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Beste Heveanen,

Fluitende vogels en uitlopende planten kenmerken de
lente, een periode van nieuw leven en volgens een oud
spreekwoord gaan alle vogeltjes volgende maand een ei
leggen (mannekes inkluis?). Laten we hopen dat een
mooie lente voorafgaat aan een mooie zomer, zodat we
ook jaar met nog meer voldoening van "oÍrs" gÍoen
kunnen genieten. Het volgende Heveaantje maken we
weer in de zon!
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Het volgende Heveaant je verschijnt 18 juni 1994, de
sluitingsdatum voor inleveren van kopij is:

23 mei 1994

Brasserie - Restaurant de
's Maandags gesloten

Voor koutle
verjaardagen

en warnrc huffetten, voor

Valkenier
Oude Oosterbeekseweg I

Doorwerth/Heveadorp
c 085-336423

Het voorjcnr is hU
uitstek de tijd voor
lamsvleesgerechten.

Nu de lente is aan-
gehroken kunt u
weer genieten van
onze verse asperges.

hruiloften, vergaderingen, recepties en
Piet en Teunie Fortuin

-1-



Autocentrum

PETER BOEKHORST v.o.f.

Auto sc h ad e e n o nd e r ho ud sbed r ijl
tevens levering van nieuwe- en

ge bruikte auÍo,s

Xllngolboelrryog 5a b

C862 vÍ O@torbeet

Tsl: oa5-340{@

b,e-g.: 08385-r00r I

Fu: oa5-3t10o1

Autotel: 0A-52943100

Wij zijn gespecialiseerd in alle soorten

autoschadeherstellingen. Hierbij maken wij gebruik van
een spuit/droogcabine en Sikkens autolakken. Alle

kleuren worden door ons zelÍ gemaakt.

Bij reparatie gratis leenauto en teruggaaf van eigen

risico bij eigen schuld.

Op bezoek bij...

Voor de WD was het Wim Schoon-
derbeek en op de PvdA-lijst prijkten
Martijn Oomhes en Marian van der
Meijs. Martijn, die als enige Heveaan
op een verkiesbare derde plaats stond,
wordt op L2 aprrl officieel geinstalleerd
als gemeenteraadslid. De lange weg die
hiertoe leidde begon in Heveadorp en
voerde hem via jongerencentrum Lijn
50 in Renkum en het gemeentelijke
PvdA-bestuur r.aar het pluchc (of is
het ongebleekt katoen?) van de raads-
zetel. In hem beschikt Heveadorp over
een waardevolle, enthousiaste man, die
Heveadorp en haar bewoners een
warm hart toedraagt en zijn sporen in
onze gemeenschap ruimschoots ver-
diend heeft.

Martijn kwam in december 1987 in
Heveadorp woncn en zette zich van
meet af aan in voor het dorp. Het
begon met het lidmaatschap van een
werkgroep die zich op verzoek van de
drie verenigrngen bezighicld met de
inrichting van het Heveaveld. Vanuit
het Koepelovcrlcg kwam in de loop

Martijn Oomkes, llÈ1,eaan en raadslid

Op de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsver-

kiezingen in Renkum prijkten de namen van

maar liefst drie Heveanen. Je moest ze wel ken-

nen, want de naam Heveadorp als woonplaats is

bij de gemeente nog steeds onbekend.

van 1988 het idee een dorpsfeest te
organiseren om te vieren dat de nieuw-
bouw in Heveadorp een feit was. Hij
maakte deel uit van een groepje en-
tlousiastelingen die voor eigen reke-
ning en risico met deze opdracht aan
de slag ging.

Deze club bezorgde Heveadorp zomer
1,989 een dorpsfeest dat klonk als een
klok. Martijn bewaart goede herin-
neringen aan de rommelmarkt die toen
gehouden werd om geld te verdienen
voor het feest. "Mijn hele huis stond
vol met dozen spulletjes die verkocht
moesten worden, een enorme pu;n-
hoop, ik paste er zelf nauwelijks meer
bij in', zegt Martijn. Gelukkig voor
hem boden twee leden van de or-
ganiserende club aan de ravage te
helpen opruimen. Het hele avontuur
liep ook financieel goed af, vooral
dankzij de grote drankomzet. Van het
geld dat over was werd een volleybal-
net en ballen gekocht. Nog steeds kan
iedereen die dat wil deze spullen via de
vereniging lenen.

a
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Na het eerste dorpsfeest ontstaat de
Bewonersvereniging Heveadorp. Mar-
tijn komt in het bcstuur en wordt voor-
zitter van de gloednieuwe Activiteiten-
commissie. Drie dorpsfeesten en een
zeer geslaagde "75 jaar Heveadorp"
viering latcr (een evcnement dat de
activiteitencommissie halverwege de rit
van initiator Paul de Bruijn overnam)
stapt Martijn eruit. Vanuit het Koepel-
overleg was hij al enige jaren be-
stuurslid van de Stichting Sociaal Cul-
tureel Werk. Deze Stichting kreeg
najaar 1991 van de gemeente het groe-
ne licht voor de bouw van jongercn-
centrum Lijn 50 in Renkum en Martijn
wordt voorzitter van de bouwcommis-
sie. Nu is hct het jongerencentrum dat
al zijn vrije tijd opslokt. Maar het
gebouw komt er: op tijd cn binnen
budget vindt in september 1992 de
opening plaats, een prestatie waar
Martijn terecht trots op is.

In de luwte die dan ontstaat, komt hij
terecht in het PvdA-bestuur van de
gemeente Renkum. En als hij in de-
cember 199, de ALV van de bewo-
nersvereniging Heveadorp bezoekt,
kruipt het bloed toch waar het niet
gaan kan. Het bestuursvoorstel het
streven naar een dorpshuis voor He-
veadorp op te geven stuit op bezwaren.
"Zornaar zeggen dat je crmec ophoudt
is zonde, wij vonden met een aantal
mensen dat cr eerst gekekcn moest
wordcn of cr toch ecn mogolijkheid
bcstond om dat dorpshuis cr te laten
komen", aldus Martijn. Zljn crvaring
met Lijn 50 bezorgen hcm het voorzit-
terschap van de Dorpshuiscommissic.

Die een jaar later moet melden dat het
dorpshuis er niet komt. "Maar niet om
financiële redenen. De exploitatie was
sluitend te krijgen. De bezwaren van
de omwonenden van de twee geschikte
lokaties, het Heveaveld en het school-
plein aan de Middenlaan, gaven de
doorslag."

Ondertussen stortte hij zich volop in de
politiek, waar hij begin '93 gevraagd
wordt voorzitter te worden van de
commissie die het verkiezingsprogram-
ma gaat samenstellen. De vijf leden,
onder wie wethouder Brandsma en
fractievoorzitter Menno van der Velde,
praatten met talloze mensen om een
goed beeld te krijgen van wat er in de
gemeente speelt. "Een zeer hectische
tijd", aldus Martijn, "ir een paar maan-
den moest het programma klaar zijn.
Dat betekende hard werken". De in-
spanningen van de commissie resul-
teren in een helder en duidelijk pro-
gramma. Martijn: "Zelfs een CDA-lid
complimenteerde ons met het eindre-
sultaat". Zrin inspanningen worden
zodantg gewaardeerd, dat hij op een
verkiesbare plaats terecht komt.
Zonder er nu een politiek praatje van
te willen maken ('t Heveaantje houdt
zich verre van partijpolitieke betrok-
kenheid), vroegen wij Martijn toch
naar een aantal programmapuhter.r die
voor Heveadorp van belang zijn. Als
eerste noemt hij een punt waarop de
verschillende politiekc partijen binnen
dc gemcentc cen ongcveer eensluidcnd
standpunt hcbben: de verkeersproble-
matiek. Meer aandacht voor dc veilig-
heid van fietsers en voctgangcrs, met

name op de routes van en naar de
scholen. Tweede punt is de "planvo-
rming buitengebied", het landschapsbe-
leidsplan. Leuk detail: een van de
opstellers is Heveaan Anthony Mar-
celis. Hierin wordt getracht alle natuur-
gebieden buiten de bebouwdc kom (in
onze directe woonomgeving zijn dat de
Valkeniersbossen, de uiterwaarden en
de Duno) meer in relatie tot elkaar te
brengen. Je moet dan denken aan
oversteekplaatsen voor het wild om
van het ene in het andere gebied te
komen. De afsluiting van de Fonteinal-
lee is een voorbeeld van het realiseren
van een betere aansluiting tussen bos-
gebied en uiterwaarden.

Een derde punt is het streven naar
meer overleg met buurten en wijken
om hen meer verantwoordelijkheid te
geven voor hun eigen wooncmgeving.
Sociale ysrnisuwing. "Je kunt dan
denken aan zaken als groenbeheer,
straatverlichting en wegenonderhoud
die in overleg met de bewoners ge-
pland en uitgevoerd worden. Kernpunt
is dat de bewoners rclÍ zich uitspreken
over hoe ze de beschikbare budgetten
besteed willen zien. Dit is een grote
omschakeling in het politieke denken,
en ik ben er voor deze lijn voort te
zetten", lcgt Martijn uit. Ecn goede
organisatie van de bewoners is hicr-
voor ecn verciste. Volgcns Martijn is
zdn opzet voor Heveadorp zeker haal-
baar dankzij dc actieve yslsniging en
dc Grocnclub.

Het ontbreken van een direkte busver-
binding tussen Heveadorp en het cen-

trum van 0osterbeek is Martijn een
doorn in het oog. Veel voorzieningen,
de muziekschool, winkels en uit-
gebreide sportaccomodaties waar de
bewoners van Heveadorp op aan-
gewe;zet zijn, staan in Oosterbeek en
zijn per openbaar vervoer slecht be-
reikbaar. Dit najaar vindt binnen de
gemeenteraad een evaluatie plaats van
buslijn 6, dus is het nu het juiste tijd-
stip om vanuit Heveadorp pressie uit te
oefenen. Martijn wil zich hier sterk
voor maken als blijkt dat een grote
groep bewoners hier achter staat.

Hoe kijkt hij aan tegen de kansen voor
een zelfstandig Heveadorp? "Het ge-
vecht een paar jaar terug is verloren,
helaas. Er is een grote beweging vanuit
de bevolking zelf nodig om dat alsnog
voor elkaar te krijgen", meent Martijn,
die overigens zelf altijd "Heveadorp"
zegl. oÍ invult als hij gevraagd wordt
naar zijn woonplaats.

"Ik wil veel voor Heveadorp doen,
maar dan moet het wel uit de bevol-
king komen. Ik ben er voor algemene
belangenbehartiging, het oplossen van
individuele problemen valt hierbuiten.
Mijn functie als gemeenteraadslid zie ik
als tweerichtingsverkeer: ik heb bij het
doen van mijn werk baat bij mijn vele
contacten in het dorp en het dorp heeft
baat bij een directe ingang in de ge-
meentepolitiek. Ik hoop op een prettige
samenwerking met dc bewoners en de
bewonersvcreniging," ze;gt Martijn.
Mensen die hem willen bereiken kun-
nen een briefje in de bus stoppen of
bellen. Hicrop volgt ecn verzuchting:

)'
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"Ik ben haast nooit thuis. Ik denk dat
ik maar een antwoordapparaat aan
moet schaffen".

Jorien Joustra

Gevraagd: oppas voor 2
kinderen, één van 2 jaar en
één van 10 weken; op de

dinsdag.
tel. 33 74 98

E. van Holten tot Echten

Flet Reewild (deel 2)

Begin maart is de slechtste tijd voor
het reewild weer achter de rug. Er
komt weer wat meer voedsel. De hele
winter hebben de dieren eigenlijk op
een houtje moeten bijten. Of anders
gezngd, de magen van de dieren wer-
den kleiner. Kleinere maag, minder
trek. Daarom is het ook erg belangrijk
dat het reewild met rust wordt gelaten.
Dus niet in de rustgebieden rond-
sjouwen. Geen honden los laten lopen.
Enkele weken geleden is nog een ree,
door honden opgejaagd, verkeersslach-
toffer geworden. Maar als boswachter
kun je duizend keer mensen waarschu-
wen. "Doe je hond aan de lijn!!" De
boswachter is uit het geÀcht en je
begijpt wel wat er gebeurt.

U moet het ook dan niet gek vindcn
dat een boswachter een keer uit zijn
slof schiet. We vallen om van dc goede
voorncmens over het milieu. Het docl
is om een leelbaar milieu voor IEDER
levend wezen te maken. Maar ccrst
komt onze hond of kat, en dan een
hólc tijd nicts. En dan pas de reeèn en
andcrc lcvende wezcns in het bos. U

Vorige keer hebben wij het gehad over de reebok.
Deze maakt zich erg druk om zijn gebied af te bake-
nen. Hoe groot dit gebied wordt heeft vooral te maken
met de kracht van de bok. Hoe sterker dit beest is hoe
groter en voedselrijker dit gebied. En ook heeft meneer
meer reegeiten in zijn gebied.

moet de scheldpartijen maar eens
aanhoren als iemand beksurd wordt.
Geen groter beest dan een mens. Ik
heb de moed opgegeven. Het beste is
om te verbaliseren en met de officier
van justitie te overleggen een zo hoog
mogelijke boete op te leggen. Of een
ontzegging te geven om nog langer in
een bos te mogen komen. Maar nu
genoeg gepraat over de mens.
Zodra na een lange draagtijd (vanaf
eind juli tot half mei) het reekalÍje
geboren wordt, is er na dit wonder nog
een klein wonder. Want om te over-
leven heeft het kleine ding een mooi
jasje aan waarop een soldaat jaloers op
mag wezen. Bijna onzichtbaar voor zijn
of haar vijanden, ligt het kleine ding in
het bos. En nog mooier is het te weten
dat dit beestje ook de eerste week geen
geur heeft. Dus de vijanden (honden,
vossen, wilde zwijnen, dassen en soms
katten en mensen) hebben minder kans
dc baby te ontdekkcn. Het reekalfje
luistert ook goed naar ziln moeder. Ze
houden contact door tc fiepen. Dat is
een vrij hoog piepgeluid. Hierdoor kan
ook dc mocder haar kroost waarschu-
wen in dckking te gaan als er gevaar

w ljn advi seu rs - wijncornrnissionairs - wijni rnporteu rs

"De llazenakker" Pietersbergsewegfllazenakker 4 telefoon
6862DA Oosterbeek 085 - 336838

telefax

Italíaanse Wijnproeverij 08s - 3364s1

Zaterdag 28 mei en LL juni aanvang 1300 - 1700

Als voorproefje willen wij u als Heveanen voor de maand april aanbieden
van het beroemde wijnhuis Casa Yinieda Friulvini uit Venezia:

Rood: wit:
Merlot Grave del Friuli 1992"Ladino'. Fratelli Tedeschi uit Veneto, Soave Classico 1.992.
Tach|van smaak, geur van rood fruit. Dit is absoluut een van de best gemaakte soaves.

De wijn is lichtgeel met een tikje groen, open en
- prijs normaal f 10,95 fruitig van bouquet met een droge tintelende smaak.
- April prijs "'t Ileveaantje" J 8,95 - prijs normaal ! 12,75

- April prijs "'t lleveaantje" f 9,95

prijzm zijn pr lles

De wijncn zijn telefonisch te bestellen (085 - 33 68 38) en worden per doos
van 12 flcssen bij U th
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dreigt.

Ik heb wel eens gezicn dat een reegeit
met twee reekalfjes zich ontdekt
voelde door mij. Op dat moment lie-
pet ze op een bospad. Moeder fiepte
en haar twee kindcren gingen terstond,
in volle dekking op het bospad. Van
dekking was cchter geen sprake, maar
u ziet wel, moeder gaf alarm en de
kinderen luistcrdcn; dit alles om te
overleven.

Hoewel de rceënstand in ons land goed
is, moeten we toch zuinig op deze
mooie dieren àjl;.. Zoals ik al verteld
heb, leeft de ree vaak in hetzelfde
gebied. Ze kcnnen daar elke boom en
elke struik. Kennen ook vaak de gelui-
den die bij dat gebied horen. Er wonen
in onze gemeente ongeveer IZ0 renën.
Vorig jaar zijn er twintig omgekomen
door het verheer. En vaak overdag.
Dus de dieren waren opgejaagd. Men-
sen er zijn hele dikke boeken geschre-
ven over ons mooie reewild. Wie nog
meer wil weten kan eens een boek
raadplegen of eens op stap gaan met
een boswachter.

Dc natuur zit geweldig mooi, maar
complex, in elkaar. Laten wij met z,n
allen zorgen dat het minstens zo blijft.
Geniet van hct rccwild. Dit is ook nog
mogelijk ia onze omgeving. Hou dit zo.
Natuur laat je lcven.

Tot een volgende keer. Als lezers iets
meer willen weten over een boom ,een
beest of een plant, laat het eyen weten.
Ik zal mijn best docn daarover de
volgende keer een stukje te schrijven.

Zomaar een verhaal

zo af en toe heb ik zin om in de pen te klimmen. Vaak komt er
niets van, behalve vanavond natuurhjk ...
De reden? Niets speciaals, gewoon eens zin om wat opmerkingen aan
het papier toe te vertrouwen.

Vanayond (18 januari, ,t is al donker)
over de Duno gelopen. Je weet wel,
baas laat hond uit en hond laat baas
uit. (ja, die grote zwarte New Found-
lander). Op de Duno valt het op dat er
nogal wat aandacht wordt gegeven aan
het uiterlijk van dit mooie stukje land.
Mag ik even een paar dingen op-
noemen? H.et afzagen van een serie
enorm uit hun krachten gegroeide
coniÍeren aan de voormalige oprijlaan
naar het Duno plateau. Hoewel bij de
eerste aanblik destijds de vraag bij me
opkwam "waarom moet dat nou?" zie
je later dat er dubbele rijen nieuwe
boompjes worden gezet en dat de
oprijlaan aan beide zijden wordt be-
plant met een dubbele ii azalea mollis.
Vooral in het voorjaar een prachtig
gezicht.

Vanavond valt op dat het rondlopend
straatje er weer schoon en fris bij ligt.
Ook paden worden netjes schoon gc-
maakt, hoewel bij mij de vraag rijst of
dat nou nodig is. Zeker niet wanneer
de bijeengevoegde bladeren dan weer
worden gedumpt in datzelfde bos vlak
naast een paal waar toen nog een
vuilnisbak aan hing.

Voor ik het vergeet, vorig jaar werd
het toegangshek tot de oprijlaan voor-
treffelijk gerestaureerd. Het hek werd
opgeknapt, de boog boven het hek
keurig schoon gemaakt en geschilderd.
Mijn bewondering gaat vooral uit naar
de metselaar die de zuilen zo mooi
heeft gerepareerd. Hier is de hand van
een vakman te zien wanneer je kijkt
naar de ingemetselde hoekstenen die
eerst precies in profiel zijn gemaakt.
Een stukje vakwerk hoor! Als je zo
door de omgeving van Heveadorp
loopt kun je alleen maar onderschri;-
yen wat Ramon Berlauwt verwoordt in
't Heveaantje nr.28.

Maar niet alleen de bewoners yan
Heveadorp ku,''nen er wat van! Ik wil
voorop stellen dat ik geen bal verstand
heb van onderhoud van bos, maar wat
ik de laatste tijd zic ten noorden van
ons dorp lijkt er gewoon niet op. Het
kappen van den en larix zal wel ergens
toe dienen (bijvoorbeeld het bevor-
deren van begroeiing van bos zoals dat
in ons landje thuis hoort en kennelijk
horen den en larix hier niet thuis).
Maar ik vraag me in allc gemoede af
of het zo moet. Het lijkt er op of een
stel wildemannen alles weg moct
maaien wat hun voor de voeten komt.

WíIIem Zevenbergen
Boomverzorging
l{.C.H. arb. quatífíed

van Wassenacrsheuvel 8ó
6862 XW Oosterbcek
o85 - 33.49-26

Snoeien
Rooien
G roeíplaat sve r be t e ríng
(Ver)planten
Advíezen
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Hele kale plekken in het bos, 't is geen
gezicht. Omgezaagde bomen hangen
half in bomcn dic wel mogen blijven
staan en richten aldus ook nog de
nodige vernielingen aan. Moet dat nou
op deze manier? En moeten nou 4!_die
dennen en larixen weg die al vele jaren
in ons bos staan??

En wat doen we met al die beuken in
het Valkeniersbos die zo dicht op el-
kaar staan d,at ze al luchthappend el-
kaar dreigen te verstikken en alleen
maar hogerop willen? Ik heb er geen
verstand van, maar kijk 's zomers vaak
met bewondering naar die prachtige
beuken die achter het voormalige bos-
wachtershuis op de Duno staan en die
wel de gelegenheid hebben gekregen
om hun takken uit te slaan. Wie kan
mij nou eens precies uitleggen waarom
het zo moet?

Tot slot nog even reageren op het
stukje van Richard. Wellicht komt het
omdat ik vroeger op "de Hevea" heb
gewerkt (zo noemden we dat vroeger),
maar bewoners van Heveadorp zijn
van ouds "Heveanen". Omdat wij nog
niet zo lang in Heveadorp wonen (pas
een jaar of '?A) voclen wij ons echte
Heveanen.

Het behoeft gecn betoog dat onder-
getekendc een fervcnt voorstander is
van de erkenning van Heveadorp als
ccn zesde dorp in het groen. Nict om-
dat dat zo nodig moet maar wel omdat

een stukje historie niet zo maar als met
stoffer en blik weggepoetst moet wor-
den! Aan alle Heveanen: gegroet!

Jaap Bunschoten

Nieuws van de Bewonersvereniging

Straatfestival: vrijwilligers gevraagd

Op woensdag 8 juni a.s. vindt een
landelijk straatfestival plaats. Overal in
Nederland zstten wijkbewoners zich in
om vooral de kinderen e€n onver-
getelijke dag te bezorgen. Een afges-
loten deel van de openbare weg geeft
zlls primte aan kinderspelen, tekenen
op straat en de initiatiefnemers in
Heveadorp (de activiteitencommissie)
denken ook aaÍt een rommelmarkt.
Voorwaarde voor het slagen van een
straatfestiyal in Heveadorp is de in-
breng van vrijwilligers. Dus, moeders
en vaders, opa's en oma's, meldt u aan
bij Ada van Heest, Middenlaan 42, tel.
33 72 51. Alleen bij voldoends 3nim6
gaat dit festijn door!

Paasfeest

Hier kunnen wij kort over zijn. Ats dit
Heveaantje bij u in de bus valt hebben
de kindertjes ongetwijfeld weer van
een leuke en spannende eierzoekoch-
tend k rnnen genieten.

Dit bulletin houdt u op de hoogte van de

ontwikkelingen, activiteiten en resultaten van
de Bewonersvereniging Heveadorp en haar
commissies.

Verkeerssluis D'nolaan

Dit hete hangijzer heeft de gemoede-
ren de afgelopen tijd flink bezig gehou-
den. De verkeerssluis onderaan de
Dunolaan heeft volgens de omwonen-
den tot een verslechtering van de ver-
keersvefigheid geleid. In goed overleg
met de Verkeerscommissie en de ge-
meente hebben zij, in afwacfoting van
de evaluatie van het gehele 30-km plan
dit najaar, toegestemd in ecn tijdelijke
oplossing: er worden binnenkort
schamppalen geplaatst aan de stoep-
rand bij huis Gelria, waardoor het
verkeer gedwongen wordt om op
straffe van het verlies van bumper of
koplamp langzamer door de sluis te
slalommen.

Kaartavonden in De Valkenier

Er staan nog twee maandagse kaar-
tavonden op het progÍamma: 25 aprrl
en 16 mei. Aanvang 20.00 uur. Ook als
u tot nu toe nog niet mee hebt gedaan
met de strijd om het kampioenschap
bent u van harte welkom. At zit die

V.O.F.VERHOLT

TUINARTIKELEN

EN

HOUTBLOKKEN
VOOR OPEN HAARD

OF KACHEL

div. soorten consumptie aar-
dappelen
ook voor opslag

Jhr. Nedermeijer van Rosenthalweg 8l
C)osterbeek'lel. 085-334448
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beker er hoogstwaarschijnlijk niet meer
in...

Vernieling klokkestoel

Het is triest, maar waar. Ten derde
male is de klokkestoel vakkundig onder
handen genomen door (lokale?) van-
dalen. Ook afdekglas en lamp nummer
dds liggen nu aan diggels, er is een
stuk van de klok zelï aÍ en op het
politieburo worden wij inmiddsls 215

oude bekenden fuinnsngshaald als we
weer eens aangifte komen doen. Meer
zeget wij er hier maar niet over.

Namens de Bewonersysrsninging,
Jorien Joustra

Help, m'n duobak zit vol!

De gemiddelde trrinbezitter zal dit in
deze tijd van het jaar regelmatig ver-
zuchten. De grote voorjaarsbeurt van
de tuin levert zoveel afval op, dat de
duobak binnen de kortste keren over-
loopt, en dan kom je wel eens in de
verleiding het overige tuinafval in het
bos te dumpen. Welnu, dat is nergens
voor nodig. Een telefoontje naar de
Gemeentewerf Veentjesbrug, en de
volle vuilnivakken worden bij u voor
de deur opgehaald. Maak cr gcbruik
van!

Het Heveaveld en de loslopen-
de honden

Onze serie over de honde-overlast op
het Heveaveld geraakt in het stadium
van harde actie. Surveil-
lant/bosopzichter Harry Leijdecker
heeft ons namens de gemeente ver-
zekerd meer controle, ook in de avon-
duren uit te oefenen, waarbij hon-
debezitters die hun hond los laten
lopen onherroepelijk op de bon ges-
lingerd worden. De kosten daarvan
variëren van f 50 tot f 150. Het is
eigenlijk te zot voor woorden dat dit
nodk moet zijn om onze kinderen een
schone, hondepoepvrije speelplaats te
garanderen!

Het is een vereniging die echt bij ons
dorp hoort. Op hoogtijdagen, zoals
ksninginnedag en de 5 mei herdenking.
Dit alles moet ons dorp in stemming
brengen met levende muziek voor jong
en oud. Op het ogenblik zitten wij
dringend verlegen om nieuwe leden
voor zowel drumband als blaaskapel.
Leden vertrokken wegens studie naar
elders in het land. Graag willen wij
over 2 jaar het jubileum (75-jarig
bestaan) vieren en hierin weer nieuwe
leden in onze gelederen kunnen aan-
treffen. ps ysleniging is op 2L januari
IVZL opgeicht te Heveadorp; een hele
mijlpaal!
Jongeren en ouderen die een instru-
ment bespelen zijn bij ons van harte
welkom. Het korps heeft voorheen uit
45 leden bestaan. Wij willen dit weer
proberen te bereiken met steun van
Doorwerth/Heveadorp met zijn prach-
tige omgeving. U kunt er allemaal een
steentje aan bij dragen. De basisscho-

len in Doorwerth irir er ook bij be-
trokken. Ze hebben allemaal een brief
ontvangen van mij (de dagbladen ook).
Jongeren vanaf 12 jaar kunnen lid
worden; or:k die op de muziekschool
Oosterbeek zitten. Er zijn nog muzi-
kanten in Doorwerth die niet aan een
vereniging verbonden zijn. Ook oud-
leden zijn weer van harte welkom. Ook
ouderen die niet meer op straat kunnen
lopen (50-65 jaar) kunnen bij ons
terecht. Blaasinstrumenten, klarinet,
saxofoon (lyra drumband) zijn aan-
wezlg.

H.C. Kooijman
Fazantenlaan 8
Doorwerth
tel. 33 50 56

Nieuwe leden gezocht

Graag richt ik mij met het volgende tot u. Sinds vele jaren doe ik
mijn uiterste best voor de groei en bloei van de Doorwerthsche
muziekvereniging "Kunst Na Arbeid".

-12-
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Ramon's Rariteitenkabinet

rn 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 he.bben dit al tijdens de tentoonstelling ter gJegen-
heid van "75 jaar Heveadorp" kunnen bewonderen.

Dat de Hevca in vroeger tijden ook
auto-ondcrdolcn fabriceerde zal bij
weinig mensen bekcnd zijn. In de jaren
vijftig zijn tiendrrizenden ventilator-
riemen gcmaakt. In die jaren nog een
onderdeel dat hct onderweg nog wel
eens wilde bcgoven. Menig automobi-
list had dan ook cen reserve-exemplaar
in zijn koffcrbak liggcn.

Hierop kon dan de naam Hevea prij-
ken. Hevea-exemplaren bleken in de
praktijk vaak beter dan de originele, af
fabriek, gemonteerde exemplaren. Dc
reclameslogan "kilometers beter', was
geen loze kreet.

-16-
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I)e Boekbabbel, of: is eÍ nog iets leuks te lezen?

De Boekenweek voor volwassenen is net achter
de rug: dit. jaar ging het over gedichten. En nu
denk je misschien, bah, een gödi.ht, wat moetik daarmee! Maar er zijn aÍerlei soorten ge_
dichten:,.moeilijke, makketijke, rare, leuke,

llï:-ginIe; versjes die rijmen, liedjes (d,at zijn
ook gedichten!).

Ji--h", boek "Als je goed om je heenkijkt zie jc dat alles gekle-urd is,,
staan heel veel gedichten voor kinde_
ren van alle leeftijden. Van Kees Stip
staat dezc er bijvoorbeeld in:

Op een konijn

Bij Noordwijk zwom een nat konijn
te midden van een school tonijn.
"Tja,"sprak hcÍ beest, ,'dat tomt er van
als men de ta niet zeggen tan.',

Ook dit gcdicht van Godfried Bomans
staat er in:

Spelen

Ik zit mij voor het vensterglas
onnoemelijk te vervelen.
Ik wou dat ik twee hondjes was,
dan kon ik samen spelen.

Nu de boekenweek weer voorbij is
staan alle boeken met gedicht"o *"".
netjes.bij 

-elkaar op de plank. Eigenlijk
is.dat heel jammer. Gedichtjes, u!.rjo,
rijmpjcs zijn erg leuk om te lezen. of

om voor te lezen. probeer het maar
eens!

En nu nog drie tip-boeken:

1. 'Bruin onder de zon" van Diane
Broeckhoven is gebaseerd op ware
gebeurtenissen: als Runu zeventien is,
reist ze samen met haar moeder en een
groep geadopteerde kinderen en hun
ouders naar_ haar geboorteland Bangla_
dcsh. Ze wil proeven, voelen 

"o 
,oif"o

aan het warme, arme land waar haar
wortels liggeo. En dat doet ze ook.
Maar er gebeurt veel meer. Met cigen
ogen ziet ze hoe het leven voo. h-aa.
had krnnen zijn als ze in BangladeJ
was gebleven. Als haar reisàendin
Sahida op ongelooflijk toevallige ma_d"l haar eigen moeder terrigvindt,
raakt dat in Runu een diepverË-g"í
pijn. Toch betekent het ook een niÀw
begn: ze is in staat om ontbrekende
puzzelstukjes van haar leven in te
vullen. Ondanks schokkende en ont_
roerende gebeurtenissen voelt ze zich
meer en meer als een vis in het water
in haar land.

-18-
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2. "De dag van het laatste schaap"
van Els de Groen: Skender en Nasiiba
moeteu beiden hun land ontvluchten:
Skender is veertien als zijn moeder
hem dwingt om Kosova te verlaten;
Nassiba heeft haar moeder en broer bij
de oorlog in Somalië verloren en wordt
door een oom op een vrachtschip ge-
zet.
In een Nederlands asielzoekerscentÍum
komen de twee jonge vluchlslingen
elkaar voor het eerst tegen. Beiden
hebben moeite met de bureaucratische
rompslomp. De onzekerheid en de
sleur na de spanning van de oorlog
thuis. En beiden proberen zich staande
te houden. Nasiiba door onver-
moeibaar over haar toekomst te fan-
taseren en Skender door in het geheim
voor zijn vlucht terug naar Kosova te
sparen.

3. 'Een mond vol dons" van Lydia
Rood: "Dit is het verhaal van mijn
vdsaílinnefje Soof, het verhaal over de
giezshge spelletjes dre zn verzon en
ook het verhaal over hoe ik haar uit-
eindelijk kwijtraakte. Ik vertel het hier
omdat ik nooit, nooit wil vergeten hoe
Soof was. Soof met de lange blonde
haren waar ze zelï zo'n hekel aan had,
Soof van de vleermuizen, klim-Soof en
schilder-Soof, Soof die ik misschien
nooit meer zal zien. Ik moet haar be-
waren. Want Soof was de beste vrien-
din die ik ooit heb gehad en ooit zal
hebben. En dat we elkaar zijn kwijtge-
raakt, was haar schuld niet."
Zo begSnt het verhaal van Marjan.
Soof was Marjans beste vriendin. Een
rare was ze, altijd vol plannen, en ze

durfde alles. Zolang Marjan zich kan
herinneren heeft ze met Soof avon-
turen beleefd. Tot Soof van huis weg-
liep. Zonder Soof is er niks meeÍ aan.
En daarom besluit Marjan haar yrien-
din op te sporen. Maar wat ze vindt is
niet helemaal wat ze zocht... .

Ook deze drie boeken doen mee aan
de Kinderjury 1994: nog tot 23 mei
kun je Lieraan meedoen, als jurylid
met alle bevoegdheden. In de biblio-
theek staat een tafel met alle Kinder-
jury 19%-boeken: jij kan bepalen wat
jij het mooiste boek vindt.
Schrijf dit op het deelnameformulier en
lever het op tijd bij ons in.

En dan echt tot slot: in mei en juni kan
je meedoen aan het leesprogramma "Je
ziet ze vliegen": hou je van vliegeren?
Zou je wel eens willen vliegen als een
vogel? Zot je graag piloot worden? Of
hou je niet van herrie en zit je liever in

. een luchtballon? Alles is mogelijk als jc
meedoet met het leesprogramma JE
ZIET ZE VLIEGEN !!

Veel groetjes en tot ziens in de biblio-
theek!

Rlith Bayeus
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Schoonmaak Seelbeek

Die heeft geholpen want volgens de
banenpoolers die door de GËmeente
zijn aangesteld om zwerfvuil op te
ruimen is Heveadorp ,schoon,. Daàrom
ziet u hen hier vaker rondrijden dan
werken.
Dit jaar had de Groenclub het oog
laten vallen op de Seelbeek. Ook daaï
zou eens 'een bezem, door heen mo_
gen. Die yslsadslslslling bleek terecht.
Want bij de schoonmaakactie van
zaterdag 19 raaart -het was tamelijk
zonnlg maar fris weer, dus heel gei-
chikt om de handen uit de mouwei te
steken- is er een berg troep uit en
langs de beek weggehaald.

Kruiwagens vol

De volkstuinders hadden aangeboden
om 'hun' bovenstroomse stuk, vanaf de
Oude Oosterbeekseweg tot het brug_
getje ter hoogte van de Zuiderlaan ie
ruimen. L"angs het resterende stuk beek
is gewerkt door de ploeg van bijna ZO
volwassenen en kindeien die zich,
gewapend met kruiwagens, laarzen en

Het is een goede Hollandse gewoonte om af
:n t-oe eens grote schoonmaak te houden. Ookin de natuur kan dat geen kwaad. Twee jaar
geleden is er in het dorp een zwerfvuilattie
geweest.

-20-
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zo'n baksteen ligt daar maar en het ral
nog wel even duren voordat die hele-
maal is verdampt of op een andere
wonderbaarlijke manier tot ontbinding
is gekomen. Het is te hopen dat der-
gelijke overbodige spullen voortaan
direct naar de gemeentelijke stortplaats
verdwijnen.

Namens de Groenclub, Frans de Heij

I
ILut

emmers, om L0 uur op Schefferlaan 26
hadden verzameld. Rond twaalf uur
was het karwei geklaard en toen waren
er al heel wat kruiwagens op de ver_
zamelplaats leeggekieperd. Vooral de
opbrengst aan metselstenen, straatklin_
kers en bouwpuin was gïoot. Dat er zo
veel troep kan liggen is deels natuurlijk
nog te danken aan de renovatie en
nieuwbouw in het dorp. Waar water
stroomt en losliggende stenen voor het
glip"" liggen, daar is het gedrag vai
kleine kinderen heel voorspelbuur]Ek"
'plons' is een nieuwe p.oel op de oude
som van het onweerstaanbare water.
En wat dat betreft is er nu behoorlijk
schoon schip gemaakt.

Bakstenen

Meer 'helaas' is dat er op de oevers
hoopjes puin zijn gevondàn, die daar
ooit domweg zijn gestort. Dat hebben
we niet meer nodig zal de gedachte
ztJn geweest. Maar zo,n schoonmaakac_
tie leert dan dat de natuur met al die
fabrikaten ook geen weg weet. Want
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Zaterdag 7 mei: Groenbeurs met pandabus

De planten gaan weer groeien en dan is het
ook weer tijd voor de Groenbeurs. Dit jaar
wordt die gehouden op zaterdag 7 mei op het
Speelveld.

Traditiegetrouw zijn er weer allerlei
genjarige planten en stekken te koop.
Daarnaast komen er weer diverse natuur_
en milieuorganisaties op bezoek om u

te informeren over hun werk. Vanwege
het eerste lustrum is er extra aandacÍt
voor het onderwerp Nafuurontwik_
ksling in de Uiterwaarden. De Groen-
club meldt u met enige trots dat op 7
mei de Pandabus naar ons dorp komt.
Deze bus is een initiatief van Àet We_

Natuurfonds om op scholen voorlich_
ting te geven over wat er de komende
jarcn zo her en der langs de grote
rivieren veranderen gaat. Het is aus
een mooie gelegeuheid om u op de
hoogte te stellen van al die breed stro_
mende plannen.
Daarom: noteert u alvast in uw agen-
da: 7 mei, Groenbeurs. De dag wórdt
geopend met een attractie voor de
jeugd..Het volledige programma krijg
u te zijner tijöin uw b.rievenbus.

reld t

Mededelingen Groenclub

7-,a 9-4 7.00 uur: Vroege Vogels Pietersberg
Start: Parkeerplaats Pietersberg, Pieter-
bergseweg,Oosterbeek (bij conferentieoord)

Za 1,6-4 9.30 uur:Werkochtend(milieu)
Info: Theo Vermeulen, tel.33 78 76

Zo 24-4 14.00 uur: Het Sorengengebied Wolfheze
Start: Parkeerplaats Natuurnionumenten aan de Wolf-
hezerweg, tegenover bord "Foresterie"

Deze gegevens komen van IVN zuidwest Veluwezoom

Na tuurontwikkelin&/milieu
verdroging in Gelderland door de heer Dr.Ir. Th.v.d. Nes, hydroloog bij de provin-
cie Gelderland, dienst milieu en water.
Dele lezing wordt gehouden op maandagavond 11 april van 20.00-22.00 uur,
Volksuniversiteit Arnhem.

Grote natuurgebieden, natuurontwikksling in de Gelderse poort.
Dialezing door de heer c.J. van zon, bioloog. Deze wordt gehouden op maan-
dagavond 18 april van 20.00 - ZZ.A0 uur, Volksuniversiteit Arnhem.

lnlichtingen van 9.00 - 14.00 uur
tel. 42 23 63/45 99 t7
Volksrrniversiteit Arnhem, Coehoorns traat 17 .

Wist u dat:
- Er op zondag ó maart midden op de dag twee reeën de Seelbeekweg overstaken?

Dat dit geen gebruikelijke tijd is voor reeën om over te steken, hoogst waar-
schijnlijk werden ze opgejaagd door loslopende honden.

- Wanneer u dit Heveaantje ontvangt de boomfeestdag alweer twee weken geleden
is. En er op deze dag de oudere kinderen van de basissscholen in onze geieente,
op de fiets, verschillende plekjes bezocht hebben.

- Ze daar hebben geluisterd naar informatie over de natuur.
- 7-E ook een boompje hebben geplant.

Groenclub.
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Voor de jeugd
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-24-

wilge lenen:

op sommige buïlenplaal,sen Datz.clFde. z.ielebii he,l,.

vinden we de zelà-ame longknuid, da} z[n
bosLulp (geely en ïn àe -.# df

Voor lage heggen ge-
bruik[ rnen heL buLs-
boomp-ïc, dà| sommïgc
kinde_ren uï}dc opatm-
paserl' kennen.

-&\w
1,p april bloe-ï[ de maho-
nia mel, l,rosïes qe-le
bl oe rnen, die- ie[,s-b ij -
zon det s hebben; v"laq
dal, rnaar op s"hoot I

k?ércrYyr Ve donken hec9V
aan da !eke-
ning op de-
bladeren.

l'ulp in vele kweekvorrnen
en vele kleuren.
Waqr koml de Vulp vandaan? z$n uil, hun winl,erver-

doving onk-
vaakl, en
9ddn een
nesL in de.
grotrd ma-
ken.

Lel' bij de. sleslretbïoern
o§ Primuld eehs op de
ongelllke lengl,e van de

klt ook eens ui! noon
de eensVe vlinJers.

sl'amper in
v ers"hillende
bloe-men. Wal'

zie ie aan
àe meel-
draden ? Cikroen-

vlinéer

kleina
vos
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T.eldzame planten

Na lang zoeken...

Het zijn namen van algemeen voorko-
mende, zeldzame tot zeer zr,ldzaam
voorkomende planten. De namen zul_
len niet voor iedereen belangrijk zijn.
De lijst geeft echter een indruk van het
aantal soorten. Een fantastische ver_
scheidenheid voor onze

In Heveaantje nr. 24 werd de vraag gesteld:
Heeft u in deze omgeving een -bij"zonder

plantje gezien? Mw. Opdenoordt, Beeidaan 3
stuurd.e. ons 5 lijsten met namen van planten
die zij ln de omgeving van haar huis, op het
terrein langs de Dunolaan, op weg naar het
kasteel en langs de van dè Boisselenweg
vond.

omgeving. Wandel eens een paar keer
per seizoen "Met het oog op kruiden',
in onze omgeving. De Groenclub wenst
u veel wandelgenoegen. Voor infor_
matie kunt u terecht onder deze tele_
foonnummers: 33ó088 en 340940
Hier volgen de namen:

Gcwotrc eDgelworlel
§mceryonel

Veldlathyrus
Bmiathyru
Witte Uaver
Rodc tlaycr
Vogelpootje
Kleeftluid
Glad wal§tro
Kikkcrbeer
Grole weegblee
Smalle weegbree
Haagwinde

Akkeryinde
Grmt worotruid
Krooltruid
Watcmutrt
Wittc dovenctcl
Hondsdraf
Veldsalie
Botrte salie
Henuepuetel
Gele lis
Zwarte mchtschade
Doornappel
Bitterzoet
Fiine ooievaarsbek
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Robenskruid
Rcigersbek
Voorjaus helmblem
K)aproos

Bosanemon
Speen-kruid
DotterbloeE
Gulden boterbloem
Ktrol boterblcm
Kruipcndc boterbloem
Bosrank
Wouw
Engclwoncl
Egelartier
Nagelkruid
Zilvenchmo
Fluilekruid
Franse of inqnaa! klaver
Slangenlmid

Bos ycrgect-mij-Eietje

Bosandmrr
Ranteode helmbloem
WinteÍ postelcin
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Grotc engclwortel
PceE

Zevcnblad
Bereklauw
Huep@tje
Wondtlaver
Hekseakruid
Protbal
Boswedcrik
Wederik
Puntwedcdk
Teunisbloem
WilgeEoosie
Harig wilgearoosje
Hordsvi@ltje
Vogclwitke
Boswikke
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Voor u gelezen in de Hevea Heraut van L966(merdatrkaanRamonBcrrauwr)
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Laot de oorzaak van dít tafereel
op het fabrieks-terrein niet l-lW auto
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Culinair creatief

Nu de lente nadert is het weer smakelijk lamsvlees eten, vooral vande betere kwaliteit ïog1r bijvoorbeeld van de ',Groene weg,,. Ditgerecht is uiterst smakelijk.

Iaten het even door-bakken, totdat de
bloem kleur krijgt. Voeg er dan de rest
van de wijnazijn bij ea de marinade.
Laat dit tot de helft inkoken op hoog
wur. Voeg de bouillon toe, zout en
peper en laat het zachtjes nog mins1s11s
een uur koken. Droog de bout af, doe
er zout en peper over en leg hem in
eer ovenvaste schaal. Doe er nog wat
olie over en z,et hem gedurende a5
minuten in een oven van 220". Drau
de bout gedurende deze tijd vaker om.
Als de saus klaar is, zeven we deze in
eel andere parl en laten zn voor L/3
inkoken. U moet ongeveer een halve
liter overhouden. Schrinr zn aÍ., haal
het vet weg en controleer de smaak.
Regel deze eventueel bij met zout en
peper.Doe de saus over de bout

Lamsbout op de wijze van ree bereid
(Gigot dAgneau en Chevr.euil)

Ingrediënten:

l liter rode wijn
1./2 hter bouillon
L wortel
L bouquet garni
1 lamsbout, enkele lamsbotten
1,5 dl wijnazijn
150 gram vet spek
2 uien zout, peper
6 teentjes knoflook
70 gram bloem
olie
tomatenpuree

S"rgiding:
Snij de avond van te voren het spek in
reepjes en steek deze met een lardeer_
uaald in het vlees. Doe de botten met
de bout in eer grote kom. Schil de
uien, de wortel en de knoflook. Snij de
wortel en uien in grove blokjes en doe
ze in de kom, samen met de knoflook
en het bouquet garni. Schenk er de
wijn over, de helft van de wijnazijn en
2 eetlepels olie. Laat het LZ uur mari_
treren. Laat dan de bout op een treefje
uitlekken. Verhit 3 eetlepels olie in een
pan en bak hierin de botteu eu de
groenteu van de marilade. Als alles
goed bruin is geveu we er de bloeur
over err een lepel tomatenpuree en

als deze klaar is en
serveel de rest
rtr een
sauskom.

Maarten
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