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Beste Heveanen,

Ongemerkt is er weer aan jaar aan ons voorbij geghpt.
Al weer acht jaar maken wij voor u (en ook een beetje
voor onszelf) u't Heveaantje". De vaste bijdragen
komen getrouw binnen, waarvoor wij de makers dank-
baar zijn: de "boekbabbel", de "kinderpagina" (deze
keer weer door Ineke Hoekerswever), "Frank en vrij
gezegd" en de "Groenclub" (met speciale complimenten
voor Ilona Bruggeman, die sinds enige tijd de jeugd-
groenclubpagina voor haar rekening neemt). Wel vin-
den we het triest, dat de bewonersvereniging steeds
minder van zich laat horen: komt Sinterklaas niet meer
ol zo? wordt er met kerst en oud & nieuw niets meer
gedaan?

Maar, als u een wijnliefhebber bent is een bezoek aan
René de Zwart's wijnproeverij een must (zie pagrna
22!). Bovendien vind u in dit Heveaantje de aankon-
diging van de nieuwjaarsrecep[ie, traditioneel geor-
ganiseerd door "uw Heveaantje".

Maarten Meijer Cluwen
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Autocentrum

PETER BOEKIIORST v.o.f .

Autosc had e e n on de r ho ud sbed r i if
Íevens levering van nieuwe- en

gebruikte auto's

Kllngelboeksowsg 54 b

6882 VI Oosterbeèk

Tsl: 026 - 33 404 89

b.g.g.: 0314 - 5r OO 1 1

Far: 026 - 33 4 1001

Aulolsl:06-52943100

Wij zijn gespecialiseerd in alle soorten auto-

schadeherstellingen. Hierbij maken wii gebruik van een

spuit/droogcabane en Sikkens autolakken. Alle kleuren

worden door ons zelÍ gemaakt- Bai reparatie gratis

leenauto en teruggaaf van eigen risico bii eigen schuld.

WN

Heveaanse zaken

Als ik de deur open doe, staat er een
keurige veertiger voor me. Gezeteo
aan de eettafel vertelt hij mij over zijn
bedrijf en hoe het allemaal zo
gekomen is.
Na 29 jaar in de grafische industrie
gewerkt te hebben stond John per juni
"L993 op straat. De drukkerij waar hij
werkte grng over de kop en de
directeur, die het bedrijf zelfstandig
voortzette, nam slechts 17 van de 50
werknemers mee. Juist de oudere,
eÍvaren, krachten vlogen eruit.

Na zijn ontslag had John éón drijfveer,
hij wilde absoluut niet in de bijstand
belanden. Zijn kansen op de reguliere
arbeidsmarkt waren zeer klein, omdat
hij een erg specialistisch beroep
uitoefende. Bovendien ben je al snel te
oud. Dus was de conclusie dat hij iets
voor ÀchzelÍ moest beginnen snel
getrokken. Bij het schoonmaakbedrijf
van zijn oom had hij door de jaren
heen wel eens meegeholpen. En dat

Nieuwsgierig geworden door
een donkerblauw gespoten
busje met een fraai vormgege-
ven logo van ProClean, dat
vaak op de Beeklaan gepar-
keerd staat, draaide ik het op
het busje vermelde telefoon-
nummer. En kreeg John Teu-
nissen van Manen aan de lijn,
zelfstandig ondernemer met
zijn eigen schoonmaak- en glazenwasbedrijf- De
afspraak voor een interview voor 't Heveaantje
was snel gemaakt.

moest het dan worden: een eigen
schoonmaak- en glazenwasbedrijf.
Trimmend in de bossen bedacht hij de
naam: ProClean, waarbij Pro staat
voor "professioneel", "proper" of, uit
het Latijn, "voor". Een ex-collega gaf
de naam fraai vorm in een logo met
opvallende belettering, en ontwierp
visitekaartjes en briefpapier.

"Eigenlijk ben ik direct na mijn ontslag
al begonnen. Het had nog wel wat
voeten in de aarde voordat ik officieel
aan de slag kon, omdat ik van de Gra-
fische bond drieènhalf jaar lang een
goede uitkering zou krijgen. Ik wilde
met behoud van deze uitkering mijn
bedrijf op poten zetteo.. En op 27 no-
vember 1993 kreeg ik daarvoor toe-
stemming", aldus John.

AIs eerste klant wilde hrj graag njn
voormalige baas strikken. Die stond
daar niet afwijzend tegenover, maar
had wel een contract met een ander
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schoonmaakbcdrijf, met een
opzegtermijn van 6 maanden. Ook
vroeg hij z,ich af of John's
eenmansbedrijf in staat was bij
calamiteiten tijdig en juist op te treden.
Het duurde ruim een jaar voordat Jobn
dat schoonmaakcontract binnen had.
Doorslaggevend was het feit dat John
binnen 15 minuten een oplossing kon
bieden voor een grote lekkage in de
drukkerij. Daar kon het tot dan toe
gecontracteerde schoonmaakbedrijf
niet tegenop. Het begeerde contract
was binnen.

John beschikt nu over een klantenbe-
stand met acht bedrijven en een
aanzienlijk aantal particulieren. Ze
zitten voornamelijk in Oosterbeek,
maar ook in Wageningen, Doorwerth
en natuurlijk Heveadorp. AIle buren
op de Beeklaan laten hun ramen door
John wassen. Wat opvalt is John's
benadering van zijn klanten. Zij
moeten zeggen wat z,e gedaan willen
hebben. Hij dringt hen geen
schoonmaakwerk op. Als klant heb je
zelfs de keus om bijvoorbeeld één
raam één keer per jaar te laten wassen.

Hij zet die afspraak keurig in zijn
agenda, en ook de jaren daarna wordt
dat raam èn het omringende houtwerk
keurig gepoetst. Dat is weer eens wat
anders dan de benadering van r,tjl
collega's dic 0p geznlte tijdon in
Heveadorp in dc wccr zijn. Dic komcn
alleen langs als jc ccn abonncmcnl
hebt om ccn aaníal kcrcn Jxlr j;rar <lt:

ramen te latcn lappcn. 'lircn ik ht:n

laatst zag en vrocg «r[ zt: hii rnii l;rrrgs

wilden komen zoirlcn 'r<:, ".ia", ttt:titr wit:
ik die middag ook z;tg, Jtt:ctt 111;tztrn

wasser.

Zo werkt John niet. Hij vertelt dat hij
afgelopen september vier nieuwe op-
drachtgevers vond, bedrijven in de
omgeving. Hoe plezierig dat ook is, hij
heeft maar één paar handen, en kwam
hierdoor niet toe aan het glazenwassen
bij een aantal particuliere klanten. Dus
schreef hij hen een brief, die hij keurig
aan huis afgaf, waarin hij uiteenzette
waarom hij een keertje moest over-
slaan. Het heeft hem geen klant gekost,
integendeel. lnmiddels heeft hij een
nieuwe werkplanning gemaakt, waarin
iedereen weer aan bod komt. Betrouw-
baarheid heeft hij hoog in het vaandel
staan en elke klus wordt volgens af-
spraak uitgevoerd.

Het is hard werken. Vroeg beginnen en
pas rond een uur of half tien 's avonds
thuis. Na 29 jaar in loondienst gewerkt
te hebben is dat een grote overgang.
"Alles moet ik nu zelf regelen, klanten
werven, inkoop van materialen, aan-
schaf van apparatuur en de uitvoering.
Vakantie is er niet meer bij. Alleen
voor de belastingen heb ik een accoun-
tant. De wetgeving is zo ingewikkeld
cn verandert zo vaak dat ik daar niet
aan begin", vertelt John. Af en toe
springcn ziin echtgenote cn dochter bij.

I lcl mrxrislc mrlmcnl in zijn nicuwc
Itxrphaan was tlc h«xilschap die hij in
scplomhcr van dc Grafische Bond
onlving. Zijn rrilkcring werd stopgezet,
«rm<lai 'tijn z,aak zo goed loopt dat hij
<lic nicl mccr nodig heeft. Met een
lrrcdc glimlach zeg!. John: "Nu ben ik
cc:ht onafhankeliik!"

Jorien Joustra

Dat je de adrenaline door je lijf voelt
stromen, dat je met niets genoegen
neemt en het leven onbevangen tege-
moet treedt? Dat je denkt: "Ik kan
het!", "Ik wil het!" en "Het zal gebeu-
ren!". Een gevoel van een soort oer-
kracht, stromend vanuit je onderrug,
via de schouderbladen en nek, naar je
kop, waarin je de meest
f-a-n-t-a-s-t-i-s-c-h-e ideeèn hebt? Dat
je meteen naar buiten rent om spijkers
met koppen te slaan, per ongeluk de
buurvrouw omver rent, dat je "sode-
mieter op!" roept omdat je voelt dat er
gewerkt moet worden?

Je leeft, je wilt leven! Genoeg gesuÍt
en aan de slag! Man, al die tijd niets
gedaan, maar nu gaat het gebeuren! Ze
zullen van me horen. Niets houdt deze
jongen meer tegen. Deze jongen roept
nogmaals: TSJAKKAAAAA!!!! Nou
heeft u wel eens dat gevoel?

Ik niet.

Ongewassen en ongeschoren nt ik
achter mijn §pemachine en pers er
met veel moeite een leesbaar stukje
uit. Het liefst schrijf ik iets van: "het
leven sucks" of "ik heb pien in m'n
knar", maar daar worden mijn lezers
ook niet echt vrolijk van. Tussen de
regels zitten soms gaten van fwee of

drie dagen waarin ik maar wat zit te
vegeteren op mijn stoel. Ik eet niet en
ik drinl niet-

Televisie is opium voor het volk, een
krant heb ik al weken niet gelezen.
Vrouw en kinderen zijn ten einde raad
met mij, want ik ben niet echt het
zonnetje in huis. Ik voel me.... tsja....
hoe voel ik me? Ik voel een gedicht in
me opkomen.........

De strijder

Vanochtend om een uur of acht (of negen),
dacht hij: kom nu je bedje maar eens uit,
voordat je wellícht wortel schier of kuir,
begroet de wereld met gekruiste degen.

Een snelle blik vanuit zijn zolderruit,
en weer was daar die aanhoudende regen.
Misschien was het wel goed te overwegen,
vyat nu valt, valt er morgen niet meer uit.

Een wapenstilstand was een goede zet,
zo had hij dat geleerd uit een verleden,
t is tijd om nu een strijdplan te verzinnen.

Zo g)eden beide benen weer in bed,
als zwaarden die teruggaan in hun schede.
Ja, morgen zou de strijd pas ècht beginnen.

Frank Pieplenbosch

Frank en Yrij gezegd

Heeft u ook wel eens dat gevoel van: TsJAl(Krdddd{llll Een
gevoel dat je de hele wereld aan kan, dat je schijt hebt aan alles en
iedereen en dat er onbegrensde mogetijkheden voor je klaarliggen?

4-
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Nieuwjaarsreceptie

Op zaterdag 6 januari 1995 organiseert 't Heveaantje van 15.00 tot
17.00 uur de achtste nieuwjaarsborrel voor Heveanen. Traditioneel
wordt deze gehouden in "De Valkenier".

Consultatiebureau in Doorwerth

Enige maanden geleden, op 23 augustus, gaven rond de vijftig
Heveaanse ouders en kinderen uiting aan hun boosheid over de
sluiting van het consultatiebureau in Doorwerth. In een brief van de
stichting Thuiszorg lvlidden Gelderland hadden de ouders te horen
gekregen dat ze vanaf 1 september 1995 naar oosterbeek moeten
voor de prikken en controles van hun kleintjes.

Een haast ondoenlijke onderneming vervolgens bezochten twee Thuiszorg
voor diegenen die op het openbaar medewerkers drie mogelijke lokaties.
vervoer aangewezen zijr,. De iokale Eén hiervan bleek zeer geschikt. Nu
kranten besteedden veel aandacht aan ligt er een voorstel waarin deze lokatie
de ludieke protestactie om met baby's, aangeboden wordt voor drie à vier
buggy's, peuters per bus richting Oos- dagdelen per maand. Tot vandaag (4
terbeek te gaan. november 1995) is echter geen reactie

van de Stichting Thuiszorg vernomen.
De actie resulteerde half september in
cen gesprek met de Stichting Thuis-
z,org. Een delegatie moeders en twee
vertegenwoordigers van de Door-
werthse stichting CDDG, waarin de
gezamenlijke Doorwerthse gezond-
hei<iszorg verenigd is, kwamen bijeen
voor een gesprek met twee direc-
tieleden van de Stichting Thuiszorg.
lnzet van het gesprek: het behoud van
het consultatie'oureau in Doorwerth. Al
snel bleek dat wegens de opgelegde
bezrrinigingen voortzetting van het
consultatiebureau in het prachtige pand
aan de Richtersweg geen optie was.
Wel wilde de Stichting Thuiszorg mee-
werken aan het voorstel van de
CDDG-vertegenwoordigers een alter-
natieve lokatie in Doorwerth aan te
bieden, waar Thuiszorg haar consul-
iatiebureau-spreekuur kan hou<Ien met
de inzet van haar eigen personeel.

Zoals u van ons gewend bent, kunt u
tenminste één gratis consumptie
(koffie, tlee, fris, bier of wijn) tege-
moet zien en misschien verdubbeld de
bewonersvereniging dit riante aanbod
wel weer, maar bij het ter perse gaan
van dezs editie had het bestuur daar
nog niet over vergaderd. Omdat vorig
laar de gekozen dug (vrijdag) een
aantal stamgasten zeeÍ slecht uit-
gekomen was, doen we het wederom
op zaterdag, echter wat vroeger van-
wege de overige afspraken van "de
Valkenier". Wij rekenen als elk jaar
weer op een massale opkomst en een
gezellige middag.

Tot dan!

Maarten Meijer Cluwen

TE KOOP:

Wegens aanschaf
professioneel type: Philips

cool wand friteuze met
permanent (afwasbaar)

reukfilter. Nieuwprijs Í 159,-

Nu voor f 50,-

a o26-3141'159

Hallo allemaal

De HVC visclub geeft een
cursus vissen aan de kinderen

(8-10 jaar), die dat willen
leren. Je kunt je aanmelden

bij Beeklaan 30
@ 026 333 57 25

Knip deze bon uit om lid te
worden.

Ja, ik wil de cuÍsus volgen
voor Í \5A per week.
Lestijden op afspraak.

Naam:

Adres:

@;

Postcode: m/v

lnleveren op Beeklaan 30
Cursusboekje inhcgrcpcn
Iiigcn vismalcriaal mccncmcn

Mocht men er op deze manier niet
uitkomen, dan ligt het in de bedoeling
van de CDDG in Doorwerth een zelf-
standig consultatiebureau te starten.
Wel moet dan geregelci worden dat de
gelden die vutr het Doorwerthse con-
sultaliebureau beschikba ar zijn naar de
nieuwe organisatie overgeheveld wor-
den. Deze geldstroom loopt via Zorg-
verzekeraar RZR.

Het kan dus nog even duren, maar wij
zetten alles op alles om het consul-
tatiebureau terug Íe krijgen. Iedereen
die ondanks het vroege uur bij de bus-
actie aanwezig was, bedanhtl Jullie
signaal is duidelijk overgekomen.

.lorien Joustra

Actievoerende ouders, bedankt!
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Eal;y Bulletin

Wij felicitcrcn clc familic
e van der Burg-Oldhoff met de gehoorte van hun dochter en z.usje Linde
e Schrijver met de geboorte van hun zoon cn broertje Stip

Dat niet alleen in Hevea-
dorp kinderen worden gebo-
ren, blijkt uit het leit dat
ook onze adverteerdcrs aan
gezinsuitbreiding doen.
Houtland kreeg er een
maatje bii! Gefeliciteerd!

ll'ilt rt uw geboortekoortje gepublic.eerd zien? zend rian het geboortekoort je noar
heÍ redactieodres mei yermeldi rtg " pttbliccren".

È.lieuws yan de Bewonersvereniging

Het bestuur probeert een weerklank te
zijn van ons gezelligo clorp. Derhalve
heeft het bestuur onlangs een fantas-
tische bowlingavond gehad op de Ko-
renmarkt in Arnhem. Wil van Bun-
schoten bleek met de ballen te kunnen
goochelen en werd dan ook terecht de
winnares.
Zo ziet u maar hoe aantrekkelijk een
bestuursfunktie kan zijn ! Misschien is
het in de toekomst ook iets voor U

Dit bulletin houdt u op de hoogte van de ont-

wikkelingen en activiteiten van de Bewoners-

vereniging Heveadorp en haar commissies.

De klokkestoel op het speelveld bereikt
eindelijk zijn finale stadium. Het heeft,
mede onder invloed van de inmiddels
bekende problematiek rond de yerlich-
ting, helaas wat lang geduurd. Door dit
soort problemen zakt de motivalie,
begrijpelijk overigens, bij een aantal
mensen soms een beetje in de knieen.
Nog steeds hebben wij het idee, dat
baldadigen proberen de klank uit de
klok te halen. Inmiddels zin zelfs
scherven van de klok afgebroken ?? !!
Desalniettemin zal binnenkort het
geheel d.m.v. een mooi bronzen plaatje
worden afgerond.

RECTIFICATIE

In tegenstelling tot een eerdere aan-
kondiging zal de Algemene Ledenver-
gadering van de bewonersverenigrng
op 30 januari plaatsvinden en niet op
23 januari. De aanvang blijft
ongewijzigd 20.00 uur en de loka[ie is
het zaaltje in de Hervormde Kerk in
Doorwerti aan de Bentincklaan.

Naast het normale programma (Dit
keer extra interessant i.v.m. de vele
bestuurswisselingen) zal door onze
dorpsbewoner de heer Vos een Dia-

presentatie worden gegeven over de
naLuur in onze omgeving.

Wij hopen deze avond op gezellige
wijze te kunnen afsluiten met een
hapje en een drankje, dat U azrn-
geboden zal worden door de bewoners-
vereniging.
Wij rekenen op uw komst !

Namens het bestuur, Michel Koppe-
schaar

R[lm drie jaar met zin rweeën vonden wif genoeg.
Nu staat ons een niew leven voor de boeg..

Op 22 september is geboren onize dochter

Chinouk Marianne Geertruida

Roepnaam: Chinouk

Nicky en Chinouk rusten tursen l!.1o en r5.To urrr.

Mqrcel en Nicky lViltemsen
Patrijzenlaaí 27
6865 Xlv Doom'erth
Tel .nnr-rrrrR

Na to-ro-rgq5: o2G334u85

-ti-
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Stukken en brokken

De afgelopen weken was het regelmatig raak op de kruising Seel-
beekweg/Oude Oosterbeekseweg. Remmend, om onderaan de heuvel
linksaf richting Heveadorp te gaan, bleef de gewenste vertraging
wegens gladheid uit.

.icngerenkoor "Trombones of the Lord" zoekt NOG
STEEDS dirieent.o

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 36
leden en repeteert op vrijdagavond van 19.45 uur tot 21.45 uul in "de
Sluis" van de St. Joseph parochie te Heelsum.

IVÍet vriendelijke groeten,
The Trombones of the Lord.

De herfst is mooi, maar ook gevaarlijk.
Dat mocht menige fietser en automobi-
list aan den lijve ondervinden, rijdend
op de Seelbeekweg richting huis. Nadat
mijn echtgenoot al cen keer bleek om
de neus binnenkwam en vertelde dat
hij al slippend nèt boom, verkeerspaal
en stoeprand had kunnen ontwijken,
overkwam mij twee dagen later het-
zelfde. Ik reed langzaam, het regende
een beetje en ik wist dat het op de
bcwuste plek glad was. Toch raakte ik
met mijn auto in een slip. Ook dat liep
goed af. Weer een paar dagen later
helde mijn oppas a[, omdat ze op de
bewuste plek met de fiets onderuit
gegaan was (als één van de vijf, die
dag). Zij moest naar de dokter om een
flink gat in haar knie te laten hechten
en liep een week later nog op krukken.

Waarom is die plek zo glad? Uit een
telefoontje naar de brandweer blijkt
dat dit vooral aan beukenootjes te
wijten is. De uitgereden beukenootjes
vormen samen met water een olie-
achtige substantie, die de gladheid
vcroorzaken. Ook bladeren, olic cn
diesel van de bussen komen daar op
hct wegdek terecht. Een andcre oor-
zaak van de herfst-gladhcid is het
rubber, afkomstig van remmcnde au-

to's en bussen, dat bij de eerste nazo-
merse regenbuien als een film op de
weg gaat drijven.

De heer Jansen van de brandweer
vertelde dat als eerste de gemeente
verantwoordelijk is voor het schoon-
houden van de wegen. Bij een olie-
achtige vervuiling wordt de brandweer
ingeschakeld. Na melding zijn zij bin-
nen 20 minuten ter plaatse om het
wegdek schoon te spuiten. lndien nodig
wordt er een milieuvriendelijk ontvet-
tingsmiddel, een soort zeep, gebruikt.
Inmiddels is de bewuste kruising al een
keer door de brandweer onder handen
genomen en zijn de oliesporen verwij-
derd.

Eric Boer, onze gebiedsagent, bena-
drukt dat men de politie kan bellen in
een dergelijk geval. Zij geven de mel-
ding door aan de gemeente of de
brandweer, zodat de gevaadijke situa-
tie gelijk aangepakt wordt.

Dus. rij langzaam cn ga je ergens on-
deruit, meld direct dat aan de politie.
Zo kan cen hoop ellende voorkomen
worden.

.Iorien Joustra

Ongeveer één keer per maand zingen
z4 een geheel zelï verzorgde jongeren-
dienst in eigen parochie. Dit onder
begeleirling van het combo, bestaande
uit drums, piano en gStaar. Voor spe-
ciale diensten wordt het combo soms
aangevuld met meerdere muzikanten.

Verder is het koor drut bezig met hun
Ghanese projekt. Hiervoor verzorgen
'zij zelÍ gemaakte, speciale projektdien-
sten. Het geld dat zij daarbij ophalen is
bestemd voor het projekt in Ghana.

Bent u, kent u, weet u dé dirigent, die
dit enthousiaste jongerenkoor kan gaan
dirigeren, neem dan s.v.p. contact op
met H.J. Sieders, tel. A317 - 318980.

Kerstversieringen ntaken rnet
kinderen

DiÍ jaar geef ik in de maand
december kerstworkshops voor
kinderen. Op woensdag 6 en 13

december van 15.00 tot 17.00 uur.
We krnnen dan bijvoorbeeld een

kerst-placemat maken.

De kosten z4n f 5,- en voor
materiaal wordt gezorgd.

Geef je op voor 2 december.

Anny Schoonderbeek
Beeklaan 26 lhiAi
tu a26-333 ss 46 pXrl''rf"
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(iroenclub

Bij streng win[erweer, als het natuur-
lijke voedsel niet te vinden is
(vorst/sneeuw), zljn goed verzorgde
voedertafels wel degelijk van levensbe-
lang voor de vogels. Omdat deze perio-
den bijna nooit lang duren, is het niet
nodig maandenlang voedsel te verstrek-
ken. Het gedoe van vogels op een
voerplaats is leuk om te zien. Voor oud
en jong is het een unieke mogelijkheid
om kennis te maken met vogels en hun
gedrag. Hoe groter de variatie hoe
meer soorten vogels u kunt verwach-
ten. De vogelsoorten vallen in drie
gÍoepen uiteen.

Ivlet allerlei soorten zad.en en granen
lokt u zaadeters
Met (rund) vet en hele kleine stukjes
(droog) vlees lokt u insekteneters. En

Over voeren, voer en voedervogels

Over de noodzaak van voeren kunnen we
eindeloos discussiëren. Vogels 's winters voe-
ren: een natuurlijke noodzaak kun je niet
ecologisch noemen. Daar staat echter tegen-
over dat door menselijke bemoeienissen de
leefruimte en overlevingsmogelijkheden voor
een aantal soorten vogels sterk is afgenomen.

met allerlei soorten kruimels, bessen,
appels etc. de alleseter. Hier een op-
somming van het menu:
brood is niet het beste voer omdat het
niet erg voedzaam is, maar vult wel
lege magen. Aardappelen in de schil
gekookt en doormidden gesneden. Fruit
heel of in stukjes gesneden, of aan een
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tak spiesen. Kaas (geen sterk gekruide)
hecl of geraspt. Spekzwoerd, gekookt
stukken vlees of uitgekookte soepbot-
ten met stukjes vlees. Zaden zijn voor
vogels een waardevolle bron van vet-
ten, koolhydraten, olie, mineralen en
vitaminel. Vogelzaadmengsel voor
tuinvogels, waarop gtotere vogels af-
komen. Kanariezaad, geschikt voor
kleine vogelsoorten. Of eigen oogst
zaden van zuing, distel, brandnetel,
klittekruid en kaardebol. Halve kokos-
noot, pinda's in of uit dop. Even ge-
weekt fruit (abrikozen rozijnen, kren-
ten). U kunt zelf yetbollen maken door
(ro"d) vet een beetje te smelten en
hierdoor een zaadmengsel te roeren.
Steek er een ijzerdraadje in en laat het
hard worden. Onder de warme kraan
haalt u de vetbol los uit het vormpje.
Het is belangrijk dat er een watervoor-
raad beschikbaar is voor de vogels
gedurende de winter. Baden wordt
altijd gevolgd door het verzorgen van
de veren. I{et een voor een door de
snavel halen van de veren houdt de
isolatie van het verenpak in stand. Bij
matige tot strenge vorst moet u altijd
een stukje gaas over de schotel met
lauw water leggen die u (midden op de
dag) buiten zet. Het gaas dient om te
voorkomen dat de vogels worden ver-
leid een bad te nemen en vervolgens
bevriezen. Een schepje suiker verlaagt
het vriespunt van het water. Door de
Seelbeek is er altijd stromend water
beschikbaar voor de vogels.

Heveaanse handen met een
groen pluimpje

27 Aktober heeft de Groenclub een
lijst met 28 punten met de gemeen-
telijke afdeling groenvoorziening be-
sproken. We zijn het hele dorp door-
gegaan en heb ben de zwakke punten
in het openbaar groen besproken. Dit
doen wij een keer per jaar. Nu komen
er wel eens dingen voor die zo klein
zijn of kleine dingen die niet zo lang
kunnen wachten, dat we daarvoor niet
de gemeente kunnen laten komen.
Bijv.:Roestig prikkeldraad uit het bos,
waar juist kinderen spelen te verwij-
deren. Een paaltje te slaan bij de niet
veel voorkomende Petasites albus (wit
hoefblad), en deze zo tegen de gras-
maaimachine te beschermen. Stalmest
aanbrengen voor de ringslangen zodat
ze hun eieren daar leggen en minder
behoefte hebben om de Seelbeekweg
oyer te gaan steken, met gevaar voor
hu.n leven. Krammen opnieuw inslaan,
enz. Het zou fijn zijn als er vrijwilligers
een groepje vormen die heel af en toe
zo'n lijstje samen opknappen. Het gaat
om kleine klusjes.

Wilt u zich hiervoor opgeven of heeft u
vragen of ideeèn, neem s.v.p. contact
met ons op.



I. cn I. Bruggoman
I. van Rheenen
A. v.d. Blaak
P. Hillen
N. Sondaal
Nl. van Buuren
F. de Heij
D. Borkus en P.v.
T. Koning

Schefferlaan 38
Schefferlaan 2ó

Schefferlaan 2
Ir. Munterlaan 11

Ir. Nlunterlaan 29
Ir. Munterlaan 32
Ir. Munterlaan 70

Ham Fonteinallee
Huis ter Aa 4

Paddestoelen

Op 22 oktober leidde N. Sondaal ons
langs vele paddestoelen. Ondanks de
korte afstand konden wij vele verschil-
lende bekijken. De volgende hebben
wij gezien:
Nevelzwam, roestkogelzwam, honing-
zwam, kleine stinkzwam, oranjebeker-
zwam, zwavelkopje, oranje trechtertje,
elfenbankje, blauwe kaaszwam, melk-
z.wam, hazepootje, witsteelfranjehoed,
russula, porseleinzwam, goudhoed,
monatoetjebekcrzwam, paarse kers-
z,wam, suikermisena, gelekorstzwam,
een van de inktizwammen, krul-
zoomzwam, bovist, bekerzwam, ton-

derzwam, melkzwam, kolibia, grlj'ze
gaatjesz,wam, fluweclpootje, en nog
vier. Vy'e zagen samen 31 verschillentle
soorten op zo'n korte wandeling met
interessante uitleg. Bedankt Nancy!

Wist u

e De groenclub blij is met hun nieu-
we tuin. Er zijn alweer vele stekjes
voor de komende groenbeurs in
potjes gestopt. Vier mensen houden
zich hiermee bez.ig. Heeft u potjes
(niet groter dan met een doorsnede
van 9 cm) en/of stekjes over, graag
ontvangen wij deze op Schefferlaan
38 en Middenlaan 37.

E Wij in Ncderland de auLo zo'n 100
miljoen keer per jaar wassen met
de hand? IVIet de tuinslang kost dat
15 miijoen kubieke meter water.
Met emmer en spons zo'n 5 miljoen
kubieke meter. Water, het wonder
uit de kraan.

\: I
l§ Il§ I

§\
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lc' [I kunt voorkomen dat vogels tegen
uw ramen vliegen door roofvogel-
silhouetten op dc ruiten te plakken.
Maar het kan zijn dat gekleurde
sierlintjes van kadoverpakkingen
aan de buitenkant van het raam
beter werken.

c' Wanneer u tuinafval niet meer in
uw duobak past, u het iedere dag
tussen 13.00-15.45 uur cn op zaler-
dag van 9.00-12.00 uur kunt af-
geven op de gemeentewerf, Veen-
tjesbrug 6, Heelsum.Grof huis-en
tuinafval wordt één keer per maand
na telefonische aanmelding aan huis
opgehaald, aanmelding tussen 10.00
en 16.00 uur via de afvalinfor-
matielijn.

ls MilieuBoek de eerste en enige
boekhandel in Nederland is met
uitsluitend uitgaven over natuur en
milieu? MilieuBoek is ook verkoop-
punt van een aantal organisatie.
Alle artikelen van Natuurmonumen-
ten, Vogelbescherming, KNNV en
IVN zijn voor leden en nietleden
verkrijgbaar. Vogelposters, vogel-
geluiden op cassette en CD, wilde
planten kwartetten... MilieuBoek,
tevens verzendhuis Plantage Mid-
denlaan 2 h, 1018 DD Amsterdam
020-6244989.

s U maandag tot en met zaterdag u
oud papier kwijt kunt onder het
afdakje van de Ontmoetingskerk,
Bentincklaan.

ls De gemeente, afdeling groen het

prettig vindt uw vragen, klachten,
enz. via de Groenclub te vernemen.

e Vanuit sommige tuinen de plan-
ten/heesters te veel over het voet-
pad/voetstrook groeien. In enkele
gevallen veroorzaakt dit ook een
onveilige verkeerssituatie.

Prooi

Een buizerd greep hoog uit de tucht
een klcitt konijntje op de vlucht.
Het beestje piepte in z'n nood
De buizerd heeft het snel gedood.
Daar lag het beestje,'t was nog m.ooi.
Moar rru wos het cen prooi.
Met veel geklap van vleugels en poten
Heeft de buizerd ervan genoten
totdat een rustverstoorder kwant
en dc buizerd snel "de bener{' nant.
Daar lag de prooi half uit elkaar
en dot werd nu de vos gewaar
Die kreeg de luch,t ervatt in z'n neus
en mookte vlug zijrt keus
Hij sloop voorzichtig naderbij
en dacht dat hapjc is voor mii
De huizerd hoog in de bomen
is niet nrcer dichterbij gekornen
wel is hii flink tekeer gegaan
De vos trok er zi.ch niets von oan
Hij nant de prooi rnee noor zijn hol
ert aÍ zijrt buik doqr vol.

Waargenomen 's morgens om 7 uur in
het bos Camping te Assel bij Hoog
Soeren.
A. Thomas



Gespook in de nacht.

Op klaarlichte dag zie je hem zelden. Dan knapt hij

een uiltje en houdt hij zich schuil in boomholtes of

tussen de takken van zijn roestboom. Pas in de

schemering begint deze nachtvogel actief te wor-

den. Dan hoor je zijn indringende roep al van

verre. Vooral nu in de herfst en straks in het vroe-

ge voorjaar, als er gebaltst wordt. Een angstaan-

jagend, maar ook prachtig geluid. Hoew..woe-woe-

oe-oew; het bosuilmannetje zingt.

Iederoen kan zich wel iets bij de roep
van het bosuilmannetje voorstellen. Al
is het maar van een spannende spook-
film. Dat is nict zo vreemd, want bos-
uilen zijn ook echte spokers. Ze hou-
den van enge plekken zoals kerkhoven.
Juist omdat daar weinig mensen ko-
men, zeker 's nachts, is het voor een
bosuil een lekker rustige plek om te
broeden. Daar zingt hij zijn bloedstol-
Iende lied en maakt daarmee andere
mannetjes duidelijk dat dit zijn broe<i-
territorium is. Als hij zijn vrouwtje
Ietterlijk uit het nest wil lokken, laat hij
onophoudelijk een "meldzang" horen.
Die klinkt net iets anders dan zijn
territorium-zang. Het verschil fussen
die twee geluiden is voor ons nauwe-
lijks hoorbaar, maar het bosuilvrouwtje
heeft geen enkele moeite om ze van
elkaar te onderscheiden. Als de meld-

Spookgcluiden meI cen boodschap.
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zang klin-kt, weet ze dat het mannetje
haar roept. Op het hoogtepunt van de
balts stoten zowel mannetje als vrouw-
tje hoge tonen uit. Als je goed oplet,
hoor je het uilenpaar elkaars roepen
steeds beantwoorden. Ook de jongen
kumen er wat van. Als ze honger
hebben, laten ze dat weten met een
schel "keserp". En drie weken oud
verstaan ze heel goed het korte
"oe\ilek" dat hun moeder uitstoot wan-
neer er gevaar dreigt.

Uilenlluiten kun jij ook!

Wist je dat je bosuilen flink voor de
gek kunt houden? Met een cassette-
bandje met bosuilgeluiden of met een
bosuilfluitje (een neusfluit werkt ook
erg goed) kun je de mysterieuze roep
nabootsen. Uilenfluiten heet dat. Als je
oefent kun je het ook met je mond.
Maak van je handen een holletje en
blaas tegen je drrim6l aan. Het kan
dan heel goed dat het mannetje van
zich laat horen. Hij denkt dan, dat je
een indringer in zijn territorirrm bent.
Misschien hoor je zelfs een verdwaasd

"kuwiek". Het geluid van een verliefd
vrouwtje dat er van overtuigd is, dat ze

het mannetje hoort roepen. Dit moet je
's nachts doen, het kan niet anders.
Dus als je het wil uitproberen, moet je
iemand meenemen die wat van bosui-
Ien afweet. Zo verstoor je ze mindsl.

De Groenclub

Bron: Vrije Vogels, 4" iaargang, nummer 5,

okt./nov. 1995, blz. 22-23.
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De Boekbabbel, of: is er nog iets leuks te lezen?

In de aflevering "Met de kont op reis"
vertelt Kees Fens waarom het zo be-
langrijk is dat kinderen heel veel boe-
ken aangereikt krijgen. Toen hij een
jaar of drie was, las zijn moeder hem
een verhaaltje voor van Okkie Peper-
noot. Eén zinneljs uit dit boek is Kees
Fens zijn hele leven bij gebleven:
"Dichtbij en veraf". Dit zinnetje is voor
hem de rode draad van zijn leven
geworden. Als kinderen en grote men-
sen geluk hebben, krijgen zij ook één
boek aangereikt dat alleen voor hen is.

Toen ik dit stukje zag, herinnerde ik
me MIJN boek: "De zoon van de
woordbouwer", geschreven door Fran-k
Herznn. Dit jeugdboek las ik toen ik 1,2

jaar oud was en is me tot nu toe bijge-
bleven. In "De zoon van de Woord-
bouwer" wordt Kleine Woord door zijn
vader op weg gestuurd om zijn levens-
leertijd af te ronden. Hij krijgt een
kistje met letters mee. ledere letter is
het begin yan een woord, dat een
essentieel beg.tp in zijn leven dekt.
Uiteindelijk lukt het Kleine Woord om
van alle letters één woord te maken:
Levenskunst. Nog steeds moet ik vaak
terugdenlen aan dit boek. Het is mijn

Nog niet zo heel lang geleden heb ik op

de Wegwijzer-school voor ouders iets ver-

teld over kinderboeken. Mijn verhaal

begon ik met een stukje van het televisie-

programma "De Literatuurmachine".

rode draad. In de bibliotheek raad ik af
en toe dit schitterende boek aan
kinderen of ouders aan om zelï te
lezen of om voor teleznn.

Om alle kinderen van Heveadorp de
kans te geven FIUN boek te ontdek-
ken, volgen hier weer een aantal lees-
tips.

Christian Waluszek schreef Wilfried:
"Vlak om de hoek waren de
douches. Wilfried draaide doel-
bewust naar links, toen hij plot-
seling een vreemd gevoel kreeg. Hij
draaide zich om. De zware, met
ijzer beslagen kelderdeur stond wijd
open, en hij kon de vier treden van
de trap naar buiten zien en het gras
van de tuin. Een ogenblik keek
Wilfried verbaasd naar de'deur en
toen begon zijn gezicht te stralen.
(...) Dat iemand hier in huis een
deur open had gelaten, was bijna
een wonder. Wilfried had het in
ieder geval nog nooit meegemaakt,
en hij woonde hier al behoorlijk
lang."

Wilfried besluit om te ontsnappen en
komt terecht op een kermis. Daar
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woordbouwer C-boek

krijgt hij werk in het spookhuis. Op
zijn eigen wijze sluit hij vriendschap
met de andere medewerkers van het
spookhuis.
Wilfried is een spannend, humoristisch,
gevoelig en psychologisch verhaal om
in een ruk uit te Iezen door kinderen
en gÍote mensen vanaf zo'n jaar of 13.

In Meester Kikker van Paul van Loon
vertelt meester Frans de kinderen van
zijn klas een groot geheim: hij veran-
dert af en toe in een kikker:

"Meestal gebeuÍ het wanneer ik
om de een of andere reden heel
sterk aan een kikker moet denken.
Dan heb ik een kikker in mijn
hoofd, als het ware.

En die wordt groter en groter, tot ik
z-elf die kikker ben."
De kinderen geloven hun meester eerst
niet, totdat hij voor hun ogen in een
heuse kikker verandert. Op een dag
komt meester Frans de klas in met
kroos in àjn haar en natte, gescheurde
kleren: hij is aangevallen door een
ooievaar, zegl hij. AIs de kinderen dan
ontdekken dat de directeur van de
school soms en een ooievaar verandert,
bedenken àj een plan om hun meester
te beschermen...!

Zoenen is het tweede boek van Haye
van der Heyden over Jeroen en Pauli-
ne. [n Kusjes, het eerste boek, wordt
Jeroen vreselijk verliefd op Pauline.
Maar Pauline verhuist naar Brussel. In
Zoenen gaat Jeroen naar een feestje
waar iedereen zoent met iedereen. Al-
leen Jeroen doet niet mee. Hij staat in
een donker hoekje en drinkt de ene
sinas na de andere. Hij krijgt er een
droge mond van en voelt zich vreselijk

alleen. Dan sluit hij zijn ogen en denkt
aan Pauline, die verhuisd is. Hij is
weer vreselijk verliefd op haar. ZÀl hlj
haar ooit terugzien? Ineens is Marja
daar. Zij heeft verdriet omdat Bart met
een ander meisje danst en zoent. Je-
roen troost haar en zij kust hem... .

Aarde, yuur. water, Iucht van Mary
Hoffman en Jane Ray is een prachtig
kijk- en leesboek waarin je meegeno-
men wordt op een fascinerende reis
door de wereld van de elementen in
bekende en onbekende culturen:

"De eerste mensen die vuur wisten
te maakten leefden zo'n vier-
honderdduizend jaar geleden in
Chin2. Dat klinkt misschien Iang
geleden, maar het is in de ge-
schiedenis van de mens betrekkelijk
recent, vergeleken met de andere
drie elementen. Aarde, water en
lucht zijn voortdurend om ons heen,
maar van yuur is slechts bij be-
paalde gelegenheden sprake. Mis-
schien speelt daarom vuuÍ zo'n be-
langrijke rol in oude mythologieën."

Napoleon, in het gelijknamige boek
Napoleon van Jacques Vriens, is de
sterkste, de stoerste en de stoutste
kater van de hele buuÍ. Hij schopt
ruzie met al àjn buurtgenoten en gapt
worst. Zij wereld, komt op zijn kop te
staan als de mensen bij wie hij woont
ook nog een klein roodharig katertje in
huis nemen. Tor Napoleons grote
ergernis noemt Brammetje hem papa.
Napoleon wil niets te maken hebben
met dit mormel. Totdat... .

De boeken van deze Boekbabbel:* Frank Herzen - De zoon van de



vuur, water, lucht.
' Jacques Vriens - Napoleon.

Tot ziens in de bibliotheek!

Edith Bayens

Christian Waluszek - Wilfried. C-boek
Paul van Loon - Meester Kikker. A-boek
Haye van der Heyden - Zoenen. B.boek
Mary Hoffman en Jane Ray - Aarde,

TE KOOF:
15 jaargangen Autovisie en Auto-

kampioen. Vanaf medio 1980 tot en
met 1994 geheel compleeÍ in

bewaardozen.

Vraagprijs: / 150,-
tel.026-3334977

J-boek
A-boek
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"De Hazenakker" Pietersbergseweg/Hazenakker4 telefoon
6862 DA Oosterbeek 026 - 333 ó8 38

telefax
Bordeaux en Navarra Wt jnproeveri j 026 - 333 64 sr

Zaterdag 25 november en zaterdag 9 december

Op zaterdag 25 november en za-
terdag 9 december houden wij
oÍtze bekende najaarsproeverij
van 13.00 tot 17.00 uur,
waaryoor wij u graag uit-
nodigen.

Deze proeverijen zullen in het
teken staan van gerenommeerde
wijnen, ditmaal uit de Bordeaux
en uit de Navarra, Spanje

Graag ontvangen wij u en uw
invité's op één van beide dagen
op de deel van "de Hazenakker".

In het noorden van Spanje, net ten zui-
den van de Pyreneeën, ligt Navurra.
Dit gebied wordt weleens "Spanje in het
klein" genoemd, omdat het verschillende
klimaten kent. In het noordelijke
gedeelte kan het koel zijn en valt er
tamelijk veel regen. De heuvels zijn
groen en er groeien, behalve druiven,
ook allerlei soorten fruit en veel groen-
ten. In het zuiden van de streek is het
droog en warm. Daar vind men dan ook
de meeste bodegas. De wijnen dte er
vandaan komen hebben een fonkelende,
robijn-rode kleur, zijrt lruitig en men
proeft de aroma's van de houten vaten
waarin de wijn gerijpt is.

Voor een bezoek aan onze wijnproeverij wordt een telefonische reservering
op prijs gesteld: A26 - 333 68 38
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Resto recensie

Geucum
Grill - Restaurant

ÀMSTERDAÍIí . AI'{TWERPEN. ARNHEM . BREDA

DTN HóAG . EINDHOVEN. HAAflLEM. MAP§TBICHT

NIJMEGEN . ROTÏEJ]DAM. UTRECHT

Om onze trouwdag te vieren gaan we
clk jaar samen uit eten. Dit is inmid-
dels alweer tien jaar geleden en dit
kcer wilden we eens Gauchos gaan
vcreren met een bezoek.

Als je Sinnsnks6l moet je eerst een
aantal trappen op, die meer doen
vermoeden, dat men je naar het bordes
lcidt of naar het balkon van een
schouwburg dan naar een restauÍant.
lrchter, bovengekomen vangt een
vriendelijke heer je op om vervolgens
lo melden dat we zelÍ een plaats
mogen zoeken.

Het is een enorme zaal met hoge mu-
ron, maar het meubilair is zo gekozen
dat het lijkt alsof je in een eigen para-
dijs bent neergestreken. Na een uur is
hclaas het paradijselijke verdwenen,
daar je dan toch wat minder comfor-
tabel blijkt te zitten. (het meubilair
lcont zich niet om comfortabel onderuit
tc zakken.)
I lct eten daarentegen is uitstekend. (en
daar kwamen we toch voor!)
[Jcrst even rustig rondkijken en naden-
ken onder het genot van een droge
sherry en stokbrood met kruidenboter.
l{et was best moeilijk om een keus te
maken, want er waren beslist diverse

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.

lekkere dingen bij. Onze keus viel op
"jamon de cordero" en een kopje
"bouillabaisse". De ham was
uitmuntend en de vissoep was gelukkig
niet te zwaaÍ met het oog op de
hoofdmaaltijd. Ik had gekozen voor
diverse soorten vlees en Maarten voor
de entrecote. Deze waren goed gegrild
op de houtskoolgrill (wel andere koek
dan het geklooi met een barbecue in
de tuin). Van tevoren werd ook netjes
gevraagd, hoe je het vlees bereid wilde
hebben, in mijn geval lekker krokant
aan de buitenkant en rossig aan de
binnenkant. De groente/salade had van
mij wel wat meer gekund, maar
misschien was dat een kwestie yan

voorlichting of ingeburgerd zijn met
het gebruik van de saladebar. Bij dit
alles genoten we van een lekkere
Spaanse wijn (Crianza).
Later hebben we ons nog laten ver-
leiden tot kleine soesjes gevuld met ijs
en overgoten met chocola. En of dat
nog niet genoeg was lekker "onderuit"
voor een glas Irish Coffee. Het enige
wat ontbrak was een knapperig hout-
vuurtje. Voor ons was het weer een
leuk plekje om aan ons lijstje toe te
voegen.

Nicolette Meijer Cluwen.



Expositie van Lil Mena, kunstenares uit Costa Rica

Tot en met vrijdag 1 december is er een expositie (schilderijen en
broches) van l-il Mena, kunstenares uit Costa Rica, in de openbare
bibliotheek te Oosterbeek tijdens openingsuren.

Haar schilderijen worden geschilderd
op zelfgemaakt bananenvezelpapier.
Het proces van papiermaken is als
volgt: de bananen worden verwijderd
van de stengel, de stengel wordt ge-
droogd en wordt bruin. Met een hou-
ten hamer wordt de stengel plat- en
stukgeslagen; de vezels worden enige
uren gekookt en gereinigd, daarna
enkele malen in water gespoeld, waar-
na de strengen vezel in een centriÍuge
gedroogd worden. Op een houten
plank ter grootte van een vel papier
worden de vochtige strengetjes vezel
eerst in horizontale lijn naast elkaar
uitgespreid. Daar bovenop komt een
tweede laag in verticale fijn. Met de
houten hamer worden de vezels weder-
om platgeslagen om het vel papier zijn
compactieid te geven en indien nodig
wordt er een derde en vierde laag
vezel aan toegevoegd tot de gewenste
dikte is bereikt. De houten plank met
daarop de vochtige vezel wordt 2 tot 3
dagen in de zon geplaatst om te dro-
gen; daarna is het papier klaar voor
gebruik. De onregelmatigheid, met
name aan de zijkanten van de vellen
papier, toont het ambachtelijke van het
proces.

Í{aar schilderstijl is naief en de onder-
werpen zijn altijd gerelateerd aan de
natuur in Costa Rica; de zee, bergen,

dieren, planten, fruit. De kleuren zijn
fel of warm en de veelkleurigheid van
haar schilderijen onderstreept de
Latijns-Amerikaanse aard. Lil Mena
heeft een bruisende fantasie en haar
werk is daardoor zeer opvallend.

Zj studeerde in Costa Rica en in de
Verenigde Staten, waar zij tevens de
kurst van het boekbinden leerde. Zij
schildert op haar zelfgemaakt papier,
maakt boeken van haar zellgemaakt
papier, maakt broches -verpakt in een
envelopje van zelfgemaakt papier- en
vervaardigt manden die zij aan de
binnen-kant beschildert op hardgewor-
den pulp van papier. In haar atelier
leidt zij jonge mensen op die haar
bijstaan in de produ-ktie van papierma-
ken, boekbinden e.d.

Meer informatie (ook over verkoop)
kunt u telefonisch krijgen bij:

Lily Sclrlepers-Oude Stegge,
026-3341389.
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