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Bcste Heveanen (l{eveadorpcrs':) ),

Heveadr')rï)er of Ëleveaan, om te z.cggen dat het de

gcmoedeleo hezig houclt, is wat overdrcven, maar toch:

Cen feilCtiC.,. {zie pagina 10)

Sinds cr Heveaantjes vcrschijncn, wordcn we ln
Ncderiand geteisterd door kwakkclwintcrs. Hoewcl ik
vcrmosd. dat eÍ geen onderling verband hestaat,

betekcnt het wel, dat er nog nooit verslag van ccn witte
kerst in gcstaan heeft. Maar dat het ook zondcr sneeuw

tot lcukc plaatjcs kan leiden ziet u op pagina 28, o nee,

op pagina 7, of was het nou tl? De volgorde van dit
Hcveaantjc is inmiddels zo vaak gcwijzigd, dat ik het

ook niet mcer wcct. Maar hct zijn wcl mooic foto's
gcwordcn, clic van Richard.
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P\.2D.À, EI\U HE\ZE.A.DOR,P
Op 2 maart 1994 worclen gcmcontcraaclsvcrkiezingen gchouden.
Dc plaatsclijkc Partij van dc Arbcid gaat detc vcrkiezingen in mct als
uitgangspunL:

SOLIDARITEIT EN SOCIAAL VERANTWOORDELTJKHETDSGEVOEL

Dc PvdA hoolt als cniuc partij Hcvcancn op zijn
kandidatcnlijst gczct. Dit zijn:

Martijn ()omkcs
Marian van dcr Mcijs

nr3
nr [l

Gcinl.crcssccrdcn in hct pr()sramma van dc PvdA
raadsvcrkiczingcn kunncn dit aanvraÍjcn hii dc plaatsclijkc
Pothovcn. tcl. (t)8-5) 34llt35 o[ ucwoon [rii:
Martijn Oomkcs, Zuidcrlaan l.J, ol
l\'larian van dcr Mcijs, Ir Muntcrlaan .52.

Wat LI ook doct. sÍcun dc dcmocratic cn GA STEMMEN

v(Jor dc gcmccnt0-
parti jsccrctaris;, Hcnk

lnhoud
Op bczock bij.,.

Watcrkerst
Hcveaklok iuirit het nieuwc jaar in

Hcvcadorper oi Hcveaan
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kindcrpagina
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Autocentrum

PETER BOEKHORST v-o.f .

Autoschade e n onde r houd sbed ri if
tevens levering van nieuwe- en

gebruikte alrÍo's

Isl:085-340469

b.g.g.: OA0a5-rOOrl

Fax: Oa5"341OOl

Autorol:06-529a3r00

Kll'goltaekreuog 54 b

AA62 VI O@toÍbesk

Wij zijn gespecialiseerd in alle soorten

autoschadeherstellinEen. Hierbii maken wii gebruik van

een spuit/droogcabine en Sikkens autolakken. Alle

kleuren worden door ons zelÍ gemaakt.

Bii reparatie gratis leenauto en teruggaaÍ van eigen

risico bij eigen schuld.

Op bezoek bij... boomver zorger tilillem Zevenbergen

Het vak boomverzclrger is relatief nieuw. Een boomverzorger zet zijn
deskundigheid in om bomen, en ook grote heesters, vitaal te houden.
Zo krijgen ze de kans om tot volle wasdom te komen. voor onze
bosrijke omgeving, waeu iedereen het groen een warm hart toedraagt,
een onderwerp om even bij stil te staan.

Tegenover mij zit Willem Zevenber-
gen. Na een gedegen vooropleiding is
hij sinds twee jaar actief als zelfstandig
ondcrnemer. Hij was graag boer ge-
w<lrden en doorliep daarom de Middel-
bare Land- en Tu:nbouwschool in Tiel.
'Iijdens een stage van een half jaar op
ccn boerderij in Zweden werd de kiem
gelogd voor zijn huidige vak: boomver-
z()rqer. Bij de boerde,rij hoorde een
stuk bos. HeÍ plegen van onderhoud,
vooral uitdunnen en kappen, hoorde bij
dc taken die hij als stagiair moest
vcrrichten. Z<t werd zijn interesse voor
bomcn gewekt. Tijdens zijn dienstÍ.ijd,
tlic hij na het afronden van zijn studic
vcrvulde, besloot hij zijn idec om bocr
tc rvorden op tc gevcn. Hcl. agrarischc
klimaat in Nederland was toen dl,
hcgin jarcn tachtig, mocilijk. De keus
om zich te specialiscren in boomver-
zorging wcrd gemaakt.

Om praktische kcnnis «tp tc doen werk-
tc hij ccn tijdjc bij hct boomvcrzor-
gingsbcdrijf van Pius Floris in Vught.
Daama vertrok hij naar Engeland, naar
hct Mcrrist Wood Collegc in
(iuildford, Surrcy" Hct rvas dc cnigc
school in Europa tlic een oplciding
vorlr hoornvcrzorgcr bood cn tlc stu-
dcntcn, dic aan ccn flinke liist t<rcla-

tingseisen moesten voldoen, kwamen
uit alle hoeken van de wereld. In één
jaar van hard werken leerde hij daar
het vak. Het bijzondere van de school
was dat de studenten tevens voorbereid
werden op het zelfstandig uitoefenen
van het vak, de opleiding was gericht
op het runnen van ecn eigen bedrijf.

In vakbladen kwam hij op het spoor
van een baan in Amerika. Tot zijn niet
geringe verbazing werd hij nog voor
z'n afstuderen aangenomen cn zodra
hij alle examens, waaronder boomklim-
en -vclexamens, achtcr de rug had,
vertrok hij naar South Hampton in dc
staat New York. Zijn werkgever, het
bedrijf American Trcecare, regelde
huisvesting en werkvergunning. Vooral
aan dat laatste is moeilijk tc komcn,
maar zijn specialisme op boomgebied
maakte het mogelijk dat hij na een
tijdje zelfs een permanente werkver-
gunning, de Green Card, kreeg.
Amcrican Treecarc was cen groot
bcdrijf. Hct bedrijf wcrktc voorname-
lijk voor de cxtrcem rijkcn die zich in
dc otrgcving gcvcstigd haddon. Hij
kcck in de eerstc tijd z'n ogcn uit als
zc wccr cens op cen enorfil landgoed
aan dc slag rntlcstcn. waarvan dc bc-
woncrs op óón van hun twaall andcrc
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landgocdcrcn vcrblcvcu cn allccn dc
"caretakcr" aanwczig w;ts L,tll ccus pcl'

weck cle ÍIostaldc autonrtibielcrn to

star[cn cu vool' hct ,.lndcrllou<i van dc
"maus.ion" ie r1.,1'g('{t. Airr"irr}rl1í jaar zet
\Millcrl ln dq uit.vocrirlg, als v{x)i§}4i1"

Het was har,J wclkon ontlcr 5{)i}}í t{esÍ

cxtrcnre: wc(rrir(rrit\íairdighe,,lcrr" ".lc

hing cr in rle [rootu hii Ícmpcraturcn
r"tric uitccrrlicpcn varl 20 tot + 35

gradcn (-lclsius".

In Amcrik;r ircstaaÍ ccn echte hot-rm-

vcrzorqcrsin«lustric. cr wcrkcl zo'rr

10.(XX) rncuscn. (]ccn wonticr dal mcn

claar' qua vakkcrmis voorlicp op Euro-
pa. Mcl nitmc dc wclr.:nschailpcr dr.
Alc.x Shigo vcrricirlc lraanbrckunel

ondcrzock tlp lrct gcbicd 'ran hcÍ viiual
htlttr.lcrr vatt bottlcti.

Shigo hacl in cic lrvirrtiq irirr i; hii rictr
mct dit ondcrwcrp hc;righiclcl, r; ',VC/cl1

dat lromcn hcstlrikkcrr ()vur cc.. iiiÉclr
afgrcndclingssystcclrt clat gcaclivccrd
werd bij vcrwonclingcu ilf vcranclcrcn-
dc omslandighcdcn, vcrtltit'zaakt dttirr
hi.jv«rorbeold storms,cliadc. snocictr.

aanriidingcn o[ <ltltgcviuqsvt:randcrin-
gcn (ccn vt.rortrccltl vatt tlltt Iaalstc:

ondcr ccn boilur worclt ccn parkccr-
plaats aangclcgd, afsluiting van tlc
groncl r.naakt dat hct wortclstclscl ruin-

dcr Iucht kriigt, uitcindclijk stcrlt dc

boom). Zijn bcvindingcn luiddcn hct
cind in van hct vak b«lomchirurg, dat

gcbasccrd was op ingrijpcn mct nict-
naluurlijke zakcn als wondafdckmiddc-
lcn. hollc bourcn dichtmotsclcn, sl.ounij-

zcrs plaatscti. Zakcu dic volgcns tlr.
Shigo ovcrboclig warcn. (iocdc hcurcs-

ting cn bcluchting, alsmcdc een aangc-

pastc snocitcchuiek clie dc "takkraag" il
sland hicltl. lsverrlcn aatltttttnbaar
bcterc l'c..,tili.ate.,tr. WriJr:ru wr;rdt llu
enthousiast cn haalt vakl;iorirluul uil r-trc

kast mrci iraaic tckeningcn rtm dit tc

ve rtliri,.leliikt:n.

Na ;indr-,rhal{ Jiiar uitvoerinE wordt
Willem supcrvisor cn houdt hij zich

irczig nlct plani.ring, inkoop t;n he t

hcgelciden vari projccten, "klusscn" in
zijn terminologic. Zich bc:,innend op

zijn tockornst kornt hij tot dc r:onclusit:

dat het tijd is terue naar Nodcrland lc
gaan. "Ik hcdaclil uc dat ik atrs |.{crlcr-
lantler mct Antcrikaí:t!1so íirvaI'ing in
hicrtrcrland bctcrc vooruituichieii ha<l

dan ais Necicriander il Aincrika"'. zegl

irii hicrovcr .

Tcrug, naar Nedorlanci dus. waar hii
gclijk rvccr als bcdrijfslcidcr- aa;r dc

slag kan hij LroomverzorÉlcÍ Pius Floris
iir Vught. Vecl kcnnis cu trvaring uit
drio jaar {-.1SA hlijkcn toepashaar. Als
trcdrijfslcidcr koint hij in aanraking
mct hct ct»nurerciölc traicct van vcrko-
pcn cn olfcrtcs tuakcn cn tttlk op tlc-
lcidsrnatig gcbicd steckt hii vccl op. Nl
dric jaar, cind 1991, hesluit hij dat hot
tijd is om v«ror zieirzelf tc hcginnen.

"Mijn hirrt liur hii boslninen c'n klcincrc
projcctcn, ik wcrk het licfst voor parti-

culicrc <ipdrachtgevcrs. Dc kcuzc votlr
dc hosrijkc rcgio Arnhcm was sttcl
qcurrakt. Gcborcn in Arnhcm cn opgc-
grtrcid in Oostcrbcck, ik hch .rr:lfs nog
()ll hct Dunocollcgc in Doorwcrth
gczclcll, was hct v(x)r ntij bckcnd Willent itt aktie op dc picíer.tberg, itt {}oslerbcek

Folo: Berry dc Reus

'1"" :i
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terrein". Wiilem en zi.ln echtgcnote ftla
N{aria vestigen zich in Oosterheek.
Niet zoals je zou verwachten in een

huis in het tros, maar in cen bescheiden

Itrat. Met als L'asis zijn vakkennis, cen
goede folder, nctte visitekaartjcs en

een van bedrijfsgegevens voorziene
pick-up truck bcgint dc klantcnkring
langzaam vorm te krijgcn.

Bomen en heesters rooien en snoeien

vormt het leeuwedcel van zijn werk-
zaamheden. Maar sorns staat hij er
versteld van <lm wat Yoor reden som-

mige mensen prachtige beeldbepalende
bomen willen k;rppen" "Het rcspect

voor lromen neemf af. Mensen zijn
snel geneigd in ccn bosÍ.uin in tc grij-
pen. Dan moet cr bijvoorbeeld een

border komcn, cn ntoet ccn boom die
in de hele omgeving zijn waarde heeft
het loodjc leggen". Maar rnc cstal is
kappen pure noodzaak, als cen boom
z,o vertwakt is dat hij bij een stct'm orn

dreigt te vallen, of als hii in ocn huis

dreigt te groeien. Snociwcrk is noodza-

kelijk om cen boom of struik gczond te

houden. Door prevcntief tc snocien
voorkom je problcmcn op langere
termijn, zoals takkcn dic tc z,waaÍ

worden en uit de boom vallcn, of cen

achteruitgang in do conditic van de

boom als het bladcrdak [c dicht wordt.

"Het liefst doe ik dat prcventicvc werk.
Dan weet ik daarna zckcr dat de boom
het weer ecn jaar of ticn zonder mij
kan stellen en dat hij gczond blijft. lk
ben er eigenlijk voorstander van {)111

niks aan homcn te docn. Maar dat kan

nicl.. Menscn willcn graag i6 ('r'6 omgc-

ving van groen wonen, waardoor bo-
men aanltetast worden of hinderlijk
worden. Er moet dus ingegrepen wor-
den, vaak ook vauwege de veiligheid.
De trehoeïtc aan een troornvcrz.arger
wordt groter naarmate de bcmtn dich-
ter bij de mensen staan."

Het eigen bedrijf vergt flinke iaveste-
ringen. Omdat hij in zijn Amerikaansc
tijd gezien had hoe daar speciale ma-

chines ingezet werden voor heÍ. werk,
schaft hij zich die stukje bij beetje aan.
In een gehuurde loods staan inmiddcls
een grote aanhangwagen, een stronken-
frees, waarmee boomstronken snel

verwijderd worden, een versnipperaar,
die korte metten maakt met takken van
gerooide tromen, diverse kettingzagcn
cn ook een trekker met uitsleeplicr
v<Nrr het rooien van stronken c:n het uit
de grond trekken van tromcn.

Aan het aspect veiligheid geeft hij veel
aandacht. "Het is een gevaarlijk vak.
Vaak hang je hoog in een boom cn
moet je zware takken vanuit een onge-
lukkige positie aïzagen en veilig op de

grond zien te krijgen. "Vandaar dus

stevige klimsets, louwen, stijgijzers.
standaard een veiligheidshelm op en

een "zaagbroek" aan, die het ondedijf
bcschermt tcgen een onverloopt uit-
schictende ketÍngzaag. "In Nede,rland

trestaan veel vclclrschrilten op het ge-

bicd van veiligheid en er wordt streng

gecontroleerd", aldus Willcm, "de AR-
BO-wct schrijft voor aan welke eisen
je spullen Ínoeten voldoen". IvÍocht er
toch icts fout gaan, dan dekt de WA-
verzekering allc schade die ontstaan is

lan ric iilgrrfldiiinlnct t,a;i iic upr:ilichi-
Í{cv()r.

tr{riogwerkers en ancler zwaar rnaterieul
wc,rsj{ gr;huurci. "Sorng ir liet veol eoed-
koper r:rn ecn bt-;i;m. Ínet een iroogwer-
kcr uit cle grt:rnd tc iralen, dan r.lat ic
<.lie hangen<l aan touwen in cle boom
lali yoor tak naar bcneden haalt. Het
klimwerk is ambachtelijk en kost dus
veel tijd, maar r,aak kan het niet ln-
ders omdat je mct. een hoogvrerker nu
eenrnaai niet in elke tuin kunt komen".

Een verdubbeling van de omzet in het
tweede jaar van het bestaan van zijn
heclrijf geeft aan dat zijn tredrijf in een
behoefte voorzie!.. "Het is zwaar werk
efl het is spccialistisch werk"" z.egt
Willem hierover. ".laarlijks is e'r een
groot aantal ongevallen roct ketÍingz:a-
gcn en verkeerd vallende of schc.uren-
de takkcn. ,Als ecn particulier zelÍ cen
hroom kapt zit hij bovendien nog we-
ken met de stam die in stukken ge-
zaagd rnoel. worden, met een onvoor-
stelbare hoap takken en met een
stront die uitgegraven moel q,orelen"

Bovenclien mor:t hij de overhlijfselen
dan zelf afvoeren. Ik kan zo'n klus in
ecn dag klaren, inclusief het afvoercn
van het hout, en als rnen clat vril laat ik
de houtsnippe rs achtcr. Die I<unnen
gebruikt wrtrden op paden en in cle

hordcrs. Zc houden het onkruid tegen,
houden het vocht irr dc hodem vast en
dragcn cJourdat zc vergaan L,ii aan de
i,errijking van de bodcm."

\\illem L:ssteedt veel aan<Jacht a:rn hr:t

Éieven \/an voorlichting aan tuinbczit-

trr-s" Vc'-il rJiaiisilÍ! llebh,-:n ,,,an oudstiel'
hun cigen snocimethcdcs cn die brengt
hij grazrg c-p de hoogte van cle nieuwste
inzichten. Veel van zijn beslissingen
over de wijze van uitvoeren yan op-
clrachten zijn gcricht op de langere
termijn. "Als jc de rnensen duidelijk
kunt maken \vaarom ingrijpen o[ niet
ingrijpen noodzakelijk is, staan ze er
achter. Verder merk ik dat rnen het erg
plezierig vinclt dat je snel langs komt,
dan een duidelijke offerte opstuurt en
ze de tijd geeft 0m er oyer na te
denken. Zijn gouden tip voor startende
hoomverzorg-ondernemers: "Snel rea-
geren, de klus snel klaren en altijd
z.orgen dat je de tuin nog dezelfde dag
schoon ea netjes achterlaat".

.lorien Joustra
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V/aterkerst Heveaklok luidt het nieuwe jaar in

Op oudejaarsnacht, of eigenlijk nieuwjaarsnacht, om half één kwa-
men ongeveer 60 mensen naar het Heveaveld om het glas te heffen
en elkaar een gelukkig 1994 te wensen.

Dit alles onder vrolijk klokkegelui van De foto geeft u een indruk van deze
onze eigen klok. Het enthousiasme van geslaagde bijeenkomst.
de klokkeluider was zo groot, dat de
klepel naar beneden kwam zetten. Karin Koppeschaar

Hebben boten hier rtu vottrang?

Nieuwjaarstoast bij de klokkestoel, door vandalisme was het licht helaas kapot.

-8- -9-



Heveadorper of Heveaan GeLriedsagent voor Heveadorp en f)oorwerth

Volgens Henk van der Belt, gebiedsagent in de gemeente Renkum,
gaat de burger er, na de reorganisatie binnen de politie, op vooruit
als het gaat om een beter en persoonlijker contact met de politie.
Van der Belt rvas eind november te gast tijdens de ALV van de
bewonersvereniging, waar hij de aanwezigen informeerde over de
nieuwe politie-organisatie die begin deze maand van kracht is gewor-
den. Met zijn uitspraak doelde hij op cle vervanging van de wijkagent
door de gebiedsagent.

23 november 1993.

Redactie van 't Heveaantje

1r. Munterlaan 15
6865 TC Heveadorp

Geachte Heveado.rpers,

Hierbij onze reaktie op het artikel- "Heveadorper of
Heveaan" van Richard van Oosterwijk in het laatste
Heveaantj e :

Terecht stelt v.O. dat het taafkundig klopt, dat
een inwoner van Heveadorp een Heveadorper is. Wij
zouden dan ook zeggen, laten wij dan van deze naam
uitgaan !

Het is natuurlijk onzi,n, om het met deze_lfde woorden
als v.O. te zeggen, om de naam Heveaan te gebruiken
voor een bevofkingsgroep, die j-n grote meerderheid
geen enkele binding had en heeft met de voormalige
Heveafabriek.

Met waardering voor het Heveaantje en vriendelijkegroet. ook namens mijn echtgenote,

D. J. HULSTEIN
Schefferiaan 48

6865 TB HEVEADORP
Tel. 085 - 337306

Binnen de gemeentc Rcnkum lopen er
vanaf begin januari niet meer twee
rnaar zes agcnten rond. die ioder met
het toezicht op een aantal dorpen
belast zijn. Dit houdt in dat Heveadorp
en Doorwerth een eigen gebicdsagent
gaan delen. De gebiedsagcnt is vrijge-
steld van het verlenen van assistentie
bij aanrijdingen of brandmeldingen en
kan zich volledig toeleggen op zaken
die de bewoncrs aangaan. "Onze"
gebiedsagent is Harry van Schoonho-
ven. Hij is benoemd voor een periode
van acht jaar en zal zich yeel in
Heveadorp laten zicn.
Kennismaking mct Harry Yan
Schoonhoven

Op 6 januari strikten wij Harry van
Schoonhoven voor een kennismakings-
gcsprek. Pas drie dagcn in dienst, was
het otlk voor hem een goede gelegcn-
heid iets meer te wcten te kornen over
ziin nieuwe rverkgcbied Ifeveadorp.

Harry is ecn diendcr rnet ccn langc
stilat van dienst. Begonnen in 1973 bij
de politie in De Bilt. verkastc hij in
19J9 naar de gcmeente Renkum. Hij

werd daar wijkagent. Na zes jaar ging
hij terug naar dc surveillance. In 1991

werd hij bevorderd tot brigadier, met
als functie wachtcommandant. Door de
reorganisatie bilnen het Nederlandse
politiekorps (het samenvoegen van de
gemeente- en rijkspolitie in éón organi-
satie) werd hij per 3 januari van dit
jaar gebiedsagent voor Heveadorp en
Doorwerth.

Wat hii moenccmt is zijn jarenlange

ervaring als rvijkagent in Rcnkum en
de eerstkomende tijd zal hli zich vooral
gaan toeleggen op het leren kennen
van zijn werkgebied en dc ruim ó000
bewoners daarvan.
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Waarin ligt nou eigenlijk het vcrschil
tussen de wi.ikagent en de gebieds-
agent? Harry van Schoonhoven: "Voor
de bevolking is het verschil niet echt
zichtbaar, rnaar een gebiedsagent heeft
intern meer verantwoordelijkheden. Je

wordt afgerekend op wat er in ie
gebied gebeurt. Vroeger droeg de

korpschef de verantwoordelijkheid, nu
de gebiedsagenl zelf. Dat maakt de
functie aa ntrekkelijk."

Als gebiedsagent is Harry het aan-
spreekpunt voor alle bewoners. Zii
kunnen contact met hem opnemen als
er probleme n zljn in hun omgeving. En
dat loopt uiteen van burenruzies, fami-
lieproblemen tot biivoorbeeld overlast
van baldadige jeugd. Ook kriigt hij
zaken aangereikt van de surveillance.
Je kunt dan denken aan drugsproble-
men of lieden dic bijvoorbeeld fietsen
stelen. Daar besteedt hij dan aandacht
aan. Op milieu-gebied wcrkt hij nauw
samen met de collega's die speciaal
daarvoor aangesteld zijn.

Wekelijks houdt hij een spreckuur op
het politiebureau: op dinsdagavond
tussen 7 en U uur kan iedereen
binnenlopen. Verder is hij in principe
op maandagochtend en van woensdag
t/m vriidagqochtend tussen 8 en half
ncgen telefonisch bereikbaar onder
rlummer 34 44 44. "Mocht trlijken dat
er behoefte is aan ecn spreekuur in
Heveadorp zclf, dan zal ik dat zckcr
nadcr bckiikcn". zcgt Harry, dic hct
niet ontgaan is dat veel }-Ievcanen
nlopperen dat zc altijd naar Doorwerth
uroeten als ze icts nodig hcbben.

Direct contact met en vanuit de bevol-
king is dus erg belangrijk. Zijn werk
bestaat voornamelijk uit bemiddelen en
praten. De doelstelling van de gebieds-
agent is het stimuleren van de zelfred-
zaa.mheid van de burgers. "Dat bete-
kent niet: zoek het z.elÍ maar uit, maar:
weet wat je zelf kan doen", z.egt Harry
met een lach. Waar het op neer komt.
is dat bewoners gestimuleerd worden
om eerst zelÍ een oplossing te vinden
voor een bepaald probleem. Dus eerst
zelf iets eraan doen, en dan pas de
politie bellen.

In tegenstelling tot de "wijkagent van
vroeger" heeft Harry altijd een bon-
nenboekje op zak. Als hij een verkeer-
sovertreding ziet, of als men z'n hond
los laat lopen (wat in de gemecnte
Renkum sinds de nieuwe Algeuene
Plaatselijke Verordening
bijna overal verboden is), zal hij zich
sorrs genoodz,aakt zien een bon uit tc
schrijven. "Meer repressie-elementen",
heet dat in politiejargon.

Hij beschikt over goedo ondersteuning
binnen de nieuwe politie-organisatie.
Een projectgroep van 17 vrouw/man
staat stand-by voor assistentie. Hun
hulp zal hoofdzakeliik worden ingeroe-
pen bij complexc problemen, die meer
(onderzoeks)tijd vergen. Daarnaast is

er 24 uur per dag een surveillance-autcl
actief in de genrcente Rcnkum.

Wij hoovcn dus niet te vre'len dat het
slechter wordt op lict gehicd van poli-
tietoezicht. Hoewel, de gebiedsagent
werkt in het rveckeinde niet. Althans

niet bij ons in de buurt. Als groeps-
contrnandant van de NÍE moet hij zijn
vrije zondag opoffcren om naar Vitesse
te gaan. Staat hij wel met z'n neus
vooraan, de IvIE krijgt' namelijk vrij-
kaartjes èn de beste plaatsen.

Hoewel ook dat een betrekkelijk
yoorrecht is, orndat het eerste en het
laatste deel van de wedstrijd altijd
gemist wordt. De plicht roept...

Jorien Joustra

Bereikbaarhcid politie

Einnenkort zal het politiebureau in
Doorrverth vanaf vijf uur 's rniddags
gesloten zijn. Dit houdt in dat u, buitcn
de kantoortijden, niet meer bij het
bureau kunt aankloppcn. maar nroct
bellen (tel.nr. 34 44 44).

Het telefoontje u,ordt dan doorge-
schakeld naar de meldkaner in
Arnhem, die de mclding doorgeeft aan
de surveillanten die in de buurt rond-
riiden. En die komen dan poolshoogte
ncnlen. Dit doet aan de bereikbaarheid
van de politic niets af

Snelheidsmeting Beeklaan

Onze gebiedsagent inÍormeerde ons over de uitkomsten van de snelheids-
meting die op dinsdag 7 december op de Beeklaan gehouden is.

Tussen B uur en 8.40 uur 's ochtends, een tijdstip dat in overleg met de
verkeerscommissie uit Heveadorp gekozen is, stond een radarwagen
verdekt opgesteld op de Beeklaan, ter hoogte van de Centrumlaan.
Gecontroleerd werden 62 voertuigen, waarvan er één te hard reed: 58
km/u in plaats van de toegestane 50 km/u. De bestuurder (pikant detai!;
een Heveaan) heeft inmiddels een acceptgiro in de bus gekregen. Ook de
twee bussen die langsreden werden gecontroleerd: ze reden 37 en 32
km/u. Hieruit blijkt dat het gelukkig meevalt met het gebruik van de
Beeklaan als racebaan, al is het natuurlijk maar een momentopname.

Wat wel opviel is dat er erg veel kinderen langsÍietsten zonder go'ede
verlichting op hun Íiets. Het gevaar daarvan is overduidelijk. Werk aan de
rruinkal rrnnr rla nr rdarc I

,12 -13-



Baby Bulletin

Schrijver
e je Irne

ls De famili
en zusjqgft,e

lr De famili
Rodney

lg De familie Daems
ntsje Renske

,ql

harte

geboorte van hun dochter

boorte van hun dochter

van hun zoon

9"

Wal ooiewoarl
Niks ooievqqr.
Gewoan, je we.+ wel......ll
€n loen werd ik geboren....,,....

.....,,e4 wel op 2ó )---61.r' 1993

Rod."y
Lcngte r 51 c;m,
Gewichtr 3245 gtam

M1i^ popo & manra zijn r

Peter a Raby Boltz.,
Jr..)Vlunterlaan 44,
6865 T€. Heveaàotp.

Moma & ik rqsten vqn 1í.3O iol 14,oo qur
en ol= papo vpii is rus* hij net ons mea.
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Het Reewild
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Hieruit blijkt dat maar weinig mensen
het verschil tusscn dc hertensoorten
weten. In de bossen van dc gemeente
Rcnkurn komcn allccn maar rceën
voor. En daarom lijkt het mij nuttig
iets meer over reeën tc vcrtellen.

Een ree kan onseveer 10 jaar oud
worden. De schofthoogte is ongeveer
70 cm. Hct maxinrale gewicht van dit
dier is onllevecr 30 kg. In de zomer is
hun dos roodbruin cn in de cltnkere
rnaanden van het jaar is hur vacht
bruin-grijs. Er zijn zelfs zwarte exem-
plaren. Dit zijn reeën die in Suriname
geboren zijn. Geintje. Dez.e donkere
exernplaren zijn ondcrsoorten. Elk jaar
vcrlicst dc recbok in dc hcrfst zijn
gewei. Dus is het voor een leek moei-
lijk het verschil in de geslachten te
ontdekken. Iv1aar daar de beesten me-
delijden hatlden met dc mcnsen, heb-
ben ze daar iets op bedacht. Want er
zit vcrschil in dc achtcrzijdc van dc
§eslachtcn. Hct is nict mtrciliik te on-
thouden-
De spicucl. dat is dc hcnanrinÍ{ van dc
achterzijde van die becsten. is wit. De
rcegcit hccft in haar spicgcl ccn plukic
haar dat op ccrl staartjc lijkt. De jagcrs

Boswachter, ik heb net een hert gezien. Regelmatig
vertellen bezoekers van de Wolfhezerbossen mij dit.
En steeds zeg ik dat zij jokken. Want er zijn geen
Edelherten of I)amherten in dat bos. Deze herten-
soorten komen verder op de Veluwe wel voor.

krijgcn. Ir4aar dit rliuuwc qcrvci is rlruui
verpakt in ecn lichtgrijzc bonÍlaag, ook
wel bast gcnr;cmd. Zodra hct gcwei
voltooid is, gaat de bast jeuken, en orn
daanan verlost te rvorden. schuurt de
bok zijn gewei largs ccn boonstam-
nretjc. En zo is, rnenccr wecr klaar
voor zijn seizoenarbcid, nl. vottrtplan-
ting.
Zo,Jra de hormonen wat gaan kriebe-
len, gaat de bok zijn gebied aÍbakenen.
Hij doet dit rloor uiddcl van Éleureil.
Want in de natuur zijr geuren crg
belangriik. Wij inensen hebben dat van
trun afgckckcn. En nu hecft nioeder dc
vrouw, c;tr vader te vcrloiden, dc hcur-
lijkste gculeÍi op haar lichaarn
gesproeid. El umdal dat vaak succes
had hebl--en de trcicu vun tle :,chcpping
ook ntaar lrcrsloten cr icts aarr tc docn.
ÉIct is daar<irn rrraar {ocd dat cr voor-
behtredsmiddelen voor de mensen zijn
uitgcvondcn.

Maar terug naar vader ree. Hii gaal
zijn gebied dus afbakcnen. Op ziin kup.
tussen ziin .i,;.,r'ci. en iir dc pttotics

llirprr;i licclt hij, ízii ook) gcurklieren
riïLt:,r. Zttdru ziia gci.'ic,d is uitgczet.
(Hiri- ricrker dc birk. dus tc grotcr zijn
gcbicd) wrijft hij ziju i{eurkliercn tus-
sert zijn gewei langs hicinc buompjcs.
U begriipt, docrr dat gewrijf wordt dc
boombast hcschadigd. Dit is vr..or ccn
grlcd waarnemer cluidelijk te zicn. De
hoogtc van de beschadiging aan dat
boouipje is ongcveer 50 cm. Tegeliiker-
tiid verwiideit dc bok mct zijn \'(,()rpo-
ten de bt.rveiilaaq van tle bosgrond.
Ook aal deze groiid z.itten. door de
geurkliercn aan zijn potvn, een geur.
Zo voorziet de h.,ok de greiis valr, z-ijn
getried met geurvlaggen. Dus kornt .Jr

nu een andete, rvat rrudei'e L,r:k, «rvcr

dic geurgrens, dal rrroet ds indringcr
cr wcl op rekenerr dat hii t onje kriiet.
Want door de homrcouwcrkiug wordeu
de reebtrkkcn org agressief. Bovendicn
hocft hij Bctrrl arrdure rttarr itr ziirr ierri-
toriunr nodig. Want potcntie hceft hij
g€no€9,.

Vaak vindcn cr hevigc gcvcchtert
plaats. Er vallen daarb;ii rrok rvul
gewondeu. Maar de rivalen zijn cr niet
op uit orn elkaar Íu doderr. Hut zijri

Élccn rnenscrl.
I\lcnsen. ir de vt.rlgcndc aflcr.cririu
vcricl ik u verder over hct boeiende
Icverr van het reewild. Nog cerr geluk-
kig nieuwjaar u allen toegcwcnst cn
rvccs zuinig op de natuur. We kuruen
er niet buiten. Tot een volgencle kccr"
Doei.

L. \,'os. - tt 
.

*\. 1(

r,t J'
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noefilcn dit ook wel een schortje. Dezc
spiegel heeft ook een functie. Deze kan
u.itgezet worden als er onrust is ondcr
de diercn. Ook bii het vluchten voor
een vijand is de spiegel duidelijk te
zien. Dus ze kunnen elkaar in het
schemerigle bos goed volgen. Vy'ant in
de winter-maanden vormerl de reeën
elen qrotere groep. Een groep, die dan
Reeön-sprong wordt genoemd, kan wel
uit tien of meer exeurplaren bestaan. In
de zomertijd is de spiegel slecht re
z.ien.
Het valt niet mce om reeón te ontdek-
ken in het bos, maar weet je bij toeval
een plaats waar zij uit dc dekking
komen om te gaan foerageren dan is
de kans erg groot dat u dczelfde bees-
ten op een ander tijdstip daar weer
aantrcft. want een ree is erg gebieds-
vast. In de zomer heeft de reebok ook
ccn lcrritorium. Dit in teecnstelling tot
de Edclherten. Dat zijn rocdeldieren.

Nadat in het najaar het gewei is afgo-
vallen, begint direkt dc opbouw van
cen nieuw. Via dc blocdbancn wordcn
de bouwstoffen wecr aangcvoerd. .lc
z.iet dat in dezc tijd (januari-fcbruari)
het nieuwc gewei al vtinn bcgint tc

-1(r- -1'7
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5. Wat is klein in Groning"n, ,u..-groot in. Waarom is de maan altijà zo bleekï
Wat kun je slecht zien, hoewel het
Wat heeft geen deur en geen raam en

Noordwi jk?

vlak voor je ogen
gaat toch open en

ziL'!

Van links naar rechls:
'l: vogels hcbben vleriqels orn le

7: hier kun je nrec horen

8. klein herlic
9. gal

.10. 
krppen krpcrr rrr een

'l 1: loerislen ... naar verre lanrjen

13 landbouwwerkluig

1 4 jong schaap

16. tlit roep je waur0cÍ je ie prln rloel

l7: zr-r koppig ccrr czcl

Van boven naar beneden:
'l 

: niel achlcr nraar ...

2. een sleulel rvaarrner: je clk slot opeflkrijgl
3: een zus varr konirrgin [iealrix
4: een antler woord voor errilcrd

5: zes nrin vill rs ...

6: ell min lwee is

1 2: een ander woord voor ellen en glad

I 5: vogellje.

dichr ?9. l{elke klok kan je vertellen hoe laar het is?10. Welke kousen ,oiden nooit uan nylon gemaaki?1. Welke pet maakt het meeste furu.i:2. WaL is het verschil tussen toiletpapler en een Mercedes?
]. Uit welke glazen kun je niet drinken?

14. l,Jie hoef t nooit zi jn neus te snuiten?
15. Welke pijp kun je nier roken?
16. Het is zwart, hót heeft een rood puntje en het vliegr

door de 1ucht. Wat is dat?7. Naar welk werk wordt altijd 1n het donker gekeken?18. Welke rozen groeien niet in <ie tuin./I9. hrelke uogelf leggen ÀÀ".-"ià.."120. Wat is vies a1s Àet rit i" en schoon als het zwart is21. Wanneer is drie en drie meer dan zes?
??. ly welke glazaen kun je het bÀste bler schenken?23. Welk jaar duurt maar àrie maanden?
?!. 9, welk paard kan men niet rijden?25. Wat is de sterkste drank?
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Nieuws van de Bewonersvereniging

Gelukkig nieuwjaar!

Het ligt vour de hand orr dit ecrste
bulletir in hct nicurve jaar tc bcginncrr
rnet de beste rvcnsen voor ecn hccl
goed 1994. Wij, hct bcstuur van dc
Bewonersvcreniging, zijn vast van plan
<»is ook in dit jaar u,ccr volledig in ie
zettsn vo<lr hct wel cn wce vau Hct'ca-
dorp cn haar bcwoncrs. U wect dat uw
inbreng daarbij orrmisbaar is! Zijn er
dus zakcn waarvan u vindt dat dc
vereniging daar aandacht aan moet
tresteden, bel, schri.if of kom langs trij
óón van de bestuursledcn.

Een good voorncmcn: wordt lid!

Wij mogcn ons gclukkig prijzen met de
grote betrtrkkenheid van veel
Heveancn. Dc overgrote ntcerderheid
is lid van onze vereniging cn kan daar-
door meetloerl van de veclheid van
zaken die hier georganisecrd worden.
Vuoral r.orlr de jcugd wordt veel op
touw qezet: lraaseicren zoekcn,
zwernrlen, schaatscil. Allemaal activi-
tciten die gratis, cn s()ms mct cr:r
heschciden eigen tri.idrage, uitsluitend

Dit bulletin houdt u op de hoogte van de

ontlvikkelingen, activiteiten en resultaten van

cle Bewonersvereniging Heveadorp en haar

commissies.

voor leden toegankelijk zijn.

Bent u nog Élccn lid? Meld u aan bij
peruringurecster Harry Beuker. tcl.
33 70 44, en u ontvangt van ons t:cll
acceptgirokaart. Een lidmaatschap kost

.[ 75,-, gezinsleden betalen ./ 5.- extra.
Overigcns is een t-,ijdrage pcr gezilslid
niet noodzakelijk voor het deelnemen
aan de activiteiten, maar elk lid telt
wèl mee voor onze subsidie I

Algemene Ledcnvergadering (ALV)

Op 29 november vond de zesde
ledenvergadering plaats. De opkornst
was helaas zeer gering. Het bestuur
heeft zich over rnogelijke oorzaken
beraden en komt volgend jaar met een
nieuwe. aantrekkelijke opzet en een
beter gekozen tijdstip, buiten.de sinter-
klaasdruktc um.

Vaste agendapunten als het verslag van
de vorige ALV's eu de .iaarrekenirrg,
alsmede een kleine wijziging in lict
Huislioudeliik Reglernent rl,erden toc-
gelicht cn goedgekeurd. De contributie
wordt dit iaar niet verhoogd. De

_)n_ 2l-

Dorpshuiscomurissie wcrd opgeheven
(lfelover kon u in het vorige Heveaan-
tjc een uitgebreide toelichting vinden)
cn de Kaartcomurissie, reeds een aautal
jaren actief, werd officieel ingelijfd.
Ook de Milieucommissie werd gcinstal-
lccrd. Zij houden zich bezig met dc
vcrvuilde grond die helaas op twee
l«rcaties in Heveadorp aanwezig is.
Voorzien van een deskundige adviseur
cn meÍ goede contactel met de ge-
rrrcente z\n onze belangen in ver-
trouwde handen. Op de agenda ook de
klokkestoel, die in het halve jaar van
zijn bestaan al twee kcer met gr of
geweld vernield is. Herstel zal in
lcbruari klaar zijn. Veel gesprekstof
lcverde de verkeerssituatie in en rond
ons dorp op.

Als gastspreker was aanwez\g de heer
\/an der Belt van de politie. Hij Iichtte
tlc uieuwe politie-opzet binnen de
gcurcente Rcnkum toe. Elders i-u 't
I{eveaantje staat een uitgebreider
r'crslag. Na dc bentterning van de be-
stuursleden en de rondvraag werd de
vcrgadering gesloterr. (ieïntcresseerden
kunnen vanaf 15 februari het vcrslag
irrzicn bij Mark van Buurcn. Ir. Mun-
tcrlaan 32.

Bcstuurssamenstelling 1994

Op de ALV tradcn Sybe NÍeijer, secrc:-
taris Wilma van de r Bruegerr er1

Baldrvin Cornelisse af . Vcrwelkourd
rr crdcn Michcl Koppcschaar cn Rotr
Zinncmcrs.

f)c bestuursfunctics zijn als vrilgt vast-

gesteld:
NÍark van Buuren - r,oorzitter, Brarn
Waterman - vice voorzitter,
Harry Beuker - perrningrneester,
Michel Koppeschaar - vice penning-
meester. Het bestuur vond Miriam
Engclen bereid de functie van secreta-
ris op zich te nemen. Bestuursleden
zijn Coby yar der Molen, laap
Bunschoten, Rob Zinnemers eo Jorien
Joustra.

Commissies

Ook binnen de conmissies is één en
ander gewijzigd. Hier volgen de aantal
gegevens van de (deels nieuwe) voor-
zitters. U kunt bij hen terecht rnet
vragcn. oprnerkingen en suggesties.

Activiteitencommissie - Berend Jan
Joustra, Noorderlaan 15, tel. 34 17 18
C\YS-commissie - Sybe Meijer, Beek-
laan19, tel.33 43 80
Groenclub - Sjef Janssen, Ir. Munter-
laan 52. Lcl.33 70 64
Kaartcommissie - Harry Beulier,
Noorderlaan 3, Lal.33 77 A4
Milieucommissie - Jaap Bunschotcn,
Middenlaan 38, rcl. 33 51 52
Verkeerscommissie - Bratr Water-
nran, Dunolaat 4L, tel.34 28 75

Schaatscn in Deventer

Op zondag 20 februari organisccrt de
activiteitencorntrissie nct als vrrrig jaar
cen schaatsfcstijn voil dc jcugd van 7
t/m 18 jaar op de Devcntcr kunstijs-
baan. Hopelijk rvordt hct nct zo'n
succcs als dc vorigc kcer! Een in-



schrijfformulier valt binnenkorL in uw
brievenbus.

Dorpsfeest 1994

Misschien is het een gocd idee om de
datum van het volgende dorpsfeest vast
in uw agenda te 'z,etLen: 27 augustus.
Er is nu wecr eens voor nó de vakan-
tieperiode eekozen, omdat gebleken is
dat veel mcnson crvoor vaak al druk
be'zet Àjn. Een enkelc introducee is
welkom, maar hct is vooral de bedoe-
lirrg er deze keer een besloten
Heveaans feest van te maken. Er zal
dit jaar alleen ccn swingend avondpro-
gramma zijn. Heclt u zelf nog leuke
ideeën of suggesties, dan zal de activi-
teitencommissie dcze graag van u ho-
ren.

Namens de bewonersvereniging,
Joricn Joustra

-')',

dr(Z*u
_De HazenakksÍ' Plètersbargseweg/Hazenakker 4

6882 DA O@terboek
teleÍoon
085 - 336838

::ï'ï..,,
Wij geven u. desgewenst. graag een

persoonlijk advies. Daarbij houden wij
rekening met uw persoonlijke smaak

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

enige is, waar u bij uw wijnaankoop op
moet letten.
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ktgement de Duno en gedeelte uitzichtkoepel
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Nieuwjaarsborrel

Op zaterdag 8 januari 1994 organiseerde 't Heveaantje de zesde

nieuwjaarsborrel voor Heveanen samen met de bewonersvereniging
Heveadorp. Traditioneel werd deze gehouden in "De Valkenier". De
opkomst was + 50 personen.

hun aanwezigheid kenbaar maakten.
Na het halen van een grote zak chips
door een der ouders bij onze rijdendc
winkel verstomde het gekwetter t;n
bleef alleen nog maar wat gckraak
over.

Al met al een geslaagde middag en een

traditie om ih stand te houden.

Dit keer ving de borrel op een wat
vroeger tijdstip aan dan gebruikelijk,
namelijk om half vier. Misschien was
het tijdstip de reden, dat men nict zo

massaal kwam opdraven, o[ had men
elders nclg nieuwiaarsreccpl.ies.

V<lor de aanwezigen was dit echÍ.er

geen belemmering. Onder het genot
van een (graLis) ct-rnsumptic en ecn
(door de Valkenier ve rstrekt) hapje,
werden er vele handen geschud.

Nieuwe bewnncrs, nog nauwclijks van
de feestdagen en de verhuizing
bijgekomen. vonden clkaar en
wisselden hun vreugd on leetl uit.

Dcze keer u,erd de rcceptie door zccr
veel kindcrcn bezocht. dic duideliik

Weg van
alle drukte

In onzc sauna kunt u allc drukte van dc

dag cven vergcten. U kunt zich in ccn

gezelligc orlgeving goed ontspanncn.
Ons lidmaatschap van de Sauna Alliance
is uw garantie voor optimale service cn
goede hygiöne. Gczondc ontspanning
vindt u in onze sauna.

sruwru**r\urunxcn

,4
í.J sauNa
C o, BAKENBERG

J.C..7,waan
llakenbergseweg 66

öill4 MK Arnhem
c 085-43 30 41
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Il.amon's Rariteitenkabinet

In deze serie laten wij u elke keer het één en ander uit de immense
verzameling van Ramon Berlauwt zien. Hij beschikt over een groot
aantal objecten die de geschiedenis van Heveadorp weergeven.
Velen van ons hebben dit al tijdens de tentoonstelling ter gelegen-
heid van ""75 jaar Heveadorp" kunnen bewonderen.

Dc foto's spreken voor zichzelf: dit zijn
cle heroemde Hevealaarzcn, dic al
rneer dan 4A jaar in het assortiment
van de Heveafabrieken voorkomen.
Betaalde je in 1950 nog .f 10,90 voor
ccn paar heren-werklaar?en; inmiddcls
kosten deze stoerc stappcrs .f 46,95. Ze

worden sinds 19ó0 vervaardigd in de
Heveafabriek te Raalte, zij het dat de

laarzen sinds 1963 niet meer alleen van
rubber 271n, maar ook van P\uC of PU
(poly-urethaan! een kunststof waar het

milieu-onvricndclijkc chloor is irirgc-
haald).



De laarzen worden gcmaakt op t;en

carrousel, een ronddraaiende machine
met mallcn in de vorm van onderbe-
nen. Over de vorm wordt een kous
aangebracht. waarna dc vloeibare PVC
of PU er overheen gespoten wordt. Na
het drogen wordt de bovenkant keurig
recht algesneden
waarna dc loorr"n
verpakt worden. Ecn
groot deel van de
produktic wordt geex-
porteerd.

In Raalte worden
uitsluitend laarzen sn
lieslaarzen gemaakt.
Het bedrijf is steeds
milie uvriendeli iker
geworden. Voor de
benodigde PVC wordt
voornamelijk PVC-
afval gebruikt. Het
zelf ontwikkelde pro-
duktieproces van de
PU-laarzen leverde de
fabriek in december
1993 een innovatieprijs
op van de Overijsselse
Ontu ikkelingsmaat-
schappij.

.Íorien Joustra

-26-
Babobank El

zaterdag 29 januari en

zaterdag 5 februari
is ons kantoor Doorwerth geopend van

1O.OO uur tot 14.30 uur.
Loop eens binnen en als u uw keuze hebt
gemaakt, kunt u dit meteen bij ons regelen.



Vandalisme!!

Vorige week zagen wij, rijdend langs het speelveld, 3 jongens van
hooguit 8 jaar 'spelend' onder de klokkestoel. Zij waren met grote
stenen aan het beuken op de glasplaten die de lampen moeten
beschermen. (Zij maakten kennelijk af wat anderen voor hen al
grondig gedaan hadden nl. het vernielen van de verlichting.)

Natuurlijk waren de jongens niet van Laten we op die manier met elkaar
plan hun namen te noemen toen wij verantwoordelijkheid dragcn voor ons
hcn in hun nekvel grepen. Maar na dorp!
onzc dreiging dat we wel eens even
met hun ouders kwamen praten, ren- Ada van Heest
den ze half huitrend weg. Rob Zinnemers

Op de bewonersvergadering van cnige
wekcn gelcdcn hcbben we kunnen
horen dat de verlichting van de klokke-
stoel r,ernield u,as en dat dit mogelijk
I 3000,- zor.r gaan kosten om dit te
reparcren. (icld uit de kas van de
vereniging, dus gcld van ons allcrnaall

Ook werd e r die avond tocqclicht
waarom er dit jaar gecn kcrstbr:om
mct verlichting kwam op hct speclveld:
de vcrlichting was v,;rig iaar vernieldl
Dit werd te duur.

Wij nemen aan dat er meer mensen
regelmatig getuige z)jn van 'spelende'
kinderen mct vernielingen als resultaat
en hopen dat ook zrj deze kintleren
hiervan zullen proberen te weerhou-
den. Bij voorkcur dat z.ij dit melden
aan de ouders. Van ouders hopen cn
verwachten wij dat ,/c eens uitvoerig
met hun kindere n praten over
vandalisme. (Ja, ook uw kind maakt
zich hier mogelijk schuldig aan!)

6862 DJ Oosterbeek
Telefoon 085 - 33 35 35

Herenstraat 25
3911 JB Flhenen
TeleÍoon 08376 - 6402
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l)c tsoekbabbel, «rf: is er nog iets leuks te lezen?

De leraar Duits <lie noemt ons'Kinder'
De trer"aar Frans zegt 'rnes enfants'
§{aar ik h*L' toch al verkering
Iln al rÍl loe [rammelant
Dus ik ben al lang geen kind rneer
\,Vaar zit toch hun verstand?

[k l"ren geen puber
Ik hcn gcen pulrer
lk tren geeÍï A-A-A-Ado-lescent"

I)it is een stukje van de songtckst die
l)aan tijdens ecn les Nr:derlands hecft
rllchreven. Misschien wordt het een
lril, rvant een rnuziekgroepje heeft zijn
tckst in tnee versies op rnuzick gczet:
,.rcrn roefversie en een geculte versic.
l)aan zit op de middelbare school, zijn
vcrkering met Jolanda is uit en dat is
('cn van de ergste dingen die je kan
overkomen. Swingende roefparty's, het
cindexamen, de steeds veranderende
clustermodetrends, het adviesbureau
voor leraren dat hii samen met klasge-
rrotcn opzet.... er z.ijn genoeg dingen
tlic hern het vcrlies van Jolanda doen
vcrgeten, zeker als hij Simone ontmoet"
t)cze belevenissen van Daan kan jc
lczen in nDaan verliest en verliefd',
ocn boek geschreven door Wim
Daniels.

Dit boek helr ik met vcol plczier gele-
zcn: vlot geschreven en heel oigentijcls"
lk had nog nooit van rocfparty's ge-

hoord on clusters kcndc ik alleen in
ccn andere betekenis!

Het leuke van lezen vind ik clat er
zoveel te kiezcn valt. Een beetje boek-
handel of bibliothcek heeft meer boe-
ken dan er bijvoorbeeld tv-program-
ma's zijn. Bockcn z,ljn er in allc soorten
en maten. Maar de kunst is natuurliik
om een bock te kiezen waar jij het
meest plezier aan beleeft. Saaie boeken
lezen is hclemaal niet leuk. Lezen is

pas leuk als je boeken kiest die jij leuk
vindt. En wat jij leuk vindt, maak je
zelf uit.

Om ie een idee te geven wat er zoal te
lezen is, heb ik voor deze Boekbabbel
een aantal boeken voor jongeren gele-

zen, boeken die ik leuk of mooi vind.
Misschien zit er een boek bii dat voor
jou ook de moeite waard is!

* We noemen hem Anna, een dik.
droevig boek, geschreven door Feter
Pnhl: N{icke is achtticn en sportleider
in een zomerkamp. [{et kamp is al een
week bcgonnen als Anders aankomt:
de onderlinge rangorde is inmiddels
uitgekristalliseerd en Anders, toch al



klerin l,otlr zi]n twaalÍ iaar, tndcryrted
r:n rilecht in sport, wordt het pispaallje
van iedereen. Dit |loek is ccn lange
trrief waarin Micke aan Anders uitle,gl
hr-:e het atrlsrnaal Írcgiaan is, waarom het
.zo E;egaan is, waanorn hijzelf sterk is en
Anders niet.

o Je heht uaij toch! cioor -ían-Simon
Mlnkema voigl cen aanl"al iongeren €n
volwassencn gedurencic cen korte tijd,
waarin veel gebcurt inet elk van hen
cn rnet de onderlinge relaties.

* Twee jongens, een mcisje door
Norma Fox Mazer en l{arry Mazer:
Tod wordt actrrtervolgd door ecn belof-
te die hij <leed tocn hij dertien was.
Amos Vaccaro reddc toen zijn leven
en Tod hee[t hem plechtig Lreloofd dat
Amos altijd op hem kan rc! nen als
hij hulp nodig had. Nu, vier jaar later,
doet Arnos een dringend berucp op
Tod. Hij rnoct hem in contact brengen
met Hilary, een meis.ie dat bij Tod op
school zit. Tod kan rrict wcigercn. maar
hij kan Amos ook dc waarheid nicÍ.
zeggen: dat hij zelf ook vcrliefd is op
Hilary...

* Gewoon niet doen! door Hadley
Irwin: Tracy heeft een grote zorg:
Stanley. 'fracy kent hem al eeuwen,
maar tegenwt-rordig baalt ze bchoorlijk
yan hem. Haar vrolijke, geestige, knap-
pe Sl.anley is op de middelbare schooi
een fuifnummer gewordcn en als hii
een drankje op heeft herkent ze haar
vriendje niet meer. Zou hii ook drugs
gebruiken? Tracey weet het nict zeker,

maar zc weet wel zel.:cr daí hij huip
nodig heclt.

Edith Ba_vens

Bihliotheek Doorwerth

Te koop:

S porlieve danrcsliet s ( mountainbike ),
I 5 versnellingen, nauweliik:; gebruikt.

Prijs: f 250.
I nlichtingen J orien J oustri!

*341778

tilillem Zevenbergen
Boomverzorging
N"C.H. arb. qualified

van Wassenaershcuycl 8ír
6862 XW Oosterbeek
o85 - 33.49.26

Snoeien
Rooien
G r oe iplaat sve rb e t e r in1,
('Ver)planten
Adviezen
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( iroenclub

In de bijclrage van de Groenclub deze keer
een originele l.lederlandse term voor het
franse "rrrilieu" en een beschouwing over de
traditie vÉrn het afsteken van vuur\ilerk.

Milieu

IJcn typisch Frans woord dat veel
stcrkere betekenis heeft gekregen in
vcrband met onzc leeforngcving. Vroe-
rcr werd dit woord in verband ge-

l,rachf met de sociale omgeving. Wat
lrr-'t laatste in kracht aan bctckcnis
heeft verloren, heeft het eerste in
liracht aan betekenis gewonnen. Wij
l'.cnnen eu gebruiken veel uit het Frans
;rfkomstige woorden. Milieu echter
:chept problemen met die dubbele
l,ctekenis. Milieu betekent: midden,
t:cntrum, sociale kring. Voor het woord
lccfmilieu hebben zij het woord: en-
vironnemcnt. De Duitsers hebben het
woord Umwelt, terwijl de Engeisen
tlaarvoor het woord environrnent ge-

bruiken.

ln Nerlerland wordt het woord leefmi-
licu praktisch niet gcbruikt" Ik zie ons
dus geen onderscheid maken tusscn
milicu en lcc'fmitrieu. Beide kunnen aan
vcrvuiling onderhevig worden. Ten
ccrste door radio cn tclel'isic. 'I'cn

lweede door bodem, lucht cn watcrver-
ontrcinigint.

In dit verband zoudcn wc eigeniijk hct
begrip BOLUWA rnoeten introduce-

ren. Boluwa zou het in ons germaanse

taalgebied gocd als woord kunnen doen
om daarmce beschadiging van onze
natuur aan te gcven.

Vuurwerk

Terwijl ik dit stukje schrijf moet het
vuurwerk nog worden ontstoken. Wan-
necr u dit leest is 1994 alwcer bijna
cen maand oud" Toch lijkt het me goed

nog eens even. al is het dan voorbij, bij
deze "traditie" stil te staan.

Deze traditie is noch van vaderlandse,
noch van Europese oorsprong. Het was
in Indonesie gebruikelijk het oude jaar
af te sluiten met een daverend en
langdurig vuurwerk. Waarom, zult u
zich natuurlijk afvragen. Dat deden ze

daar om de boze geesten te verdrijven.
U begrijpt natuurlijk wel dat kleine
boze geesÍjes met wat rotjes wegge-
werkt konden worden. Voor hardnekki-
ge grote boze gecsten moest groot
geschut in stelling worden gebracht.
Dat kostte die menser nogal wat. Zo-
veel zelfs, daÍ ze zich daarvoor in de

schulden staken. Vrouwen en kinderen
werden er voor verkwanseld. Hiermee
nog grotere boze geesten in huis ha-
lend. Dez.e traditie is door de ca.



200.000 voormaligc Indiö-gangers naar
Nederland overgc,bracht (niet dour
allemaal natuurliik). De Belgen en de
Duitsers beginnen het al aardig over te
nemen.
Wat moet ik met dit verhaal, zult u
zich afvragen. Wel nu, dat zal ik u
vcrtellcn. Wij Ncriorlanders steken ons
natuurlijk niet in tle schulelen om vuur-
werk te kcpcn. Dat hcbtren we eerder
gedaan. l)e rente op ollze staatsschuld
bedroeg vorig jaar 60.000.000 per dag.
Dat is hetzelfde tredrag als het bcdrag
dat wij vorig jaar, dus «tp de ovcrgang
van 1992 op 1993, in een klein uur tijd,
de lucht in bliezen. Ik ben benieuwd
wat de cijfers voor dit iaar aangeven.
En net als in Indonesië bouwen we een
nieuwe schuld op doordat wc de na-
tuur bclasten met honderden tonncn
ztyaar BOLU\rVA verontrr:inigde stof-
[cn. Geen gocd begin van hcf nieuwe
jaar dus.
Maar wat heb je dan als alter,iatief?
Eigenlijk niets, maar dat is vaak rnct
de dingen die je moet latcri. Of zullen
we dat eerst nog even bekijken. We
hehben nog een laar cle tiid.

Dc Grocncluh.

Groenclub

ZO rnàart Vr:oege vogelwandeting"
slartr parkeerplaats achter het
huís Fost én Enk, 7.00 uur

Uiterwazudenschoon maak :

26 maart: 9.30 uur infor:ratie te!:
337876 of 336578

V.O.F.VHRHOL'I-

TUINARTIKELEN

EN

HOUTBLOKKEN
VOOH OPEN HAARD

OF KACFIEL

div. soorten consurnptie
aardappelen
ook voor opslaE

.lhr" Nedi:rmeijer vln iiosenrhalweq 8l_

OosÍerbeek I ei. 08.5-314'1.18
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l)e kaartclub

ln ncven:hcr ei1 december werd weer stevig

-{*l<aai"; in

alvast er)rl

Nieuw. \\at

de Valkenier. In r-lecembei' werd

v0clrschOt genOmen op oud en

een vuunryerk. Met 35 kaarters in

noveml]er en 29 in dec*mber kan gespÍoken

worden van eerl aardige opkomst.

illl het kla.ieriassen lijkt Henk Holman
rl,gelrecht op de seizocnsovcr"winning
;rf Íc steverren. fulet ccn ecrstc eri vicr-
tlc plaats r.ieeC hij gocdc zakcn vtlor
irr:[ algcmeen ktra$serrrcnt. tsii hct iake-
,t;n bleetr< T. Ros in gmik; vorm te ziin.
l íij "rgunf lu,cc kcer op hct erepodium:
ijo ecn serste en twcedr: plaats kon hii
irrvrcdcn tcrugkliken op zijn prestaÍies.
l-.rat een ster vaak net zcr snel zakt als

:,lilut werd geïllustrecrd door Yvonne
r,an Guilik. \tas zij in september nog
ruim eerste hij het jokeren: in novem-
trcr ging het een stuk miudcr. Helaas
rvcrcJ zc laatste. Volgcnclc kr:sr wee r
ccrste?

Wic dc uitslagcn bekijkt rcl z,\cn dat
dcccmbe r de vuurwerkmaand is. Dc
rcsultaten lagen zcer dicht bii clkaar.

Van dc kaartcommissic ccn hcrichl varr

huishoudelijke aard. lu n:ci ,'vordt cr
nict gckaart op dc 23", maar op de 16".

Dit in verband rnet Pinkstercn.

Richard van Oosterviiik

Uitslagen:
novcmber:
kiaveriassen:
1" Flenk Í{ohnan
2. mevr. Mars
ll. M. v. Ginkel
F. mcvr. Krechting

jokeren:
1. Trudy Snel
2. T. Ros
3. Yvon Coimenero
P. Yvonnc van Guilik

dccember:
klaverjassen:
1. mevr. Vink
2. mevr. Pietersura
3. mevr. Krcchting
P. Sybe Meijer

jokercn:
l. T. Ros
2. Cobi r,.d. Molcn
3. .Ian Bakker
P" Antic Gcrrist

puntcn
54$1
4916
47$2

3598

fiunten
55

66
73

157

punten
5244
5204
4968
3950

punten
44
b]
69

1.12



Voor u gelezen
dank aan Ramon

in de Hevea Heraut van 1964 (met
Berlauwt)

ti,,, ti.l...).. Jr t(:"1'r,i.r

Àprovecho gustoso eI ofreciniento de la
Revista " ilevea ileraut " Dara, con ocasión del Àí1o

iiuevo, dirigir urr saludo muy carifloso ;; fraterno a nis
conpatriotas que trabajan en Ia empresa li.V. Rubberfa-

brieken ilevea, contribuyenrio ccn su esfuerzo personal

a aumentar e1 bienestar cie todos y el nrestiqio cie nues

rra nacria en el extranjero.

Hago votos pa-ra oue e1 Aio iiuevo Les trai-
qa sati-sfacciones -v' buenas noui-cias rie sus familiares
ausentes J que en su Lranscurso encuentren un Drogreso

y nejora en su vida personai, rateriai ; espiri-tual-,
ofreciéndome en eI cumotimiento de ni- nisión a tcdos y
a caria uno de eilos ccn tcoo afecto,

,e)
.losé .,.arrueI .iriei-., rircga

Smba j aoc;r Ce ii,snaÉa
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llecept

Met alle feestdagen nog vers in
geen recept meer zien. Daarom
tlat ik ken gekozen.

Hct kost ongeveer tien minuten voor-
bereiding en met een frisse salade is
hct zo gek nog niet.

Broccolitaart

Benodigdheden:
-5 plakjes diepvries bladerdeeg

-500 gram broccoli
200 gram Friese nagelkaas in plakjes
I cieren
I dl koffieroom
pcper, zout en selderijzout.

het geheugen kan ik zelf eigenlijk
heb ik het meest eenvoudige recept

Laat de plakjes bladerdeeg ca. 10 mi-
nuten ontdooien. Rol ze uit en bekleed
er een pievorm (doorsnede 24 cm\
mee. Kook de broccoli 5 minuten in
weinig water met \ilat zout. Laat goed

uitlekken. Schep de broccoli, afgewis-
seld met de kaas, in de vorm. Klop de

eieren los met koffieroom, zout, peper

en selderijzout en giet het eimengsel
over de groente. Bak de taart in 35

minuten in een voorverwarmde oven
op een stand van 200"c. Eet smakelijk!

Karin Koppeschaar.
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ZONNECENTER-

LUPAR
Utrechtseweg 100

6862 AP Oosterbeek
rel. 085-33 6629

Openingstijden per januari i1994
Zeven dagen per week open

ma t/m vr: 09.30 - 17.00 uur
18.30 - 22.00 uur

zat.erdag en zondag: 10.00 - 11 .00 uur
(echter zondaq al1een op afspraak)

Da !,24o{rncaïona{ +h exctl"auíxix$

Brasserie -
s Maandags gesloten

Restaurant de Valkenier
Oude Oosterbeekseweg B

Doorwerth/Heveadorp
c 085-336423

Allerbeste wensen
voor 1994
Piet, Teunie en
medewerkers

Eind januari begin
februari hebben wij
weer een nieuw
ó la carte menu

voor koude en warnrc buffetten, voor bruilt-tften, vergoderirtgcn, recepties ertrcriaardager, _ piet-en Tàunie Fortuin

Automobielbedriif Hooii er b.v.
NU OOK OFFICIEEL KIÀ DEÀLER

Champagne
voor de prijs

van prik.
KIÀ sephia van af f 279OO,=

TEYEruS RUIME KEUZE IN OCCAS'OruS
Lebretweg 68 - 686f ZZ Oosterbeek

leleíoon085-342037 Telefax0SS-335967


