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Van de redactie

We naderen met z'n allen weer het eind van het jaar,
met Sinterklaas en kerst en fraaie herfstkleuren. Het
is daarom niet verwonderlijk, dat in deze tijd Llw Fleve-
aantje zowel voor sinterklaas als voor de kerst zal
verschijnen. Kopij voor het kerstnr.rnrmer zien wij graag
voor 1 december in onze bus

Voor cleze aflevering hebben wij van de redactie in
ieder geval niet te klagen gehad over de hoeveelheid
kopij; er is zelfs een ekstra blad toegevoegd om het
allemaal kwijt te kunnen!

VeeI is geschreven over de boswandelingen met de heer
Vos (en mevrouw Snijders niet te vergeten). De heer Vos
heeft daarbovenop nog eens een artikel over het ont-
staan van de Seelbeek geschreven; hij heeft aangekon-
digd dat er een vervolg op komt.

Sinterkl-aas heeft inmiddels via een invulformulier van
zich laten horen en daarom zit in deze aflevering een
prachtige kleurplaat getekend door Roel van der Molen
die de kinderen aan Sinterklaas op de Westerbouwing
kunnen geven. Sint. zal dit zeker zeer waarderen.

Ron van nuilekom heeft ons twee gegarandeerd overheer-
Iijl<e recepten toegestuurd dus dames én heren: aan de
slag en smullen maar.

Van de heer Sondaal ontvingen wij een briefje met het
voorsLel een ruilochtend of -middag voor planten en
zaaigoed t.e organiseren. Afs er mensen zijn die daar
wat in zien, laat ze dan even kontakt met hem opnemen.

onze dank aan alle inzenders van leerzame en/of onder-
houdende stukjes en illustraties. Wij hopen dat het
níet een éénmalige opleving is maar dat wij ool< in de
toekomst uw stukjes binnen zullen zien stromen.

Het -\ggpqlcygllgg

NevensLaande brief van de
politieke partij "Gemeen-
tebelangen" is een gevolg
van een gesprek dat een
delegatie van l-ret koepel-
overleg heef,t gehad met
diverse fracties van poli-
tieke partijen vertegen-
woordigd in de Gemeente-
raad van Renkum.

Al-leen de V.V.D. fractie
kon ons niet eerder ont-
vangen dan op 11 november
(de volgende fractieverga-
dering).

P"v.d.A., D 66 en Gemeen-
tebelangen konden zich we}
vinden in de wensen van
het dorp, maar waren ook
van mening dat de belangen
van de kunstenaars niet
genegeerd konden worden.

De C.D.A. fractie daaren-
tegen vond dat het gebouw

verkochL moest worden. Dat
er geen vor:rzieningen in
Heveadorp zr)n, komt omdat
I{eveadorp eigen}ijk niet
bestaat, maar een wijk is
van Doorwerth.
DaL was althans de st-rek-
king van het betoog van
één der C-D.À. raadsleden.
De inwoners van deze v]ek
Iangs de Seelbeek moeten
voor andere voorzieningen
dan het posten van een
brief dan maar hun heil
zoeken in Doorwerlh of
Oosterbeek.
Een ander raadslid uit
deze fractie verLefde ons
nog min of meer vertrouwe-
lijk dat Vredestein hem
dest j. jds pe rsoonl i j k wel-
1000 m2 bouwgrond (mis-
schien wel 2000 m2 ) te
koop had aangeboden, maar
dat hij daarop niet was
ingegaan. Er zouden nafire-
lijk geen voorzieningen
komen in Heveadorp wist
hij toen al. Zo hoor je
nog eens wat!
Hetzelfde raadslid "grap-
te" overigens ook nog dat
wij het schoolgebouw mis-
schien wel samen met het
SIÀK zor:den kunnen l<open.
Een dul:belzinnig gr:apje,
daar we inmiddels wet"en
dat het SLAK dit. gebouw
niet kan kopen" Wijzelf
hebben claartoe vanzelf-
sprel<encl ook geen ilroge-
1ijkheden.
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Zou het gerucht dat er ook
nog andere gegadigden zJ-jn
dan toch op waarheid be-
rusten? Waarom sPeelde men

bij het C.D.A. dan geen
open kaart?

Opmerkelijk was verder nog
dat de C.D.A. wethouder,
cle heer Boekhorst, staande
de vergadering bij herha-
ling wist te vertellen dat
het besluit om de school
te verkopen a] door de Ge-
meenteraad was genomen.
Het was aI een raadsbe-
sluit !

Bij navraag bleken andere
fracties zich daarvan
niets te l<unnen herinne-
ren. Wel vond tenslotte
de C.D"lr. f ractie de Pro-
cedure (wijze waaroP wii
at maandenlang aan het
Iijntje zijn gehouden)
niet netjes. HoPelijk
brengt ons bezoek aan de
V.V.D. fractie wat meer
duidetijkheid.

Overigens: de V.V.D. wet-
houder, de heer Bruggeman,
schreef ons op 21 sePtem-
ber l-988, (na onze open
brief) dat hij met betrek-
king op het schoolgebouw
OP KORTE TER}'TIJN CONIACI
met ons zou opnemen.
Tot dusverre hebben we van
deze bestuurder nog geen
uitnodiging ontvangen.

I,lisschien kunnetr eventuele
C.D.A. en V.V.D. leden
onder onze lezers hun
licht eens opsteken L:ii de
besturen van hun afdelin*
gen.

I4ocht het onverhooPt toch
komen tot verkooP van het
gebouw, dan blijft de
enige mogelijkheid die heb
clorp nog rest, de nieuwe
eigenaar duidelijk te
maken dat het zich zal.
verzeLten tegen iedere
wijziging van de "PubIie-
ke" bestemming varl de
Seelbeekschool.
Tenslotte IijkL heb ons
raadzaam ons niet te laten
uitspelen tegen he1- SL,AI(.

"A]s twee honden vechten
om een been loopt de derde
er gauw Íttee heen".

E. Pitstra.
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Belangenvereniging van
Eigenaren Woningen Seel_
beekdal -

Opiniepeiling inrichting
verblijfsgebied.

Zoals aangekondigd in het
Heveaantje nr. 2 zullen de
leden van de verenigingen
naar hun mening worden
gevraagd over de uit ver-
kee rsve il- igheids-oogpunt
meest gewenste inrichting
van het verblijfsgebied in
het dorp. De leden van de
Belangenvereniging van
Eigenaren Seelbeekdal
kunnen hun mening kenbaar
maken op de eerst volgende
ledenvergadering op 29
november aanstaande.

Er staan 4 mogelijkheden
open:
1. Het verblijfsgebied

inrichten als wr:onerf .

2. Het inste]-l-en van een
30 km-z6ne binnen hel-
verblij fsgebÍed.

3. De inrichting van het
verblijfsgebied lal-en
zoals het nu is.

4. Geen mening.

In het l{eveaantje nr. 2 is
uitgebr:eid ingegaan op de
voor- en nadelen van de
diverse opties. r:ijdens de
vergadering op 29 novenÈer:
l<unnen de l-eden hr.rn voor-
keur in volgorde van wen-
selijkheid aangeven op de
presentielijst. In de loop
van de vergadering zal dan
het standpunt van de Be-
langenvereniging kunnen
worden geformuleerd. Dit
zal- dan het vertrekpunt
zijn voor afstemming met
de andere verenigingen en
voor verder overl-eg met de
gemeente over een nadere
verkeerstechnische uitwer-
king om te komen Lot een
veiliger dorp.

W. Hoosemans.

Bslangenvereniging llevea-
qqrp.

Op de ledenvergadering
die wij 25 oktober j .1.
gehouden hebben waren
uitgenodigd:

het C.A.I. (Centrale
Anterrne Inrichting )

vertegenwoordigd door
de heren van Maanen
de wijkagent de heer
Puiman.

Wij gaven het woord a1s
eerste aan de heer van
Iv1aanen. Hij vertelde in-
houdelijk iets over zijn
bedrijf in Veenendaal, de
voordelen van het kabelnet
en verklaart dat iedere
inwoner hieromtrent fo}*
dermateriaal toegezonden
krijgt. De mogelijkheid
voor de bewoners bestaat
om voor onbepaalde tijd
het huidige pakket, te
weten de Nederlandse en
Duitse zenders te blijven
ontvangen in plaats van

kabel voor onbepaalde
tijd. Dit kan niet bij
woningen waar nog geen
kabel ligt.Burgemeester en
Wethouders van de Gemeente
Renl<um moel-en toestemming
geven voor verhoging boven
f 11,25 per maand en we1
in het geval van algemene
loon- en prijsstijgingen,
hogere omzetbelasting,
hogere BumarechLen, zen-
deruitbreiding en neLaan-
passing. Voorts beslissen
Burgemeester en Wethouders
welke netten toegevoegcl
worden boven het aangebo-
den pakket van 13 zenders.
Wij hebben al- kunnen mer-
ken dat er mede door di-
verse gestelde vragen
aktie ondernomen wordt
door C.A.I . Renkum, onder
andere het aanleggen van
kabel-s in het dorp (al dan
niet naar woningen). Er
bestaat een kleine kans
dat we rond de jaarwisse-
ling a] kabeltelevisie
hebben, maar dit hangt
sterk af van het weer.
Op' hetgeen waL de wi jl<-
agent verteld heeft komt-
de redacti.e nog terug.

!,iij kunnen dus stellen dat
deze vergadering de moeite
waard was te bezoeken. Er
waren dan ook 4L personen
aanwezig.
Er is besloten om over te
gaan naar l- ledenvergacle-

-1--6-



ring per jaar in plaats
van 2.

Wij willen de l-ezers van
dit blad in kennis stellen
dat ons secretariaat ver-
anderd is van adres. De
nieuwe secretaris is Ria
de Jager, Middenlaan 26.

Wij willen Marijke van wie
Ria de taak l'reeft overge-
nomen ook via deze weg
bedanken voor al het werk
wat we samen mochten doen
en we wensen Ria veel
succes toe in haar nieuwe
functie -

Tevens wil- ik ook nog een
oproep doen aan de lezers:
ltlochten er mensen zijn clie
voor deze wintermaanden
ideeën hebben voor ont-
spanning zoals birrqo,
kaarten of iets anders
laat het ons dan wetr:n. Er
kunnen ook nog sl-eeds
mensen geplaatst worclen in
het feestcomité; heeft. u
interesse geef u dan op.
Verder wens il( ieclerreen
een fijne Sinterklaas Loe.

Namens de Belangenvereni-
ging Heveadorp,
S.Mei jer, voorzj-tter.

Kunstenaars in de SeeI-
IËe-FsChooI. -

Het lijkt mij wenselijk
dat, nu de Seel-beekschool
als gebouw erg in de pu-
bliciteit staat, er wat
meer informatie wordt
gegeven over de huidige
bestemming ervan.
Nadat het gebouw zí)n
bestemming als school-
kwijtraakte is op initia-
tief van de oud-wethouder
en loco-burgemeester jonk-
heer O.E.C.M.I. van Nispen
tot Pannerden, de school-
in gebruik genomen door
een aantal beeldende
kunstenaars.

Eén ervan, Evert van der
Mo1en, werd tevens beheer-
der van het pand. Hij is
als grafisch vormgever al
meer dan tien jaar werk-
zaam in Heveadorp en heeft
verschiflende expositie-
ruimten ingericht onder
andere in kasteel Groene-
veld en in het oorlogsmu-
seum in Overloon. Hij
verzorgL tevens werk voor
museum Booymans in Rotter-
dam. Pauline Wittenrood
maakt vooral litho's en
etsen en is bestuursl-id
van de Stichting Kunstuj-t-
leen in Arnhem. Ad Gerrit-
sen is een internationaal
bekend kunstschilder. Zij
beiden hebben een atelier

in de schor:l-. Tensl-otte
werkt de beeldhouwer Arno
van der Mark in de school,
samen met zijr-r medewerker
Albert Goederenmond. FIet
werk van Arno i s oncle r
andere te zien in de l:,eeI-
dentuin van Krö]Ier Miil-Ier
in Otterlo. Hij exposeerde
in Keulen, Basel en Pa-
ri.js. Momenteel- is hij
bestuurslid van de Stich-
ting ronds voor Ïreeldende
kunsLen, vormqeving en
bouwl<unst in Àmsterdam.

Nadat Evert van der ltlolen
vader was geworden van
twee kinderen, verhuisde
hij heel begrijpelijk naar
ziln geztn in Arnhern. Zijn
atelier heeft hij behouden
en het beheer droeg hij
over aan zijn broer Geert
die musicus is.
Ialij mogen ons in Heveadorp
verheugen op een groep
hardwerkende jonge kunste-
naars, die de school op
voorbeeldige wi jze beheren
en gebrr.riken.
Wist u trouwens, clat wij
in ons dorp nog een bekend
beeldhouwster huisvesten,
namelijk mevrouw El<a Kelk-
Thoden van Velzen, weduwe
van de scl-rrijver C.J.
Kelk?

Dat de bewoners van het
sterk uitgebreide dorp
initiatieven ontplooien,

-9-

Uw eigen supermarkt

i n de buurt

Van de lvlolenallee 5, Doorn,ertlr
Tel. 085-332324
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is een van de secundaire
gevolgen van deze uitbrei-
ding en va1t te waarderen.
Iulaar me.n is op de verkeer-
de weg om buiten gebrui-
kers oil, aanspraken te
doen gelden op de Seel-
beekschool -

Ik wens de actieve dorps-
bewoners succes met hun
plannen, maar laten ze
geen andere belangen daar-
mee schaden of doorkrui-
sen-

Met el-kaar samenl.even in
een kl-eine gemeenschap met
zoveel variëteit vraagt om
tolerantie en wederzijds
begrip voor soms tegen--
strijdige belangen. Dat
ei.st soms veel- overleg.
Laten we zuinig zj.jn op
ons cultuurbezit en trots
zí)n dat Heveadorp zoveel
waardevolle kunstenaars
onderdak mag verschaffen.

S.K. van Huijzen,
Middenlaan 44.

Een beetje geschiedenis
van ons dorp.

Voor ik daar mee begin wil
ik mijzelf even voorstel-
len. Mijn naam is Luc Vos,
52 )aar oud, werkzaam bij
het gemeentelijke politie-
korps. Ik doe mijn werk
daar bij de surveillance-
dienst. Een klein deel
daarvan besteed ik aan het
toezicht op de naleving
van de milieuwetgeving. Il<
werk daarbij saruen met de
gemeente, provrncle,
Rijkswaterstaat en het
A.I.D. Ik ben gehuwd met
een lieve vrouw en heb
twee kinderen, Le weten
een dochter van 22 jaar en
een zoon van 17 jaar. }tijn
hobby is de natuur in het
algemeen en ik ben bij de
r .V.N. natuurgids. ook
geef ik dia-avonden en
tevens ben ik nog partt-i-
me-toezichthouder bij de
Vereniging tot behoud van
Natuurmonumenten in Neder-
land. Ik hou toezicht- in
de Wolfhezerbossen, het
Bennekomsebos, het Otter-
losebos en soms in het
natuurgebied van de Plan-
ken Wambuis.

l4aar nu mijn verhaal over
de geschiedenis van ons
dorp.
Orn een beetje inzicht. te
krijgen over zijn ontstaan

moet ik met. u terug naar
de pré-historie. Trek uw
winterjas of jack maar aan
en ga met mij terug naar
de voorlaatste ijstijd,
ruw geschat tussen de
300.000 en 200.000 jaar
geleden.

Door bepaalde klimaatom-
standigheden breidden de
gletschers in Noord-Europa
zich steeds meer uit en
kwamen zuidelijker dan
ooit l*e voren. De meest
zuideli-jke begrenzing lag
tijdens het hoogtepunt van
de ijstijd (het Saalj-ön)
ongeveer op de lijn l{aar-
lem-Nijmegen. Ons dorp
1ag dus aan de zuideJ-ijke
grens van deze gigantisctrre
ijsmassa's. Volgens des-
kundigen -want ik was er
toen ook nog niet- waren
de ijsmassa's wel 100
meter hoog. U l<unl- ziclt
weI een voorsLelling maken
hoe breed die ijsbongen
waren. Gaat u maar met
een beetje helder weer op
de Duno staan en l<ijk dan
in de richti.ng van Nijme-
gen. In het dal tussen de
Duino en de heuvels van
Nijmegen heeft waarschijn*
lijk ook zo'n tong gele-
gen. Volgens de geleerden
bevonden zich ook ijston-
gen in het cla} van de
IJsse] dus vanaf Aruhent
naar ZwoJ-le, want wie uit-

De Seel-beekschool (Bron: Archíeffoto Arnhemse Courant)

-10- -L1-



de richting van Deventer
over de autoweg naar Am-
slerdam richting Apeldoorn
rijdt, zl-et dat. deze weg
Iangzaam oploopt naar het
zogenaamde Vel-uwe massief .
Aan de westzijde van onze
gemeente ziln de hoogten
zichtbaar van Wageningen
en Rhenen.
Deze heuvels noemen wij
stuwwall-en. Deze wallen
ontstonden omdat de gewel*
dige i j stongen de grr:nd
opstuwden. De Erond be-
stond uit verschill-ende
Iagen. Er bevond zich
zand, grind, l-eem en klej..
Deze lagen waren al voor
die ijstijd aangevoerd
cioor de rivieren, zoals de
Ri jn en de Ivlaas . Deze
rivieren stroomden voor
die ijst.ijd door het te-
genwoordige lJsseLrlal.
Door de stuwwallen werden
de rivieren gedwongen l-run
loop te veranderen en na
die tijd zochten zij hun
weg naar de Noordzee. De
Noordzee was in die tijd
een onbeduidende plas
water. Het waterniveau was
ongeveer B0 tot 100 meter
lager dan tegenwoordig.

Nadat het stuwwallenland-
schap zich gevormd had,
werd de temperatuur weer
dragelijker in deze stre-
ken. Dat ging natuurlijk
niet van de ene op de

andere dag. Daar gingen
weer duizenden jaren over-
heen. Langzamerhand ont-
stond hier een tr:endrage-
hied. Omdat de temperatu-
ren stegen ontstonden door
het smeLtwater van de
ijsmassa's beken en rivie-
ren. In die tijd l-eefden
hier de nu uitgestorven
dieren zoals de Mammoet-,
het Reuzenhert en de Wol--
harige Neushoorn.

Zo'n l-10.000 en 1.20.000
jaar: geJ-eclen begon de
Iaatste ijstijd. wog één-
maal zou de l<oude geduren-
de tienduizenden jaren
toeslaan. Dit keer bereil<-
te het landijs ons land
niet.
Tot ongeveer J-0.000 jaar
was de temperatuur wisse-
lend, soms was het hier
een poollandschap en dan
weer ontstonden er berken
en derrnebossen. In de wat
warmere perioden kwamen er
eik, hazelaar, es en haag-
beuk voor.

Tijdens de koudere perio-
den werd dit land ook
geteisterd door zandstor-
men. Deze zogenaamde dek-
zanden tref je nog aan in
deze omgeving. De stuwwaL-
len vormden in deze omge-
ving een grote kom. In de
luwte daarvan bleef het
dekzand liggen.

Op de heide bij Wolfheze
is een ander landschap,
wat licht golvend, in
tegenstelling tot de wat
ruwere en scherpere vormen
langs deze stuwwallen. Al-s
men onderzoek verricht op
de Wolfhezer hei zal men
deze dekzanden aantreffen
terwijl in de omgeving van
ons dorp de grondlagen,
door het opstuwen door de
ijsmassa's, diagonaal in
het landschap liggen.

Tijdens het afgraven van
een deel van de stuwwal
bij de renovatie waren
deze diagonale grondlagen
duidelijk te zien. Door de
stijgende temperaturen,
vormden zich in deze stuw-
wal-Ien beek jes, r,aarlangs
het smeltwater zich een
weg naar een rivier zocht.
Door deze erosie (uitslij-
ping) ontstond onder ande-
re het Seelbeekdal; dit is
duidelijk waarneembaar. In
deze dalen bevond het
grondwater zích dicht

onder de oppervlakte en zo
ontstond daarbij geholpen
door mensenhanden de SeeL-
beek. Wat er verder ge-
beurde in deze omgeving
zal- ik u in de volgendq
aflevering vertellen.

Indien iemand wat meer wil
weten over dit onder-werp
of andere wondere gebeur-
tenissen in de natuur kan
hij met mij contact opne-
men.

f,.Vos
Middenlaan 50
Tel. : 335654.
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Wijnad wijncommissionairs wijnimpoíeuns

Wijnproeveri j voor [Ieveanen.

Op zaterdag 10 december van 13.30 uur tot 17.00 uur is
er een wijnproeverij georganiseerd bij wijnkoperij cie
Zwart speciaal voor bewoners van Heveadorp.
René de ZwarL zaL dan uitleg geven bij verschillende
wijnen welke dan ook kunnen worclen geproefd. tndien u
ook komt, vu1 dan onderstaande strool< in (of schrijf
het over)en lever deze in bij de redactie, dan weten
wij hoeveel bezoekers er komen.

Invulstrook. Jd, ( ik )71r1i ) kom(en) op de proeveri j.

Nàam:

Adres:

Aanta-l personen:

-r4-

)

)

)

)

lgqr_Lelgslgge_ls _ inzake
uitritconstructies Beek-
laan.

Tijdens de jaarlijkse
ledenvergadering van de
belangenvereniging Hevea-
dorp, z:_jn door de heer
Puiman, wi j l<agent Hevea*
dorp, de voorrangsregels
betref f ende de Beel<-Laan
met de daarop uitkomende
zijwegen behandeld, omdat
hierover nog onduidelijl<-
heid heerst bij de bewo-
ners.

À1le verkeer uitkomende
uit een zijweg op de Beek-
l-aan moet voorrang verl-e-
nen aan het verkeer dat
zich op de Beekl-aan l:e-
vindt.
De Beekl-aan is een openba-
re verkeersweg waarop 50
km per uur gereden mag
worden. Wel moet men voor-
zichtigheid in acht nemen
bij kruisingen, splitsin-
gen en bochten en bij
voetgangers ( spelende kin-
deren! ) op de rijbaan.
De politie is evenwel
gerechtigd namens artikel
25 van het strafrecht een
proces verbaal op te maken
wanneer iemand van wie zij
menen, dat deze door on-
hoorbaar rijgedrag de
veiligheid op de weg in
gevaar brengt dan wel de
vrijheid van andere wegge-

bruikers / vot>Lganqers be-
l-emmer:t, ook al houdt deze
persoon zlch aan de toege-
s[ane maxinn:m sne]heid.
Klacl'rt.en hi-erom1-rent l<unL
u melden bij de wachtcom-
mandant dan we.l de wijk-
agent.

De uitritconstruclies
voldoen niet aan de geJ--
dende eisen, maar L-r-Lijven
drempels in verband meL de
doorlopende sLoeprand.

Het parkeren van auto's op
de Beeklaan in plaat-s van
in de daarvoor bestemde
parl<eerval<l<en is toeqe--
staan, ondat er geen par-
keerverbod geldt. Eventue-
le kfachten hierover kunl-
u indienen bij het Koe-
peloverleg, die dit pro-
l:leem kunnen voorleggen
bij Burgeneester en We1--
houders van de Gemeente
Renkum.
Hetzelfde geldt voor de
Itliddenlaan uitkomend op de
Oude Oosterbeekseweg; het
verkeer op de Oude Ooster-
beekseweg heeft voorrang
op het verkeer komende van
de Middenlaan.

Namens de redaktie,
Ria de Jager.
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Wi-st- Lr al dat een aantal
llnrrtbewoners uit de I r .

Ivlunl-erlaan maandelijks
l:ijeen l<omen bij restau-
rant "De Vafkenier"? Vast
nog niet, want in eerste
instantie hebben wij door
middel van mondelinge
overdracht andere bewoners
gevraagd. Met dit artikel-
tje willen we graag een
Lrreder publiek bereiken.
llensen die zin hebben om

één keer per maand op een
ongedwongen wilze met
elkaar in contact te komen
nodigen wij dan ook harLe-

lijk uit hierbij aanwezig
te zijn. We komen iedere
eerste vrijdag van de
maand van t 17.00 uur tot.
t 19.00 uur bij elkaar in
de Valkenier. Al-s eerste
gelegenheid noemen wij de
aangeklede "nieuwjaarsbor-
rel" te houden op vri. jdag
6 januari 1989 van 1 17.00
uur tot + 19.00 uur. tlet
eerste drarrkje is gr:atis.
Wij rekenen oLr uw l.:omst!

Nadere informatie bij:
Inel<e Hoekerswever
Ir. Ilunter}aan 32
t.e1: 336806

Oude Oosterbeekseweg 8
6865 VS Doorwerth (Heveadorp)

Tel. 085 - 33 64 23,'/]o!rrrr,ort,.l ,9o '/o//,n)r't,tt "

Restaurant "de Valkenier"

heeft een gedaant-everwisseling gehad en
daarom zijn wij vanaf 14 november a.s.
weer dagelijks geopend, maar dan voor
lturch en diner vanaf 1i-.00 uur.

Tot ziens aan onze gezellige bar of otrze
zithoek rond de open haard.

Reserveren onder tel. 085 - 336423

-16- -fi-

De Seelbeek.

Zoals u wellicht. gelezen
(Hoog en Laag) of zelf ge-
zien heeft, is door een
aantal mensen, werkzaam
bij een vrijwi-Iligersorga-
nisatie begonnen met de
schoonmaak van de Seel--
beek. Er is allerhande af-
val verwijderd, zoals ste-
nen, stukken hout en pa-
pierafval, vaak door kin-
deren erin gegooid. Het is
jammer dat het in korte
periode aI zo vervuild is.
Bij de reconstructie van
de heek zijn er destijds
zwerfkeien ingelegd en er
is een watervallet. je in
gemaakt; zowel van het
watervalletje als van de
zwerfkeien is vrijwel

niets meer over. Waar zi.jn
deze keien gebleven???
Natuurlijk j.s het voor
kinderen leuk om te vissen
in de beek, maar dit is
toch echt niet de bedoe-
ling, er zijn al zeldzame
plantjes vertrapt.
Er wordt door deze mensen
een beroep op u gedaan de
kinderen hier niet te la-
ten spelen daar al heL
werk anders voor niets is
geweest. als we hier met
ons allen gehoor aan ge-
ven, kunnen we straks ge-
ni-eten van een mooi sl-ul<je
natuur.
Tevens danken wij cle vrij-
willigers voor httn inzet
voor deze opknapbeurt-.

R. van Muilekom.
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Boswandeling.

L4 September hebben 18
kinderen een natuurwande-
J-ing gemaakt. De heer Vos
en mevrouw Snijders hebben
verschillende flora en
fauna laten zien en ver-
Lelden hierover. fris Rox
en Martine de Weert hebben
hier een leuk verslag van
gemaakt.
Aan het eind van de wande-
ling hebben de kinderen
een papier meegekregen,
waarop blaadjes, takjes,
kegels en stammen waren
geLekend. Ziln ju1lie
achter de namen gekomen?
Hier zijn de antwoorden.

Bladeren:
1. Zomer- of inlandse eik
2. Amerikaanse eik
3. Es
4. Lijsterbes
5. Esdoorn
6. Haagbeul..
1. Beuk
B. Vlier
9. Hazelaar
10. Kerseboom
1L. Paardel<astanje
12. Tamme xastanje
l-3. Itleidoorn
14. Linde
15. Berk

Takjes:
1. Weymouth
2. Fijnspar
3. Grove den

4. Douglas
5. Larix
6. Hem]-ock

Kege1s:
1-. Fi jnspar
2. Grove den
3. Weymouth
4. Larix
5. Douglas
6. Heml-ock

Stammen:
1. Grove den
2. Robinia (acacia)
3. Amerikaanse eik
4. Spar

24 September was er de
wandeling voor volwasse-
nen, ool< deze keer was de
heer Vos de gids. ltet is
de bedoeling, dat er een
nieuwe wandeling georgan-i-
seerd wordt.

Hierbij dank ik mevrouw
Snijders en de heer Vcrs,
die ondanks de drukl<e
werkzaamheden tijd vrij
hebben gemaakt voor cle
wandelingen en de zwerfaf-
val-aktie.
De zwerfafvalaktie zal.
weer ffio-ucl,en worclen op 1-0

clecember on 10 - 00 rrrrr,
verzameten op Schefferlarnn
26. Wij rel<enen weer op uw
hulp.

Ineke van Rheenen.
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Poslvandeling van 24 sep-
tember net de heer Vos-
oo[-ïïa-jàar vraqen wij
Vanwege het druilerige
weer en de magere opkomst
(waar waren de anderen die
zich hadden opgegeven?)
Lresloot de heer V«:s met
ons een kleine ronclwande-
ling te doen. ALlereerst
drul<te hij ons een takje
in de handen wat door een
dier beschadigd was. Na
vele keren raden bleek
het van een ree te zijn,
die zijn gewei aan het
"oppoetsen" was.

Verder vertelde hij enorm
veel over de struil<en,
bomen en planten in cle
omgeving, waar ik normaa_l
gesproken voorbij zou zijn
gelopen. Ook had hij aar-
dige anekdotes over het
ontstaan van de naturrr-
Helaas moesten we onze
wandeling wat inkorten,
omdat het plotseling ging
stortregenen. Er werd ons
nog wat materiaal aangele-
verd van zi1n grootste
hobby (de natuur en gids
zi jn bi j de I.V.N. ) . vot-
claan en l<letsnat keerden
wi j lruiswaarts.

Wij kijken uit naar de
volgende wandel_ing met
hopelijk wat mooier weer.

N. Meijer Cluwen.

Sint Nicolaasoptocht.

Sint Nicolaas weer ons
dorp te bezoeken met een
rondrit door l-Ieveadorp en
een samenkomst. van Sint en
onze kinderen van 2 bot 9jaar in de zaal van de
Westerbouwing.
Al]e kinderen van 2 tot 9jaar zull-en daar welkom
zijn. De toegangskaart-en
ziln te verkrijgen begen
een vergoeding van f 7,50
per kind.

De belangenverenrglng
Heveadorp en de belangen-
vereniging van eigenaren
woningen "Seel-beekdal"
stellen aan de kinderen
van hun leclen een gratis
boegangskaart ter l:eschik-
king.
Voor aanmelding van deel-
name zijn huis aan huis
inschrijfformrrlieren ver-
spreid met nog meer infor-
matie. Als u deze nog niet
hebt ingevuld doe het clan
di rekt -

De feestcommissie.

belangenverenrglng
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9p jacht
naar zwerfafval-

Op B oktober j.I. verza-
melden zich een aantal
enthousiaste vri jwiIli ge rs
op de Schefferl-aan. Reden
van deze bijeenkomst was
het opruimen van het
zwerfvuil- in de bossen
direkt rond Heveadorp.
Op initiatief van het
I.V.N. ( Tnstituut voor
Natuurl:e sche rmi ngseduca-
tie) was hiertoe in heb
eerste nurnmer van het
Heveaantje een oproep
geplaatst. Na een kop
koffie toog de groep van
rond de 10 personen de
bossen in. Voorzien van
prikkers, handschoenen en
vuilniszakken werden de
stroken langs de wandelpa-
den afgezocht.
Veel zwerfvuil- was reeds
onder de he rf stbl-ade r en
verscholen, maar nog ge-
noeg bleef zichtbaar.
Van alles kwam men tegen,
oucle schoenen, plastic
"buizen, kabels, f lessen,
plastic zal<ken, blik jes ,
bekertjes en zelfs een
autoband en een rijkelijk
gevulde Iuier.

Hel, schoonmaal<gebied reik-
te tot 200 à 300 neter van
I{eveadorp, met name rond
de Seelbeek en de Duno. In
twee uur tijcl hadclen de

deelnemers per persoon
minimaal een goed gevulde
vuilniszak opgehaal-d,
binnen 5 rninuLen loopaf-
sband van hel- dorpl De
intensief gekrnril<te wan-
delgebieden rond kasteel
Doorwerth en de bossen
rond de Westerbouwing
zullen ongetwijfeld nog
meer zwerfvuil herbergen.
Extra aanclacht hel:ben de
deelnemers besteed aan het
bosperceel tussen de Hun-
nenschans en de Dunol-aan.
De hoeveel-heid r,rriI was
hier dermate groot dat de
groep hiervoor een extra
zaLerclagochtend uittrok.
Het merendeel van het
afval hier werd gevormd
door bouwmateriafen.
Het Gelders Landschap en
de Genteente Renkum zijn
als "br:heerders" van de
gereinigde percelen de
groep waardering verschul-
digd. Want éón ding werd
bij deze opruimaktie wel
cluideli jk, beide beheer-
ders doen weinig aan hun
bezit. Op deze wi jze gaat
het beheersprincipe van
'natuurlijke verwilder-
iag', mede dc,or vervlri--
ling, over Ín verloede-
ring.

Pau] de Bruijn,
deelnemer opruimaktie

-24- -25-

Sauna "De Bakenberg"-

Reeds tien jaar exploite-
ren Jos en Víillemien Zwaan
sauna "De Bakenberg" aan
de Bakenbergseweg in Àrn-
hem en in die jaren hebben
zí) een goede naam in
Arnhem en omgeving opge-
bouwd. ïn 1986 nog hebben
zi1 de sauna uitgebreid
met een openluchtzwembad,
dat 's zomers en ,s win-
ters tot 31 graden wordt
verwarmd.

Opvallend is dat er veel
mensen uit de eigen omge-
ving naar de sauna konen.
Volgens Jos en WiLlemien
komt dat door de filosofie
die zi) in hun bedrijf
hebben. Sfeer vinden zij
zeer belangrijk en zi)
spreken dan ook niet van
klanten maar van gasten.
Zij besteden vee] ti_jd aan
een goede begeleiding,
zodat iedereen optimaal
verkwikt naar huis gaat.

Wat is nu eigenlijk een
saunabad? De sauna is een
eeuwenoude Finse badmetho-
de die kort samengevat aIs
volgt in zt)n werk gaat:
Men begint het saunabad
met het nemen van een
warme douche. Vervolgens
neemt men plaats in de
saunacabine. Een saunaca-
bine is gel-reel van hout en

binnen de saunacabi.ne
ireerst een temperabuur
van 90o celsi-us. Door deze
extreme warmte begint. men
a1 snel te transpj.reren.
Na een verblijf van onge-
veer tien minuten in cle
saunacabine volgt een
afkoelperiode en een rust-
periode.

De belangrijkste effec[en
van de sauna zijn verkwil<-
king, ontspanning en het
verl<rijgen van een gevoel
van welzj-jn temidden van
het dagelijkse werk en een
gehaaste Ievensstijl.
Aangetoond is dat het
saunabad een zeer heilzame
werkinq heeft op het hart
en c1e bloedsomloop. Verder
heeft de sauna een gunstig
effect op allerhande kwa-
len zoals rheuma,
gewrichts- en spierpijn,
astma, winterhanden en
-voeten en stress.

Sauna moet je echter erva-
ren. Het is een heerlijk
gevoel om el_ementen als
warmte, kou en water op je
lichaam te laten inwerken.
Na een saunabad voel je je
als herboren et1 een bekend
Fins spreel<woord zegt ciat
een vrou\'r' twee uur na een
saunabad op haar mooist
is.

Jos en Willemien Zwaan.



Vegetarische schotel:tiffi
]lsrsqie4elr
1% dI olie
L ui (gehakt)
4 stengels brleekselderij
( fijn gesneden)
L teentje knof l-ook (ge-
perst )

1 blik tomaten + 400 gram
250 gram groene l-inzen
2 eetlepels sho1ru (gÍezou-
ten soja saus)
% t.heelepel peper
9 d] water
500 gram au-bergines
zout.

l},§i,:Phq@§p

r, de_Fpye.legg:
2 eieren (losgel<lopt)
1L dI cottage cheese
Om af te maken:
ZeeElepefs gemalen parme-
zaanse kaas.

Bereidingj
Verwarm 1 eetlepel van de
ol-ie in een pan en fruit
hierin de ui. Voeg sel_de-
rij, knofl-ook, tomaten en
tomatensap, linzen, sho1ru,
peper en water toe. Dek de
pan af en laat alles 50
minuten pruttelen. Snijd
de aubergines Íntussen in
plakjes, hestrooi- ze met
zout, leg ze L uur in een
vergiet en dep ze dan
droog met keukenpapier.
Verwarm wat van de rest
van de olie in een koeke-
pan en hak c'le aubergines
hierin, met een paar tege-
lijk, aan beide kanten
goudbruin; voeg indien
nodig meer olie toe. Laat
ze uitlel<ken op keul<enpa-
pier. Bedel< de boden van
een ondiepe, ovenvaste
schaal met het linzenmeng-
sel, leg daar een }aag
aubergineplakjes op. Ga zcr
cloor en eindig met auber-
gines. Metlg de ingredi-
ënten voor de bovenlaag,
voeg naar smaak zout en
peper toe en stort het
mengsel over de aubergi-
nes. Strooi de kaas erover
en }aat de moussaka in
een voorverwarmde, matig
warme oven (180o, gasstand
4) in 30-40 minuten goucl-
bruin. Dit recept is voor
4 personen.
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I r-qvqlqeel§s_vissglglel
y!9!_4_!9rE9!9n:

I"grs4lll!e!:
Voor cle boui]lon:
enkel-e visgraten ( liefst
van tong)
1ui
3 eetlepels gehakte krui-
den (peterselie, selderij,
kervel )

4 dl water.

Voor de visschotel:
1ui
3 eetlepels olijfolie
2 teentjes knoflor:k
2 stengels bleekselderij
1- grote, groene paprika
% Iiter blik tomaten
L\ dI witte wijn
500 gr gefileerde vis
(griet, kabeljauw, schel*
vis )

100 gr gepelde garnalen
1 dl slagroom
enkele druppels l_abasco
snufje cayennepeper
gehakte peterselie
(eventueel- enkele ongepel-
de garnalen) 

"

Bereiding:
Breng de visgraten met de
gehakte ui, de kruiden en
het water aan de kc,ok, en
laat het 30 minuten zacht-
jes koken. Zeef de
bouillon door een fijne
zeef en bevraar ltem. Maak
de ui , l<nof look, bleek-
selderij en papri}<a sctroon
en hak of snij het in
l<leine stuk jes. Verwarm
in een braadpan de o1ijJ:-
olie, bak hierin de groen-
te tot ze doorschijnend
zi1n. Voeg de tomaten en +
1? dI van de bouillon toel
l:reng deze aan de kook en
laat het 5 minuten koken.
Voeg de wijn en visfilets
toe en laat al"les t 6
ninuLen zacht jes kol<en.
Laat de garnalen j_n de
saus warm worden. Roer de
room erdoor, breng rJeze op
smaal< mel- tabasco en ca-
yennepepel: en garneer het.
gerecht eventueel met
ongepelde garnaJ_en en
gehakte petersel_ie. Lel<ker
met rijst.

Eet smakelijk!

Ron van lluilekom-
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Voor u gelezen in de Arnhemse Courant

lloek over fabrieksdorpen geeft beeld
van \ilonen en vyerken in Heveadorp
M,.t rlc huisvesting van ,den ne-

,1, r 11,r.,1 *..Ln.-er" was het de
v,,r rr:(. e('uw droevig gesteld. Erbar-

'rr, 
lLtl!r' woonomstandigheden wa-

', rr lrr.t rlt.cl voor de lagere klassen.
\'.rrr wonrngwetgeving was nog
1.,, rr',1r1.1ks. Als er al iets aan wo-
rrrrrl,l,orrw voor de arbeiders werd
1,, , l.r.rrr. rlrrr gebeurde dat op tnitia-
tr, I v,rrr fabneksdirecteuren, die
rlr r.r11 lrrrn personeel dicht bij het
1,, ,lr rrl wrldcn hebben.

,t.rrr lrtt begrn van deze eeuw
.,rl..l, rr(lrn de íabrieksdorpen, zo-
,r1.. Il.vr.rrdorp in de gemeente Ren-
l,rrrrr lr.t.nrlcrt tsikker beschrijft in
.t t,.1.r,r.., dc holen der menschen,
-.r'\'r'u v:ur dcze dorpen. Hij keek er
r,rrrrl. :prirk or met beweners over
lr..t wr)nen en werken in zo'n beslo.
trrr lir.nrccnschap. Met zijn boek,
,l,rl lr.rr aantal fragmenten uit de
t,, :r lrrulcnis van de fabriekwo-
rrrrr;'lrrnrw belicht, vril hij de aan"et
Ir.vcn tot meer waardering voor
,L rr. rpccifieke vorm uit dejongere
N, rlcr landse bouwkuxt.

[ ]c tlcschiedenis van Heveadorp,
,l.rl rrrlrrrldels is uitgegÍoeid tot een
lrrxt. wrxrndorp op een scfutterende
krkrrtrt., begon feitelijk in Hooge-
r.rrrl. waAr de Groninger Wilhelmi

I Goed.e worungen, gotendeets
fiet rietefl happm in Engebe land-
huisstijl.

een mbberfabriekie had. Hii kwam
in 1914 in het bezit van een deel vm
de HeerLijkheid Doorwedh. Omdat
uitbreiding in Hoogezand er niet in
zat. werd de fabriek een jaar later
verplaatst naaf de gemeente Ren-
kum. Wilhelni, die de arbieders zo
dicht mogelijk bij het bedrijf wilde
hursvesten. gaf architect RothuÈen
opdracht 143 woningen te bouwen.
Het werden goede woningen, gro-
tendeels met rieten kappen in En-
gelse Imdhuisstijl. Daaruan zijn er

in 1984 een aantal gerestaureerd en
op de monumentenliist geplaatst.
Behalve arbeidenhuizen versche-
nen er op het terrern ook luere hu-
zen, bestemd voor werknemers op
hoger niveau en directie.

In zijn boek laat Leendert Bikker
een van de bewoners aan het
woord. Het is Piet Jansen (57), de
oudste in Heveadorp geboren inwo-
ner, die een beeld schetst van de ar-
beidsomstandigheden en de sociale
controle (de directeumwouw deed
om negen uur het licht uit), de tijd na
de oorlog en de wederopbouw.

In Heveadorp is de afgelopen ja-
ren veel gebeurd. Jammer is dat
Bikker aan die ontwikkeling voorbij
gaat. Het voormaiige fabrieksdorp
heeft nu een exclusieve status; er
zijn in korte tiid 200 nieuwe wonin-
gen gebouwd. Eeu klein deel in de
sector woningwet, maar het gÍoot-
ste aantal wordt gevormd door de
premiekoop ea wije sector.

-Hol!!s, D. hol.n drr Bush!n., ffi
uitgayc vrn uitgovoiii SOU. ir oon lor!n3.
wó.rdig book dat 4n schokl.nd bsoid
gesrt v!n dc woon- on warlomstlndighÈ
don Y!í tlchlig islr golodcn.


