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De zomer wil niet zo vlotten. Misschien dat dat de reden
is, dat veel mensen achter de toetsen gekropen zijn. In
ieder geval hebben we moeite moeten doen om het er
allemaal piekfijn in te kr4gen. We denken dat we daar
redelqk in geslaagd zijn. Het is dan ook een weekje later
geworden, dan we gepland hadden, maar hier is hrj dan:
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Frank en

VTU

gezegd

Wist u dat astma bronchiale een aandoening is die in Nederland voor
komt in een frequentie van 3 per 1.000 inwoners? Dat onder astma
bronchiale een spastische vernauwing van de bronchioli in acute
aanvallen enlof chronisch met verergeringen wordt verstaan? Dat de
pathologische veranderingen wisselend zijn, de obstructie in het
begin uitsluitend een gevolg van bronchospasme is, er later oedeem
ontstaat en dat er zich infiltraten kunnen ontwikkelen (met een hoog
percentage eosinofiele cellen)? Wist u dat er ook hypersecretie van
mucus optreedt? Neen?

je

0p zoek naar 'n complete
ziektekostenue rze ke ri n g?
Als zorgverzekeraar bieden wij onze cliënten graag een zo goed moge-

lijke zorg. Iedereen in de regio Zuidoost,Utrecht en Gelderland kan
bij ons een goede ziekenfondsverzekering of pafticuliere ziekrekosrenverzekering afsluiten, tegen gunstige premies. Ook voor reisverze-

Dan spijt het mij zeer, maar dan bent u
niet geschikt om te mogen collecteren
voor het Astma Fonds. Iets dat ik enkele
weken geleden wel heb gedaan, om zo
mijn bijdrage te leveren aan deze maat-

medemens...

keringen, spaar- en pensioenverzekeringen kunt u uitstekend bij ons

Tip 1: laat u zich uitgebreid informeren
over de ziekte/aandoening waarvoor u

terecht. Voor bedrijven hebben we aantrekkelijke collectieve verzeke-

schappij waarin slechts de zon voor niets

gaat collecteren. Of het nu voor de Hart-

opgaat. Tja, de één wast demente bejaarden, anderen ketenen zich vast aan
de poorten van een kerncentrale en ik
collecteer. En dat ik dit vrijwilligerswerk (want dat is het, geld verdien ik
met schrijven) serieus neem, mag blij-

stichting, het Kankerfonds of geldwerving voor diabetici is, zorg dat u alles
weet over nierstenen, chemotherapie of
bloedsuikerspiegel. Zo voorkomt u

gevraagd iets te betekenen voor

zieke

namelijk moeilijke vragen aan de deur.
Voor Jantje Beton of de Dierenbescherming is het handig als u in bezit bent
van een kind cq huisdier.

ken uit het begin van dit stukje. Collecteren is meer dan met een rammelende

ringen tegen ziektekosten en Arbo-diensten.

Bel uoor informatie: t0261 3 345 345.
Hoofdkantoor: Dooruerth, Houtsnip laan l
RZ R-ta in h e ls : Aa lten,

Arnhem,

bus langs de deuren gaan! Collecteren is
een vak, dat slechts door goed opgeleide
mensen uitgeoefend kan worden. Collecteren is niet alleen maar geld innen, no
sir, collecteren is ook entertainen, informeren en epibreren(!).

Tip 2: collecteer op een tijdstip dat u
zeker weet dat er iemand thuis is. Bijvoorbeeld tijdens het avondeten, of 's
avonds om acht uur tijdens Goede Tijden, Slechte Tijden, of om zes uur 's
ochtends voordat de mensen naar hun
werk gaan...

Helaas krijg ik nog te vaak collectanten
aan de deur die van toeten nog blazen

weten. Die doen maar wat. Verkeerde
tijd, verkeerde kleren en slecht geïnformeerd. Daarom heb ik maar wat "gul-

h.I.P
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Muijlwijksnaat 246;

Arnhem (Poli-Zuid), Marga Klompélaan 6;
Culemborg, Stationssingel 24; Doetinchem, Julianaplein 59;

Doorwerth, Houtsniplaan

l;

Ede, Hermenshoek 2;

Tiel, Oude Hauen 73;Wenendaal, Parallelweg l/l;
lVageni ngen, B ergs

traat 2 0.

Tip 3: nooit de voet tussen de deur!
Tip 4: Zorg dat u bekend bent mer alle
smoezen die de mensen ter plekke verzinnen, zoals: "ik heb net een girootje
overgemaakt" of "goh, ik heb m'n portemonnee niet bij me". Een mooie is

den regels" opgesteld. Enkele tips om de

kwaliteit van het collecteren naar een
hoger plan te brengen. Doet u er uw
voordeel mee, want .je wordt maar zo
)

ffiZffiq
hart u00r z'n omgeuing.

De zorguerzekeraar met

ook "ik ben net van vakantie terug, dus
ik heb alleen tnaar Griekse Drachmen in
m'n zak!" Blitf vrienclclijk lachen, kijk
de mensen recht in de ogen voor de
duur van zo'n twee seconden en draait u
zich dan om. Zo verlaat u altrjd als
winnaar het tuinpad, de ander achterlatend in grote vertwijfeling: "hij gelooft
me niet!!"

van blijdschap tot diep in de nacht wilr
kwaken. U kunt uw geluk niet op, vooral ook orndat de buurt waarin u woont
vol zit met begrijpende, liefdevolle
mensen die hun hart op de juiste plek
hebben zitten waar het respect voor alles
wat om hen heen leeft betreft. Groot is
dan ook uw kikkerleed als blijkt dat die
aardige "buren" gif in uw zorgvuldig
uitgekozen biotoopje strooien! Namens
de kikkers van Heveadorp (want Íja, ze
kunnen niet voor zichzelf spreken) veroordeel ik deze gifstrooi-aktie ten zeerste en hoop ik dat de strooiers gestraft
worden, op welke wijze dan ook!

Tip 5:

collecteer altijd in uw eigen
buurt. Mensen voelen zich dan verplicht
om toch iets te geven, alleen omdat u
het bent. Stel je voor dat je niets geeftl
Dan weet het gehele dorp het de volgen-

Autocentrum
PETER B0EKH0RST v.o.f.

Autoschade en onderhoudsbedrijf
tevens levering van nieuwe- en
gebruikte auto's

ffiBou

de dag...

Nog even dit (2):
Met verbazing heb ik in het weekend
van I en 2 juni jl. een bont gezelschap
van fietsende sporters aan mij voorbij

Tip 6: Ga nooit bij de mensen naar
binnen, maar blijf bij de voordeur staan.
In een buurt waar u iedereen kent wordt
het vaak al gauw gezellig. Zo gebeuren

zien gaan. Nu heb ik niets tegen fietsen,
sterker nog, ik mag het zelf graag doen,
maar ik blijf altijd keurig op het fiets-

er zaken waar u eigenlijk niet voor
kwam. Zo herinner ik mij een collectesessie

die een nogal vrolijk

pad. Echter, toen ik nietsvermoedend
door onze prachtige bossen wilde wandelen in dat bewuste weekend, werd ik
bijna vermoord door een peloton kreunende en steunende mountainbikers die
klaarblijkelijk mijn aanwezigheid op
"hun" parcours, middels enkele ferme

karakter

kreeg, omdat ik bij meerdere mensen
werd uitgenodigd voor een glaasje wijn.
Uiteindelijk vervolgde ik zwalkend rnijn
route, dingen roepende als: "heeft u nog
wat over...hips...voor de kinderbestrijding?" Niet goed voor u, en zeker niet
voor de buurt...!

Tel: 026 - 33 404 69

b.g.g.:0318 - 51 00 'l'l
Klingelbeekseweg 54 b

Fax: 026 - 33 4 1001

6862 VT Oosterbeek

Autotel: 06-529431 00

Wij zijn gespecialiseerd in alle sooÉen autoschadeherstellingen. 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.

krachttermen, veroordeelden. Zljn onze
wandelpaden nu ook al Íietspad geworden? Geeft het Gelders Landschap of
wie dan ook zo maar toestemming om
onze prachtige bossen door een groep
randdebielen om Ie laten ploegen. Terwijl ik als ik mijn hond per ongeluk los
heb lopen (ik heb geen hond) er direcr

Schone kleding en een verzorgd uiterlijk
spreken voor zich.

Veel succes!!
Frank P. te H.
Nog even dir ( l):
Stel, u bent een kikker. Na maanden van
trekken en paren komt u uiteindelijk uit

een proces verbaal volgt?

Ik durf te

beweren dat de schade die mountainbikers aan de natuur toe brengen aanzienlijk groter is dan de hondedrol verder van het pad verwijdert dan de aanlijnriem lang is...
Is dat geen mooie zin?

om uw eitles in een mooie vijver tot
leven te laten komen. U bent zo blij en
gelukkig dat u en uw kikkergezin in
Heveadorp zijn neergestreken dat u wel

-4-
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Toch zijn

Workwear, streetwear, hardware. We hebben het hier over de
trendy modebeleving van de jeugd die van hip hop, rap en MTV
houdt. En van snowboarden en skaten. Mode als uiting van je life
style: je interesses en bezigheden bepalen je kledingkeuze. De man
die helemaal thuis is in deze swingende, trendy wereld heet Jan
Schrijver (37). Hij ontwerpt en verkoopt een streetwearcollectie
onder zijn eigen modelabel G-sus.

hij in de Spijkerbuurt in Arnhem. Zo'n
zeven jaar reed hij één à twee keer per
week op en neer. Voor zijn Parijse

Met twee eigen winkels in Arnhem heeft
Jan Schrijver, samen met twee partners,
een eigen plek in de modewereld veroverd. Zijn mode voor de jeugd van de
jaren '90 slaat enorm aan. In de muziekclip "Alles of Niets" draagt één van het

De combinatie kleding en sportattributen

(hardware) wordt al veelvuldig toegepast. Het bijzondere van Jan's opzet is
dat hij beide onderdelen gesplitst heeft.
G-sus verkoopt kleding, Heavens Playground (winftel nummer twee, ook op het
Eiland in Arnhem) hardware. Dit alles
voor een jong en trendy publiek.

GTST-dames ("Dat donkere type",
verduidelijkt Jan) een plastic pakie van
G-sus. Zij is niet de enige. Binnen twee

jaar heeft G-sus een flinke marktpositie
opgebouwd. Zijn merk is niet alleen een
succes in Nederland. Ook Duitsland,
België en Japan werden veroverd. Na
jaren van mode-illustraties maken en
trends en ideeën op modegebied aan
bedrijven verstrekt te hebben, besloot
Jan daar zelf iets mee te gaan doen. Een
eigen merk dus. "Eigenlijk het stomste
wat je kunt doen", aldus Jan.

Hoe komt Jan aan die naam, vraag ik

mij af. "Het komt uit de hiphop

rapscene", vertelt

beginnen met een G,

ware-winkel.

Met vier G-sus collecties per jaar en de
zorg voor ziin winkels, leidt Jan een
druk leven. Je vraagt je af hoe het kan.
Toch werkt hij daarnaast nog.eens acht
maanden per jaar in Voorschoten, waar

hemse Eiland, verkoopt streetwear zonder hardware. En dat is het nieuwe

uw

en

namen
die letter heeft iets

magisch". Het is in ieder geval een
naam die iedereen kent, want je spreekt
het uit als "Jesus" in 't Engels: dzjiezus.
Hoewel er dus geen sprake is van een
bijbels tintje, koos hij toch voor de naam
"Heavens Playground" voor zijn hard-

Als je ziet wat er in korte tijd bereikt is,
zit hij er met deze uitspraak helemaal
naast. Zijn winkel G-sus, op het Arn-

eraan. (Hier haakte

Jan. "Veel

verslaggever

even volledig af.) Ter verduidelijking:
"streetwear is kleding voor de jeugd,

hU voor het bekende sportmode-merk
O'Neill achter de computer bedrukkingen ontwerpt. Voor t-shirts, sweaters,
labels, kortom alle kleding waar een
plaatje of tekstje op staat. Veel woon-

met een nieuwe invalshoek vanuit de
sport. Het gaat, bU voorbeeld, nog
steeds om dezelfde spijkerbroek, alleen
is de beleving anders", aldus Jan. Weg
met het ruige Amerikaanse cowboyimago, met deze spijkerbroek ben je een

werkverkeer dus. Daarbij komt dat het

G-sus hoofdkantoor annex
gevestigd

hiphoppende skateboarder.

is in

naast de deur.
-6-

Amsterdam,

magazijn
niet

ook

aÍ-standen

waar

z'n

hand niet voor omdraait. Vöör G-sus en
O'Neill, werkte hij in Parijs en woonde

werkgever Promostyle, een bedrijf waar

trends voorspeld worden, vervaardigde

hij modesilhouetten. "Mooie vrouwtjes
en meneertjes in pakjes", versimpelt
Jan.

Het vak heeft hij geleerd op de Arnhemse kunstakademie, waar hij in '85 afstudeerde als mode-illustrator. Net afgestudeerd kon hij aan de slag bij het bedrijf

Mitchell Report, naar Jan dacht gevestigd in London. Toen hij al ja gezegd
had, bleek het tot zijn grote verbazing in
het Amerikaanse Los Angeles te zitten.
Anderhalf jaar werkte hij in Hollywood,
waar hij forecasting reports (trendvoorspellingen) moest maken voor Amerikaanse Bijenkorf-achtige bedrijven. Hij

kreeg een huis met zwembad op de
grens van Beverly Hills (de Rijnlaan van
LA, zullen we maar zeggen) en Hollywood. Veel jet-set feesten en beroemdheden. Hij werkte mee aan een clip van
de Pointer Sisters en voetbalde met de
Simple Minds.

*{-

Professioneel ondergedompeld in een
jachtige wereld, vormt de thuisbasis in
Heveadorp een goed tegenwicht. Met

!

echtgenote Ellen en hun drie kinderen

waardeeÍ

hij het bepaald niet

hectische

leven in Heveadorp. Geboren en getogen
in Heteren, aan de andere kant van de
RUn, zit hij bovendien vlak bij zijn
familie.
"Eigenlijk ben ik een zielige oude man.

Veel te veel bezig met de jeugd, een
subcultuurtje" , zegÍ Jan. Als-ie slim is,
bltjft hij dat nog een hele tijd doen!
Jorien Joustra

1

Kikkers en padden
Zoals we allemaal wel weten moeten we zuinig zljn op onze natuur. Zeker als we in een
dorp wonen als het onze. Om onze flora en
fauna te beschermen gaan we zelfs zover, dat
er wegen voor worden afgesloten en doorgangen met slagbomen worden versperd. Dat
daarbij dorpskernen extra belast worden met
verkeersdrukte en dat de veiligheid van de
jonge kinderen in het gedrang komen zal de
groepering die er zelf geen last van heeft een
zorg zljn.
Maar nu komen we op het punt van last
hebben. We weten allemaal dat de natuur zich niet laat dwingen. Dit gaat ook
op als men in het bezit is van een tuinvijver. Je kunt daar geen bordje plaatsen
welke diersoort wel of niet in je vijver
wordt toegelaten. Ook wij worden regelmatig bezocht door een grijze gedaante
in de vorm van een reiger. Deze gaat

bezig met de voortplanting. Dit gaat dan
soms gepaard met een behoorlijke dosis
gekwaak. Het is begrijpelijk dat dir voor

de één hinder en voor de ander last
Als mensen zoyeel hinder of

betekent.

overlast van deze (onze) dieren onder-

vinden kan, met alle respect voor elkaars gevoelens en beleving, een bevre-

digende oplossing voor beide parrijen

dan na een maaltijd (kosten rond de
honderd gulden) even zo vrolijk weer
"op de wieken". Het beest kent geen
verschil tussen een vis die gekocht is, of
een vis die in de vrije natuur voorkomt.
Dit geeft ons dan ook niet het recht om
het schuldige dier af te schieten (ook dit

worden gezocht.

Het blijkt, dat er binnen onze gemeenschap figuren rondlopen die het nodig
vinden om zonder enige aanleiding mensen schade te berokkenen. Een schade
die zich, naar het zich op dit moment
laaÍ aanzien, aardig in de papieren gaat
lopen. In ons geval heeft men namelijk
gebruik gemaakt van een dermate sterk
vergift (u leest het goed), dat'bijna alle
vissen zijn doodgegaan. De rest is in
zoverre beschadigd dat deze alsnog bij
niet herstellen, moeten worden gedood.
De opzet de kikkers en padden de mond
te snoeren, heeft voor hen helaas, zijn
doel gemist.

dier is beschermd).

Welnu, wij hebben als buurtbewoners
ook een recht. En dat is het hebben van
een hobby. Onze hobby bestaar uit het
hebben en houden van vissen. Deze
worden gehouden in buitenvijvers aan de
straatzijde. Daarbij streven we ernaar
om een echt stukje natuur te scheppen
dicht bij ons huis. Het blijkt dar we daar

in geslaagd zrln gezien het
plotselinge kikker- en paddenbestand.
Doch, net als andere dieren houden
kikkers en padden zich in het voorlaar
redelijk

terd (in dit geval door een vergift) deze
dieren direct het water verlaten. De onverlaten die de opzet hebben gehad om
deze beschermde diersoort op dergelijke
wijze te doden, kunnen niet of nauwelijks op de hoogte zijn van de leefwijze
vm deze dieren. Gezien de wet op de

V.O.F. VERHOLT
HOUTBLOKKEN

voor open haard
of kachel

bedreigde/beschermde diersoorten zullen
hier eveneens vragen bij gesteld moeten
worden.

HOOI en STRO

Als de rollen nu eens omgedraaid worden, en we gaan iedere persoon met een

hobby die een ander niet aanstaat op

CONSUMPTIE
AARDAPPELEN

dergelijke wijze te lijf, zou het een enorme puinhoop worden. Want ook uw kat
graaft bij een ander in de tuin, of plast

diverse soorten
ook voor opslag

tegen de velgen van andermans auto.
Uw hond blaft wéI, en niet zoals u denkt
als u weg bent of werkt, dat de hond
rustig in zijn mandje ligt. Je zult maar
net nachtdienst hebben gehad! Dan
praten we nog maar niet over de hondenpoep op plaatsen waar men de hond

Jhr. Nedermeijer van Rosenthalweg
Oosterbeek Tel. 026-3334448

niet eens mag uitlaten.

Over deze materie kun je een boek vol
schrijven. Hoe kun je een ander het
leven zuur maken. Is dat de zin van het
leven?

Lopende het onderzoek wordt er door
ons een beloning uitgeloofd aan diegene
die tips of aanwijzingen kan geven die
leiden tot het bekend worden van de
dader(s).

Verder willen wij met dit schrijven de
dader(s) verzoeken om zo anoniem als
het gift in onze vijvers kwam, ook een

gift (minimaal / 150,-) op dezelfde
wijze in onze brievenbussen te deponeren. Dit ter vergoeding van een deel van
de schade.

Omdat kikkers en padden behoren tot de

groep amlibieën, kan men

er

vanuit

De "vijverbezitters"

aan de Beeklaan

gaan, dat als de waterkwaliteit verslech-8-

-9-
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Terugblikken en vooruitkijken

cn de zwcetbandjes aar.r het verzamelen?
Het is namel4k weer zo ver op zondag

Komen er steeds meer kinderen bU in het
dorp of worden de activiteiten van de activiteitencommissie steeds aantrekkelijker? Het is
ons in ieder geval gebleken dat, gezien de
enorme opkomst de afgelopen maanden, velen
het erg op prijs stellen als er regelmatig iets
georganiseerd wordt in Heveadorp.
lekkers dat aanwezig was. Het was
geweldig dat de ouders zich in grote
getallen aandienden om te rijden en te
begeleiden. Zo konden alle 38 kinderen
mee en keerde iedereen zonder kleer-

Het enthousiasme en de positieve reacties van u en vele kinderen maken het
voor de activiteitencommissie iedere
keer weer een uitdaginr: om er iets
moois van te maken!

scheuren weer huiswaarts.

Alvorens een blik te werpen op de grootste activiteit die met rasse schrede nadert, nog even een terugblik op de acti-

En nog niet zo lang geleden, namelijk

op 5 juni j.1., vond de 7e Nationale
Straatspeeldag plaats. In de brandende
zon kwamen maar liefst 165 kinderen
!!!, ja u leest het goed, bijeen om te
spelen. Er was van alles te doen zoals:

viteiten die al achter ons liggen.
Op 8 april 1996, Tweede Paasdag kwam
de paashaas zeker nier voor niks naar de

Huneschans.

65

stoepkrijten, schminken, de rommelmarkt en een grabbelton. Voor iedereen
was er een pannekoek en een glas,
inmiddels lauw geworden, limonade.
Maar dat kon de pret niet drukken. Het
was een gezellige, drukke, zonnige

Heveaantjes stonden

compleet met kleine mandjes in de aan-

slag om naar de nog kleinere eitjes te
zoeken. Wanneer voldoende eitjes waren

gezochÍ

kon ieder z'n witte volière-ei

gaan versieren. De plaids werden uitge-

spreid en de verfdozen

gebracht. Wist

u

in

gereedheid
wij zo-

middag.

overigens dat

veel getalenteerde paaseieren beschilderaars in het dorp hebben wonen? Het
viel voor de paashaas dan ook niet meer
om de mooiste eieren uit te zoeken.
Daarom vertrokken naast de prijswinnaars alle schilders met een aardigheidje

Als volgend jaar weer een straatspeeldag
wordt georganiseerd, doet de activiteitencommissie nu al vast een beroep op
uw hulp. We zouden graag mèer spelletjes en andere activiteiten willen doen,
maar het ontbreekt ons aan man-(vrouw-

naar huis.

) kracht om dit uit te zetten. Houdt het
in uw achterhoofd, we kloppen graag

Ruim een maand later vertrokken tien
auto's naar de meest kindervriendelijke
speeltuin van Nederland "De Leemkuil"
in Nijmegen. Ondanks de motregen
werd er volop geklommen, met het
treintje gereden en gegeten van al het

een keer

bil u aan!

VOORUITKIJKEN
Bent
-10-

u vast uw

snaren aan het spannen

7 juli a.s. vindt het ÍIEVEA

OPEN

Tot ziens op een van onze activiteiten en
al vast een goede zomer toegewenst
namens de activiteiten commissie.

TENNIS TOERNOOI plaats.
Jessica Janssen

Dus niet op 30 juni zoals in het jaarprogramma staat vermeld.
U hoeft geen goede speler te zljn, maar
wel een sportieve! De deelname-formulieren treft u spoedig aan in uw brievenbus.

En de knaller van het jaar is IIBT

DORPSFEEST OP 13 JIJLI 1996. Wij
zljn al druk met de voorbereidingen en
het beloofd weer een bijzonder vermakelijke dag te worden. Nu kan al vast ver-

klapt worden dat er een

Indonesisch

buffet, een prijsuitreiking door de wethouder (o.v.b.) en veel muziek zal z1jn.
Stel uw vakantie nog even uit en reserveer 13 juli vast in uw agenda. U ontvangt nog uitgebreide informatie over
het dorpsfeest.

%?

Z

i€
§

Heveaanse betrekkingen

D

Doorwerth is sinds 1 april een nieuwe winkel rijker: Hubo. Alhoewel nieuw? Tot deze dag was de
doe het zelf winkel aan de Cardanuslaan beter bekend als Houtland
van Gelder/Willemsen. Reden om
eens met de man van de Doorwerthse Hubo te gaan praten.
Hoe is Marcel (27 jaar jong) nou in deze
branche terecht geraakt. Vanaf mei 1993
hebben Marcel en Marianne samen met
de familie van Gelder de zaak gerund.
Marcel en Marianne hadden al langer
plannen om iets voor zichzelf op te zet-

Hubo (de eerste de beste!) is nu in handen van de familie Willemsen. In de
zaak met zeer uitgebreid assortiment
wordt u geholpen door Marcel, zijn
vrouw Nicky of zijn moeder Marianne.
Ook vader George is vaak op vrijdagavond en de zaterdag in de winkel te
vinden. Baby Chinouk is daarvoor nog

ten, wat wisten ze eigenlijk nog niet.
Toen ze de kans kregen om Houtland
(nu dus Hubo) over te nemen, hebben ze

iets te klein.

die gegrepen. Marcel had in het verleden al bij een Hubo "oude stijl" gewerkt. Daarnaast had hij ervaring opgedaan in een winkel van Rowi-parket.
Vanaf het begin was duidelijk dat ook
Nicky in de toekomst op de winkelvloer
te vinden zou zljn. Het is anders niet vol
te houden. De familie van Gelder heeft
Marcel en Marianne 3 jaar lang met

Marcel zegt daÍ de naam veranderd is,
omdat de naam Houtland niet meer aansloot op het assortiment. Men verkoopt
niet alleen hout, maar eigenlijk alles op
doe het zelf gebied. Waren er eerst 170

in

Nederland, van de
Hubo zijn er inmiddels al zo'n 300.
Hubo staat voor een goede prijs en een
goede service. Volgens Marcel kun ie je
Houtlandwinkels

raad en daad ter zijde gestaan. Geduren-

de deze periode waren zij wel steeds
minder in de zaak actief. Vanaf 1 april

met name door goede serviceverlening
(zoals gratis thuisbezorgen en op maat
zagen van bij hem gekochte artikelen)
onderscheiden in de markt. De naam
Hubo is een oude bekende, al heeft de
huidige formule weinig meer van doen
met de vorige. Vanaf 18 april wordt de

jl.

doen de Willemsens het alleen. Vanaf

januari dit jaar is Nicky ook in de winkel aan te treffen.

Op de vraag of het niet zwaar is om
gelijk als je er alleen voor staat de win-

naam Hubo gepromoot middels radio- en

TV commercials met een flitsend karak-

nen, we hebben dan ook naar de overgang toe kunnen werken. Daarbij had ik

het zwaarste deel eigenlijk achter de
rug, tot mei '95 moest ik naast werken
ook nog allerlei cursussen volgen."

Marcel kijkt de toekomst hoopvol tegemoet. "Wij hopen door goede advisering
en service een goede relatie met onze
klanten op te bouwen.

"

Richard van Oosterwijk

kel te moeten verbouwen, reageert Marcel nuchter. "De winkel had een opknap-

ter. De kreet die daarbij gebruikt wordt,
spreekt voor zich: "Hubo, de eerste de
beste". Het nieuwe logo oogt fris. Een

beurt nodig, wat dat betreft kwam de
Huboformule precies op tijd. Het is wel
veel werk, gelukkig hebben we er allemaal plezier in. Eind '95 wisten we al

zwarllgeel ovaal (met rood accent) waarin de naam Hubo prijkt.

dat de naam Houtland zou gaan verdwij-12-
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Interview met Joke van der Laan
Tijdens de laatste algemene ledenvergadering is
Joke van de laan tot erelid van oÍze bewonersvereniging benoemd. Na zich vele jaren voor ons
dorp te hebben ingezet, nam zij toen afscheid van
de activiteitencommissie. Zij vindt, dat jongere
mensen nu aan de beurt zijn voor het bedenken
en organiseren van activiteiten. Wie denkt, dat
Joke nu op haar louweren rust, heeft het echter
verkeerd.

bU het jureren bij turnwedstrrjden is
Joke nog steeds van de partij en de
vrijwillige hulpdienst kan op haar rekenen voor het vervoer van hulpbehoevenden. Op mijn vraag, of het niet erg veel
is, vertelt Joke dat ze waarschijnlijk ook
nog plaats gaat nemen in de locatieraad
van de Stichting de Bries.

Ik neem aan, dat nu iedereen begrijpt
waarom het bestuur van onze bewonersvereniging deze "duizendpoot", die zich
inzet voor onze gemeenschap, tot erelid
heeft benoemd.

Het viel dan ook niet mee om haar voor
een interview te pakken te krijgen, want
haar agenda is nog steeds overvol.

juli

Toen de renovatie voltooid was en ook
de nieuwbouw vorm had gekregen, was
er een nieuwe taak voor Joke wegge-

legd. Als afgevaardigde van de huurderscommissie nam zij samen met Coby
van der Molen plaats in het koepeloverleg. In het koepeloverleg zat ook een
afvaardiging van de belangenvereniging

in Heveadorp komen
wonen. De eerste jaren heeft zlj zich
vooral aan haar gezin en haar werk gewijd. Daarnaast zat zij in de oudercommissie van de school in Heveadorp,
waar haar dochter toen opzat. Na het
In

1957 is Joke

rietenkapwoningen

dreigde, werd er door de bewoners actie
gevoerd voor het behoud van deze woningen. Vanaf het eerste rnoment was

Joke

betrokken

bij

deze actie. Joke

enthousiaste dorpsgenoten. Uit deze
groep ontstond later de activiteitencommissie, waar Joke tot januari van dit jaar
ook weer deel van uit maakte. De slapeloze nachten voor het eerste dorpsfeest
heugen Joke nog goed, want het was
spannend of zowel het "oude." als het

vertelt, dat de huizen zich toen in erbarmelijke staat bevonden en veel huizen
waren zelfs onbewoonbaar verklaard en
dichtgetimmerd. Als de dag van gisteren
herinnert Joke zich de kraakactie door
studenten uit Wageningen. Deze actie

werd volledig gesteund door de Heveabevolking. Na moeizame onderhandelingen, waar Joke actief aan heeft deelgenomen, kon medio 1984 aan de renovatie worden begonnen. Maar toen was het
voor Joke nog niet afgelopen. Elke 14
dagen

zaÍ zij met de aannemer en

Karin Koppeschaar

van de premiewoningen en de belangenvereniging van de vrije sector koopwoningen. Het streven van dit overleg was
om een gezamenlijke vereniging op te
zetten. In de zomer van 1989 werd dat
gerealiseerd en bekroond met ons eerste
dorpsfeest op het speelveld. Dit feest
werd georganiseerd door een groep

sluiten van de Vredesteinfabriek, waarna

de afbraak van de

Joke, bedankt!

"nieuwe" dorp zou komen. Maar

lrft*LUV[I{

de

integratie bleek gelukkig een feit en deze
activiteit was goed voor een jaarlijkse
herhaling.

Dit

de

architect rond de tafel tijdens de bouwvergaderingen. Bovendien inspecteerde

voorjaar heeft Joke haar tweede

heupoperatie ondergaan, maar dat weerhoudt haar niet om haar bezigheden op
het dienstencentrum voort te zetten. C)ok

zif de bouwvorderingen.
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Plantenpraatjes

Nieuws van de Bewonersvereniging
}IOEZO SOCIALE VERNIEUWING ?
Hoewel velen van U er misschien niet zo veel
van merken, is er momenteel veel te doen in
en rond ons dorp. Ik geef U kort een overzicht:

taxussen, bladeren van de tomaat en de aardappel.

Op de goed bezochte Algemene Leden-

kaat. Wij sluiten ons als vereniging bij

vergadering hadden meerdere bestuurswisselingen plaats. Mark van Buuren,

deze groepering aan.

Aan activiteiten is

oud-voorzitter, en Harry Beuker, penningmeester, traden af. Beide heren
werden bedankt voor hun bijdrage en
inzet voor de vereniging. Met o.a. de
steun van Harry en Mark is onze vereni-

als penningmeester en Henriette Ver-

donk als normaal bestuurslid. Zij worden beide veel succes toegewenst. Ook
werd op deze vergadering het aftredend
commissielid, mevrouw Joke yan der

aan de problematiek rond

dendorpseweg. De gemeente Renkum
steunt ons standpunt dat het 's avonds

6

l0 bii l0

meter, met

een

een bedrag van 1.000 gulden, overhandi-

gen tijdens de middagborrel van ons
dorpsfeest, rond het tijdstip van half
vijf. Misschien is dit voor u een extra

onacceptabele

gevolgen heeft voor ons dorp. Voorlopig

moeten wij afwachten welk standpunt
het hoogste orgaan in deze, het KAN,
gaat innemen. Een aantal bewoners en
ondernemers rond de Benedendorpseweg
heeft een actiecomité in het leven geroe-

stirnulans om te komen.
Ik hoop U dan te mogen begroeten,

pen en laten zich steunen door een advo-

-l 8-

de Dolle Kervel terwijl deze plant bekend staat, zwaar giftig te zijn. Het vergif dat toen de top tien aanvoerde was de
gevlekte scheerling. Socrates werd zelfs
gedood met dit gif. Zelfs de onschuldig
uitziende bessen van het lelietje van
dalen bevat een gif dat inwerkt op het
hartritme. Dit geneesmiddel (gif) wordt
nog in de geneeskunde gebruikt door
hart- specialisten. Neem nou de taxus,
een boom/struik die veel wordt aangeplant op begraafplaatsen en plantsoenen.
Na het eten van de vrucht krijgt men last
van maagpijn, gevolgd door spierkrampen, en in het laatste stadium begint het
hart langzamer te werken tot de dood
een einde maakt aan dit moeilijke leven.

den. De vlier was daar een voorbeeld
van. Ook de jagers en de stropers gebruikten plantengiften om de dieren te

Bij de gemeente is in ieder geval wel

buslijn 6 en de afsluiting van de Bene-

ongemak tot een vreselijke doodstrijd.

Zoals reeds gemeld op de ALV, worden
pogingen ondernomen om een basketbal-

opgevallen dat er zïch zo het één en
ander afspeelt binnen ons dorp. Ik ben
dan ook best trots U te kunnen melden
dat de Aanmoedigingspnjs Sociale
Vernieuwing ons ten deel is gevallen.
De wethouder zal ons de prijs, zijnde

De verkeerscommissie heeft momenteel

behoort ook tot de familie van de nachtschadeachtigen. (Wat een mooi woord,
he?) Geiten genieten van de bladeren van

de Leemkuil waren een groot succes.

basketbalpaal tot stand te brengen op het
Heveaveld, direct naast de peuterspeelplaats. Wij worden hierbij gesteund door
de gemeente en mogelijk ook door organisaties als Kern met pit en Jantje Beton.

noemd tot erelid van onze vereniging.
Dit als blijk van waardering voor zowel
haar inzet in het verleden voor het behoud van het oude dorp, alsook in de
vereniging. Ik hoef alleen maar te refereren aan de vele uren achter het campeertafeltje op onze dorpsfeesten voor de
verkoop van de consumptiebomen.

Deze en vele anderen bomen en planten
kunnen bij gebruik effecten teweegbrengen die variëren van gering lichamelijk

Vroeger wisten de mensen meer van de
werking van de planten, wij zijn meer en
meer van de natuur vervreemd. In vroegere tijden werd bij gebrek aan insekticiden op de boerderij delen van planten en
bomen gebruikt om insecten te bestrij-

veldje, van

Laan, in de bloemetjes gezet en be-

stilleggen van buslijn

geen

het vinden van de 600 chocoladeeitjes.
Ook de groenbeurs en het bezoek met
ongeveer 40 kinderen aan de speeltuin

cieel solide vereniging. Toegetreden als
nieuwe bestuursleden zijn Tije Koning

vol

momenteel

gebrek. De paashaas had op 2'paasdag,
op de Huneschans, de poten vol bij de
beoordeling van welk van de 65 eieren
het mooist beschildert was. De kinderen
zelf hadden duidelijk minder moeite met

ging, inkl. de commissies, uitgegroeid
tot een werkelijk actieve en ook finan-

de handen

Zowel in het veld als in onze tuinen lopen wij door een rniinenveld
van vergif. Dit was de aanvang van een artikel over giftige planten.
ln het artikel werden ondermeer genoemd, lelietjes van dalen, irissen,

bedwelmen of te doden. Vanaf het begin
van het ontstaan van de mensheid tot het
heden werden plantengiffen gebruikt om
elkaar uit de weg te ruimen. Het plantenrijk heeft ze in soorten en maten. In de
geschiedenis der geneeskunde speelde ze

ook een belangrijke rol. De sterkte van
een soort gif is soms aftrankelijk wanneer het kruid geplukt wordt. De tijd van
het jaar kan belangrijk zijn. Er zijn soorten die 's-morgens niet giftig zijn maar
die tegen de avond een dodelijk vergif in
zich dragen. Neem nou onze tomaat,

Om te voorkomen dat paarden en runderen van de taxus aten werden ze dus op

voornoemde plaatsen aangeplant.

Het hout werd gebruikt om er bogen van

te maken. Het wonderlijke is echter dat
bepaalde gedeelten van de bes niet giftig
zijn. De vogels zijn er gek op. In het
oude Egypte werd een bestraffingsmethode toegepast die men "De dood van
de Perzik" noemde. Men werd gedwongen de pitten van de perzik te eten. ln
deze pitten, zo eveneens in pitten van de

sommige mensen moeten handschoenen
aandoen om te voorkomen dat ze een
geïrriteerde huid krijgen en andere mensen merken niets bij een aanraking. Er is

Namens het bestuur, Michel Koppe-

een keversoort die uitsluitend van de
voor ons dodelijke bladeren van een

schaar

nachtschadesoort

leeft. De

De

bijnaam taxus is "venijnboom".

aardappel

-
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kers, de abrikoos, de appels en de peren,
zit een stof, genaarnd blauwzr-rur. Deze
stof veroorzaakt de dood van he slachtoÍfer. De bladeren van de rododendron
zijn schadelijk voor schapen. De honing
afkomstig van de nektar van de bloemen

keizers, bediende zich van een gifmengster, genaanld Locusta, zrj had de twijfelachtige eerlrjkheid grote begaafdheden
te hebben op farmaceutisch gebied. Om

de giffen uit te proberen werclen de slaven als proefl<onijnen gebruikt. Het was
bij de konijnen af. Het vergif dat toen de

heeft nare gevolgen voor de mens. De
biien hebben geen last van de giftige
stof. De prachtige goudgeel bloeiende
gouden regen heeft peulen die op erwten
lijken. Deze zijn in trek bij de kinderen.
Maar ook deze zijn giftig. Speenkruid,
een veel voorkomende voorjaarsbloeier
in onze bossen, bevat eveneens alle ranonkelachtigen, een giftige stof. De

top tien

de

gevlekte

scheerling.

Ook het vingerhoedskruid, de kerstroos
en de ons bekende slaapbol, beter bekend

onder de politienaam Papaver-Somniverum scoorde hoog op de lijst. Ik ben
eigenlijk dom bezig, want voor collega's
die op bevordering zitten te wachten is

boterbladeren behoren ook tot deze familie. Het gif geeft een branderig gevoel
op de tong. Bij het eten van grote hoeveelheden is levensgevaar aanwezig. De
darmen kunnen deze stof niet verdragen
en verbranden. Dat planten giftig in het

dit een mooie tip.

Socrates, die ter dood

veroordeeld was, omdat

hij zich vergre-

pen had een jongeling, vroeg aan

de

scherprechter, toen deze hem de giÍbeker
overhandigde "Wat moet ik doen?" De
rechter adviseerde hem: "Drink, loop
rond tot je moe wordt en ga dan liggen"

verleden vele doden op hun geweten
hebben is bekend. Ook in deze moderne

Toen Socrates enige tijd had

tijd worden er mensen gedood met plantengif. Sommige vergiffen laten geen

gelegen

stak een gevangenbewaarder Socrates in
zijn voetzolen om te testen of de verlam-

sporen na in het lichaam en de dader zal
meestal vrij uit gaan. Het gemak waarmee in het verleden bepaalde vrouwen
om geld trouwden orn zich vervolgens
zo gauw mogelijk van hun echtgenote te
ontdoen, bezorgden de drankjes die voor

ming zijn werk al deed. Socrates voelde
niets. Vlak voor hij stierf vroeg de filosoof een haan te mogen offeren aan de
god Aslepous. Het was een dankoffer,
een erkenning van het feit dat de dood
een geneesmiddel voor het leven was.
Kort daarop stierf hij. Een filosoof waardig. Ook bij uitzichtloze liefdèsaffaires
werd gegrepen naar plantengif. Het gif

dit doel werden

aangeschaft de naam
"Poudre de Succession" oftewel poeders
voor overerving. Dit werpt ook een inte-

ressant

aanvoerde was

licht op het bekende Hindoe

gebruik, genaamd Suttisme. De weduwe
moest tegelijk met haar overleden echtgenoot verbrand worden. Opmerkelijk
was echter dat na het invoeren van dit
gebruik de mannen lang bleven leven.

derpaar dat hun jongen. die gevangen
waren en in kooien zaten. het kruid te
eten gaven. Wetende dat de dood vaak te

prefereren

is boven

levenslange opslui-

wijnadviseurs - wijncommissionairs - wijnimportcurs

ting.

"De Hezenakke/ Piete6bergseweg/Hazenakke14
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Een erg verfijnde methode om je vijand
uit de weg te ruimen werd omstreeks de
Middeleeuwen uitgevonden in Venetië.

026 " 333 68
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des doods. Het was een prachtig versierde ring. In de versierselen zat een knopje
verborgen. Als men het knopje indrukte
sprong er een scherpe naald uit een klein

rekening met uw persoonlijke smaak en
voorkeur, omdat afgaan op benaming,
jaartal of etiket niet het enige is, waar u bij
uw wijnaankoop op moet letten.

gifkamertje, tevoorschijn. Dit wapen
werd gebruikt als men zijn vijand een
hand gaf. Het geliefde langzaam werkende gif was een aftreksel van de Alruin.

Het slachtoffer stierf onder de meest
afgrijselijkste pijnen. De heren van de
staf hoeven echter niet bang te zijn dat
ze

kunnen mij met een gerust hart de hand
schudden bij mijn verjaardag of andere
gelegenheden. Als adjudant Mulder mij
niet vertrouwt kan hij mU op mijn verjaardag wel een vrije dag geven. Ik ben

de 26' januari jarig. Mulder ik bedoel
het echter niet zo kwaad, "Geef me de
vijf'. In een volgend nummer van dit
blad zal ik u verder vertellen over mijn
goeden vrienden de bomen en planten.

VOS DE GIFMENGER.

dat Romeo innam toen hij dacht dat zrjn
geliefde Julia dood was, was gemaakt uit
het sap van de ons bekende Monnikskap.
Er bestaat een legende over een plant die
bekend staat als het "kruid van maria".
Dit werd gebruikt om vogels te doden.
De legende verhaalt over een vogelou-

Vrouwen........... Je kunt ze toch niet
missen. Nero en Claudius. de Romeinse

-20-

u,

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

Het was Annelo della morte, de naald

ik mijn technieken ga bekwamen. Dus

*
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Baby Bulletin

Hevea vooriaarsrit 19 mei 1996 D.V. (Dick Volente)

Wrl feliciteren de lamilie Kortenhorst met de geboorle van Karlijn Elsbeth

Ondanks de slechte weersvoorspellingen voor 19 mei (aanvankelijk 40%
maar op zaterdag reeds gestegen naar
60oh neerslag met onweer in het oosten des lands) verschenen er rond de

klok van half 11 toch nog zo'n 12
motoren (11 bestuurders, I bestuurster en 5 passagiers) bij het startpunt
"De Valkenier".

L.

Dankbaar en tllil zijn wii
met de geboorle van

De samenstelling van motoren was van
divers pluimage. De lichtste, maar zeker
niet de traagste, motor was van Bert (e
weet wel, die van de Bakker) met 360
cc. De zwaarste motor was van Hans (ie
weet wel, die van Bakker) met 1400 cc.

gelukt om zijn kudde bijeen te houden.
Onze kennis van de Achterhoek is niet
erg groot maar Dick en Peter hadden
veel moeite gedaan om een zo mooi
mogelijke route uit te zetten. Het weer
zat nog steeds mee: zon en nog geen
regen.

I

Kadijn Elsbeth
5 mei 1996

van de eerste Heveaanse motorrijders
was ziek thuis (tenminste, dat zei hij),
een 2' kwam afzeggen vanwege bezigheden elders en op de 3' werd tevergeefs

In Halle bij

gewacht.

Na de nodige koffie, thee, foto's en een
speech van Peter werd exact om I 1.00

uur met de rit

Marie José, Maarten en Jasper
Kortenhorst-van Beurden
lr. Munteíaan 60
6865 TE Heveadorp

aangevangen. Dick als
"Big Chief' voorop en Peter als "Bezemmotor" om achterblijvers de goede richting in te helpen. De rit ging via Oosterbeek richting Velp, daarna via Dieren
naar het Bronckhorsterveer. Bij Dieren
stond de eerste Harley al zonder benzine.

Terborg, Silvolde

zien'? Zend dctn het geboortekaartic nuar

het redactieadres met vermelding "publiceren".

en

daarna richting

Over het aantal geproduceerde decibels
zullen we het in dit verslag niet heel
uitgebreid hebben. Gelukkig zijn ze ín de
Achterhoek wel iets gewend, immers
Bertus en Tinus hebben hier indertijd
ook rondgereden op hun Norton en BSA
(En die lekken nog olie ook). Henk was
zo verstandig om met oordoppen in te
rijden. Hij had van tevoren al gezegd dat
hij al die rotherrie niet aan wilde horen.
Ondanks een aantal Harley's met open

plan te werken. Goede motoren, die
Harley's. In Bronckhorst werd (niet
volgens afspraak) de eerste sanitaire stop
Wij, de auteurs, denken met
aan grote zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, dat dit iets te maken heeft
met vrouwelijke passagiers.

gemaakt.

Wilt u uw geboortekactrtje gepubliceercl

de

Zeddam.

Later bleek de benzinekraan niet volgens

Marie-José en Kaíiln rusten van
12.00 lot '15.00 en na 21.30 uur

Café Nijhoff werden

blazen geleegd (en ook weer gevuld). Er
was daar ook gelegenheid om de tanks
van de motoren te vullen, maar die reden
die dag waarschijnlijk zuinig, er werd
niet getankt. Na een klein half uur ging
het verder naar Varsseveld, Westendorp,

uitlaten bleek Richard weer de rumoerig-

ste, iets om trots op te zijn...toch, of
niet? Voor de lunchstop belandden we

Tot l,;r:r was het opperhoofd Dick aardig

.,)
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"t3ii Kobus" in Zeddant. Wc waren iets
voor op het tiidscherna want Kobus was

net wakker en zwaaide ons vanaf

Deze bevindt zich nu in de Riln.

Aan de overzijde werd de schade geregeld. De bestuurder van de auto probeerde ook nog heel voorzichtig een oude

de

bovenverdieping (lees slaapkamer) tegemoet. Kobus serveerde de meest vreemde pannekoeken (van naturel tot shoarmapannekoek) en ingewikkelde thee. Er

schade, aan zijn spatbord, op de ongeluk-

kige te verhalen maar

bij het zien

van

was duidelijk op ons gerekend, maar dat
kan ook niet anders als je gereserveerd

zoveel aardige motormensen zaghij daar
toch van maar af. Het weer klaarde ook

hebt.

direct op en de kleren droogden snel.
Daarna via Gendt, Haalderen, Bemmel
richting Elst. We reden nog door verschillende plaatsjes in de Betuwe langs
de Linge en via Heteren weer terug naar
"De Valkenier", alwaar wii omstreeks
half 5 aankwamen. Hier weer koffie en
bier en een enkele borrel (voor de
schrik), foto's maken en nog wat napraten. Iedereen vond het een zeer geslaagde rit en een leuke dag.

Na ons bezoek

eerst wolken

"Bij Kobus" begonnen de

te

verschijnen boven de
Achterhoek, deze wolken waren zo.luist
nog gesignaleerd boven Denemarken.
We waren dus niet ongerust en bleven
optimistisch en er werden (bijna) geen
regenpakken aangetrokken. Motorrijders
zijn tenslotte niet van suiker. Als het zou
gaan regenen konden we alsnog stoppen... dachten we.". misschien.

De

De organisatie, Peter en Dick,

rit ging

verder via Kilder, hier kreeg
Dick een kleine aanval van verstandsverbijstering en liet ons wel 15 meter omrijden. Shit was dat, hier hadden we dus
niet op gerekend. Na Beek en bii Babbe-

rich begon het te

plenzen.

Dick,

De route, het tijdschema en de stops.
Vermeld mag worden dat dit op alle
fronten gelukt is. E,en reden temeer voor
rit weer te organiseren. De afgelegde afstand was precies
150 kilometer (+ l5 meter). Volgens een
doorgewinterde organisator een beginhen om de volgende

die

voorop reed weigerde echter te stoppen
want naar zijn inzicht zijn we geen wat-

jes. Een ieder was verplicht door

hadden

kosten noch moeite gespaard om alles zo
perfect mogelijk voor elkaar te krijgen.

te

rijden (kletsnat dus), maar die 15 meter
moest goedgemaakt worden op het tijd-

nersafstand. De volgende rit zal wellicht
iets langer zijn (met overnachting, kampvuur en misschien een wet-T-shirt contest).. en toen werden we wakker.

schema.

Vlak voor het veer bij Pannerden werd
door een enkeling het regenpak over de

Al met al

een zeeÍ geslaagde eerste
HEVEA VOORJAARSRIT, en unaniem
besloten voor herhaling vatbaar en mis-

natte kleren aangetrokken (niet doen,
dus!).

schien met nog meer deelnemers/sters.

Op het veer ontmoette één van onze
bestuursters, en als je goed hebt gelezen
weet je hoeveel bestuursters er waren,

Bert

een automobilist. Deze had vergeten zijn
auto op de zijstandaard te zetten waardoor zijn auto tegen haar motor aanviel.
Deukje in de auto, motorspiegel kapot.

&

Ramon

PS Foto's

gaarne

voor

nabestellingen

opgeven bij:

Peter Boltze, Ir. Munterlaan 44, tel.
3343001.
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Mooie plekjes zoals Heveadorp worden zeldzaam
eens T.V.? Ia, ik ook! Er zljn programma's die mijn
speciale aandacht hebben. Eén daarvan is "Blik op de weg". Wanneer
je beelden zieÍ van chauffeurs die snelheidslimieten aan hun laars
lappen, van de ene kant naar de andere kant van de weg zwalken en
met gevaar van andermans leven zonder verder te kijken dan hun
neus lang is kruispunten oversteken, dan zit je je te verkneukelen
wanneer ze door de politie worden gepakt en op een verbaal worden
getrakteerd. Net goed! Ze moesten 2e...(vul zelf maar in). Maar
...zijn wij zelf dan zo veel beter?

Kijkt u wel

Over "Blik op de weg" gesproken, in de

den door mensen die niet tot de "Heveanen" behoren. Elk jaar heb ik bewondering voor de groep bewoners die zich
een zaterdagmorgen de moeite getroosten
om zwerfvuil en -afval in ons dorp op te
ruimen. Maar de vraag komt bij mij op:
Wat kunnen wij, als bewoners van een

omgeving van ons prachtige dorp kunnen

ze er ook wat van hoor! Nou

wil ik het

niet hebben over snelheidsmaniakken en
oogklepfanaten in blik (nog beter: ingeblikt) maar over die mensen die met
oogkleppen op zich van de mooie natuur
niets aantrekken. U begrijpt het al? Onze
hond dient een paar maal per dag haar
baas uit te laten. Die baas ergert zich

prachtig dorp verscholen in de groene
Veluwezoom hier aan doen om dit te
voorkomen?? Suggesties worden gaarne
ingewacht! Of moeten we iets soortgelijks ontwikkelen als gebeurt met het
creëren van snelheidsbeperkende maatregelen? Ik durf de stelling aan dat, wanneer het niet lukt om de (agressieve)
mentaliteit van de weggebruiker te ver-

behoorlijk aan alle rotzooi die mensen
menen van zich af te moeten gooien
wanneer ze zich door de Veluwezoom
bewegen. Die ergernis richt zich vooral
op het blik. Sinds eind oktober vorig jaar
ben ik begonnen met het oprapen van
blikjes en deze in de daarvoor bestemde

Een mooi stukje vakrnanschap. Wie haalt

stort. Maar nauwelijks had rnen dat

ge-

het nou in z'n hoofd om met een hard

men zag kans om het beton uit

voorwerp die ronde hoek kapot te slaan?
Uit het bovenstaande zal het eenieder

daan

of

de gaten te halen!

duidelijk zijn dat
Ik weet niet welke instantie er voor heefl
gezorgd dat de oprijlaan naar de Duno
zo mooi gerestaureerd is maar het is een
lust om naar de bloeiende azalea's te
kijken. Des te schrijnender is het te moeten konstateren dat de onlangs gerestau-

of niet, maar in een half jaar
ik er al 184 (eén honderd vieren-

geloven

om het mooi te houden.

reerde toegangspoort weer door vandalen

onder handen is genomen. De poort is
weer voorzien van nieuwe stenen die in

Jaap

bestaand profiel zijn geslepen.

@o[lH*ffii*,

Nu ik toch in de pen ben geklommen
moeten me nog een paar andere dingen
van het hart. Het komt regelmatig voor

afvalzakken in vuilnisbakken in
brand worden gestoken. De verlichting
van de klokkestoel is al meerdere malen

dat

vernield en na de zoveelste vernieling
-26

behoorlijk

begaan

in wij met z'n allen mogen wonen.
Mooie plekjes zoals Heveadorp worden
zeldzaam. Laten we er met zijn allen
zuinig op zijn en eÍ zorg voor hebben

een veiliger verkeer te bevorderen.

tachtig) verzameld. U moet zich eens
voorstellen, een bult van 184 blikken!!
De meeste (ca 95oh) zijn van een bekend
biermerk, de rest van allerlei frisdranken.
Ik denk dat voor blikjes het tegenovergestelde geldt als voor snelheidsovertreders
in ons dorp. 80o/o zal wel gedumpt wor-

ik

ben met het prachtig stukje natuur waar-

anderen, snelheidsbeperkende maatregelen in de voÍrn van veel drempels, wegversmallingen e.d. noodzakelijk zijn om

bakken te deponeren. Tegelijkertijd ben
ik dan ook maar gaan turven. U zult het

heb

zijn de gaten maar rnet beton dichtge-

11

De Boekbabbel, oÍ-: is er nog iets leuks te lezen?
Nu Edith een tijdje ergens anders werkt,
zal rk proberen om deze boekbabbel te
vullen. Dat moet niet moeilijk zijn met
zoveel mooie, nieuwe boeken om me
heen. Ik zal me even voorstellen.
Ik ben Bart van Helvoort en ik werk sinds
9 april in de bibliotheek van Doorwerth.
Mijn leeftijd : die zeg ik niet

toch de lieveling van de hele konijnenfa-

(kom maar raden)

milie is, kun je zien in dit

Mijn woonplaats: Nijmegen
Tot I juli kunnen jullie mij aan het werk
zien in Doorwerth.

hartverwarmende prentenboek.

*

Paultje per ongeluk
ger (A-prentenboek)

-

grappige,

Brigitte Wenin-

Vanmiddag ga ik samen met mtjn
vriendje Gijs houten bootjes laten varen
in de beek, denkt Paultje blij, en hij
springt uit ziin bed.
Zoef-zoeÍ1. In een pootomdraai heeft
Paultje zijn vacht gewassen en zijn bed

opgemaakt.
Daarna gaat

hij ontbijten, en zo komt

het

hij weer eens als laatste weggaat uit
het konilnenhol ...
dat

Konijn Paultje is een beetje onhandig.
gebeuren steeds ongelukjes als

Er

Katten en honden spelen de hoofdrol in
een groot aantal verhalen uit de bundel
vrolijke verhalen die "Een hond als behanger en andere voorleesverhalen rr
heet.
Er staan in totaal 34 korte voorleesverha-

len in deze bundel, voor kinderen van 3
tot 8 jaar.
De verhalen zijn o.a. van Burny Bos,

"stom-

maar weer goed komt als

spijt

me".

hij zegt:

"Het

Trakteren op school

-

Een hond als behanger en andere voor-

leesverhalen ...

Ben

je jarig en wil je

weet

je niet wat

trakteren maar

?

"Trakteren op

Hoe Paultje overal sporen van zijn onschool".
handigheid achterlaat, en uiteindelijk In dit leuke boekje vindt je allerlei idee-

een schakel van

een

Het is weer bijna zomervakantie.
Een prima tijd om eens lekker te gaan
lezen (er is toch niets op televisie!)
In de bibliotheek zijn veel boeken over
landen waarje naar toe kunt gaan.
Zo kun je bij de jeugd studieboeken (in
de kast bU K4 met vlaggensticker) boeken vinden over Frankrijk, Duitsland en

Tot slot wil ik jullie namens alle medewerkers van de bibliotheek vast een hele
prettige, hopelijk zonnige vakantie wen-

nog veel meer landen.

sen.

Heb

nen ze -ie er meer over vertellen.

Wil je gewoon lekker spannende boeken
lezen, kijk dan op de speciale tafel die
de hele maand juni vol ligt met spannen-

Bart van Helvoort
Bibliotheek Doorwerth

Ga je niet met vakantie of niet de hele
tijd, dan kun je van 19 iuni tim 28 augustus meedoen met het LEESPRO-

GRAMMA.
Dit jaar is het thema: PAK JE KOFFER.
Alle boeken die gaan over reizen doen
mee.

Hou je van reizen? Van uitstapjes
logeren gaan?

droom

je nog vragen?

Kom dan naar de bibliotheek, daar kun-

of uit

je wel eens van een grote

Zo werkt het:

...

is

Als jullie allemaal meedoen hangt straks
in de bibliotheek in Doorwerth misschien
wel de langste ketting!

Sonja van de

*

Hiep, hiep, hoera

Iedere strook

Rhoer (studie volwassenen)

Of

Kijk dan in het boekje

-28-

*

eerr

sticker voor op je kaar1.
ketting.

wereldreis?
Doe dan mee met het leesprogramma.

merd".

Hij moet alleen leren dat alles niet zo-

In ruil voor een strook krijg je

Hetty Heyting en Jacques Vriens.

hij in de

buurt is. Maar Paultje is geen

mag

Van berecakejes tot gezonde traktaties.
AIle recepten zijn snel, gemakkelijk,
feestelijk en niet duur.

de boeken.

"Wat is het een prachtige dag!"

je zo'n strook inleveren.

ën voor traktaties.

Vraag in de bibliotheek een deelnemers5 dikke, dunne of mooie

kaart en lees

boeken over reizen.
Op de deelnemerskaart zitten stroken.
Elke keer als je een boek gelezen hebt,

-29-

Inbraak en inbraakpreventie

Resto recensie

ïMm- ffi

In

deze rubriek worden restaurants besproken die door redactieleden met een
bezoek zijn vereerd. Helaas dienen redactieleden wel zelf de rekening te betalen.

Ons gezin heeft zich al diverse malen het
eten van juffrouw Tok goed laten smaken. Kenmerkend voor dit restaurant is

die dit restaurant kenmerkt zijn de prijzen ook zeer gezellig. Boeren Brood Bol
f 3,50, het hoofdgerecht,Kip Piri Piri
kost / 10,75. De tomatensalade J 3,50.

de ongedwongen sfeer. We hebben er
overigens al menig Heveaan mogen

U ziet het voor nog geen
een komplete maaltijd.

begroeten.

gaat het hier om een restaurant dat zich
gespecialiseerd heeft in kip.

wijze: Kip Piri Piri. Lekker pittig gekruid half haantje op een houtskoolgrill
bereid. Dit alles wordt geserveerd met
eigen gemaakte patat. Daarnaast ziln er
een aantal salades te verkrijgen. Met
name de tomaten salade kan ik u aanbe-

20,- heeft

u

Mocht u eens een keer de boel de boel
willen laten en lqkker en ongedwongen
willen gaan'dtà, dan kan ik u dit restau-

Zoals de naam al doet vermoeden (Tok)

Niet zomaar kip, nee bereid op portugese

I

'^' '"1'uTlorïfit'
Aoeron

Brod

Bol {BBA) m€r
.,

3.S

/

4.50

llictr,c qecic
I 1075
'

velen.
',

I'in

{

Voordat u zich op al dit lekkers stort wil
ik u aanraden om eerst een Boeren
Brood Bol (BBB) te nuttigen. Dit heerlijke warme broodje wordt genuttigd met

versó tdÈs
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Per qtas

Het restaurant kenmerkt zich verder door
de aanwezigheid van kinderen. Het is
hier een waar kinderparadijs. Buiten het
(kinder)-menu is er een speciale kinder-

/

3s

50

25.0a
25.@

125.w

/

4,0O

I

s.z5
J 5.25

#ï*;ffi

De kinderen kunnen hier kleuren,lezen
en video kijken. Buiten de gezelligheid
-30-

dorp terugkomen. Het is dus raadzaam
om je eigen opstallen kritisch te (laten)

bekijken en zonodig verbeteringen in
hang- en sluitwerk aan te brengen. Gebiedsagent Boer kan daarvoor te hulp
geroepen worden (tel. 33 44444). "De
deur staat nog steeds open voor advies",
zegt hij. Naar aanleiding van het interview met hem in een vorig Heveaantje is
hU op vijf adressen wezen kijken. Dat
zullen er nu wel meer worden. verwacht

in vrije vertaling zijn geruststellende

Wel wijst hij erop dat de inbraak in de
woning aan de Dunolaan gepleegd moet
zijn door professionele lieden, gespecialiseerd in woninginbraak. Dat zie 1e aan
de gehanteerde methode. Een doorsnee-

Jorien Joustra

dief hanteert ruw een schroevedraaier,
een professional gebruikt een boormachine om zich de toegang tot het pand te
verschaffen. Door gaatjes te boren bij de
vergrendeling van het raam kan met een

dun ijzerdraadje de sluiting geopend
worden. Inbraakwerende scharnieren,
dievenklauwen en een bijzetslot kunnen

llaguechl
Cacao-ht
Caramelbt

hoek ingericht.

Erik Boer bevestigt dat er sinds begin
mei drie maal aangifte is gedaan. Ik
vertel hem dat ik het idee heb dat Heveadorp ongelofelijk onveilig begint te
worden. Hij is het daar niet mee eens.
Overal komen dit soort dingen voor en
met deze drie inbraken in ruim een
maand tijd zal Heveadorp nooit Nederlands onveiligste dorp worden, zo luidt

ik.

pttg gelrud haf
, op onzè houkkod
nd en ges€rueeíd

Zuid,erlaan (dag autoradio) en afgelopen maandag een inbraak aan de
Dunolaan. Toen ik er langs liep was de politie net klaar met het
sporenonderzoek. Drie lieve kleine gaatjes in een raamkozijn aan de
straatkant getuigden nog van het geslaagde bezoek van meneer de
dief en consorten. Even onze gebiedsagent Erik Boer bellen.

repliek.
tue. *t e
g?rdl voor,

'tooldgercchl
Í

Peter Boltze

l,xht

llooqeruchl

Het boevengilde heeft de afgelopen weken niet stilgezeten. Een
leeggehaald schuurtj e aan de Ir. Munterlaan, een autokraak op de

dit voorkomen.
Omdat de dieven één keer ongestoord
een woning konden binnengaan, bestaat
het risico dat ze nog eens naar Hevea-
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Hommels.

.TANDBM

In het stukje voor de kinderen in het vorige Heveaan-

Arbeidstoeleiding

tje heb ik wat verteld over de monnikskap en de
hommels die deze plant bevruchten. In dit stukje zal
ik iets meer vertellen over

E

allemaal
in het voorjaar. Vaak
zie je dan grote hom-

*

inpakwerk

Ze

*

drukwerk

.

van de deuren en ventilatiegaten.

*
*
*

mel hierdoor naar binnen kunnen.
Een demontabele bodem is handig
voor het schoonmaken van het kastje
aan het einde van het seizoen. Bedek
de bodem met ribkarton.

Bedek de kast met een glasplaatje
en toe (niet te vaak!) kunt
kijken hoe het ermee gaat. Bedek het

ruitje ten slotte met een

*
*

hun beurt om een nestplaats te zoeken.

houten

plankje of een graszode.
Plaats het kastje met de toegang naar
het oosten (tegen inregenen) en niet
in de volle zon.
Leg wat nestmateriaal in de kast,

bijvoorbeeld kapok (GEEN WATTEN!), droog gras of mos.

We kunnen die jonge koninginnen een
beetje helpen door een nestplaats voor
hun te maken. Hoe je dat moet doen,

je

I
5

t

*

=.?Èt s:i

sealen

SÈ5
-'È'

Veel plezier met het hommelnestkastje!
Namens de Groenclub,
llona Bruggeman.

ouders

Utrechtseweg 316
6862 BC Oosterbeek
Tel: 026 - 33 49 401
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Bedek de ventilatiegaten met gaas,
zodat er geen vijanden van de hom-

zodat je af

winteren. Het volgend voorjaar is het

aan

5rn

De afmetingen van de hommelnestkast
staan in de tekening en ook de grootte

nen zoeken een schuilplaats om te over-

is als je

3"

ë

Voor inlichtingen kunt u ons altijd bellen

meer eitjes, terwijl de nieuwe werksters
voedsel gaan halen voor de nieuwe larven. Als het einde van de zomer nadert,
komen er niet alleen werksters uit de
eitjes, maar ook jonge koninginnen en
darren. Een dar is een mannelijke hommel of bij. De darren en de jonge koninginnen blijven niet in het nest; ze vliegen als ze volwassen zijn uit. Buiten
paren de jonge koninginnen met de darren. Deze darren kunnen ook uit andere
nesten komen. Voor de winter gaan de
darren dood en de bevruchte koningin-

handigste

.é

vraagt of die je even willen helpen.

ze werksters, want alle eerste larven zijn
vrouwtjes. Intussen legt de koningin nog

llet
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dit nest heeft ze eieren gelegd. Uit die
eieren komen de larven en die hebben
veel voedsel nodig om volwassen te
worden. Als ze volwassen zijn, worden

staat hieronder.
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rondvliegen.
Deze grote hommels

verzamelen dan stuifmeel en nectar voor
de larven. Elke koningin heeft een nestplaats uitgezocht. In
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zijn koninginnen.
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de hommel.
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