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Bcstc Doorworthcrs,

In dit Hovcaanljo kunt u alwcer ccn niouwc ruhrick
lczcn. En wcl dc Rcsto rccensic, in dezc rubrick zullon
rcstaurants in onzc omgcving worden bcsprokon.

Ook vindt u wecr een nieuwe bijdragc van onzc colum-
nist Frank Pieplenbosch en maakl hij dc prijswinnaar
bckond van d<; door zijn vrouw Miekc volgcns ou«l

familic rcccpt gcbakken cake.

Er is ocn cvaluatie van de verkecrssituatic. Overig
vercnigingsnicuws cn gr«rcnclubnieuws hcbben ons nict
bcreikt. Wcl hcbbcn do vastc bijdrag«:n van Inekc Hoc-
kcrswever cn Edith Baycns weer t:cn plaatsjo gcvondcn
in dit nummcr. Daarnaast vindt u c<:n opr(rcp van ccn
Hevcaan dic graag op zondag wil fictscn (gccn tmhtjcs
van ccn uurtjc).

Kortom, de rcdactie wcnsÍ u wecr veel leesplozicr
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Blemsierkunsl
- Handgebonden boeketten
- Bruidsboeketten
- Corsages
- Autobloemwerk
- Gestoken bloemwerk voor

geboorte, recepties e.d.
- Rouwarrangementen met

bedrukte linten
- Binnen- en buitenplanten
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Autocentrum

P E'f ER BOEK IIORS'I' v.o.[.

Autosc h ade e n ond e r houd sbed r i if
tevens levering van nieuwe- en

gebruikte auto's

BÍlU
1l Tol:085-340469

tr.g 0-: 00345-lOOl I

Fu:085-3{1001

Autotel: m-52C43tOO

Kllngelbooloo*og 54 b

6862 VT OoatsÍbeek

Wij zijn gespecialiseerd in alle soorten auto-

schadeherste!!ingen. Hierbij maken wij gebruik van een

spuit/dÍoogcabine en Sikkens autolakken. Alle kleuren

worden door ons zelÍ gemaakt.

Bij reparatie gratis leenauto en teruggaaf van eigen

risico bii eigen schuld.

Op bezOek bij.rr"t buro voor closkundighcidsbovordoring van A<la van Hccst

Alweer ben ik op bezoek bij een zelfstandig ondernemer uit ons

dorp, en wel bij Ada van Heest. Sinds juni 1991 woont zij met veel
plezier in Heveadorp. Ondanks haar drukke werkzaamheden en haar
twee in Heveadorp geboren kinderen, zet ze zich in als lid van de

verkeers- en de aktiviteitencommissie.

"Als je je bij cen dorp bctrokken voelt,
dan mag een baan geen belemmcring
zijn", vindt Ada. Maar haar werk is
wcl de reden van mijn bezoek, dat

haar goed geoutilleerde praktijkruimte
aan de Middenlaan 42 plaats vindt. Na

zaven jaar in Ede bij het maatschap-
pelijk werk te hebben gewerkt, had

Ada behoefte aan een nieuwc uit-
daging. Omdat ze, veel plezier in het

begeleiden van stagiaircs had, besloot
ze tot dc voortgezette opleiding na dc
Socialc Academie. Dit was de V.O.-
richting "Opleiding, Supcrvisie en Dcs-

kundigheidsbevordering", te Nijmegcn.
"Na deze opleiding kan jc kiczen uit
verschillcndc mogelijkhedcn", vertclt
Ada. Omdat je eerste graads bevoegd

bcnt, kan je lesgeven aan ecn H.B.O.,
je kunt solliciteren naar ecn staffunctie
bij ecn instclling, of jc kan eon zclf-
standig buro opzetten, om maar een

paar voorbeelden te noemen".

Omdat haar studiestage, werkbegelci-
ding en supervisie bij vcrschillendc
non-profit instellingen, goed was beval-
lcn, besloot Ada tot het opzctten van
haar eigcn bwo. Ze is om te beginnen

lid geworden van do landclijkc vcroni-
ging voor supervisie en andere bcgelei-

dingsvormen. Door de vclo contacten
van haar vroegero wcrk cn de verschil-

lende stages, grng Ada's praktijk (ge-

start in januari '91. ) al snel lopen. Ze
heeft ongevecr 150 infor-
matiebrochures verzonden en de mond

tot mond reclame heeft de rest gedaan.

Na haar werkonderbreking wegens de

geboorte van zoon Nic, in februari '92,
was het even spannend of de zaak zich
zou continueren. Gelukkig was dit wcl
hct geval. En 1994, hct geboortejaar

van rlmhter Zoë, kan zelfs een topjaar
worden genoemd.

Ada's verwachting was, dat vooral
maatschappelijk werkers en mensen op

uitvoerend niveau haar clientcn zouden

vormen. Maar juist veel managers van

tehuizen, hoofdcn van diensten cn

afdclingsmanagers, dus mensen met

leidinggevcnde functies, vroegen bcgc-
lciding. Volgcns Ada komt dat door de

verandering in bedrijfsvoering. Vecl
managers moeten van "baas" naar

"coach" omturnen. Dit kan veel span-

ning veroorzaken en vereist andere

a
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vaartlighctlcn op c()mn)[rnir:aIicl' p,c:bit:tl.

Do klantonkring is vri.i brcc:rl, hoc:wcl

inslcllingcn in rlo gccslclijkc gczond-

hcidszrlrg momcntccl do hrxrldnrrlol
vormon.

Dc d<rclgrtrcp van Ada zijn in [cit«: allo
mcnscn, dic boro«:pshalvo gosprckkon

moc[on vocron. Communiceren is hct
slcutclwurrd. Haar aanbod hestaat uit
con brced scala van aktiviteitt;n op het
gebicd van bcgclciding, training en
scholing. Dc vorm van ondersteuning
wordt samcn met cle klant bcpaald, na
vaststelling van dc pcrsoonlijke docl-
stelling. Athankelijk van deze vorm
wordt cr gcworkL in gro,open of in-
«livi«lueel. Opvallcnd vindt Ada, dat ze

het afgelopcn jaar meer met groepen,
dan mt:t individuclc klanten heeft go-
wcrkt. Ada gcclt o.a. grocpstrainingen
aan bestaande leamq dio zijn vastgelcl-
pen en aan teams in wording (team-
building). Bij de eerste categorie gaan

de trainingcn meestal langer door, dan
bij de tweccle. Daarnaast is cr een

aanbod van grocpstrainingen \vaaraan
via opcn inschrijving kan worden deel-
gonomon. Voor dezc trainingen kan
mcn zich dus individueel inschrijven.
Dc ondcrworp«:n variörcn Bijvoorbceld
van conflicíhantcring op do wcrkvlocr,
hcl vocron van [unctioncringsgr:sprok-
kcn, tol hot «rcfcncn van socialc vaar-
dighcdcn.
Al clcz«: gr«rcpstrainingcn hchbon wol
ltlt gcv«rlg, dat Ada nu mccr bui-
tonshuis wcrkt, in plaals varr in haar
cigcn praktijkruimto. I lct lukt hairr nog

rrt:l orrr haar wcrk in dric dagcn tc
tlrxrrr. 'l'ol slol wil Ada nog cvon kwiit,
<lal za lrrxrpl, dal hct succes van 1994
't,ich r,al vorlrlzcllon. lk htxrp, dat u nu,
ncl als ik, ccn duidclijkcrc voorstelling
van dc workzaamhoden van onzc
dorpsg«:nol<-: h«:cl't gckrogcn. Wie ech[er
graag mccr informatio wil hcbbcn, kan
bij Ada do infilrmaticbrochure aanvra-
gen.

Karin Koppeschaar

Uitslag prijsvraag

Bcsto mensen,

Hartclijk dank voor dc vcle rcactios

dic ik hcb mogcn ontvangcn. U was

zccr bcrcidwillig om mij te hclpcn mct
cen mooic naam vooÍ mijn column,
getuigo dc vele iicntallcn in2cndingcn.

Er zatcn hele lcukc, ludieke cn oÍigi-
ncle inzendingen bij, varierend van
"Pieplcnpraat" tot "Hcveatalk".

Dc inzcnding "Loop in je blootjc" van
S. van B. tc H. verdient extra genoomd

te worden, al kan ik dcze titel in het
licht van mijn column niet zo gocd

plaatsen!

Ook het meeleven met mijn financiëlc
wel en wee was vaak hartvcrwarmend.
Op nu naar do winnaar, of liever win-
naars, want het betreft hier cen intel-
lectueel stelletje dat tot diep in de
nacht rechtop in bed heeft gezeten om

mct maar liefst 3 inzendingen de tom-
bola in te duiken. Welnu familic Kcl-
derman, de jury was unanicm in haar
bcslissing.

Hct juryrapport luidt dan ook als volgt:

"In al zijn ccnvoud, zo voor dc hand

liggcnd, maar los van allc clichós is

deze titol nict allccn pakkcnd, dui«lclijk
cn hcldcr, maar gccft ze ook cen in-
dicatic van dc schrijvcr als zijndc

spraakmakcnd, belczcn on tabrrcdoor-

brokoncl. Daarom is bcslotcn dat d<:

cakc, volgcns ocn oud familiorcccpt
gcmaakt, tocgewczen wordt aan: do

familie Keldcrman, woonachtig tc
Heveadorp. Gcfclicitecrd !

Voortaan hoet mijn column: "FRANK
EN VRIJ GEZEGD"

Frank Pieplenbosch

Te koop:
Sparta "mct"

Í 4OO,-

R. Muldcr
G 340129

V.O.F.VERHOLT

TUINARTIKELEN

EN

HOUTBLOKKEN
VOOR OPEN HAARD

OF KACHEL

div- soorten consumptie
aaÍdappelen
ook voor opslag

.lhr. Nedernreijer van ltosenthalweg 81
()ostcrtrcck 'l el. 085-334448
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Frank en vrij gczegd

Er was ccns ccn kip. I lcl was con

mrxric kip, mol prachligc vorcn on ccn
cigonwijs koppic cr«lp. Hcl. was ook

ccn lrotsc kip. Za vcrtiklc hct namolijk
om prccics zoals allc anderc kippen tc
tokken. T«rktcn dc andcrc kippcn zos

maal, dan tokte zij tot vijf of zcven,

hct maakte niol. uit, als hot maar an-
ders was. Communiccerden de kippcn
in schelle, hogc kakcls, dan lict zij haar
laagstc basgcluid horen.

Dc andcrc kippen vonden dit niet zo

lcuk cn wcrden vijandig, zclfs ook
wclocns agressief. Om niet als ccn kip
zondcr kop te eindigen, trok dc kip
haar conclusics on verlict dc ren. Maar
waarhcen? Waar naartoe?

Ze zwiarf. jaren rond en scharrelde
haar etcn dan weer eens hier, dan
wccr eens daar bij elkaar. Za werd een
scharrclende -t;weryer of, zo u wilt, or:n

zwcrvc:n«lc scharrolaar. Ecn gypsie, cen

vagcbontl. Op ccn zckore dag ontmoct-
lc zc «Jnrií'. Drui[ was zuur gostcmd,

wanl ook druif zwicrf rond. Hii was

pas gcl«:dcn uit Trosniö gcvlucht, om-

dat hij nict door cen soldatcnlaars
vcrtrapt wilde worden, maar gewoon

zoals allo druivcn door boorcn-blote-
voeten-on-ecn-houtcn-vat. Mi«lden in
de nacht, tocn al z'n druive-vricndjcs
hoerlijk aan dc rank lagen tc slapcn,

wicbelde hij zijn steeltje hevig hcen cn
wccr, totdat zijn steeltje brak. Mct er:n

smak vicl hij op de grond en moest hij
meteen een Ílinke rol naar links maken

om nict alsnog door een passerend

tankkonvooitje geplet te worden. Maar
hij was vrij!! Vrij!! Ze besloten samen

verdcr te trekkcn.

Vcel hadden ze met elkaar te bespre-

ken, want vecl hadden ze gemeen. Al
kletsende kwamen ze op ccn onguur
landweggetje terecht waar een uit-
gcputte koffieboon om hulp riep. De
koffieboon had z'n billen aardig ver-
brand. Zorgnam namen de kip en de

druif koffieboon onder hun htrdc. Na
wal verkoelcnd druivcsap cn ecn zachl

bcdjc van kippcvecrtjes kwam kof-
fioboon wat op verhaal. Hct bleek

gccn gcwone btxrn tc zijn, maar cen
hciligo burn. Een boon die al jaren in
ballingschap lccfdo, begaan met het lot
van zijn volk. Dtxrr hen was hij heilig

vcrklaard, maar de gcvcstigtlc orde
dacht daar anders ovcr. Ook brlon
moest zijn vcgc lijf reddcn.

En zo gobeurde hot dat kip, druif cn
koffieboon na maandcn van gezamen-
lijk :..wcrven pkÍsoling aan dc grens
st«rnden van een erg rijk land. Stiekem
gingen ze de grens over. En om niet tc
vcel op te vallen beslotcn ze icdcr hun
eigen weg tc gaan. I{et afscheid vicl
hen z,waar, maar zfr beloofden elkaar
dat zc snel weer herenigd zouden wor-
den.

Jaren verstreken en het geluk was met
zc: Kip klom op naar een topfunctie als

vier-granen scharrelkip klasse I in een
dorpje in het midden des lands; druif
zette een ondergronds netwerk op en
smokkelde vele vriendjes het land
binnen. Samen met hen vormdc hij een
heerlijkc Oostblokwijn. Koffieboon
vond zijn geluk in een pak Max Have-
laarkoffie. Maar groot was de vrcugde
toen zij elkaar weer zagen in het kerst-
pakket dat de schrijver van dezc fabel
onder de kerstboom mocht vindcn!

Een wereldwinkel kcrstpakket nog wel,
waardoor ik mij met ecn goed gevoel
vol mocht proppen. Immcrs, elkc hap
dicndc de goedc z,aakt. F,n warcn dc
dric vriendcn nict horcnigd? Ecn goodc
rcdcn voor ccn dccadcnt fccst.

Er was ccns cen kip. Zc lccfdc niot
lang, maar sticrf op ecrsto Kcrstdag

wcl gelukkig. Dc schrijvcr van deze
fabcl wenst mct het knoopjc van dc
brook nog open, dat icdcreen fijnc
fcestdagen heeft gehad cn ecn gclukkig
'95 tegemoct gaatl

Frank Pieplenbosch

Tc huur gcvraagd:
garagcbox

R. Muldcr
fr 340129
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Baby Bulletin
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Nieuwjaarsreceptie

Op vrijdag 6 januari 1995 organiseerde 't Heveaantje de zevende

nieuwjaarsborrel voor Heveanen. Traditioneel werd deze gehouden

in "De Valkenier".

-_.-t 
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rlET BLIJÍ)SCIIAP GEI/DN vyIJ I(EÀÍNTS VAN t)tJ
GED(D(,NTE VÀN

NrNÀ canr-orrn rrsr-Èx*:
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cA,gPI,tt

Vanwegc organisatorische redencn

werd de nieuwjaarsreceptie deze keer

op een vrijdag gehouden. We realiscer-

den wel, dat daardoor mensen die

vrijdagavond mcrestcn werken ver-

mocdelijk niet zouden kunnen komen.

De opkomst was dan ook wat lager

dan gcwoonlijk, maar desalniettemin

was hot erg gezellig.

Het aansluitend georganiseerde nicuw-

jaarsdiner was voor de meesten no wat

vreemd, maar de gelukkigcn, dic zich

daarvoor wel ingeschrevcn hadden

wachtte een bijzondere avond.

Medc vanwege de culinaire hoogstand-

jcs, verluchtigd met aperte parafrasc

van het genuttigde, was het cen zeer

gcslaagdc avond, waar de deelncmcrs

nog lang aan zullen terugdenken. Of
wc dit volgcnd jaar wcer doen staat

nog te bezien; daarvoor willcn wc van

u weten of er voldcrcnde intercssc is

om dit evenement voor herhaling vat-

baar te laten ziin.

opt
:n
EK

Weverstraat 13
6862 DJ Oosterbeek
Telefoon 085 - 33 35 35

Herenstraat 25
391 1 JB Rhenen
Telefoon 08376 - 6402

Él IIECIiMBDN TEE4

NOORDENI-AAI|I TB
loÓOE IIJ IIEIIEÀD(}NP
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Nieuws van de Bewonersvereniging

Dit bulletin houdt u op tle hoogte van de ont-

wikkelingen en activiteiten van de Bewoners-

vereniging Heveadorp en herar commissies.

Uitvocring Verkecrsveilighcidsprojec-
Icn

Door de gemeente is in het Meeriaron
Investering Exploitatie-Plan (MIEP) de
Prioriteitenvolgordc vastgesteld voor
de uitvoering van verkeersveiligheids-
projecten in Ronkum voor het jaar

1995. Daarin is het voor Heveadorp
belangrijke project Rotondc Seelbeeck-

weg-v.d.Molenallee opgenomen.

Zoals door de toenmalige wethouder al
in oktober '93 aan ons werd toegezegd,,

kan ervan worden uitgegaan dat bij de
uitvoering van bovengenoemd project
de volgende werken zullen worden
meegenomen:
- De aanleg van fietssuggestiestroken

op de Seelbeeckweg.

- D<l aanpassing (haaks-maken) van
het kruispunt Seelbeeckweg- Oude
Oostcrbce ksewcg.

- V«:rplaatsing van vcrkeersborden op
de Oude Oosterbcekseweg zodanig
dat hct gcdeeltr: van de Oude Oos-

terbeekseweg vanaf de W.A. Schol-

tenlaan tot aan de huidigc komgrens
nabij dc inrit van fa.Bouwman
binnen de bebouwde kom komt tc
liggon. Dit zal betekenen een maxi-
mum snelheid van 50 km op dit
weggedeelte.

Buslijn 6 (halte de Weerd)

De vcrkeerscommissie heeft aan de
directie van de Geldersche Ver-
voersmaatschappij verzocht om maat-
regelcn te nemen om lange wachttijden
bij de overstap van lijn 6 op lijn 88 en
omgekeerd bij de halte de Weerd to
voorkomen. Tevens heeft de commissie
vragen gesteld over de busverbinding
met Wageningen nu het traject Door-
werth-Kievitsdel uit bezuinigingsover-

wegingen met ingang van 28 mei 1995
zal vervallen.'1.2..t. zal men daarover
nader vernemen.

Afval Heveaveld

ln «Ie weck na Oud cn Nieuw mcldde
Klaas Wolbcrrs zich bij de rcdacrie. Hij
ergcrt zich aan hct tcit «lat mcnsen
vuurwerk afstcken op hct Hevcavcld
en daarna de rotzooi niet opruimen.
Hij vertelde <Iat hij de dric aanweÀge
afvalbakken zover mogelijk g"urid
heeft. De rest heeft hij maar mcc naar
huis genomen. Ook nog eens dria rak_
ken vol. Dat dit nict dc bcdoeling is
mogc duidelijk zijn. Daarnaast lag cr
nog afval tusscn van «le door dc Activi_
tcitencommissie georganisecrdc borrcl.
Waaronder de dozen waar de cham_
pagne in heeft gezeten. Het kan na_
tuurlijk zijn dat een aantal yandalcn
deze rommel weer uit de afvalbakken
heeft gehaald. Mensen ruim in hct
vervolg je eigen rommel op!

Richard van Oosterwijk

Vogels.

Bij ons achtcr dc tuin in ccn oudc hogc
boom kwamen jaren lang icdcro mor_
gcn twee kraaicn. Die zaten daar gezcl_
lig te keuvclen. Kort gclcden kwa* e.
maar óón. Die zat ecn tijdjc te wachtcn
op de andcre. Dic kwam nict opdagcn.
Zckcr een halvc dag lang hecft dc
eerste vogel zitten roepen, dat klonk
heel treurig. Z,n maatjc kwam niet
opdagcn. Nu zijn ze er niet mcer.

Spicgelbeeld.

Enige tijd geleden waren wc flaar
Bulgarije gegaan, naar een mooi na_
tuurgcbied. Ee kwamen daar aan in dc
stromende regen en bleven nog even
wachten in de auto. Op het parkeerter_
reintje daar stond als onige een grotc
donkerblauwe auto met prachtig glim_
mende wieldoppen. Door de plassen
kwamcn cl'ie ganz.en aangewaggcld. Op
eens zagcn zc in de wieldoppen van de
blauwe auto indringcrs vcrschijnen.
Vreemdelingen op hun erf . Zr, bliezen
en gakten en slcrcgcn als wilden met
hun vleugcls om de indringers te ver_
drijven, maar die weken natuurlijk niet.
Moc gcgakt dropen ze na verlrx)p van
tiid af.

An Thomas.
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63=42
Ku^ je tqssen deze

v]1f sornnro$r de

tzvr-l'',sX,i,+en-
zctten, r-odat a.lhs klo Pt

Kruiswoordraadsel

Om sc h rijvi ng hori zontaal:
1 vverelddeel - 6 schoonmaakgerei -
1'l zandheuvel - 12 straÍwerktuig
van Zwarte Piet - 14 een zekere -
.l 5 mep - 16 boom - 17 ongevuld -
19 jongensnaam - 21 mastbalk -
23 keukengerei - 25 plechtige be-
loÍle - 27 bijwoord - 28 nagerecht -
29 stoomschip (afk.) - 30 bedrog -
31 pl. in Drente - 32 voorzetsel -

35 woonboot - 38 dokter - 40 uiÈ
bouw - 41 grondsoort - 43 soort
hert - 45 onheilsgodin - 47 lidwoord
- 48 bak voor turf - 49 voortdurend.

Omsch rijvi ng verti kaal :
1 scheepsgerei - 2 klein diertje -
3 geestdriÍt - 4 voorzetsel - 5 zang-
stuk - 6 toespraak - 7 bevel - 8 rooÍ-
dier - 9 Engels telwoord - 10 krijgs-
macht - .l 3 zonder beperking - 18 in
gebruik afstaan - 20 scheepsuit-
ruster - 22 lokspijs - 23 echtgenoot
- 24 vruchtenat - 25 pl. in Gelder-
land - 26 maaltijd - 27 tk - 29 begin
v.e. wedstrijd - 33 koningszoon -
34 hemellichaam - 35 rijstbrande-
wijn - 36 barak - 37 wintervoertuig -
39 mannetjeshond - 42 telwoord -
44 bakboord (afk.) - 46 oude lengte-
maat.
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Rcsto recensie

Ilalf dcccmbcr had ik afgcsprokcn mct
I I andcro (oud)-studcntcn in Arnhcm
crgcns wat tc gaan ctcn. C)mdat stu-
dcnten hct nou nict bepaald brcod
hobben, wcrd gckozcn voor een trctaal-
baar restaurant. Zodoendc kwamon wc
tcrecht bij petit-rcstaurant Old Inn op
het Stationsplcin (niet te vcrwarrcn
mct Old Dutch aan de overkant van
hct Stationsplein).

Ondergctckcnde bcgon met een glas

rodc huiswijn. Ecns kijkcn hoe dat
smaaktc voor .[ 3,75 pcr glas. Nou, dat

vicl allcszins mce. Gccn wijn mct ccn
uitgesproken smaak, maar wel r.o ee;n-

tje om lekkcr wcg tc slobbcrcn. Van
tafelgenol.en dic aan dc Beaujoulais

Primeur gingen hoorde ik andcre vsr-
halen. Zij vonden dcze eon hectje laf.

Als vrxrrgcrechl koos ik cen bouillon
van grocntcn cn tomaat (is ccn tomaat
gccn grtrcnto dan?). Dctc, houill«rn

smaakte goed, was allccn icts aan dc
zouto kaflt. Daarna hcl htxrtdgcrcchl:
gcvulde hcrtebicfstuk. Dit gc:rcchl

Dit is een nieuwe rubriek in "'t Heveaan-
tje". [n deze rubriek worden restaurants
besproken die door rerJactieleden met een

bezoek zijn vereerd. Helaas dienen redac-
tieleden wel zelf de rekening te betalen.

bloek voor de prijs (l 24,95) ccn schot

in dc roos. Ecn heerlijk gegrilld stukjc
vlees gevuld met wildgehakt. De ove-

rige tafelgenoten genotcn van hazepe-

pers, spare ribs en gcbakken zalm in
dillesaus. Voor al deze gerechten geldt

dat de prijs/kwaliteitsverhouding dik in
ordc is. De hoofdgerechten werden
geserveerd met grocntcn als rode kool
en spruitjes (van dic lekkere kleintjes)
dic zccr goed waren klaargemaakt.
Daarnaast kwamcn er aardappelpurec,

gebakken aardappelen en patatten.

Deze smaaktcn zoals zc moeten sma-

ken. Een ieder zat na het hoofdgerecht
zo vol dat bcslotcn wcrd geen nagc-

recht meer te nemen.

Hct personccl komt sympathiek over.
Hun optrcden is lekkcr ongedwongen,

hetgecn goed past bij de overige sfeer
in dit pctit-rcstaurant. Op de kaart
prijken naast scizocnsgercchtcn ook
divcrsc vcgotarische gcrechten en kin-
dcrmonu's.

Dc koffic wcrd gcbruikt in cen café op

-t4-
-t-5-

dc Koronmarkt. Bcskrtcn wcrd om clc

koffio to nuttigcn in Cafó Touchó. Dit
ca[ó wcrd eon aantal jarcn gclcdcn

onderscheidcn mc[ dc Goudcn Kof-
fieboon. Niet vtxrr nicts. Op dc kaart
staan zo'n viiftien koffiovariantcn clic

allen ook cafeïnc vrij tc vr:rkrijgon zijn.
ln hct cafó wcrd rustigo ach-
tcrgrondmuzick gedraaid. Mcdo daar-
door is het ecn cafó waardoor zowcl
jong als oud zich cr op zijn gemak

voelt

Afsluitcnd kan er maar óén conclusic

worden gctrokken: bij Old Inn kan
goed en lekkcr worden gcgoten zonder

dal dat gcpaartl gaal mcl grolc pijn in

de portemonnaic.

Richard van Oosterwijk

'I'c ktxrJr:

Wasmachino bovcnladcr
mcrk: Nordland

.[ 400,-

R" Muldcr
ïr' 340 t21)



De lloekbabbel, of: is er nog iets leuks te lezen?

Mrxrie hockon zijn on komcn er; olkc
wcek ontvangt de bibliothoek ztl'n 25

nieuwc bockcn, bockon v«xrr volwas-
scnon, ho<;kon v(x)r jtlngcrcn on bt)s-

kcn voor kindcrcn. Rtlmans, lccs-

brrckcn cn allorloi btrckon ovcr ondcr-
wcrpcn, van computerbookcn ttlt b<rc-

ken ovcr sport, van kunsthockcn tot
rcisvcrhalcn.
Mot wckclijks zovcol nicuwc bookcn

crbij zou dc bibliothoek sncl uit haar
jasjc grocicn als wc goen bockcn wcg
docn: rcgr:lmatig wordon cr clan otlk
btrckcn afgcschrcvcn, boek<;n die oud
z.;ln, or vics uitzien o[ bockcn waarvan

dc inhoud nict mcor klopt. In dccom-

bcr van hct vorigo jaar hcb ik flink
mtrctcn afschriivcn hij dc jcugclbockcn;

cr mocstcn nog zo'n 300 btrckcn uit.
Alhocwel sommigo trookcn al hccl lang

in dc bibliothock staan, vond ik het

trrch mocilijk om zc w<":g l.o docn. Ecn
van dc boekon dic ik ttrch nog heh
lalcn staan is "Bcrond's binncnwcrcl<I"
van Marjan Bcrk. Dit bock hc«:[t Mar-
jan Bcrk in 1981 g<;schrcvcn v(x)r ccn

programma op dr: raclio cn gaal ovc:r

ccn voorlicnjarigc jongcn, Bcrcnd, cli«;

De eerste Boekbabbel in het nieuwe jaar!

E,n dus wensen Resi, Marjo, Yvonne en Edith

alle lezers van 't l{eveaantje alle goeds voor

199-5 en natuurlijk heel veel leesplezier met

veel mooie boeken!

vcrtolt ovcr ziin gcvoelens en gedach-

len:

"Mijn mrcder had weer ecns iets bc-
dacht. 7n vindtdat ik niet gcnoeg lecs.

Nou ja, ik lcr:s wcl genoeg,maar vol-
gons haar niet de gtrcie hocken. Dus

dan gaa| r,c daar altijd wat aan doen.
Ecns in dc zovcel tijd maakt ze z,ich

bezorgd ovcr wa[ ik wel, cn vooral wat
ik niet lees. En dan koopt ze 7.oge'

naamde gocic boekcn voor mc' Dat is

bcst licf van d'r, hoor. lk hr:b nooit
z,o'n zin om aan dic boekcn, die ze

voor mo meebrcngt, tc bcginnen, maar

eigcnlijk vallan z.e altijd mee, als jo er
wat van gclezcn hobt."

Wil je dit lcukc, maffc boek lezen, hct
is nog in de bibliotheck!

En dan wal nicuwc ttogst:

* "Tusson do rcgcls", geschrcvcn door
(iccrtjc (iort: "Wat moot jo docn, als jc
mrrc«Icr haar oig<;n mocdor - jouw oma
- nooit mccr wil zicn? Rosic weel" nict
wat cr g«:bcurd is tusscn haar oma on

-lír-
-'t7 -

haar mocder in het verledcn. Dat er

icLs ergs is voorgovallen, is zeker. Maar
dat is voor haar nog gecn reden om

haar oma niet te bezoeken in het be-
jaardentohuis. Alleen, haar mu:der
mag het niet weten. De moodcr van
Rosie is mode-ontwerpstcr cn moct
voor haar werk vaak weg. Als 'ze eeÍr
keer mct de vader van Rosic naar
Parijs moet, neemt Rosie een besluit
<Iat vergaande gev«rlgen hccft."

* "Schimmen uit het verleden", gc-

schreven door Theo Engclen: "\Mat
moet ik in zcl'n saai dorp, denkt Sander

als ze op aandringon Yan zijn vadcr
plotseling verhuizen van Utrccht naar

oen oud dijkhuis in Belst. Hij vindt het
daarom wel spannend als blijkt dat er
aan het huis oorlogsherinneringen kle-
ven,waaraan de meeste dorpsbewoners
liever niet denken. Sander probeert het
geheim van het huis te ontraadselen,
maar het laatste stukje van de puz:zel

blijft net buiten zijn grecp. AIs dat

plotseling op zijn plaats valt, slaat tlat
in als een bom.Sander ziet verbijsterd
toe hoe de geschiedenis het heden
inhaalt en het leven van hem en zijn
zusje ontregelt."

* "Achter de kerkhofmuut", geschreven
door James Duffy: "Amy vindt het
maar niets in Wingate. Het is een klein
stadje waar niets te beleven valt. Ze
ziet er dan ook nogal tr:genop om daar
haat z,omervakantie door te brengen.
Dan richt ?,c eeÍr club op met nog dri<:

andcre meisjes. Ze noemen zich de

kerkhofclub, omdat dat cle plek is waar
ze altíjd afsprcken. Samen hebben ze

ocn lcukc z<rmeÍ, ook al worden zc

nogal ocns lastig gevallon door Donald,
ccn echtc blaaskaak, on ziin cngc

vriend Pcrry. Aan h<;t eind van d<:

z.omcrj als do andor<.: mcisjos van de
club op vakantio zijn in Boston, lccrt
Amy Donald van cen hcel andorc kant
kennen. Zc worclen vrienclon, on dat
ht:t:ft een hcleboel onverwachte govol-

gen."

Naast k:csbocken zijn er in de biblio-
theek ook voel boekcn over allcrlei
ondcrwcrpon:

* ben jc dol op "computeren", mis-

schion is een boek over het Win«lows-

computerprogramma dan wel icts voor
jou. In dit boek lcer jc hoe je mct
Windows moet werken. Er zit boven-
dien een diskette bij mot oefeningen en

voorbeelden!

* wil jc graag een instrument bespolen

of in een k«xrr zingen? Een praktische

wegwijz:r in «le notenlecr vind je in
het boek "Zo leer je muziek lezorr",

geschreven door Harry en Michael
Baxter.

* of lijkt een partijtje bridge jc wel
wat? Met het boek "Minibridge" leer je

de basistcchnieken on de meest ele-
mcntaire spccltcchnieken.

Dat was het voor dczc Boekbabbcl!
Tot zicns in de bibliotheek.

Edith Bayens
Bibliotheek Doorwerth



Evaluatie 30-km project Heveadorp-

Evaluatie 30 km-project Heveadorp

Op maandagavond 23 januari 199-5 vond in een

zaaltje in de Ontmoetingskerk te Doorwerth de

ALV van de Bewonersvereniging Heveadorp
plaats. Het gecleelte na de pauze was geheel

aan de evaluatie van de 30 km-zone gewijd.

Na dc opcning door de voorzittcr van ken subjcctieve bcleving.

dc vcrkccrscommissio Bram Waterman,

waarbij als spccialc gastcn do hcrcn Na al dczr informatic werd door de

Harry Bocrsma van clc afdeling Wcg algemcen gcsprckslci«lster Ada van

cn Werkcn van dc gemccntc Renkum Hccst het gehoor dat tot dan tne aan-

on Eric Bocr, onzc nicuwe wijkagont dachtig had geluisterd, in twce discus-

wcrdcn welkom gr:hctcn, prcscnteerde sicgroepen vcrdceld (naar cigcn keu-

Wim Schoondcrbcck dc resultaten van 7e)-

clc schriftelijko onquëtc.

Hij dced dit aan tle hand van vcle

grafickcn. Dczc warcn het rcsultaat

van dc bcwcrking van dc 6-5 cloor «lc

verkeerscommissic «rntvangcn, vollo«lig

ingcvuldc onquÖtcformulicrcn. Zc
gavcn ecn duidclijk algchccl bceltl van

dc rcspons. Daarnaast gaf do sprekcr

oon mcor gcdctaillccrdo ops<lmming

van dc door de rospondcntcn gcsig-

nalcorclc problemon, wcnscn on suggos-

tics.

Vcrvolgons hesprak Wim [{ooscmans

dc rcsultatcn van dc door dc gomeento

in hct kadr:r van dc ovalual.i<; vcrrichtc

snclhoidsmctingcn op vcrschillond<:

plaatscn in ons clorp. f)cze kondcn

worclcn gotoctst aan dc cerdcr hcspro-

De discussie-items werden gekozen op

grond van dc in de antwoorden oP de

cnquötc mccst gcsignalcorde problema-

tick. Eón grocp hicld zich bezig mct

hct itcm sluizcn en/of drempels. Dc

andero grocp discussiecrde <lver do

parkcerproblematick, waarbij ook

aandacht aan vcrkcersgcdrag wcrd

bestecd.

Onrc spcciale gasten drtrcgen mct

tcchnischo informatie en andore tÓe-

lichting in hclangrijke mate aan het

nivcau van dc levcndige discussie bij.

Na afloop van dczc discussies wcrdon

durr do gcsprokslcidcrs (loden van dc

vcrkccrscommissio) voor de ver-

gadoring samenvattingcn gegevcn van

- 1Ít-
-lq-

tle bclangrijkste conclusics.

ln ccn volgoncl nummer van hol I{o-
vcaantjc 'al op dc inhouclclijko aspcc-
[cn van ccn cn andcr nadcr wclrdon
ingegaan.

Bram Watcrman

voorzitter verkocrscom missic

Fictscrs

Wic hccft ar z.in om in hct weck-
cnd in g«rcpsvcrhand cnigc urcn
ovcrdag tc tourcn (racoficts, ATB

ol'hybridc)

Michcl K«rppcschaar
Noordcrrlaan l7
?,r 33733u

30km zone Hereadorp anno tgj+ ?
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De Diner voor Twee club

Zij proberen derhalve ook rcgelmatig
buitenlandsc keukens, zoals Italiaans,
.lapans, Spaans, Mexicaans, etc. Ledcn
van Diner voor Twce zijn daarom
graag geziene gasten in alle Diner voor
'Iwee restaurants.

Bij Diner voor Twee zijn mcer dan
1.50 restaurants aangesloten, verspreid
over het hele land. Zijzijn geselocteercl

op sfeer, keuken, bediening en prijs.
f)us restaurants met ecn goedc prijs/-
kwaliteitsverhouding. Dt: rostau-

f)iner voor twee is een culinaire club, waarvan

de leden zich kenmerken door een bijzondere
joie de vivre. Zij gaan graag uit eten en vinclen

het boeiend daarhij nieuwe restaurants te leren

kennen en hun culinaire kennis te verruimen.

ranthouders vcrwolkomen graag nieu-
w<: gasten in hun zaak. ln hct bijzonder
Dinor voor Twee ledcn, omdat «Icze

behoren tot de grocp, die vaker buiten
de deur etcn en dus voor hen interes-
sant zijn. Vanzelfsprekend zal iedere
restauranthouder zich [ot het uil.erste
inspannen om hct zijne nicuwe gasten
?,o aangenaam mogelijk te makcn. De
rcstaurants t.ijn pcr regio ingedeeld en
van iedere regi«t is een gids mct foto's
en beschrijvingcn van de deelnemendo
restaurants. Tevons staan in dcze gids

9l::,Í;i:rl:"

f81 ,ic culinairc ca ffntnciélc vordclrn m Dincr vmr Twcc rprclcn mij un
§ruut mij vrijblijvcnd dc l)incr vor Twcc laarr en rmuranrgids.
Als il dc Dio« vor Twcc haur wil behouden bc tul il f 79,-. tk hcb mk dc
mo6cliilhcid dc haen e morrrcn in dc megaruurdc po«riie cnvcloppt

Adra :

Pmrcode

§íoonplarrs



namcn on adrosson van allc hij Dinr:r

vorlr Twcc airngcskrÍcn rcslauranls in
hccl Nodorlan<I.

lcdcro rcstauranth«luclcr, dic zijn vak

vcrslaaÍ, is crin gcïntcrcssccrd nieuwc
gaston in zijn zaak te m()gcn ontvan-

gcn. (iraag toont hij zijn gastvrijhcid
cn z)jn kunncn op culinair gcbicd.

Nicuwc gasten houdcn zijn klantcnbcs-

tand op peil, dragcn hij aan dc con-

tinuïteit van zijn zaak en zijn meestal

de bron van dc zo notxlzakclijkc moncl

tot mond rcclamc. Zo vindcn bijna
allcn, dic rcgolmatig huitcnshuis ctcn
hel intcrcssant nicuwc restaurants tr:
lcren kcnncn. Zij verbrcdcn graag hun

culinairc orvaring en vindcn het boc-
icnd nieuwe rcstaurants tc bczoeken in
cn buitcn hun dircctc omgcving.

Dincr vrxrr Twcc lcdon krijgcn in icdor
[)inor vrxlr Twoc rcstaurant tcr kennis-

making óónmalig óón hoofd- en óén

nagcrccht gchccl gratis op vcrtoon van

hun Dincr vtxrr Twoc kaart, Hct gaat

altijd om hct voordoligstc gcnuttigdc
hoofd- cn nagorcchl cn voorwaardc is

wcl, dat cr tonminste twco complotc
dincrs wordcn bcstolcl (clk bcstaan«lo

uit cen voor-, hoofd-, cn nagorecht).

Ecn korting die per rcstaurant al gauw
zo'n f 50,- vtxrrtlccl oplcvcrt.

Als u gobruik maakt van de mogelijk-
heid 12 rcstaurants t«: bezockcn met de
kaart, hceft u ccn totale besparing van

zo'n f 600,- gcrcalisecrd.

Ecn lidmaatschap van Diner Yoor
Twce kost [ 69,- par jaar met eenmalig

f 70,- inschrijfgeld. Informatie onder

tel.nr. 010-40454(tO

i' /' )iitt,lí,il,,ítl',
ïIffiffififl,,,0,
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IVN-activiteiten in en om Arnhem voorj aar 1995

rl

[Ict natuurbcschcrmingsjaar 1 995 staat
voor hct IVN in hcl. tckcn van Natuur
in Stad cn Dorp. Ecn aantal van do
hicronder gcnocmdc activitcitcn zijn
clan ook spcciaal gcorganisccrd om u
cr op atlcnt tc makcn dat cr ook in
onzc dirccte lccfomgcving nog vccl
natuur tc zicn cn tc bclcven is.

ma 20-2 9.20

Wandeling bij de Duno. Start: haltc
Dunolaan in Heycadorp. Koffir: bij
dc Waayenbcrg

r<t 26-2 14.00

Wandcling door park Immcrloo en
oyer «Ic Huissense Dijk. Start: Kci-
zcrshof in 't Duifjc.

zo 6-3 10.00

Dicrcntuinrondleiding in Burgers,
Zoo. Start: ingang dierentuin.

r<t 20-3 9.15

Wandeling door Angorcnstcin.
Start: h<rck BovcrwcordlaanfLange
Watcr.

't<t 26-3 14.011

Lcntcwandcling d«lor dc bosscn in
hct noordcn van Arnhom. Starl:
cindpunt lijn 3 Altcvccr.

ro 2-4 lll.01l
Dicrcntuinrondlciding in Burgcrs'
Zocl. Start: ingang dicrcnÍuin.

r.<t 23-4 14.ri\l

Wc:idcvogclwandcling. Start: bij
cafó dc Practs in Mcincrswijk.
(tlcrcikhaar mct li.in -5,7,9)

ma 24-4 09.2O

Wandcling door Warnsborn. Start:
op hct parkeertcrrein aan hct cind
van dc Bakcnbcrgscwcg. (Bercik-
baar mct lijn 9, halte Strolaan)
Koffic in hotel Groot Warnsborn.

U kunt gratis aan bovcnstaande ac-
tiviteitcn dcelncmen. Als u met cen
groep(jc) bcnt kunt u «rok een rondlci-
ding aanvragen. Voor een rondleiding
in bossen cr parken belt u meyr.
L. Blokzijl (085 - 422412) en voor een
rondlciding in de dierentuin mevr.
B. Dunselman (085-616022). U kunr
een lezing aanvragen bij Hr. van Cam-
pcn (085-232116)

Het IVN hecft als thema dit jaar:
natuur in stad en dorp.

Hocft (J, Hcvcanen, suggestics,
wcnscn of klachtcn voor cn ovcr
het groen in uw naaste omgcving,
schrijf het op cn doc het in dc
hrievcnbus in de Muntcrlaan 29.
Hct zal door dc gcmccnÍc Rcnkum
rnet hct IVN bcsproken wordcn.
Wij zicn uw idccön graag tcgc-
moct.

dc Grocnclub

-24-
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