
Oude Oosterbeekseweg 8

Doorwefih/tleveadorP
a 026 - 333 64 23

I)ict cn 'l-cunie Fortuin

'Bra*sserie fustauront

,,íe't/afftenier
s lluutttlags gtsltttatt

oy z' ynrtsfuS ziyr wíi yeoyeutlt

Er Ís w(ey een Ieheel vernieuwde knnrt en

ws verunclfierr elk utonrcut vsrs(. ítsyules bímm te knpeu

Voor koude ert warmc buÍÍtttcn,
voor bruiloliun, vergaderingen,

reccpties en ver.iaardagen. Deel-

ncrncr "l)incr

*lEYEkouue 6 april 1996 nr. 40

Beste Heveanen,

Weet u wie Rembo en Rembo zijn? Na dit nummer
gelezen te hebben zult u deze vraag niet meer ontken-
nend kunnen beantwoorden.

Zoals u gezien heeft is dit "'t Heveaantje" nr 40. Ook
voor ons begint het leven bij deze leettijd. Of .je dit nu
goud noemt of diamant, "'t Heveaantje" blijft briljart.

Serieuze zaken komen gewoontegetrouw ook aan bod.
De Bewonersvereniging en de Groenclub hebben allerlei
nieuwtjes. Op de laatste Algemene Ledenvergadering is
een nieuw bestuur gekozen. In dit nummer leest u wie cr
in zitten en hoe zij over bepaalde zaken denken.

Wijnlieftebbers moeten beslist "Heveaanse Zaket" leznn.

Veel leesplezier!

De redactie
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Frank cn vrij gczcgd .
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Kinrlcrpagrna
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MrilliieliÀpèïvai,uii de Cr'oèncluh:
VrijwilligeÍs gevraagd voor buirenwcrk in de rrrtuur

De rrronniLsLap.

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

Het volgende Heveaantje verschijnt 22 juni 1996, de slui-
tingsdatum voor inleveren von kopij is:

27 mei 1996
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ColoÍon: opkrye 365 sruks.

Rttldctie:-
lr. Munterlaan l5
68ó5 T{'llet'eodorp

Ía\/-
-l-l1t 759

Petet Bohze
It.Muuct[M,t 44 3]41m7

Nurderlrun 15 33,11778

Karín Koppeschaar
Noorderlw 17 333838
Nicolette Meíj er Cluwen
Ir.Muilerkwn 15 3311759
Merten Meijer ChNen
It.Mu,tetl@t 15 3311759
Rita vor Muilekort
Wilhetnilun 7 J33ó919
Riilai Mudet
N@rderlun 2 -ll10l29
Ridwrd vor Oostevuk
Beeklun 43 3334977

KopU kunt u bij elk vu de redrctiele-
den kwi1t. Arcnieme stulíjes i,orden niet

BeplMst.

ufl,eileilier:
M.J. Meijet ClNen
werfulagen: U>J78O755
privé: 02GJ341759

frll-ï-Ëïiíe, Heveatlorp en wilr u

@l I H?te(MJe ourugen dor tijn
d@ilNr de kostcn Í 17,50 pet j@r. U
kurt zích opgeven bij de redrcrie.

doelstelliilÍ:
"'t Heve@je' stelt zich ab doel de
conl@ten t6sen de inwoners ym He-
veodotp te verstevígen en in stand te

verschiinínRsdaa
"'t Hevemje' wrschijnt 5x pet j@r
eil ||ordt bi alle inwoners yM Hevea-
dorp gruis bezotgd.
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Frank en gezegd

Het droogmaken van uw natte badkamervloer gaat prima met een
trekker. Toch blijkt maar al te vaak dat veel mensen de trekker
verkeerd gebruiken. Er wordt te veel geduwd. Duwen in plaats van
trekken, daar waar de trekker toch bedoeld is om te trekken, anders
had de trekker wel duwer geheten.

0p zoelí nf,ar 'n Gomplete

Als zorgverzekeraar bieden wij onze cliënten graag een zo goed moge-
lijke zorg. Iedereen in de regio Zuidoost-urrecht en Gelderland kan
bij ons een goede ziekenfondsverzekering of pa*iculiere ziektekos-
tenverzekering afsluiten, regen gunstige premies. ook voor reisverze-

keringen, spaar- en pensioenverzekeringen kunt u uitstekend bij ons
terecht. voor bedrijven hebben we aanrrekkelijke collectieve verzeke-

ringen tegen ziektekosten en fubo-diensten.

Bel roor inÍormatiel [0AEI g g0E g{f.

Hoofdhantoor: Dooruterth, Houtsniphan t.
RZ R -w i n h c h : Aa lten, Bredcu o o r ts es traa tueg 2 4 a ;

Arnhem, Ix J.P uan Muijlwijhsnaat 246;
Arnhem (Poli-Zuid), Marga Klompéhan 6;

C*bmborg Statianssingcl 24; Doetinchem, Julianaplzin 59;
Doorweftlt, Houtsniplaan l; Ede, Hcrmenshoek 2;
Ticl, Oude Hauen 73: Veenendaal, parallelueg l/l;

Vageningen, Bergstraat 20.

rtzrq
0e zorguerzekeraar met hart uoor z,n omgeuing.

vnj

ziektekostenuerze lÍe ri n g?

Was de uitvinder van de trekker zich
bewust van het feit dat zijn uitvinding
vaak misbruikt zou worden? We zullen
het nooit weten, vooral ook omdat dit
strrl ir: absoluut niet over trekkers gaat

maar voer iets heel anders...

Graag wil ik u, beste lezers van 't
Heveaantje, kennis laten maken met
deze twee nieuwe sterren aan het
showbizfirmament. Oplettende TV-
kijkers, vooral de VPRO-adepten,
kennen deze jonge helden wellicht al wat
langer, maar zij die de zondagochtenden
in de kerk zitten of de beeldbuis 's
avonds pas om kwart over zes aanzetten
(villa Achterwerk verschiint iedere
zondagochtend en elke avond om zes

uur), moeten deze aflcvering maar eens

aarrdachtig lezen - voor zover men dit al
niet deed in dit literaire dorpje - omdat
ik, niet zonder enige trots aan u
presenteer, een exclusief intcrview wat
ik mocht hebben met niemand minder
dan: REMBO EN REMBO!!!

A I j aren vol g ik deze t wee
kinderprogrammamakers op de voet en

ik mag mijzelf graag als "Rembofiel"
voordoen. Groot was dan ook mljn
vreugde toen bleek dat één telefoontje
genoeg was om mijn idolen in levende
li jve te nrogen ontmoeten. Met een

papiertje vol scherpe vragen, een

cassetterecorder en een fotograaf (Jesse

Pieplenbosch) stapte ik in de auto op
weg naar Hilversum. Alwaar ik zo'n
anderhalf uur met de boys heb gekletst.

Wie zijn Rembo en Rembo?
"Nou, wij zijn Maxime Hartman en
Theo Westerloo, alias Rembo en Rembo
en we maken kinderprogramma's om te
lachen. We hebben elkaar op de

kunstacademie ontmoet en besloten toen
om grappige filmpjes te maken. De
VPRO vond ze ook grappig, want we
werden uitgenodigd om proefopnamen te
maken. En ziehier, onze roem is tot
ongekende hoogte gestegen. "

Ja, want jullie zijn populair bij jong
en oud.
"De keerzijde is wel dat we niet meer
over straat kunnen lopen zonder
bestormd te worden door fans en

handtekeningenjagers. "

Dat zal je in Heveadorp niet gauw
gebeuren, want daar zitten jullie nogal
in de cult sfeer.
"Hoe heet dat dorp?"
Heveadorp. Prachtig gelegen op de
Veluwezoom, vlakbi.i Arnhem.
"Goh, nooit van gehoord... Hoe heette
het ook alweer?"
HEVEADORP.
Wat volgde was een kwartier durende

1
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nronoloog door de schri.jver van dit stuk
over ons fraaie dorpie, hetgeen ik u zal

besparen, verder met het interview)
Waarom is Rembo en Rembo leuk?
"Tja, waarom is het leuk? ...Misschien
omdat het grappige filmpjes zijn.
Misschien wel omdat onze humor de

bodem van het intellect bereikt, het
gebied waar intellect en instinct elkaar
raken. Of het zo is weet ik niet en wat
het betekent weet ik eigenlijk ook niet,
maar het klinkt wel mooi: waar intellect
en instinct elkaar raken...! Maar laten
we het eens omdraaien, waarom vind jij
het leuk, Frank?"
Omdat het vaak gaat over pies, poep,
scheten en lelijke woorden.
"Precies, en daarom vinden kinderen en

een heleboel grote mensen onze filmpjes
leuk. We proberen ons in te leven in wat
kinderen leuk vinden, terwijl we
filmpjes maken. Het is wel zo dat we er
op de eerste plaats zelf om moeten
lachen. Dat is eigenlijk ons enige
criterium. "

Maar ik stel me voor dat er een hoop
wordt gecensureerd door jullie zelf en

door het VPRO-bestuur.
"Ja, soms zijn bepaalde grappen te

moeilijk voor kinderen, of te shockerend

en heel soms worden we door onze

bazen op het matje geroepen Ínet de

mededeling dat een bepaald filmpje niet
uitgezonden mag worden. "
VeÍel, vertel!
"Zo was er een aflevering met een man

die een nagel op zijn piemel had.

Operatief is deze toen verwijderd. In een

volgende aflevering zou de man tijdens
de operatie in coma raken en het zou

een behoorlijk drama worden. In de

sfeer van Medisch Centrum Wes1. Het

bestuur vond dat wii te weinig respect

toonden in onze filmpjes voor mensen

die ziek of terminaal zijn. So be it!"
Waar halen jullie de ideeën yandaan?
"Op straat, veel kijken. Wij hebben een

eigen kijk op de wereld. We kijken, zeg

maar, door een caleidoscoop en halen
die facetten eruit die wii kunnen
gebruiken voor een filmpje. Wil .le
trouwens een biertje?"
Nou graag.
"De meeste tijd gaat niet zozeer in het
verzinnen van leuke dingen zitten, maar
in het uitwerken van teksten. Er wordt
veel gestreept en weggegooid. Het
maken van één sketch is dagen werken
aan goede dialogen."
Het komt vaak als gei'mproviseerde
onzin over.
"Niets is minder waar. Binnen die onzin
van ons heb je te maken met bepaalde
wetmatigheden, bijvoorbeeld hoe je een

goede sketch opbouwt, kijk maar eens

naar Benny Hill, één van de beteren.
V/at wij wel vaak doen is een bepaalde
sketch meerdere keren opnemen. We
kiezen dan meestal de slechtste opname
uit om juist een bepaalde lulligheid te

accentueren. Tja, en dan liggen we zelf
ook blauw van het lachen."
Voor lul staan als optimale
di.ienkletser.
"Sterker nog: leedvermaak. In de poep
vallen is alleen leuk als het iemancl

anders overkomt. Nou, wij doen er een

schepje bovenop. Wel met in het

achterhoofd dat wij kinderprogramma's
maken. Wat dat betreft gaan Theo en

Thea of Jiskefet verder."
Krijgen jullie weleens boze brieven
van mensen die zich benadeelt voelen
door jullie?

"Natuurlijk zijn er mensen die snel op
hun teentjes zijn getrapt. Wij sturen dan
meedtal een hele keurige brief terug
waarin wij uitleggen dat wij geen
onderscheid maken tussen mensen, of
het nu om een glazenwasser, een
huisvrouw of een neger gaat. "

Dus we mogen nog wel wat
yerwachten?

Arnhems interscholair orkest

We spelen werken van J. Haydn, J.
Sibelius, C.W. von Gltick, R.V.
Williams, H. Mancini en een andante en
rondo opus 25 yoor 2 fluiten van F.
Doppler (solisten: Nanda van I{uet en
Indah de Keijzer)

Op vrijdag 19 april 1996 geeft her Arnhems
Interscholair Orkest, onder leiding van
dirigent Hans van den Bijlaard, haar jaarlijks
Openbaar Concert.

Jazeker. In oktober komen er weer
nieuwe Íllmpjes op de buis. Ook is er nu
een video te koop met onze
hoogtepunten van de afgelopen jaren.
Kopen, mensen, want de schoorsteen
moet blijven roken!"
Tot slot: wie is het leukste: Rembo of
Rembo?
"Hij!"

Frank Pieplenbosch

Het concert zal plaatsvinden in de
stadhuishal van Arnhem en begint om
20.00 uur en duurt ongeveer 2 uur. De
toegangsprijzen voor volwassenen en
scholieren zullen resp. f 11,- en f 5,-
bedragen. De kaartverkoop is aan cle

zaal, die om 19.30 uur open zal gaut
voor publiek.

-4-
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Autocentrum

PETER B0EKH0RST v.o.f.

Autoschade en onderhoudsbedrijÍ

tevens levering van nieuwe- en

gebruikte auto's

BOU

Klingelbeekseweg 54 b

6862 Vï Ooslerbeek

Tel: 026 - 33 404 69

b.g.g.: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. Bii reparatie gratis

leenauto en teruggaaf van eigen risico bij eigen schuld.

Heveaanse zatr(en

Ellen's zuideliike uiterlijk doer een
Italiaanse aÍkomst vermoeden. Niets is
minder waar. Een Tsjechische moeder,
een Nederlandse vader, ofwel geen
druppel Meditteraan bloed.

Sinds twee jaar heeft Ellen het zeer
succesvolle Da Leone op de Korenmarkt
overgenomen van haar ouders. Zij is al
zo'n zeyentien .jaar in het restaurant
werkzaam, vanaf het moment dat Da
Leone zijn deuren opende. De studie
Tandtechniek in Utrecht werd opgegeven
om "in de zaak" te werken. Een echt
familiebedrijf, met moeder in de keuken
en Ellen in de bediening. Haar (toen nog
studerende) broer sprong bij in de
weekends.

Italiaans eren was begin jaren tachtig
synoniem voor pizza eten. Een snelle
hap, niet duur, geconsumeerd in ruw
gestucte, wit gekalkte, grotachtige
ruimtes met veel lege chiantiflessen aan
het plafond. Zo zag het er bij Da Leone
ook uit, en het was lange tijd een
succesformule. Maar omdat de tijden
veranderen, onderging ook Da Leone
een jaar of zeven geleden een
ingrijpende gedaanrewisseling.

Een gesprek met Ellen Luttmer, eigenaresse

van Da Leone, Italiaans restaurant op cle

Korenmarkt in Arnhem.

Het rood/wit/groen werd in de ban
gedaan en ingeruild voor geel, terracotta
en roze, wat een geheel andere sfeer
opleverde. "Als ik Da Leone moet
karakteriseren, zou ik het een trencly
Italiaans restaurant noemen. Veel licht,
doordat het een hoekpand is met enorm
veel ramen. Het interieur roept een
zonnige, piezierige sfeer op. En dat is
ook de bedoeling, iedereen die
binnenkomt moet zich welkom voelen,',
aldus Ellen. De ingrijpenrJe
vernieuwingen die ook de buitenkant van
Da Leone niet ongemoeicl lieten, bracht,
in tegenstelling tot menig andere
Italiaan, geen prijsverhogingen met zich
mee. Wel ligt de nadruk nu veel mincler
op pizza's, al kun je die er nog steecls
volop krijgen.

Sinds twee .jaar voert Da Leone naast
een uitgebreide kaarl een drie gangen
keuzemenu. Een voorbeeld: Grespella
als voorgerecht (een eierflensje met
ricottakaas en spinazie), gevolgd door
Piccata milanese (in eierbeslag met
parmezaanse kaas gepaneerde
schnitzeltjes met huisgemaakte
limoenspagherri). Als toede srnul je
bilvoorbeeld van pccannorcnijs tn(.t

-ó-
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honingsaus en slagroom. Het prijskaartje
voor cleze verwennerij: J 29,75. Er is
een keuze uit viif à zes voor-, hoofd- en
nagerechten, waarbij alle hoofdgerechten
desgewenst te vervangen zijn door pizza
of pasta. Als je nog voordeliger wilt
eten, kun je er terecht tijdens het Happy
Hour, dagelijks tussen vier en zes. Alle
pizza's voor een tientje en alle pasta's
voor / 12,50. Leuk om met de kinderen
te doen!

Als geste voor haar nieuwe dorps-
genoten geeft Ellen iedereen die bij Da
Leone eet, tegen inlevering van de

waardebon elders in dit artikel, een fles
Valpolicella mee naar huis. Mrjn
Heveaantje zal voor het eerst met een

ontbrekende pagina de kast in gaan!

"In onze keuken werken wij uitsluitend
met verse ingrediënten. Veel kruiden
zoals basilicum en dille en verse,
zelfgemaakte pasta's. Ook sauzen,
mousses en toetjes als bavarois worden
door de kok zelf gemaakt", aldus Ellen.
"Al het eten wordt à la minute bereid en

bij binnenkomst krijgt iedere gast gratis
brood- Ook dat bakken wij zelf. Echt
Italiaans Rozemarijnbrood met tapenade,

een olijvenmousse". Ellen vertelt dit met
vuur, verzot als ze is op lekker eten. Ze
is een wandelend receptenboek en kan
het zo smakelijk brengen dat je gelijk de

keuken in wilt. Want al haar recepten
zijn eenvoudig en in weinig trjd te

maken.

Het runnen van een restaurant is geen

sinecure. BUgestaan door twee capabele

krachten die de dagehjkse gang van
zaken voor hun rekening nemen, houdt

Ellen zich bezig met algemeen
management, personeel, reclame en PR
en natuurlijk de boekhouding. "Dagelijks
moeten honderdduizend dingen geregeld
worden", zegt Ellen. "Bierblikjes weg,
brandspuit op de buitenkant, ramen
poetsen, temperatuur controleren. Het
moet er gelikt uitzien. Kaarsen aan,
lampen op de juiste sterkte, muziek aan.
Het is eigenlijk een grote, goed
georganiseerde huishouding. Mensen
moeten zich thuisvoelen en het gezellig
vinden om bij ons te eten."

Da Leone is zeven dagen per week
open, van 16.00 tot 23.00 uur. "In de

zomer, als het erg warm is, beginnen we
een uurtje later en worden de

bestellingen tot middernacht opgenomen.
Je kunt dan lekker buiten zitten op de

Korenmarkt. Aan een net zo mooi
gedekte tafel als binnen."

En dan gaat het gesprek weer over eten.
Een paar lekkere recepten wil ik u niet
onthouden.

"De allerlekkerste knoflooksaus maak je
zelf , heel simpel. Mayonaise, teen

uitgeperste knoflook, scheutje rode port.
Geen zo:ut, geen peper, niente! Je

scóórt, je weet niet wat je proeft. De
saus wordt een beetje rozig, en omdat er
niet te veel knoflook in zit en de kleur
ongebruikelijk is, zie je mensen denken.
Wat zou erin zitten?"

Dan een smulrecept voor kinderen:
spaghetti a la carbonara. Spaghetti
koken in pan water met scheutje olie en

zout. Magere spekjes uitbakken met
klein beede boter. Afblussen met

scheutje witte wijn (dan verdarnpt de
alcohol). In grote kom per persoon 2
eierdooiers en 2 eetlepels parmezaanse

kaas doen, peper en room erbij. Saus
met staafmixer mengen. Spekjes en
afgegoten spaghetti erbij en met grore
vleesvork omscheppen tot de losse saus
verdwenen is. Klaar. "'t Gaat net zo
snel als theezetten, en het smaakt
verrukkelijk!" Ik geloof haar op haar
woord. Dus morgen wordt het ook bij
ons thuis smullen geblazen!

Jorien Joustra

'+lEvEknuud

AIllle nqms \y&n 't lHovem@le l@grm ma ihum dHmffi htr
Da [some erygrm ftnlkwdug vaun drc hom een

frles Vagyafuefrh mnce maer lhd§.

9@y,ru(Xuoa
wijnadviscurs - wijncommissionairs - wijnimporteurs

"De Hazenakkeí PietesbergseweO/HazenBkkeí4
6862 DA Ooslerbeek

026,333 68 38

;",:::., u.,,

Wij geven u, desgewenst, graag een
persoonlijk advies. Daarbij houden wij

rekening met uw persoonhjke smaak en
voorkeur, omdat afgaan op benaming,

jaartal of etiket niet het enige is, waar u bij
uw wijnaankoop op moet letten.

-8-
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Nieuws van de Bewonersvereniging

Om wat meer te weten te komen over het
bestuur van orze bewonersvereniging zijn we
ze allemaal maar eens langsgegaan met een
sede vragen. Het resultaat ziet u hieronder:

Heaea aoorjaarsrit
Oproep aan alle motorrijders !!

Bij voldoende animo zal er op 19 mei een motortourit georganiseerd worden.
Het aoorstel is als aolgt: aantal k.m.: ca.100-150 km

3 x stoppen: koffiestop/lunch

De vragen waren:
Naam:
Adres:
leeftiid:

1. Waarom zit u in het bestuur?
2. Denkt u dat u de bewoners van

Heveadorp nog enthousiaster kunt
krijgen dan ze al zijn?

3. Lijn 6???

4. Wat heeft u als leukst ervaren in
Heveadorp?

5. Wat vind u van "'t Heveaantje',?

En dan nu de anïwoorden:

Teije Koning
Huis ter Aa 4
57 jaar
l. Via de Groenclub ben ik in het

bestuur gekomen. Daarna bleek dat
er een penningmeester werd gezocht.
Bimen het bestuur heb ik me
aangeboden deze functie te vervullen
als er niemand anders gevonden kon
worden.

2. Het huidige enthousiasme op peil
houden lijkt mij al heel wat.

3. Lijn 6 moet blijven. Anders zerren
we de klok weer terug op het gebied
van openbaar vervoer.

4. De motivatie binnen de Groenclub.

5. Prima blad!

Cobi van der Molen
Middenlaan 15

49 jaar
l. Omdat ik het leuk vind.
2. Ik hoop her wel.
3. Moet blijven.
4. Het dorpsfeest.
5. Lees ik helemaal.

Jaap Bunschoten
Middenlaan 38
59 jaar
l. Het bestuur vind ik belalgrijk omdat

ze een prima intermediair is om
belangen van dorpsbewoners te
behartigen.

2. Dat is moeilijk hoor! Ze zijn il zo
enthousiast.

3. Lijn 6 moer blijvenl Een belbus is
toch geen alternatief!

4. De sfeer. Ik viml een echte
dorpssfeer belangrij k.

5. Het Heveaantje als communicatie-
middel voor alles wat leeÍï in ons
dorp.

6. Verder vind ik dat het de moeire
altijd nog waard is «lat ons dorp haar
eigen naam kriigt. We wonen niet in
Doorwerth. Het ontstaan van

tijd:

tankstop
iiiii
10:30 aerzamelen
11:00 aertrekhen
12:j0 pauze
13:15 aertrek
17 :00 aankomst/boneltijd

Er zijn geen kosten aan verbon-
den uitgezonderd eigen consump-
ties. Heeft u belangstelling dan
grdag tna telefoniscbe redctie.
Tel. 3343007 of SSrce rc na 19:00

Peter Boltze, Ir. Munterlaan 44
Dick Keldermdn, Ir. Munterlaan 3i

N.V. VER. NED.

- l0-
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Flcveadorp heeÍl historische waarcle.
(noot reclactie: goed antwoord; wat
was de zesde vraag/) 2.

v.l.n.r. Tije Kctning, Michel Koppeschaar, Cobi van der Molen, Rob Zinnemers,
Henriëtte Verdonk, Jaap Bunschoten & Miriam Engelen

MichelKoppeschaar maatschappelijk het meesl
Noorderlaan 17 aanvaardbaar. proef nemen.
4l jaar 4. De natuur en "samen sterk"
l. Om te kunnen meedenken en doen 5. Heel belangrijk.

aangaande zzrken die dorp en rnijzelf

,_

aangaan. Verder zijn contacten en
gezelligheid belangri j k.
Ja, vooral door traditie van zaken en

door onderwerpen aaÍt te gaan die
aanspreken.

Waarschijnlijk is belbus

Rob Zinnemers
Middenlaan 42
42 jàar

1. Om wat te kunnen doen voor je
eigen dorp.

2. Ca 80% is lid van de
bewonersvereniging. Dat is erg
hoog. Voor sommige activiteiten is
opkomst prima.

3. Proberen te behouden voor
Heveadorp. Dat moet absoluut, zal
heel moeilijk te realiseren zijn.

4. Als dorpeling mijn eerste dorpsfeest.
Als bestuurder de realisering van het
speelveldje voor de kleintjes.

5. Prima voor binding binnen het dorp
zelf. Kontakt zou beter moeten met
het bestuur.

Miriam Engelen
Ir. Munterlaan 27
33 jaar

1. Toen ik pas in het dorp kwam
wonen, ben ik door de toenmalige
voorzitter, Mark van Buuren
gevraagd om secretaris te worden
omdat die functie vacant was. Het
leek me een mooie gelegenheid de
mensen van het dorp beter te leren
kennen plus hetgeen de bewoners
bezig hield en houdr.
Moeilijk, er treedt een verzadiging
op onder de mensen.
De bus is voor veel mensen een
verbinding naar Arnhern en
Oosterbeek. De bus moet blijven,
eventueel lx per uur.
Lekker rustig, dicht bij de naruur en
leuke mensen.

Houdt de mensen (en mij dus ook)
op de hoogte van een heleboel zaken.

Het is het communicatiemiddcl van
Heveadotp.

Henriëtte Verdonk
Middenlaan 47
40 jaar

1. Om meer betrokken te raken bi.j het
wel en wee in het dorp.

2. Geen idee, ik zit net in het bestuur.
3. Moet bhjven, ook na 21.00 uur.
4. De iigging van het dorp, dat meil

elkaar groet op straat.
5. Leuk, informatief.
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Baby Bulletin

wih u uv, geboortekaartje gepubliceerd zien? Zend dan het geboortekaartje naar
het redactieadres met vermelding "publiceren".

Dilnz, Wim, Tim en Shairoz Euegroen

[r. Munterlaan 38
6865 7-E Heueadorp-Doorwerth
rll.026 - 334 t5 1S

ccr) zus.,c gekrcgcn W"§*tg;,

ij zi;n onrzertend gelukkig mct de geboorre van

Shairoz-Anna

Shairoz is geboren op 2 februari I 996

Dankbaar en dolblij zijn wij met de geboorte van onze
dochter en zusje

Lieke
5 maart 1996

Zii wegt 3?90 gram en is 5 I cm lang_

Richard, Wilma en Joeri Kraayeumg
Wilhehnilaan 9
6865 VA Heveadorp
Tel. 026 - 33341 89

Wij rs(en vm 13.00 tot l5.00cn na 21.30 uur.
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De een had een jongen gedacht
De ander een meisje verwacht

maar aan die wens kon ik mij niet storen
ben op 5 maart 1996 als jongen geboren

Sebastiaan

lk ben 52 cm lang en weeg 3540 gram

Mrjn gelukkige ouders zijn:

Henk Orsel en Carla Cooke,
Tuinlaan 7, 6865 VD Heveadorp.
Telefoon 026-333 57 03



BELOOFD IS BELOOF'D!

In het vorige Heveaantje kondigde
activiteitencommissie aan dat u spoedig op
hoogte gebracht zon worden van al
activiteiten die in 1996 plaats zullen vinden.

de

de

de

Inmiddels heeft u het jaarprogramma al
in de brievenbus aangetroffen. En zoals
beloofd staat er voor iedere leeftijdscate-
gorie weer iets wervelends op het
programma.

Op l0 maart j.l. vond de waterdoop
plaats van het eerste programma-
onderdeel, dit gebeurde in zwenbad "De
grote Koppel" te Arnhem. 25 enthou-
siaste Heveaantjes togen met hun zwem-
plunje naar het waterparadijs. Er werd
gebubbeld, gezwommen, gegleden en
geravot in het water. De stemming zat
er flink in en iedereen liet zich een
broodje kroket en een "energie-drankje"
goed smaken.

Drie uur later stonden er zes auto,s
klaar, waarmee de uitgebluste kids weer
veilig naar huis werden gebracht.
Nogmaals dank aan de ouders die
hebben gechauffeurd naar de Koppel,
mede dankzij u was het zwemfestijn
weer een groot succes!

Mocht u onverhoopt het activiteiten-
programma gemist hebben dan volgen
hier nog een keer de data. En schrijf ze
vast op uw kalender, zodat u straks niks
hoeft te missen! Over alle prograrnma-
onderdelen ontvangt u t.z.t. nog
informatie en inschrijfformulieren in de
bus.

leeftijd 2 tlmS
leeftijd 4 tlm l0
leeftijd 0 tlm 12

leeftijd 13 r/m 98
leeftijd vnj
leeftijd vrij
leeftijd 8 t/m 15

iedereen welkom

Met vriendelijke groet, nalners
activiteitencommissie,

Jessica Janssen

8 april
18 mei
5 juni
30 juni (o.v.b.)
13 JULI
29 september
27 oktober
1 lanuari 1997

Wij hebben zin in het nieuwe activi-
teitenjaar. Hopelijk heeft u dat ook en
mogen wij u en uw huisgenoten
begroeten bii de evenementen.

JAARPROGRAMMA 1996
Paaseieren zoeken
Leemkuil (speeltuin)
Straatspeeldag (VVN)
Hevea open Tennis
DORPSFEEST
Hevea Bosloop
Bowling
0.30 u Champagne & vuurwerk
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Zwemmen in de Koppel
Wrj zijn acht maart wezen zwemmen in
de Koppel met de jeugd van Heveadorp.
Wij moesten om elf uur in de grote
speeltuin verzamelen. Toen brachten de
ouders ons naar de Koppel. Toen gingen
we omkleden. Toen gingen ze allemaal
zwemmen. Er waren golven en een
glijbaan. Ik ben van de glijbaan af
geweest. Om I uur gingen we een

broodje kroket eten.

En toen mochten we weer zwemmen.
Om 3 uur gingen we aankleden en

gingen we naar het café en we kregen
wat te drinken. Ik dronk cola. en om
half 4 kwamen de ouders. Ik vond het
leuk. Alle kinderen moeten volgend jaar
mee. Echt waar!

Groetjes Mandy Mulder.
Ik bedank alle ouders.

MARKï coops
Van der Molenallee 5
6865 CA Doorwerth
telc O2G3332324

7***i.\
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Imkersvereniging "De Korenbloem"

Hoe kun je een tuin insectenvriendelijker
maken?

Een tuin vol bloemen is mooi, maar hU
wordt veel aantrekkelijker wanneer er
hommels, bijen en vlinders in rondvliegen.
Kunt u daar zelf wat aan doen? Jazekert

Door een juiste keuze van kleurrijke en
vooral ook geurrijke bloernen wordt uw
tuin een eldorado voor nectar en
stuifmeel snoepende insecten.

Met sneeuwklokjes, hazelaar en
krokussen als vroegste lenteboden kunt u
al hommels en bijen verwachten. Ook
wilgekatjes, hyacinten en narcissen zijn
erg gewild. Vlinders zijn echre
zonaanbidders, pas bU 20.c en een
lekker zonnetje laten zt.i zich zien.
Oranjetip, citroenvlinder, vosje en
koolwitje zijn de eersten.
De meeste tuinen zijn te klein voor de
allergrootste bloeiers als esdoorn,
acacia, kastanje en linde. Gelukkig zorgt
de plantsoenendienst er voor dat met
deze bomen, die onmisbare
voedselbronnen vormen voor talrijke
insecten, complete lanen en pleinen
worden beplant. Maar er blijft genoeg
voor u over. Heel geschikt zijn allerlei
laagstam fruitboompjes, prunussoorten,
(sier)besstruiken en botanische (wilde)
rozerl.
Judaspenning, slangekruid en
damastbloem zijn erg ge'"r i,l. Een
kruidentuintje, hoe klein ook, is altijd
raak! Toppers ziÍr borage, munt,
bieslook, thym, salie en marjolein.
Ook éénjarige planten als vlijtige liesjes,

lobelia's, zomerasters, afrikaantles en
zonnebloemen worden niet versmaad.
Sedumsoorten, cariopteris, gulden roede
en herfstaster kunnen de tuin behalve
veel kleur, ook veel voedsel in nazomer
en herfst bezorgen aan al wat zoemt,
vladdert en vliegt.
Eén of meer vlinderstruiken mogen
natuurlijk helemaal niet ontbreken!
Mochten deze aantrekkelijke heesters
ondanks royale bloei en mooi weer niet
bevlogen worden, legt u dan maar eens
een kwartiertje de tuinslang uit aan de
voet van de struik. Een uur later weet u
niet wat u ziet!
Met een heidetuin hebt u veel
mogelijkheden. Er zijn zelfs
heidesoorten die 's winters bloeien.
Een "bijenkroeg" is natuurlijk het eindel
Een vijver in uw tuin, straks eigen
libelles, of gewoon een vogeldrinkbak of
badje zijn al prima voorzieningen.
Veel tuinplezier gewenst.

Imkervereniging "De Korenbloem"

Secretariaat: Dennenkampweg 45
6861 GB Oosterbeek
Tel:026-3336519
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Nieuws van de groenclub
Groenbeurs 1996

Op deze groenbeurs worden onder
andere éénjarige perkplantjes, tweejarige
tuin- en vaste planten en kruiden
verkocht. Verschillende instanties zijn
uitgenodigd om over hun organisatie en
in het bijzonder over het thema
informatie te verstrekken.
Voor suggesties kunt u terecht bij de
leden van de Groenclub. Contactperso-
nen van de beurs zijn:

De dag voor moederdag -op zaterdag 11 mei
a.s.- is er weer een groenbeurs op het
Heveaveld van 10.00 tot 14.00 uur. Na het
eerste lustrum van 1994 wordt dit jaar de zesde

beurs door de Groenclub georganiseerd. Aan de

voorbereiding is reeds druk gewerkt. Als thema
hebben wij gekozen:"Bloemen en hun
vrienden"

Didi Borkus,
Fonteinallee a/b Noach-
'feije Koning,
Huis ter Aa 4,

Als het weer een beetje mee zit, wordt
het zeker een gezellige dag in
Heveadorp. Wij hopen vele Heveanen te
ontmoeten. Begin mei ontvangt u de

laatste informatie over de groenbeurs.

De Groenclub.

Zwerfvuilaktie

Op zaterdag 9 maart verzamelden zich
een bont gezelschap rondom een

schaftkeet op het Heveaveld.
Tijdens een kop koffie of chocolademelk
kreeg iedereen instructies en materiaal
uitgedeeld. In groepjes van twee tot vier
man trok men toen het dorp in. Mede
door het mooie weer en het
enthousiasme werd het een gezellige

bezigheid.
Af en toe kwamen we een fotograaf
tegen (heeft u de foto's in de kranten
gezien?) maar vooral kwamen we veel
vuil tegen. Blikjes, plastic bakjes,
papieren wikkels, kortom alles wat je,
na het nuttigen van de inhoud, natuurlijk
niet weer mee naar huis neemt. FOEM!
In de straten en plantsoenen in
Heveadorp zelf viel het gelukkig mee.

Daar houd iedereen zijn omgeving zelf
mooi schoon. PRIMA!!
Omdat onze bossen veel toeristen
trekken zal dus aan de randen aan ons

dorp veel achterblijven. Wij, als

bewoners, zien het als onze taak om dit
af en toe op te ruimen en doen dat met

veel voldoening als je ziet hoe schoon

tel.3334666;

tel.334ll93.



het wordt.
Wat ons echter zorgen baart is dat op
vier plekken rond ons dorp een soort
tuinatval-stortplaatsen zUn ontstaan. Er
zijn .lus Heveanen die, met
voorbedachte rade, stiekum naar de rand
van het bos sluipen om daar hun
coniferen, kersttromen en ander grof
snoeihout te verstoppen. Er is echter een
veel betere manier om van dit spul af te
komen. U hoeft dan niet meer in het
donker honderden meters te sjouwen,
maar u belt overdag even de gemeente
op. Die komt dat dan bii u voor de deur
ophalen. Zo loopt u ook niet het risico
dat u een bekeuring krijgt: de gemeenre
gaat vanaf nu namelijk scherp
controleren. Dus niet alleen uw eigen
stoepje schoon; ook het bos.

ti groenclub

Mededelingen vanuit de Groenclub:

* De Groenclub is blij dat 8 mensen
uit Heveadorp bereid zijn om één
keer per jaarl half jaar samen kleine
werkzaamheden te doen in ons dorp
(+- I 1/2 uur). Het is niet de
bedoeling dat die groep het werk van
de mensen van groenvoorzieningen
gaan doen.

Heeft u wel eens het idee van: dat
zouden wij Heveanen samen eens op
moeten knappen, zodat ons dorp er nog
fraaier bij ligt, neem dan contact op met
één van onderstaande personen. Sluit u
bij ons aan!

Peter van I'lanr
lneke van Rheenen

3334666
3336088

* De komende tijd zljn er de volgende
excursies/wandelingen bij ons in de
buurt van het IVN:

wo l0 april, 19.00 uur:
- VOGELWANDELING OP DE

DUNO. Start: P-plaats achter huis
Post en Enk, Oude Oosterbeekseweg,
Heveadorp.

zo 28 aprll, 14.00 uur:
- WANDELING DOOR

MEINERSWIJK. Srafi: bii Café
Scheerts aan de Praets (onderaan de
afrit van de Nelson Mandelabrug),
Amhem.

zo 5 mei, 10.00 uur:
- RONDLEIDING IN BURGER'S

ZOO. Start: ingang van de
dierentuin.

zo 2 juni, 10.00 uur:
. RONDLEIDING IN BURGER'S

ZOO. Start: ingang van de
dierentuin.

Vrijwilligers gevraagd voor buitenwerk
in de natuur.

Natuur- en landschapsbeheer is
grotendeels ambachtelijk mensenwerk.
Door gebrek aan geld en menskracht
bl|ft echter steeds meer belangrijk
uitvoerend werk liggen. Om toch het
onderhoudsniveau van de landgoederen
van Geldersch landschap op peil te
houden doen zij een beroep op

ENTHOUSIASTE VRIJWILLIGERSWillem Hillen 3333ss8
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die tenminste twee dagdelen per wcek in
teamverband in de vri je natuur de

handen uit de mouwen willen slr:ken.

Leettijd l8 tot circa 73 jaar.

Het gaat om werkzaamheden als:

boomopslag op de heide verwijderen;
schoonmaken van sprengen en beken;
duikers in watergangen vrij houden van
drijfhout; onderhoud van
wandelroutepaaltjes, zitbanken en
picknicktafels; afzetten van hakhout;
veÍzamelen vafl zwerfvuil;
regenwaterafvoergaten onderhouden;
wild-/vogelhoekjes spitten en inzaaien;
beelden en schelpenwanden
schoonmaken; bramenwoekering
terugsnoeien; bestrijden van
Amerikaanse vogelkers (bospest);
hoogstamfruitbomen snoeien; onderhoud
van kasteeltuinen en paden, blad harken,
onkruid wieden; maaien en afvoeren van
maaisel van bloemrijke hooilandjes.

Geldersch landschap zorgt voor
gereedschap, ongevallen verzekering,
schaftgelegenheid met koffie/thee en zo

nodig voor werkkleding. Afgelopen
periode zijn in diverse regio's
vrijwilligers-coördinatoren geworven.
Zij zullen in overleg met de

districtsbeheerder het werk plannen en

organiseren en afspraken maken met de

vrijwilligers.

Coördinator omgeving Arnhem/Zuid
Veluwe:
mevr. J. van lJzeren-Kuipers,
026-3648128.

V.O.F.VERHOLT

TUINARTIKELEN

EN

HOUTBLOKKEN
VOOR OPEN HAARD

OF KACHEL

div. soorten consumptie
aardappelen
ook voor opslag

Jhr. Nedermeijer van Rosenthalweg 8l
C)osterbeek Tel. 085-334448



De monnikskap.

wn de
rtunnikskaF

De monnikskap (Aconitum) heeft
bloemen die lijken op de kap van een
monnikspij. De bloemen zljn zo
gebouwd dat ze alleen bestoven kunnen
worden door de hommel. Andere
insekten kumen de bloem niet in en zo
niet bij de nectar komen. Maar er zijn
insekten die daarop wat gevonden
hebben. Dit is alleen niet gunstig voor
de monnikskap.

De monnikskap is vanouds bekend als de
draagster van een van de snelst dodende
vergiften van het hele plantenrijk. Dit
gif heet aconitine. Er is een verhaal
bekend waarin een Arabische arts zijn
patiënten naar de andere wereld hielp
door ze te laten eten van vliegen die
over de monnikskap gelopen hadden. Dit
is wel een sterk verhaal, maar je moet
gewoon geen delen van de monnikskap
in je mond steken.

plant nog een trucje. Dit trucje heeft te
maken met de vorm van de bloem.
Wanneer je de bloem goed bekijkt, zie
je dat de bouw van de bloem sterk
afwijkt van een "normale" bloem^ Een
normale bloem heeft in de bloem de
stamper en de meeldraden en daarom-
heen gekleurde bloemblaadjes. Deze
bloemblaadjes heten de kroonbladeren.
Onder de kroonbladeren, dichtbij het
steeltje van de bloem, zitten vaak kleine
groene blaadjes. Deze groene blaadjes
heten de kel

eKralaLlad.

'«.-v'eLtblaol

àorsoez ea @o
" qer»o(y" bloem

Behalve dat de plant giftig is, kent de
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De bloem van een monnikskap is
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rneestal fel blauw. Wanneer je goed naar
deze blauwe bloemblaadies kijkt, zie je
dat dit niet de kroonbladeren zi.jn, maar
de kelkbladeren! De kroonbladeren
zitten verstopt in de bloem en zijn erg
klein. Deze kroonbladeren zijn
omgekruld en vormen zo kleine bakjes
waarin nectar zit. Er zitten twee van

deze bakjes in een bloem. Alleen de

hommel kan bij de nectarbakjes, want
alleen de hommel heeft zo'n lange tong.

Wanneer een hommel de bloem binnen
komt, komt hij eerst de stamper en de

meeldraden tegen. Hierachter bevinden
zich de nectarbakjes. De hommel wil de

nectar opeten en wurmt zich daarom
voorbij de stamper en de meeldraden.
Zo bestuift de hommel per ongeluk de

bloem en krijgt als beloning een

smakelijk hapje nectar. De monnikskap
heeft de hommel dus nodig om de bloem
te bestuiven.
Een vlinder heeft dan wel een tong die
lang genoeg is, maar hij is veel te groot
om de bloem binnen te komen. Alleen
de hommel heeft een tong die lang
genoeg is en een lijf dat klein genoeg is
om bij de nectar van een monnikskap te

komen. Toch ziln er andere insekten die
bij de nectar kunnen komen, maar deze

spelen vals.
Eén zo'n valsspeler is de honingbrj. De

bij gaat op de bovenkant van de bloem
zitten en bijt een gaade in de blauwe
bladeren. Door dit gat steekt hij zijn
torrg uaarbinnen en slurpt de nectar op.
Dit is alleen niet nuttig voor de

monnikskap, want een insekt dat vals

speelt, komt niet langs de stamper en de

meeldraden en kan de bloem dus niet
bevruchten. De enige die de bloem kan
bevruchten is dus de hommel.

Er zijn honderden soorten
monnikskappen en bijna even zovele

soorten hommels. Overal ter wereld
waar hommels zijn, groeit de

monnikskap. Als er geen hommels zijn,
is er ook geen monnikskap. De

monnikskap is dus volledig afhankelijk
van de hommel. Dit kan gevaarlijk zijn.
Het aantal hommels gaaÍ namelijk
achteruit. Op den duur zal dus ook het

aantal monnikskappen achteruit gaan en

dat is niet de bedoeling. Wanneer men

de monnikskap wil beschermen, zal men

de hommel moeten beschermen.

De Groenclub.
Bron: Groei & Bloei, aug. 1992 hlz. 27.



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

ht'Zo zit daÍ' worden peuters vertrouwd
genraakt met de
'grote-mensen-wc'. Zo kan een giraffe
niet eens door de deur, is een olifant te
zwaar (de pot breekt in duizend stukjes),
«lcnkt een kip dat het een nest is en gaat
een vis in de WC-pot wonen. Nee,
"dieren kunnen niet op onze WC',
"WC's zijn er voor kinderen zoals jij!"

Vanaf de allereerste schooldag waren
Allis en Ann vriendinnen. Ze zaten naast
elkaar in de klas en in de pauze speelden
ze alleen met elkaar. Maar op een dag
was alles opeens voorbij. Een auto-
ongeluk. Ann kwam om het leven en
Allis bleef alleen achter. Alsof het
allemaal nog niet erg genoeg is, wordt
Allis naar haar grootouders in de stad
gestuurd. Ze mocÍ naar een nieuwe
school en vergeten wat er gebeurd is,
vinden haar ouders. Ze bedoelen het
goed, rnaar Allis wil Ann helemaal niet
vergeten. Daarom wil ze ook geen
nieuwe vrienden, bang om de
herinnering aan Ann kwijt te raken...
'Allis & Ann', geschreven door Gunilla
[-inn Pearson, is een B-boek, voor

"WC's zijn gemaakt voor mensen.
Een kind zoals jij kan erop zimen.
WC's zijn voor grote mensen en kleine
mensen.

Dieren kunnen niet op onze WC.
Vy'aarom niet?"

kinderen vanaf zo'n 9 jaar.

Koos Meinderts schreef 'Kuik en Vark
en de verdronken maan', elf prachtige
verhalen over Kuik die bijna is
vermoord met een bloederig slagersmes.
Over Vark die niet boos kan worden,
zod,at hU gevaar loopt uit elkaaÍ te
knallen. Over Kuik en Vark die
verlangen naar een kerst, zoals op een
kerstkaart Over een maan die
verdronken is en die moet worden
gered. Over een liedje en het applaus dat
in trommels moet worden bewaard. En
over bang zljn dat je maar een verzinsel
bent en niet echt bestaat:

"Vark schrikt. Opeens twijfelt hij
niet meer. Maar weet hij het zeker:
Kuik en hU zljn verzinsels. En
verzinsels horen in een verhaal. Kuik
en hij zitten in een verhaal! Hij staat
op van zijn stoel en loopt naar Kuik.
'Rennen Kuik!' zegt hij. 'We moeten
weg hier!' 'Renne[?' vraagt Kuik.
'Waar naar toe?' 'Maakt niet uit,'
roept Vark. 'Het verhaal uit'.

-26 11

'Ali Baba en de veertig tekenaars' is een

prachtige versie var het beroemde
Duizend-en-één-Nacht verhaal Ali Baba

en de veertig rovers. Speciaal voor dit
boek maakten veertig bekende
Nederlandse illustratoren een tekening.
De tekst werd op rljm gezet door
Willem Wilmink:

"In Perzië voor duizend jaar

woonden twee broers vlak bij elkaar

Cassim, die rijk werd door zijn trouwen,
bezat een huis met bijgebouwen.

Maar Ali Baba hakte hout
van vroeg tot laat in 't stille woud.
Hij kon door dit inspannend leven
zijn vrouw en zoon te eten geven.

Toen Ali Baba op een dag

vanuit het bos een stofwolk zag

die over't veld kwam aangedonderd,
toen heeft hij zich snel afgezonderd

en klom ziet zonder handigheid
een hoge boom in. 't \Verd tijd:
je zag aan kleding en gebaren

dat deze stofwolk rovers waren."

Nick Butterworth maakte het
prentenboek 'Miin knuffels en ik spelen

verstoppertie', voor kinderen vanaf zo'n
3 jaar. Iwan, Robbie, Doortje, Joep,

Lola en Mevrouw de Vries zijn knuffels
die zich verstopt hebben. Peuters kunnen
door het optillen van allerlei flapjes
meehelpen met zoeken. Zo zit lwan
onder het dekbed, Joep in de

sokkendoos en springt Doortje uit de

picknickmand.

'Het fluistemotlood' is geschreven door
Diet Verschoor: Merel heeft een

ongeluk gehad. Sinds ze thuis is uit het

ziekenhuis, ligt ze in bcd in dc

torenkamer en krjkt het liefst de hele dag

naar buiten, naar de wolken. Verder wil
ze niemand zien en niemand horen. Ze

wil geen oefeningen doen en ze wil niet
leren. Want wat maakt het allemaal nog

uit? Ze zal nooit meer echt beter

worden. Omdat haar benen verlamd
zijn. Toch wordt alles minder erg. Dat

komt door Jim. Jim is een onderwijzer,
maar hij is ook schilder, clown en

zanger. Op een dag staat hij zomaar in

haar kamer en laat een heel harde boer.

Merel schiet in de lach, voor het eerst

sinds tijden. Toch wil ze ook Jim niet
aan haar bed. Ze heeft genoeg van alle

mensen die weten wat goed voor haar is.

Maar Jim is anders...

"De lichte en donkere kanten van een

beginnend vrouwmensenleven
worden hier naar waarheid en

verbeelding getekend, met
medewerking van twee ouders, een

stoel, een ster, een tante en vele

anderen. "

Dat staat op de achterflap van het boek
'De wereld is krom maar miin tanden

zijn recht' van Joke van Leeuwen.

Een meisje doet verslag van haar

kindertiid, voornamelijk in tekeningen.

Het meisje heeft een groot
voorstellingsvermogen en zit nogal eens

te dagdromen, met vaak nachtmerrie-

achtige effecten. Gelukkig wordt z1j

steeds weer hardhandig tot de

werkelijkheid gevoerd: ééétuh!
Uiteindelijk loopt het goed met haar af:

er is een redelijk aangepaste
s ch rij ver/tekenaar/ech tgenote/moeder
(:Joke van Leeuwen) uit haar gegroeid.



'I'ot zijn grote oplucltting en verbazing
gaat de veertienjarige Carlo over naar de
volgende klas. Hij had beslisl gedacht
dat hij zou blijven ziuen. Hij heeft niet
alleen weinig uitgevoerd, maar hil is ook
voor de eerste keer van zljn leven
verliefd. En dan kun je aandacht
moeilijk bij de les houden. Helaas wordr
zijn liefde niet beantwoord.
Zijn vader vindt dat hij iets leuks met de
vakantie moet gaÍm doen. En Carlo gaat
werken op een camping op Sicilië. Het
wordt een bijzondere vakantie, vooral
door zijn vriend Enzo, de Idioot. Carlo
sluipt rond in het duister men heeft
geheime ontmoetingen. En dat alles
omdat de Italiaanse Carlo weer tot over
zijn oren verliefd is, en nu op een
uitdagend Hollands meisje...

'Carlo met ziin qrote kop' is het derde
boek van Peter Jan Rens, die vooral
bekend is door zijn televisieprogramma's
'Geef nooit op' en 'De grote meneer
Kaktusshow'. In
'Carlo met zijn grote kop' vertelt Peter
Jan Rens met veel gevoel voor humor
over de eerste liefde van een
veertienjarige jongen. Carlo is geen
schoonheid, maar zijn openhartigheid en
zijn niet aflatende trouw maken hem tot
een sympathieke puber!

Tot slot: niet vergeten: de Kinderjury
loopt nog tot I juni. Alle boeken in deze
Boekbabbel doen mee mer de Kinderjury
1996. Vraag in de bibliotheek naar de
deelnameformulieren.

De boeken van deze Boekbabbel:
* Andrea Wàyne von Königslöw - Zo

zit dat! (A -prentenboek)
* Gunilla Linn Pearson , Allis & Ann

(B-boek)
* Koos Meinderts - Kuik en Vark en

de verdronken maan (A-boek)
x Willem Wilmink - Ali Baba en de

veeÍig tekenaars (J-boek)
* Nick Butterworth - Mrjn knuffels en

ik spelen versroppertje (A-
prentenboek)

x Diet Verschoor - Het fluisterpotlood
(B-boek)

* Joke van Leeuwen - De wereld is
krom maar mijn tanden zijn recht (B-
boek)

* Peter Jan Rens - Carlo met zijn grote
kop (C-boek)

Edith Bayens

Bibliotheek Doorwerth

TE KOOP

Degelijke lichtgroene "pepino "

kinderfiets geschikt vanaf 4 jaar
tlm 6 a 7 jaar. lnlichtingen
Beeklaan 19 tel. 3334380
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