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Bcste Hevcanen,

Dit is alwccr hct laatstc nummcrr van 1993 cn hij mag
er tijn, dachtcn wij zo! Dit in tcgenstclling tot nummer
27, waar<tver ons nogal wat klachtcn hcrcikten ovcr
schcve cn lcgc pagina's. Bovendicn warc:n do lettcrtjes
nogal clunnetjes, wat vcroorzaakt wcrd door een niet
gocd afgcstelde drukpers. Helaas hcbbcn wc dat niet
allemaal zefi in de hand, dus hicrvoor orrze
verontschuldigingen.

Zoals u al bcmcrkt zult hebhen, is dit ccn cxtra dik
nummer. Dit dankcn wij onder ande.re aan uw zeeÍ
gcwaardecrde ijver; ga zo door!

()ns rcst nicts andcrs, tlan u prcttige foc:stdagcn en een
vrlrrspocdig lt)()4 loc tc wcrnsc)n cn daÍ u maar veel
kopij mag hlijvcn aanlcvcrcn...

Drr rcdactic:

Ilet volgende lteveaant je verschijnt 29 januari 1994,
de sluiting.tdatum voor inleveren van kopij is:

3 iunuari 1994

Doorwerth/Heveadorp
c 085-336423

Wii hebben een
tweede zaak ge
opend en wel 'de
Keijser' in Wage
ningen!

Op 8 januari 1994 organiseert 't Heveaantje weer tle
traditionele nieuwjaarsbonel van 15.30 tot 17.30
vrxtr kourlt: ('n wun,tc bufIettctt, voor bruiloften, vergadcringel, receplit,,t t,tr

VAN GELDER / WILLEMSEN
CARDANUSLAAN 28 - DOORWERTH - TEL.O85-33ó5ZI
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Wisseling van de wacht

Cees Bouwman heeft in september besloten uit de redactie te
stappen. Cees, geestelijke vader van de serie "Op bezoek bij...,',
schrijver van vele artikelen in dit blad en voorzitter van de Stichting
't Heveaantje, heeft jarenlang enthousiast aan onze dorpskrani
meegewerkt. Cees, dank voor je inzet!

De rodactie hcnocmdc tijdcns dc Penningmecstcr blijft Maartcn Mcijc:r
vergadcring van 29 scptembe r jl. Clluwen.
Jorien Joustra lot haar nicuwc
voorzittcr. Dc functic van sccrclaris, Dc rcdactic
tot dan lrrcr tklor Joricn vcrvuld, is

overgcnomcn cl«lor Karin Koppeschaar.

Heveadorper of Heveaan

In de "Arnhemse Koerier" van
advertentie:

29 september jl. zag ik de volgende

Op zuterdag ll
lq% verkolx,tt
kerstbomen. in
dorp! !

lccember
t 'ij

I letvu-

H.J. VERHOLT
TUINARTIKELEN

EN

HOUTBLOKKEN
VOOR OPEN HAARD

OF KACHEL

div- soorten consumptie aard-
appelen
ook voor opslag

Jhr. NerJermeijer van Ilosenthàlwcg 8l
Oo:terbeck'l'el. 085-334'1,1E

Zoals u ziet, sprcokt mcn over oen
"Hcvcadorper". Taalkundig lijkt dit te
kloppcn. Vclcn hic:r in Hevcadorp
hchben hcrt cchtor L)vcrr ocn "Hcvoaan",

daarmcc ecn inwonor van Hcvcaclorp
aanduidend. Over dcze situatie
nadcnkend, kwam ik, mcdc na met
andcren hierovor gesproken tc hebben,
op het volgende.

Ecn "Hcveadorper" is ccn inwoner van

Hcveaclorp. Een "Hcvcaan" is ee n

mcdewerke,r van dc, "Hcvca".
Aangczien vroege r crlkc familic in
Hcvcadorp ccn band hacl me:t dc
fahrick (Hevca), kon msn in c:lk Ílczin
in hc:t clorp ecn "Hcvcaan" vinclen.

Voor hct gcmak werd icd<;reon maar
een "Fleveaan" gcnoe md. Ntt dc
Hoveafabrieken als zodanig nict mecr
ondcr dezc. naam bcstaan, zoudon er
cigenlijk ook gc,cn "Hcveanen" m<.:cr

bestaan. Dit is cchter onzin. In mijn
opval"ting is sprake van cen
gcwoontcwoclrd. Een inwoncr van
Heveadorp is een "Heveaan". Dc
rotlacti<: zou graag wcten hoc anderc
inwoncrs van }{cvc:adorp hicrrrvcr
cle,nken, laat hot ecns wclc:n.

Richard van Oostcrwijk

DE ARNHEMMER
DE DOORWERTHENAAR

DE DUIVENAAR
DE ELLECOMMER

DE ELSTENAAR
DE HEVEADORPER

DE HUISSENAAR
DE OOSTERBEKER

DE RHEDENAAR
DE ROZENDALER

.4RNHEMSE I«OERIER
TEZEN SINDS I95ó DE

Hel grotis nieuwsblad dot gebleven isl!!

125.000
wekeliiks!

DE SPANKERENAAR
DE STEGENAAR

DE VELPENAAR
DE WESTERVOORTER

DE ZEVENAARDER



Autocentrum

PETER BOEKHORST v.o.f.

Autosc had e en o nd e r houd s bed r i jf
tevens levering van nieuwe- en

gebruikte auto's

B0u

Klingslbookeuog 54 b

8aA2 VT Oo.tsrbeet

Íol: 0A5-340469

b.9.9: oa3a5-ro0ll

Fu: Oa5-341001

Autotol 06-52943100

Wij zijn gespecialiseerd in alle soorten

autoschadeherstellingen. Hierbij maken wij gebruik van

een spuit/droogcabine en Sikkens autolakken" Alle

kleuren worden door ons zelf gemaakt_

Bij reparatie gratis leenauto en teruggaaf van eigen

risico bij eigen schuld.

Op bezoek bij... Ali Kaynak

Zoals de naam al doet vermoeden is Ali niet uit Nederland
afkomstig. Zijn roots liggen in de plaats Tunceli. Deze plaats ligt in
de Koerdische provincie Oost-Anatolië in (zuid-oost) Turkije. Deze
streek is vooral bekend door de handgeknoopte tapijten die vanaf
hier een plek over de hele \r/ereld vinden. Het bergachtige gebied is
een lust voor het oog. Je kunt maar zo oog in oog staan met wilde
beren.

Oosl.-Anatoliö

Turkije

Als jo hc:t wat rustiger aan wilt cftrcn,

kun je kijkcn of jc ccn furcllctje, aan
de haak kunt slaan. De mcnscn in
Oost-Anatoliö lcvcn hcel sobcr. Dc
meestc van hen zijn wcrkzaam in clc

agrarischc sector. Wat men cct, hangt
af van wa[ cr voorradig is. Hct is nicl

zoals hier dat jc cvon naar de winkcl
loopt om icts tc kopcn waar jc zin in
hcbt.

ln 19'72 is Ali naar Ncdcrlantl gc'komcn
in he:t kadcr van dc gczinshcreniging.
7i1n vatlcr we,rktc, hicrr vana[ 1964. Nct
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als zijn vader kwam Ali ook bij
Vredestein 1e wcrke:n. Hier werkt hij
nu nog steeds. In 1980 kwam hij in
Heveadorp woncn aan de Beeklaan.
Sinds do rcnovatic van de
rietenkapwoningen is Àjn familio
woonachtig aan de Noorderlaan. De;ze
woning is ondcrlussc:n wat aan de
krappc kant gcworclen. Ali, zijn vrouw
Yiikscl cn de vior kindcren gaan
hinnenkort misschicn verhuizen,
waarbij hct nicl waarschijnlijk is dat zij
in Hevcadorp blijvcn wonen. Ali vindt
dit wcl jammcr omdat hij hier al 13
jaar woont cn hct goed naarzijn ztn
hecft. Do kindcrcn hebben hier
vriendjes cn vricndinn<;tjes en willen
eigenlijk helemaal nicrt vcrhuizen.

Ecn gcdecltc van dc familic woont nog
in Oost-Anatolië. Als het cven kan
wordt de vakantie claar cloorgcbracht.
Dit bctckcnt c:cn rcis van zo'n 4500
km. De laatstc jarcn is het volgens Ali
gecn pretjc om hicr op vakantie 1q: zijn.
ln hc:t vcrledcn wcrdcn clc Koerdcn in
Turkijc ondcrdrukt. Dcr Kocrdcn
makcn ó(:n dcrdc docl uit van clc
Turksc bcvolking. De laatstc: jaron
wrlrdt cr aan tlc de:mocratic: gcwcrkt.
Volgcns divcrsc grocperingcn gaat dit
nic:t sncl gcnocg, tr.t<7at op allerlci
maniercn wordt gcprobccrd hot
democratisoringsproccs tc vcrrsnellen.
Dit gaat soms mct gcwcld gcpaard. Dc
Turkse rcgcrring hoeft dan ook op vcle
plaatsen lcgcrtroepen gostationecrd. Er
zijn plaatscn waar cvcllvocl militaircn
aanwe'zig zijn als cr mcnscn woncn. Ali
zcgt dat hij daarom vaak maar óén of
lwce wekcn hierhoen gaat. Dc rost van

de vakantie brengt de familie dan cloor
in een andcr gedeelte van Turkije.

De ouders van Ali wonr;n nog met veel
plezier in Doorwerth. Andere familie
woont in Arnhem. Een broer van Ali
is actief in de Arnhemse gemeente-
politiek. Ali zelf is ook actief: hij heeft
zitíing in de ouderraad van de
Rehobothschool. Drie van zijn vier
dochters zitton hier op school. Hij is
van mening dat je op de hoogte moct
blijven van hetgeen er op de school
gcbeurt. Daarnaast is Ali weer gaan
voetballen. Twee jaar geleden trok hij
de voel.balschoenen weer aan om bij
Duno te gaan spelen, Tien laar lang
had hij, mede door onregelmatige
diensten, niet meer op cen voetbalveld
rondgclopen.

AIi vindt hct erg dat er mensen zijn
me[ een vooroordecl over minder-
hcden. Met name de situatie in
Duitsland vindt hii te erg voor
woorden. Hel is t; hopcn 1at dc
ongercgeldheden niot clverwaaien naar
Nederland. Zowcl in Nedcrland als
Duitsland wordcn dc minderheden tc:
veel bij elkaar gczet. Mcn zou ze
moeten spreidcn ovcr dc stad. Op dczc
wijze kunnen dc mensen volgens Ali
hetcr inlcgrcrcn in clc wcstcrsc
samenleving. Ecn aantal prohlemcn
zouden zo voclrkomen kunncn worden.

Richard van Oosterwijk

Recept

Yayla Eorbasi
(Anatolische socp)

Benodigd voor 4 pcrsonen:
2 el boter
1 gesnipperde ui
1 I kippebouillon
% kop gort, een nacht geweekl in
water
1 el zout
gemalen zwartc peper
1 kop yoghurt
2 el gehakte peterselie
1 el gehakte verse munt of % tl
gedroogde munt

Smelt de boter in een pan, bak de ui
hierin in 5 minuten goudgeel. Voeg de
kippcbouillon eraan toe en breng het
aan de kook. Doe gort, zout en pcper
erbij en laat het 4-5 minuten sudderen
to[ de gort gaar is. Giet een paar
e,etlepels bouillon bij de yoghurt, klop
dit goed door elkaar cn doe hel
mcngsel weer in de soep. Verhit de
socp weer, maar laat haar niet aan de.

kook komen. Strooi de petcrselie en
munt erover. Daarna opdienen.

Etli pirins pilavi acili
(pittig gekruid vlecs mct rijst)

Benodigd voor 4 personen:
500 g schape- of lamsvlees

Aan het einde van het gesprek vroeg ik Ali wat
nou een lekker recept was. Het volgende voor- en
hoofdgerecht waren het resultaat.

zouI
peper
1 kopje olijfolie
2 teentjes l,:n«rflook
1 spaanse pcper
2 uien
1 wortel
1 stuk prei
/: I groente- of lamsbouillon
1 laurierblad
1 takje tijm
I takje rozemarijn
2 kopjes rijst
I snufje cayennopcpcr
2 el tomatenpuree
1 el paprikapoeder
1 bosje peterselie

Het vlees in kleine stukjes snijden cn
bsstrooicn mct zout en peper. De
olijfolie in een pan verhitten en de
geperstr: teentjcs knoflook daarin
fruiten. Het vlces in de knoflookolie
doen en aanbraden. De spaanse peper
fijnhakken cn aan het vlees toevoegen.

De uien pcllen, de wortel en het stuk
prcischoonmakenenwassen,
fijnsnijden, aan het vlees toevoegen en
kort fruiLen.

Dcr bouillon erbij schenke,n, het
laurierblad, dc tijm e,n de rozemarijn
craan toevoegen e:n het geheel 20 tot

-(r- 1



Na bcöincliging van
rijstgcrccht in con
bestrooid mct dc
fijngeha ktc: pctc rsclie:

Eet smakelijk!

dc kooktijd hct
schaal docn cn

gcwassen en
scrvcren.

2-5 minutcn latcn suddcrcn.

De rijst crnder koud stromend watcr
aÍspoclcn cn gocrl laton uitlekken.
Vervolgens aan hct vlccs tucvocgcn cn
het gerccht kruidcn mcl zou[, peper cn
cayennepcrpcr. Dc: ttlrnatcnpurcc en hct
paprikapoedcr crckrur rocrcn. De rijst
op t:cn laag vuur 20-2-5 minuten laten
kokcn.

Op 27 septembcr waren dc heer
cn mcvrouw Clooke lZ\ jaar
getrouwd.

En op 6 oktober warcn de hcer cn
mevrouw van Velclhuizen 50 jaar
getrouwd.

Beide van hartc gcfelicitcerd.

Nieuws van de Bewonersvereniging

29 november: Algemenc Leden-
vergadering

De jaarlijkse Algemone Ledenverga-
clering (ALV) van de bewoners-
vereniging Heveadorp vindt plaats op
29 november a.s. in de Marcuszaal te
Doorwerth (achter dc kerk aan het
Van cler Molenplein). U bent die
avond vanaf half acht welkom. De
vergadering begint om acht uur en
duurt tot ongevec)r kwart over tien.

De agenda cn de jaarverslagen van
bestuur en commissies worden enigc,
tijd vóór de vergade:ring huis-aan-huis
vcrspreid. Het bestuur ho«tpt vclc
ieden te mogen verwelkomen. Kom
ook en laat uw stcm horen!

Dc klokkestoel: geld en vandalistne

We beginnen me:t gcled nieuws: op 19
augustus ontving hct besluur e<:n

schriftelijke toezcgging van het
Anjcrfonds Gclderland voor een finan-
ciöle bijdragc van .f 1000. Dit berJrag is
/eeÍ wclkom. hot hc:stuur is het
Anjcrfonds hier zeer erkentelijk voor!

Dit bulletin houdt u op de hoogte van de

ontwikkelingen, activiteiten en resultaten van

de Bewonersvereniging Heveadorp en haar

commissies.

Nu het sleclrte nieuws. Tot grote
verontwaardiging en verbijstcring van
velen zijn in éón maand tijd tot twee
keer toe vernielingen aangebracht aan
de verlichting van de klokkestocl op
het Hcveavcld. De vcrlichting, die
ondcr speciaal vandalismebestendig
glas (d.w.z. zeer dik ei z.eer duur) ln
het plateau onder dc klokkestoel is
ingemetseld, is met grof geweld cn,
naar wij moeten aannemen, met
vooropgezet doel kapot goslagen. De:

schade is aanzicnlijk en bedraagt

I 28A0.-. In beidc gevallen is aangifto
gedaan bij de politie.

De laatstc vernieling vond op vrijclag
22 oktober lussen 1 1 cn 12 uur plaats.
Wii docn cen bcroeo clo u tlm als u
inlormatie heeft over dc dader(s)
contact oD [c nemen mct de nolitic in
Doorwerth. tel. 34 44 44.

Het bcstuur, en mct ons alle Hcvcanen
en instcllingen die Àch gezamenlijk
hobhen ingczet om Heveadorp dit
monument tc bc,zr,rrgen, is dierp

teleurgestcld door deze schandalige
akties. Er is ons alles aan gerlegcn de
schuldige(n) [cr ve rantwoording tt:

Richarcl van Oostcrwijk

q/írt'rt^t dr&u,at
-ïii.-i..!-Ë!.@

'De He€nakk6/f rddsbergsewekg/Hazenakk€r 4

:"rf'"r"#...

:".?'ïu.u,

Wij geven u, desgewenst, graag een
persoonlijk advies Daarbij houden wi.j
rekening met uw persoonlijke smaak

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

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

-9-



roepen. Hierin worden wij gesteund
door hct Hoofd van Politie,
burgemeester Verlindcn, die
persoonlijk tocgezcgd hceft speciale
aandacht aan dete uiterst laffe en
t,inloz,e vorm van criminaliteit te
besteden.

M ilieucottrrni.ysic

Gczien hct grctc hclang dat bewoners
en bestuur hechtcn aan de
vervuilingskwesl"ics in Hevcadorp, is
besloten eon spcciale Milieucommissie
in te stellen. Ondor voorzittcrschap van
Jaap Bunschoten, bestaat de commissie
verder uit Sybe Mcijer en Marc van
Buuren. Wim Schoondcrbeek treeclt op
als adviscur.

(iroenclub

Op 24 sc:ptcmbcr ging ccn groep
natuurliefhcbbers op tlo Hogo Vcluwe
pcr wittc ficts op zock naar bronstig
wild. Ec:n maand latc:r werd cen
ronclwandcling in het natuurgebied De
blauwe Kamer in Rhenen
gcorganisecrd. Ovcr dc nicuwc
activiteitcn van de (irocncluh wordt u
middcls hct lrckcndc, langwerpigc
programmaatje gcïnfrlrmcord. In icder
geval staat c:r voor bq:gin '94 c:c:n dia-
klankbecld-avoncl op clo rol.

V erkeersconlmissie

Elders in dit blad gaat voorzitter Bram
Waterman uitgebrcid in op de in 't
Heveaantje geplaatste reaclies
aangaandc de 30-kilometerzone.

Verder stelde de Verkoerscommissic
ecn lijst op mot activitoiten voor het
komende jaar. De hocifdpunten zijn dc
evaluatie van de vorkecrssituatie in
Hcveadorp na invoering van dc 3L)-

kilomcterzone, en de invulling van het
Verkcersplan Oosterbeek, Wolfhezc,
Doorwcrth en Hcveadorp. waar hct
buro Goudappel/Coffeng zich nu al
langdurig het hoofd over breekt. Del
aktiviteitenlijst wordt bijgevoogd bij de
stukken van de komende ALV.

.4c t ivi t ei t encorn nti s sie

He[ cerste Hevca Open Tennistoernooi
ging op t.ondag 3 oktober voor de
tweede keer niet dotir wegens cren niet
aflatende regcnbui. Wel hebben cen
aantal cnthousiastclingen, iiie toch
gekomen warcn, uiÍ.gebreicl aan dc
koffie gcteten en plannen gesmeecl
voor de derde poging om dit tclernooi
te spelen. Dat wordt dus volgend jaar.

D ctr ;t.s h u i s c on t n i s s i e

Dc: Dorpshuiscommissie is "slapentl,'
gcmaakt. Dit houdt in, dat allo actics
van deze /ecr gcmotivecrde club
voorlopig opgcschort Àjn. Dit mcde
omdat hct vindcn van ccn passcndc

locatie binnen ons dorp vooralsnog niet
mogelijk lijkt. De omwonenden van het
Heveaveld, die tijdens <:en recente
bijecnkomst in mcerderheid lieten
blijken niets te voelen voor het stichten
van ecn dorpshuis "bij hen op de
stoep", Àjn hierover in een brief
gr:ïnf ormeerd. Voorzitter Martijn
Oomkes dclet elders in dit nummer
verslag.

T a rí e I a bonnenrc nt k abel t el evi sie

Dit voorjaar werden de inwoners van
de gemeente Renkum geconfrontccrd
met <;cn uitbreiding yan het
zenderaanbod, met daaraan gekoppeld
cen ve rhclging van de
abonnementsgelden vtlor de
kabeltelevisie. Hct bestuur lekendc op
21 april van dit jaar schriftolijk protest
aan bij de gemec:ntcr. Hct ontbreken
van een kcuzernogelijkhcid tussen ccn
beperkt goedkoop on ecn uitgcbrcicl
cluurder pakket, is in onzc visie nict
van <Ieze tijd en bovcndien consumont
clnvricndelijk. Hst antwoorcl vao de
gcmcenlc, gcdalcerd 13 oktobcr (!) jl.,
luidt dat in 1995 ondcr de abonnces
cen cvaluatie van dc huidige situatic:
voorzien is. Tot dic tijd verandcrt cr
niets. De brief bcgint trouwens mct
een excuus voor de late reactie...

Kl aver ja s- en jokcruv,t»ulert

Dc, komr:nrjc maandí:n is in reslaurant
De Valkenier dc laatste maandagavond
van dc maand wL'derom gerescrrvec:rd

voor Heveaanse kaarters. Harry
Beuker en Sybe Meijcr staan garant
voor een gezellige, goed georganiseerde
strijd om de kampioenstitel van hel
seizoen '93 -'94. Kclmt allen!

LW S-contnissie

Het schilderwe rk aan de rieten-
kapwoningen is dermate slecht uitge-
voerd dat de CWS-commissie protest
aangetekend heeft. Inmiddels heeft het
verantwoordelijke schildersbedrijf
toegezegd z'n huiswerk over te maken
en alsn()g vakwerk tc lcvcren.

Narnens de bewonersvereniging
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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Ramon's Rariteitenkabinet

Ramon Berlauwt beschikt over een groot aantal
geschiedenis van Heveadorp weergeven. Velen van
tijdens de tentoonstelling ter gelegenheid van "7-5

kunnen bewonderen. In deze nieuwe serie laten wij
het een en ander zien.

objecten die de
ons hebben dit al
jaar Heveadorp"
u eike aflevering

qr6:rcl op druk gezet cn de hete stoom
ve,rhardde de latex tot stcvig rubbcr.

Dan volgde hot "afblazen". Met cen
langc slang werd lucht in de
handschoen gcblazen, waardoor hij
losschoot van dc mal. Nog nat van de

stoom verdwenen de handsch«ronen
dan in dc droogtrommel.

Hierna wertlcn 7c van binnen met
talkpoedcr bestovcn. Voclrzien van ecn
maataanduiding kwamcn ze vervolgens
tcrccht in gigantische dozcn, dic naar
de thuiswerkers gingen. Zij moesten de
handschoenen sorteren op maat en in
paren in de verpakking stoppen. Hct
paar handschclenen op de voorgrond
kostte in die tijd / 1,35. De exemplaren
in de, kartonnen doos, erachter,
moesten at' f 3,60 opbrengen.

Dc huishcludhanclschocnon van Fle:vca.

Dc rubbcrcn huishoudhandschoenen
van Hevea, clie u op clc foto zict,
bchoorden tot dc d«rmpelartikelen. In
1963 kwam dc produktic vanuit de
Hcveafabrick in Hardorwijk naar
Hcveadorp. Hert was ocn succcsvol
produkt, óón van dc ecrstc lichte en
socpolc huishoudhandschoenen die te
koop waren. Tot ongcvecr 1972 zijn
dczc handschocncn in Hevoadorp
ge,pro<lucccrcl.

Dc handsc:huenen werden gemaakt me:t
mallcn van porccrlein. Zdn dcrtig
porcelcinen handen, gemontecrd tlp
cen grote plaat, wcrden bespoten met
vormwater. Dit zcirgde eryoor dat de
handschocn makkclijk van de mal los
kwamen. Dc platen werden dan cnige
tijrl gedompeld in dc hete, vlocibaro
latexsubstantic. LIit het bad moostcn /c)
uitdruipen en drogen. Dc volgende stap
was hel vulcanisercn. Meerclerc platen
wertlen in et;n langwerpigc
vulcanisccrketc:l goschovcn, de kctel

Jorien Joustra

Oproep

Het bestuur van de Bewonersvereniging
Heveadorp is op zoek ruaar een secretflris-
Heeft u wat tijd vrij en wilt u zich actief

inzetten voor onze dorpsgemeenschap, bel dan
met Marc van Buuren vooï nadere informatie.

Tel. 336806

-12 - l3-



Sinterklaas in (door) Heveadorp

Zoals elk jaar bezoekt de goedheiligman ons land. Onze kontreien
zal hij daarbij ook zeker niet overslaan.

De winkcliersverenigingen uit
Doorwcrth hebben de Sint gevraagd
om langs te komen. Een verzock van
"'t Heveaantje" om een korte stop in
Heveadorp tc maken z,al hopelijk
heloond worden.

De voorzitter van de winkelicrs-
vereniging was uiterst spaarzaam mct
mededelingen omtrent dc
feestelijkheden.

ln ieder geval zijn we tc weten
gekome n, dat Sinterklaas op 20
novembcr om 2 uur bij het Drielse
veer aar. zal kclmen en dan via
Hcvcadorp naar Doorwerth zal gaan.

Wij wcnsen de kinderen alvast cen
fijnc dag en hopen, dat cr ooit wccr
cens icts dichterbij gcdaan kan worden
(cle Wr:stcrbouwing was heel crg leuk)

Dc moppersmurf

Bezoek B&W
vandalisme

aan Doorwerth: veiligheid, verkeer,

Dit waren de belangrijkste onderwerpen tijdens de ontmoeting tussen
het college van Burgemeester en wethouders van Renkum en de
inwoners van DoorwerÍh, die dinsdag 26 oktober plaats vond in de
Ontmoetingskerk aan de Bentincklaan.

Na een kort bezoek dclor B&W aan
dienstencentrum De Dorenweerd, vond
hier een "rond-de-tafel" gesprek plaats
tussen het college en vertegen-
woordigers van diverse instellingen en
vercnigingen in Doorwerth. Centrale
vraag was "Hcle is het wonen, werken
en leven in Doorwerth". Hoewel wij
ons in eerste instantie niet echt
aangesproken voelden, wij woncn
immers in Heveadclrp, heeft zowel ,t

Hevcaantje als tle bewonsrsveroniging
haar stem laten horen.

Duidclijk werd dat de uirbreiding van
ziekcnfonds RZR voor nogal wat
commotie zorgde. De bestuurders,
voorstander van dc nieuwbouw-
plannen, kregen van verschillendc
kanten te horen dar. ze gcen schijn van
kans hadden deze strijd te winncn. Ecn
luid applaus viel hen tcn decl.

Namens het bestuur van dc bcwoners-
vereniging Heveadorp voerde Bram
Waterman het woord. Uit de zeven
door hem opgcgeven discussiepunten
beperktc hij zich ror óén: her
toenemende vandalismc en groeicnde
aantal inbraken in Heveadorp. Hij
pleitte voor de tcrugkecr van de
wijkagent en bracht het collcgc op do

hoogte van de vernielingen aan de
klokkestoel. Burgemeester Verlinden
reageerde geschokt. Maar: "criminaliteit
uitbannen kan niet", volgcns de Burge-
meester. Hij 'zag deze uitwassen onder
meer als gevolg van de ontbrekende
sociale controle en wees erop da[ de
politic dit problcem niet alleen kan
oplossen. "Wij moeten zelt waakzamer
zijn, de politie ondersteunt daarbij".
aldus Verlinden.

De verkercrsveiligheid in Doorwerth
baart velen zorg. Met name de Van
der Molenallee, door de heer A. van
Barnevekl van de Cosbo (de hond voor
oucleren) terecht omschreven als "race-
baan", behoeft aanpassing. Ecn rotondc:
en wellicht meer beveiligde ovcrsteck-
plaatsen zijn con mogelijke oplossing.
Concrete plannen hiervoor wclrden al
een aantal jaren gesmced en vanuit de
zaal werd aangedrongen op spoedige
uitvoering van de planne:n. Strengere
politiecontrole op handhaving van dc
maximumsnelheid voor de gehcle Van
de Molenallee (u bent gewaarschuwd!)
valt binnenkort to verwachten.

Namens dc Stichting 't Heveaantje
vroeg uw verslaggcefstcr naar de
ontwikkclingcn inzake de subsitlie

-14- - 1.5-



woonconsumenten. Er is sprake van
dat op deze subsidie, die bestemd is
voor "instellingen met maatschappelijk
doel om clat doel tc bereiken", gekort
wordt. Een onderwerp dat naast de
"grote problomen" die aangesnedon
werden wellicht nier zo bclangrijk lijkt,
rnaar dat voor het voortbestaan van
onzc dorpskrant van levcnsbelang is.
De rcdactic is cr trol.s op 't Hevoaantjc
nu al ruim vijf jaar gratis te kunnen
verspreidcr-r. cn wil clat gtaag .1o

houclcn. Wethouder Brandsma gaï aan
dat er inderdaad wat gaat veranderen,
maar dan voclral in samenhang met het
buurthuis- cn buurtwerk. Vaak wordt
de subsidie twcr: maal aangcvraagd.
Daar is in Hcvcadrlrp cchtcr gecn
sprake van. Latcr lichltc dc Burgc-
mccstcr toc dat hct slcchts 0m cen
korting van ecn paar proccnt zou gaan.
tcn hclc gcruststcllins.
Tijderns hct infrirmclc same nzijn
achtcra f, waarvo()r dc hclc Drxrr-
wcrthsc hcvolking was uitgcnodigd,

Nieuwjaarsborrel

Op zaÍerdag 8 januari 1994 organiseert 't
nieuwjaarsborrel voor Heveanen. Traditioneel
in "De Valkenier". De opkomst vorig jaar was

Heveaantje de zesde
wordt deze gehouden

+ 75 personen.

stapte de heer J.T. Hageman, raadslid
van de gemeente Renkum e:n fractie-
voorzitter van de partij Gemecnte-
belangen op mij af. Hij de,ed dc
heugclijkc mededcling dat hot streven
naar een zelfstandig Heveadorp in hun
concept-verkiezingsprogramma opgcr-
nomen is. Het vuurtje wordt dus
brandend geh<-rudcn!

Opvallend was de openhei«l cn dc
bertrokkonheid dic dc Rcnkumsc
bestuurdt;rs tentoonspreidden tijdens
deta ontmoeting. Met concretcr
lesT6rggingen iets te doen aan de
verhoging van de veiligheid, bestrijding
van vandalisme en uitvocring van de
plannen voor vorkccrsveilighoicl sloot
Burge meester Verlindon het gcsprek
af . "We: moet<;n in Doorwe rth dcr

toekomst ingaan in de wetcnschap dat
wc alles goed mooten conse:rvercn om
hct door ter kunncn gevcn". Waarvan
aktcr.

Joricn Joustra

Zoals u van ons gewcnd bcnt, bioden
zowel dc redactie als hct bcstuur van
de bewonersvercniging u een (1) gratis
drankjc aan. (Totaal dus twee
drankjcs.) Als dat gecn rcden is om op
8 januari 1994 om 15.30 uur massaal
naar dc Valkcnicr te: trckkcn, dan wcc:t
ik het ook niet mecr; dus tot dan !!

Maarten Meijer C'luwcn

.r.!ï
b- t:ö 4
H \:;:;1

// a:-ir vi

\iil. P
là
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Heveadorp 30-km zone

Een rc&tie vaa de Verkeetscomissie op de ingezonden stukken ia't ltqewtje.

De verkeerscommissie nam kennis van de ingezonden brieven in het
juni- en septembernummer van 't HeveaJntje van de inzenders
Kamps en Ter Horst.

Het is cen goede zaak dat de
vcrkeerssituatie in Heveadorp nadat de
(iemeente Renkum voorzieningen
heoft aangebracht ter bcvordering van
de verkeersveiligheid, kritisch wordt
gevolgd. Zoals bekend wordt dit jaar
als cvaluatieperiode gezien.
Commentaren van bewoners worden
daarbij op prijs gesteld. Bij eventuele
aanpassingen kan daarmee rckening
wordcn gehouden.

Hocwel wij ons mocten realiseren dat
wc nog in ecn aanlooppcriodc
verkeren, willen wij gaarne toch nu
roeds i-rp de opmerkingen van heidc
inzenders reagercn.

Voorruttgsknisirtg Seelbeekweg-Oude
Oosterbeekseweg

De verkecrscommissic is hct volkomcn
eens met inzender Kamps dat dezc
kruising weinig ovorzichtelijk is en
gemakkelijk aanleiding tot ongevallen
kan gcvcn. De verkeerscommissie heeft
daar de Gemeente op gewczen cn dit
punt ook bij de mondelingc inspraak
op de vergadering van dc,
raadscommissic OVOV op 4 oktober
jl: aan de, ordc gestold. Wij hebben
voorgestold om ter vcrbctering van de

overzichtelijkheid cn veiligheid de
kruising aan te passen o.a. door de
bocht in der Oude Oosterbeekseweg
zodanig te verlcggcn dat deze haaks
uitkomt op de bocht de Seelbeekweg.
Er is ons toegezegd dat bij de nadere
uitwerking van de op 20 oktober jl.
door B&W in het kader yan
verkeersplan Goudappel/Ctof f eng
vastgestelde voorzieningen aan de
Seelbeekweg (minirotonde en
fietssuggesticstroken), ook de
aanpassing yan de kruising
Seelbeckweg/Oudc Oosterbeekscweg
in overleg met de bewoners zal worden
meegenomcn.

Bord "eirrle 50 k»l' op Outle
Ooslerbeekseweg

Op 3 juni jl. heeft de verkcers-
commissie bij mondelinge en schriftc-
lijke inspraak n.a.v. de informatieavond
over hct verkecrsplan Goudappel/C'of-
fcng voorgesteld om het bord "cindc 50
km" op de Oude Oosterbeekseweg te
verplaatsen naar et:n punt bij de inrit
van tle fa. Bouwman. De:ze suggc:stie
wc:rd cveneens door de Gcmce:nle
overgenomen c)n op 20 oktober jl. in
clc gcmt;cntcraadsvergadering door
B&W als "aanvulling" op hct

vorkeersplan Goudappe:l/C off eng
vastgestcld.

V erkeerssnelheid

De inzendcrs stellen vast dat <:r

ondanks «lc in ons dorp aangebrachtc
verkeersvoorzicningcn töch hardor
wordt gcrcden. In dit verband willen
wij cr hier c)p wijzen dat de
verkeerscommissie c:r vanaf hct
allereerste plan al hij de Gemeente op
hecft aangedrongcn om de Beeklaan
binnen de 30-km zone [e betrekken.
Het laatst dcden wij dit nog bij de
mondelinge inspraak op de vergadoring
van dc raadscommissie OVOV van 4

:., 1...

Durtolsan plaotsten

oktober. Helaas echtcr blijlt de

Gemc:cntc clndanks onze goed
onderbouwde tegenargumentcn aan

haar eerdcr ingenomen standpunt
vasthouden dat de Beeklaan cr;n
ve rkeersfuncl.ie he eft. Op grond
daarvan wil men góéo
snelheidsbeperking van 30 km
voorschrijven.

In het kader van de evaluatio dringt de

vorkeerscommissie er bij de Gcmeente
op aan om op de Beeklaan
snelheidsmetingen tc verrichten.

be zor gd e t»d er s w a ar schttwi ngsbord c n
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l'erkeersdrernpe l,s

(iaarno willen wij hicr in de
herinncring brengcn dat tle Gemeenter
in haar cersÍ.e 30 km-plan i.p.v. dc.

thans aangelcgdc sluizcn,
verkeersdrempcls hacl gcprojcctecrd.
Dc verkec:rscommissic onderstcun<ler
dit voorncmcn.

In april '92 hcslool de (ie mcente:
cchtor om divcrsc piilitir:kc rcdenen
om in plaats van vcrkeersdrcmpels,
asverloggingon mot sluizen aan tc
leggcn. Bij schrijvon van 31 augustus
'92 is daarvan dorir de (iemec:nte aan
omwonenden mcdedoling gcdaan.

Parkeren van anto's bij de
verkeer sslui zert

Parkcrcn van auto's tegcn do paaltjcs
van de verkecrssluizen lcvcrt gevaar
op. Niet allcen voor fictsors, maar «rok
voor alle andere verkeersdcelncmers.
Als mogelijke oplossing voor dit
problecm zicn wij ocn vcrkce:rsvcrbod
tcr plaatsc <:n waar nodig hct crcören
van extra parkcerplaatscn.

Tenslotte, naar aanlciding van
bovcnstaandc problemcn zouden wij dc
stclling willc,n ponercn dat de kwaliteit
of het effccI van iedere
verkecrsvc'r<;rziening in bclangrijkc
mate' mede bepaald wordt door de
kwaliteit of hct gcdrag van dc
weggcbruikers.

-- 
--.

U kunt er overigens van verzckerd zijn
dat de verkeerscommissie openstaat
voor inspraak en kritiek r:n van plan is
om in het kader van de: cvaluatio u in
gestructureerde vorm daartoc in dc
gclegenheid tr: stcllcn. Hicrovcr zullon
wij u tezijnertijd berichten.

Namens de verkccrscommissie;
,4.H. Walcrman

Hevcadorp, 2,5 oktobor 1993

Baby Bulletin

Wij feliciteren:
gs De familie Bekkers van

zusje Li,sanne
harte met de geboorte van hun dochter en

I

Nierrtnri weet urtt ltuan ís

alleen dat het gegnen is

Wic teeft, matkt zíjn eíge n lied

en u,ie nitt luit tcrstaal htt ttiet

Hullo!
híer btn ik

krr

Míjn naam rs

Lisanne
leattitrc

Ikben geboren o1t 20 oktober 1993

Mijn pappa en nlamma ztln:

Marcel cn lacqueline
m nrijn broertje is: Bas

Schelferlaan 42

6865 TB HeuearlorP

Tel.085'332054

Wil je nen bellet uoor u'e beschttit mtl

muisjes gaan bestellen!

)l

""riW
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De Boekbabhel, of is er nog iets leuks om te lezen? hij op een dag een wiltc kip vindt:
" De jongen met de kip" -

4. Sonnctina woont op een kleine flat
met haar twec moeders: ecn goedc
cn een kwadc heks. Spe,lenderwijs
lecrt lo toveren, maar voor de
omgeving moet hct ccn gehcim
blijvcn dat Sonnctina t:n haar
mor:dcrs ccn hcksengczinnetjc zijn.
Vooral dcr vcrvclcnde
bovcnbuurman ligt op dc loer om
de moedc,rs ol het meisje tc
bctrappcn; ze moetcn dus vcltrr-
zichtig zijn. Voor Sonnetina is de
verlciding om te toveren rioms crg
grool cn waar dat toe kan leiden...
loes je in " Kind van twee heksen"
van Bert Oostcrhout.

Dcze on nog veel mcer boeken kun jc
vinden in de bibliotheek; in de bicb in
Doorwerth kan je ook altijd aan Resi,
Marjo, Yv{rnne, of Edith vragen om je
lc helpen.
'Iot ziens of tot cle volgende
hockbabbcl!

Edith Baycns
Bihliotheck Doorwcrth

(iovondcn:

omgeving Ir. Muntcrlaan, een tip alstand bestuurbarc auto. oudcrs dic hicrin
het spcelgocd van hun kind herkennen. kunnen de auto afhalcn op Bc:cklaan 19.

De Kinderboekenweek is net voorbij, je hebt
oveÍal wel iets gehoord oveÍ boeken, over
griffels, over vlag-en-wimpels. En dan kont je
weer 'ns in de bibliotheek; omdat je graag leest,
omdat je toch wel eens 'n boek zou moeten
lezen (zegt je vader), omdat je een spreekbeurt
moet houden op school.

En jc zict allccn maar kastcn mc:t
bockcn, rijcn cn rijcn cn jc vraagt jc
a[: "Is cr wcl icts leuks [e lczen voor
mij?"

Om jc daar ccn hectjc bij re hclpcn,
hccft 't Hcvcaantjc rlc hiehjuf van clc
Bihliothcek Doorwerth gestrikt om in
clk nummc'r icts te vertcllcn over
btrckcn, ovcr leukc boe,ken, ovcr gric-
zelbockcn, ovcr licfdesbocken, ovcr
maflc hrrckcn. ()v'cr brxrken v(x)r
kindcrcn vanaf ztl'n l0 jaar.

Dc grotc aanradcr is natuurlijk dc
(ioudcn (iritÍ'cl van l9()3:
"Nachtverhaal" van Paul Bicgcl: tlvcr
ccn huiskaboutcr dic, lang gelcden, in
ccn oudc villa lccfdc cn clkc nacht
stillctjes rondging om tc kijkcn of alles
in ordc was. Op c,cn nacht krijgt hij
hezock van iemancl \'iln cc:n volkje dat
nict tc: vcrtrouwon is, maar hij raakt zo
in cle han van hct ve:rhaal van dc:zc fce,
dat hij nergcns mccr [()c) krtml cn allcs
vcrgcct. Dc gcr,olgcn daarvan zijn nog
griezcligcr dan hct nachtvcrhaal zclf...

De tiplijst:

7. "De gesel van het zwarte goud"
van Ton van Rccn: Na "Ontsnapt

aan dc galg" cn "Vurigo ruitcrs" is
dit hct dr:rdc dccl over dc bcndc
van dc Bokkcrijders. Hou jc van
ccn spanncnd hock cn van
gcschiedenis dan zou jc dit htlck
moeIcn letcn: ovcr l\{athijs, ccn
j«rngc boercnzoon dic in de lS"
c)euw in Limhurg lccftle, cn
hctrokkcn raakt bij dc strijd vun ilc
bokkcrijders.

'2. "Onder de blole hemel" van
Cynthia Voigt is hct ccrsrc dccl in
dc seric Tillcrmanbrlckcn. Hicrrin
wordt verl.clt hoc vicr kindcrcn
door hun mocdcr in dc stce k
worde:n gelaten cn [c voe'[ op zock
gaan naar hun cnig overgchlevcn
familiclid.

3. Imme Dros schreef ccn boe:k over
Matthijs Kocnc dic icdcrc dag op
school gctrciterd wordt. Op ccn dag
ligt hij zclfs klc(snat ondcr aan dc
dijk. NIaar dan veranclcrl allcrs als

Weg van
alle drukte

In onzc sauna kunt u allc tlrrrkte van de
dag cvcn vergeten. I-' kunt ,,ich in een
gczcllige omgcving goed ontspannen.
C)ns lidmaatschap van dc Sauna Alliance
is rrw garantie voor optimale service en

goetlc hy;r(tnc. (it zontic ()ntspanning

vindt rr in on/,c sar)na.

^*^
sAuNfà'fi\nnlAsscrE

.í'll- sarrxa
Co, BAKENBERG

J.C. Zwaan
Bakenbergseweg ó6

6814 MK Arnhem
E 085-43 30 41
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Bibliotheek
Ja hoor, dat

lngezonden artikel

aan huis?
kan!

Een telefoontje naar de bibliotheck is
voldoende. Een mcdewerkster van dc
bibliotheck komt dan bij u langs voor
cen kennismakingsbezoekjc. Zij vraagt
wat u graag loest: tlit kunnen
bijvoorbccld slrcrckr«lmans zijn, of
spannc:ndc bockcn, of historischc
romans.

Of misschicn lccst u licvor litcrairc
rornans, o[ wilt u juist bockcn ovcr e]en

onderwcrp clat u intcrc:ssccrrt. Mct uw
voorkourslijstjc in dc hand wordt elkc
maand ccn stapcltjc be6:ken speciaal
voor u uitgezocht.

Daarna brcngt ccn vrijwilligcr dczc
boekcn op een vastc dag bij u thuis.
Deze service van do hibliothcek is

gratis. U hoeft allercn maar lid te zijn
van dc hibliotheek.

De bibliotheken in de gemeente Renkum

brengen de boeken bij u thuis. Leest u graag,

maaÍ is het voor u moeilijk om zelf naar cle

bibliotheek te komen? De Service

Bibliotheek aan huis is dan de oplossing voor

uw probleeïn!

Dus: Loest u graag, maar is het vuor u

moeilijk om naar <lc bibliotheek te

komon? Ecn tclcfoontje is voldocnrlcl
Dc bibliothcok is er ook voor ul

Bibliotheck Doorwcrth
tcl. 33 "53 70

-2$-

Aan bewoners omgeving Dunolaan en Rijnlaan
li*ezonden art*el

Het is mij opgevallen dat steeds meer mensen hun tuinafval in hel
lrosperceel van "Het Geldersch Landschap" langs de Dunolaan en
achter het raster van de tuinen, welke grenzen aan datzelfde
bosperceel, deponeren. Het gevolg hiervan is dat de berg(en)
tuinafval op betreffende plaatsen steeds groter worden.

Hct is mij dan r:ok cen raadscl hoe
mensen, dio gr dc v<lorkeur aan
hcbben gegcvcn zo dicht mogelijk bij
dc' natuur te w{rnen, diezelfde natuur
op deze manier kunnen vervuilcn met
snoeiafval, graszodcn, overtolligc
aarde, gcmaaid gras etc. ct"c.. Buiten
hct feit dat het yerboden is uw
tuinafval daar tc storten, is het geen
crg fraaie <;ntrcc van hct Landgood
"Dc: Duno".

Als het goed is heclt clke
ccnsgezinswoning een duobak gckrcgcn
waarin GFT-afval (groc:ntc,- fruit- cn
tuinafval) gecleponeerd kan worden. Is
rlc omvang van uw tuinafvalherg van
tlicn aard dat hcl niet in cle duobak
past, kunt u met de ge:mecnte contact
opncmen en wordt het op ecn
afgesproken datum bij u thuis
rrpgehaald. lk z.a\ u nict vermoeicn met
dc details hicrover, dit staat allcmaal
nauwkeurig omschrevcn in de door dc
ucm(:t:nte verspreide afvalwijzer.

Ecn andore oplossing is ocn
compostvat waarin j., van je cigcn
afval compost kunt makon. Ik hoop clat
{isgcne dic de schoen past hem

aantrekt cn cr in hc:t vervolg aan mc'c'
wil werken om niet alleen Àjnfhaar
cigcn tuin schoon tc houden maar «rok
cle natuur en het openbaar groen er
omheen. Er zijn altcrnatieven genoeg,
ze kosten vaak alleen iets meer mocite.

Dc boswachtor van het (ielclersch
Landschap zal cr strcnger op ttrczien
cn in voorkomende gevallcn een
bcke,uring uitschrijvcn.ti moet dan trrch
al gauw rerkoncn c)p cr;n bcretc van
í 80,-, cen bedrag waarvoor u, denk ik,
wel ccn br:terc treste:mming kunt
bc,denkcn.

Mocht u zich afvragcn waar ik mc mcc
bcmoei clan kan ik u zeggen dat in de
30 jaar dat ik in en om Heveadorp
rondloop, het op voornoc:mdo plaatsen
nog nooit zo'n rotzooi is geweest als
het de laatstc drio jaar is. Mocht u
hierover vragen hebbcn dan kunt u mij
uiteraard belle,n. U kunt tijdens
wcrkdagen tusscn 12.30 - 13.1-5 uLrr
hellen naar:

R. Berlauwt
Milieuhandhaving Arnhcrm
tel.085-174326

)?



Kaartclub 1u"t oude liedje?)

vu onze stetrewtteÍ ler plasÍse

Vooraf natuurlijk de vraag of dc
winnaars van vorig jaar ook dit jaar
weer in de voorste geledercn terug zijn
te vinden. Bij het klaverjassen lijkt het
weer het oude liedje. Hcnk Holman,
vorig seizoen ovcrall winnaar, werd
eerste met 5203 punten. Hij heeft
blijkbaar alvast ecn voorschot genomcn
op de eindoverwinning.
Door het aantal dcelncmors (1q)

moe s[ Sybe Meijer (van de
kaartcommissie) invallcn 0m dc:ze

avond gladjes tc laten ys:rlopen. Dc
mensen die mct Sybc: mocstcn spclcn
hadden pech. Hij had duidelijk zijn
avond niet. Hij werd dan ook
afgetekend als laatstc. Gelukkig voor
hem deed hij buitcn mcdcdinging mee.
Nu ging mevrouw Van Stricn met deze
twijfelachtige ee r strijkcn met 3849
punten.
De score van Henk Holman was ruim
bovc'n dc 5000 puntcn, c:r warcn cchterr
nog twoe kaarters die deze magischc
barrièrc doorbrakcn: Wilk:m Rcijnders
(51ttO punten) en mcv«ruw Vink (-5149

Op maandag 27

klaverjassers en 10

Valkenier". Het

begonnen!

september begaven 19

jokeraars zich naar "De

nieuwe kaartseizoen is

punten) werden tweede en derde,.

Bij het jokeren was het mccr c$n
kwcstic van "ik kwam, lag en
overwon". Yv«rnne van Guilik deed
voor dc cerstc keer met; cn won maar
gelijk. En hoe? Het leek soms of
andcren kaartles krcgen. Enkele
tcgenstanders werden vcrpulverd. Met
slcchts 39 strafpunten werd zij aan het
eind van dc avond tot winnares
gckroond. Het gat met de nummer 2,

Jan Bakker. bedroeg 20 punten.
Hopelijk is zij gccn eondagsvlieg en

gooit ?ij op een volgende avoncl
wederom hoge ogen.

)q vlrlgende kaartav«rncl vond plaals
op 25 oktobor. Of beter,' zou
plaatsvinden. Liefst 38 kaarte:rs
verzamclden zich om kwart voor acht
bij "De Valkenier". Echter, binnen was
allcs nog donker. Om 10 ovcr 8 moest
Sybe helaas alle aanwezigen weclr naar
huis sturen. Waarschijnlijk had mcn bij
"Dc Valkenier" een datum ovcr het
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I'roofd gezien. C)f Yvonno en Henk hun
koppositio handhaven kunncn wc dus
pas vaslstc:llen <tp 22 novcmber of 20
dccember. Als "Dc Valkenicr" dan
maar wèl open is...

t iitslag 27 septc:mber
Klaverjassen
l. Henk Holman
2. Willcm R.cijndcrs
1. Mcvr. Vink
P. N{cvr Van Stricn

punten
-5203

5r80
51 4S
ilt4()

punton
39
.59

l0
1f)

104

Jokeren
1. Yvonne van (iuilik
2. .Ian Bakkcr
3. Ric:t L.am

C ohy vcl Molen
P. T. Ros

;{roylniny/frl*/
Laat u stimuleren om in de kornende wintermaanden cÍeatieÍ bezig te zijn
door het volgen van één van deze cursussen:

StoÍschilderen met ScribblesverÍ
GrÀrr.30 oov.mbo. r993 {6 tè6§.n/*o.t.o I 120,-)

Ziideschilderen voor beoinners.
stàil 25 l.nuari t994 (6 lessn/tosrèn J 140 |

Creatief siabloneren
sr6il 10 l.nuàri 1a!4 (6 l6sÉon/kosièn J 120 )

Workshop: Decalcomanie (bv voor bijzondere keÍstkaarten)
op 24 nov6mb.. ol I d6c6mbor r903 (1 r6s,tostén J 12.50)

Workshop: Oriqinele sieraden van biizonder materiaal
op 6 èn 13 dècèhbsÍ r9s3 (2 tósslntkorr.n / 45, l

Wotkghoo: Appliceren met Scribbles B.D-verÍ
op I dèc6hb.í 1993 {i res tostón / 17,50)

Alle cursussen worden bij mij thuis gegeven, beginnen
zijn inclusieÍ werkmateriaal.
Voor uitgebreide iníoÍmatie en inschrijving:

Anny Schoonderbeek
Beeklaan 26
Heveadorp - tel: 335546

om 20,00 uur en \

l hïnq
[ r'fl;1'{ 

u'k\ou 

'
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Vo«rrzitter en secretaris Groenclub nemen afscheid

De Groenclubleden nemen in november
afscheid van hun voorzitter Baldwin Corne-
iisse en hun secretaris Ineke l{oekerswever.
Zij waren vrijwel vanaf de oprichting van de
Groenclub actief in cleze functies. Helaas
hebben beiden het te druk met andere ver-
plichtingen om hun deelname voort te zetten.
Beiden hebben met hun enorme inzet vele
activiteiten als de groenbeurs en vele
excursies mogelijk gemaakt.

In cle Groenclub is geprobecrd mct (iroenclublotlcn:
wat verschuivingen en nieuwc werving
de gaten op tc vullen. Bart .Iansen en Sjef Jansen Ir. Munterlaan 52
Frans de Heij gaan hiertoe de Ineke Bruggcman Schefferlaan 3ti
Groenclub versterken. Ondergetekende Ineke van Rheenen Scheffcrlaan 2ó
tal hd voorzitterschap gaan vervullen Anncttc van der Blaak Schefferlaan 2
en [neke Bruggeman het secretariaat. Pc:ter ten Bensel Zuidcrlaan I
53ncy Sondaal neemt van Baldwin Nancy Sondaal Ir. Munterlaan 29
on?e vertegenw<lordiging in de Bart Jansen Becklaan 25
bewoncrsvereniging ovor. Frans de Heij Ir. Munterlaan 70

De (.iroenclubledcn willcn Baldwin cn
Inekc van hartc hcdanken voor hun
jarenlange irrzat. Zondor hen zou tal
varl activitciten van dc Groonclub
onrn(Uclijk zijn gcwocst. Ook bij onzc
gezelligo bijcenkomstcn zullcn \ryc zc
mlSsen.

Dc opbrengst van de nederlandse:
kankcrbcst rij«ling hcrlrtrcg

| 103,20.
Narncns dc Grrrcncluh,

Sjef Janscn

3í)- -31-

Tuinafval: in dc container ermec:!

Misschien heeft het ophalen van het
(iFT-afval voor Heveadorp nog ocn
ander voordeel.

E,r wordt namelijk nogal oens tuinafval
in het bos of in het beekdal gekieperd.
(ievoelsmatig lijkt dat ook niet ?o eÍ9.
lmmers ook in de natuur trcffen we
tkrod hout en afgovallen hlacleren aan.

Ílct vcrschil is ec:hter dat in do natuur
niet veel afval op één plaats terccht
kornt. Bodembcestjcs, schimmels e:n

bacteriën kunnen een hcctjc afval
makkelijk aan. Ze makcn er wccr
vocdingsstoffen van, dio weer iloor de
planten kunnen worden opgcnorncn.

(iooi je nu e:crn hclc hoop afval op éón
plaats necr dan gaat dat vcrhaal nict
6esr op. Na vcrloop van tijd komen er
hccl vr:ol voedingsstoffcn vrij: vce:l
tcvecl voor dc' mcestc plantcn. Die
vordwijncn dus en in plaats d;rarvan
komon t:cn paar s(x)rtcn tcrug dic: c:r

wcl tegen kunnc'n, zoals brandnctcls en
hramen. Behalvc dat de kringloop dcxrr
clat sl"orten wordt versto«rrd, zict hct cr
ook erg rc'rmmclig uit.

Hopelijk houdt dat nu clp: als hct

Sinds een paar weken kunnen we ons groente-,
fruit- en tuinafval (GFT) in de container aan
de straat zetten. Dat is goed voor het milieu,
want het verkleint de Nederlandse afvalberg.
Bovendien kan van het groenafval weer nuttige
compost worden gemaakt.

tuinafval na eon maai- of snoeibeurt
niet allemaal in de container past, hou
de rest dan een weekje vast. Of vraag
de buren of zij nog plaats hebbcn in de
container. Zo helpen we elkaar voor
een schoner milieu cn een mooi
Heveadorp.

De Groencluh

IVN programma:

28f 11 14.00 uur,
herfstverschijnsclen in hct hos,

Spechtlaan/Hdleweg

12/12 14.00 uur lange wandeling,
thcestop Westerbouwing, VVV

kantoor Ooslcrhcck.



Financiële hulp voor Geldersch Landschap

De waterleidinghedrijven hebbcn groot
belang bij bescherming van de natuur
en bij een schoon milieu, waaruit de

waterleidingbcdrijven hun grondstoÍ
(water) halen." Natte natuurprojekten"
zijn bijvoorbeeld:

- aanpassen van dc waterhuishouding
van oen gebied zodat schottn

kwelwatcr kan wtrrden
vastgehoudcn

- vcrlagen r:n vernattcn van
bcekbegclcidcndc graslandcn

- wecr watorvoercnd maken van

drooggevallen beken, sprengen cn
watcrpartijcn

- aanleg van locrnkuilcn c:n

amfibieönpoc'lcn, cnz.

Waterleidingbedrijvcn in Golderland
zwercn bij grontlwater votlr
drinkwatcr. Met bchulp van lucht, zand

of kalkstccn (natuurlijkc matcrialon)
wordt cr vrlortre ffolijk drinkwatcr
ge maakt. Soms zcl[s zondcr cnigc
behandeling. Watcr dat 500 kccr zo

voorclclig is als fk:sscwatcr cn dat
kwalitaticI kan wcdijvcrcn rnel bron-
of mincraalwatcrs als Spa. Dc lijst van
voordcle n van grrlndwatcr btlvcn

Gelderse waterleidingbedrijven steunen cle

Stichting" Het Geldersch Landschap" voorlopig
voor de cluur van drie jaar met een bedrag van
ongeveer J 250.000,- per jaar. Natuurprojekten
waarbij water een hoofdrol speelt worden
financieel gesteund.

oppervlaktewater als grondstof is lang
en indrukwckkend. Bij een groot deel
van de watcrwingebieden wordt oud
tot zeer oud watcr opgepompt.
Wij plukken de zoete vruchten van het
feit dat onze voorouders veel geringer
in getal waren dan wij en vooral dat Àj
nog nict over de welvaart en technick
beschikten om hun leefmilieu
ingrijpend tc vcrvuilen. Op veel
plaatsen 0p cle Veluwc is hct
grondwater dat gewonnen wordt
ticntalle:n tot hontlerden, ja soms zc,lfs

duizendcn jaren oud.
Bij Epe en 't Harde zitten dc hruikbare
waterlagcn ercn stuk ondieper on is hct
water vccl jonger. Daar cloot clc zure
rcgon r'n invloed al gclden. In dc
Achterhook begint hier en daar hct
nitraatgehaltc, vooral veroorzaakt cloor

de overbe mesting, onrustbarcnde
waardcn tc hcrcikr-'n, Dc
watcrlcidingl'tctlrijvcn rijn vcr()ntru\t
over detc ontwikkelingen. Want als

gevolg van clc huidigcr verzuring cn
vermesting cn het overmatig gcbruik
van hcsÍrijdingsmiddelcn is cr nog veel
diffuse vcrvuiling ondcrwcg naar dc,

dicpcrc grondwaler.
.laarlijks valt cr zo'n 1(XX) miljoc:n m'
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hcmelwater op de Veluwc, daarvan
verdampt 650 miljocn m3 en zakt 350
miljoen m3 weg in de zandbodem, 70
miljoen m3 wordt onttrokken door de
clrinkwaterbedrijven en 60 miljoen m3

gewonnen door industrieen, deels voor
koelwater.De restcrende 220 miljoen
m3 stroomt ondergronds of via
sprongen cn beken af naar de
Randmeren, de Ijssel of de Rijn. Het is
interessant te proberen meer van dat
water lager in het systccm te benutten.

De strijdbare maatschappelijke rol van
dc waterleidingbedrijven is als het
goed is ti jdeli jk, totda t de
overheidsdoelstellingen met betrekking
l«rt adequate beschcrming van de
waterintrekgerbieden zijn gerealiseerd .

Dc (iroenclub

Laarzenwerkgroep M
(uit kwartaaltijdschrift Celdcrs ladschap zomer'93)

Kortgeleden is er de nicuwe werkgroep
beken en sprengen van het l.V.N.
opgericht. Deze werkgroep stclt zich
ten doel: het daadwerkelijk plegen van
onderhoud aan de beken en sprengen
(laarzenwerkgroep). De werkgroep wil
als beleidsorgaan optreden. Om in
samcnwerking met beheerders tc
proberen het belcid over de beken(in
de gemeentc Renkum en Wageningen)
te volgen en te beïnvloeden. Doel: de
beken weer te laten stromen.
Als dr:ze doelstellingen u aanspreken,
tre:k dan de laarzen aan en/of
ondersteun do werkzaamheden met
doskundigc adviezen.

Secr. IVN Zuidwest Veluwezoom:
H. Keizcr
Nicuwland 70
68()2 GE Oostcrbeek.

Ll kunt zich als bcgunstiger van de
Stichting "Hct Cieldersch
Landschap" tlpgcven
(standaardcontributic [35,-
minimaal í 25,-)

Stichting "Het Geldersch
Landschap"
Antwoordnummer 57
6ii00 WC Arnhcm
tet.420944
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Natuur

De eik heeft con stam met een ruwc
schors en is dadelijk tc hcrkennen aan
tijn bladeren. Vecl clieren brengen
rcgelmatig cen bezoek aan deze boom.
Spechten, Vlaamse gaaien, eksters en
eekhoorns kunnsn een veilige
schuilplaats lussen dc takken vinden on
zich tc gocd doen aan zijn vruchten, de
eikcls.
Als dank Y(x)r hct aangenaam
vcrpozcn 'lorgcn deze dicrcn op hun
beurt voor do vcrspreiding van clc

zatlet Als we zo'n eikeblad eens van
dichtbij bekijkcn, dan kunnen wc c'r

soms bolletjcs op ontdekkcn. Dczc
bolletjes zijn galappcls. Hoe zijn dezc
nu «rntstaan? Kijk, als dc cik nog in
knop staat, komcn dc galwcspcn crop
af. Met bchulp van hun legboor leggen
zij hun nog hcel klcine citjcs in de
eikeknoppen. Dat is bijzonder goed
geregeld, want dc oitjcs wordcn in dic
knoppen dcgclijk bcschcrmd. Als dc
boom in hct voorjaar gaal uitlopon,
grociÍ. hot galappcltjc mct dc bladcrcn
mee t:n nccmt tijn clccl van dc
vocdingssappen, dic door hct blad
worclcn gclcid. Zotlra hct insckt in hc:t

bollctjc van deze vocding groot gcnocg
is gcworclcn, borlrt hct zich aon wcg

in de groei

Een bekende en dikwijls indrukwekkende verschijning in
het loofbos is de eik. Heel lang geleden werd de eik als
een heilige boom beschouwd, waarvoor de heidense
volken diep ontzag hadden. In het verleden vond ook
rechtspraak wel onder de dichte bladerkroon van deze
mooie boom plaats.

W@
De beuk

De eik

Een anclorc rcus van het loofbos is de
heLrk, die een hoogÍc van wcl 30 meter
kan bereiken. Deze boom heeft een
mooie gladde stam en valt in dc herfst
op door de prachtige roodbruine kleur
van ziln bladeren. Wanneer er in e,en

bos eiken cn beuken staan zullen de
be ukcn in de loop der jaren cle

ovcrhand krijgen. De zaadjes van de
heuk kiemen t:rg gemakkelijk cn
vcrstikken <Je jonge cikeplantjes.
Beukchout is erg hard en daarom
gc,schikl voor parketvloer cn mcubels.

naar buiten.

-34-
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What is the grecnhouse effect? (wat is he.
broeikaseffect? red-)

Rond dc aarde ligt de dampkring als
cc:n dekcn van allerle i gassen. Die
r]c:kcn zorgt orvoor «Iat de aarde nict
tcvccl afkoelt. Hij houdt de warmtc
vast. Maar als cr tevecl van die gassen
in de atmosfecr komcn, wordt er tevccl
warmte vastgeh«ruden. Dat nocmen we
hct grcenhousc effect, «rftewel hcrt

l.r<rcikaseff<;ct. En dat vcrs[(x)r[ hct
natuurlijk ovenwicht dat al sinds Adam
r:n Eva hel leven op aarclc moge:lijk
rnaakt.
De boosdoener is kooldioxytle, CO2.
('O2 is een gas dat ontstaat als jc
steenkool gas of olic ve rhran<lt,
hijvclorbceld in energicccntralcs. f)us
als jc cnergic gebruikt, oloctricitoit en
gas in huis of henzinc in auto's en
hrommers, komt c,r CO2 vrij in dc
lutmosfee:r. Gelukkig zcttcn bomcn cn
plantcn CO2 om in zuurstclf. Dus jc
hc:grijpl hoer bclangrijk onze bosscn cn
clc cnorrnc rcgcnwoudcn in dc tropen
zijn. Wc kappen stcccls mee r
rcgenwoudcn. We gebruikcn stccds
rnccr cncrgic. Daardoor stijgt dc
lcmpcratuur op aarclc bcctjc hij hectjc.
Hct poolijs smc,lt, dc zec,spicgel stijgt.
In dc krant lces jc al crlkc dag ovcr
hittcgolvcn, mislukte oogstcn, orkancn
cn overstromingcn. Als wc /o
drrorgaan zal al hcrt lcvcn op aardc
tcnslotte in gevaar komcn. En oh ja, clc,

Elfstodcntocht kunnon wc: misschicn
ook wcl vergeton.
Wij in dcr wcsterse wcrcld gchruikcn
\/crrcweg de, mccstc: cncrgic. Wij
gchruiken hct mccrstc: tropisch
hardhout. Dus wij zijn ook de, mcnsen

dier het broeikaseffcct moeten inperken.
Puur uit eigen belang. Er is leven
mogelijk zonder elcktrische
tandenhorstcls. Het heeft gecn zin om
een lamp te laten branden in een lege
gang. Je hcleft geen urcn te douchen.
Een koelkast die open staat, koelt nict.
In oen Hollandse kamor hoeft geen
tropische hitte te hecrsen. En met het
openhaar vervoer kclm je er ook vaak.
Wat dacht jc {rouwens van dc fiets?

A\/0NUT Ulru

\Àtu 1

a'-" v1-

tsrmnoP DE nErS!
DAN VEKVUILJE NIEIs -

Dus dc volgcnde keer..... Want jij, jij
m()ct nc)g langer mce. You, you'rc the
future.(ministcrie van VROM)

Dc Grocncluh
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Wist u dat:

te cr bij een van de grocnclubleclen
een eekhoclrn op visite kwam en
dat op clierendag ccn egel op hct
grasvcld in do tuin lzrg?

ts de egel niet in ordc was; daarom is
hij in een doos ge<Iaan en is dc
cliercnambulance gebeld, tcl. 08380-
-53311. Misschien ove r egel en
dicrcnambulancc in hct vrtlgcndc
Heveaantje mecr.

B cr rlp 11 april 1994 bij dc
volksuniversiteit ccn lezing komt
over vcrdroging in Gelderland cn
op 18 april ecn dia-lezing over
natuurontwikkeling in de Gelderse
poort? Bcide / 15,- 085 42236:3.

*' wij als Groencluh erg hlij zijn me:t

twec ni<:uwe ledern.
l8 het bos tegenovcr restaurant "De

Valkenier" van het Gcldcrsch
Landschap is en dat daar gecrn

honden los mogen lopen^ dit i.v.m.
dc br.:schcrming van de fauna, zckcr
voor dit gedcclto.

rs auto-uitlaatgassen vo()r 50(,t
ve rantwoordclijk tijn vo()r dc,

ozonaantasting cn 20(,)í v(x)r de
zure regen en tlaL 42a/t van dcr

autoritten ondcr de -5 km lengtc:
zijn? (gcgervens van milicudefensic.
'92/93)

re u in dc wintcr nict altijd vogcls
mocl v<tcrcn?. Vooral in hct
voorjaar kan goccl bc:docld voercn
schadclijkc gcvolgcn hcbbcn. Dc
jongc: vogcls wordcn in plaats met
vocdzamc inscklern v«rlgcprript mct
(wit)hroocl. Wannc:cr wcl? Wannercr
snccuw of ','orst clc hodcm afsluit

cn hct water onhereikbaar maakt.
rs er op 30 seplember eon inspraak-

bijeenkomst in Dclorwerrth was over
dc natuurontwikkcling van de
noorclclever van dc Nederrijn ? De
provincie strceft naar ec)n cchte
natuurontwikkoling in dc
uil.crwaarden vanaf Oosterbeek tot
en met Amerongen.

Ér u uw opmerkingen (b.r. ovcr
plantsoenen), opb<luwcnde kritiek,
idecën, enz. nog steeds kwijt kunt?
Ir. Muntcrla an 29 fSchefierlaan 26.

le er op zondag 23 januari 1994 van
11 tot 16 uur een vakantiebeurs in
de bozoekersccntrum "De
WaÍcrmolen" is? Dc hcurs staat in
het tekcn van natuurvriendelijkc cn
niet-commcrciöle vakanties.

Dc Groenclub
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Voorlopig geen dorpshuis in Heveadorp

De Commissie Dorpshuis Heveadorp heeft besloten haar aktiviteiten
ter voorbereiding van een dorpshuis in Heveadorp te beëindigen. Zij
is tot dit besluit gekomen, nadat duidelijk was geworden, dat é. g..n
draagvlak voor een geschikte lokatie binnen het dorp aanwezig is:

Twee jaar geleden was er ecn kans om
met een dorpshuis te beginnen, toen
cen houten gebouwtje beschikhaar was
gesteld door het bouwbedrijf (]c:rrits«:n

uit Renkum. Deze "bouwdirectickect',
hccft tijdens het 75-jarig bestaan van
Heveadorp op het schoolplein gestaan
cn deed dienst als museum.

Mct de omwoncnden is toen gcpraat
()ver de mogelijkhedcn om dit
gerbouwtje tt: Iatcn staan cn lc
gcbruiken als accommodatic voor de
aktiviteiten van de clivcrsc commissics
van dc Bew«rnorsvcrcniging. Omdat
cen groot dt;el van de omwoncnclen
hang was voor overlast van bczoekcrs
cn vandalismc aan het gebouwtjc. is
afgezicu van vcrdcr gc.hruik van dc
bouwclircctickoct.

Dc C'ommissic Dorpshrds Hcveadorp
hceft zich dit jaar gcoriöntccrd op de
mogelijkheden tot levensvathaarhcid en
realisering van cen dorpshuis v()(rr
Hcveadorp. Daartoc rijn contactcn
gclcgd me:t provinciaal adviscronde
instcllingen cn zijn bc:zoekcn gebracht
aan verschillendc dorpshuizon binncn
en buiten de gemcentc Rcnkum. Ook
zijn dc resultatcn van twcc crnquötcs,
dic, vroegcrr in He veadorp Àjn
gchouden naar de bchocfte aan ccn

dorpshuis, bestudecrd.

Op grond hiervan denkt de commissie,
dat ccn klein, eenvoudig dorpshuis
levensvatbaar is, ook financieel gez.ien.
Wcl zou nog nader onderzocht moeten
worden of er voldoende vrijwilligers
beschikbaar zijn voor de aktiviteiten,
die in het dorpshuis zouden kunnen
worden gehouden.

Deze aktiviteitcn zouden liggen in de
sfcer van kinderopvang,
kinderaktiviteiten, vrijetijds-cursussen,
aktiviteite,n voor ouderen, vergaderin-
gen cn sociale avonden. Ook zou nog
ccn goschiktc plaats in hct dorp
moeten worden gevonden.

In dc ()ge:n van de Clommissic
Dorpshuis Hcvcadorp was de cnige
geschikte plck v«ror een dorpshuis in
Hcvcadorp cen plaats op het
Hc:veaveld, dicht tegen hct talud aan
clc rijdc van de Scheffcrlaan aan.
(iczien de c:rvaringen in het verleden
achtte de Commissie het nodig om
c:t; rst me t de omwonc,nden van het
Hevcraveld ter ovcrleggcn. Daart«rc is op
7 september ecn vergadering helegd,
waar cen ovcrgrote mccrdorheid van
de omw<lnc:nclc,n aanwezig was. In deze
vcrgadcring wcrden vcol bczwaren



geuit tegen dc mogelijkc plaatsing van
een dorpshuis op het Heveaveld.

Kort samengevat betrof het de
volgende aspecten:

* het open karakter van hct speelveld
gaat vcrloren.

* het z.al moeilijk zijn om het
gebouwtje architectonisch in tr:
passen in de natuurlijke omgeving.

* men vreest voor overlast en
vandalisme, en op den duur voor
verloedering.

* er bestaat twijfel over de financiële
haalbaarheid.

* er bestaat twijfel over de behoefte
aan een voorziening als een
dorpshuis.

Sommige bewoners dreigden te zullen
procederen tot aan de Kroon om het
dorpshuis van het Heveaveld weg te
houden.

Na dez.e vergadering heeÍt de
Commissie Dorpshuis Heveadorp
geconcludeerd, dat het Hcvcavelcl
unaniem door dc omwonenclcn wordt
afgewezen als lclkatio voor con
eventueel dorpshuis.

Na ovcrleg met de voorzittcr van dc
Bewoncrsvereniging heeft dc
Commissie besloten het mondclinge
vcrzoek aan dc gemeento om in hcl
heslcmmingsplan vo.rr Hcvcadorp op
hct Hovcaveld ccn dorpshuislokatic te
creërc:n in tc frckken.

Aan de algemene ledenvergadering zal
de Commissic adviseren alle plannen
voor de verwezenlijking van een
dorpshuis in de ijskast te zetten tot zich
een geschikte lokatie aandient.

Martijn Oomkes,
vz Commissie Dorpshuis Heveadorp
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Jeugdraad Doorwerth: vrijwilligers gevraagd

De stichting Jeugdraad Doorwerth organiseert jeugclclubs waarin de
kinderen na schooltijd op een creatiàue en gËzeíige manier bezig
gehouden worden. De redactie ontving de.- hieróder geplaatstË
oproep van Nell Mohr, die zich al jarenlang met veel enthousiasme
actief inzet voor de Doorwerthse jeugd.

Bcgin jaren 'ó0 ontstond in Doorwerth
dc bchoeftc aan jcugdclubs. Enigc
cnthousiaste vrijwilligers zijn toen van
start gegaan cn in 1968 kreeg deze
organisatie de vorm van cen stichting
cn vcstigde ?i: zich in het oude
parochiehuis van dc R.K. Kerk, nu
Trefccntrum gcnaamd.

Dczc jeugdclubs zijn locgankclijk voor
alle kinderen van alle soortcn scholcn
cn gezindten. Daar wordt bij clc
.leugdraad gcen c,nkelc norm aan
gcsteld. Voor ons zijn allc kindcrcn
welkom cn hct blijkt dat zij ook uir allc
dorpcn komen. Wij zijn blij mct rlc:ze
belangstelling voor dit misschien wat
ouderwets aandocnde clubwc:rk.

Wat hlijkt nu, wLr lrchhcn nicl ecnoog

vrijwilligers om deze clubs draaiende tc
houden. Daarom doen wij cen beroep
op u om ons te komen helpen. Als we
twee of drie menscn erbij hebben om
ons te assistercn, clk voor 10 middagen
per jaar, dan zijn wij helemaal uit de
nood. U hoeft geen tijd vrij tc makcn
voor het maken van programma's of
iets dergelijks, maar allecn een glaasje
limonade inschcnken, mechelpen mct
het werk van de kinderen en als u het
leuk vindt mcegaan mc:t ons jaarlijkse
dagje uit. U beleeft daar zelf ook
plezier aant

Heeft u belangstclling?
Bcl voor inlichtingen:
Nell Mohr, 333543.

Met spcd medewerkes ver spccl-cthëk Robbcdrcs gcwagd!

Du uiöreiding vu dc opcoinS§uidetr cn hct vÈ.t ek vao cnide mcdcwcrkcrs is cr ccn dringcnrlc bch€fu ru tricuwc mcdcwc.kcn.

Wij wgcn wijwilligcrs. dlc mrni@l ans in dc vËrtico dageo op Én m&ndag of wcnylagmiddag m& willcn wcrkcn lr dc uitlen vede spcel-o-tlrclk ct dic b§rcid zijn damast nog cnigc wc.kzemhcde, tc vcmchtcn. vr»r L maidagmit&,ag is cr cxtem kiodcro,vugmogclijk.

Dc Spcl-crhcck rs tevctligd in dc Openbac Bihliothcek te Oosterbwk.(àctriagslr1dln 
InÍbrmatie bij:

tunda8 15.00 - 17.00 uur Huny scha^ i 08-s 142757waÍsdag i4.00 - 16.00 uur l.ily Schlepcn , 085 34t 389dondcrdaS 9.30 1 1.30 uuÍ Hcnoy van Have ,0g:j 317-120
boYcodie n clkc laaL{c Erdag vao dc lllmd

i8 30 20.00 uu



Aan alle dierenvrienden in Heveadorp.

Omdat mijn liefde voor dieren verder gaat dan m'n eigen hond, eet
ons gezin overwegend vlees van beesten die diervriendelijk zijn
opgegroeid. rffaarom nog meer?

Beesten die in dc bio-industrie Steeds m<;er koks van sterren-
opgroeien (en op kunstmatige manicr restaurants koken met "dicrvriendelijk"
sneller groeien) hebben last van sl"ress. vlees, ook omclat hct leefmilieu van de
Het lichaam maak[ dan hormonen aan dieron de smaak positief beïnvloedt.
zoals adrenaline. Deze stress ontstaat Echt het proberen waarcl!

WE ee
ondcr andcrc door onnatuurlijke
huisvesting en, nic[ tc vcrgcton, hct
vervoer naar het slachthuis. Dus
behalve dat het dier ccn lcvcn "lijdt"
dat je je hond niet zult aandoen, cet je
bchalvc dc groeihormoncn ook <le drxrr
tle angst in het boest aanwetigc
hormonen opl (inio bij: stichting
"Lckke r Dierr" en de Ncde:rlandso
Vcrcniging tot Bcschcrming van
Dieren.)

Een paar adrcssen waar jc terecht kunt
voor dicr cn dus mensvricndelijk vlecs:

Slagcrij "De groene weg" Steenstraat 83
Arnherm

Slagerij Kroon Paul Kriigcrstraat 4-5

Oostcrbcck

Kiny Kcldcrman

-41t. +l

De wolfspin.

Overgenomen uit Thieme's spinnenboekje, omdat er
zijn die bang zijn voor spinnen.

De mccste wolfspinncn leiden ecn
zwervend bestaan zonder vaste
woonplaats cn schijnbaar zonder vast
jachtgebied. De wijfjes vertoncn een
intcnsievc broedzorg. Vanaf half mei
kan mcn wijfjes aantrcffcn die achtcr
het achterlijf een bijna rond grijs of
olijfgrocn bollctje met zich mecdragen.
Dit is dc cicocon die al naar zijn soort
30 tot 100 citjcs bcvat en door ecn taai
papierachtig spinsel is omgeven. Hct
wijfje draagt dezc eicocon met enkelc
draden aan haar spintepels bevestigd
tijdcns de jacht mct zich mco. Bij
ktrudc o[ grotc hittc vcrbcrgcn rc zich
ondcr stcnen of bladcren. Zc zockcn
stccds de bcste plekjes om hun
hrtlcdscl te boschermcn.
Na circa twce: wc:kcn is dc c,mbryonalc
ontwikkcling voltooi<J. Dc outlc spin
maakt mct haar kakon de rand van de
coctln rontlom wat klsscr om dc jongcn
mccr plaats in dc kincle rkamc,r tc
gcvcn. Dc jongc:n blijvcn nog 10 tot 20
dagcn in dc cocon.
Dc mocdcrspin draagt haar last dus 4
Itrt (r wckr:n mct Àch mcc zondcr
daardrror tc wordcn gchindcrd. \'ia dc
coctlnrandcn verlatcn de jongc spinnc,n
clc coc()n cn klimmcn via clc

achtcrpotcn van dc mocdcrspin ()p

hirar rug. Daar klcmmcn zc zich vast
tusscn dc harc,n in ccn dichtc trrrs. fls1
wijfjc controlccrt of dc cocon lccg is
cn {oriil hcm wcg. Ongcvccr ccn rvcck
lang vcrhlijvcn clc, jonuc wol[spinncn

op de rug van dc
hebben zc dan nict
de een na dc andcr
een zelfstandig levcn.

Ann Thomas.

z0veel mensen

mooder. Voedsel
nodig. Dan klimt
omlaag en bcgint
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Voor u gelezen in de "Hevea Heraut" van 1964
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TitLlcil\ rrill ot. reis (loor \cdcrlxnd hcell
Sinr \icorl.rs hcl rltii(l cr g druk f.!en (li.
tiirl \in(lcn \\ii \terds bcri!lrlcn irr ([ l]iurt
rraar hii zieh l)crinrll. Il(.r hootLlksrrtirr \iIr
Sinl -\icolax\ r'as dit j:;rr in tlrxrrn rcrrsrirrrl
Van iirrruil regrlrlc ltii f,ll.\ rr hct !i()l(.
lcg(r \'.rr Zsa.te Picter) h.cll drukk( Llr:rcll
-rchlcr dc r ug

Onr tlc tiicl te b('korlcn rràd h.! goochelduo
'[artc Irucli cn Oflc J()ut) clt iltrl Íc tcrgctcn
Iloppi hct hon.iic ()p, dic rle kindcren bezig
hielclen cn dearin bijzourlcr gord slaagdcn.

I()cn llct ho()!lCptrrll \f,i (lczr ntitlclag \es
.rtrn!cbroken cn Sinl (lc [iln1inr belra(i scr(l
hii Lrit rol['l]or\l (l(x,r rle kinriercn loclezol.
3co. Ilandie\ \chuddcn(l ging Sint Nicolaar
nrrr \or'cn, near hct porlrrrm saar hij haltclijk
\\crd \clkonr 3clrrtrD tlrrrr (lt hccr \. Muilril,

IIii,rn.r spraL Sint \itoi.r.rr IIcr prrr(i tlr(l (lr
lro(liilcrs \erloÍrn,)p !l( ()l)!cbr()kcn slrale,r
iil 0()\lcrl)c.k Zirrtlrrt rr !,.r'il rubb(.r \rrrlrn l.
rnakcn zijni'Si0l \rs ll)(l) op bczoe( bii rrn
|ubbcrlrbrick. lil ictler reral mocrcn jullir
loecl zockcn narr clc horlrizers''.

T.:nte ï ui, C-., r.:, .,. Moi
h.l h..d e .rr

Ertlrlr.Linrl-rrrr \\erLl(| ir(rr,x bri Llc Srnr:r.
rr)rprri \\.r.ili)rt .\lir.rr lt(tr.1,r1., .en c\l.a plLrinr
l.r,'.r,,rr:rl.,r irrr uriI zr,:lL.rn,).cl!r zo !()e(l
1rr, lir

ll'r zrir r,.r tr, L i,r:r.,t \i|: \l!ol!\ /iril rLr\.
'Lr,l. ,rrl.,,n (n r),!.\t.li Sinr rtrccrrlcrc
irr.rl.n .rr)r zrrrr krrrilttc|,rill/at \\.oRlcn 

^)crllh()u.r.r\t s.rrcrr LI l]n(i.rcn f()en (h Sirrt
\(rlteklel r.Ls rrciiltrr rle ..Lrlrlrur Ltilgcrril,t
iLre Sr il rrrrzritsl),.1.(.rrl .rrhtfr !ri.rtril lLr(l
\lri ilirctsr l)u:\cu \\!rLicrr (1. kjlr(lrr( ) \u(r
ll,Lris !.bririhl srr,r /it rl. lrcrinrr,'rirrr.r.rr tlrr
l)iiron!ltr lrui.. Sint \iio rrr\lrr'!t 1r()r l(lr!
/tll rrl l)clri{rLl( rr h,§
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