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Beste Heveanen,

rile hebben voor u een flink dik nummer in elkaar
gez.et met zeker het nodige interessante!

"Op bezoek bij..." is "Heveaanse Zaken" gewordcn en
behandeld in Hevcadorp wonende (kleine) zelfstancli-
gen (ook al wonen z-e in Doorwerth). Bent u een kleine
zelfstandige en wilt u eens iets mcer over uw werk
vertellen, neem dan kontakt op mct de redactie.

Wijnkoperij de Zwart heeft in mei weer een wijnproe-
verij, maar tijdens het ter perse gaan van dit nummer
was daarover helaas nog te weinig bekend.

Houdt u van frisse lucht? Meldt U zich dan bij paar-
detram Koetsier; zij zoeken nog sl"eeds vrijwilligers.

8n... kinderen, niet vergeten: paaseieren z,re,ken op 17
april!!
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Autocentrum

P E7' E R BOEKI IORST v.o.f.

Autosc hade e n o nde r houd sbed r i jl
teyens levering van nieuwe- en

gebruikte auto's

L Tol: 045-3a0a6g

b.g.g.: OABaS-'100t1

Fu: 045-34100Í

Adolol: m-529/Ull00

Kllngolbgek6suog 54 b

8882 VT Oqtorbook

Wij ziln gespecialiseerd in alle soorlen auto-

schadeherstellingen. Hierbij maken wij gebruik van een

spuit/droogcabine en Sikkens autolakken. Alle kleuren

worden door ons zelf gemaakt.

Bij reparatie gratis leenaulo en teÍuggaaf van eigen

risico bij eigen schuld.

lleveaanse zaken

lett 1,4*l H-A. /. Pe4,+

fu..U* Zl
«t(9 vR D-*,,4
il- o9S -rrlbsc

Vanaf haar 7" jaar volgde Marianne
klassieke balletlessen. Tijdens haar
opleiding tot kleuterleidster, kon zij het
ballet echter niet loslaten. Tegelijker-
tijd volgde ze daarom de vooropleiding
van ballet in Enschede. Na drie jaar als
kleuterleidster gewerkt te hebben,
werden haar kinderen Peter en David
geboren. Marianne besloot toen het
kleuteronderwijs vaarwel te zeggcn en
zij koos definitief voor ballet.

In 1986 heeft zij haar opleiding aan de
Balletacademie (tegenwoordig de Hoge
School voor Kunsten) in Rotterdam,
afgerond. Nadat Marianne in Hevea-
dorp kwam wonen, is ze begonnen met
balletles geven, en wel aan een kinder-
klasje. Dit vond plaats bij het cultureel
centrum de Pomhorst, in Wageningen.
Dez,e balletlessen bestonden voor-
namelijk uit algemene dansvorming.
Spelenderwijs leren de kinderen de
beginsslsn van klassiek ballet. Korte
tijd later volgden Body-Fit en jazz-
danslessen voor volwassenen, in de
Rijnkom, in Renkum. Dit alles resul-
teerde in 1992 tot de opening van de
officiële balletschool. Haar derde zoon,
Job genaamd, is inmiddels geboren.

Sinds 1992 hebben we een Heve-
aanse onder ons met een eigen bal-
letschool. Zij heet Marianne de
Pagter en zij woont, met haar ge-
zin, sinds november 1987 in Hevea-
dorp.

Tegenwoordig telt de school 16-5 leer-
lingen, verdeeld over 13 groepen. Tus-
sen de 7 en de 14 jaar krijgen de kin-
deren op verschillende niveau's klas-
sieke balletlessen. Sinds vorig jaar geeft
Marianne ook klassieke balletlessen
aan volwassenen, hetgeen behalve het
plezier ook een juiste houding ten
goede komt. Met ingang van het
nieuwe seizoen gaat de cursus jazz-
dance voor kinderen vanaf 10 jaar in
Doorwerth van start.

Op dit moment hebben drie kinder-
groepen op donderdag in het oude
gebouw van de voormalige lch-
tusschool in Doorwerth les en de ove-
rige groepen in de Pomhorst in Wage-
ningen.

Elke twee jaar ziln de prestaties van de
verschillende gÍoepen te bewonderen
in een grootse uitvoering in de vorm
van een dans-musical. Ook dit jaar, en
wel op 24 en 25 juni, vindt deze uit-
voering, in de Junushof te Wageningen
plaats. Het zal "Een droom" gaan heten
en de leerlingen krijgen op het toneel
assistentie van een professionele zafige-
res. Het is niet alleen voor de familie
van de leerlingen de moeite van het
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kijkcrr wairrrl, nraar voor iedc:rccn clic
van tlans cn nruzic:k htludti

Bi.i tlezc wii iViariannc Íjraag ccn op-
rocp docn v(x)r Iwcc í'iguranton. Zij
zockÍ nog twco llinkc, IicÍ'st dikhuikigc
manncn, dic óónmtral mct con draag-
baar ovcr hoÍ prxiium rnoeicrn klltcn.
Dus óón kccr rcpclcrcn zitl vokloendc
tijn.

fuic:t dc uitvocring kan lVlariannc otlk
aan haar bclangrijksic drrclstclling,
namclijk crcörc:n, rritclrukking gevon.
Bchalve aan do chorcografie, wrlrclt
ook vc:cl aandacht aan dc klcding cn de
dccors hcstccd. Mariannc wil bena-
rJrLrkkcn dat cr aan haar schilol gcen
commcrcièlc drijfve rcn tcn grondslag
liggcn. Zc strccfl ook nicl naar gr()lcrc
Íyoopcn, want kwaliteit staat v(x)rop.

'['oi op hcdcn gccl'r [Vlariannc allc
lcsscrn zcll'. Ecn cxtra cltrccnÍ, in dc
ltlerktlmsÍ, zal nrisschicn wcl ccn vcr-
lichiing kunnen hctc:kcncn. Want naast
hcÍ iesgcvcn, lrainÍ zij iwcc ochÍc:nden
klassie k bailct aan dc Hogc: schooi
voor Kuns[cn in Arnhom cn eennraal
in clc wcck hccÍt lc ccn drlccn-
tcnlraining in Nijmcgcn. Bij beide
Írainingcn komcn o«rk pcdag<ryischc cn
nieuwc ontwikkclingcn binncn het vak
aan dc tlrclc.

TrÍ sfulÍ vcrtcrli lVlariannc, dal zc nooit
spijt van haar keus voor ballet hcef[
gchad. Want wat is mooicr, dan van jc
h«rbby jc werk le kunncn makon!

Frank en vrij gezegd

Elke vrijdagochtend word ik gewekt door een zacht geronk. onder
mijn slaapkamerraam passeert in alle vroegte een witte, langwerpige
wagen die zich, na wat heen- en weergesteek, nestelt op het parkeer-
plaatsje aan de overkant van mijn huis. Eerst dacht ik dat het zo'n
bus was waarin dames van boven de vijfenveertig jaar hun bovenlijf
moesten ontbloten en op de foto gaan, maar gelukkig was dit niet het
geval (je weet het maar nooit met al dat rubber in de grond). Na
enkele observaties wist ik uiteindelijk herkomst en doel van het vehi-
kel te benoemen.

rvat mij als eerste opviel was de grote hij zngl is waar. yaak zat ik in mijn
aantrekkingskracht die "het ding" op de woonkamer en hoorde dan een licht
lokale bevolking had; Moeders die nog applausje vanaf het parkeerplaatsje
maar net hun leerplichtige kleuter mijn huisje binnendringen, met soms
hadden afgeleverd bij de school staan een schreeuw van bewondering en
bij .de witte bak; Gepensioneerde hon- verering. Een ochtend vol met rèveh-
denuitlaters weken af van hun dagelijk- tie, boodschappen en levenslicht speelt
se route om maar niets te missen van zich ar., zo'n vijftien meter van mijn
dit ochtendlijk schouwspel; zo zag ik voordeur vandaan. De man spreekq àe
zells een vader, nonchalant hangend mensen luisteren en keren huiswaarts
tegen zijn scheefgeparkeerde z,es- met nieuwe levenszin! En dus sloop ik
cilindcr, een belangrijke vergadering naar de ovcrkant toen het Fenomeen
aïznggen, hoopvol wachtend op de Àjn kar alweer aan het inpakken was,
dingen die zouden komen. want ik wilde Hem wel eens van dich-

wanr, besre tezer, denkr toch nier clar ffiïl#::i*:'ilÏx#ïl'ï,:i1j1
dit verhaal over groente en fruit gaat? tie. Deze diepgaande dialoog *or h"t

Nee, de man van de kar heeft an<Iere 
*";rïH;.,,

produkten \ryaarvoor de mensen ko "Goedemorgen meneer.',
men. Andere talcnten waardoor Fleve- "Wat een weertje, hó?,'
adorp massaal uitloopt en in sl.ilte "Tja", sprak ik.
wacht totdat de klep van de kar plech- "Maart roert zijn straat, zullen we maar
tig wordt geopend als teken dat de z,egel,nietwaar?"
show kan bcginnen. De man van dc "U zegt het.,'
kar heeft de wijsheid in pachtl Hevea- Het Fenomeen rechtte z,i1n rug en
dorp hangt aan z)jn lippen, want wat sprak: "Gelukkig niet gctreurt jon-
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geman, wanl na rcgcn komt altijcl de
zonneschijn!"
"U hecft wijzo uitspraken", z.ei ik, we-
tende dat dit slechts cen voorproefje
was.
"Ach, ik zeg altijd maar zoi beter de
wijsheid in de kop dan je billen in de
sop!"
"Die kcn ik niet."
"Klopt, ik veu,in hr:m namelijk tcr
plekke. Dat kan ik verdraait goed, al
zeg ik het zelf."
"U meen[ het."
"Mcnen is voor dc dommcn, weteÍl
voor de wijzen. Zie je, hct is douleen-
voudig. Probeer het maar ecns."
"Ik zou niet durven."
"Beter eenmaal gedurfd dan tweemaal
verlorcn. Wat zich durft zet zich door.
Beter eenmaal gedurfd dan tweemaal
verloren. Kinderspel, zie je wel."
"Nee, dank u, niets voor mij."
"Wat van mij is, is niet van jou! Wie
het laatst lacht, lacht het laatst! Oost,
west, noord zuid!"
"Nu overdrijft u toch wel een beetje..."
"Overdrijven is des duivels oorkussen,
jongcman! Wie niet drijft zal niet over-
eten! Drijvende spijkers zoekt men niet
op laag water!"
"Sorry hoor", sprak ik, "maar slaat u
niet een beetje door?"
"Door? Door? D«rorgaans haalt dc
trein de reiziger en zelden andersom!
Hij die zonder zonde is werpe de eer-
stc opgcbroken straattegel! ! !"

Op dat moment stopt cr een klein wit
busje. Twee aardige mcneren kklmmen
kalm en met een mooie jas in hun
handen uit het vorortuig. Nadat zo de

mantcl om mijn schouclers hadden
gehangen, mochl ik met zo mec, blij
rlat ik was bcvrijtl van die halve gek,
richting huis, waar mij was beloofd dal
ik die dag koning mrrcht zijn...

Frank Pieplenbosch

,.,
Te ktxrp gevraagdi

Oud raam vorrr het:àalcen vàn

. «:n ktein kasii.in da :tlin ' ,I 1a1,33 V2 51 ,

Uitrciking CAKE

Naar aanlciding van clc prijsvraag (zic nummcrs 33 cn 34) voor dc naam van zijn
column, rcikto Frank onlangs do cakc trit aan tlc [amilic Kcldcrrnan.

-.:í,1
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Baby Bulletin

Fr werdcn afgcltlpen periodc clric Doorwerthors goborcn in Heveadorp; alle guders,
hrocrtjcs cn zusjcs: gelcliciteerdt!

wilt u uw geboorÍekuartje gepubliceerd zien? Zend tlan het geboortekaartje naar
he| redacÍ ieadres met vernrcld.ing,, pnbliceren,.
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Geboren, 18 februari 1995

Jonas Juliaan Meniin

-.J

Maaike Plomp en Govenl Riksen
Flobben

Dunolean B
6865 VC Doorwerth
oBs - 340619

Bel even ale ie langs wilt komen
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Donkerc lokhan
BrulMoÍlot
Nu b zMk ílat hcet
oN btltarlet &tfrjtke,

,ltoeíbr ct díÉhttr retffi
r,..Ít l.t O0 lot l(r.O0 uur

( tu btrtk shlh',t u ij ?r(t tl) lrrlJ§.
B!1, il t'ils «ltl?t lL,t!rt<'tt trxlt aail
litst I t II' I t, t t, »t t, I I

Du)rwcÍrlt, 20 ÍcbÍwi l99i

NIet B(ore bliid!.hip geven wii LÈNris
vm de Srtxx)tu van onzr drrchter tn
ons zulÈ

Désirée
Robina Awora

1iilft, Jr)§,
Sttím,Jo\rc cn Churil trllrd

liurs ler ?\^ I
(raírí'11; l)(xns( rrlr
lil oa- t rrll rrt

I-rid: f. lO uur
ccwicht: 1850 $.u
ldrstc; 50 cnr

Oebcea op 27 lebrui lSgE

BOB
fohannes

5§

lvliclEél Mrnto
Ànloirette Mmtede Betid

Tim
3m

Dmlaan 32, 6808 VC Doorwerth
085-3367?0 i::
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Evaluatie 30-km

De belangrijkste conclusies vatr de
schriftelijke enquëte onder de bewo_
ners en de discussiegroepen waren dat
de asverschuivingen onvoldoende snel,
heidsremmend zijn en een gevaar
opleveren voor fietsers. Do«rr parkeren
van auto's in of bij de asverschuivingen
kunnen extra gevaarlijke situatics «rnt-
staan.
Op sommige plaatsen is door de as-
verschuivingen behoefte aan vervan-
gende parkeerruimte ontstaan. Snel-
heidsmetingen door de gemeente ver-
richt leverde als belangrijkste resultaat
op:
Dunolaan/Beeklaan: 50 km/u limiet
wordt gehaald. Het politieke streven
van 30 km/u echter niet.
Ztiderlaan:30 km/u limiet wordt niet
gehaald.
Ir. Munterlaan: 30 km/u limiet wordt
gehaald: maar l0% rijdt toch nog
harder dan 30 km/t (dan wordt di
lirniet dus niet gehaalrt. red.).

Op grond van de conclusies en uiL-
komsten werden door de verkecrscom-
missie een aantal aanbevelingen aan
B&W gedaan. Dc belangrijkste daar-
van z,ijn:
- Vervanging van alle asverschui-

project Heveadorp

In aansluiting op ons bericht over de evalua_
tie-avond in het Heveaantje van 11 februari
1995 volgt hieronder een samenvatting van de
conclusies en voorts van de aanbevelingen die
naar aanleiding daarvan door de verkeèrscom_
missie aan de gemeente zijn gedaan.

Nieuws van de Bewonersvereniging

Van de nieuwe voorzil.ter van de bewonersvereniging

Dit bulletin houdt u op de hoogte van de ont-

wikkelingen en activiteiten van de Bewoners-

vereniging Heveadorp en haar commissies.

IIIII
r
-
II(-

-

vingen door verkeersdrempels.
- Aanvullende snelheidsremmende

voorzieningen op:
de Beeklaan tussen Valkenier en
Noorderlaan,
de Zurderlaan en op
de kruising Zuiderlaan-Ir. Munter-
laan.

- Voorts wordt nader aandacht van
de gemeente gevraagd voor de
kruisingen: Centrumlaan-Midden-
laan en Noorderlaan-Middenlaan.

De verwachting is dat voorafgaande
aan de besluitvorming door B&W in
eerste instantie door het gemeentelijk
platform verkeersveiligheid Renkum
aan de verkeerscommissie zal worden
gevraagd om het rapport en de daarin
vervatte aanbevelingen nader toe te
lichten.

De verkeerscommissie Heveadorp

Zoals velen van u op de drukbezochte
Algemene lrdenvergadering heeft
kunnen horen, hebben enige mutaties
binncn hct bestuur plaatsgevondcn.

Jorien Joustra en Bram Waterman zijn
afgetredcn. Beide worden hartelijk
bedankt voor de dynamische bijdrage
die zij hcbben geleverd. Zowcl Jorien,
in hct Hevcaantje, als Bram, in dc
vcrkeerscommissie, zullen zich blijven
inz.ettcn voor onze goegemcente.
Helaas heeft Mark van Buuren moeten
besluitcn, vanwege zijn drukkc zake-
lijke beslommeringen, de voorzit-
tershamer ovcr te dragen. Gelukkig
blijft Mark behouden als gewoon lid
binnen het bestuur.

Een ander z,eer gcwaardecrd bc-
stuurslid heeft aangekondigd, vanaf het
vierde kwartaal 1996 beschikbaar tc

zijn voor de functie als voorzitter. Dit
betekent dat ik reeds nu kan mclden
een "tussenpaus" [e zijn, overigens nu
al met veel plezier.

De samenstelling van de vcrschillende
commissies en de plannen die vanuit
die commissies voorli6gen beloven ook
dit jaar (overigens ook letterlijk weer
met C)ud en Nieuw) veel yuurwerk.
Speciale vermelding verdienen hct
vervolg op de enquëtc van de vcrkeers-
commissie (zie verder in dezc editic)
en de geplande aanleg van een apart
peuterspeelveldje op het Hcveaveld.
Medio mei zijn alle jonge (en ook
oude) vaders welkom om tc hclpen bij
de opbouw.
Hoogtepunt moet traditioneel het
Dorpsfeest worden op zaterdag tt juli,
dit kecr \ryeer met de door vclen ge-
waardecrde barbecuc uit de "keuken"
van onze dorpsbewoner en mecsterkok
Frits Dorresteijn.

Tot slot hoop ik dat suggesties, idceën,
maar natuurlijk ook kritiek, ons be-
stuur zullen blijven bereiken.

Michcl Koppeschaar.
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Groenclub

Ondanks dat is hel speelveld helemaal
schoongemaakt. Er lag veel glas. Uit
de "kuil", achtr:r het aanplakbord is
vecl afval weggehaald, ook het tuin
afval. Tussen de mrrcstuinÍ.jes en dc
beck is ook vecl organisch afval vcr-
wijderd.

Heeft u tc veel GFT afval voor uw
duobak, dan is één telefoontje van de
afvallijn 08373 12800 (10.00 -16.00
uur) genoeg en de gemeente komt het
bij u ophalen.

Verder is oen stuk langs de beck, Mi«l-
denlaan, Oudc Oostcrbeckseweg nrry
schoongemaakt.

Volgend jaar maart zettcn wij wecr
potten vol mct kofÍic. Komt u dan
ook?

Deterrrirrcer een vleerntuis.

Vleermuizen zijn gecn vliegende of
vlcrcnde muizen maar vlicgende zoog-

Nog nooit gebeurd

11 Maart 10 uur, prachtig weer en kannen vol
met koffie. Slechts 4 vrouwen, 1 man en 4

kinderen kwamen die zaterdag zwerfafval
verzamelen, nog nooit eerder gebeurd. Wie
wel kwamen........de pers, meerdere.

vcrtaalt.

Dc inleiding begint om 19.30 uur op
vrijdag 9 juni in dc Markusz-aal aan het
van molenplcin achter dc katholieke
kcrk tc Dourwerth. Door middel van
dia's wordcn dc vcrschillcnde soortcn
gctoond. Wanneer het donkcr gcnocg
is gaan wij naar een door dc werk-
gr<rcp uitgckozcn Iocatie om de vcr-
schillendc soortcn te del.ermineren op
geluid via de batdetector. Het is een
intercssante ervaring; houdt dus 9 juni
vrij.

Oproep groenbeurs 1996

/
I

Heeft u na de voorjaarsschoonmaak
stckjcs over uit uw tuin? Gooi dic dan
a.u.b. nict weg. Het volgcnd jaar hoopt
dc grocnclub wcer ecn groenbeurs te
houdcn cn wij kunncn uw overtolligc
plantjes goed gcbruiken. U kunt ze
kwijt door z.e yoor tlc deur te zcttcn op
Schcfferlaan 26 of Scheffcrlaan 3tt. Als
u de naam van dc betreffondc plantjcs
wcct, zct u cr dan ecn briofjc bij? Bij
voorhaat onzc hartelijkc dank!

P.S.: Eventucle ovcrtolligc blocmpotjcs
met een middellijn van niet mccr dan
-1,2 cm. zijn ook van hartc welkom!

Oproep gemeentegroen

Hct IVN hceft als thcma dit jaar:
natuur in stad en dorp.

Heeft U, Heveanen, suggcstics, wcnsen
of klachten voor cn over het groen in
uw naaste omgeving, schrijf het op en
doe het in de bricvenbus in <Ic Munter-
laan 29. FJet zal door de gemeente
Renkum met hct IVN besproken wor-
den. Wij zien uw idceén graag tcge-
moet.

Een honunel, is een bij.

Maar een bij is gccn hommel. In hct
voorjaar komen de jongc koninginnen
van het vorige jaar te voorschijn om
een nieuw volk te stichten. Het hclc
volkje van vorig jaar is doodgcgaan.

Alleen de jongc weldoorvocdc en
bevruchte jonge koningin gaat in win-
tcrslaap op een bcschuttc plaats. De
meeste hommels bouwen hun nest
onder dc grond, in verlaten muizennes-
ten, in spleten, in muren, onder mosho-
pen en vele anderc vcrborgen plaatsen.
De koningin maakt in de nestruimtc
een bolvormig ncst van fijnc plantcn-
decltjcs. Van was maakt zij een voor-
raadpotjc cn vult dit met ncctar voor
rcgenachtige dagcn als zc nict uit kan
vlicgen. Dan lcgt zc ccÍt pakket eieren

dieren. Zij hebbcn dan ook geen vleu-
gels met veren; het vliegen wordt door
middel van et:n vlieghuid gedaan. Over
dt: helc wcreld z,ijn het zo,n 1000 soor-
ten, insecten- en vruchtenetende.

In Nederland komcn allcen de insec-
tenctende soorten voor, de vruch-
tenetende soorten wonen in de tropen.
Het zijn schemer- en nachtdiertjes. Zij
gebruiken hun bekje als een schepnetje
om de vliegen, muggen, kevertjes,
vlinders, motten, spinnen, enz te van-
gen.

De prooi wordt via hun gehoor met
sonar of cchopeiling opgespoord. De
hoogfrequente geluidspeilingen zijn
voor het menselijk oor tc hoog. Elke
vleermuissoort heeft zijn eigen specifie-
kc hoogte.

De vleermuizenwerkgroepleden zullen
dic gcluiden voor ons vertalen. Ze
doen dit door middel van een batdetec-
tor, die het geluid van de vleermuis op
een voor mensen te horen hoogte

-12-
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cr gaat er boven op zitten. Ze kan <je
ercren op ca 30 warmhouden tcrwijl
hct buiten veel koudcr kan zijn. Na 4
dagen komcn de oieren uit die door
moeder hommel gevoed worden met
stuifmcel en nectar. Als de larven dik
genoeg zijn gaan ze z.ich verpoppen en
na ongeveer 3 weken komen de jonge
hommels uit. Het zijn werksters die àe
koningin helpen: nest warm en schoon-
houden, nieuwe broedcellen opbouwen,
laryen voeren en voedsel halen. Bckijk
de hommels in de tuin eens wat nadàr
en probeer de verschillende soorlen te
herkennen.

wordt vervolgd.

Nieuws

IVN ZUID-WEST VELUWEZOOM
zat.8/4 9.30
- werkochtend milieu
- onderhoud aan het groen bij zvyem_

bad Oorspr«rng 085 337976

woe I2/419.00
- vogelwandeling,Hcmelseberg
- start parkcerplaats pietersberg

'l.at 22f4 9.30
- werkochtcnd beken 08373 75117

z.on 30/4 13.00
- wandcling natuur in het dorp
- start parkecrplaats postkantoor

Oosterbeek

IVN ARNHEM

zon 23/4 L4.00
- weidevogelwandeling
- start cafe de Praets in Meinerswijk

maa 24/4 9.20
- wandeling door Warnsborn
- slart parkeerplaats eind Baken_

bergseweg

zat 8/4 6.30
- vogelzangexcursicHoekelum
- slarl Edescwcg, hoek Horataan

z,at 23/4 6.30
- vogelzangexcursie
- start Watertoren Wageningse Berg

N u I u t tr zo nter ko nryten voor kind ere n

S't'ICII'l'lN(; V[:LDW[rRK NtrDI].RLANt)
organiscert in de zomer zcvcn natuur-
zomcrkampen van een weck in Apel-
doorn en Orveltc en op Tcxel. Dc
kampen zijn voor vier lecftijdsgroepen
tusscn 8 cn 15 jaar. LJiteraard staat de
natuur centraal, maar er zijn ook sport-
cn spelactivitciten. tel. 055 6(t7199

De S'l'lCrI'fING VIILDSTLIDIE IIIlI-I,.N
IIOITICOP heeft voor 1995 een groot
aantal natuurkampen gepland in de
kleine en grote vakanties. Twee in de
eigen accommodaties (Hei-en Boeicop
en bij Haamstede). Daarnaast zijn er
kampen op Ameland en langs de
Franse kust . Een "kamp" vindt plaats
op een groot zeilschip op de Wadden-
zee. 03474 2085 fax 2279

Voor jongeren vanaf 15 jaar or-
ganiseert het M actieve vakan-
tieweken. Hier kun je ze$ je handen
uit de mouwen steken voor het behoud
van dc natuur, b.v. eendekooien op-
knappen of werken aan waardevolle
graslandcn in het veengebied, enz.
Verder zijn er crea tieve ac-
tiviteiten(theater, brood bakken, koken
op zonne-energie. 020 6228115

Cursussert

Het niouwc cursusovorzicht van dc
Stichting Post-Hogcr Landhouwondcr-
wijs is geroed. Op hct programma
staan ondcr anderc cursussen op mil-
icu-en natuurgcbied. 0Ít370 Ít4093

OprichtingTE VOET

OP 26-11-1994 is de landelijke wan-
delaarsvereniging "Te Voet" opgericht.
Een ENFB, maar dan voor wandelaars.
Meer informatie geeft Joost Dijker-
man,08370 15734

Drie minicursussen door Modeste Her-
wig

1 planten voor de schaduwtuin
2 een border op kleur
3 aanleg van een border
plaats: modeltuinen Rob Herwig Lun-
teren 03420 1480

Slechtst lVo van al 't water op de we-
rcld is zoet. Van die ene procent zit
driekwart bevroren op de Noord-en
Zuidpool. En van die % procent die
overblijft kunnen we maar 1 miljocnste
deel zuiver maken. Dat is het spranke-
lende water dat bij u thuis, elke dag
weer, uit de kraan stroomt. Gcniet
ervan. Maar gebruik het niet nodcloos.

KNNV WAGENINGEN

-14-
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Baadsel ir, geheinrràr]ft .

G*f ellre letter va-n het
o.lfabet eeh ciife' J.b3i*
r'Ét A=,, Bg,1, e,-rz. tot
Z.
V...l .ta onder elt ciife' i'''
he.t rcradsc.l de blitËhoren&
letter ir.,.
0ls opbssing kr5g je. drie

bekerde sptóktuoo rden.

ino{

lk uoo.d zit er in diL
dodhof uon droroter, uerutopt.
Volg dd \jirren ,ïo[ de lettào
lintir. noor de tecle cirketr
rechtl e'-, r"h'5[-cle lettec.,



G ruenclub jeugdrubriek
CAO of toch liever fabrieksreglement?

Deze vraag kun je jezelf stellen
Hevea leest uit 1947. yia Ramon
inhoud van dit reglement. Dat
duidelijk zijn. Een bloemlezing.

Dc aanvang en hct eindc der wcrktij_
den worden gcregeld volgcns de fa_
brieksklok en aangcgeven door een
fabriekssignaal. De signalen worden
gegcven:
1. 8 minutcn voor de aanvang van <Ie

werktijd;
2. bij de aanvang van do werktij<I;
3. bij hcr einde'ian dc werktijcl-

Bij het komen behoort icdere werkne_
mer persoonlijk zijn nummerloodje uit
de hoofdnummerkast bij de portier te
ncmen cn dit op te hangen in de afde_
lingskast in zijn werklokaal. Bij het
verlaten van de fabriek bchoort tril zi;n
nummerloodje in de hoofdnummerka.st
bij de portier weder op te hangen. Bij
zoekraken van hct nummerloodje ont_
vangt de werknemcr tegen betaling van
Í 0.25 een ander loodje.

Dc in- en uitgang van dc fabriek voor
werknemers wordt aangegevcn door of
namens Hevea. Het is niet toegesÍ.aan
van cen andere in- of uitgang gebruik
le maken.

Rijwielen mogen allcen wor<Ien gcbor-
gcn in de daarvrxrr bestcmde r-wiel_
bergplaatsen.

Do werknemcr moct z.ich, zo diÍ. door

Eleesterr «loerr
s{orrrsr dierig'

als het fabrieksreglement van de
Berlauwt kregen wij kennis van de
sommige dingen afschrikken zal

of namcns Hevea notlig geoordccld
wordl, aan visitatie aan den lijve on-
dcrw<-:rpcn, door tJc tlaarroe door
Hevca aangcwczcn personcn. Bij vrou-
welijke werknemcrs zal dit door ecn
Yrouw geschieden.

De arbeitlsduur bcdraagt, met uit_
zondering van dic yoor porticrs en
Chauffcurs, normaal 4lJ uur per weck,
behoudens wijzigingon door «if namens
Hevea aangegeven.

Voor dc uren, die buiten de normalc
werktijden gewerkt wordcn met hct
doel om niet gewerkte uren in te halcn
QSn. yerschoven uren) wordt gecn
extra klon uitgekcerd.

Eén poes kan

Een vogel kan

Een haan kan €

+

ry

9)
Een papegaa.l <I-^ à;; !:o.à --- »-tr

Ja.rnrrror, dat een vlo
nlet kan

lllferr"s(eÍl doerr rDoh
«lierig:
EIU ons t'hrJls ls ]r€t sc)rns net dler(,rrdag:

-r' Ï
MUn bro€r is aga{61 .*f 

'.

Mijn vader looPt rnaar hoen en
Hij is aan het

lk sta d€ taÍel to

E6n aap kan

Wic wcct woqr hcí r<tse lictsje met
zijwielt jes wn iIse is??

Sctullerlaon )ó c 3.76088

,{B(f

Mijn moeds rcnjt er sms gek vsn-
+-,' -**"-- ? Hct kxrnbedrag wordt in een loonzakjc

aan dc wcrkncmer uitgercikt 
"n ,n,r"t

onmiddellijk bij inontvangsrneming

Én dattzlet z€ z€

-1fl-
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w()r(lcn gcrcontrolccrd. Indicn hct bc-
drag nicl in ovcrocnstemming is mot
hcrl op hct kxrnzakjc aangegovcn bo-
drag moot dc wcrkncmcr bij degcnc
dic hcm hot loonzakje «rvcrhandigd
hoo[t onvcrwijld reclamorcn. Latcr
«laarovcr ingedicnde rcclamcs kunncn
nict mecr in behandcling worden gcno-
mon. Reclames aangaandc kxrn-
hcrckcning m<rcten uiterlijk op dc
wcrkdag na dc uitbetaling wordcn
ingcdicnd bij dc afdclingsopzichter
oncler overlcgging van hct loonzakje.

Als dringcndc rc<Ioncn, die Hcvca het
rccht gcvcn dc dicnstbctrckking zonclcr
opzceging of inachtnoming van de
opzeggingstcrmijn te tlocn eindigcn,
wordcn hchalvc die in art. 1ó39 p.

B.W. gcntrcmd; uitclrukkolijk erkentl:
I. het rokcn in do fabrick, zowcl in als

buitcn worktijd;
2. hel brengen van stcrke drank in dc

fabrick;
3. hct feit, dat de wcrknemer in éón

wcck viif maal hcboct is;
4. hct zondcr vcrkrf van Hevca vcr-

zuimcn van hct werk gcdurcnde cen
dag z«rndcr gcldige rcdon;

5. hct fcit, dat <Ic wcrknemcr zondcr
tocstcmming dc fabrick hinncnkomt
o[ vcrlaat langs c«:n andcrc dan de
daarvoor aanÉlc)wc7.cn wt:Í{,

6. hct zich vcrz«:ttcn tcgcn visitatic.

Dc opzeggingstcrmijn is z«rwcl voor
Hcvca als voor workncmcr óón wcck.
Dc opzcgging kan allcrcn gcschiodcn
tcgen hct cindc van dc kalcndcrwcck,
vrtlgcnd op dic, waarin dc opzcgging
plaats vindt. Dc uitbotaling van hct

kron zal op dc ccrstvolgcndc dag
uitbctaling na clc bcöindiging
dicnsthcl rckking gcschicdcn.

Richard van Oostorwijk

van
clor
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Resto recensie
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In deze rubriek worden restaurants be-
sproken die door redactieleden met een
bezoek zijn vereerd. Helaas dienen re-
dactieleden wel zelf de rekening te be-
talen.

Op de eerste stralende, zonnige z.ondag
van dit jaar vcrlieten wij onze comfor-
tabele tuinstoelen voor een originele
culinaire gebeurtenis: High Tea t:n
theater bij Brasseric Kleyn Har-
lonsteyn in Oosterbeek.

Zonde om binnen te gaan zitten, dach-
ten wij nog toen we er naar binnen
gingen. Boven aangeland in de Kroon-
zaal, schitterend gedecoreerd met een
heuse troon aan de muur cn vilrines
vol met kroontjes, werd die twijfel
weggenomen. Een schitterend buffet
volgeladen met exquise zoetigheden
stond klaar, en op de voor ons gereser-
veerde tafel werd al snel hel eerstc
kopje thee ingeschonken. Iedere tafel
z'n eigen theepot, met thee naar keute.
Ernaast een goed gevulde schaal met
vcrrukkelijke chocoladekunstwerkjes,
die erom smeekten om geproefd te
worden.

De groep Rcal Life Thcatro verz.orgde
dez.e zondag twee korte voorstellingen:
de Esmoreit, een middeleeuws stuk
over een gekidnapte prins, liefde en
macht (nog sl.eeds ccn acÍueel thema)
en de Klucht van de Molenaar van
Brederode, een oude bckende uit tle
vaderlandse literatuur.

Voor en na hct ecrste stuk mochten we
van het buffet snrrcpen. En tlat was de
moeite waard! Rolletjes biscuitdecg
gevuld mct hazelnoot, scones met jam
en z,vre room, gevulde blacler-
deegkroontjes, fruittaart, cakejes, aller-



lci heerliikhedcn laaddcn

gcgcncerd op ons bordje.

Dc toneclstukkcn waren leuk. Met
ovcrgavc gespeld en, zeer bclangrijk,
gocd vcrstaanbaar. Een geslaagde

comhinatic, wat ons betreft. Aangczien
jc als Resto Recensie-schrijver kritisch
moet zijn, een kleine kanttekening. Hct
buffet was voor de tweede ronde nogal
"afgegraasd". Er waren voldoende
zoetigheden, maar hct was fraaier
gcwecst als de resterende etenswaren
opnieuw op kleinere plateaus bij elkaar
gelegd waren.

Al mct al een geslaagde nieuwe manier
om een zondagmiddag door te bren-
gcn. Het gehele programma duurde
van half drie tot vijf, on de kosten

bedrocgen, exclusief het borreltje na,

f 35,- per persoon. Hetzelfde arran-
gement, high tea en thcater op zondag-
middag, en diner en theaLer op zater-

dagavond (í lS,- p.p.) wordt herhaald
<tp 13/14 mei en 10/11 juni. Er staan

dan wecr andere toneelvoorstellingen
op hcl" programma.

.lorien Joustra

wijnudvi*urs . wijncommisionsirt - vijninrptrteurs

6882 DA Oostorbesk
lelotoon
085 - 336838

:ï';%u.,,

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

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

enige is, waar u bij uw wijnaankoop op
moet letten.
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I)e Boekbabbel, of:

sril

wces stil
want niemand
mag je horen

wees stil
ondergedoken
kind

Dit gedichtje komt uit het boek "Vijf
en dertig tranen" van Ida Vos.
Voor de oorlog woonden er ongeveer
140.000 joden in Nederland. De mees-
len waren hier geboren en getogen.
Anderen waren gevlucht uit Duitsland
waar het toen al heel gevaarlijk was.
Na de oorlog \Àr'aren er nog 34.000
joden over. Zij hadden zich bijtijds
verstopt en ze hadden het geluk dat ze
niet verraden waren!
Alle andere joclen waren gevangen
genomen en weggevoerd naar de con-
centratiekampen. Daar werden z.e

vermoord. Ida Vos weet precies wat
joodse kinderen soms meemaakten,
omdat zij zelÍ joods is. Zij heeft de
oorlog overleefd.

Deze Boekbabbel gaat over verhalen
tuver de oorlog en dat is niet eens zo
verwonderlijk: dit jaar is het vijftig jaar
geleden dat Nederland werd bevrijd.
Als je dit leest, is de Boekenweek net
achter de rug. Het motto van de Boe-
kenweek was dit jaar "De Vijftigste

is er nog iets leuks te lezen?

je naam jc huis
heb je verloren

z<trg <lal. men nict
je lichaam vindt

Ida Vos

mei", ofwel de invloed van de Tweede
Wereldoorlog op de Nederlandse liter-
atuur. Er zijn heel veel bo,eken ge-
schreven waarin de Tweede Wereld-
oorlog een rol speelt, romans, verhalen,
gedichten en autobiografische werken.
Boeken van auteurs die de oorlog zelf
hebben meegemaakt, maar ook boeken
van schrijvers <lie de Tweede Wereld-
oorlog zelf niel" (bewust) hebben mee-
gemaakt. Dez.e laatsten noemen we
schrijvers van de tweede generatie: ook
in hun btleken komen de verschrikkin-
gen van de oorlog en de gevolgen
daarvan aan de orde. Zij z.ijn vaak
kinderen van (joodse) ouders die tij-
dens de o«rrlog in kampen hebben
gezelen of ondergedoken waren. ln
veel boeken van de schrijver van hct
boekenweekgeschenk Serenade, lron
de Winter, speelt de Tweede Wereld-
oorlog op de achtergrond een rol. De
schrijfster Carl Friedman beschrijft in
het bosk Tralievader het na<xrrlogse
leven van eon jorxls gezin waarvan de
vader gevangen zat in een con-
ceniratiekamp. Dc overige gezinsleden



worden voortdurend geconfronteerd
met een man die "kamp heeft", zoals
hij het zelf uitdrukt.

Een van de bekendste boeken over de
Tweede Wereldoorlog is "Het Achter-
huis" van Anne Frank: een joods meis-
je vertelt hoe ze met haar familie op
een onderduikadres meer dan twee
jaar in angst en spanning leefde. Het is
het waar gebeurde verslag van een
meisje dat op haar 15de de dood vond
in een concentratiekamp.

Jona Oberski schreef "Kinderjaren":
een mooi, aangrijpend b«rkje over de
verschrikkelijke belevenissen van de
schrijver in zijn jeugd: als kleine joodse
jongen werd hij met zijn ouders gede-
porteerd naar het concentratiekamp
Bergen-Belsen. Hij verloor daar àjn
vader en kort na de bevrijding ook zijn
moeder.

In "Wie niet weg is wordt gezien" en
"Dansen op de brug van Avignon" van
Ida Vos geeÍt àj heel beklemmend
weer hoe het leven de joden tijdens de
bezetting steeds moeilijker gemaakt
werd. Het begon met geboden en
verboden: Joden mogen niet in het
park, niet in de tram, enz. En het ging
van kwaad tot erger. Niemand kon
eraan ontsnappen, zelfs de kleinste
kinderen niet.

Na vijftig jaar vertelt G.L. Durlacher
in "Quarantaine" wat hij als Duits-
joodse jongen vlak voor en tijdens de
oorlog heeft meegemaakt: over de
vlucht naar Nederland, over het trans-
port naar Westerbork en het con-
centratiekamp
Theresienstadt, over het vedies van
zijn ouders. Je zal als zeventienjarige
alleen moeten àen te overleven!

Aan de hand van brieven aan àjn
moeder en foto's uit de periode 1938-
19.1 vertelt Roald Dahl in "Solo 1938-
1%1" over zijn ervaringen als RAF-
piloot. Hij nam deel aan talloze lucht-
gevechten tegen de Duitsers. De risi-
co's waren groot, gezien de waanzin-
nige overmacht en de slechte voor-
bereiding die de mannen kregen, maar
tot zijn eigen verbazing grng het steeds
weer goed. Was hij nou zo'n held, of
was het meer een kwestie van puur
toeval of stom geluk? *

Rudolf Herfurtner schreef "Oor-
logskind": als Clemens na verblijven in
kinderkampen en een barre tocht pas
vijf jaar na de oorlog weer naar zijn
moeder in Duitsland kan terugkeren,
merkt hij dat er veel veranderd is. Het
weerzien is emotioneel en het blijkt
voor iedereen moeilijk te zijn weer
samen verder te leven. Niet alleen zijn
omgeving is anders, maar ook hijzelf is
een ander dan voor de oorlog.

-24-
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"De schuilplaats" van Johanna Rciss
gaat "over de jaren van mijn leven
waarin ik ongcwensl was, namelijk cen
jords meisje in de Tweede Wereldoor-
log". Zíj overleefde de <xlrltg dankzij
<Irie moedige mcnsen in een Twcnts
dorpje. Met gevaar vrxrr eigen leven
namen Opoe, Dientje en Johan twee
joodse meisjes in huis. Zij waren niet
bijzonder dapper, maar zij hacldcn het
hart op de goede plaats.

Dit is maar een heel kleine greep uit
alle verhalen over de oorlog. ln het
boekje "De oorlog is nog niet voorbij"
staan nog veel meer titels. Dit boekje
hegint trouwens me[ een verhaal uit
"Het dagboek van ZlaLa", een verhaal
dat niet over de Tweede Wereldoorlog
gaat. Dat er nog altijd vorschrikkelijke
dingen gebeuren, dat oorlog nog niet
voorbij is, daarover lees je in «lit dag-
boek van Zlata: zij woonde in Saraje-
vo, een stad die verschrikkelijk be-
schoten is. In haar dagboek
schrijft z.e, over haar fijnc leven vóór
de o«rrlog en over haar angst, verdriet
on wanhoop toen haar stad beschoten
werd. Toen het schieten begon was ze
clf jaar. Nu is ze vluchteling en woont
ze in Parijs.

Edith Bayens
Bibliotheek Doorwerth

Weverstraat 13
6862 DJ Oosterbeek
TeleÍoon 085 - 33 35 35

Herenstraat 25
3911 JB Rherren
Telefoon 08376 - 6402



Ecn locn rclaticf nic:uwc manicr om
airn klanlcnhincling lc docn: zic hicr clc

rclaticrgcschcnkcn van dc: I lcvca[a-
hrick. Zoals allcs na tlc oorlog. kwa-
mcn dc mcosto idccön vorlr clczc ar-
likclcn uit Amcrika.

Dc rvoggcvcrÍjcs op dc foto stammcn
uit dc jarcn zcsÍig. Ecn b<;pcrkt, hraaf,
assortimcnt bruikharc artikclcn. Hoc-
wcl jc jc kunÍ afvragcn hoo sccuur de
schuifmaat «rp clc loto is. Dc rolmaat,
dc: slcutclhangcr on de aanstekcr, gcönt
op dc Amcrikaansc Zipp<t (dc cnigc
aanslckcr clic zclfs bii windkracht 10

blijft brandon), zullcn cloor dc ontvan-
gcrs vaak gcbruikt ziin. Fan bclts cn
radiatrlr hoscs staat crop, dc top-
produktcn uit clic tijd. Hct hcgrip
"huisstijl", nu c<:n absolutc: voorwaardc
voor ccn modcrn bodrijf, wcrcl hct
vcrst dorrrgcv«lcrd op de Hcvca Zip-
po's cn sleutolhangcrs. Zij zljn uit-
gcv<rcrd in clc bcdrijtsklourcn blauw cn
wit. Op allc artikclon natuurlijk dc
naam van de gullc govcr, Hevea, in de
ka ra ktcrisÍickc lcttcr.

.loric:n .lousÍ ra

R amcln's Raritcitenkabinet

In cleze seríe laÍen wij ii elke keei- het één en ailrler uit cle imnrense
vcí-zanreling van Rarnt)n []crlilil, ; z-icn.
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Nu nog te kcxtp, beperkte opla54e!

Heveadorp, onder de rook vantlaan
door Hilde van lVlossevekle.

Een wiek boek over de herrijzing van
Heveadorp in de jaren ,20/'80. l,oor de
geï nteresseerde H eveau n een wuurrlevol

docuntent dat verhaall over de vele hoogle-
en dieptepunten vun de tijtl waarin het

voortbesloan van Heveadorp oon een zijden
rlraadje hing. Voorzien von vcel loto,s
(zwart/wit). Het boek kost f 17,-50.

Om in het bezit te komen van dít furck kunt
u bellen (341 778) of een brielje algeven op

Noorderlaan l5 ol het redactie-atlres
(lr. [Vlwterlaan l5). Het boek wctrdt don
tegen contattie betuling bij u thuisbezorgd. \1

W



Schaapsscheerdersdag in Rhenen

Er ziin verschillende activiteiten die
ecn bezoek de moeite waard maken.
Er is een uitgebreide braderie waarop
ook door u vast een koopje is tc vin-
den.

Daarnaast is onze kudde er natuurlijk
en de scheerders die met een ouder-
wcíse handschaar de schapen van hun
vacht ontdocn. De scharen zullen hun
eigen, grrcd te herkcnnen geluid maken.
Het is dan ook niet alleen een genoe-
gen tlm te kijken naar dit ambach-
t.clijkc knippen, maar ook om naar tc
luisteren.

Door hct organiscrend comitó, de
winkcliersvereniging Grocnestraat, zal
cr cen fotowedstrijd worden geor-
ganiseerd. Allc bez<rokcrs mogcn er
aan meetloen. Voor icdere doolnemcr
aan dcze fotowcdstrijd over het
Schaapschecrdersfeest, z.al he,t comitó
(irtrenestraaL f l,- aan dc kudde schcn-
kcn. Als u dcclnecmt stcunt u ons dus
cxtra, ecn rcden tc mccr 0m naar
Rho«Ien te komen op 17 juni a.s. Niot
allccn steunt u «rns. er is ook ecn lcuke

Het zal dit jaar voor de 25" keer zijn dat
onze schapen op traditionele wijze zullen
worden geschoren in het dorp Rheden. Voor-
waar een reden om er een feestelijke dag

van te maken. Eerst de datum: zaterdag 17

juni 1995.

prijs te winnen met deze fotowedstrijd.

Voor de schooljeugd van Rheden zal
het comite Groenestraat een teken-
wedstrijd organiseren. De tekeningen
zullen op 17 juni worden opgehangen
in de diverse winkels. Dat zal er fees-
telijk uitzien en zeker de moeite van
het bekijken waard.
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lleveaanse binnenkort in l,lNG()

Dii is t.r"clicn, dc charmantc huisvrtluw
van Zuide rlaan 4, alhicr. IJinncnkori
ttlctredend tot dc catcgoric dcr l;ckcn-
de tr-cdcrlanclcrs titxrr haar upiredcn in
t,lN(;O. (zic aflcvcring ti0(r en ii07 cn
tlc t,alevJagavonclaflovcring dic worclcn
uitgezondcn in clc eerstc ol' twcede
wcek van mei)
Dc redacticr wenst haar vccl succes!



RIAGG: Een cursus voor weduwen van 65 jaar en
ouder

V erlies.....en dan verder

In april start in de gemeente Renkum de cur-
sus: "verlies en dan verder". De bestaat uit 10

'' bijeenkomsten en wordt gegeven in het Dien-
stencentrum "Doorwerth", Mozartlaan 2 in

! r?,rrrEr,àa, Bs sÍ r LN Amhenr rèrdioq 
'ai 

.,r r ir 2 Doo rwg rth.

Weduwen 9, 1ír en 30 mei en
6, 13 en 20 juni.

De cursus is bestemd voor al-
leenstaande 65 + vrouwen die langer Begeleiding
dan I jaar geleden hun partner hebben De cursus wordt verzorgd door twee
verloren. Zij die opnieuw zelfstandig medewerksters van AÍdeling Ouderen-
invulling willen gcven aan het dagelijks z.org van het RIAGG.
leven (reorganisaticfase). Het overlij-
den van een partner is een ingrijpende Kosten
gcbcurtenis. Hct verlies aanvaardcn en De onkosten zijn Í 25,- (cur-
hel. opnieuw invullen van het dagelijks susmateriaal).
levcn is niet gemakkelijk.

Informatie en opgave
Daarom start er een cursus voor dcze Voor informatie en opgave kunt u
vrouwen met als onderwcrpcn: terecht bij Nienke ten Brinke of Tini
- het verwerkcn van het verlies van Keijzer van afdeling Ouderenzorg tel:

uw partner 085 - 43 94 44
- het dagelijks leven als allcenstaande
- contacten leggen/ondcrhouden
- het ouder worden
- de positie van het ouder worden in

deze maatschappij.

Tijd cn data
De cursus wordt gehouden op dinsdag-
ochtcnd van 9.30 - 11.30 uur op de
volgcnde data:
11, 18 cn 25 april,

e.{\,./
\ary ernhcn

Voor informatie over dit persbericht
kunt u zich wenden tot l. Staarink afd.
Preventie & Dienstverlening Arnhem
Tel:085-511919
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Oproep VV Duno

(icachte Heveanen,

I)uno is niet alleen een streekgebonden naam, doch ook een voet-
llalclub met dezelfde naam. van oorsprong was het een zomeravond
voetbalclubje, ontstaan vanuit de toenmalige hevea-fabriek. Bij het
officieel overstappen naar de KNVB-competitie is via een enquëte
tle naam DUNO gekozen.

l{cods vanaf 7948 timmert dc
VV Duno aan de weg met de gebrui-
kclijke op en neergaande lijn. Anno
I t)95 bevindt de club zich in de eerste
klasse afdcling zaterdag van Arnhem
cn omstrcken,

Wat ik met dit schrijven beoog, is u te
informeren over tle mogelijkheden
voor de jeugd om te komon voetballen
hij VV Duno. De grasmat is dichtbij
huis en zeker voor de aankomende
vrrctballertjes een veilig gcvoel niet
over drukke wegen naar het voetbal-
vclcl behoeven te gaan. Heeft u be-
lrtrcfte aan nadere informatie vul dan
onderstaande bon in en deponeer deze

in dc hus bij: Hcveaan, erelid,
Klaas Wolberts, Middcnlaan 33,
Heveaclorp.

Dc voorzitter VV Duno

Gaaríe 
I naderd inlormatic jeqgd V,V :Dunt>

Naam;:, .., ,, ,. .:rr: : r .. , , ,

[6195; , 
., . ' .t. : . .... ' l

Woonplaats:, : :: , , ,

Tclcfotm:



Oproep straatspeeldag

Op 17 mei 1995 is de zesde Nationale Straatspeeldag.
ook in Heveadorp willen we als aktiviteitencommissie hier weer
aandacht aan besteden. We hebben nog geen programma gemaakt,
dus al uw suggesties om er een leuke middag voor de jeugd t/m 12
jaar van te maken, zijn nog welkom.

Vast staat wel dat we verschillcndc
klppers uit het programma van vorig
jaar zullcn herhalen:
* schminken
* pannckoekcn
* limonade
* stocpkrijten

Maar.....dit alles wordt
hulp!!

Vandaar een dringende oproep om u
aan te mclden als vrijwillig(st)er voor
dez.e knotsgezellige woensdagmiddag
van 13.30 tot 16.30 uur. Natuurlijk
kunt u uw eigen (klcine) kinderen
meenemen.

U kunt contact opnemen met Ada van
niets zonder uw Hecst, tel.33 72 57

CEHEEL VERZORCDE TEA-PARTY'S AAN HUIS

085-340993
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's Maandass gestorcn

E-eest
Wij vicrcn ons 3-jarig juhilcunr

[ ] hcstcll. ccn 3- of nrcor ganllan mcnu. Wij vcrrassotl u mct ccn EXTRA
mcnugang cn bii dc koffic ccn GRATIS likcurtjc

Bovcnclicn is unzc (r lo corte gchccl v<;rnicuwcl

( )utlc Oostcrbcckscwcg 8
I ) oo rrvorth / I-Icvca cl orp
rl 0tt.5-336423
I'ic( cn Tcunic F«lrluin


