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Bestc Hcveanen,

Dezc kecr hceft u even moctcn
wachten, maar niet voor niets.
Ons rcdactielid Rintai hccft ecn
zoon gckregcn! We wcnsen dc
familie vecl geluk. Dat dit
gavierd moet worden z.ic,t u
verder in dit krantje.
Verdcr kunt u genieten van dc
vaste bijdragen: de befaamde
boekbabbel, de knotsgoeie kin-
derpagina's en Frank's fraaie
fantasieën. Samen met de oye-
rige artikelcn vormt het geheel
toch weer iets lccsbaars.
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Autocentrunt

PET ER BOEK I IORS'I v.o.f .

Autosc had e e n o n d e r ho ud s bed r i if
tevens levering van nieuwe- en

gebÍuikte auto's

ffiBou

Kllngolbooksowo0 5{ b

6062 VT OorloÍI)ook

Tol: 085 340469

b.9.0 : 04345-1001 I

Fax:085 341001

Autotel: ffi-529431O0

Wij zijn gespecaalaseerd in alle soorten auto-

schadeherstellingen- Hierbij maken wij gebruik van een

spuit/droogcabine en Sikkens autolakken. Alle kleuren

worden door ons zelf gemaakt-

Bij reparatie gratis leenauto en teruggaaf van eigen

risico bij eigen schuld.

Acrostichon

feilloos vuurt hij vanaf dertig meter

Radeloos kijken ze elkander aan

Als hij onderwijl zijn Iinkerveter

Nog even vastzet. Maar het is gedaan

Knalhard in de hoek. Wie kan het beter?

Pele? Gullit? Abe enlof Faas?

In potentie niet abominabel

Echter, verderop in dit relaas

Protesteer ik tegen deze fabel

Laat ik met een simpel voorbeeld

Er is op heel de wereld maar éón

Nadat hij zelf de hoekschop heeft

Bliksemsnel 'm zelf in koppen kan

Onbetwist de leider op het veld

,Streeft hij naar de eer en naar de

komen

man, die

genome

Coach Guus Hiddink heeft hem al gebeld

I loera, we worden wereldkampioen! ! ! !
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Hcveaanse zaken

6THIÍI VTRZORCDI TTA.PARTY'S AAN HUIS

o8'r40991

Nadat Mary jarcnlang icts in de
klcding hacl gedaan, was ze toc aan iets
andcrs. Als Angloficl kwam ze op het
idcc om Engelse Tea-parties te or-
ganisercn. Mary komt dan met een
auto voorrijden, laadt hct óén en ander
uit (inclusief cen prachtig servies) en
komt na afloop van de party alles weer
ophalen. Thuis kan z,e z.ich dan weer
holcmaal uií.k:vcn. Immcrs alles moet
nog mct de hand worclen afgewassen!

Dcze parties kunncn zo uitgebreid zijn
als tlc klant het wenst. Volgons Mary
bestaat een standaard "tea" uit sand-
wichcs, fruitcakc, sconcs on natuurlijk
de thee zclf. Als ecn klant meer wil

Voor deze Heveaanse zaken gingen 2
reclactieleden een kijkje nemen op
Zuiderlaan 7. Sinds september 1994 is
daar Ma Baker gevestigd. De drijvende
kracht achter deze naam is Mary Bakker
(vandaar de naam Ma Baker).

kan cr nog chocoladecake bij komen
en/of andere taarten. Na aflo<lp van de
thce kan cr nog gcnoten wordcn van
cider. De gastvrouw/-heer kan ook z-elf

dingcn tocvoeg<:n, waarbij het met
name gaat om de drank, zoals sherry
en p«rrt na afloop.

Voor iemand die nog niet z.olang beÀg
is, kun je rustig stellen dat heÍ. nu al
lekkcr druk is. De parties spelen z-ich

meesÍal af in het weekcinde. Soms
moet ze wel 2 of 3 klanten op óén dag
van al dat lekkers voorzien. Meer is
ook niet mogelijk. Qua aantallen was
Mary al snel wat gewend. Toen ze net
bezig was, werd ze gevraagJ om te
zorgera voor 750 sandwiches (1500
sneetjes brood!). Dez,e sandwiches
moesten op een zondagochtend om
11.00 uur bezorgd worden. Dit betc-
kende dat om 5.00 uur moes[ worden
bcgonnen met het werk.

Gelukkig zijn dit piekbolastingen en is
het niet dagelijks zo. In januari en
februari is het, nct als in de kleding-
branche, wat rustiger. Hoe het in de
7.omer gaat lop,on is nog maar afwach-

tcn voor Mary. In principc kan icdor-
cen Mary met haar lckkers latcn ko-
mcn, als de grocp maar minimaal 8
mcnsen groot is cn maximaal 75.

Gevraagd naar haar bcvindingcn valt
haar cen aantal zakcn op. Zo komt do
mclk in 9 van de 10 gcvallen onaangc-
rocrd terug. Ncdcrlandcrs drinkcn
blijkbaar gccn mclk in dc thcc. Dc
mccst gednrnkcn thcesoortcn zijn carl
grey cn darjccling. Ecn lcuk aspcct is
dat wildvrocmdcn haar dc lckkcrstc
rcccptcn opsturcn.

Dal cr zo in hct hcgin ook nog wcl
crons wal misgaat mogc cluidcli.ik ziin.
Ecn net in Lltrccht gckocht mc:lkkan-
nctjo, vicl bij thuiskomst gclijk in dui-
gcn. T«rt nu too is clit hct cnigc dat
gcbrokcn is. Dc mc:nscn gaan gclukkig
voorzichtig mot hct (prijzigc) sorvics
om. Ecn ingez.akLc taart is icts clat
icdorcen kan ovcrkomcn, hclaas kom[
hot in dc meostc gevallon w<;l h<;cl

bclabberd uit. fcts dat nrxrit mcer fout
gaat is ecn plaatsvcrwisscling. Rhcdr:n
cn Rhencn liggcn toch wel zo'n 4{)

kilometcr uit clkaar. (Ook de redactie
van 't Hcveaantje maakte dcze fout;
zic het vorigc nummer).

Naast «Ic organisatic van dcz.e tca-
particq lcvert Mary ook picknickman-
dcn dio zijn govuld met dc mecst lck-
kerc dingcn. In de tockomst hoopt zc
ook bcdrijvcn tot haar klantcn tc
mogen rckcncn v«rr lunchcs. Do ul-
ticmc droom blijft cchtcr ccn cigcn
thcchuisje.

Karin Koppcschaar

CN

Richard van C)ostcrwijk
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Frank en vrij gezegd

Niets is af, dacht Buurman.
zoveel beroemde geleerden, zoveel intellect heeft de mensheid door
de eeuwen heen opgehoest, maar niets is af. "Kun je 't je voorstel-
len?" vroeg hij in cle richting van Tikus, de lapjeskat, die in het
knusse studeerkamertje van Buurman beslag had gelegcl op de
stoffige sofa en gedwee de reepjes zonnestralen clie zich door de
luxaflex heen murwden, op zich liet vallen. Buurman leunde ach-
terover en zette zijn bril af.

"Alle energie die gestopt is in onder-
zoeken cn uitvindingen, het is allemaal
zinloos gt:weest. Want niets is af en
niets zal ooit afkomen! Als we dat
maaÍ aanyaarden, dan z.ijn we al een
stuk verder op weg".
O jee, dat gaat-ie weer, leek Tikus te
denken, want zonder cnige andere
aanlciding sprong het beestje van de
bank af, Buurman achtcrlatend in zijn
filosofische bui.

"Want kijk", moesten nu de meubels
aanhoren, "zelfs de grootste uitvindin-
gen van dc mens zijn niet aï.
Het wiel, voor velen toch hct symbool
voor de menselijke geesteskracht, is
niet af. Ja, dc vorm wel natuurlijk,
maar dat zou de discussie slechts ver-
plaatsen naar hct mathematische vlak.
Neen, ik spreek hior zuivcr en alleen
over de praktische efficiëntie van het
produkt. Het wiel is dus duidelijk te-
kort geschoten, gctuige het feit dat het
getransformeerd dicndc tc worden van
steen naar hout, van hout naar ijzer,
van ijzcr naar ijzer-mct-rubber-erom-
hcen (we spreken hier van band) en zo
z.al het wiel blijvcn cvolueren en dus

nooit afkomen!"
De deurbel ging en Buurman deed
open.

"Ook wat de stoommachine betreft",
begroette hij zijn vrouw, "of de gloei-
lamp. Alles is onderheven aan de tijd
waarin het gebruikt wordt. Prooien
voor de technologie! Alles moet beÍer,
moderner, goedkoper. De meest revo-
lutionaire ontdekking van de afgelopen
jaren -ik denk hierbij aan de chip- was
na een half jaar reeds rijp voor ver-
nieuwing. Zo gaan we alsmaar vooruit
en komen nergens. De kalklijn die wij
achter ons aan trekken komt nooit af!!

TOT HIER EN NIET VERDER, heb
ik van nog geen enkele wereldleider
mogen vernemen. Als hel zo door gaat
loopt het geheid uit de hand. Want
eens moet men toch aï zijn? Ooit zal
een krachtig figuur moeten opstaan cn
zeggerl.: Beste mensen van de wereld,
nu zijn we af. De mensjes zijn af. De
spulletjes zijn aï. Gaat allen naar huis
en kruip lekker je bed in!"

Het was al laat geworden en Buurman

hcsloot ook maar te gaan slapen. Buur-
vrouw was al bezig met het opmaken
van het bed tocn hij de slaapkamer
hinnenkwam.

"Pak eens vast", zei ze en wicrp een
helft van hct hoeslaken over het bed
naar Buurman toc.

Even was het stil.

Toch wel handig bedacht, werd door
hem gekonkludeerd terwijl hij het
elastieken gedeelte achter het matras
haakte.
"Dit is cen handige uitvinding", sprak
zijn vrouw."En af. Waarom verzin jij
nooit zoiets slims?!"

Buurman moest lachen. Hij zag zijn
vrouw al zitten op de troon van de
wereld ...

Frank Pieplenbosch

d-(%r*a
wijnrr.lvixurs - w[inconrnisionairo - wijninrporleurs

'D€ Hazomkk6Í' PloloÍsbffgoowo!/Hazsnakkor 4

6862 DA Oostorbask
lol6l@f,
085 - 338838

lï',"'-ï.*,

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

en voorkeur, omdal aÍgaan op
benaming, jaartal oí etíket niet het

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

Er wcrden de algclopen
geleliciteerd! !

C)nzc redactie is dus wccr

Wilt. u uw geboortekaarlje gepuhliceerd zien? Zentl dan
het. redaclieadres nrct vcrmelclirtg,,, publiceren,.

pcriodc lwcc Hevcanen geborcn; aan de oudcrs cn zusjes:

,...:

uitgebreid (wic is als vollcarlè,a_aÀ

.b", Oo iet n a r ges ignale e rd I
Honderden ooggetulgenhebben een ooiewat Ínet een

gahelm zl nntg bundeJue woa rgenamen.

Niks meer geh elmzinnig t
Honderden oqoetulgen uJP-len nu dot hel de zoon t,i,,n

RbÍal enJtilesls enhet broer1ewn MandAt

Jules, Rlnldl
enMon@cranewald
N@tderlaon 2
6865 VJ Hwesdorp
tel. O85 - 34O I 29

-% -%rrl*l

Rlntol en Jullvs rusten tizn
,3.OO uuÍ - I 5.OO u/r.
Bezuktot 2l.OOu.r.

geboren :ZJunl rggs
gewlcht : Js3ogram
lengle :4gcm

Hoewo! lk heb er een zusje bii,
Poppo en Mommo noemen hoor

Anouk
JorienI

t. ï;
Zij ls geboren op '17 mel 1995 om 03.32 uur

en weegt 3550 grom

Merijn Beeksmo
Eveline von Poeleren
Hermon Beeksmo

Zuiderloon ó
ó8ó5 VK Heveodorp

tel,: 085 - 335975

-tt-

hel gefutortekaarl je naar

-9-



Nieuws van de Bewonersvereniging

Dit bulletin houdt u op de hoogte van de ont-

wikkelingen en activiteiten van de Bewoners-

vereniging Heveadorp en haar commissies.

Heveadorp bijna afl

Nu de nieuwe woningen onderaan in ons

dorp zo langzamerhand bewoond raken,
mogen wij vaststellen dat ons dorp bijna
af is.

Het enige vraagteken blijft wat de plan-
nen zijn rond lokatie Bouwman achter

restaurant "de Valkenier". Het bestuur
onderhoudt hierover kontakten met de

gemeente en zal zodra meer bekend is

hierover berichten.

Belangrijk resultaat van de goede ver-
standhouding tussen de gemeente en

onze dorpsvereniging is de realisatie van

de nieuwe peuterspeelplaats op het Heve-

aveld. Dit initiatief vanuit het bestuur is

zeer goed opgepakt door de gemeente,

waarbij zowel de gemeente als de vereni-
ging een financiële bijdrage hebben

geleverd. Wij denken dat de vele jeugd
van Heveadorp niks meer te klagen zal

hebben.

Dit geldt overigens ook voor de volwas-
senen. Graag wijzen wlj op de vele ak-

tiviteiten in de komende zomerperiode

dorpsfeest, tennistoernooi, bosloop en

vleermuizenavond georganiseerd door de

nog steeds zeer actieve commissies. Als

het een beetje meezit, wordt het dus

weer een fantastische zomer in Hevea-
dorp.

Namens het bestuur,
Michel Koppeschaar.

En dat moet gevierd worden met een Reuze
ooievaar

- l0-
-11-
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Groenclub

Dc ondorsten zijn dus dc ecrste. In de
nicuwc kamcr lcgt z,c hct twecdc pak-
ket cicrcn. Dc lcge cocons van dc
(ccrste) werkstcrs wordcn als voor-
raadpotjes gcbruikt.
Op ecn bcpaald momcnt ontstaan er
gccn wcrkstcrs mecr (bevruchte eitjcs)
maar mannctjes (onbcvruchtc citjes)
cn uit dc laatste bcvruchte citjes
komcn de koninginncn voor het vol-
gcnd jaar. Hoe dit gcregcld wordt, is
(nog) niet bekend.
Mannctjes hommels vcrzamclcn gccn
voedscl voor hct ncst, noch komen zij
cr [crug. Zii bcz,<tekcn de blocmen
allcen voor cigcn gebruik.
Dc jongc koninginncn paren mct dc
mannctjcs cn bcwarcn hct zaad tot hct
volgend voorjaar. Na dc paring ctcn zij
zich als hct warc bolrond, vooral van
dc voorradcn van hct ncst, om een
vetrcsorvc te vormcn voor dc over-
winÍcring. Sommigc s(x)rtcn bcginnen
dc ovcrwintcring al in juli, in hollctjcs
(8 cm clicp) Vaak in hollctjcs o[ tusscn
lrfadercn. Dc vrrrcgo s«rorton zijn <t.a.
voon - cn hcidchomnrcl.

Een hommel is een bij aflevering 2

De koningin schraapt het stuifmeel-wasmeng-
sel van de popcocons van de eerste larven af
en gebruikt het om een nieuwe kamer te
maken tussen of op de top van die eerste
cocons. In de loop van de tijd zijn de eerste
cocons van de laatste te onderscheiden aan de
plaats.

De mannctjes vliegen steeds cen zelfdc
route mct ecn straal van 150 - 200
meter rondom hct nest om de jongc
koninginnen te ontmoeten, daarbij
z.etten z,ij op ongcveer ZO plaatsen
geurstoffen af die de jonge koninginnen
aanlokt. Per soort verschilt de hoogte
van dic plaats. De mannen controleren
stecds deze plaatsen of er al een konin-
gin is aangclokt. Het mannetje van de
boomhommel bijvoorbeeld blijft voor
de nestingang vliegen en bespringt dan
ccn uitvliegende koningin om te paren.
Vocdscl: Hommcls leven van stuifmeel
en ncctar. Blocmen zijn dan ook kun
lust en hun leven. Hommels hebbcn
een langc tong om diepliggende ncctar
tc kunncn berciken, hun lichaamsge-
wicht kan cen bepaald gevormde
bloem opencn of een bepaalde be-
stuivingsmcchanisme in werking stellen.
Daarom zijn hommels ook zo belang-
rijk in de commcrciöle plantcnteelt.
Voor het bestuiven van o.a. tomaten
gebruikt men graag gskweekte hom-
mcls. Hommcls vervoeren stuifmccl in
krrrfjes aan hun poten. Vaak z,ijn cr

-14- -1 5-

gclc klcrmpjcs aan dic potcn tc 't,ion.

Ilczockcn ze plantcn mct vorschillondc
gcklcurd stuifmecl dan is dat ook aan
clic klompjes in 't korfjc tc zicn. Hct
korfjc wordt van onclcraf gevuld. Wat
hovcn in hct korfjc z-it is 't ecrst ver-
zamekJ- Ze kunnen maximaal 6oo/t, van
het lichaamsgewicht aan stuifmcel
lransporteren, maar gcmiddcld is hct
20%;.

Elkc hommelwerkstcr moct zclf ont-
tlckkon wclkc plantcn bruikbaar zijn en
hoe hicrop [c foeragcrcn.

Soms zijn iiO bcztlckon nodig voor zc

wotcr.r hoc zc bijvoorbccld ccn bal-
scmicn moclcn hant.orcn.

Echtc hommclbkrcnrcn rijn bijvoor-
bccld: monnikskap, akclci, lcouwcbck,
salic, karÍclblad, ratclaar. H«rmmcls
bozockcn ook graag wilgcn (als cr in
hct vrocgc vrxrrjaar nog nict vccl
blocit), klaproos, klokjes, klavcr, dovc-
netels cn braam.
Houcl dc hommcl in crc maar nict in
dc hand, zij hchbcn ccn angcl dic z.c

nict gauw gcbruikcn. GcnicL op een
zwclclc clag in dc tuin of [crras van hun
gcz.cllig nijvcr gczocm.

Do grocnclub.



Straatspeeldag 1995, een impressie

Ondanks het voorspeltle weer hebben we het nog net droog weten te
houtlen op de straatspeeklag afgelopen 17 mei. Zelfs het zonnetje
liet zich regelmatig even zien. Tot ons grote plezier waren er weer
zeer veel kinderen afgekomen op de pannekoeken, de limonade, de
grabbelton, stoepkrijten, schminken, rommeltjesmarkt, voetballen en
wat verder allemaal nog meer samen te spelen viel op deze middag.
Ook cle net geplaatste nieuwe speeltoestellen voor de allerkleinsten
werden enthousiast ingewijd.

Voor ons als organr-
satorcn was dit allcs
natuurlijk cc:n feest om tc zien. Hct
clccd ons clcugd clat cr ook wccr vele:

moedcrs en vadcrs hun kinclcren vcr-
gezelden. (Misschicn is ccn kotfie-
kraampjc ccn iclce vrlor dc
toekomst??) Hclaas zijn het ook clirect
cnkelc van diczclfelc volwasscncn die
voor ons ccn schacluw ovcr dit kindcr-
festijn wcrpcn. Wij hchbcn zcer ons
hcst gedaan om dc "hcginncrsfoutcn"

van het vorigc jaar tc voorkomen cn
de organisatic fc vcrhctcrcn. Toch
waren cr hclaas wc:crr «rntcvrcden gc-
zichtcn ontlcr dc mtrclcrs.

Daarom onclcr hct motto: "Wii doen

het kennelijk nict gocd,
kunt u hct beter?"

willen we graag vooral die mensen
oproepen ons hij tc staan in de or-
ganisatie volgcnd jaar. Althans als er in
ons dorp nog ccn straatspeeldag komt,
want met hct zcer kleine aantal men-
sen dic zich opgegcvcn had om te
hclpen, kunnen wij dit helaas niet mcer
rlrganiscrcn.

Wcl willcn wc graag dic mcnscn be-
danken dic zich met veel enthousiasmc
hebben ingez.eÍ voor dit spcelfestijn.

Graag tot volgend jaar!

Dc aktiviteitencommissie

-16- -t] -

'l'e gast op het landgoed Duno.

Wonen in Heveadorp is een voorrecht, wanneer we onze woonom-
geving vergelijken met vele andere lokaties. Wat sommige inwoners
nog niet begrijpen, is dat dit voorrecht ons ook een zekere verant-
woordelijkheid oplegt.

Hct landgoed Duno is eigendom van
de Stichting Het Gcldersch Landschap
(bent u al donateur?) en dcrhalve zijn
wij te gast op andermans cigcnclclm,

wanneer u daar wandelt. Als u dan op
cen paar beperkingcn van uw vrijheid
wordt gewezen door middel van duide-
lijke bordjes, is het tcrch van-
zolfsprekend dat u daar serieus mee

omgaat.
En na deze wat "moralistisch" aan-

doende inleiding mijn duidelijke op-
roep aan alle hondenbezitters: laat uw
licve huisgenoot vrij rondlopen waar
dc behecrder van het Geldersch Land-
schap het u toestaat en gebruik de lijn,
daar waar dat wordt gevraagd.
Toen ik onlangs een hondenbezitter
vriendelijk vroeg om zijn bruine, vro-
lijke dier, dat luid blaffend door het
aanlijngchiéd struindc, voortaan op de

daarvoor aangc\fuczcn slukkcn te lalcn
rennen, was zijn antwoord:

! f-r

hem vicl dc verstoring "bcst mce". Dal
er door grondbrocdcrs zoals de fluitcr
cn de tjiftjaf voorkomon, is hcm waar-
schijnlijk nict bekend. Nog zeldzamere
vogels, als de ijsvogel, z)1n ook zecr ge-

voelig voor vcrstoring.
Ik dcnk dat als we z.elf. de rcgels zo

gaan interprctcren, wc op de vcrkcerde
weg zijn. Natuurlijk is "uw hond" geen

natuurverstoorder en hebt u hem hele-
maal ondcr controle, maar daar gaat

het hier nict om.
Geniet van dc prachtige omgcving
waarin wo wonen, maar houdt u aan

de regels. Dc bchcerder cn cigcnaar
zijn de enigen, die het recht hebbcn
regels te stcllcn en te interpreteren. Of
helpt ecn stevigc bekeuring alleen
maar, nee toch'l



Dc Bockbabbel, of: is er nog iets leuks te lezen?

Vanaf cleze Boekbabbel verandert er iets
aan de inhoucl: tot nu toe ging het voor-
namelijk over boeken voor jongeren
(vanaf zo'n ll jaar). Maar er zijn ook
massa's boeken voor jongere kinderen en
de redactie van 't Heveaantje vond het
wel leuk om daar ook eens aandacht aan
te besteden. Dus hij deze: de eerste "kom-
plete" Boekbabbel met leesvoer voor alle
leeftijden.

En om te beginncn, een gedicht van Karcl Eykman, uit de bundcl "Mijn hoofd in de

wolken", ccn vcrzamcling van zijn mooistc liedjes en gedichten voor jongercn vanaf
13 jaar:

Mijn hoofd in de wolken

Ik hcb mijn hoofd in de wolken
en ik fladdcr maar wat rond.
Nce, dan jij, mct beide henen

altijd stcvig op dc grond.
Altijd rustig en verstandig
is natuurlijk mooi en fraai

altijd praktisch, altijd handig
maar loch ook ecn beetje saai.

Dus ik z,cil weg in dc wolken
gooi dc ballast overboord

.lc gocdc raad ecn wijze woorden
daar hcb ik mij nict aan gestoord.

Ik bcn mct de wind moc weggcglcden
cn rag jc oindclijk in hct klcin
z() vor wcg, zo dicp bcncden
dat ik wocr bij ie wilde zijn.
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Max Vcllhuiis heeft wccr ecn nicuw
prentenboek: "Een taart voor Klcine
Beer" om voor te lezern aan kinderen
vanaf zo'n 4 jaar. Kleine Beer is jarig
r:n Varkentje bakt ecn chocoladctaart
voor hom. Haas vindt da[ je eerst moet
proeven voor je iets weggeeft. En
Ecnd is het daarmee eens. Zo komt
het dat kleine Beer een half opgegeten
verjaardagstaart krijgt, maar hij is er
toch heel gelukkig mce. Achter in het
boek staat hct recept van deze beren-
taart z.cd,at je hct zelf ook eens kan
proberen!

In "Haas Huonel kriist zwemles" van
Marcus Pfister kriiscn Haas Huoocl cn
zijn vriendje Springewip het erg warm
van een hele middag spelen. Daarom
besluiten ze om in de rivier te gaan
zwemmen) maar... Haas Huppel kan
helemaal niet z.wcmmen! Door toedocn
van een bever loopt de zwempartij
loch goed af. Een prentenboek met
grole aquarellen in zachte klcurcn om
voor te lez.en aan kindcren vanaf on-
gcveer 3 jaar.

De Kijkdoos is con scrie informatieve
boeken voor kinderen vanaf vier jaar.

Zo kwam ik terug uit do wolkcn
was weer vlug laag bij de grond
had hctc lucht laten ontsnappcn

opgelucht dat ik jo vond.
Ik vraag je nu om in te stappcn
kruip toch bij me in mijn mand

laat je gaan, we gaan ontsnappcn
naar ons onbewolktc wolkcnland.

Met foto's, [ekeningcn cn teksten op
twee lcosnivcau's: om tc bekijken, tc
lezen, voor lc lcz,cn, iets van op tc
steken, in op tc zoeken cn om van [c
genieten! Een nicuw deeltje uit dezc
scric gaat ovcr Dc automont<;ur: oen
auto gaat weleens stuk. Dan moet hij
naar <le garage. In ccn garage werkcn
monteurs. Zij kunnen de auto weer
makcn. De moor repareren of olie erin.
Ecn nieuwe band of uitlaat crop. Na
een proefrit is dc auto weer klaar. Hij
kan wcer veilig rijden.

"Toen mijn ouders uit elkaar gingen,
wisten zc nict wat 'tc mcl mij aan
moesten. Mijn moedcr wilde dat ik bij
haar kwam woncn. Mijn vacler wildc
dat ik bij hem kwam wonen. Ik wilde
niet in mijn moeders nieuwe huis gaan
wonen en ook niet in mijn vadcrs
nieuwe huis. Ik wilde dat we in ons
oude huis bleven wonen, in 'De Mocr-
bei', met zijn drieën. Met zijn vicren
als je mijn gcvlckte konijntjc Radijs
mcctelt.
Er ontstond een hcle ruzie ovor wic
voogd ovcr mij moest worden. Ik dacht
daÍ z.e hct over vocht haddcn, maar ik
voelde wel mctoen al nattigheid.



lvlijn nrocrlcr rvcrd kwaarl cn mijn
vadcr wcrtl kwaatl cn ik wcrcl ook
kw;rad. lk had hc:i gcvocl dai rfr uit
clkaar ging. Mijn c:nc hclft was op dc
hancl van mi.in m<r,dcr cn mijn anclcrc:

hclft was op dc: hand van mijn vadcr.
Voor Raclijs was hc1 allomaal ocn stuk
ge nrakkclijkcr. Zi1 was Í{cw()()n op nrijn
l"tand. Zc woont in mijn zak, rlus is cr
nooil gczcur <lvcr wic vo<lgcl ovc:r haar
wordt."
Zo bcgint "Ilot koffcrkind", gcschrcvcn
tloor .lacquclinc Wilson voor kindcrcn
vzrnaf l0 jaar.

Orndat Ancly, dc hoofdpcrsoon in "[Ict
koffcrkind" nioÍ kan kiazcn hij wio zc
wil woncn, wordt hct volgcndc bc-
sl«rtcn: "Radiis woonl bij mij in mijn
tak zoals zcr altijd hccft gcclaan. Zii
hoft maar. En ik moct dc cnc wcck in
hcÍ huis van nrijn mocdcr wonon cn de
volgcndc wcck in rnijn vadcrs huis. Z«l
simpcl als hcl z\B(1. IVlaar nict hcus."
En dat blijkt wol als Andy door middcl
van allc lcttors van hcÍ alfahcÍ haar
bclcvcnisscn rnct al dic huizcn vcrt«:lt.
T<rch loop hct uitcinclclijk gocd a[:
"'Ntlu cn <lf. Maar ik hcb hct r.ru al-
lomaal gtrcd gorc,gcld,' zci ik cn ik
glimlachtc rlok naar haar.'Hct is zo
simpcl als hcÍ At3('. Ecrlijk waar.'"

"Dc vcrdwcncn bladzi.i" is c,c,n bunrlcl
waarin dc mooistc kinclorvcrhalcn van
lVlarga Minco tijn vcrzamcld, mct
tcrkcningon vi.ln T'hc Tjong Khing.
lVlarga IVlinco vcricit ()vcr .lan dc
Zwcl. dc stcrksic man van Ncclcrland.
ovc:r Lco. do lcitcrrschildor dic nict kan
spcllon, ovor ocn jasmijnstruik dic cr
gcnocg van hccl't altijd maar op clc-

zclÍ'dc plc:k lc s[airn. w*at gchc:urÍ or als
ccn ccnzarnc: ju[[r<luw ocn goudcn
knikkcrr vindt? tjn waarom is clic cnc:

vorclwon«:n hladzij uil ccn hccl oud
lr<rck ztr hclangrijk v(x)r mcnoLrr 7.oc['i
Ecn hock om v(x)r tc lczcn aan kindc-
ron vanaf zct'n 6 jaar, om zclï tc lczcn
vanaf l1 laar.

Weverstraat 13
6862 DJ Oostertreek
Telefoon 085 - 33 35 35

Herenstraat 25
3911 JB Rherrerr
Telefoon 08376 - 6402

Voor licfhcbbcrs van griczc:lvcrhalcn is
cr nu ccn bundcl mot dc titcl: "Dui-
vclsc: vorhalcn : ccn hock over wittc cn
zwartc magic". Bovcndicn wordt cr in
hct bock uitlcg gogc,vc:n van woortlcn
clic: mct magic tc makcn hchbcn, zoals
bijvoorhccld "hcks«:nzalf": "Dc hckscn
kwamcn vaak buit«:n samcn 6:n zoals jc
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wcct is hct weer in
;rllijd cven prcttig. ln
tlr:n dc hekscn zich in
kou.

onzc landcn nict
dc wintcr smccr-
mct vct tegcn dc

In dc' vcrhalcn is

middcltjc gcw()rdcn
wen gocd op dc
vliegcn. Zo komcn
werclcl..."

dc hckscnzalf ocn
waardoor dc vrou-

bczcmstcel kondcn
dc verhalcn in dc

Edith Baycns
Bibliothcek Doorwerth

Welkc boekcn kwamcn in rJez.c Bockbabbcl tcr sprakc?

* Marcus PfisÍer - Haas Fluppcl krijgt zwcmles. A-prcntcnbock
* Max Velthuijs - Ecn taart voor kleinc Bccr. A-prontenbock
* Dc automontour (Dc Kijkdoos). AJ-bock
* Jacqueline Wilson - Hct kofferkind. B-boek
* Marga Minco - De vcrdwencn bladzij. B-bock
* Duivclse verhalen. C-bock
* Karel Eykman - Mijn hoofd in dc wolkcn. J-hock

(A-prentonboek: vanaf 3 of 4 jaar, AJ-boek: informatief bock
B-bock: leesbock voor 9 tot LZ jaar, C-boek: lecsboek vanaf 72

informatief boek vanaf 9 jaar)

vanaf. 4 jaar,
jaar, J-brrck:



De kaartclub

Over hct algcmecn waren er z.o'n 20
klavcrjassers en 9 jokeraars, voor het
zaaltje waar wij het afgclopen jaar
zaten was dit lekkcr knus cn nog net
niet vol. Er is ecn gczcllige strijd ge-
wcest om dc avondprijzcn en natuurlijk
om de jaarprijs. En men lict ook de
vcrloting niet schietcn.
De jaarprijz,cn zijn dit jaar gegaan
naaÍ:
Klavcriasscn:
1. K. Wolberts
2. J. Holman
3. v. Maanen
poedclprijs: mw. Mars

Jokeren:
1. Y. van Guilik
2. Y. Colmcncro
pocdclprijs: A. Gcrrist -513 puntcn

Tcvens willcn wij Diana Mcijcr bcdan-
kcn voor hct vcrzorgcn van dc prijzcn
dit scizocn cn wc hotrrcn dat ze dit
volgcnd scizocn txrk doct.
Ook willen Harry, Sybc c.n Diana allc
kaarters bcdankcn voor dc fraaie bos
blrcmen dic zc hcbbcn ontvangcn.

Het kaartseizoen'94/'95 zit er weer op en

we kunnen terug kijken naaÍ weer een

aantal gezellige kaartavond en.

30556 punten
27146 ptnten
27031 puntcn
22648 ptnÍen

330 puntcn
33-5 puntcn

Hct nieuwe scizoen start op 26 septem-
ber in een NIEUWE LOKATIE en
wel de Ontmoetingskerk aan de Ben-
tincklaan (de kcrk naast tankstation
Dricssen)
De data voor seizoen '95f'96 zijn:
26 september, 24 oktober, 21 novem-
ber, 12 december, 23 januai, 27 Íe-
bruari, 26 maart, 23 april en 21 mei.
De avondcn zijn op dinsdag en begin-
ncn om 20.00 uur. \Uij hopcn buiten
onze vaste kaarters ook nieuwe te
mogen begroeten, u bent in iedcr geval
van harte welkom.

namens de kaartcommissie,
Harry Bcuker, Sybe Meijer.
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Resto recensie
In deze rubriek worden restaurants besproken

die door trouwe lezers of redactieleden met

een bezoek zijn vereerd. Helaas is dit niet

subsidiabel en dient men wel zelf de rekening

te betalen.

hoofdgerecht: zeeduivel, garnalen en

scholfilet met een heerlijke saus.

nagerecht: Irish Coffee

Op 12 mei ging ik met twee vriendinnen

op stap in Arnhem. We hadden elkaar

lang niet gezien en dus veel bij te praten.

Eén van hen kende een vrij nieuw res-

taurant en daar spraken we af. Op het

Stationsplein nr. l0 in Arnhem, vlak bij

het station dus.

"Falstaff'. Een naam om te onthouden.

Eoergezellig restaurant met een ge-

weldige sfeer en ambiance. Het perso-

neel is vriendelijk en gewoon. Een goede

achtergrondmuziek, waarbij je nog wel

gewoon kunt praten. Je moet wel ver van

te voren reserveren, want het is altijd

druk bezet en dat is ook terecht. Op zich

al een goed teken natuurlijk. We hebben

er overheerlijk gegeten. Ons menu:

voorgerecht: gegratineerde cham-

pignons/kipcocktail

eten & dnnkgn

stationsp[tin 10

6c[ tnttr rueruingen

085 429020

arnfren

Tijdens het eten genoten we van een

heerlijke droge witte huiswijn. En voor

dit alles waren we ongeveer / 50,- per

persoon kwijt. Alleszins zeer schappelij-

ke prijzen dus. Falstaff is een echte aan-

rader. Maar reserveer wel oP tijd!

Rob Zinnemers.



R.K.-jongerenkoor "-fhe Trombones of the Lord" zoekt
dirigent.

Het R.K.-jongerenkoor "The Trombones of the Lord" uit Heelsum,
ook wel bekend als het "Ghanakoor", is dringend op zoek naar een
enthousiaste dirigent (m/v). Het jongerenkoor telt momenteel 4L

leden en repeteert op vrijdagavond van 19.45 uur tot 21.45 uur in "de
Sluis" van de St. Joseph parochie te Heelsum.

Ongeveer óón kccr pcr maand z,ingcn
rij ccn gchecl zclÍ vcrz.orgde jongcrcn-
dienst in eigcn parochie. Dit ondcr
begeleiding van het combo, bcstaande
uit drums, piano cn gitaar. Voor spc-
cialc dicnstcn w«rr<It het combo soms
aangevuld mcl mcerdcrc muzikanten.

Vcrder is het k<xrr druk bozig mct hun
(]hancsc projckt. Hicrvoor vcÍll\rgcrr
r,1j z,alf gemaaktc, spccialo projcktdicn-
sten. Het gcld dat zij daarbij ophalcn is

bcstcmd voor het projckt in (ihana.

Bcnt u, kent u, weet u dé dirigent die
dit enthousiastc jongerenkoor kan gaan
dirigcren, neem dan s.v.p. contact op
mct H.J. Sicders, tcl. 08373 - 18980.

Met vriendelijke groeten,
The Tromboncs of the Lord.
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