenpagina van
Ineke Hoekerswevcr, die steeds weer
verrast en er door de kinderen, als rvc
de ouders mogen geloven, gelijk
uitgescheurd wordt. Recepten,
nieuwt jes, inf ormatie van de
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bewonersvereniging en haar v.gle,
bijzonder actieve commissies vulden de
overige pagina's. Ook deed de glamour
haar intrede met de artikelen van onze
sterreporter ter plaatse. En nog steeds
heeft de redactie geen gebrek aan
onderwerpen, al zou het plezierig zijn
als nog meer Heveanen zelf de pen ter
hand nemen en kopij inleveren.

De redactie, die sinds het prille begin
al een aantal keren van samenstelling is
gewijzigd, bestaat nu uit zeyet
personen. Medewerkers van het eerste
uur zijn Rita van Muilekom, Nicolette
eu Maarten Meijer Cluwen en Cees
Bouwman. Het is een goed ingewerkte
club, die met enthousiasme het vele
werk dat het uitgeven van 't
Heveaantje met zich meebrengt op
zich neemt.

De "professionalisering" van 't
Heveaantje staat bij de redactie hoog
in het vaandel. De komst van een ink-
jet printer maakte het mogelijk meer
aandacht te besteden aan een fraaie
lay-out. Sinds juni 1992 heef.t dit zijn
beslag gekregen in de keuze voor een
nieuwe letter, de Times Roman, en het
hanteren van duidelijke koppen en
sub[oppen van de artikelen. Alles erop
gericht de leesbaarheid tc vergroten en
het aanzien van de pagila's te
verfraaien.

Een probleem blijft echter nog het
afdrukken van foto's. De mooiste
methode is het rasteren. Dat kost
echter veel tijd en is daarom meestal
niet haalbaar. Nu worden foto's

gescand door de computer, waardoor
het beeld, vooral als de afdruk wat
donker is, niet altijd even goed
doorkomt.

't Heveaantje heeft in haar vijfjang
bestaan bewezen een belangrijke rol in
Heveadorp te vervullen. Met uw hulp,
belangstelling en bijdragen zal het de
redactie zeker lukken ook de komende
jaren verslag te blijven doen van het
wel en wee in ons unieke do.p,
Heveadorp.

Jorien Joustra

Weverstraat 13
6862 DJ Oosterbeek
Telefoon 085 - 33 35 35

Herenstraat 25
391 1 JB Rhenen
Telefoon 08376 - 6402
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!1ou oll"n, die op enigerlei wrlze met l-]1"u"o in relutie stuun.

Wi; hebLen op Hevea Íeest gevierd. Een echt gezellir, wliik Íeest.
Hevea was ia tg44/ tg45 grcndig tot puin geLombudeed. OoL de meesten die Lil
Hevea we.kten wuen ,,huis en have" Lwilt, want de o.[og had in Oosterbeek,
Heveedo.p, Driel cn wijdere omgeving veel vemield en de bevolking ged*.rd"
8 maanden her en der ov.r Nederland in de vlucht gedteven. Berooid kwamen wii
na de berilding terog. Met de bli;dschap van de terugleer naar veÉrcwde grond,

Lwamen de ernstige wil en de moed om weer op te bowen. D. f"briel wau wij
Lo.de. *erLen, onze woningen wae wij l<onden leven, wii moesten dit he.Lowen
en...... stonden met lege handen, Hulp daagde op en, naar matc matoiaal ter
b.schilling L*am. we.den de puinhopen opgeruimd, henees de Íabriel, werden
woningen herLouwd, machines hersteld, de huishoudingen weer op streel ge-

holpen. Dat ging niet gemakLelijL en oiet in korte tijd. Wi; hebben geploeterd,
gesjouwd. gezweet, gehuild. gelache.- Het duurde 6 jur, doch ell laar stegcn de
trots en de r.rgde or.. hetgeen henezen was en op g.rg L*.m.
Daarom zult U begrijpen, dat wij zouden leesMercn, wanneer het werl ,an Lerstel

en he.bouw gedum *as. Dit feest zou smenvallen met de luf,ilea van onze Direc-
teure., de heren R. N. Meijer en J. Wamers, di. dit 1.." rupectieveliil 25 iaar en

4o iaar aan Hevea verbondo ziin.
Wil e.Lennen met danlbaarheid U allen, die ons de arbeid mogelryL heLt gemaaLt

door Hevea trow te bliiven, ooL in d. nood- Collega's ÍabriLanten, afnemers en
Ieveranciers en alle., die o.. doo" LJ* daad*..kelilke steun hebt geschraagd, *ille.
rvij deelgenoot maken van orre *".gd". Vandaar het relaas van ons reuzefeest,

in woord en beeld, dat wil U hier aanLieden.

Beleeít U mee, wat ons tot Llijdschap en lolilt heeft gestemd en weet. dat fJ allen
mede tot die weugde hebt bi,ig.d.ug.r. En wilt in deze bladziiden tellens onder-
ke..e.. o.ze dankbaarheid voor alles wat LJ ons 

"an 
morele en tastLare steun in

de 
".hte" 

o." Iiggende moeilllLe laren hebt gegeven.

Heus, er is in ons vaderland nog samÀorig[eidl

Nu uoct 'l Heveu.hip weer voorl
En.'t voart nu KILOME?ERS BETERI

Augustus 1953

No. 39
I
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Feestnummer
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Ballonnenwedstrijd

'Iijdens de Groenbeurs van [J mei a.s. zal ook "'t Heveaantje" acte de
présence geven.

Nieuws van de bewonersvereniging

Het bestuur heeft de afgelopen maanden niet stilgezeten. Tiji1 ttus
om u te infornreren over de ontwikkelingen, activitèiten en behaalcle
resuitaten.

De kinderen in Heveadorp kunnen om
11.30 uur een ballon oplaten op hct
Hevcaveld. De redactie heeft voor
ballonnen gezorgd, met een passende
opdruk, die ook zal zijn terug te vinden
op de kleding van de redactieleden. Dit
alles in het kader van het eerste (en
zeker niet het laatste) lustrum van het
Hcveaantje.

EÍ z. i jn
tweehonderd íï
ballonnen met gas

beschikbaar: wie
het eerst komt, het
ccrst maalt.
Uiteraard hebben
Hevcaanse kindc-
ren bij d.eze
gebeurtenis
voorrang op
buitengaatse
kinderen. Op 1?, juni z.al worden
bekeken welke ballon de grootste
afstand heeft afgelegd. Vcxtr de drie
vcrst gekomen ballonnen zijn priizen
heschikbaar (zoals gcwoonlijk bij dit
soort wedstrijden kan over de uitslag
nict worden gecorrespondeerd). De
uitslag zal worden opgenomen in hct
Hevcaantje dat tijdens het dorpsfeest
op 19 lnt zal verschiinen. De prijs-
uitrciking vindt plaats tijdcns datzclfde
durpsfccst.

kinderen zijn om een ballon op te
laten, kunnen de volwassenen ook ecn
poging wagen. Helaas zijn voor heu
geen prijzen beschikbaar.

Tot 8 mei op de (]roenbcurs cq
lustrumviering van het Heveaantje.

Richard van Oosterwijk

30 kilometerzone

Op 17 februari 1993 nam de
(icmeenteraad de plannen voor het
invtrcren van een 30 kilometerzone in
Heveadorp aan. Het plan behclst onder
mecr de aanleg van acht cxtra
parkeerplaatsen op de Beeklaan en het
plaatsen van vcrkcerssluizen op
diczelfde Beeklaan. Het is d<: hedoeling
dit voorjaar met dc uitvocring van de
plannen te beginnen. Voorzitter Bram
Wafcrman van dc Verkeerscommissie
overhandigde Burgemcester Verlinden
ccn slagror)mtaart, dic naar verluidt
met cen sne,lhcid van 30 kilttmeter per
uur vcrorbcrd werd. Mct dcze qeste
haalde Hcvcadorp andermaat dc pcrs.

ï'rcintaxi

Vcrdcr n'crd contact !-lczocht mct dc
bcwonersvcrenieing Kievitsdel. Ons
was tcr orc gckomen dat .ij zich

inzetten voor de komst van de treintaxi
naar Doorwerth. iets waar wij
Heveanen urk belang bij hcbben.
Inmiddels lazen wij in dc lokale pers
dat de trcirii:rri vanuit Arnhem per 1

april is ingcvoerd. Een goede zaak, een
taxiritje vanal station Arnhem kost nll
nog zo'n 2-5 gulden.

Veiligheid Seelbeekweg/yan der
Molenallee

De Verkeerscommissie heeft contact
gezocht met de ENFB (Íietsersboncl.;
om gezamenlijk naar cen oplossing ter

zoeken voor de onveilige situatie op de
Seelheekweg. Omhooe fictscndc kinde-
ren slingeren over de straat, terwijl dc
auto's uit twee richtingen voorhijrazen.
Op korte termijn is echter geen
resultaat te vcrwachten. aangezicn de
politick zich over dit soort zaken moct
uitspreken. En dat kost tijd.

Dit geldt ook voor rle kruising
Seclbeekweg/Van der Molenallec. De
aanstormende auÍo's uit hct bos
v()rmcn ccn groot gevaar voor dc
overstckcnde jc:ugd. De
Vcrkecrscornmissie wcrkt ailn een
voorstel ter verhctcring yan deze
situ;rfic.

l\ls op ti mci hlijkt dat cr qeen 200
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Dorrrshuis

Inrniddels hccft de Dorpshuiscommissie
haar eerste vcrgaclering gehoudcn. Er
is een invcntarisatie van wensen en
mogcliikhcden qcmaakt (mede aan dc
hancl van dc in het verleden gchouden
cnquéte) t:n mcn heeft de taken
verdecld. Dric grocpen gaan aan de
slag met hun oiqen taakeebied:
inhoudolijk. bouwkundig en
organisatorisch.

Voorzitter Martijn Oomkes hceft
ervaring met een dereelijk rrrojcct. de
commissieleden ziin zcer gemotiveerd.
dus wij hebben goede hoon dat het
dorpshuis er daadwerkeiijk komt.

CrilS-commissic

Deze commissie heeft geen nieuwe
ontwikkelineen te melden.

Activiteiten voor de jeued

Inmiddels hebben alle leden het
iaarprogramma van de Activi-
teitencommissie onlvangen. boordevol
r)riginc:le en spannende cvenementen
voor de ieugd. Het schaatsen in
fchruari was een grocÍ succesl alle
declncmers gen()ten van het zwieren
ovcr de Deventer iisbaan. Wat trch
tclcurslclt is hct gerinqc animo vrxlr
dcz,e uitjes. Kom op kinderen en
ouders. eeef je on en bekron jezelf èn
.lc Activitcitcncommissic mct cen
lcukc en vaak sDorticvc ochtcnd of
middae.

Dorpsfeest

De voorbereidingen voor hct
dorpsfeest op zatcrdau 19 juni. het
viifde alweer, versen veel tijd. Met
enthousiasme stortefl de leden van de
Activiteitencommissie z.ich op deze
klus. Het dorpsfeest wordt
spectaculairder en verassender dan
ooit! Net als voorafgaande iaren is dc
hulp van vele vriiwillisers
onontbeerlijk. Dus geef u orr als dc
aanmeldinqsformulicren bij u in de bus
vallen.

(iroenbeurs

Zaterd.ag 8 mei (allemaal in de agenda
noteren!) krlnnen alle tuinliefhebbers
hun slag slaan op de G«renbeurs.
Eeorganiseerd door de Groenclub. Een
traditie wordt voortgezet met het
aanbieden van (hloeiende) planten.
stekies en ilformatie over de natuur.
Het belooft een afwissclende dag tc
worden. waaraan ook 't Heveaantje
meedoet met het houden van cen
ballonnenwedstrijd en schminlen voor
de jeugd. Dit om het vijfjarie bestaan
van 't Heveaantje te vieren. Naar
verluidt haakt ook dc
Activiteitencommissie op de
feesteliikhedeu in door het orsaniscrcn
van een natuurwandeling. waarbii
vragen over al wat met de natuur en
Heveadorp te makcn heeft beantwoord
m()eten worden.

Bestemmingsplan Hevcadorrr

Bestuursvoorzitter Mark van Buuren

heeft contact gehad met de gemeente,
onder meer om de komst van een
dorpshuis veilig te stellen. Hiervoor is
een zogenaamde "BDA-bestemming"
nodig: een stukje grond dat
aaagewezen wordt als mogelijke
toekomstige locatie voor een dorpshuis.
Momenteel ontbreekt dat in hct
huidige voorstel.

Ve rvuiling groncl Seelbeek en
Dunolaan

Ondanks veeh.uldige gesprckken met
de betreffende instanties is nog steeds
niet duidelijk waar de olievervuiling bij
de Seelbeek vandaan komt. Het
bcstuur geeft echter niet op en zet haar
zoektocht voort!

Wat betreft het vervuilde bouwterrein
aan de Dunolaan, waar vroeger de
schoorsteen var de Heveafabriek
stond, hebben wij allemaal kunnen zien
dat daar inmiddels een groot bord ge-
plaatst is waarop vier kavels grond
(tegen forse pÀjzcn) aangeboden
wordcn. Het ziet ernaar uit dat allc
inspanningen met betrekking tot de
bewezen vervuiling van de grond de
commerciële daadkracht van V.O.F.
Hevcadorp, de eigenaar van de
bouwkavels, niet heefl kunnen stoppen.

Klokkestocl

Eind maart rvordt/is cen beslissing
qcnomcrn ovcr de plaatsine van d.^
klokl<estrrcl mct daarin de klok uit de
Hevcafabriek. Na goedkeurinq van dc
cxtra ledenvergadcring. op 29 maart,

zal het bestuur de uitvoering van de
bouwplannen voortvarend ter hanci
nemen. Gestreefd wordt, mits die
goedkeuring yan de leden er is, dc
klokkestoel tijdeas het dorpsÍeest te
onthullen.

Verdcr melden wij u dat het bestuur
uit naam van alle Heveanen eÉ:n

bloemetje heef t gestuurd naar
mevrouw Munter, echtgenote van dc in
de cxtrlog t;mqekomen Ir. Munter en
moeder van ons erelid Mr. J. Munter.
Mevrouw Munter is hoogbejaard en
was in het ziekenhuis opgenomen. Via
haar zoon liet zij ons weten dit gebaar
erg op prijs te stellen.

Tot zover de bestuursberichten. Op- en
aanmcrkiagen en suggeslics omtrent
onderwerpen die in uw ogen aandacht
nodig hebben zijn van harte welkom.
Hct bestuur zit er klaar voor!

.Iorien Joustra
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Kleine advertenties

Te koop: contplete kinderwagen,
nrcrk H auck, incl . reiswieg,
wanrlelwagen, regenhoes,
voetenzak, dekhedje plus hoes,

boodschappenrek etc. Wagen i,s

opvouwbaa.r. Kleur: grijsblauw.
Prijs: f 200,--. Te bevragen bij
Jorien Joustra. tel. 341 778.

Gezocht: oppas, lielst aan huis,
voor ongeveer drie donderdag-
ochtenden per nwond (10.00 -
12.00 ), voor mijn zoonl je von
negen nruottden. Van opril tot
okt oher. J orien J oustra,
tel. .141 778.

Hondepoep

Een niet z,o smakelijk onderwerp,
waaraan wij toch weer aandacht aan

moeten schenken. Van vele kanten
komen zeer onsmakelijke verhalen
binnen over de bergen hondepoep op
het Heveaveld. Het lijkt crop dat het
Heveaveld een speelveld voor honden
is geworden in plaats van voor
kinderen. Even een balletje trappen is
er niet meer bij; bal en kind zijn
binnen de kortste keren besmeurd met
hondepoep. En dat is toch niet de

bedoeling! Het Heveaveld is een
ysilige en drukbezochte speelplek voor

de kinderen en dat moct het blijven.

Daarom doen wij een beroep op alle
bazen en baasjes van de Heveaanse
viervoeters. Laat uw hond eerst elders
(in de goot) zijn behoefte doen en laat
hem dan pas los op het speelveld. En
mocht er eens een ongelukje gebeuren,
ruim de uitwerpselen op. Daar zijn in
een dierenwinkel allerlei schepies en
zakjes voor verkrijgbaar. Afgesproken?

Jorien Joustra

Schoolbus

Een moeder uit Heveadorp benaderde
mij onlangs met het idee een schoolbus
te laten rijden naar de scholen in
Doorwerth. De dagelijkse {iles
fietsende en autorijdende mocders met
kinderen die de Seelbeekweg op- en
afrijden doen vermoeden dat daar in
Heveadorp "een markt" voor bestaat.
In Amerika is de schoolbus al jaren
ingeburgerd. Het levert een gÍotc
tiidsbesparing op
moeders. en wat

voor de diverse
veel belangrijker is,

het is een zeer veilige manier om je
kind naar en van school te brengen.

Dit voorstel spreekt wellicht andere
ouders aan. Geiilteresseerden. en
vooral ook mensen die dit plan willen
uitwerken, kunnen z.ich bij
ondergetekende opgeven. Misschien dat
een eventucel op te richten "Commissie
Schoolbus" zich over dit idee kan gaan
huigen.

.Iorien Joustra

Heveadorp nu 30-km gebied

In de Raadsvergadering van februari 1993 heeft de gemeenteraad

l3ut goedkeuring gegeven aan het definitieve 30-k; plan voor
Heveadorp.

Tegelijkertijd heeft zij een krediet van
,í 118.300,- ter beschikking gesteld voor
de realisatie.

Als dank is door de vereniging een
taart aangeboden aan het College.

Ten opzichte van het oorspronkelijke
plan van januari '92 is er nogal het een
en ander gewijzigd. De belangrijkste
winst die er het a[gelopen jaar behaald
is, is het opnemen van de Beeklaan in
het plan. C)fschoon nj gegeven haar
bestemming formeel niet tot het 30-km
gerekend kan worden, komen er toch
zodanige voorzieningen dat de snelheid
tot 30 km wordt teruggedrongen. De
overzichtelijkheid in de bocht ter
hoogte van de Dunolaan wordt
verbeterd.

Verder worden er in plaats van dc
eerder voorgestelde drempels
asverleggingen aangelegd in het 30-km
gebied.

Het totale plan ziet er nu als volgt uit:
Beeklaan:
- verkeerssluizen ter hoogte van het

speelvcld, voor de boc.ht ter hoogte
van 12,14 en 1ó en beneden aan de
Dunolaan bij binnenkomst van
Heveadorp;

- ll extra parkecrplaatsen tussen de

nrs. 6 t/m 28;
- fietssuggestiestroken over de gehele

Iengte aan weerszijde van
Beeklaan/Dunolaan;

- parkeerverbod aau de rechterzijde
van de Beeklaan tussen de nrs. 2
t/m 30.

Schetferlaan:
- inritconstructie
- asverschuiving ter hoogte van7,70;
- voetpad/loopstrook d.m.v.

schamppalen tussen 22 t/m 4g
- voetgangerssluis in verbindingspad.

Ir. Munterlaan:
- asverschuiving ter

verbindingspad.
hoogte van

Dunolaan:
- bord "doodlopende weg na lS0

meter";
- asverschuiving ter hoogte van 29,32-

Zuiderlaan:
- oversteekvoorziening ter hoogte van

het speelveld.

Centrumlaan:
- inritconstructie.

Noorderlaan:
- inritconstructie-

- l0-
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Middenlaan:
- inritconstructie.

Voorrangregeling kruispunt
Seelbeekweg - C)ude-C)osterbeekseweg
is reeds aangepast.

Het plan is in detail re zien bij de
verkeerscommissie.

Het is de bedoeling om nu in het
voorjaar de voorzieningen uit te
v0eren.

Na een gewenningsperiode van
ongeve€r 1 jaar zal er een evaluatie
plaatsvinden.

Langs deze weg wil de
verkeerscommissie een ieder die bij de
tot standkoming van het 30-km eebied
betrokken is geweest hartelijk
bedanken voor hun getoonde inzs1.

Wim Hoosemans
Namens de Verkee rscommissie
Heveadorp
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Dorpsfeest 1993: Heveadorp een dorp apart, kijk zelf
maar!

Het dorpsfeest dit iaar is het vijfde dat door de vereniging georgani-
seerd wordt. En, beloofd is beloofd, we gaan er dit jaaiiet-"s íp".iu.u-
lairs van maken.

Het feest begint 's middags om 15.00
uur, als het terras (met tap) op het
Heveaveld open gaat. Naast de
gebruikelijke finales van jeu de boules
cn volleybal zullen er ook een aantal
olijke spelen van start gaan. Er is
verÍier voor iedereen.
Onder het motto "Heveadorp een dorp
apart, kijk zelï maarti', is de organisatie
bezig met het organiseren van korte
rondvluchten per helikopter boven
Heveadorp. Dit is rJe mogelijkheid
voor elke Heveaan om zijn dorp eens
van een heel andere kant te bekijken.

Een rondvlucht zoals deze organiseert
men niet zomaaÍ. Daarom m«rct de
Activiteitencommissie het voorbehoud
maken, dat dit evenement niet door
kan gaan door bijvoorbeeld het niet
verkrijgen van een vergunning of erger
nog, gebrek aan belangstelling.
Vandaar deze vooraankondiging.

Indicn u zckcr wilt zijn van ccn
plaatsje. en om ons enig inzicht te
geven in de belangstellinq voor zo,n
helikoptervlucht, kunt t z.ich nu reeds
opgcven bij de activiteitencommissic.
LET OP: Het is niet goedkoop, u mocr
rekcrnen op .f .55,00 trx .f ó5.00 per
pcrsoon pcr vlucht. Iederecn kan zich
aanmelden, leden van dc bewo-

nersvereniging hebben voorrang. Het
aantal inschrijvingen is beperkt.

Voor opgave dient u in een gesloten
enveloppe een briefje met u\M naam,
voorletters, geboortedatum, adres en
telefoonnummer (indien minderjarig
met handtekening ouders of voogd) in
te leveren bij Berend Jan Joustra,
Noorderlaan l-5.

De Activiteitencommissie.

ÓVr,,rtq,a#d*&m,

'De Hazenakker' Pletercbergsryèg/HazenAkkeí 4
8A62 DA Oosterbesk

rï?ï:,
Wij geven u. desgewenst, gÍaag een

persoonlijk advies. Daarbij houden wij
rekening met uw persoonlijke smaak

en voorkeur, omdat aÍgaan op
benaming, jaartal oï etiket niet het

enige is, waar u bij uw wijnaankoop op
moet letten.

!! BELANGRIJKE AANKONDIGING !!

Eind juni 1993 gaat ons bedrijJ'verhuizen. Wij vemtilen

dan ons oude onderkomen op de Klingelbeekseweg 60

yoor een prachtig nieuw bedrijfsgebouw aan de...

Klingelbeekseweg 54

In het volgende Heveaantje volgt hierover meer.

En tevens bffi naruurlijk gelden:

Wij zijn gespecialiseerd in alle soorten

autoschadeherstellingen. Hierbij maken wij gebruik van

een spuit/droogcabine en Sikkens autolakken. AIle

kleuren worden door ons zelÍ gemaakt.

Bij reparatie gratis leenauto en teruggaaÍ van eigen

risico bij eigen schuld.

PETER BOEKHORST
AUTOSCHADE- EN ONDERHOUDS BE DRI J IT

TEVENS VERI{OOP \AN NIEU\\'E EN

OOSTERBEEK

085 - 340469 b.g.g. 08385 - l00ll

-14-
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V[ie heeft er goede ideeën?

Oproep aan de Heveaanse jeugd.

Schaatsen, zwemmen, fietsen, roeien,
wat Ílaan we doen! De
activiteitencommissieheefteen
probleem. Elk jaar organiseert zi1
activiteiten voor de jeugd. Zo ook dit
jaar. ln februari stond schaatsen op het
programma en in maart een ATB-fiets-
tocht. Er zijn dit jaar nog yeel meer
uitstapjes gepland.

Nu het probleem: voor het schaatsen in
Deventer waren in eerste instantie 21

aanmeldingen, waarvan er uiteindelijk
t3 daadwerkelijk mee gingcn
schaatsen. Voor de ATB-fietstocht was
helemaal geen belangstelling! Gezien
het aantal jeugdige leden (meer dan
200) van de vereniging een bedrocvend
resultaat.

De oproep: De Activiteitencommissie
Heveadorp wil graag van de kinderen
uit het dorp horen wat ze moet
organiseren. Tevens vraap( ze oudcrs
die een leuk idee hebben, dit door te
qeven aan de commissic.

Denk mee en schrijf een briefje met
daarin je wens, voorzie hct van je
naam en adres en lever het in op
Noorderlaan 1-5. Je kunt ook bellcn:
341 118.

Het Wereld Natuur Fonds streeft naar
2000 km2 nieuwe natuur in Nededand
binnen 10 jaar tijd.

Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten
en andere organisaties beheren bij
elkaar 2000 km2 Nederlandse natuur,
dus we praten over een verdubbclilg.

Mens zijn
tussen de bomen

de bomen
zo standvastig.
zo eensgezind,

leven
als de bomen,

trouw zijn,
tr(iuw aan elkaar,
trouw aan de aarde.

Hans Bouwma.

Binnen 25 jaar is er binnen de
Europese (iemeenschap een overschot
van minstens 40 miljoen hectare
landbouwgrond. Grond waar de natuur
weer de ruimte kan krijgen.

H.J. VERHOLT

TUINARTIKELEN

EN

HOUTBLOKKEN
VOOH OPEN HAARD

OF KACHEL

div. soorten consumptie
aardappelen
ook voor opslag

Jhr. Nedermeijer van Rosenthalweg 81
Oosterbeek T'el. 085-334448
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I mei groenbeurs

zaterdag 8 mei is er weer een groenbeurs. de groenclub verkoopt dan
weer eenjarige perkplantjes en zelfgekweekte vaste- en twee jarige
tuinplanten en kruiden. Eind april ontvangt u uitgebreide informaiie
over de 4e groenbeurs.

Natuur in de groei

Muizen over zebrapaden

Stukjes kale grond kunnen na ecn tijdje
in een echt tratuurterreintje
veranderen. .Ie z,iet" eerst plantjes
verschijnen, daarna komen de insekten
en na de insekten komen de vogels. De
vogels, insekten en zaadjes komen
allemaal aanvliegen. Maar hcle nu
verder. wanneer om dit stukje grond
allemaal wegen lopen? Zie jc het al
voor je. muizen over een zebrapad, om
bij dat stukje grond te komen?

ye1616uizen lopen over eer kale
weg of een ander open vlakte. Toch
zijn muisjes belangrijk in de natuur. Zij
zijn belangrijk in het systeem van de
natuur. Voor grotere dieren is het ook
moeilijk. Denk maar eens aan de reeën
(in februari is in onze directe <rmgeving
weer een dorxl gereden). Dassen, onze
gïootste roofdier, kunnen niet eens een
keertje bij zijn soortgenoten uit logeren
gaan. Want oversteken, daar beginnen
ze niet aan. Daarom gaat het ook zo
slecht met hun, ze zitten als het ware
opgesloten tussen de wegen. Padden en
egels hebben ook bepaalde ervaring
met auto's.
Maar soms kunnen we de nafuur
helpen. Zoals b.v. padden helpen
oversteken. Laten we ervoor zoÍgefi
dat de natuur niet onnodig in tweeen
wordt gehakt, maar als het enigzins
kan, ze weer aan elkaar breien. We
moeten nict alleen aan ()nzc cigcn
verbindingswegen denken.

niet

-18- -19-
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HORIZONTAAL
l. na de winter komt de ...

2. soon hert - muleknoot t
3. klank uit'vloer'- .,. yan I tot 20!
4. die maand legt elke vogel een ei - lekkernii \
5. hii loopt heen ... weer - op dit ogenblil I
6. daarmi hoor ie - wii
7. de toestemming hebben
8. je *opt ie aankopen in een plastic .- - dat zh op

een wiiníes

VERTICAAL
l. vóór de heríst komr de .-
2. negen min aót - moeder
3. daar - eYeneens
4. deel ran je hds - daarmee kiik je
5. kom niet ... vroeg - de was hangt aan het droog...
6. nt - op dit ogenblik
7. koning ran de wildernis
8. roofoogel waarmee soms geiaagd wordt - ieder
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Consument en milieu

Wat kunt u thuis doen voor een beter milieu? Dat leert u met
nieuwe serie "Consument en milieu" van Teleac.

de

In twaalf weken leert u hoe u uw
dagelijkse leven zo kunt inrichten dat
het milieu z.oveel mogelijk wordt
gespaard. Zonder dat u nu direct alle
comfort en luxe hoeft op te geven.
Bovendien kan milieuvriendelijk
consumeren en huishouden ook
gewoon leuk zijn.

Deze onderwerpen komen aan de orde:
verpakkingen
s de waarde van afval
§ waterkwaliteit
e waterverbruik
rs gasverbruik
s elektriciteit
ts onkruid en ongedierte
e tuin en planten
§ eten en drinken
ts rijden en reizen
e klussen,bouwen,wonen
§ Hoe nu verdcr?
StudiepakkeÍ bestaat uit 1.2 tv
uitzendingen = 12 radiouitzendingen
cursusboek = f 29,X)
Startdata ty zon. 21/3 19.20-19.35 tv 2
radio'don. 25/3 12.30-13.00 radio -5

het boek is bij de hoekhandel te koop
of TELEAC- tcl 030t)46946
folder van TELEAC. liÍrt in de
bibliotheek.

\ileg van
alle drukte

In onze sauna kunt u alle drukte van tie
dag even vergeten. U kunt zich in een
gezellige omgeving goed ontspannen.
Ons lidmaatschap van de Sauna Alliance
is uw garantie voor optimale service en
goede hygiène. Gezonde ontspanning
vindt u in onze sauna.

smw&hr.rnaxm

SAUNA
DE BAKENBERG
J.C.7,waan
Bakenbergseweg 6ó
ó814 MK Arnhem
! 085-43 30 41

-) ',
-23-

Ban bintjes

U wilt gezond eten; U houdt daarbij van een lekkere aardappel.
Gekookt, gebakken. of misschien 'a la "Gratin l)auphinois".

Tien tegen een dat u in de winkel naar
Bintjes, Bildstars of Eigenheimer grijpt.
Deze rassen zijn echter extreem ziekte-
gevoelig en kunnen alleen met zeer
veel landbouwgif worden verbouwd.
Het Bintje is zelfs de "gifkampioen van
de akkerbouw". Andere aardappels zijn
veel minder schadelijk voor het milieu.
Zij zijn tegenwoordig (bijna) overal te
koop. Eet daarom aardige aardappels.

Landbouwgif is schadelijk
voor mens en natuur.
Minders, vogels en wilde
planten worden het
slachtoffer. Zo is de Patrijs
voornamelijk da nkzij
landbouwgif grotendeels
verdwenen uit ons land. C)ok
zic je hijna nergens vlinders
mecr.

Hct gif komt in rivieren en grondwater
terecht. Uit dit water wordt ons
drinkwater bereid! De fabrieken waar
bestrijdingsmiddelen worden gemaakt
zijn berucht: denk aan de lozingen en
oneelukken bij Sandoz en Bhopal.
In Nederland gebruiken we 5 maal
zoveel landbouwgif per hectare als in
Duitsland. En maar liefst 14 maal
zoveel als in Zwedcn. Ruim 20 miljoen
kilo bestrijdingsmiddelen per jaar!
Meer dan de helft komt terecht in de
aardappclvelden. En dat terwijl er
aardappclrassen zijn die met veel

minder gif geteeld k,nnen worden.
Biologisch verbouwde aardappels zelf§
geheel zonder gif.

Het Bintje wordt verreweg het meest
gegeten: driekwart van de consumptie-
aardappels zijn Bintjes. Uit onderzoek
van de Consumentenbond blijkt dat
Bintjes vaak slechter van kwaliteit is
dan de andere rassen. De boeren
Yerbouwen dit ras omdat men er nog

steeds naar vraagt. Met uw
hulp kan dat veranderen.

SLECHT voor het milieu
zijn: Bintjes, Bildstar,
Eigenheimer .

Beter-o.a. :Corine, Dore.
Sante, Agria, Accent, Nicola,
Turbo, Fresco, Surprise.

Gloria. Herta. Premiere, Prior,
Concorde en Van Gogh.

BEST voor het Milieu oi" de
aardappels met het keurmerk "EKO" of
"Demeter". Die zijn biologisch geteeld
(dus zonder gÍ) .Ze zijn verkrijgbaar
in natuurvoedingswinkels, de meeste
supermarkten en groentezaken.
(gegevens overgenomen uit een folder
van Ver. Mfieudefensie)
Vereniging Milieudefensie, postbus
19199 te 1000 GD Amsterdam.
Milieutelefoon (020-62(»2620) iedere
werkdag tussen 9.00 en 14.00 uur. Ook
voor andere vragen ovcr het milieu.



Stinzeplanten

Het eerste sneeuwklokje en de eerste winteraconiet zijn in januari,
soms nog vroeger, de eerste lenteboden. In maart begint de
uitbundige bloei van velden met roze en blauwpaarse krokussen en
witte sneeuwklokjes pas echt.

i1(
| .t I
Y'

Deze bol- en knolgewassen en nog een
aantal andere en bepaalde heesters en
kruiden worden tot een heteroeene
groep gerekend met de naam
"stinzeplanten", een naam die in
plusminus 19'-\2 'tÍr Friesland is gebruikt
en nu officieel is, ook in het
buitenland. Voor die tijd werd er geen
aandacht geschonken aan dez.e
plantengroep. Floristen beschouwden
die soorten als niet inheems en àj
groeiden in niet natuurlijke milieus nl.
op buitenplaatsen, rondom kastelen,
oude boerderijen, pasturietuinen,
hcrenhuizen en ruïnes, plaatsen die niet
vrij toceankelijk waren. Een stins of
steenhuis was een versterkte stenen
woontoren rond i300-140(l gehouwd

op een opgeworpen terp omgeven door
een gracht, waar men zich in tijden van
gevaar kon terugtrekken. Het waren
geen voor permanente bewoning
bedoelde gebouwen. Ze stonden met
een ophaalbrug in verbinding met de
voorhof, waar de normale woning
stond. Het waren grote boerderijen.
Later werden de meeste stinzen
afgebroken. Sommige werden rond
1600 geïntegreerd in uitbreidingen van
de boerderijen, die "states" werden
genoemd in Friesland en "borgen" in
Groningen, omgeven door parkachtige
bossen.
Elders in Europa heetten deze
versterkte woontorcns "donjons",
"mottes" cn "the keep". Helaas is er
niet yeel bekend over wie deze
stinzebouwers waren. Waarschijnlijk
een soort landadel. Ook het waarom
van die bepaalde [stinze]beplanting is
een raadsel. Er zijn geen rekeningen
van aankopen cn beplantingsschema's
gevonden. Wel uitgebreide
grondbcwerkingsmethodes.

Stinzeplanten zijn voor een srot)t deel
afkomstig uit 't zuiden en de
middelgebergten van Europa. C-entraal
Azië tot Westelijk China, Voor-Azië.
Turkije en Perzië. Deze soorten zijn
archc'ofyten. Rond 1U00 werden

I
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planten uit Noord-Amerika de mode;
zij heÍen neofyten.
Een paar stinzeplanten hebben hun
natuurlijk verspreidingsgebied vanuit
het zutden van Europa tot Zttrd-
Limburg.

De plantengroep heeÍt gemeen dat ze
groeit op een luchtige humus- en
kalkrijke kleigrond, die niet naruurlijk
in Friesland en Groningcn voorkomt.
wel aan de voet van steile hellingen in
middelgebergten in Midden-Europa, de
zg. "Kleebwalder", een naam waar geen
Nederlandse vertaling voor is.
Dit milieu komt min of meer overeen
met de grondstructuur van de Duitse
wijngaarden. De stinzeplanten die hier
van nature groeien heten in het Duits

"Weinbergslauch". De wijngaardslak
kan in dit verband een stinzedier
genoemd worden.
Verheugend is de hernieuwde
belangstelling voor de stinzeplanten. Z,e,

zijn over heel Nederland
geïnventariseerd. Waar mogelijk
worden ze beschermd, weer ingeplant
en met zorg behandeld. Economisch
slechte tijden hebben geleid rot
verwaarlozing van veel tuinen van
buitenplaatsen etc. en daarmee ook de
achteruitgang van groeiplaatsen en
soorten .

Onder bomen [bij voorkeur] is het
mogelijk om in de eigen tuin een
stinzehoekje te creeren. De
voorwaarde is: een luchtige [klei met
zandl, voedzame, humusrijke bodem



die vochthoudend is. Heveadorp in
stinzepracht van maart tot mei is niet
onmogelijk! Een homogene verfraaiing
tot aan de Duno, waar lelietjes van
dalen, bosanemoontjes, dalkruid,
vingerhoedskruid en wilde hyacint
reeds groeien en bloeien. Geen
spectaculaire kleurenpracht maar klein
en fijn en aangenaam de neus strelend.
Waar en wanneer zijn stinzeplanten te
vinden?
Vanaf eind maart tot eind april bloeien
de meeste stinzeplanten. Langs de
Vecht in Utrecht, tegenover de ruïnes
van kasteel Nederhemert in l,eusden.
In Friesland is de volgende route te
volgen:

1. IJsbrechtum, het bos bij de
Epemastate;

2. Scharnegoutum. een boerderij een
eindje buiten het dorp, dan naar de
Leeuwarderstraatweg over
Deersum naar

3. Rauwerd Jonemastate:
4. Weidum;
-5. Beerspoort Uniastate. kerk vlakbij

met stinzemuseum, over Jellum,
Boksum, Boksumerdan en Goutum
naar

6. Swichum, de oude boerderij
A,'ttastate in februari zijn de singels
geel van het Ayttablomke of
winteraconiet.

7. Wirdum-Juwsmastate dan over de
rijksweg richting Leeuwarden. In de
Prinsentuin is veel moois te zien.
Over' de rondweg richting
Ouartrebras Groningen. 0p
Ouatrebras links af naar

8. Veenwouden met de schierstins.

Die geheel is gerestaureerd. Van
Veenwouden via Veenklooster met
het park van Fogelsangstate met
gevulde sneeuwklokjes naar

9. Kollum, tuin van voormalig
notarishuis. Het is prive terrein
maar op verzoek mag er gewantleld
wordenl toegang via
parkeerterreintje aan de achterzijde.
Van Kollum over Oudwoude en
Westergeest naar het dorp

10 Driesum-Rinsmastate. Door de
Dokkumer Wouden naar

1-1. Rinsumageest. Op het Kerkhof
groeit voorjaarshelmbloem,
holwortel, gele anemoon.

12 Oudkerk park van de Klinse. Een
eindje terugrijden naar Birdaard
over de Dokkumer Ee en dan naar

13 Hogebeintum - de Herstastate;
14 Cornjum bos van Martenastate
16 Marssum - Goptaslot;
17 Dronrijp bij Schatsenburg;
18 Franeker - Martenahuis,

gemeentehuis;
19 Sexbierum - Liauckemastate over

Franeker via Bolsward naar
20 Nijland - pastorie.

De herkomst van enkele stinzeplanten:
Winteraconiet-eranthis hycmalis,
Midden- en Zuideuropa.
Gele anemoon- anemone
ranunculoides, Centraal-Europa tot
Zuid-Limburg (nog wild).
Voorjaarshelmhloem- cordalis solida.
Nijmegen, Wageningen, Rhcncn en
Zuid-Limburg.
Holwortel- corydalis bulbosa, Clcntraal-
en Zuid-Europa.
Blauwe anemoon- anemone appenina,
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Zuid-Europa.
Breed longkruid- pulmoaria officinalis,
Midden- en Noord-Europa.(2.o.
Nederland nog wild?).
Crocus-crocusvernus, Alpen,
Pyreneeen, Balkan.
Sneeuwklokje -galanthus nivalis, Zuid-
Europa.
Lenteklokje-leucojum vernum, Zuid-
Europa.
Bostulp-tulipa sylvestris, zuid/oost-
Europa.
Knikkende vogelmelk, Zuid -Europa en
klein Aziö.
Boerencrocus- crocus tommasinamus,
Midden-en Zuid Europa.
Lit. Sfinzsplanten in Nederland, M.T.
.lansen en D.T. van der Ploeg.

Breed Longkruid



rffist u dat:

- vrijwilligers aan de beek hebben
gewerkt. Ook hebben zij het en het
Yoetpad tegenover restaurant De
Valkenier begaanbaar gemaakt.

- de gemeente Renkum een nieuwe
start wil maken betreft het
onderhoud van de plantsoentjes?

- op 1L februari een aanrijding was
met een jonge reebok? Omdat de
ree halfdood was. heeft een
politieman de ree uit zijn lijden
verlost.

- wij nog altijd graag plantjes/stekjes
ontvangen voor de groen-beurs. Ll
kunt ze afgeven of neerzetten op
Schefferlaan 26 en38.

Kom kennis maken met de KNNV.

de Koninklijke Nederlandse
Natuurhistorische Vereniging (afdeling
Arnhem). De vogelwerkgroep van de
KNNV houdt op vrijdagmorgen 9 april
een

Y ROEGE VOGEL W ANDELTNG

Dc wandeling vind plaats op de Duno.
onder leiding van mevrouw Mia
Hamer.
Plaats van samenkomst: halte 6
Dunolaan.
Tijd 6..50 uur.
Informatic tel. 085-340940.
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Recept

Bloemkoolpuree met radijs

Benodigdheden:
1 bloemkool
2 aardappels
zout en peper
bosje radijs
peterselie (4 takjes of gedroogd)
I eetlepel boter of margarine
I eetlepel allesbinder of groentesaus
(Honig)
100 gram geraspte oude kaas

- Bloemkool schoonmaken en in
kleine roosjes verdelen

- Aardappels schillen en in stukken
snijden.

- ln een pan met weinig water en
zout de bloemkool en aardappels
gaar koken.

- Radijsjes schoonmaken % deel klein
snijden % deel in plakjes snijden.

- Peterselie fijnknippen
Bloemkool en aardappels afgieten
en goed laten uitlekken.
Met pureestamper/mixer
bloemkool, aardappels, boter,
allcsbinder, radijs (% deel) en de
kaas fijnmaken en even verwarmen.
Wel blijven roeren.
C)p smaak maken met peper en
zout.
(]arneren met de plakjes radijs en
toefjes peterselie. Lekker met
gehakt en tomatensalade. Dit recept
is voor 4 personen.

Tip: Als er geen radijsjes te krijgen
zijn dan is dit eventueel goed te
vervangen door fijngesneden ham
of restjes shoarmavlees.

Diana Meijer



Ooievaar lenen

Na welgeteld 30 kinderen atgeleverd te hebben bij de
moeders en vaders heeft onze ooievaar de geest gegeven.

Maar goed dat de ooieyaars (nog) niet
uitgestorven zijn, maar helaas kunt u
voor het lenen ervan niet meer bij ons
terecht.

Diana Meijer

P.S.: Er is goed nieuws; Margreet
Gerrist heeft haar ooievaar afgestaan
en nu kunt u op het redactieadres de
ooievaar (ou reparatie) desgewenst
komen lenen. Met dank aan Margreet
voor de schenking.

De redactie

Vanaf vandaag zijn wE met ms vicron

Ilcin, Joycc en Koen Niemcijr.r
Schcfredrsn,tó 6865T8
Hevedorp

otte
2l jaruari 1993

kersverse
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Amateurtoneelvereniging "de kleine komedie"

onze vereniging is opgericht in 1956 en heeft een jarenlange ervaring
in het opvoeren van blijspelen en kluchten. Momenteel bestaat de
groep fit 12leden onder leiding van Maria wennink als regisseur.

Op 17 aprtl 1993 spelen wij in de
concertzaal te Oosterbeek "Gesprek
mct Londen" van Wim Bischot. Het is
ccn komische thriller.

I lct verhaal gaat over een rustige
"heer", die bij twee oud-
rrnderwijzeressen in pension is. Zij
schrijven samen een misdaadroman,
nict wetend dat de "heer", die de
gcgcvens levert, die misdaad zelf heeft
hcgaan, samen met twee andere
nrannen, die opgepakt en voor jaren in
rlc cel zijn beland. Juist als de uitgever
z;rl hellen (uit Londen) hoe hij de
r()man vindt, komen de twee
c()mpagnons opdagen. Spanning alom.
I Iit de cel beroofden ze gelijk een
l,:rnk. Buit 1 miljoen! in een geruite
ktiÍ'l'or. Zc komen hun "collega" om
r t'kcnschap vragen. Hoe zal dat
;rllopcn? Vooral als blijkt dat de twee
,rurlc dametjes ook helemaal niet te
v«:rlrouwen zijn.

Graag doen wij op 17 april één en
ander uit de doeken.

Begin 20.00 tur. Zaal open vanaf 19.00
uur. Er is dansen na tot 1 uur. Kaartjes
6 ï 7,50 verkrijgbaar aan de zaal of bij:
Mw. Verholt
Jhr. Nedermeijer van Rosenthalweg 81
tel 085-33 44 48.
Tot ziens

Th.C. Verholt



De cover van het Heveaantje

Er gebeurt heel wat alvorens de omslag van het Heveaantje klaar is

voor gebruik. Velen hebben geen idee wat er allemaal bij komt
kijken. Vandaar het verhaal van de cover (de omslag van het
Heveaantje).

Een idee vormgeven.
Een vereniging wil een eigen blad voor

en door hun bewoners etr vragen

iemand te helpen met het maken van

een ontv/erp of idee voor de cover.

Wel willen ze de cover steeds gelijk

houden, omdat ze d,aarop HeveadorP

willen uitbeelden. Dit geeft straks met

drukken het voordeel, dat er vast

voordrukken gedrukt kunnen worden.

Dan liggen vast voor een aantaT

nummers de cover klaar voor gebruik.

Heveadorp ligt midden in het groen, de

natuur. Het blad moet " 't Heveaantje"
gaan heten. Met dit uitgangspunt wordt

gestart. Er wordt gezocht naar een

Iettertype dat de naam Heveadorp en

de naam van het boekje ondersteunt.

Ook zijn er vele foto's waar

Heveadorp op staat fussen de bomen

door. Dit geeft een mooi en voor de

bewoners zeer herkenbaar beeld van

hun eigen specifieke dorp.

Het ontwerp.
We zijn al een heel eind gevorderd,

eYen een opsomming:
a. de naam van het blad word

"'Heveaantje"
b. er zijn twee lettertypes gevonden,

cen strakke letter voor Hevea en

cen bewegendc lctter voor aantjc.

de speelsheid van de nafuur en het
steeds wisselende nieuws.

c. een foto van Heveadorp, een blik
door de bomen.

d. de kleuren die gebruikt worden
z\tart en groen. Groen is hierbij de
natuur en zijn veelzijdigheid.

Deze punten zijn belangrijk om een
uiteindelijke ontwerptekening te
kunnen maken voor de cover- Dit is
een schetsmatige tekening die in kleur
uitgewerkt wordt aangeboden aan de
opdrachtgever. Deze kan een
goedkeuring geven of eventuele dingen
veranderd willen zien. Daarna gaat het
eigenlijke cover gemaakt worden.

De computer
Tegenwoordig wordt veel met grafische
computers gewerkt en zal ik het via dit
procedé vertellen. Eerst wordt het
nauwkeurige formaat van de cover in
de computer gez.et. Het is een
gevouwen A-4 naar een A-5, maar
wordt aan elkaar in één keer opgezet.
A= cover (voorzijde)
B= achterzijde
Dan komt de verdeling van tekst en
beeld (foto). De foto wordt eerst door
een scanner inselezen. een laser tast de
foto af en zel deze om in de computer
z.odat hij zichtbaar wordt 0p het
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scherm. In de computer kun je dan de
foto nog bewerken. Eventuele
beschadigingen of vuiltjes kun je met
cen speciaal retouche programma
biiwerken. Tevens wordt de foto
omgezet naar een specifiek raster
(zoals u kunt zien op de cover). Dit is
geen gewoon puntraster zoals de foto,s
in bladen en in de krant, maar een
opgeblazen vierkant raster, een leuk
bruiftbaar effect zonder het beeld te
vcrslappen.
Dan wordt het beeld binnen de pagina
gchaald waar inmiddels de tckst is
ingezet en het beeld wordt op een
mooie uitsnede geplaatst. Omdat het
ccn aflopend beeld is moet je zorgen
dat na het drukken als er gesneden
wordt het beeld perfect wordt
;rangesneden.

Op film zotÍen.
Zowel tekst als beeld is in de computer
in kleur gezet en kunnen nu worden
uitgedraaid op film. (de drukker heeft
lilms nodig) Er is een zwarte film met
tlc ;zwarte elementen en een film met
tlc groene elementen. Als de films op
clkaar gelegd worden heb je weer een
volledig beeld. Bij de drukker worden
van beide films een drukplaat gemaakt
t'cn zwarte en een groene drukplaat.
I)an gaat alles naar de drukpers waar
rlc eerste drukplaat op de rol gezet
rvrlrdt.

lloe gaat het verder.

Wc drukken eerst groen. De groene
plaat wordt op de rol in de drukpers
rlcrplaatst en er wordt groene inkt (de

gekozen kleur) in de pers gedaan. Dan
nog het papier aan de voorzijde en de
pers kan gaan draaien. Aan de
achterkant verschijnt dan het papier
met de groene opdruk, ook wel eerste
drukgang genoemd. Als alle groene
druks gemaakt zijn volgt de tweede
drukgang zwart.
De papier vellen worden \yeer aan de
voorzijde gebracht, de drukpers wordt
schoongemaakt waarna de zwarte
drukplaat geolaatst wordt en zwarte
inkt in de pers.
De pers wordt weer gestart en aan de
achterzijde komt nu de volledige druk
te voorschijn. Is alles gedrukt, wordt er
nog enige ti'id gewacht zodat de inkt
goed droog is. Als dat zo is gaan we
naar de snijmachine. Daar worden alle
vellen op het nauwkeurige formaat
gesneden. Als laatste wordt precies in
het midden een vou\y gestanst omdat
met de hand vouwen niet nauwkeurig
en netjes gaat.

De cover is klaar. Nu ncg het
binnsnw.rg erbij, in elkaar leggen, een
nietje erin en rondbrengen bij de
bewoners.
Wat komt er veel bij kijken, voordat je
onderuit in je luie stoel, het
Heveaantje kunt lezen. Maar ...ie ziet
en leest Heveadorp in een eigen blad
met een eigen gezicht. Wees er trots
op.

En-Ella Bouwman.



Dagboek van de redaktie

Voordat u het Heveaantje in de bus krijgt gaat er aardig wat
voorbereiding aan vooraf. In dit jubileumnummer leek het ons aardig
daar het een en ander van uit de doeken te doen.

zondag 24 janaaÀ:
- even lraar Cees om het

tekstballonnetje te laten zien waar
hij om gevraagd heeft. Tevens het
w.p.-boek met teksthallonnen/
vlaggenf banners meegenomen.
Blijkt nog niet het gewenste
resultaat op te leveren. Drie
pagina's met collage meegekregen.
Twee zijn klaar, één krijgt nog de
tekstballon in het juiste formaat.

- het geplande stuk over hoe de

omslag tot stand is gekomen, dat
geschreven is door En-Ella is
gereed. Wel 3 A-4 vellen vol!

- Cees liet ook even de pennen zien
voor de adverteerders en anderen;
z,wartfwit met groene tekst.

maandag 26 jamari:
- eerste geboortekaartje (publiceren)

kwam binnen.
z,aterdag 30 januari:
- de omslagen voor de adverteerders

worden uitgeprint, zo ook de extra
.fleveaantjes die op een
verspreidingslijst staan. De
rekeningen worden gemaakt en de
nieuwe contracten met als extra
mededeling dat we voor de 25' keer
uitkomen. De brieven van oud-
adverteerders gaan per Fost, de

andere worden bij de Heveaantjes
gevoegd.

zondag 31 januari:

- de Valkenier krijgt z'n krantje en
tekent als eerste opnieuw voor een
jaar bij.

vrijdag 5 februari:
- een verslaggever van de

Gelderlander belt op. Wat de
bordjes met 'vergiftigde grond'
onderaan de Dunolaan betekenen
en of bewoners dat hebben gedaan.

Ik meld niets te weten en verwijs
hem door naar de voorzitter van de

bewonersvereniging.
zaterdag ó februari:
- weer worden er heveaantjes met

brief en rekening verspreid met de
auto, fiets of lopend.

maandag 8 februari:
- extra vergadering over 'feestdag

Heveaantje'.
vrijdag 12 maart:
- mevrouw Verholt gebeld cn ecn

plan voor het schminken
afgesproken. Zij zoÍgt voor het
materiaal, wij zorgen voor tafels,
stoelen, parasol, enz.

- een plekje in de groenclubtent
geclaimd.

- nogmaals een aanvraag gedaan aan
twee ballonnenfirma's. Een brief
opgesteld en doorgefaxt. Een
reactie terug.eekregen.

maandag 15 maart:
- redactievergadering. Zaken worden

doorgelopcn. Er wordt sccheckt of
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alle kopij er is. Het groene licht
voor de ballonnen, schminken,
sweaters en de pennen wordt gege-
ven.

dinsdag 16 maart:
- reactie tweede ballonnenbedrijf.
woensdag 17 maart:
- mevrouw Verholt belt of ze nog

wat in de bus kan doen over de
toneelvereniging.

vrijdag L9 maarÍ:
- gcmeente gebeld voor een

vergunning op 8 mei voor de
ballonnen en het schminken. Brief
wordt opgesteld.

- .Iorien levert kopij op flop (een
aardige waslijst). De foto van de
burgemeester voor bij het
voorwoord moet weer terug
gestuurd worden naar de gemeente.

taterdag 20 maart:
- achter de telefoon gekropen. De

(iroenclub heeft haar stukken op
flop en wordt nu gecheckt. Komt er
dus aan.

- Valkenier gebeld voor nieuwe tekst
in de advertentie.

- Boekhorst bezocht, ze krijgen een
nieuwe behuizing. aankondiging
komt in de advertentie.

- Heidi nog benaderd voor de nieuw
te openen boetiek, nog Éïeen
resultaat.

- Speelhaas gebeld, zet geer, nieuwe
advertentic.
Eerste aanzet tot "krant.25"
qemaakt van de reeds aanwezige
kopij.

- AIle advertenties geedit,
klaargemaakt voor nr 2-5.

zrrndag 27 maart

- plaatjes groenclub gescand.
- artikelen groenclub voorzien van

plaatjes en artikelen in huisstijl
gez.et.

- fweede proefuitdraai gemaakt, is
nog niet foutloos.

- om 77.45 wordt de definitieve
versie uitgedraaid.

maandag 22 maart
- Er moet nog geknipt en geplakt

worden.
- Engelsing nog bellen voor nieuwe

advertentie, krant moet vanmiddag
naar J.P. Heije (daar wordt hij
gedrukQ.

- nog enkele bladzijden moeten
gekopieerd /verkleind worden

- het laatste knip en plakwerk en
dan...

- Om 12.55 is eindelijk nummer 2.5

GEREED

En met een zucht zakken de vermoeide
redactieleden in een stoel. Alweer een
n,mmer klaar.
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Kaarten

van onze sterreporter ter plaatse

In de eerste twee maanden van het jaar is er al
kaartje gelegd.

weer volop een

Won mevrouvr' van Strien in december
il. nog de poedelprijs: in februari was
hct weer raak. In januari was zij echter
ccrste! Hoe deze wisselende prestaties
tol stand komen kon niemand mij
c'rrhter vertellen.

ln ianuari stonden de te winnen prijzen
irr het kader van de gezondheid. Zo
warcn de prijzen nogal "fruitig,. Dit
wirs, zo verklaarde de leiding, een
trgcnhanger voor het vele, vaak
onqczonde eten dat tijdens de
lccrstdagen wordt genuttigd. Een
krlÍ'clijk streven!

Als men de resultaten van dit seizoen
tot nu toe bekijkt, valt een aantal
.r;rkcn op. Ten eerste dat sommige
k;r;rrters zeer wisselende resultaten
lrockcn. Ten tweede dat een klein
,r;rnlal zeer regelmatig speelt. Zo won
nr('vrouw Bakker zowel in januari als
Iclrruari het jokeren. In januari zelfs
nr('t overmacht. Henk Holman speelt
/('('r regelmatig dit seizoen: meestal
,.intliqr hij in de top 5 bij het
k l;rvcrjassen. Enkele aanwezigen
,l;rt:hten dat dit te maken had met het
Icit dat Henk een half jaar geleden
1,r;rchtige tafelnummers had gemaakt.
I lclaas voor hen heeft een onderzoek
rLx)r de lokale accountant geen
,rrrrcgelmatigheden aan het licht

gebracht.

Uitslagen januari:
klaverjassen.
1. mevr. v. Strien
2. mevr. Veerman
3. W. Reijnders
P. L. Colmenero

jokeren:
1. mevr. Bakker
2. T. Ros
P. J. Bakker

Uitslagen februari:
klaverjassen:
1. mevr. v. Dis
2. H. Holman
3. K. Wolberts
P. mevr. v. Strien

jokeren:
1. mevr. Bakker
2. mevr. v.d. Molen
P. mevr. Colmenero
(P = poedelprijs)

punten
5018
5004
4753
4067

punten
62
87

146

punten
5482
5363
5005
3781

punten
50
59



VERSLAAFT)

Pas een computer gekocht, een heel snel geval.
Speciaal voor mijn studie; ik moet ermee gaan tekenen.
Spelletjes interesseerden mij geen bal.
Het was belangrijker dat ie goed kon rekenen.
Maar je luistert niet naar de verhalen om je heen,
Op aandringen van huisgenoten er toch eentje ingezet.
(Geheugen zat. hij is tenslotte niet voor mij alleen).
En toen bleek het net als met de eerste sigaret:
Het begin lijkt nergens naar, 't is helemaal niet fijn,
En ik was bijna naar mijn tekenprogramma teruggekeerd,
Maar zo stom dat ik het niet kon, wilde ik niet zijn.
Dus toch maaÍ een tweede spelletje geprobeerd.
Dat ging al beter en ik begon eraan te wennen,
NÍijn vingers gingen sneller en deden wat ik dacht.
Ik leerde alle foefjes steeds beter kennen,
En uiteindelijk was het leuker dan ik had gedacht.

Nu denk ik: was het maar nooit zover gekomen,
Als ik die computer zie moet ik gewoon spelen.

De figutrrtjes zie ik terug in al mijn dromen,
En ik kan mijn tijd niet meer normaal verdelen.
Dat kastje trekt mij onweerstaanbaar aan,
Vooral als ik gestrest of zenuwachtig ben.

Ik kan de studeerkamer niet binnen gaan,

Zonder dat ik naar die beeldbuis ren.

IVIijn carrière is gedoemd te mislukken,
Ik ga nooit meer bij iemand op bezoek.
NIijn levensgeluk en relatie zijn aan stukken,
En ik zit alleen maar in die ene hoek.
Help mij alsjeblieft van deze verslaving af.
Ik moet deskundige hulp toegewezen krijgen.
Anders wordt ik totaal en compleet maf,
En ga ik misschien wel anderen bedreigen.

Het liost de samenleving wel een paar centen,
N{aar dat is mijn schuld toch niet?
Moeten ze maat niet mee lopen venten,
En de mooiste aanbiedingen verkopen op kredict.
Ik ben slachtoffer van de maatschappij,
Die mij verslaafd heeft laten raken.
Is er iemantJ die medelijden heeft met mij,
En een eind aan mijn ellende kan maken?

Een spelletjesjunk
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Geld halen enbetalen
gaat steeds makkelijker :

met'n pas en pin-code

Pahnhank ElllLltrrrlrrlat:r L-

Meerbankvoorje geld

av fiESïE fitut ttt iliE ttÍr zEtf

UAN GELDER

AAAANDAG NA I3.OO UUR GEOPEND


