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Van de redactie

Het )aar LgBB nadert zijn voltooiing. Sinterklaas is
wèer voorbij en Kerstmis staat voor de deur. Zoals e1k
jaar hopen we op een witte Kerst en wie weet krijgen we

dit iaar onze zin. xerstmis is in ieder geval een tijd
van verbroedering; laten we in een klein dorp als He-
veadorp daarvan het goede voorbeeld geven.

Oud en nieuw zijn de eerstvolgende feestelijke aangele-
genheden. wij zullen met zijn allen dan weer de nodige
nil-.ioenen aan knallend materiaal de lucht in spuiten,
wanÉ dat hoort er zo bij. oenkt u daarbij wel aan uw
huisdieren, zí) zijn hier minder enthousiast over. Ook
in de bossen in de omgeving hoort vuurwerk niet (even-
als loslopende honden). Ook ogen, vingers en dergelijke
kunnen met vuurwerk le1ijk beschadigd raken, past u dus
ook híer voor oP.

AI met al gaan we hopelijk een voorspoedig en goedge-
mutst 1989 tegemoet, waarin u in ieder geval vier en
misschien vijf, Heveaantjes zult ontvangen.

Voor ik het vergeet: de heer Klaas Wolberts van de Mid-
denlaan 33 heeft een briefje in onze brievenbus gestopt
met de mededeling dat hij op l-7 december in Heveadorp
kerstbomen verkoopt. Dit is natuurlijk een verkapte
advertentie. Voor deze keer zÍen wij dat door de vin-
gers omdat het Kerstmis is (en omdat we op 16 of 1-7

decenber uitkomen), maar in het vervolg doen we dit
beslíst niet meer. De heer Wolberts is ons eigenlijk
we1 een kerstboom verschuldigd.

Ileeft u nog gedacht aan het inleveren van kopij?
Lees de volgende zin dan vijf keer hardop voor!
De volgende krant verschijnt half maart 1989; de

Nee?

kopij
zien wij graag vóór 1 maart 1989 tegemoet.

Mededeling van het koepel-
overleg.

Het Koepeloverleg kan
terugkijken op een succes-
vol jaar. De resultaten
zijn bemoedigend:

door bemoeienissen van
het koepeloverleg heb--
ben de bewoners van
Heveadorp een reële
inspraakmogelijkheid
gekregen ten behoeve
van verkeerstechnische
inrichting van hun
woongebied.
het speelveld zal begin
l-989 met onverwachte
kwaliteit worden inge-
richt.
de waterproblemen zijn
door de gemeente zowel
met snelle ad hoc als
met lange termijnmaat-
regelen ter hand geno-
men.
de verkoop van het
voormalige schoolgebouw
is door inspanningen
van het koepeloverleg
een punt op de politie-
ke agenda van de ge-
meente Renkum geworden.

Het dorp wordt (weer)
aangedaan door de gemeen-
tereinigingsdienst, het
sprengengebied is schoon-
gemaakt en het gevaarlijke
prikkeldraad langs de
Seelbeekweg is vervangen
door glad draad. Wat heeft

het Koepeloverleg hiermee
te maken?
Dit en meer leest u in het
Jaarverslag l-9BB van het
Koepeloverleg. U kunt deze
tegen een vergoeding van
f l-,50 verkrijgen bij de
Secretaris van het Koepel-
overleg
I'I.J. Meijer Cluwen
Ir. Munterlaan l-5
tel.: 34L759.

Voor het Koepeloverleg was
19BB een succesvol jaar.
Vfij hopen dat ook u en uw
dierbaren op een goed jaar
kunnen terugkijken.
Nog even en we betreden
1989, het jaar waarin wij
de samenwerking verder
zull-en intensiveren. Met
uw ondersteuning zal zelfs
sprake kunrren zijn van een
volledige integratie van
de drie verenigingen, dus
één bestuur. meË dè kracht
van de samernverking op de
bres voor Heveadorp. Wij
hopen op uw steun bij deze
belangrijke stap.

Voor 1989 wensen wij u en
de uwen aIIe goeds toe.

Het Koepeloverleg.
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De kopersAewoners vereni-
ging premie-B woningen
Heveadorp

Kerstwens

De bewoners van de
de rijtjes-nieuwbouw
van de Munter-, Scheffer-
en Zuiderlaan
\,\rensen u prettige Kerstda-
gen.

Vlug er achteraan, erop
uit, het bos in,
kerstbomen tellen,
sneeuwballen gooien,
een frisse neus halen,
wat ligt. de Rijn er mooi
bij I

En voor het nieuwe jaar
wensen we a1le Heveanen
ieder voor zich en allen
a1s dorp
- nog steeds een wijk van
Doorwerth ? -
veel goeds voor deze ne-
derzetting:
een geleidelijke uitbouw
van het dorpsleven
met goede voorzieningen,
een eigen honk,
het eerste dorpsfeest, om
samen uiting te geven
aan het plezier van het
wonen,
temidden van zoveel rust,
kleinschaligheid en na-
tuurschoon.

Kopersvereniging premie
B-woningen Heveadorp.
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Met mooi winters
de glinstering
de Seelbeek,
een deken van
de DUNO

en daartussen in
onder
hemel

staalblauwe

- die elke boomtak strak
en donker aftekent,
en een stil contrast geeft
met de witte kringels
van or:ze gasgestookte
fntervams -
huizen vo1 gezelligheid
van tevreden mensen,
met oog voor al het fraais
om hen heen, want:
."Ki jk daar, achter die
Iaatste conifeer van onze
tuin,
blikt schalks een ree naar
binnen,
eindelijk dan toch dat
tafereel
dat de VOF en Engelsing
ons aI jarenlang hebben
beloofd
en wat we toen maar wat
graag hebben geloofd.

weer:
van ijs in

sneeuw op

Oosterbee

"Belangenvereniqinq Hevea-

Met het Sinterklaasfeest
achter ons kijken we al-
weer uit naar de komende
feestdagen en jaarwisse-
Iing. Dit is voor de mees-
te gezinnen een leuke tijd
om naar uit te kijken en
plannen te maken.

Er zijn echter ook fami-
lies onder ons, voor wie
dit een minder vrolijke
periode is, orndat zi)
geconfronteerd worden met
zieke gezinsleden. We
willen deze gezinnen dan
ook veel sterkte wensen

en een warm hart toe dra-
gen in deze voor hun moei-
lijke tijd en hopen met
hen, dat zij tesamen met
hun zieke gezinsleden de
feestdagen in huiselijke
kring kunnen doorbrengen.
Vanzelfsprekend wensen wij
alle zieken een voorspoe-
dige beterschap en hopen
dat zij weer snel herstel-
1en.
Vanaf deze plaats, willen
wij verder iedereen pret-
tige feestdagen en een
gelukkig, naar vooral
gezond 1-989 toe wensen.

R.de Jager, secretariaat
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Sinterklaasoptocht.

Op zaterdag 26 november
was het weer zover. Voor
de tweede maal kwam Sin-
terklaas vergezeld van
zijn knechten een bezoek
brengen aan ons dorp.
Ditmaal had de Sint maar
Iiefs 5 pieten meegenomen.
Om twee uur arriveerde de
Sint in een rijtuig bij de
Middenlaan, vanwaar hij
vooraf gegaan door de
muziekvereniging K.N.À.
aan een rondrit door
Heveadorp begon. In een
gezanenlijke optocht gin-
gen vrc met zijn allen naar
de Westerbouwing, waar de
Sint met rmrziek werd bin-
nengehaald.

aIIemaal
geweest.

erg lief zí1n

Onder leiding van de
Rheindörfer Musikanten
werd uit volle borst ge-
zongen. Sommige kinderen
hadden een mooie tekening
gemaakt die zij zelf aan
de Sint mochten overhandi-
gen. Na een uur gezellig
feesten moest de Sint
afscheid nemen om elders
een bezoek te brengen.
al-s afsluiting kregen alle
kinderen die een kaartje
om hadden, een versierde
taai-taai pop die door de
Pieten werden uitgedeeld.
A1 met aI een geslaagde
middag en wij hopen dat
Sint volgend jaar weer
komt.

De vreemde donlgre iAgggffi
Op uitdrukkelijk verzoek
van de redactie zal ik u
iets verhalen van ver-
schijnselen die zich voor-
doen in de donkere dagen
en nachten rond de Kerst.

In deze omgeving ritselt
het van de vreemde en soms
onverkLaarbare verschij-
ningen en geluiden. Dit is
te danken aan eeuwenoude
bomen, de urnenvel-den, de
grafheuvels en talrijke
beken die in dit. gebied
ontspringen.

Is het een ieder bekend
dat rondom Kerst er onder-
aan de Duno ter hoogte van
de Helkolk een klokgelui
te horen is. Deze klok is
afkomstig van een kerk in
Driel en zou er tijdens de
Beeldenstorm door de pui-
vel begraven zijn. Dat de
Duivel dat had gedaan \^/as
te wijten aan een geheim*
zinnig heerschap, gekleed
in een gewaad van een
geesteli jke. Dit f igruur

was voornemens wat voor-
werpen uit de Drielse kerk
weg te nemen, zoals vele
andere snoodaards dit de-
den. Omdat hem dat niet
lukte sprak hij een vLoek
uit, waarin onder meer
naar voren kwam dat de
Duivel de kerkklok en het
wijwatervat zou halen.
Vlak voor Kerst, rond
middernacht werden de
bewoners van Driel wakker
van een vreemd gonzend
geluid. Sonunige mensen
herinnerden zich de vloek
van het geheimzinnig heer-
schap. eij de kerk aange-
komen zagen ze dat de klok
weg was en een gedeelte
van het wijwatervat. De
Dui-ve1 had waarschijnlijk
geen tijd gehad dit vat
mee te nemen. Maar we1 is
zeker dat vanuit de Duno
rond deze tijd het klokge-
lui hoorbaar is. Wie het
niet geloven wil en de
moed heeft te gaan luiste-
ren, die kunnen met mij
mee gaan. Dan kunnen ze
met ongn:nstig weer ook nog
vanaf de Duno de nachtjuf-
fers zien zweven rondom de
Oude Linden op het dorps*
plein in Driel. Deze
nachtjuffers geven licht.
U denkt nu natuurlijk laat
die man toch kletsen. Hij
zuigt dat uit zijn duim.

Nadat we hem hadden toege-
zongen, pakte de Sint zijn
grote boek tevoorschijn en
vroeg enkele kinderen bij
hem te komen. Onder het
genot van een beker warme
chocolademelk en een spe-
culaaspop, sprak de Sint
de kinderen toe en vertel-
de hen, dat ze dit jaar

Wij danken allen die zijn
of haar medewerking hier-
aan verleend hebben.

Namens de redactie,
R.van Muilekom,
R.de Jager.
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Mis poes. Ga het maar eens
vragen bij Jan Vos, wonen-
de aan de Beeklaan 52.
Deze brave burger heeft
bijna 50 jaar bij de Vre-
destein gewerkt en \Àras

dan als chauffeur bij
nacht en ontij langs de
weg om de werkers van de
Vredestein te vervoeren.
Hij heeft mij bloedstol-
Iende verhalen verteld
over de talrijke ontmoe-
tingen met allerlei vreem-
de wezens en de onver-
klaarbare sinistere gelui-
den die hij hoorde. Want
wie kan mij verklaren waar
het geluid vandaan komt
wat te horen is als de
wind door de kale takken
raast. Juist ja, dat doet
de bosgeest. Hij kan
allerlei geluiden naboot-
sen. Vaak hoor je ook het
geluid van piepende en
kreunende oude bomen, of
het geluid van een huilen-
de wolf. Niemand weet goed
hoe deze gedaante er uit
ziet. Men vermoedt dat hij
groen is en steeds van
gedaante kan veranderen.
Soms zie je hem als een
bosrmris en de volgende
keer verandert hij in een
pad. Enkele twijfelachtige
fignrren zeggen dat hij op
een mens lijkt met een
groene baard, een lang
smal hoofd en harde licht-
gevende ogen, en kleine

gebogen horens op zijn
hoofd en gespleten hoeven.
Ook doet hij het gemurmel
van een beekje na. Wie weI
eens langs de Seelbeekweg
loopt zal ongetwijfeld dit
geluid herkennen. Deze
bosgeest heeft ook de
gewoonte a1s hij vrolijk
gestemd is, iemand aan het
lachen te maken en we1
zodanig dat hij bijna niet
meer op kan houden. maar
is hij in een slechte bui,
maak dan je borst maar
nat, want een ieder maakt
we] eens mee dat het plot-
seling in zijn rug schiet.
En zie, dat doet dan vaak
de bosgeest, vraag het
maar aan Jan Vos.

ïn de oude eik achter het
kerkhof aan de Seelbeekweg
wonen de mosmaagden. Deze
heerseressen van het woud
spreken de taal der die-
ren, hoeden de reeën en
zorgen ervoor dat de egels
op tijd aan hun winter-
slaap beginnen. De mos-

-9-



maagden zijn biizonder
gevaarlijk voor jonge
macho mannen. Deze maagden
zien er betoverend uit-
Zí) hebben goudkleurige
lange haren. Hun lichaam
is rank als een jonge den,
hun ogen glanzen als een
zonbeschenen bosbodem en
hun liederen weven een
gouden melodie waar de toP
40 niet aan kan tiPPen-
Een enkele keer zie je dan
wel eens dat een jongeman,
die langs de Seelbeekweg
naar boven looPt zijn
draagbare radio of walkman
weggooit. Dat is een teken
dat hij de prachtige melo-
die van een mosmaagd op
vangt. De jongens die dit
hebben gehoord zijn de
eerste weken vaak luste-
loos en dat, vaders en
moeders, is de oorzaak van
het gedrag van uw zoon. ze
hebben geen zin om mee te
helpen in de tuin of voor
hun moeders de afwas te
doen. Dit verschiinsel
duurt maar kort, of hij
gaat expres luisteren naar
de mosmaagden.
Ook tref je hier nog vaak
watergeesten aan. Die
kunnen zich verbergen in
een boom, vaak ziin dit
knotwilgen. Daarom wil ik
de mensen waarschuwen die
bij avond een wandeling
maken langs de Veerweg in
de richting van de wester-

bouwing. Het komt vaak
voor dat een knotwilg zijn
wortels uit de grond trekt
en niets vermoedende wan-
delaars de stuiPen oP het
lijf jaagt. Hij gromt en
blaast dan.

),r
,1,, ,r. 6,''?.,

Maar er is een boom die in
deze tijd de meeste aan-
dacht krijqt, u raadt het
aI, de kerstboom. We zeg-
gen er allemaal denneboom
tegen, maar het is een
spar. Waarschijnlijk is
deze verwarring ontstaan
door de uitspraak van onze
oosterburen. Die zeggen
namelijk Tannebaum. Het
opzetten van een kerstboom
is waarschijnlijk een oud
heÍdens gebruik. De Germa-
nen hadden feest wanneer
de kortste dag geweest was
en het iedere dag weer wat
langer licht bleef. Bij
deze viering werd ldaar-
schijnlijk de Kerst
(dennen / spar) boom ge-
bruikt.
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Het is niet de bedoeling
van mij u bang te maken
voor allerlei vreerde
wezens en geluiden. llaar
ik ben bang dat er een
nieuw spook bij komt. Dit
spook hebben wij mensen in
het leven geroepen. Het
milieuspook. Want als wij
met z'n a1len niet zuini-
ger omgaan met onze prach-
tige natuur ben ik bang
dat wij over een twintig-
tal jaren geen kerstboom
meer kunnen kopen omdat de
wereld dan zo vervuild /
verpest is door de mens,
dat de bomen en daarbij de
dieren en de mensen niet
meer kunnen bestaan.
Ik ben blij dat verschei-
dene mensen in ons dorp

dit spookbeeld voor ogen
hebben en bereid zijn ons
dorp vrij te houden van
zwerfvuil. Het - is tenmin-
ste een begin. Maar er
moet nog zoveel gebeuren.
I'Iaar niet alleen de natuur
heeft aandacht nodig ook
wij mensen onder elkaar.
Wat bakken wij ervan ...?
Ik besluit met een uit-
spraak van een wijsgeer
die zei:
Wanneer de mensen zullen
inzien dat de haat tot
niets leidt, zullen zL)
terugkeren tot de liefde,
welke is de grondslag,
het middel en het doel. trn
ik wens een ieder prettige
dagen toe.

L. Vos. 
,

Middenlaan 50. 'J

De invulling van het
speelveld

Het heeft misschien enige
tijd geduurd, maar nu gaat
het dan toch eindelijk
gebeuren. De grote open
ruimte midden in ons dorp,
het speelveld, wordt inge-
richl. rr is gedacht aan
jong en oud; er komt een
trapveld, een pleintje
met banken (en wipjes voor
de allerkleinsten) en een
speelhoek voor de klein-
tjes met een kruipbuis en
een huisje of fort. Víat er
precies in 'de speelhoek
moet komen moet nog vast-
gesteld worden (het heeft
te maken met de kosten).
De gemeente is van plan om
nog dit jaar met de grond-
werkzaamheden te beginnen.
Er moeten enige kunstmati-
ge glooiïngen aangebracht
worden en de wal wordt bij
de Schefferlaan iets ver-
der doorgetrokken.

Beste Heveanen.

i'{ag ik U namens mijn vrouw

heeL hartelijk bedanken voor

uw belangstelling ín het zie-
kenhui-s. Tevens bedank ik u

voor de bloernen en en fruit die

ik van u mocht ontvangen.

De greppel wordt, in te-
genstelling tot voorgaande
berichten, niet beplant
met struiken maar met
veldbloemen; de begroeiing
van de greppel zaI maar
één of twee keer per jaar
gemaaid worden (het speel-
veld elke twee weken),
waardoor het gras en de
bloemen tot 40 cm hoog
zullen komen te staan. Dit
geeft een wat opener beeld
vanaf de Beeklaan en heeft
een goede remmende wer-
king. Er komt ook verlich-
ting in het plantsoen,
maar er is nog niet vast-
gesteld wóór.

ïn ieder geval is gepland,
dat vóór volgend voorjaar
het hele plan gerealiseerd
moet zijn.

Het koepeloverleg
M.J. Meijer Cluwen

Nu lÍg ik in.het revalidatiecen-
trum in Arnhern. Langs deze weg

wens ik u alLen een prettige kers

en veel gezondheid in het nieuwe

jaar.
fam. Wolberts,

Noorderlaan 1 6

l

^
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Kerstsfeer in Heveadorp.

Eerdaags is het Kerst.
Naast culinaire hoogtepun-
ten ook een feest van
licht en lichtjes.
Zou het de Kerstsfeer niet
ten goede komen al-s ieder-
een de buitenlampen aan
doeti' Honderden extra
lichtjes op l" en 2"
Kerstdag. Het zal ons dorp
extra glans geven.

Prettige feestdagen.
PauI de Bruijn.

Nieurrr-j aarsbor rel Valkenie r

Wij willen iedereen er oP
attent maken, dat oP 6
januari van l-7.00 to 19.00
bij de Valkenier een aan-
geklede nieuwjaarsborrel
voor Heveadorp is georga-
niseerd. De Valkenier
heeft aangekondigd, dat
het eerste dra4§[ggggU:§

grote opkomst.

De redactie
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Op 16 en 17 september 1989
zal herdacht worden dat 45jaal geleden de slag om
Arnhem plaatsvond.
Naast de Engelsen hebben
ook de polen bij de 1an_
dingen bij de Rijn hun
leven bij de aktie ÍMarket
Garden'r op het spel gezet.
Sinds 1984 is àoor-poli_
tieke, organisatorische enfinanciële problemen
slechts een ktein deel van
deze poolse oud-strijders
in de gelegenheid geieest
.":l jaarlijkse herdenking
bij te wonen.
Bij de 45. herdenking
stelt een commissie bej
staande uit enkele gastge_
zinnen van ,,Lest we fór_
get" zich ten doel om ALLE
Poolse veteranen die gees_
telijk en 1ichamelijt< :.nstaat zijn om bedóelde
reis te ondernemen, uit te
nodigen om hier van maan_
dag L1- tot maandag 18
september te verbli jven.

De commissie: Fam. Mensink,
ritsen.

OPROEP GÀSIGEZINNEN \MR
FCDLSE VETERAI{EV.

-

Het bestuur van ,'Lest weforget" heeft als voor_
waarde gesteld dat er
tenminste B0 nieuwe gast_
gezinnen moeten ziln Aieeen poolse veteraan gedu_rende een week willen
verzorgen.
Vandaar dat onze commissie
een beroep op u doet on_
derstaande strook in tevullen en op te sturen
naar:
Jan en Thea Mensink
Vossenstraat 34
6865 WV Doorwerth
Hun telefoonnummer is 085_
333196 voor meer informa-tie.

De meeste veteranen spre_
ken Engels, sommige ouits.
Aangezien de organisatie,
het regelen van de beno_
digde visa en het verkrij_
gen van voldoende geldmid_
delen veel tijd vergen, ishet nodig dat het aantal
gastgezinnen sneL bekendis. Wilt u daarom onder_staande strook voor Ljanuari 1989 retourneren?

K. Purmer, fam. R.E. Ger_

Hotel Dreyeroord schenkt
banken aan Celdersch Iand-
§sleP.

Pank zi) een gnrl gebaar
van de directie van het
bekende hotel Dreyeroord
heeft de stichting Het
Geldersch Landschap drie
fraai.e zitbanken aan het
bezit kunnen toevoegen. De
banken die als het ware
tot even rusten uitnodi-
9€D, hebben een plaats
gekregen op het rijk met
natuur bedeelde landgoed
Mariëndaal. Een van de
vele gebieden welke het
Geldersch Landschap in
beheer heeft.
Voor de overdracht had
Dreyeroord-di recteur Ar jen
van der Straaten het me-
rendeel van de hotelgasten
meegenomen. Een tot en met
geïnteresseerd gezelschap
dat van HGl,-voorLichter
Koos Dansen tal van hre-
tenswaardigheden over doel
en streven van de stich-
ting te horen kreeg. Ook
over het Mariëndaalcom-
plex. VeeI meer nieuws
volgde er 's avonds in het
hotel nog via een door
Koos Dansen verzorgde
dialezing.

De directie
Van de welbespraakte Àrjen
van der Straaten is bekend
dat hij naast het runnen
van Dreyeroord niet gerin-

ge belangstelling heeft
voor wat'Vreemdelingen-
verkeer' genoemd zou kun-
nen worden en de natuur
waarop Oosterbeek en omge-
ving in royale mate bogen
kan.
Hij verstaat tevens de
kunst een en ander tot een
vloeiende combinatie samen
te voegen. Onder andere
door gasten in woord en
daad enthousiast te maken
voor zijn visies en denk-
beelden. Derhalve tiental-
le vrouwelijke en manne-
Iijke supporters bij het
aanbieden van de banken,
welke a1s onderdeel van de
ceremonie werden voorzien
van een plaatje met als
opschrift "Àangeboden door
de directie van Hote1
Dreyeroord Oosterbeek". De
heer van Straaten hoopte
dat zijn voorbeeld onder
de natuurliefhebbers na-
volging zal krijgen.
Dezelfde wens kwam tot
uiting in het weerwoord
van de heer H. Dieperink,
hoofd terreinbeheer bij
Het Geldersch Landschap.
Het bankengeschenk werd
een geweldig gebaar gevon-
den.

van Hotel
Dreyeroord heeft aangekon-
digd dat er volgend jaar
een soortgelijk geschenk
voor de Duno za1 komen.

Ondergetekende ( n ) :

is (zijn) bereid
gastgezin L of Z
op te nemen.

om van 11 tot 18
(omcirkelen s.v.p. )

september 1989 a1s
Poolse veteranen

Handtekening:.
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HOTEI-
DREVERSGRD

OOSTEREEEK
085 - 333169

Via een- fraaie hai kon:t u
Hotel Dreve;-ocr-d bínnen. Her
oeschikt over- 25 komfor-tabele
kame:'s met bad of dcuche en
tcilet. De sfeervo!!e eeizaai en

I iivingroom biecjen uir:icht cc
I de .groie fuin mel eeu\/en-
I ouoe Domen.

I Het cnarmenre parkdc:.p Oos-
I terbeek is zcwel met de auto
i :ir Tg, de trein gernakkeiijk
i :sfeiKDaar.
iiotei Dreyeroord is niel ver
van het l.lS staiion Ocster-
beek geiegen.
Dicht bij ons horei kunt u op
de bus stappen die u binnen
20 min. naar het centruín van
Arnhem brengt.
Aan de verzorging en bedie-
nrng van onze gasten wordt
veel aandacht besteed.
Hotel Dreyeroord staat be-
kend om ziin gastvrijheid en
gezellige huiselijk e sÍee:..
Reserveer uw vakantie in het
hotel waar mevrouw, zich uit
en rnifnheer zich thuis voelt.

Fam. van tjer Straaten.

De Denneboom, een Kerst-
verhaal

Buiten in het Dunobos
stond een aardig klein
denneboompje op een prinËr
plaats. De zonnestralen
liefkoosden hem en de wind
blies door zijn takken.
Ronoom hem groeiden zijn
grotere vrienden, dennen
en sparren. Maar de kleine
denneboom lette niet op
zijn omgeving, hij wilde
alleen maar graag groeien
en groot worden. Hij kon
aan niets anders denken.
Spelende ki'nderen riepen
"kijk eens \,rat een enig
klein boompje!" Maar dat
vond hij absoluut niet
leuk. "Groeien, alleen
maar groeien, groot en oud
worden, dat is het enige
dat telt in deze wereldrr,
dacht het dennetje bij
zichzelf.
Tegen Kerstmis werden hele
jonge boompjes geveld.
Sommige van hen vraren niet
eens zo groot en oud als
de denneboom, die er in-
middels drie winters op
had zitten.
"waar gaan die nu weer
heen?" vroeg de denneboom.
"V{ij weten het, wij weten
het!" tjilpten de m.rssen,
"ze gaan naar het dorp en
worden midden in de kamer
geplant. Ze worden dan
versierd met glimmende

boLlen en talrijke licht-
jes." "En dan?" vroeg de
denneboom,"wat gebeurt er
dan?tt ttJa, meer hebben \^re

niet gezien. Maar het is
schitterend." "Dat zou ik
ook wel wifIen" jubelde
het boompje, "was het maar
vast Kerstmis! " "Geniet
toch van ons, fluisterden
de lucht en de zont "ge-
niet van je prille jeugd
en van je vri jheid". I,Iaar
de denneboom genoot hele-
maal niet. Het werd weer
Kerstmis en hij werd als
eerste omgehakt. De bijl
drong diep in zijn merg
door en met een zucht zonk
hij op de grond neer.

De boom kwam pas weer een
beetje tot zichzelf, toen
hij samen met de andere
bomen op het marktplein
van de wagen werd afgela-
den en een man hoorde
zeggen: "Dat is een mooie!
Die nemen we!"

;;
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toch?" dacht de boom, wat
moet dat allemaal? De
kaarsjes brandden op tot-
dat de vlanmetjes de tak-
ken bijna raakten en toen
werden zij gedoofd.

De kinderen dansten in het
rond met hr:n prachtige
speelgoed en niemand had
meer oog voor de boom. De
hele nacht stond hij daar,
alleen met zijn gedachten.
'rllorgen sta ik weer in
het middelpunt", hoopte de
boom. Maar er gebeurde
niets. Hij werd volledig
genegeerd. Na enkele dagen
sleepte de man hem uit de
kamer naar de zolder. Daar
zette hij hem neer in een
donkere hoek, waar geen
sprankeltje daglicht door-
drong.
Wat heeft dat nu te bete-
kenen? piekerde de boom,
wat moet ik hier nu doen?
Wat zou ik hier allemaal
te horen krijgen? En hij
leunde vermoeid tegen de

muur en dacht na. Hij had
daar tijd genoeg voor,
want er gingen vele dagen
en nachten voorbij zonder
dat er iemand naar boven
kwam. Nu stond de boom
daar helemaal verschoten.
Hij moest nu wel gaan
geloven dat hij vergeten
h/as. Nu is het buiten
winter, dacht de boom. De
mensen kunnen mij nu niet
meer inplanten. als het
hier nu maar niet zo een-
zaam en donker was. Je
ziet hier zelfs geen
kaarsje. wat sta ik hier-
boven toch vreselijk een-
zaam. Hoe lang zou dat nog
duren? En jawel, op zekere
dag kwamen er mensen naar
boven en de boom werd
tevoorschi jn getrokken.

Bij de man thuisgekomen
werd de denneboom opge_steld in een emmer metzand, maar niemand konzien dat het een emmer
\^ras, ondat men hem hele_
maal in iets groens gehuldhad. Oh, wat beefóe de
boom, wat zou er nu gebeu_
ren. De kinderen liepen in. het zand en versierden
hem. Aan zijn takken hin_
gen _ prachtige vergn:lde
appels en werden meei dan
honderd kaarsjes geklerd.
En hoog bovenin de top
glansde een ster van klal
tergoud. Het was prachtig,
het was werkeliJk o.Uó_schrijfelijk moóiI "Watzal hij vanavond mooi

schitteren,' zeiden de
mensen en iedereen wasb1ij. Die avond werden dàkaarsjes aangestoken. Oh,
wat straalde datt De boombeefde zo over al ziintakken, dat één kaarsje
grvigl en hi j begon É"Dranden. "Kijk uit! ":schreeuwden de mensen enzi) doofden haastig het
vuur. - Hij vras vreselijk
bang.dat hij iets van zijnversiering zou kwi j trakeí.Plotseling tuimelde eenhele stoet kinderen naar
binnen. zij dansten om de
denneboom heen en paktenhet ene cadeautje ia het
andere onder zijn takkenuit. "wat doen ze nu

IrIIIrIIIIIIII,rlrlrl

Autocèntrumr Autocentrum
i PErER BoÈKlibnsr
I Kfirpetbseksorng 60,0odsruac Td.oSO€{o{B

f . Wilztirgesocciailsud:iÍtdhsoortoít- *ffiffi*,ffi1ffiJl,,ffi-
f _.. Afle kloron wa&r door msrdí gdÍriÍrt -
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Ze gooiden hem op de grond
en sleepte hem direct naar
de trap, waar daglicht
naar binnen scheen. Nu
begint het }even opnieuw,
dacht de boom. Hij voelde

o
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de frisse lucht langs zich
heen strijken en de eerstezonnestralen verwarmden
lr"T: Spoedig stond hi j
brriten op de binnenplaatsi
"Nu ga ik nog eeni leven
tegemoet!" juichte de boom
en hij spreidde zijn tak_ken wijd uit. Maar die
waren allemaal geel en
verdord en hij sLond daarin een hoekje tussen on-kruid en brandnetels.
alIeen de ster van verguldpapier zat nog boven inzijn top en glansde in de
stralende zon.
Op de binnenplaats speel_
den enkele vrolijke kinde-
ren die op Kerstavond zoblij om de boom gedanst
hadden. Een van hèn liepnaar de boom toe en troÉ
de ster uit de top. "Kijkeens wat er nog op dielelijke oude àennèboom
zit!" riep het kind en hettrapte op de takken die
onder zijn laarsjes kraak-
ten en braken.
"Voorbij, voorbij", zucht-
te de denneboom, hras ik numaar blij en tevreden
geweest toen het nog kon.
Nu is alles voorbij ! n

De man kwam aangelopen enhakte de boom in Éleine
stukjes. Er lag een hele
berg takken en die flak-
kerden fe1 op in de potka-
chel. Het hout knetlerde,
het leek wel of de boom

zuchtte en iedere zucht
was net een schot. Maarbij iedere harde knal,
dacht de boom aan een
zomerse dag in het bos of
aan een winternacht daar_buiten a1s de sterren
fonkelden.
En toen was.de denneboom
verbrand. De jongens
speelden in de tuin en dekleinste had de vergulde
ster die de boom op zijn
gelukkigste avond zo- trots
had gedragen, op zrn borst
gespeld.

Vrij naar Hans Christian
Andersen.

P." LL i g. K".sL J oge. h en e-e.r\

C.L.\.[ig Nrautrjoo.r

IIet lrcste voomemen
v00r het nieuwe jaar
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Onderstaande brief is
Raad der gemeente Renkum

door het koepeloverleg aan de
verzonden.

Heveadorp, 29 november 19gg
Àan de Raad der cemeente Renkm

Geach! dames en heren,

OnCanks herhaalde verzoeken onzerzijds aan het College van Burgemeesteren wetàouders en anÈtenaren om te kómen-ioc overleg met betrekkinq cotde bestenning van de s""rmur".r',oJï*i""ià,r"uao.p, deeJ.de de wethóuderde heer Bruggemàn ons kort g"i"a";-tur.ioni".r, *"à. rru "."i-,r"lliàgin_gen, nisverstanden, excuses, etcetera), dat het College van Burgemees_ter en wethouders toch zonder meer uir'r*--naaa zar vóorsterren om hetschoolgebouw te verkopen uu" a" .ti"i,tirg sIÀK te Àrnhem. Telefonischeinformatie bii deze stichting i"""iJ""À"tl"rra" resur.taar op. Er werddaar aI gesoioken over een ,,contract,, waL getekend zou worden, zii hecdat een aantal zaken nog niet helemaal rond waren, onder andeie definanciering van de renovatie

Wij zijn erg benieuwd..naar_de prijs die voor het gebouw gevraagd zalworden en naar de condities aiu aàarJa"-rrl,len worden verbonden. welkeharde afspraken zullel.gr. ,oia""-g"r*.t-i*"o^ t. komen tot iÀ"li="iirgvan deze vooruaarden? wij denken in'dit vJrband aan de gang van zakengedurende. de- afgeropen (ver)huurperiode.--Àr.s wij kijken naar de staatvan onderhoud waarin de gebowen "- r,.i sLÀK te Àrnhóm zich u""inà"n,dan sraat de schrik oní om hei nuit-'À."Ër,n aterier is kennelijk eeneufertisme voor pakhuis.
waarom gutt dit college _zo vragen wij ons af_ het excLusieve eigendomen sebruik van dir ?:!:*, aat io ueeÍalepaiena ts ";;;-;;i-;;.;;;;;"._de gedeelte van Heveadorp, aan twee kunstènaars van het SlÀK te Arnhemen laat zij de bewoners van Heveadorp bij het 

"ooi"i"n-'ir"uloà*..naanvaarde en reéle behoeften in de kou stàanz

/ 3:"::"::::^.ï^ïdg:i" een.huis aan huis enqr:ère (opsesreld in overleq, urcL en urLoevoerd .ioor studenten van de Hoge School Èó e.ni.r"*r g"niÀkà;/ dat een duideri-ke meerderheid 
"un-àu--n"iJiers voorstander is van hetZorgan:.seren van sociaal_culturete 

".ti"it"ït"". Met name r.inàe.frrurg
\ .sprinqt in her oog. zoals u weet is àil ""r-l-a"1ijke trend en is ,,Den' ffi::.ïil .!'I";il"."u" aaar binnento'i-'z'oo ",ii1"J;-sJ# ioo.-op'a"

§ecretariaat KoepeLoverleg
De samenwerkende verenigingen HeveadorpIr. I'funterlaan 15
6865 TC Heveadorp

Àan de Raad der Gemeente Renkum
Generaal Urguhartlaan 4
5861 GG Oosterbeek

Genoerde act.iviteiten zijn 
..strikt Lokaal gebonden. in tegenste.Lli.nqtot dat van kunstenaars. Het is trowens É.p""ia niet onze bedoelinàdeze kr.rnstenaars ui.r Heveadorp t" ,Àrà.ií""i.ïii ;ii";"-; ;;ïïiil:

maar op wijzen dat er naast twee à drj.e krjnstenaars nog Íreer mensen
wonen in Heveadorp. NieÍnand is hier gediend met exclusivitej.t.

Overigens vertelde de woordvoerder van het SLAK te Àrnhem ons ook noo
daC het belendende schoolplein buiten de gepl.ande overdracht zal wordeí
gehouden. Misschien is het College van plan u voor te stellen daarop
een leuk "rietenkap" geborMtje te laten verrijzen (monument nr 2),
zodat aan onze verlangens -zij het op termijn van jaren- toch nog tega-
rcet zal- worden gekomen.

Tenslotte blijven wij gaarne bereid de resultaten van de huis aan huis
enguète met u door te spreken, orn zodoende aan te tonen dat een inclu-
sief gebrui.k van de Seelbeekschool verre de voorkeur verdient.

Hoogachtend

Ing. M.J. l.teijer C).wen
Secretaris Koepeloverleg
De sarenwerkende verenigingen Heveadorp

Copie aan:
1 Secretaris van de raadsfractie van het CDÀ
2 Secretaris van de raadsfractie van D,66
3 Secretaris van de raadsfractie van Gemeentebelangen
4 Secretaris van de raadsfractie van de pvdÀ
5 Secretaris van de raadsfractie van de vVD
6 Sti.chting SociaaL Cu.Ltureel Werk Renl<um
7 Redactie Hoog & Laag BV
8 Redactie Arnhemse Courant
9 Redactie Dàgblad de Gelderl-ander
I0 Redactie 't Heveaantje
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