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Beste Heveanen,

Zoals u misschien bij het vorige nummer van ,t Heveaan-
tje is opgevallen, is de redactie onlangs uitgebreid met
een nieuw lid: Peter Boltze. Peter heeft gehjk de pen ter
hand genomen en een artikel geschreven over de
E Markt in Doorwerth. Wij gaan er vanuit dat het een
vruchtbare samenwerking zal blijken.

Daarnaast wordt gebiedsagent Erik Boer aan u voorge-
steld. Natuurlijk kunt u weer de vaste rubrieken lezen.
Helaas kon onze free-lancer Frank Pieplenbosch dit keer
geen bijdrage leveren. Zijn werk en studie kostten hem
de afgelopen periode veel tijd. De volgende keer kunt u
weer van zijn bijdrage genieten.
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Autoeentrum

PETER B0EKH0RST v.o.f.

Autoschade en onderhoudsbedriif

tevens levering van nieuwe- en

gebruikte auto's

BOU

Klingelbeekseweg 54 b

6E62 VT OosteÍb€ek

Tel: 026 - 33 404 69

b.g.o.:0318 - 51 00 11

Fax: 026 - 33 4 í001

Autotel:06-52943100

Wij zijn gespecialiseerd in alle sooÉen auto-

schadeherstellingen. Hierbij maken wij gebruik van een

spuiUdroogcabine en Sikkens autolakken. Alle kleuren

worden door ons zelf gemaakt. Bij reparatie gratis

leenauto en teruggaaf van eigen risico bij eigen schuld.

Heveaanse zaken de E Markt

De bezorgbus van E-I\ilARKT Coops

Wat heeft de E Markt gemeen met Heveadorp? Niets.
Goed, het is de dichtstbijzijnde supermarkt. Het zal u daarom
wellicht niet ontgaan z7jn, dat de oude super van zowel naam als
eigenaar is verwisseld. Tijd voor een bezoekje aan de nieuwe, oude
bekende, eigenaar: Marcel Coops.

Als 8-jarige begon hij mer her bezorgen
van folders voor de familie Janssen
(:Super). Sindsdien is hij zich met
steeds meer werkzaamheden gaan bezig-
houden bimen het supermarktwezen.
Tijdens zijn S.P.D. srudie deed zich de
kars voor om de zaak var. de familie
Janssen over te nemen. Deze kans greep
hij met beide handen aan. Drijfueer voor
deze ketze is dat hij deze uitdaging als
een hobby ziet. Het contact met mensen
en de actieve manier val ondernemen
staan bij hem voorop.

De supermarkt kent nu een ruime en
frisse uitstraiing. Het assortiment werd

uitgebreid met 14 meter schapruimte. De
winkel kenmerkt zich nu door een rui-
mere opstelling. De nieuwe groente-
afdeling blijft een sterk punt van deze
supermarkt. Naast deze ontwikkelingen
is er nog een belangrijk gegeven: de
prijzen val de artikelen zijn lager dan
voorheen.

Het sterkste wapen van deze supermarkt
blijft zijn service. Met name de bezorg-
dienst spreekt velen aan. Om nog beÍer
aan deze serviceverlening te voldoen
heeft Marcel Coops een busje aange-
schaft. Voorop blijft persoonlijke service
staan. Het personeelsbestand is dan ook
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Baby Bulletin

Wij feliciteren de familie

praktisch ongewijzigd.

Als nieuwe ondernemer bruist Marcel
van allerlei ideeën. Hij wil zich in de

nabije toekomst vooral richten op lokale

activiteiten (braderie??). Vooral met de

jeugd heeft hij allerlei leuke plannen. Op

winkelgebied komen er eind dit jaar

scanningskassa's, waardoor nog sneller

op de wensen van de klanten kan wor-
den ingespeeld.

Ats ik vraag hoe Marcel de toekomst

zteÍ zegt hij nuchter: "Laat ik eerst deze

zaak goed op de rit zetten en dan zien

we we1 verder". Ambities heeft hij wel,

uiteindelijk een grotere supermarkt

behoort tot één van zijn dromen.

Tot die tijd zal hij samen met zijn win-
kelteam u graag in zijn vernieuwde

supermarkt willen ontvangen. Vy'e wen-

sen Marcel en zljn mensen een succes-

volle toekomst toe.

Peter Boltze

* verlinden-Dröge met de geboorte van hun dochter en zusje s\yhlg Mfrríe

L.

Geboren, 2 december 1995

Sophie Marie
Zusje van Emma

Thom en Margriet Verlinden-Dröge
Ir. Munterlaan 28

686 5 TD Doorwerth-Heveadorp

Telefoon 026 - 333 A0 43

wilt u uw geboortekaartje gepubliceerd zien? Zend dan het geboorÍekaartje
het redactieadres meÍ vermelding "publiceren,,.
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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.

Gebiedsagent Erik Boer, een kennismaking
Politie aan de deur! Daar kijkt een mens van op.
Behalve als je 't afgesproken hebt voor een inter-
view voor 't Heveaantje.

Sinds een jaar is Erik Boer gebiedsagent in Door-
werth en Heveadorp. Twee dorpen dus, volgens de
politiefolder. Hier is Erik Boer het volledig mee
eens. "Heveadorp is eigenlijk een dorp apart", is
zijn mening.

'Ëbl

Als gebiedsagent heeft Erik Boer binnen Arnhem. Daar zijn ze te bekend, dus
de politie een bijzondere plaats. HU proberen ze het hier. Hij raadt eenieder
houdt zich bezig met de veiligheid en de daarom aan zelfs overdag de deuren van
leefbaarheid in het dorp, en is door zijn huis en auto af te sluiten. "Hoe treurig
vele contacten het "oog en oor" van de het ook klinkt, zelfs als je even boven
politie voor de lokale problemen. Geluk- bent kunnen ze binnenkomen, ze zijn
kig valt het met de omvang van die razendsnel."
problemen in dit gebied wel mee.

"Ik ben vooral bezig op het menselijke
vlak", zegt Erik. "In een vergrijsd ge-
bied als dit, is er veel eenzaamheid,
soms ook overlast door dementerende
bejaarden. En als mensen niet meer
weten waar ze terecht kunnen, gaan ze
al snel naar de politie." Hij waarschuwt
dan de huisarts en de familie. Maar voor
sommige gevallen is er geen oplossing.
"Die zaken moet je afsluiten en los
kunnen laten, hoe moeilijk dat ook is."

In Heveadorp is hij het afgelopen jaar
een paÍtr keer geweest. Niet om boeven
te vangen, maar om te adviseren over
inbraakpreventie. Kennelijk heeft dat
gewerkt, want er is hier dit jaar niets
illegaals voorgevallen.

Een nieuwe taak voor de gebiedsagent
ligt bij het V/ijkplatform. Dit is een

;
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Berichten van het bestuur

Veel bewoners van ons dorp hebben

elkaar de hand kunnen schudden op het

oudejaarsfestrjn op het speelveld en op

de nieuwjaarsborrel in de Valkenier.
Diegenen, die ik dit jaar nog niet heb

gezien, wens ik, mede namens de overi-
ge bestuursleden, een voorspoedig en

gezond 1996 toe.

De redactie van 't Heveaantje heeft op 6
januari opnieuw een gezellige borrel
georganiseerd. Een 40 - 50 tal bewoners

hebben daar kunnen terugblikken op het

warme 1995 en alvast kunnen vooruit-
blikken naar 1996.

Een onderwerp dat velen momenteel

aanspreekt, zijn de inmiddels ver gevor-

derde plaruren rond bouwlokatie Bouw-
man. Het voorlopige bestemmingsplan
ligt momenteel ter irvage, o.a. bij de

bibliotheek in Doorwerth. Hieraan voor-
afgaand heeft afgelopen zomer een

inspraakavond plaatsgehad op het ge-

meentehuis, alwaar een aantal bestuurs-

ieden en bewoners bij aanwezig is ge-

weest. De meest optimale oplossing,
nameliik herbebossing, bleek, gezien de

hoge waarde van de grond niet haalbaar.

Het voorstel zoals dat nu voorligt, zijnde
een beperkt aantal geschakelde wonin-
gen, is voor de meeste dorpsbewoners

en ook voor het bestuur een acceptabel

voorsrel. Tot 18 januari kan bij de ge-

meente bezwaar worden aangetekend.

Graag attendeer ik eenieder nogmaals op

de algemene ledenvergadering die op 30
januari a.s zal worden gehouden in
Doorwerth. De agenda en notulen kunt u
binnenkon tegemoet zien.

Met Wethouder mevr. Lamers en een

ambtenaar heb ik onlangs kunnen spre-

ken over de ontwikkelingen binnen de

gemeente en het effect dat dit op ons

dorp zal hebben. Hierover hoop ik u op

de ALV te kunnen informeren.

Tot dan !

Michel Koppeschaar

"Vertrouwd zijn met de omgeving en de
mensen, daar draait het om", aldus Erik.
Bekend met Doorwerth en Heveadorp
was hij al bij zijn aantreden. Zo'n 20
jaar was hij in uiteenlopende functies
actief in de gemeente Renkum, waaron-
der vijf jaar als wijkagent te Oosterbeek.
Echt spannende criminele zaken zijn het
afgelopen jaar in zijn werkgebied nier
voorgevallen. Wat dat betreft is het in
Doorwerth en vooral Heveadorp betrek-
kelijk rustig.

Er is wel wat criminaliteit, voornamelijk
inbraak en fietsdiefstallen. Af en toe een
aanrijding. Geen grote zaken, maar wel
gebeurtenissen die diep in kunnen grij-
pen bij de mensen die het overkomt.
Wat opvalt, is dat de inbrekers val(er
van buitenaf komen, bijvoorbeeld uit
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Wij geven u, desgewenst, graag een
persoonlijk advies. Daarbij houden wij

rekening met uw persoonlijke smaak en
voorkeur, orndat afgaan op benaming,

jaartal of etiket niet het enige is, waar u bij

uw wiinaankoop op moet letten.

overleg waarin iedereen die binnen het

gebied zelfstandig wat regelt, bij elkaar

zit. Vanuit het gemeentehuis wordt een

wijkcoördinator aangesteld, die het

platform voorzit. Erik Boer ziet grote

voordelen in de instelling van wijkplat-
forms. "Het verkort de lijnen, je hoeft

niet meer voor alles naar het gemeente-

huis. Dat loopt dan via de wijkcoördina-
tor. In de gehele gemeente Renkum

worden dergelifke platforms ingesteld,

dus binnsnkon ook hier in Doorwerth en

Heveadorp. "

Gevraagd naar de uitwerking van de

sluiting van het politiebureau te Door-
werth buiten kattooruren zegt hij, dat in
de praktijk niets is gebleken van nadeli-
ge effecten. "24 uur per dag rijdt er een

surveillancewagen vanuit bureau Door-
werth. Daarnaast zijn er twee wagens

voor noodhulp, één in de gemeente

Renkum en één in Arnhem west. Als er

iets gebeurt, loopt alleen de melding via
Arnhem in plaats van via Doorwerth.
De assistentie wordt even snel geboden

als voorheen."

Dan ontspint zich tussen ons een gesprek

over alle verkeersremmende maatregelen

die de gemeente de afgelopen tijd heeft

uitgevoerd. Sluisje hier, drempeltje daar,

plateautje zus, paaltje zo. Ook Erik Boer

zet vraagtekens bij de effectiviteit van

dit bonte scala aan middelen. "Wat

aantoonbaar werkt, zijn rotondes. Die
zijn ideaal, dat zie je in Renkum en

Heelsum'. Laat die rotonde bij de Seel-

beekweg/Van de Molenallee er dus maar

snel komen!

Jorien Joustra

De verkeerscommissie
Vanwege de weer belangrijke ontwikkelingen
op het gebied van verkeer, met name buslijn
6 en de situatie in Oosterbeek (die gevolgen
voor onze omgeving zal hebben), schreef de
verkeerscommissie de volgende brieven aan
de terzake zijnde colleges.

Geacht College,

betr.: Duurzaam veilis inrichtinq Utrechtseweq Oosterbeek

De verkeerscommissie van Heveadorp heeft kennis genomen van het beleidsadvies
"Duurzaam Veilig Inrichting Utrechtseweg te oosterbeek" van de gemeente Renkum
d.d. l3 november 1995.

Met verbazing lazen wij de verstrekkende suggestie in de voorgestelde variant 7 om de
Benedendorpseweg af te sluiten.

Aan de bewoners van Heveadorp (en andere delen van Doorwerth) wordt daarmee de
meest directe en snelle verbinding met Arnhem ontnomen. Het gevolg zal zijn een
aanzienlijk grotere rd-afstand en een verdubbeling van de reistijd. Het zal zeker ook
leiden tot een extra verkeersdruk op de utrechtseweg via de Kerklaan en de van
Borsselenweg (Oosterbeek), wat nu juist niet de bedoeling is.

Graag brengen wij uw College ook nog in herinnering dat ons voorstel van enige jaren
terug om de Beeklaan en de Dunolaan binnen het 30-km gebied op te nemen, op hevige
weerstand stuitte bij uw college en/of ambtenaren. De regionale visie op à.
verkeersstromen zou zulks verhinderen. En nu zou in de voorlestelde variant 7 de
Benedendorpseweg, een weg met veel duidelijker ontsluitingsk-ukt"., door uw College
moeiteloos afgesloten kunnen worden.
Dit voorstel wekt sterk de indruk van willekeur op.

De belemmeringen die uw College voor de bewoners van Heveadorp (en andere delen
van Doorwerth) t.a.v. het autoverkeer wil opleggen, steken te meer omdat de gemeente
niet erg aktief lijkt om goede busverbindingen na te streven.

Zo brengen wrj op deze plaats ook gaarne onder uw aandacht dat buslijn 6, nadat de
dienstfrequentie aanvankelijk al teruggebracht was, nu 's avonds na 21.00 uur helemaal
niet meer in Heveadorp zal komen.

-8-
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De angst dat de belemmeringen op de Utrechtseweg zouden leiden tot verdere belasting
van de Benedendorpseweg, lijkt niet gerechtvaardigd. Het autoverkeer vanuit
Heveadorp naar Arnhem maakt altijd al van de Benedendorpseweg gebruik. Bovendien

zullen de recent door de gemeente aangetrrachte drempels en sluizen een eventuele

verdere belasting tegen gaan.

Zoals uw College uit deze brief zal begrijpen, zijn de bewoners van Heveadorp in hoge

mate verontrust over het onrealistische gehalte van uw suggestie, waarbij in feite wordt
genegeerd dat verbindingswegen er in de eerste plaats voor bedoeld zijn om een vlotte
verkeersafwikkeling en toegankelijkheid te bevorderen.

Wij znuden het dan ook ten zeerste op prijs stellen als uw College een principiële
uitspraak zou doen over wat nu gewenst i; in Renkum. In dat licht zou u uu' standpunt

over de afsluiting van de Benedendorpseweg dienen te bepalen.

Met veel belangstelling zien we uit naar uw realitie in deze.

Met de meeste hoogachting verblijven wij,

M. Koppeschaar,
voorzitter bewonersvereniging Heveadorp

A. H. Waterman,

voorzitter verkeerscommissie

Aan het College van Bestuur van het KAN
Postbus 6578
6503 GB Nijmegen

Doorwerth, 17 januari 1996

Geachr College.

betr.: Inspraak openbaar vervoer (busliin 6 )

De verkeerscommissie Heveadorp heeft kemisgenomen van de voorstellen tot
wijzigingen van de dienstregelin g 1996197 van de Gelderse Streekvervoer
Maatschappij.

Ten aanzien van de voorgestelde wijzigingen in de dienstregeling van buslijn 6, die het
traject Doorwerth-Arnhem verzorgr., zijn de bewoners van Heveadorp ernstig
verontrust.

Er is door het KAN voorgesteld om per 2 juni 1996 de exploitatie van buslijn 6 tussen
21.00 uur en24-00 uur te beeindigen en na 21.00 uur Doorwerth door lijn 50 (Midnet)
te laten bedienen. Dit betekent dat Heveadorp ta 21.00 uur met het o.v. vanuit
Arnhem en omgekeerd niet meer bereikbaar is, aangezien lijn 50 geen halte in
Heveadorp heeft.

Na 21.00 uur zou men dal te voet het traject Seelbeeckweg/van der Molenallee (15 tot
20 minuten) moeten afleggen. Deze route is door hoogteverschil fysiek zwaar en voor
oudere mensen alleen en voor kinderen bepaald niet veilig. Zeker niet als het donker
is.

Al met al betekenen de hierboven gesignaleerde zaken een niet aanvaardbare
achteruitgang van de kwaliteit c.q. service-verlening van het openbare vervoer in
Heveadorp.

Daarbij komt nog dat de O.V. verbinding van Heveadorp met Oosterbeek-centrum ook
al zeer veel te wensen overlaat. Daarop is door de verkeerscommissie in een eerder
stadium reeds brj herhaling gewezen.

Voorts willen wij erop wijzen dat sinds de opheffing van de halte Kievitsdel één bus is
uitgevallen, mer als gevolg dat er wachttijden in Heveadorp optreden van 5 tot 15
minuten. Aansluitingen op treinen in Arnhem worden daardoor gemist.

Een en artdet zal ertoe leiden dat er van het O.V. steeds minder gebruik zal (kunnen)

- l0-
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worden gemaakt. Met alle bekende bezwaren van dien zal men steeds meer de auto
gebruiken, voor zover men die ter beschikking heeft. Men kan zodoende in ongewild
isolement geraken.

De voortgaande onderbezetting van de bussen zou dan weer een argument kunnen
opleveren om de dienstverlening nog verder te beperken. Aldus raakt het O.V. in
Heveadorp in een neerwaartse spiraal. Diverse beweegredenen en argumenten
uwerzijds, zoals de van overheidswege verhoogde kostendekkingsgraad van 40-50% ,

zijn ons bekend.

Het zal u desalniettemin duidelijk zifn dat om bovenstaande redenen de door u
voorgestelde wijziging voor de bewoners van Heveadorp onaanvaardbaar is.

In de hoop dat uw College het onderhavige voorstel zal willen herzien en in afwachting
var uw bericht, verblijven wij met de meeste hoogachting,

M. Koppeschaar,
voorzitter bewonersvereniging Heveadorp

A.H. Waterman,
voorzitter verkeerscommissie

Ziet [J.... ..
De E-markt heeft zijn bezorgdienst uitgebreid van vrijdag

naar alle andere winkeldagen van de week. De heer Coops

heeft hier speciaal een bezorgdienstbusje voor aangeschaft.

lnlichtingen over het bezorgen van uw boodschappen kunt

u bij hem verkrijgen.

Coops
il' Van der Molenallee 5

6865 CA Doonnerttr
teL 026.3332324

?
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De activiteitencommissie

Iang stilgezeten heeft de activiteiten-
commissie niet. Het nieuwe jaar was
nog geen half uur begonnen of de dorps-
klok werd al geluid. Niet gehinderd door
de spiegelgladde straten glibberde me-
nigeen naar het veldje om de aanwezige
Heveanen het allerbeste voor het nieuwe
jaar te wensen. Teneinde de koude tenen
te doen vergeten vloeide de champagne
rijkelijk in de plastic bekers en werd het
geheel omlijst door een staaltje spette-
rend vuurwerk. En "spetterend,, dat
belooft het nieuwe jaar weer te worden.
De activiteitencommissie zit boordevol
ideeën en zal birurenkort haar nieuwe
programma presenteren. U hoort nog
van ons!

n:rmens de activiteitencommissie,
Jessica Janssen

Vergezeld van zo'n 600 engeltjes trok de
activiteitencommissie eind december door
Heveadorp. Namens de bewonersvereniging
ontvingen de leden een kerstpresentje en werà
iedereen een heel goed 1996 toegewenst. Dir
was de afsluiter van een druk activiteiten_jaar.
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Weverstraat 13
6862 DJ Oosterbeek
Telefoon 026 - 333 35 35

Herenstraat 25
3911 JB Rhenen
Telefoon 0317 - 61 64 02
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Op bezoek bU: Bep Munsterman, "Pas sans fleurs"
aan de Cardanuslaan 16, in Doorwerth.

PAS
SANS

FLEURS

Bap Muruttmn
CÍíff,ua.n to
65HX Dmth
Íd.fm (0851 3a ll 78

Echtgenoot Henk moest voor zijn werk
in deze regio komen wonen en de keus
viel op het woon-winkelpand aan de

Cardanuslaan. Het huis bevond zich
destijds in erbarmelijke staat. Maar
gelukkig heeft Henk twee rechterhanden
en laten beiden zich niet snel afschrik-
ken. Inmiddels, ruim acht jaar later, is
de klus helemaal geklaard en het resul-
taat is indrukwekkend. Om meer ruimte
te creëren werd het hele pand efficiënter
ingedeeld. Alle woonvertrekken zijn nu
boven en de hele benedenverdieping
bestaat uit winkel, werkplaats en kan-
toor. De winkel is twee keer zo groot
geworden. Rond de toonbank is meer
ruimte gekomen en waar vroeger de
voorkamer was, is nu een apart hoekje
met een zitje. Iedereen die op zijn beurt
wacht kan hier gaan zitten. Maar het is

Bep Munsterman is in november 1986

met man en dochter (die inmiddels dier-
geneeskunde in Gent studeert) in Door-

werth komen wonen.

Na een kortstondige carrière in de ver-

pleging volgde Bep de opleiding Boom-

teelt en Tuinarchitectuur in Vredesoord.

Hierna volgde zij de Bloemisten Oplei-

ding in Leeuwarden en dit werd haar

eindbestemming. Na elf jaar bij een

bloemist in Steenwijk te hebben ge-

werkt, zag Bep haar kans om voor zich

zelf te beginnen.

vooral bedoeld voor klanten, die op hun
gemak bijvoorbeeld graf- of bruidswerk
willen uitzoeken, hetgeen tevens Bep

haar specialiteit is. De muren en de
plafonds zijn allemaal gestucd en heel

zachtrose geschilderd en het houtwerk is
lila geworden. "Die paarstinten zijn een
goede achtergrond voor de bloemen en
passen bovendien goed bij de
glas-in-loodramen", vertelt Bep. Een

vloer van grenen planken en halogeen-
spots completeren het geheel.

Omdat haar werk haar hobby is, kan ie
Bep altijd wel in of rond haar winkel
vinden. Behalve natuurlijk als ze er op
haar racefiets op uittrekt. Voor een

toertocht van 150 km draait ze haar
hand niet om. Gelukkig is Renate, die al

zes jaar bij "Pas sans fleurs" werkt,



volkomen
bekwaam om de

winkel af en toe
over te nemen.
Ze sÍaan beiden
garant voor
vakwerk. Wist u
trouwens, dat u
bij "Pas sans

f leurs " een
abonnement
kunt kopen. Bep

verzorgt en ververst dan de bloemen bij
u thuis, of op de zaak. Ook voor
adviezen op bloemen- planten- en
tuingebied kunt u altijd bij haar rerechr.
In het voorjaar is een ruim assortiment
aan tuinplanten te koop. Bloembakken
kumen worden opgemaakt en alles kan
uiteraard thuis worden bezorgd.

Dit alles moet toch een reden zijn om
eens bii "Pas sans fleurs" naar binnen te
gaal, ntocht u dat al niet gedaan heb-
ben.

Karin Koppeschaar
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Activiteiten/ideeën van de groenclub

De groenclub heeft niet alleen dit jaar in de

vorm van andere personen nieuw bloed ge-

kregen.

Ook ons activiteitenprogramma heeft op een

aantal onderdelen een face-lift ondergaan.

We hebben sameu eèn aantal onderwer-
pen/ideeën besproken en willen in dit
eerste HeveÍurntje van het nieuwe jaar u
vast een voorproefie geven.

Slagen wij erin om via een goede op-
komst de prachtige flora en fauna rond-
om ons dorp bij me€r mensen onder
ogen te brengen, dan wordt ons enthou-
siasme alleen maar groter.
U zult zich misschien afvragen waarom
zoiets nou in groepsverband moet?
Welnu, wij denken op deze wijze men-
sen beter te kunnen bereiken en te en-
thousiasmeren om ook eens deel te

nemen aan een natuurverkenning.
Met ons activiteitenprogramma richten
we ons uiteraard ook op alledei prakti-
sche kanten van het in stand houden en

w:ur mogelijk verbeteren van groen-
voorziening en milieu (in en om Hevea-
do.p).
Hieronder staan de activiteiten voor dit
jaar waarvan de data vaststaan:

9 maart: zwerfuuilactie rondom Hevea-
dorp
12 mei: groenbeurs

Daarnaast hebben we nog allerlei plan-
nen/ideeën. Om er een aantal te noe-

men:'
- Vogels kijken en luisteren
- Natuurwandeling vanuit 't dorp naar

(vermoedelijk) de'hoge oorsprong"
- Een excursie naar de kleiputten. Een

prachtig gebied dat verder niet
toegankelijk is voor publiek.

- Paddestoelenwandeling
- Het maken van een voedertafel
U ziet dat wij gemotiveerd zijn om er
een goed groenclubjaar van te maken.
Of alle activiteiten doorgaan hangt na-

tuurlijk ook af van uw enthousiasme...
In de komende Heveaantjes zullen wij u
nog gedetailleerder informeren.

De Groenclub



Wilde planten

Het gaat niet goed met de wilde
planten in Nederland. De
Nederlandse flora relt 1436
soorten hogere planten. De
mossen en paddestoelen tellen
we even niet mee. Tussen 1900
en 1983 zijn er 62 soorren
uitgestorven. Na 1983 zijn er
ve rmoedel ij k nog negen
plantesooÍen verdwenen. Er
worden veertien soorten met
uitsterven bedreigd. Veel erger
is het nog als we naar
achteruitgang van het aantal
vindplaatsen van zeer veel
soorten kijken. Er blijken 498
soorten in deze eeuw sterk aan
terrein te verliezen-

Wat kunnen we daar in onze
omgeving nou aan doen?

In de eerste plaats door te
zorgen dat we in onze bossen en
beekoevers geen troep en tuinafval
achterlaten. H ierdoor neemt de
verrijking nog verder toe en rukken
braam en brandnetel op.

1996 staat voor de Groenclub in het teken van
de wilde planten. De groenbeurs zal eÍ extra
veel aandacht aan besteden en we zullen een
flora-excursie houden. Waarom wilde planten?
Er is in de buurt van Heveadorp natuur genoeg.
We hebben bossen, beken en uiterwaarden.
Daar groeien toch genoeg wilde planten? Dat is
wel zo, maar het is niet meer zo soortenrijk als
het vroeger geweest is. Misschien kunnen we
daar met ons allen iets aan doen.

In de tweede plaats kunnen we
wat meer wilde planten in onze
tuin toelaten. Sommige van onze
wilde planten zijn zo mooi dat
ze ruimschoots tegen onza
cultuurplantjes op kunnen. Wat
te denken yan een
graskantborder met witte
margrieten, zachtgele
vrouwenmantels en paarse
knoopkruidplanten. Vaak is
onderhoud niet moeilijk en het
trekt weer heel veel vlinders
aan.

Gelukkig kijken we
tegenwoordig anders tegen wilde
planten aan dan vroeger. We
noemen lang niet al onze wilde
bloemetjes "onkruid". Als we in
Heveadorp in 1996 de wilde
flora wat meer aandacht geven
kunnen we misschien een klein

beetje bijdragen aan de verbetering en
opfleuring van onze natuurlijke leefom-
geving.

-20- -21-
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Vroeeelins
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Bloemkleur: wit

De vroegeling is het kleinste bloeiertje
uit deze flora. De plant op de tekening
is op ware grootte afgebeeld en dat is

ook het geval met dat piepkleine
exemplaartje links onderaan.
De plantjes bloeien bijzonder vroeg,
vaak al in begin februari en ze groeien
vaak in grote hoeveelheden bij elkaar.
Met hun witte bloemtrosjes kunnen ze

hele veldes wit kleuren.
De vroegeling is een kruisbloemige plant

en aan het uiterlijk is de verwantschap

met het herderstasje en de pinksterbloem
wel te zien.
Uit een wortelrozetie, waarvan er vaak

meerdere dicht op elkaar staan, komen
bladerloze bloeistengeltjes omhoog. Aan

die stengeldes zijn meestal èn vruchtjes
èn bloemen èn bloemknoppen te zien.

TE KOOP:
Jaargangen van het maandblad
"Grasduinen"
Sept 1979 t/m dec 1990, 36 stuks in
banden
Vraagprijs: fl. 68,-
Tel.: 3336304
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Vliegen als een vogel.

Wie droomt er nu niet van
om op eigen kracht te
kunnen vliegen als een
vogel? Helaas is dat on-
mogelijk, want een mens
heeft nu eenmaal geen
vleugels. Er is echter nog
iets wat zeer belangrijk is
voor het vliegen, namelijk
de slagpen. Mensen heb-
ben ook geen slagpennen.
voor het vliegen (plaatje
slagpennen had, dan kon hij

ta baz^r rla.a,ean u

(ptaa/;e 1)

Een slagpen is een
l). Als een vogel
niet vliegen.

huft

veer
geen

Van al die honderden, vaak duizenden
veren gebruikt een vogel er maar een
paar voor het echte vliegen. Dat zijn de
slagpennen, die weer verdeeld worden in
twee soorten: handpennen en armpen-
nen. Vleugels tellen slechts een tiental
handpennen. Ze zitÍen aan het uiteinde
van elke vleugel. Dichterbij het lichaam
zitten de armpennen. De vleugels wor-
den afgedekt met dekveren (zie plaatje
2).

De twee helften aan weerszijden van de
schacht zijn niet gelijk. De baarden, dit
zijn de "haren" aan de schacht, zijn aan
de voorkant veel korter dan aan de
achterkant. Tijdens de neerslag van de
vleugels draaien de slagpennen een
stukje, waardoor de vogel tegelijkertijd
naar boven en naar voren wordt ge-
duwd. De achterflap is breed om zoveel
mogelijk opwaartse druk te krijgen.
Vliegen kost veel energie. Grote, zware

vogels hebben daarom vleugels die
geschikt zijn om opwaartse luchtstromen
te benutten. Buizerds en ooievaars zwe-
ven op de thermiek. Jan van genten (dit
zijn vrrj grote zeevogels met blauwe
zwemvliezen) zeilen op de luchtstro-
mingen vlak boven de golven van de
zee.

L b.,ii.l .n4a)L sàocen.
(y'aa$c ) 
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Kraakbestendig.

Heb je wel eens een slagpen opgepakt en
goed bekeken? Als je met je vingers
over zo'n veer heen en weer strijkt, ziet
hij er nu eens slordig en kort daarna
weer netjes uit. Dat komt omdat aan de

schacht zijtakjes zitten, die baarden
heten. Elke baard heeft weer eigen
baardjes, die met haakjes en inkepingen
precies in elkaar passen. Een soort
super-ritssluitingen. Vogels "ritsen"
slordige veren zelf weer dicht door
regelmatig met hun snavel over de vlieg-
veren te strijken.

Gewichtie.

Vliegen is ook een kwestie van gewicht.
Alleen een goed stel slagpennen is niet
genoeg. Wist je dat alle veren van een

vogel samen vaak meer dan twee keer
zo zwaar zijn als het geraamte? Een
Amerikaanse zeearcnd van 8 kilo heeft
677 gram veren en maar 272 grmn
skelet. Het overige gewicht zijn spieren
en organen. Botten van vogels zljn
helemaal hol. Wel worden ze hier en

daar verstevigd met dunne tussenschot-
jes.

De zwaarste vliegende vogels wegen niet
meer dan achttien kilo. Struisvogels
komen makkeli.ik over de honderd kilo.
Dat is veel te zwaar om te vliegen. De
slagpennen van deze vogels zijn niet
gebouwd om van de grond te komen. Ze
zien eruit als een grote waaier en spelen
een rol bii de balts.

Pen en inkt.

De slagpennen van ganzer, en zwanen
zijn bijzonder stevig. Mensen sneden er
pennen van om mee te schrijven. De
schacht is lang genoeg om de pen meer
malen te scherpen. De ganzeveer heeft
plaats gemaakt voor fijnschrijver en

viltstift. Het woord "pen" is echter
gebleven.
Maak zelf ook eens zo'n originele pen.
In de ruitijd kun je in de buurt van
water vast wel een geschikte veer vin-
den. Inkt kun je zo in de winkel kopen.

De Groenclub.

Bron: Vrije vogels nr 2 1995.

WAT VALT WAAR TE DOEN
IVN ZUID-WEST VELUWEZOOM

Za. 1012 9.30 uur WERKOCHTEND
MILIEU Wilgen knotten. Info Theo
Vermeulen 026-3337 87 6

Ma. l9l2 9.15 uur WANDELING
LICHTENBEEK
Start: station Oosterbeek

Zo. 2512 14.00 uur WANDELING
MEINDERSWUK
Stan: café Scheers

Zo. 313 13.00 uur HISTORISCHE
WANDELING DOORWERTH
Start: Kapelleboom, einde Spechdaan,

Doorwerth

Za 23/3 9 30
UITERWAARDESCHOONMAAK
Info Theo Vermeulen 026-3337876

uur



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

Een leuk boek voor kinderen vanaf zo'n
l0 jaar is 'Holle Bolle Giis'. Verhalen,
versjes en strips van veertig schrijvers,
tekenaars en dichters zijn in dit boek
gebundeld. Het verhaal van Ida Vos gaat
over Eva en Lisa, twee joodse meisjes
die tijdens de oorlog bij mevrouw Aafie
ondergedoken zijn; op een ochtend
ontdekken ze dat ze luizen hebben. Om
ieÍs te doen te hebben geyen ze de luizen
namen: Jan en Annie. Eva en Lisa
vergeten even dat ze heel stil moeten
zijn als Jan en Annie een wedstrijdje
houden:
"In de deuropening staat mevrouw Aaf-
je. 'Zrjn jullie helemaal gek geworden
om zo'n lawaai te maken? Wil je opge-
pakt worden en dan naar Drenthe wor-
den gestuurd, naar Westerbork. Willen
jullie naar een concentratiekamp?"'
Wiel Kusters schreef voor 'Holle Bolle
Gijs' het gedichtje 'Haar':

Zouden die haartjes op mijn benen
daar nou blijven
heel mijn leven?

En als ze straks nog langer worden?

De eerste Boekbabbel van 1996: ook dit
jaar wensen wij alle lezers van 't Heve-

aantje een goed, gelukkig en gezond jaar

toe, bomvol mooie boeken! En mooie

boeken zijn er, heus, al moet je soms

even zoeken of moet iemand je erop at-

tenderen.

Gras, dat weet ik,
kan verdorren,
maar benenhaar verdorie
moet je scheren

en in noodgevallen knippen
of met zwaar vergif
aanstippen.

Uit zichznlf
gaat het niet weg.
Onder mijn rok
groeit straks een heg.

En dan nog mijn oksels!
En mijn armen!
Heb erbarmen!

Ik kan, denk ik,
zo lang ik leef,
nooit meer zonder
Lady Shave.

Ivan Wolffers schreef 'Alles over ie
lichaam', een handboek voor jongeren.
Op de achterkant van dit boek staat het
volgende:
'Het wemelt van verstaldige mensen die
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.ie iets nuttigs willen uitlegget et ze

schrijven er ook nog over. Er zijn boe-
ken vol informatie over wat allemaal
goed voor je is. Niet snoepen. Geen

patat. Veel aan sport doen. Nooit gaan

roken. Van alles met een condoom doen
omdat je anders aids krijgt. Nooit aan de

drugs gaan, niet soft en niet hard. Tan-
den poetsen en op tijd naar bed. Alcohol
vooral laten staan.

A1 die boeken met wijze raad lijken
hetzelfde te zeggen: je lichaam is niet
van jezelf; dat krijgt iedereen en gebruik
het nu maar op de manier die wij het

beste vinden. Nou, dan maken die wijze
boekenschrijvers toch een klein foutje.
Ieder mens is baas over zijn eigen li-
chaam en bepaalt zelf waÍ ermee ge-

beurt.
Alles over je lichaam vertelt over hoe

dat precies gaat als je verliefd wordt;
waarom je altijd moet blozen; wat men-
struatie is en hoe je het beste een tam-
pon gebruikt; hoe een piemel stijf kan
worden; wat ecstacy is en wat je moet

cloen om niet dik te worden. Alles over
je lichaam is een echt gebruikershand-

boek.'

ln 'Wat doen ze deze keer?' vertelt
Nannie Kuiper over grote beer en kleine
beer, twee vriendjes die samen de we-
reld ontdekken. Uit een volle klerenkast
passen ze wal het beste past:

Grote beer heeft rood al aan:

'Blauw zal jou veel mooier staan.'

Kleine beer zegt'. 'Nee, kijk daar,

alie kleuren door elkaar!'

Grote beer en kleine beer gaan ook
samen wandelen:

Waldelen - alleen die twee?

Ja, ze nemen niemand mee.

Wei wat spullen in een wagen

en een rugzak om te dragen.

Grote beer zegt: 'Niet op straat,

anders word ik heel erg kwaad.'

'Wat doen ze deze keer?' is een mooi,
liel prentenboekje, waar je samen met

peuters van kan genieten.

'AIs je in de duinen nog een beetje

verder wandelt dan gewoonldk, zul je
een bordje zien staan, midden in het

zand. Op dat bordje staat te lezen:

ZEEROOVER-SGOOL

Het is een heel bijzondere school. Als
het bordje er niet stond, zou je niet
weten dat ze er was, want een gebouw

is er niet, en er zijn ook geen banken of
een gang of een directrice of een borde-
wisser. Er is maar één leerlhg en maar

één leraar. De leraar is Gemene Geert

en de leerling is Eva. Eva wil zeerover

worden en Geert probeert het haar te

leren. Hij is een beroepszeerover. Iedere

dag komen die twee samen bij het bord-
je in de duinen en iedere dag wordt Eva
een beetje zeeroverder.'
Elke Brems vertelt in 'De reis met de

duif' over Eva, zeerover in opleiding,
een halve zeerover eigenlijk. Op haar
eentje beleeft ze altljd maar de helft van
een avontuur. Maar als ze op een dag



een nijlpaard met heimwee ontmoet,
ÍeizeÍl ze met z'n tweeën de wereld rond
en beleven ze massa's hele avonturen.
Samen kumen ze veel en zrngen ze
veel, maar in Afrika wordt er wel hee-
eeel gevaarlijk...

Hoeveel zijden heeft een zeshoek? Kun
jij een kubus maken? Met welke vormen
kun je een patroon maken? Is een vijf-
puntige ster symmetrisch? De antwoor-
den op deze en vele aadere vragen staan
in 'Spelen met vormen'. Kinderen vanaf
zo'n 9 jaar kunnen met dit boek ver-
schillende vormen en patronen onderzoe-
ken aan de hand van duidelijke instruc-
ties. Foto's illustreren de werkwijze stap
voor stap en helpen kinderen wiskundige
begrippen te ontdekken en te leren.

Heveaantje't schaap

Tot slot: op 1 februari begint, ook in de
Doorwerthse Bibliotheek, de Kinderjury:
kinderen mogen tot 1 juni vertellen wat
zlj het mooiste boek van 1995 vonden.
Alie informatie over de Kinderjury is
valaf 1 februari te vinden in de speciale
Kinderjury-hoek in de bibliotheek.

De boeken van deze Boekbabbel:
* Holle Bolle Gijs : nieuwe

verhaien, strips en versjes. J-boek
* Ivan V/olf f ers -

Alles over je lichaam: handboek
voor Jongeren. J-boek

* Nannie Kuiper - Wat doen ze
deze keer? A-prentenboek

x Elke Brems - De reis met de
duiv. B-boek

* Lydia Sharmal - Spelen met
vorÍnen. J-boek

Edith Bayens
Bibliotheek Doorwerth

De htdde blii.ft ín een goed humeur

aeker net I nieuwe jaar yoor de derrr

want onzc lammetjc: en de schapa»

rekenen x'eer op uu,.financiële baten.

Zíj dartelen dan in '96 x,eer blij
op otlze \)ertroil\rde Rhedense hei.

De R hedense Scha«pskudde
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Resto recensie

In deze rubriek worden restaurants bespro-

ken die door redactieleden met een bezoek

zijn vereerd. Helaas dienen redactieleden wel

zelf de rekening te betalen.

Deze keer werd een bezoek gebracht aan

restaurant La Rusticana in Arnhem.

Zoals de naam al doet vermoeden is La
Rusticana een Italiaans restaurant. Het is
gevestigd in een pand in de Arnhemse
Bakkerstraat. 's Zomers kun je hier
lekker in de binnentuin zitten. Omdat
ondergetekende met l0 anderen op 30
december jl. ging eten waren we veroor-
deeld tot binnen zitten, hetgeen ook geen

straf is.

Het was moeilijk een keuze te maken uit
de uitgebreide kaart. Uiteindelijk is dat
toch gelukt. Vooraf werd genoten van
een heldere bouillon met tortellini. Zeer
smaakvol en goed geprijsd / 8,50.
Natuurlijk kun je er naast soep ook
andere voorgerechten krijgen. Die kos-
ten echter beduidend meer: tussen de 15

en 30 gulden. Een wisselend drie gangen
menu kost meestal rond de Í 50,-

Als hoofdgerecht viel mljn keus op
lamsfilet in korstdeeg met een saus van
honing en Marsalawijn (/ 39,50). Het
vlees was heerlijk rosé gebraden en de

saus was werkelijk verrukkelijk. Dit is

een restaurant waar je vlees nu eens niet
drijft in de saus, maar waar de smaak
van de saus de smaak van het vlees
beter tot zijn recht doet komen. Bij het

hoofdgerecht werden diverse groentes
geserveerd zoals rode kool en spruitjes.
De tafelgenoten aten onder andere pasta-
gerechten en hert. Volgens hen was ook
dit zeer smaakvol. Opvallend was dat er
een ruime keus is aan vegetarische
gerechten: een goede zaak.

Bij dit alles werd een rode Campoeliso
gedronken. Door sommigen vaak een

Italiaanse beaujolais primeur genoemd.
Over deze wijn waren de meningen
nogal verdeeld. De één vond hem lek-
ker, terwijl de ander hem een beetje
weinig body vond hebben (is ook moei-
lUk bij een 95er).

Na dit alles moest er natuurlijk nog een

nagerecht worden genuttigd. Voor enke-
le tafelgenoten was dit te veel van het
goede, ook voor ondergetekende. Ik
Lresloot de avond te besluiten met een
kopje espresso met een Grappa. Toch
wel erg lekker na het eten.

Ik kan eigenlijk maar één conclusie
trekken, en dat is dat je hier heerlijk
kunt eten. Ik kan slechts één puntje van
kritiek vinden: men had geen rode port
in huis. Sommigen hadden dit graag als
aperitief gedronken.

Richard van Oosterwijk



Tafelaars knappen speeltuirren Renkum op

Je zou dit een "nagekomen bericht"
kunnen noemen. Niet echt actueel, er bii
ingeschoten bij de voorbereiding van het
vorige Heveaantje, maar wel iets wat
aandacht en een pluim verdient.

De grote houten speel- en klimconstruc-
tie op het Heveaveld Iigt er sinds afgelo-
pen najaar weer piekfijn bij. Dit is het
resultaat van de inspanningen van een
aantal "40-minners", leden van de servi-
ceclub Tafelronde 111 , waarin ruim
twintig Renkumers verenigd zijn.

De leden van de Tafelronde voeren elk
jaar een project uit dat ten goede komt
aan de gemeenschap. In 1995 is gekozen
voor het opknappen en schilderen van
acht openbare speelplaatsen in de ge-
meente Renkum. Niet geheel toevallig

werd begonnen in Heveadorp (hier
wonen twee Tafelaars-met-kleine-kinde-
ren). Slechts één druilerige najaarszater-
dagochtend bleek voldoende om zowel
het gevaarte op het Heveaveld als het
speeltuintje aan de Middenlaan van een
nieuwe beits- en verflaag te voorzien.

Deze actie wordt niet alleen hogelijk
gewaardeerd door alle speeltuingangers,
ook de gemeente in de persoon van
wethouder Brandsma vindt het een fan-
tastisch initiatief. Geheel passend in de
"sociale vernieuwing", die een grotere
betrokkenheid en zelfwerkzaarnheid van
de burgers in hun eigen woonomgeving
voorstaat.

Jorien Joustra

-28-

Ë;
!ÈEr 3

:ó

g 9=;Ë e
I +t"j. E
o iioo =o <o= =

=?ÈEg ËE§ES=Eo è:oó=ocx ?Dr-.=-
-3 3 g? E e - §ï ö
9T959.iEàEè;'ë,::oB==ec:ií=oofE:d I o = o o O o.:
-óO<(9 oÉoó

ïI
ÍËR
= eat =-§eÍp § E-

ÈnÈ. §§§I

a
f
I
Z

?
F
É.

al co
'o)<o\rlJ C)F§

uó
t_l ''
U
&.

N
É.
trJ

J
t]JU
I
U
U

-Y
ío

-oo
-a
r§q

f
Qs

:OcE9=i
*;P^l
qÀ
!oc-

;rEï
xÉq;ö§-1
i Ë g:

:EE6oooc

i
È

]
È
c
o
!

il't
l _:'11

,ic
:.o
!c
,o c

ic
cb

gó

i'/'.

:{.

.\

v.'È
:.ó
-!
=cl9
90

i\!

l9

9oPà

oio
gE
c9
'o!
EO
Éó
;_9

I

)

TaCO. o er
ö; ; c
-xtuoo
:tr-= e cUoSYEQ*o - c - y
EFi:Qöh
iË'-".a2ri ö:9.4- OD i C CJÉÍaYo,-''
P,c'"-Ë9',
É Y a d, - 6-'- E o - c-*Ës3,!tl;is{-öEsp
;Ëor!öö
ó! -: c F ud et Ë 9: u3ËP&;AÉ

-,J
tn
í§

{-,L-
IJ
rJ
-ooïo

C
.I

(n
.I

EJe
-+)

o
N
{-,o
C
r
-.-

a-

N
o

=

\\\ ..,j


