
Brasserie - Restaurant de
's Maandags gesloten

Voor koude an worrile bulfetten,
ver joordageít

Valkenier
Oude Oosterbeekseweg 8

Doorwerth/Heveadorp
ír 085-336423

U kunt hij ons weer
overheerl,ijk wild
ercn vun onze nieuwe
kaart, waar ovei-
gens nog veel meer
culin.airs op te vin-
den li. Kom en
proeít u zelf...

voor bniloften, vergaderingen, receplies en

Piet en Teunie Fortuin

Colalon: Oplage 3ó0 stuks.

Redrctie:
flfriïte,tw, ts letlÉ
ó3ó5 TC lleveadorp 3,1175t)

Jor|en Joustta

Kari;t Koppeschur
Noorderiwt 17 J-t7J,r8
\ icolet le !,1ei j er C lutv e rt

li.lviuntcrlaatt 15 31175()

I[w ten Xleijer Ciuttcrr
b.Xlualetlwn 15 34175t)

Riilqi lJuldet
Noardeil@l2 J4Al).)
Richatd y'an Oostetuijk
Beeklwt 43 J34077

{- khnt u|| kopíj €n lpmttkingen b;j
elk vqt Je redrct*'l.ede n kwi1L.
Anoníene slukjes »atden ,tiet
gedsatst.

qdvetíenties:

11.1. Meijer Cluwen
werkdagetz: A85 78A772
privè: A85 i41759

qbonnefrienteÍt:

W@^l u buitea ll*ead,otp en wilt u
ook t ll*euntiL'oilltang,en dm zijn
d@v@t de koste a J 17,50 per jw.
L kunt zbh opgeven bij de redutie.
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"'l lleveaoltje" stell .ich uts ,7oel dë

contq(left tusseL de inwoners v'an

lleveadorp le tersterigcn en in starul
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Bt'sfc Hcvcancn,

Vtior dit numnlcr hcl-rl-rcn wc) vcel íolo's cn iets minrtcr
Ir-rkst \rír()r u. v{){)rnanrc:lijk omdal de voorhijc:
rrktivitcitt:n .tich op dcze nlanicr bcf cr lictcrr
vcrb(x)I(lírn. lt)sgcncn onder u eiir-: ilus t'lic[ zo van lc]zelr
houdcn, rvordcn tlezc koc,r op hiln wcnkL-n hcdir:nd.

Fr hcr'[l ()cn ware. gchot,'rr:uolf plaatsgcvonde'.n cn
volgcns 111: gg111sfi[6rs is hertr eintl n<tg nict in zieht! F.n"..

als hij rr crcn hlijr-lc gcdtcurtcnis plaatsvind, stuur dan
ook c:crn gchoortokaarfje naar hct redacticadres, schrijf
r:r dan "prrl-rlictrrern" op c.n wij Torgen voor dcr rast.

Maartcn

N.R. Yanal 26 scrpfí'mher is c:r wcr:r kaarfon in zaal
rlc: Eokhoorn nan dc Fazanllaan in Doorwcrth.
Vrr«rr ;rllc', data zicr 'l Heveaonl je nu»uner -7 I

Inhourl:

Op bczuek bij
Aí'tcl oo_ iua
Babl Bullctin
Nicuws ran dc Ilcwoncrsvcrcniging
Ilcrca Op;i Tcnnis . . .

Vijítig jau gclcdcn, Ilcvcadorp gcévacuccrd

Rrrro: s Rlrr;uriunkuhinct..
L lnrii r plrr ni
l;rpr...,ii iar du i. cl rtuutiiug 'n .15 . . .

Dc Bockbabbcl, oÍ: is or nog icts lcuks tc lczcn'l . . . . . . .

U ucr.r.ib Ltrdtu;;..
( Lrsusscn kunstgcschicdcilis, nicur in Oosrcr§cck . . . . . .

licl;dcu:t .'rgf, cul'naii oid.:;i? .

Voor u gclczcu jn dc Hc!oa Ilcraut rau okiob.r i95i . . .

i urugbtik op d. sirn"rspc.lJri

Het volgerule Heveuilnt je vers{hijnt 26 novemher
1994, de sluitingsdilturn voor inleveren van kopij i.s:

3l oktoher 1994
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Bl@msroÍkunst
- Handgebonden boeketten
- Bruidsboeketten
- Corsages
- Autobloemwerk
- Gestoken bloemwerk voor

geboorte, recepties e.d.
- Rouwarrangementen met

bedrukte linten
- Binnen- en buitenplanten

rPAS
rSAA/S

IFLEURST
I l

9ep Munsterman
Cardanuslaan l6
Doorwerth (085) 34 I I 78

Abonnemenlen
&

Fleuropservi ce

-l-



Autocentrum

PETER BOEKHORST v"o.f -

Autosc had e e n o nd e r ho ud s bed r i ji
teveís levering van nieuwe- en

gebruikte auÍo's

///t/i

Xllngolboekrowog:i4 b

BBO2 Vt OosloÍb€ok

B0u
TÉl: O85-340469

b.g.g.:04385-1O011

Fax: Oa5-3{lOOl

Aulolol:06-52943100

Wij zijn gespecialiseerd in alle soorten

autoschadeherstellingen. Hierbij maken wii gebruik van

een spuit/droogcabine en Sikkens autolakken. Alle

kleuren worden door ons zelÍ gemaakt-

Bij reparatie gratis leenauto en teruggaaÍ van eigen

risico bii eigen schuld.

Op bezoek bij...

Zoals ct.:n icrlcr van rr wcl zai wc[cÍi.
organisecrt de Pr;iitic Sportvcrcniging
Renkum (PSVR) cikc e:crstr: zatcrdag
van scpternber de Airburftcwandeí-
lochf. Dit jaar wc:rtl de;,e vtxrr dc 48"
nlaal -ecorganisecrtl. Nclrrnaal gesJlro-
ken lopen zo'n 30.000 rrensen de tocht.
De wandelaars kunnen kiezen uit af-
standen van 10, 15 of 2-5 km. De ,{ir-
bornewetnclcltochl is het grooistc óén-
eíaagsc waneleicvcnement ter lvcrcltl.
Hct rr:cord aantal derclnerners wr:rd
{xrn aanlal jarcn geieclcn gevestigd.
Ruini 3ó.000 mcnscn namcn ooil dr-:cl

aan óÉn cr dezelldc lochí.. F{t:Í rk:cl-
neÍncrsaailtill is stcrk afhankeliik van
hct rvccr. I)e'. mcnscu ,,lic van 1c v{)rcn
ccn ilc'i:lncnlcrskaari kr4lt:n !*pcn aitiitl
mcc: wí.icr ol' qcc'n wei:r- [ic lncnscil
rlic cr:litrcr pas vriii.laus rii' ;alcrriagoch-
lcnd heslisscn nf ;;e mcciopcn" latcr: dit
rl'hanu;cn vrn llcÍ wccr. í,q hc{ op vrij-
tlag tlrotig cn zijn dc voorspciiineeli
vottr z:rtcrdlru {oetl, dan lopcn cr }'rc-

duidcnii mcer rncnlcn mLrc drrn rlrrl rk:
vorirspr'!linu r-cgcn inhir-:id.

Dit ja;rr wir5 v(x)r dc .Airhr;rrrcwiindcl-
lrN:ht ccn hijronik:r jaar. Nicl /o/ccr
onicl;rt [iij i,/{)()r (lc 4,\t' Lnalrl gtrhoudi:rr

wcrrl (ovcr lu,cc jalr rs hct pas ccn
jrrhilcunr \,uol dc lrrlrt). r.naar onrtlaI

Richard

lJeze op bezoek bij is niet zoals u van ons gewenrl
henï. Ondergeiekenrle is zo'n Ifi jaar als vrijrvilliger
íikïiei lrij ilíi Airi-inrnewiln(ieltocht (AW). l)aarover
gaat dít artikel.

rJr: loch1 r:u n,lilldr:n lÈisscn rir: her-
clcnkingcn invicl" trmmr:rs r!iÍ jaar worelt
hcrdacht clat -rl jaar gr,:leclcn ric Slag
orn Arnhr:m lvo«i gcvochten. Vorlr
vr:lcn was dii de rcdcrn om aan tlc
.A.irbrlrnewantlcltocht mcc te doen. I)e:

tocht vrierÍ langs ailc'.rlci plaatsen rlic
hcrinneren aan hctgeen r.ilf tig jaar
geleden gchcurde" Dc routes van de 15

cn 25 km v{)eren ook door Ficvcadorp.
trn ons dorp is urik cen controlcprist-
Op ilc Beeklaan [usscn de I-{oordcrrlaan
cn dc "I)e Valkcuicr" krijgen rJe dcel-
ileÍners ccn stempcl Erp hun kaart. Bij
<lczc crlntrr;lc is ook r:cn iiantai Hevc.a-
ncn aktief aan hc-t strrmpcien.

Onr:lcrgerfckcndc is akticf op clcr e:crstc
ctintrolc van i0 km. I)ezc contrrl[:p,:sl
hcyincll ziclr achtcn Llole:i "l)c Rililer-
§grg" iri Orislcrhcek" Dc l0 km is dr-r

afsíand mc1 hct groots{c aanlal dec:l-
ncrners. Dc afsland is ptlpulair hii
fanrilir:s mct kinclcrcn cn hij dc oudc-
rcn v(x)r wic dt-: t5 cn 25 km tc lang
zi.in gewtirtlcn. (iok vc:lc hrindcn krpcn
mcl hun baasjc rlc iocht. Hct leukc: aan

dc Airhrirnelrrcht is tlc vrolijkhcid dir":

bij allc mcns(:n opvirll. Ol' hct mooi of
siccht wccr is. l\{cl nirnlc dc Scan-

clinavische dcrr:lncmr:rs zijn zt:cr vrolijk.
Af tal hicr l.rcl irlcol.rolgcl-,ruik tiok



tkrhot aan zijn.

f)o grocpc:u <lio do c()ntroles uitvoeren
cn tlc kaartcn aan tlc start vcrkopcn en
conlrolcrcn hij dc: finish zijn al jaren

Jrraktisch ongcwijzigd. Elk jaar is tlan
rlok ocn wccrzicn rrlet mcnscn die je
vaak maar óón maal per jaar z.icL

t ijdons clc Airborncwan<leltochl.

l)e jongste controleur is 18 jaar err tle:

ouclste 89 (!). Dat dit prima samengaat
moge duidelijk zijn. Helaas vallen or
soms mensen af door verhuizing en

dergclijke. Gclukkig z.ijn er altijd wecr
mcnscn bcrcid dc handen uit de mou-
wen tc steken. Zou ook u de Airbor-
netocht ecns van de anderc kant willen
bekijken meldt u dan volgend jaar aan
als vrijwilliger bij de Politie Sportvere-
niging Renkum. Het secretariaat kunt u
vinden in het f)oorwerthse bureau van
politie.

Richard van Oosterwijk

6862 DJ Oosterbeek
Telefoon 085 - 33 35: 35

Herenstraat 25
3911 JB Flhenen
Teiefoon 08376 - 6402

Afternoon tea

In Heveadorp, 7,ui<lerlaan 7, is sinds kort
een nieuwe on(lerneming.
- I\,[a Raker - Afternoon tea's -

W;rt deze bijzonclere onderneming precies
inhouclt zullen wij u in het kort vertellen.

Have tea!
Een eeuwenoud gebruik, waarbij naast de "thee" diverse hartige en
zoete lekkernijen genuttigd worden.

De Afternoon tea is een uitgcbreide
theetafel, met o.a. scones geserveerd
rnet clikke room cn jam, diverse luxe
sandwiches cn teaswects zoals cake.
Wij verzorgcn Tea's cn Enge lse

lunches (ploughmans) aan huis. Gehccl
verzorgd inclusicf scrvies, bestek cn
lafellinnen. Dcsgewcnst met hcdicning.
"Aftcrnoon tca" een schromelijke vcr-
wenncrij! English sfyled by Mary Bak-
kcr.

A mcal in het ficlds
De Engelscn 'À1n nlecstcrs in hct
creörcn van sfccr. En zcgï u nu zcll",

wat is inspircrcncler dan ccn picknick
in het mooie natuurschoon? Wij zijn
rimringcl door prachtigc hos- , wanclcl -
cn fietsgchicdr:n. En clic picknickmand')
Dic hc:stcld t] !!cw(x)n hi.i ons cn rvordt
klatirgcmr.rakl volscns E,ngclsc traditi<:
rnct sirndwichcs, saladc, f ltrit. lcn.ron,
l:ake en homc-maclc lcmonadc. (lcconr-
plcmc:ntccrd nlcl scrvics, hcstck cn c('n
pl;rid.

Ma Bakcr - aftcrnoon tca's - is tevens
lcvcrancier yan al dczc typische En-
gelse artikelen.

Afternoon tea's , picknicks, lunches
gehecl vcrzorgd vanal 2 pcrsoncn.

Vraagt u gerust cen vrijblijvendc of-
ferte aan. Uw cigen suggesties zijn
hierbij welkom.

M. Rzrkker.

4

e.í{"'%nloo

Afternoon tea's

V.O.F"VERHOLT

TUINARTIKELEN

EN

I-ICII-'TBt-OKKEN
VOOB OPEN I-IAARD

OF KACI-IEL

div" soorten consumptie aar-
dappelen
ook voor opslag

Jhr. Nedermeijet van ltosenthalrveg 8l
Oosterbeek I el. 085-13444E



Baby Bulletin

Wilt tr rrw gchoort<:kzrartjc gcpublir:ccrd zicn? 7t:nd dar hct gehoortekaartje naar hcl
rc:clactir:aclrcs mcl vcrmckling "publicercn".
Wij lcrlicilcr<:n:
s Dc I'anrilic: KorÍcnhorst van hartg ruet de gcboorte van hun z<ton Josper
rs l)o Iamilic Pijnappcl van.-kllc Ínet,',{ïc gehtirrrtc,xdÀ-Ihbrn zo()n en brricrt.ic pàrr
(s Dc [a nr i l ic Veri inden vaeharte ifu t.qíe gc1.r,).,,"ffi-hÈEdoch ter E t t r r t r as Dc familic Dc Witt va*Íarte-.11ref:dc"get11r6rrtq,,n*#*[ zoon Derk
rs Dc I'umilio Zinnemers van hry1 de gclroorï <lochtcr en ztrsle Zoë

Dankbaar en blij zijn wij
met de geboofte van onze zoon

Jasper Fabien
8 junr 1994

SZ ..
O{,Oe

25 iuli 1gg4

Nieuws van de Bewonersvereniging

Dit hulletin houdt u op de hoogte van de ont-

wikkelingen, activiteiten en resultaten van de

Bewonersvereniging Fleveadorp en haar com-

rnissies.

Marie-Jose en Maarten Kortenhorst-van Beurden

lr. Munterlaan 60 6865 TE HeveaooroiDoorwerth
fd.a uan éleest
Ro6 &,innemezs

Dankbaar en blij geven wij u kennis van de
geboorte van onze dochter

Emma Philipina Anna

Verenigingsnieuws

In verband met de zomerperiocle
nieuws. Een klein berichtje slechts,

Het hestuur heeft gcmcend dc vcr-
nielde lampen in de voet van de klok-
kestocl vooralsnog nict wcderom tc
vernieuwen. Zelfs het zccr vandalis-
mebestendige glas bleek te zwak voor
hct gcweld waarmce dader(s) het te lijf
gingen. Dc drie lampcgatcn zijn vol-
gcstort met heton (ook dat is ten clelc
alwecr kapot gcbikt cloor ecn of andcre
ziclcpoot). Mcnscn mcl crcaÍievc,
vandaalbestcndigc oplossingcn voor
behoud cn herstel van dc vcrlichting
gclicvc dit mct ons ()p tc ncmcn.

Namcns hct bostuur,
.loricn Jousl ra

is er geen uitgebreid verenigings-
over de klokkestoel.

9rww@try
wijnadvixure - wijncommissionain - wijnimporteure

'D€ Hozenakk6r" PieigrEbgrgEsweg/Hazenakk6r 4

68§2 DA Oosierb€ok
t9lSÍOOn

085 s36838

lï'i'ïu-,,

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

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

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

/,"
tti

I
1 994

-À
lr. Munterlaan 28
6865 TD Doorwerth

ír-

Thom en Margriet
Verlinden-Dröge

Denx
15 iuti

1



Hevea Open Tennis

Na twee pogingen kon er de derde keer
dan einclelijk wel gespeekl worden. Zon-
clag 19 juni was het zover. Zdn30 Hevea-
nen en enkele introdncees bonden onder-
ling de strijd aan op de banen van Duno
op sportpark "de \laaijenberg". Er werd
gespeelci in 3 klassen: beginners, E-spe-
lers, en spelers in de categorie D of hoger.

Om 10.00 uur werd begonnen met spelen.
Helaas moesten enkele deelnemers met een blessure afhaken. Al na
één partij moest ondergetekentle reeds afhaken: een opspelende
oude polsblessure gooide roet in het eten. Een klein uurtje later was
Bert de Weert slachtoffer. Een zweepslag was de boosdoener.

Na de culinair hoogstaandc lunch werd
wecr vcrder gcspceld. A[ snel bleek
dat in alle cal.cgorieèn dc spanning tc
snijden was. C)m 4 uur raten alle dccl-
nemers flink uit te zwetsn onder het
genot van cen al dan nict alcoholischo
vcrsnape ring. De wedstrijdlcitling cn
dc jury mocstcn zich op dat momcnt
nog in hct zwoct werken. Binncn ecn
kwarticr was dc uitslag daar. Do dric
winnaars warcn bckcnd. In allc klasscn
was ook cL:n aanmoodigingsprijs bc-
schikbaar. Eón van dczc vicl tc heurt
aan ccn rcdacticlid. f)c grol.c wisscl-
bcker (sportivitcitsprijs) wcrd unanicm
tocgckcnd azrn Ali ,,\lhcrts. Zij tii
vtrlqcndc ke cr in rlc jrrry ziltcn ('n

mcdc hcpalcn wic cr clan mct clcz<:

hckcr aan dc h;rirl gaal. Wannc:cr dczc
volscnclc kccr is. is nog nict hckcnd.

De prijzen die nu werden uitgereikt
waren nog van 1993 (met dank aan he1

prachtigc weer vorig jaar). Hct is nict
te hopen dat dc prljz.en van'94 pas in
'95 wordcn uitgcreikt.

Richarcl van Oostorwijk



Vijftig jaar geleden, Heveadorp geëvacueerd

Rememher September, dat zie ie in onze gemeente overal langs cle

wegen staan op grote hillhoards. De septembermaancl staat in het
teken van de Slag om Arnhem, dit jaar vijftig jaar geleden. f)e
ouderen hebben hun herinneringen aan de oorlogstijd, cle jongeren

kunnen zich maar moeilijk verplaatsen in wat er zich toen afspeelde.

Tocn in cle dagcn na de luchtlandingen
op 17 septcmbcr 1944 de Geallieerden
zich teruggeÍrokkcn hadden ten zuiden
van de Rijn, werden de inwoners van
Hevcadorp cn omringendc dorpcn op
last van dc Duitsers geëvacuecrd.

Iedereen mocst huis en haard verlaten
en clders cen goed heenkomen zoeken,
zodat de bezetters hun handen vrij
hadden om ccn uitgcbreid net van
stellingcn aan te leggen. In hct helc
gcbicd wcrtlc,n loopgraven aangelegd,

dwars door tuinen, huizen en wegen.
Hiervoor werden deurcn, vloercn en

zclfs plafonds uit de huizen gesloopt.
Zo ontstoncl een vcrdedigingslinie die
Iiep van Arnhem tot Wagoningen.

Toen de evacué's in mei 1945 tcrug-
keerden was er van Heveadorp nauwo-
lijks iets over. Plundcring en veel-
vuldigc geallieerde beschictingen, Be-
richt op dc Duitse stcllingen, hadden
Heveadorp in ccn spookdorp vcÍan-
dcrd. Maar licfst -54 woningen moesten
gesloopt worden en van de overige
huizen was er geen enkele onbe-
schadigd gebleven. De Heveafabriek
lag grotcndeels in puin.

Gcmccntc.archivaris (;.H. Maassen

bundcldc foto's van de "Vicr geschon-

clen dorpen", zoals de titcl luidt, in een

boekje. Je wordt er stil van ....

.Iorien Joustra

-ll



Ramon's Rariteitenkabinet

In cleze serie laten wij u elke keer het óén 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 hehben dit al tijdens de tentoonstelling ter gelegen-
heid van ""/5 jaar Heveadorp" kunnen bewonderen.

Hct is 7e aar, ic zien dat ze oud zijn,
cleze Cres schocnen. Een vcrre voor-
loper van de Nike's en Reebok's die in
onze trendgevoelige tijd zo in zijn. Een
simpele, eerlijke en waarschijnlijk ook
niel zo comfortabelc schoen, die stamt
uit de tijd vlak na de eerste wereldoor-
lng.

f)c Cres schoenen werdcn in tle toen
glocclnicuwc. Hevcafabriek in Hevea-
dorp geproduceerd, naast het belang-
rijkste produkï: bandcn.

Mct hun lederen hovenwerk en rub-
bcren zolen kenden de Cres schocnen
een korte bloeiperiode. In de jaren
twintig werd rubber onbetaalbaar door
stagnerende aanvoeÍ uit Indoncsiö,
waardoor de Cres schoenen uit produk-
tie genomen werden. Zor er nog ie-
mand zijn die weet waar "Cres" voor
staat?

.Iorien

Il,,,,i,t,,tkl,,i, ,/,, .{,t,,,,,,,,,,,/,,.,,rs i,.(;,,,,t /1t,1,,,,,/,/i,, ,,.1,.r 1,,/,,,,,,.r,,11;,,,r in,l
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Impressie van de luchtlanding in '45 Rocl van dcr Molon
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De Boekbabbel, of: is er nog iets leuks te lezen?

Omdat er in het laatste nummer van 't
Heveaantje geen "Boekhabbel" stond, rJeze keer

een ekstra lange! Bovendien heb ik eJoor de

wzlrme z.omer heel veel gelez.en en cius ook veel

hoeken voor jullie!

Binnenkort (-5 t/m 15 oktober) is het
wcer Kinderbockenweek (je woct wcl,
clic tien dagen in een jaar waarin "men"
vindt tlat kinder- on jeugdboeken aan-
tlacht m()gen krijgen; n()rr, wij van
Roekbabbel weten wel heter!).
Ínmiddels is bekend welke boekcn
bckroond zijn: elk jaar wordt or een
Gor.rtlen Griffcl, 7.llvarcn Griffels,
Goudcn Pensee,l, Zilveren Pensclen cn
Vlag en Wimpcls uitgercikt. Fcn
urocpje mense:n (de jury) trepaalt welk
[.rock rrit het vorige jaar he t allt:r-
motiistc is. Dit jaar hcc[t 'Ioon Tcl,
lcgcn die Grinelcn (iriflcl g(-)w()nncn

v(xlr tijn hoek Bijna ictlcrcc-'n kan
omvalie:n.
Dc lijst van trlle: hr:krrtonrlc lrock,-'n
krtnncn jullic aan hct cintl virn rli:.,c
Fltrckl-abhcl vindr:n

Irnkcic van dczc hekroonr.le hockcn
he'h ik;il ccrclcr hc:rprukcl in Btuk-
hirbhcl: Ecn mond vol drlns van l,ytli;r
Roocl stoncl in 'l Hcvr:aunljcr nr. 10. Wc
nocmcn hcm Anna van Pctcr Pohi
sttrnd in 'l Hcvciranljc nr. 2t).

Voor duc Boekhahhcl hcb ik f)e
Tolhrug van Aidan Chambers ge,lezeru.

De Tolhrug heeft van de jury een
Zilv crcn Gritfcl gekregen.
Ik vonrl het cen indrukwerkkend boek;
.Iany is zcventien en wil even ontsnap-
pen aan dc druk van zijn omgeving,
ouders, school, vrienden. Hij ncemt
cen haantje aan als tolheffcr op een
brug. Voor een aantal maanclcn gaat
hij won('n in hct ecnzaam gclcgen
tolhuis: hij trekt zich terug uit de wc-
rc:kl om duidelijkhcid tc krijgcn over
wic hij is cn wat hij wil.
7)jn bcwusl gckozcn ccnzaamhcid
wordt af en loe prcttig verstoo«i do<lr
rlc <lochïer van zi.in haas, Tt:ss. Tusscn
Jany cn Tcss onlstaart al sncl ccn hij-
zorrtlerc hancl.

Op ecn tl;rg komt Aclam hct tolhrris in:
í'cn vrccmtlc, mystcrricrrze jringcn
\\ailrÍncc .lany hcl hccl mor:ilijk hceft.
Dt'zc ontmrx-'ting is uitcinclclijk hepa-
lcntl voor hun lcvcn: .l;rny op zock naar
z'n iclcrn{itcit, Adam op tlc vlucht voor
z'n itlcntitcit.
Dc schrijvcr van Dc: Tolhrug, Aidan
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('lranrl'rcrs, rcgt tt'.|[ ovcr diï bock: 'l-)cr

lolhrug gaat spccifick ovcr clc liefdc
clic: wij vricndschap n()emcn, on ov(:r
dc prijs van hcl volw;rssen worden.'
Aidan (.hambcrs hccft nog mec:r hoc-
kcn geschrcvcn: Vcrlcden week, Je
mr[:l tlanscn op mijn graf, Nu wcct ik
hct, Tiranncn en Het gehcim van de
grot, [n een volgcnde Boekbabbel zal
ik waI mccr ()vcr dar.e bijzclnderc
schrijver en zijn hocken vertellen. Zijn
lrockcn zijn het waard om gclezen tcr

worclcn!

"7.otlra ze de kano in heÍ. water had.
wisl Patricia dat ze een vorgissing had
begaan. Op het strand had de langwcr-
pige, groene bool er z,o solide uit-
gez.ien, maar eenmaal in het water leek
hij tot lcven. te komen. Ze moest er
snel achteraan wadcn voor hij afdreef.
Gelukkig tlacht ze er nog aan om de
peddel er in te loggcn. Zc zwaaitle
haar heen over dc wiebelende rand en
maakte een stlort sprong naar het
veilige midden.
Maar daar was het helemaal niet
vcilig."
Zo hcqinl Een hantlvol tijtl van Kit
Pcarson, bckroond met ccn Vlag cn
Winrpcl. Fatricia logce rl hij Í'amilir:
omdai haar virtler cn rnocdcr hun
sr:ircidirlE willcn rcÍ{clcn. Haar nt-:c['jL't

cn nichtics plagcn h;rar mc:l haar on-
handighcid cn voorzichtighcid t-'n rlcn-
kcn cial zc overal bang vorlr is. '1.<:

hcrcÍ'i ccn vr:rvclcndc tijcl totclat zc hct
horltlgc van haar oma vintlt: hicrmcc
mir;rktzc ('cn iranlal jcugtljarcn van
h;ritr nroeclcr mcc- P;rtricia gairt htlutlt-n
virn hr-:l mcisjc dat haar mocdcr was,

cen mcirjc dat zoveel verschilt van der

zakelijke, afstandclijkc rnocder dit: rc
nu is gewurdon.

"Een Ncderlands meisje slaat op c)en

erepodiurn en ze kan haar trancn nau-
welijks bcdwingen als hct Wilhclmus
klinkt.(...) Hel Nederlanilq clftal staat
opgesteld, en we zijn dic.Jr ontroerd uls
Van Rrcukerlcn en Gullit eensgczinrl
zingcn dat ze van I)uitsen bkrcd zijn."
Het Wilhr:lmus. geschreven door Wil-
lem Wilmink kreeg een Zilycren Gri[-
fcll Lydia Fostma maakte prachtige
te.keningcn voor dit boek waarin dc
schrijver uitlegt wat het Vt'ilhelmus nu
precics betekent en iets vertelt over cie

geschicdenis van het Wilhelmus. Bo-
vendien staan alle vijftien couplcttcn
erin mct ccn uitleg van de mocilijkc
woordcn en tot slot een verklaring van
dit lied.

Tot slot drie bockcn die nict op de lijst
van bekroondc boeken v{)orkomcn,
maar zeker dc mocite waard zijn:

L "Iris", gcschrcvcn door ( aia
( azcmicr: He I g;-rai nict gocd rnct lris.
F{aar moctlcr he ol't allctrn ntig maar
;ranclachl voor htrar nicuwc halfhrrcrtjc:
r:n -zusjc, ererr lwccling c:n zij horlrl cr
nicl mccr hij. Iris loopt wcg c:n komt in
ccn lecfgrocphuis lcrcr:ht. 7-c kan zich
slecht aan dc rcgcls vari hel huis aan-
p,rssen, hct contar:l rnct rlc gr()cpsgcno-
Ir-'n v,;rlrlopt mrxtizaam cn vortr haar
vricncl R;rrt vtrelt lris stcetis mindcr.
Zo kan hct nicl tlottrgairn. tlal vrlcll Iris
zt'l[ otrk wcl. Maar hct is crn hclc strijd

-t8 -l()-
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om erachtcr le komen wa| /c cigcnlijk
wil en waar()m zc anderen z.o van zich
afstoot.

2. "Naar je vricndcn word je bcoor-
deeld", geschreven door Dyan Shclelon:
Amy cn .Ienny zijn elkaars bestc. vrien-
dinnon. Ze docn en derken hdzelf,de;
uiterlijk regt re niets en jongens laten
hun volledig koud. Totdat ze naar de
middelbare school . gaan. Daar veran-
dert hun vriendschap al snel.
.Ienny blijft aan haar oude denkheelden
vasthoudcn en valt daardoor buitcn de
populaire groep van de school. Ze
krijgt een aantal vrienden die totaal
niet aan het heersende ideaalbeeld
voldoet. Enerzijds maakt dat haar heel
onzeker en ze speelt dan ook constanl
met de gedachte zo te worden als Amy
dic nu bij de populaire groep van de
school hoort. Maar die kans is al snel
verkeken als ze omgaat met Chris, de
broer van een vriendin, want naar je
vric:nden word je {enslotte beoor-
deeld...

3. "Dc hemel hcstaat, uit vijf lctters",
scschreven d«ror Ed Franck: Karcl lcc[t
probleemloos mct zijn mocdcr samcn.
Ze is aen stille, fijnc vrorrw dic hem clc

ruimto gcef{, cn dat is vo<lr hcrn vol-
tlocndc. Pas als ,ij vcrschrikkclijk
onbereikbaar voor hcrn w<lrdt, ktlmt
hij crachtcr tiat hij haar cigcnlijk hecl
slecht kent. Hij probccrt zich zovcel
mogclijk rlvcr haar tc hcrinncrcn, maar
hij mcrkt dat hcrinncringe n zich nict
lirten tfwinscn- 7:jn oma vcrlclt vccl
ovcr zijn moeclcr, maar hij ontdckt tlat
zc orrk clinscn vcrzwijgÍ.

Wal is er in hct verleden gebcurd? Pas

als hij daar achtcr komt, beginnen dc
puzzelstukkcn in r:lkaar lc schrrivcn.

f)at waren de tips van dezc Boekbah-
bel.
En dan een datum om op te schrijven
en Íe onthoudcn: woensdagmiddag 12

oktobsr, middcnin de Kindcrbock<:n-
boek organiseren de Bibliotheek Door-
werth en Plug (van het winkelcentrum)
cen spannendr. dolle, gckke middag in
de bibliotheek. We verklappen nog
niets, maar wat we wel gehoord heb-
ben is dat er een heus spook op bezoek
komt in cle bibliotheek. Van 2 uur tot 4
uur zijn alle kindercn die op de hasis-
school zitten van harte welkom (en
natuurlijk mogen vaders en moeders
mee!).

En tot slot de bclooftle lijst mct Be-
kroonde Boekcn 1994:

(iouden Griffer: 
vaaar lcertijd

Toon Tellegcn
- Bijna iedereen kon omvallen 9+

(iouden Pensccl:
.Ian Juttc
- I-ui Lei Enzo

ZTlveren Griffcls:
Sjocrd Kuypcr
- Rohin cn Suze

Immc Dros
- Dc hlaurvc stocl, clc:

Harry (ioclcn
- Hcrman hcl kintl cn
1,,,,n Jcllc:gcn
- .lanncs

ruzicsl ocl

dc dingcn

4+



.k:lrn Fritz
- .r\;ln rlt.: vrrrkccrtlr.: kaní van dc

lrrrtlr' 1() +

ftohr'rlo ['iliiniiii
- Motu [li. hr)X nrl',]u,r,(:ncilancl i I t
Wiilt:rn \\'ilrninli
- [{c( Wiihclmrrs I i 1-

l.vtlia Rotxl
- Ecn monll v'oi drrns 1)--r

Airlan (-hamhcrs
- Dc lolbrr-rs 13 +

7,llvercn Pcnsr:lcrn:

Mario Rarnos
- Rcnno cn het Rcrckind i+
Ann;r Hogluncl
- Kun je fluiten Joh;rnna? 7 +

Vlag on Wimpcls:
Patsy Backx
- Het vcrhaal van Stippic cn Jan 4 +

Tcd van Lieshoul
- Trlcn orna weg was ír*
IJlf Slark
- Kun jc fluiÍon .íoh;rnna? 7 +

Rohcrto Piurnini
- Mzrtthijs ern z'n opa ,{ -t

i(it Pcaison
- Ecrn hanrlvol tiitl .l 

0 r
Pclel Pohl
- Wc n()cmrn hcm Anna i.l+

l.rrcy (iousins
- Mijn I;rpjc:shtrk. hel hrris
Stcphcn Bir:sly
- Sl;rgst'hip, rlwirrs t[oorrlr'sncclt'n

Etlith Bayens
Bihliot h<'r:k l-)tronvc rl h

0+'

Willem Zevenhergem
Floornverzorglng
rV"C.Fí" urlt. qt«lif ied

v;r n W-.'a sscnacrsherrivel 8ó
6862 XU/ Ooslcrbei:k
085 - 33"49.26

Snoeien
Rooíen
G r oe iplaat sve rb e t e ring
(Ver)pktnten.
Adviezen

l(l +

10, 2.1-

Groenclub

NadaÍ hij verhuistl was cn allcs op
orde had, begon hij z'n idccën ttit le
wcrkcn en tc verwezclijken. De inhorxl
moest ca. 800 litcr berlragen. Hij
maakle van zeer dik spiegelglas ce:n

bak van 1 meter hoog, 1 mcter hreecl

on 0,8 meter diep. Het wcrd een

frame-loze bak omdat hct mogclijk
bleek glas met behulp van siliconenkit
tc kunnen lijmen. De rotsachtige ach-

tergrond en bodemmalcriaal werden
aangebracht. Gedurende een langc
periodc werd het water opnieu\ry ver-
verst orn te vtxrrkomen dal planlcn en

cliercn aan schadelijke stoffcn zouden
worden hlootgestr:ld. Om er zo min
mogclijk onderhoud aan tc hehben.
moesl er o«rk een hiologische wat(rr-
zuivering bij. Aanvankelijk begon hij
mcl niet al te dure spullen mct dc
inrichting van hcí arluarium. Evcnwicht
mocst bereikt zien te worden cn de

tcchniek bcproefd. 7.elïs dc verlichting
werd in stcrktc geclurcndc hcÍ vcrloop
van cle tlag aulomatisch gercgcltl. Op
ccn gcgeven momcnl r,roeg hij mc

cclls tc kornr:n kijkcn, wat ik natuurlijk
graag cleed. Wc hadden tcnslotte
samcn vcrschillcndc prohlcmcn op-
sokrst. Mct bcwondcring hch ik naar
tlil haarschcrpc lcvcndcr schildcrij sta;rn

kijke:n. In hct krislalhcklcrc walcr
lrcvondcn zit:h anc:monr:n, vlercsctcndc

bijdrage

Een out1 collega, wírar ik vroeger wel eens over de

vloer kwam, was in het bezit van een gewoon klein
aquariurn. Hij vertelde me, rlat hij later in z'n eigen
hnis een tropisch zeeaquarium wilde hebhen.

vissen en prar:htige planlen. SlcchÍs éón

wens mtr:st nog worden vcrvrrld. Er
mocst nog stroming in hct water wor-
den gebracht. Een bandrecorclcrmotor
mef vr:rlengde as cn een propeller als

een scheepsschroeE ztluden hiervoor
dienst moetc:n doen. Rondom ele pro-
peller moest natuurlijk ecn hescher-
ming komen om hom niet als mixer te
laten werken. Roestlaststaal zou het
materiaal worden waarvan e.o.a. van
gemaakt moesl worden. f)at lukte
aardig maar aan roestvast gaas konden
we nict komen. Je zou er een huishoud
zocf voor gesloopt hehben maar die
waren toen nog niet van dat materiaal.
Messing gaas was wel 1c koop en dat

kocht hij dus. Op ec.n avond hecft hij
hot geheel in werking gesteld maar
trrcn hij de volgende ochtcnrl bcnedcn
kwzrm om lc kijkcn htrc het dic nacht
hacl gewcrkl , zag ht1, dat dc ancmonc)n
vcrslapt c:n sommige visscn er slcrcht

aan loo warcn. C)nthutst vcrtclde hij
mc: tlic <rhlcncl wal or was gebeurcl.
Natrrurlijk had hij clc boosdoencr.
alvrrrcns wrartijn wcrk Íc gaan, nil hcl
aquarium gehaalcl. In een telcfoontje
lict hij mc 's nvonds wotcn clat allcs
zich in de loop van clcr dag had hcr-
str:ld. Wc zot:hlr:n elc oor:raak in r:cn

galvanisch vcrschijnscl tussen mcssing
('n r(xr\lvaslslaal. Misschicn wcrd hct



messing <loor h<;l zoutc walcr ontlced.
Aan tlc zccf was cchl('r nicls tc zicn.
Nadat hij ïoch nog h<.:l goede matt:riaal
had kunncn hemachtigen, was het
prohlerem opgr:lost. Wat ik mct dit
vcrlraal duide:lijk wil maken is hct feit
dat oen kleinc verstoring in een biri-
logisch evenwicht grote gevolgon kan
hehben. I)c rxeancn cn de zeeën ziin
volgcns mij zo'n aquarium. In clc oosl-
rce ligÍ op ca. 1600 m een Russische
atcrtrmonderzeeër waarvan de berging
400 miljoen zou moeten koslen. Do
noodzaak om dit ding op te ruimen is
bewezen, omdaÍ Nederlandse firma's al
opdrachlen hebben ontvangcn on1

e.e.a. uit tc werken. I)e Russen hcbhcn
geen geld, clus blijft hij liggen. Die-
gcnon, die de eindveranlwoording
dragcn en hepalcn dat dc spullcn maar
in de oceaan geclumpt mtrcten worden,
hchhcn volg.r:ns mij n()g nooit ('cn

aquarium geht»rwd.

Pctcr te-:n Benscl

Tien rrrooie br:men

J ie:n nrooie bonrcn storrden larrgs dc wr:11e n,

Flén werd d<x;r rlc slonr gcknakt.
t()cn ston(len 0Í ri()g ri(:gcn.

\cgen mooic bonren stondcn l.Íouw op wacht.

Iicn katrcl nr()cst (lirirÍ irr dt: grond,
toen sl()r]dc11 cr nog maar acht.

Acht nro<lic lronrcn warcn nog gcblt:vcn.

I cn aulo sclríx)t w;lt rrit rlc krx'rs.
t()cn wa rcn cr nog TcvcÍl.

/cv(:n ntoorc lx)ntolr slor.l(lcn op rlc lrrr:s.

I)c wcg nr(x'st w()r(lclr uitgcl>rcid.
tocn witrcn cr nog /cs.

/e: ntooic l)()ri10t't st()n(1.n \lran1 cn sliiÍ'

De aardgasleiding lekte erg.
toeÍ1 waren er nog vijf.

Vijf nrooie bonren strekteri hrrn takkr:n fier
Fr moest nog een riooltje door,
toelr waÍcn er nog vier.

Vicr mrnie honren vol levensenergie.
I)c hoek nroest worden ;rfgerond.
tocn trleven er rrog drie.

I)rie nrooie f)oÍnen restten op die stct:.

Írlén wcrrl door schinrnrels íangetasl,
toen waÍcn er nog ,r'laar twee.

'l'wee nrooie lxrnren stonden kort hijeen.
I)c jcrrgd hecít cr één afgeschild.
toen was el nog nraar één.

F.én rrrooie troonr, 't was zielig onr lc zierr

rraaÍ toen kwam er een lroomfeest<lag.
toell warcrt er weer tien.
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Cursussen kunstgeschiedenis, nieuw in Oosterbeek

Oosterbeek - Eind septembeÍ starten voor het eerst in C)osterbeek cle

cursussen kunstgeschiedenis van de Vrije Academie voor Kunsthis-
torisch Ondenvijs, ondersteund rioor de Openhare Bibliotheek. In
verschillende cursusplairtsen, onder andere Ede, Hilversum en Velp
bleek dit cursusprogramrna reeds een groot succes. De cursussen
worden gegeven in het Gereformeerd Kerkelijk Centrum, Van
Toulon v.d. Koogweg 3, Oosterbeek.

Komend seizocn worden in Oostcrbcck
ecn C)verzichtscursus Kunstgc-
schicdcnis, een cursus Impressionismc
cn vanaf januari .l 995 de cursus Sym-
boliek in de Kunst gegeven. Er wordcn
zowel 's middags als 's avonds cursus-
sen gegeven. Daarnaast kan men zich
ook opgeven voor lossc excursies,
stadswandelingen en kunstreizen.

De Vrije Academie
De kunstgeschiedenis mag z.ich nog
sÍceds vcrheugen in cen stcrk
groeiende belangstclling. Het publiek
wil meer weten ovcr de achtergronden
van de kunstgcschiedcnis en niet cnkcl
vrijblijvend kijken naar kunst. Men wil
lcrcn waarom cc'n bepaald kunstwcrk
cr nu juist zo uit zict cn wat de he-
wcogredcncn van clc kunstenaar zijn
gcweest. Men lecrt op de cursus ook
dc definities kcnncn van ogcnschijnlijk
ccnvoudigc cn veelgebruiktc bcgrippcn
als Gotick, Barok cn Romantick.

Dc Vrijc Acadcmic is ccn stichting
z«lndcr winsloogmerk cn bicdt hct in
kunst gcïntercssccrrdc publick clo kans
om op een t«rcgankclijkc cn plezicrigc
manicrr kcnnis tc makcn mct tlc gc-

schieclenis van dc kunst. I)e cursusscn
hebben geen clitair karakter en voor
dcelname zijn geen diploma's vcreist.
Het is dc opzet om kwalitaticf dege-
lijke en wetenschappelijk verantwoorde
cursussen te geven die evcnwel toch
voor iedercen toegankelijk en begrij-
pelijk zijn. I)e docenten zijn ervaren en
enthousiaste kunsthistorici. Vooraf-
gaand wordt begeleidend lesmateriaal
uitgedeeld. Daarnaast is het ook be-
langrijk dat de lesscn leuk en gezcllig
zijn. De Ics duurt circa twce uur en
wordt onderbrokcn door ecn korte
pauze voor koffic of thcc.

Het Cursusprogramma in Ooster-
beek

Ovcrzichtscu rsus Kunstgeschiedenis
Dc Ovcrzichtscursus Kunstgeschiodenis
gccft clc cursist in vogclvlucht inzicht in
dc samenhang van dc verschillenclc
kunsthistorischc pcriodcs en stijlcn,
vanaf dc (irickcn trit hcdcn. Dc doccn-
tcn gaan claarbij ook in op afzondcr-
lijkc kunstcnaars cn kunstwerkcn.
Twaalf bijocnkomstcn, waarvan twcc
cxcursics.

l-\-



Imprcssionismc
Dcze cursus gaat uitgcbreid in op de

ontwikkoling van het lmpressionisme.
Er is vcel aandacht voor de hcroemde
schilders als Monct, Manet, Degas,
Cozanne en Van Gogh. tI zict veel
prachtige wcrkcn dic in die tijtt zijn
ontstaan en hoort over hun makers cn
hun vaak roerige leven Tien bijeen-
komstcn, waarvan cón cxcursic.

Symbolick in dc Kunst
In dc cursus Symboliek in de Kunst
wordt de inhoud en betekenis van de
voorstelingen van kunstwcrken hehan-
deld. ledereen is toch nieuwsgierig naar
de vcelal duistere voorstcllingswereld
in de kunst. In de cuÍsus komen
ondcr andcre cle volgendc onder-
werpen aan. de orde: dc antickc
mythologic, de Christclijkc symbo-
Iick, synrboliek in dc 17" ccuw en de
symboliek van de modcrne tijcl. Ticn
hijecnkomstcn, waarvan twcc cx-
cursies.

Naast cleze rur-\ussen kunncn helang-
stcllcndcn zich ook apnrt inschrijverr
Voor cxcursic:s naar Brrrgge, Antwr:r-
pcn, Dlisseltlorf cn Akon. C)p vclcr
vcrzock olganisccrt dc Vrijc Acadc-
mic wr:clcronr ccn aantal kunsl rcizcn.
Er is hicrv<)or ccn aparÍc hrochurc
mcl infrrrmntic ovcr dc rcizcrn nra r
Lonrlcn, Praag. RoÍnc, Vc'nctiii.
Florcncc. Ncw York cn Moskorr ,t
Sl . Pr:tr:rshurg.

PROGR AMM AROEKJF, EN
AANMET.DINC
l)r' crtrcr-tssr-'r1 slrr^l('11 v;rn;rl' ll si'rr-

tc'mbcr 1994. Inschrijven dicnt tc gc-
schiedcn via het aanmcldingsformulier
in het programmabockje. Dc inschrij-
vingen worden behandeld op volgorde
van binne.nkomst. Het gratis program-
maboekje met het vollcdige cursus- en
excursieaanbod is af te halen bij de
Opcnbare Bibliotheek of aan tc vragcn
bij de Vrije Academic voor Kunsthis-
torisch C)nderwijs, tclcfoon: 020 - ó65
50 50.

1.4_

Heveafeest 1994, culinair creatief?

Op 27 augustus, een dag die met regen begon, maar toch nog met
goed weer eindigde, was het weer tijd voor het Heveafeest. Het
dagprogramma zal wel ietwat waterig geweest ziin, maar daar ben ik
geen ooggetuige van geweest, daar ik toen de computer, waarop uw
Heveaantje gemaakt wordt een facelift aan het geven was. De avond
was ik uiteraard present.

In tcgcnstclling tot vorige jaren, was dc 6" fecstavond ccn avond zondcr barbecuc.
Er was echter wel een stand ingericht, waar men dc kcuze had uit ccn hroodje
hamburger, een broodje knak of een slaatje. Bij menigeen vond dit gretig aftrek. Het
was dan ook echt slagcrskwaliteit. Ondanks het bedrocvende wccr overdag, was de
opkomst 's avonds gewoon als van ouds. Iedereen was er die er anders ook was en

het was tot in de late (vroegc?) uurtjcs aangenaam en gez,c,llig
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Voor u gelezen in de Hevea Heraut van oktober 1966
(mct daot aan Ramon Bcrlauw)

Hoewel rle oproep 28 jour oud i,s zelten wij hettr groog opnietw itt de krant en hopen
serieur op resports!!
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Terugblik op de straatspeeldag

Tot slot hebbcn wc voor u n{)g enkclc fotootjes van dc afgclopen straatspcelclag
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