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Beste Heveanen,

Voor u ligt "'t Heveaantje" nummer 43, alweer de laatste
van dit jaar. Voor de gelegenheid hebben wij er ecn

extra dik en informatief nummer van gemaakt. Wlj
danken alle adverteerders, die het elk jaar weer mogelijk
maken ons lijfblad te blijven maken. In dat kader felicite-
ren we Frans en Ellen Boekhorst (adverteerder van het

eerste uur!) met de geboorte van hun zoon Thomas en

wensen hen alle geluk toe.

Rest mij niets anders, dan u prettige feestdagen toe te
wensen en alvast een gezond 1997.
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Frank en vrij gezcgd

December komt, we gaan lret weer helevcn,
we moeten aan het Sinterklaasgedicht.
Sta toe dat ik wat woorclen tot u dicht,
niet goede raad die ik u nrce wil geven!

Gocd ri.imen is een allereerste plicht.
daar moet u als poëet naar willen streven.
Want niets is erger dan een vers ge-qeven,

vol kromme zinnen, echt 't is geen gezicht.

In lollig zijn schuilt ook een diep gevaar,
vooral uit de relationele hoeken.
Benoem vooral geen echteli.jke ruzies.

Want altijd is er iemand de sigaar,
je partner wordt heel boos, begint te vloeken.
Of griipt heel overstuur naar Uzi's

Te lange zinnen, niet om aan te horen,
uw gasten zuchten onder dit geweld,
Var rijmerij in boekvorm opgesteld,
en opgedreund van achteren naar voren.

Op originaliteit is men gesteld.
Want zinnen als: "Wat kwam de Sint ter ore?

Je wilt van mij een nieuwe stereotoren?
Denk "iij soms dat er op mijn rug groeit geld?"

Ztln net zo erg als: "Ik vroeg het aan Piet... "

De lezer voelt dat Piet het niet zal wetenl
Probeert u maar wat anders te verzinnen.

Maar ja, ook ik weet vaak het antwoord niet.
Op dit gedicht he'k uren zitten zwelcn.
en 't Sinterklaasfeest moet dan nog beginnenl

Succes !

Frank Preplenbosch
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z iekte koste nue rze ke ri n g?
0p zoek naar 'n complete

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 particuliere ziekrekos-

tenverzekering afsluiten, tegen gunstige premies. Ook voor reisverze-

keringen, spaar- en pensioenverzekeringen kunt u uitstekend bij ons

terecht. Voor bedrijven hebben we aantrekkelijke coilectieve verzeke-

ringen tegen ziektekosten en fubo-diensten.

Bel uoor informatie: t0261 3 345 345.

Hoofdkantoor: Doorwertlt, Houtsnip/aan l.

RZR-winkels: Aalten, Bredeuoortsestraatweg 24a;

Arnhem, Ir. J.P uan Muijlwijksnaat 246;

Arnhem (Poli-Zuid), Marga Klontpéhan 6;

Culemborg, Stationssingel 24; Doetinchem, Julianaplein 59;

Doorwertlt, Houtsniplaan l; Ede, Hermenshoeh 2;

Tiel, Oude Hauen 73;Wenendaal, Parallelweg l/l;
Wageningen, Bergstruat 20.

0e zorguerzekeraar t hart uoor z'n omgeuing.
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Autocentrum

PETER B0EKH0RST v.o.f.

Autoschade en onderhoudsbedrijf

tevens levering van nieuwe- en

gebruikte auto's

BOU

Klingelbeekseweg 54 b

6862 VT Oosterbeek

Tel: 026 - 33 404 69

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

Fax: 026 - 33 4 1001

Autotel:06-52943100

WÍj zijn gespecialiseerd in alle sooÉen autoschadeher-

stellingen. Hierbij maken wij gebruik van een spuiUdroog-

cabine en Sikkens autolakken. Alle kleuren worden door

ons zelf gemaakt. Bij reparatie gratis Ieenauto en terug-

gaaf van eigen risico bij eigen schuld.

Heveaanse zaken

Op een stormachtige morgen in oktober
sprak ik met Antoinette.

Sinds de opening van het gloednieuwe
clubhuis, zomer 1993, exploiteren de

dames als zelfstandig ondernemers het
b ar / café I tearoom/res tau rant - gedeel te
ervan. Ofwel die éne grote verblijfs-
ruimte plus keuken waaruit het clubhuis
van "de Edese" bestaat. De erbij horen-
de kantoorruimtes zijn het domein van
de club zelf. Daar houdt het secretariaaÍ
en het bestuur van de golfclub domicilie.
"Achter de klapdeuren houdt het voor
ons op", aldus Antoinette. Hoewel er
natuurlijk nauw overleg is tussen club en

horeca-exploitanten om alle activiteiten
op elkaar af te stemmen.

Binnenkomend valt direct het prachtige
panorama op. De ruime zaal is aan twee
kanten voorzien van ramen-tot-op-de-
grond, waardoor de smetteloze green
(het grasveld) en de in uitbundige herfst-
kleuren getooide bomenrand het oog
strelen. Een ruime, moderne bar en een

raamloze stenen ryuur vormen de andere

zijden. De inrichting is luxueus en mo-
dern: Philip Starck stoeltjes, kleine
driepotige houten kuipjes, houten tafels

De Edese Golfclub op Papendal heeft een
bijzondere band met Heveadorp. En dit on-
danks het feit dat geen enkele Heveaan er lid
is. Het horecagedeelte van het clubhuis wordt
gepacht door Heveadorpsgenote Antoinette de
Beijer en haar zakenpartner Hélène Rehmann.

en strakke grijze en rode banken. Gor-
dijnen ontbreken. Het design is doorge-
trokken tot de wedstrijdborden. Dat zijn
plaquettes waarin de namen van de

winnaars van evenementen gegraveerd

worden. Waren dat vroeger krullerige
houten wandborden, nu zijn ze van
plexiglas, aan elkaar verbonden met een

beukenhouten strip.

Voor de traditioneel ingestelde golfer is
het even slikken. Niet iedereen kan het
interieur van het clubhuis waarderen. De
sleer die de exploitanten er creëren,
waardeert men echter wel. In Home
Hole, het clubblad, worden de dames

zelfs met engelen vergeleken en worden
hun culinaire gaven meermaals geroemd.

Antoinette en Hélène hebben hun activi-
teiten ondergebracht in een vennootschap

onder firma, VOF De negentiende hole.
Elke golfspeler weet dat de Edese een

golfbaan met A-status is, d.w.z. l8
holes en een clubhuis. Vandaar dus. Ik
was blij dat het mij even uitgelegd werd.

De dagelijkse klandizie van De negen-
tiende hole bestaat uit de clubleden, 850
in getal, die er recreatief golÍèn. Dan
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z\jn er de talloze wedstri.jtlerr, onderling
en met ardere clubs (clat lrce t hier
"vreemd gaai"). Daarnaast vinden di-
versc andcre golltvcrrcrrenlen voor niel
clubleden plaats. Hoewel de club geen

commerciële poot heeÍi, kornt het regel-
matig voor dat bedrij ven er een
golfclinic houden. Ook de buren Sport-
centrum Papendal en NOC*NSF bren-
gen externe klandizie binaen. Zo werd

er dit voorjaar, voorafgaand aan de

Spelen in Atlanta, een Olympische Golf-
dag gehouden, waar meet dan 100
Olympische sporters aan deelnamen.
Daar was ook onze "Sportminister"
Erica Terpstra bij. Toen zij plaars nam
in zo'n verantwoord kuipstoelqe, hield
iedereen zijn adem in.

Dergeli.lke evenenlenreu ziln pas
geslaagd als er goed gegeten en gedron
ken kan worden. Orn iedereen een hele
dag lang culinair in de watten te leggen
moet flink ingekocht, voorbereid, inge,
schonken, opgescltept en aÍgeruimd
worden. Dat doen de dames zelf, waar
brj zes vaste oproepkrachten voor onder-
steuning in de bediening zorgen. De
lunches en diners worden in de eigen

keuken bereid. Antoinette zwaait daar
voornamelijk de scepter. De bar is het
domein van Hélène. In de loop van de

tijd is er een taakverdeling ontstaan die
beiden bevalt.

Antoinette en Hélène hebben een werk-
week die vaak langer is dan veertig uur
per week. Het clubhuis is zeven dagen

in de week open tot een half uur na
zonsondergang. Dat houdt in dat er
vooral in de zomer lange dagen gemaakt

worden. "Door de week hebben wij
twee dagen vnj," vertelt Antoinette,
"maar in het weekeinde moet er gewerkt
worden". Tussen de bedrijven door
beviel Hélène eind 1993 van een twee-
ling en zette Antoinette in maart 1995

haar derde zoon Bob op de wereld.

Inmiddels heb ik mijn derde kop kotfie
op en twee stukken verrukkelijke zeltge-
maakte appeltaart met slagroom achter
de kiezen. Als ik afscheid neem ruikt
het naar versgebakken brood. "Blijf toch
Iunchen, ik heb lekkere pistoletjes in de
oven". probeert Antoinette mij over te

halen. Maar ik, huisvrouw, moet vóór
half één nog boodschappen doen. De
plicht roept.

Jorien Joustra

Berichten van uw bewonersvereniging

OPROEP

Met ingang van de algemene ledenvergadering

30 januari, waarvoor wij u
bij deze willen uitnodigen,
zoekt het bestuur een nieuwe secretaris.

Bovendien is er een vacature binnen de activiteitencommissie. voor
inlichtingen betreffende beide vacatures kunt u terecht bij:

Michel Koppeschaar
teI.nr.3337338

í!!!ffi

) en Antoinette de Beijer (r) achter de tap
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Nieuwj aarsreceptie

Op zondag 5 januari l99l organiseert 't Heveaantje van 13.00 tot
16.00 uur de negende nieuwjaarsborrel voor Heveangn. Traditioneel
wordt deze gehouden in "De Valkenier".

Zoals u van ons gewend bent, kunt u echter nog wat vroeger dan vorig jaar.
twee gratis consumpties (koffie, thee, \vij rekenen als elk jaar weer op een
fris, bier of wiin) tegemoet zien. omdat massale opkomst en een gezellige mid-
vorig jaar de gekozen dag (vrijdag) een dag.
aantal stamgasten zeer slecht uitgekomen
was, doen we het deze keer op zondag, Tot dan!

Maarten Meijer Cluwen

TE KOOP:

Maxi-cosi
blauw/wit gestreept
Nieuwprifs f 130,-

N, uoorrf 30r-
t 3341778

"Oud Nieuws in het nieuws".

Het "oude nieuws" komt deze keer van (E)Ric Berlauwt. Ric en zljn
vrouw wonen op de "Zonneheuvel" (Bukit Matahari) oftewel Noor-
derlaan 13. In 1959 is Ric met vrouw en kinderen in Heveadorp
komen wonen.

Na Indonesië, Groningen en enkele
tijdeliike adressen was het voor hen wel
even wennen. "Maar", vertelt Ric, "de

mooie natuur hier, deed mij voor een

deel aan Indonesië denken" (het enige
wat nog ontbrak, waren het klimaat, de

wuivende palmen en de toekan sate).

Dat was ook een reden om de kans te
grijpen, toen hij een baan bij de Hevea-
fabriek kreeg aangeboden. De woning
(Middenlaan 1l), die het jonge gezin
kreeg toegewezen, stond op wat nu het
speelveld is. Het was een zogeheten
"bunkerwoning", die zich in zeer slechte
staat bevond. In nog vroegere tijden was
er een café in gevestigd geweest en er
was daarna niet veel aan gebeurd. In de

muur van een van de slaapkamers zat

zo'n groot gat, dat er met de buurvrouw
(Ellie) geconverseerd kon worden. Met
proppen krantenpapier werd dit
probleem provisorisch opgelost. De
huur, / 7,20 per week, was dan ook,
zelfs voor die tijd, niet erg hoog. Het
water was in de huurprijs inbegrepen en

gas ging op muntjes. De gasmundes

konden bij de Vivo-winkel van Frida en

Jan Joosten, aan de Middenlaan, worden
gekocht en kostten een gulden per vijf
stuks. "Het gebeurde natuurlijk wel
eens", vertelt de vrouw van Ric, "dat je
muntjes net op zondag op waren. Maar
dan kon je altijd achterom, bij de winkel
aankloppen". Ook de buren waren erg

behulpzaam voor elkaar.

Het werk in de fabriek was erg zwaar.
Ric heeft op verschillende afdelingen
gewerkt, maar vooral de vulcanisatie is
hem bijgebleven. Want dat was zwaar
tilwerk in een hoog tempo. D.m.v.
premies voor grotere productiviteit werd
dat tempo telkens weer opgedreven.
Veel vrouwen werkten, in de vorm van
thuiswerk, ook voor de fabriek. Ric ziet
de grote berg rubberhandschoenen nog
midden in de woonkamer liggen. Deze
handschoenen moesten op maat en op
links en rechts, gesorteerd en verpakt
worden. Ook zíjn "uitvinding" om
ventielen sneller te plaatsen, zal hij niet
meer vergeten. Hij adviseerde zijn
vrouw om Dubro te gebruiken. De
volgende ochtend bleek echter, dat z1i

weer overnieuw kon beginnen, want de

ventielen gleden er net zo makkelijk
weer uit.

Andere thuiswerkzaamheden waren het
sorteren van afdichtringen en weckrin-
gen en het trimmen van Daf automatten.
De geur van dit thuiswerk was zeer
vertrouwd, alweer rubber!

Toen ze nog maar pas in Heveadorp
woonde, zag de vrouw van Ric tot haar
verbazing heel veel vrouwen naar de
poort lopen. Later begreep ze waarom.

TE KOOP:

Wegens aanschaf professioneel
type: Philips cool wand friteuze
met permanent (afwasbaar) reuk-

filter. Nieuwprijs / 159,-

N, uoorrf 30r-
t 3341759
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Het was namelijk vrijdag, dus betaaldag.
E,r werd niets extra's uitgedeeld, zoals
ze aanvankelijk dacht, maar de vrouwen
haalden hun mannen op. Veel mannen
bleven anders gezellig in herberg de
Valkenier zitten, om uit te blazen van de
zware werkweek.

De personeelsfeesten waren vooral onder
directeur Heineman heel groots. Helaas
bleef deze man niet lang. "Hij stond
heel dicht bij het personeel", vertelt Ric,
"en waarschijnlijk werd dat door zijn
meerderen niet gewaardeerd". Onder de

Heveanen deed niet voor niets het vol-
gende zure grapje de ronde: "HEVEA
staat voor Hevige Ellende Voor Elke
Arbeider!"

In de crisistijd stonden de mensen echter
toch in rijen voor de hekken om een

baan te bemachtigen. Ze moesten hun
handen door het hek steken om aan te
tonen of er eelt op zat, zo niet dan
maakte men bij voorbaat al geen kans.

Heveadorp was vroeger volkomen "self-
supporting". Behalve de Vivowinkel
(waar de boodschappen konden worden
opgeschreven en eenmaal per week kon
worden betaald) was er een bakker
(Thunissen), een slager (Jansen) en een

schoenmaker. Bovendien kwam dagelijks
de melkboer (Geerink) om vijf uur 's

ochtends aan de deur. Ook Dries de
groenteman en zijn paard Nellie worden
door Ric en zijn vrouw gemist. Nellie's
wei aan de lJsvogellaan in Doorwerth,
wordt nog steeds het Driesse weitie
genoemd. Toen het paard dood was,
heeft Dries een gemotoriseerd voertuig
aangeschaft. Dit tot spijt van veel men-

sen, ook al werden nu de bloen.ren niet
meer opgegeten.Voor goedkoop vlees
kon nren terecht bij de slachterij, waar
later Bouwman zich vestigde. De slach-
terij liet overigens het bloed in de Seel-
beek stromen, waaf veel ratten op af
kwamen.

De vroegere boomgaard en tuin van
boer Wernsen voorzag veel dorpsgeno-
ten van vers fruit en snijbloemen.
Ook had Heveadorp een eigen brand-
weerteam, het beste van de hele omge-
ving, volgens Ric. Dat bleek onder
andere bij de brand in 1967 op de
schuimafdeling. Deze brand was geluk-
kig snel onder controle en kon zich niet
verder uitbreiden.

Dus alleen voor kleding en huisraad
moesten de mensen naar Arnhem of
Oosterbeek. Doorwerth was tot twintig
jaar geleden nog bos, met enkele ver-
scholen villa's.

Zo terugkijkend, vinden Ric en zijn
vrouw, dat ze hier met veel plezier
gewoond hebben. Ze hebben natuurlijk
heel veel zien veranderen. Van de terug-
gang en afbraak van de fabriek, tot het
verschijnen van de nieuwbouw. En ook
al was er vroeger een sterkere band
tussen de mensen, het is hier nog steeds
goed wonen!

Peter Boltze
Karin Koppeschaar

Berichten van de Verkeerscommissie

Evaluatie 30 kilometer-zone.
In de loop van dit jaar heeft de evaluatie van
de 30 km-zone in Heveadorp plaatsgevonden.
Aan het rapport van de gemeente voegde de
Verkeerscommissie een aantal aanbevelingen
toe, waaronder het verzoek tot aanleg van
drempels in plaats van verkeerssluizen.

Slechts één van de acht aanbevelingen
kon genade vinden in de ogen van de
gemeente. Het gaat om de aanleg van
een verkeerstafel op de Zuiderlaan ter
plaatse van de aansluiting op de Midden-
laan. Te zijner tijd zal de huidige over-
steekvoorziening naar het Heveaveld
worden aangepast. Daar is het lieve
sommetje van f 14.750,-- voor gereser-
veerd.

Aanleg rotonde
Financiële perikelen bij de gemeente zijn
er de oorzaak van dat de aanleg van een

rotonde aan de Seelbeekweg/Van der
Molenallee, de aanpassing van het kruis-
punt en de aanleg van fietssuggestiestro-
ken aan de Seelbeekweg nog niet plaats-
gevonden hebben. De gemeente zal deze

aanpassingen op termijn alsnog realise-
ren.

Afsluiting Benedendorpsweg
Het besluit van de gemeente om de

Utrechtseweg in Oosterbeek "duurzaam

veilig" te maken, brengt met zich mee

dat er een "knip" in de Benedendorps-
weg komt. In goed Nederlands: de weg
zal, wellicht bij het Oude Kerkje, afge-
sloten worden. De route naar Arnhem of

naar Oosterbeek-Laag leidt dan via de

Utrechtseweg, wat voor ons extra opont-
houd betekent, en bovendien om is.

Het duurzaam veilig-project kan echter
alleen uitgevoerd worden als er "brede

maatschappelijke steun" voor bestaat.

Daar is op dit moment geen sprake van,
wèl van brede maatschappelijke veront-
waardiging. De Verkeerscommissie heeft
een levendig contact met de Actiegroep
van ondernemers, gevestigd aan en om
de Benedendorpsweg, die ook tegen de
"knip" is. In een gesprek tussen onder-
nemers, Verkeerscommissie en wethou-
der De Vries, 9 september jl., bleek dat
de gemeente de "knip" enkel en alleen
zal realiseren als blijkt dat het duurzaam
veilig maken van de Utrechtseweg een
duidelijke toename van sluipverkeer op
de Benedendorpsweg veroorzaakt. Zo
niet, dan ook geen knip, aldus de wet-
houder. Toegezegd werd verder dat als

de "knip" er toch komt, met Heveadorp
over plaats en vorm overlegd zal wor-
den. De Verkeerscommissie blijft e.e.a.
kritisch volgen.

Lijn 6

Protest tegen het staken van de avond-
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diensten van li.1n 6 naar Heveadorp
leverde de Verkeerscommissie een klein
succesje op. Zo vervalt liin 6 niet om
acht utrr, maar om negen uur 's avonds,
en blijft li.in 6 op koopavonden gewoon
rijden. Op tilden buiten de nieuwe
dienstregeling kunnen bewoners gebruik
maken van een Belbus.

I-iin -50

De -Verkeerscommissie overweegt de

gemeente te verzoeken de route van lijn
50 zodanig aan te passen, dat een ver-
binding met Oosterbeek en Arnhem ook
's avonds gewaarborgd is.

Wilt u meer weten, of heeft u suggesties
over verkeersonderwerpen, neem dan
contact op met één van de leden van de

Verkeerscommissie.

Jorien .loustra

"Joost 25+ swing- en theatercafé in Oosterbeek

^íloost2§*V*af.h*c-,C-íe
Was deze kelder aanvankelijk alleen

open voor jongeren op de vrijdagavond,
sinds begin van dit jaar is de Stichting
"Joost" begonnen om ook op de zater-

dagavond iets te organiseren voor "oude-

re jongeren", onder de naam "Joost

25+". Dit initiatief, dat aanvankelijk als

experiment begon, blijkt enorm aan te
slaan.

De gemeente Renkum kent talloze voor-
zieningen voor ouderen en ook voor
jongeren zí1n er, weliswaar beperkt,
uitgaansmogelijkheden. Maar ben je
tussen de 25 en 55 jaar, dan kom je er

maar bekaaid af. Om een avondje uit te
gaan, moet je naar Arnhem of Wagenin-
gen afreizen. Vlak bij huis is weinig te
doen. Dat is heel jammer, vond een

groep van negen inwoners var Ooster-

beek, en zij maakten een plan om hierin
verandering te brengen. Met dit plan

stapten ze rlaar het bestuur van jongeren-

centrum "Joost", dat wel wat zag in de

ideeën. Als eerste aktie werd op 11

februari van dit jaar een swingavond
georganiseerd, waar al direct veel men-

sen op af kwamen. Die avond is ook
meteen een enquéte gehouden onder de

aanwezigen. Gevgaagd werd of de be-

zoekers de Joost-kelder een geschikte

plek vonden. naar wat voor soort activi-
teiten hun belangstelling uitging en of ze

Het is u misschien al uit berichtge-
ving in de plaatselijke kranten be-
kend: in onze gemeente is er een
nieuwe uitgaansgelegenheid bij, en

wel in de Joostkelder onder het
gemeentehuis in Oosterbeek.

wilden helpen bij het organiseren. Er
kwamen veel positieve reakties en er

meldden zich al direct 27 vrijwilligers
aan. Op basis van de antwoorden heeft

de initiatiefgroep toen een programma in
elkaar gezet, dat tot de zomervakantie
als proef zou gaan draaien: elke tweede

zaterdagavond van de maand werd de

vaste swingavond, elke vierde zaterdag-

avond werd gereserveerd voor theaterak-

tiviteiten. De theateravonden trokken
zo'n 80 bezoekers per keer. Tijdens de

swingavonden was de kelder met maxi-
maal 125 menser zelfs al bijna te klein.
Deze formule bleek dus zeer goed aan te

slaan en men heeft dan ook besloten om
na de zomervakantie door te gaan met

dit initiatief.

Inmiddels is het eerste officiële seizoen

van start gegaan. Onder de naam "Joost

25+ Swing- en Theatercafé", wordt
tweemaal per maand een afuisselend
uitgaansprogramma geboden voor 25-

plussers. Op de swingavonden zullen
vaak live-bands optreden en is er af en

toe een DJ-avond. Tijdens de theater-

avonden staan diverse vormen van klein-
kunst op het progralnma: cabaret, mu-

ziek, open podium. Geholpen door een

groep van 30 vrijwilligers zoÍgÍ de

kerngroep van negen personen voor een

professionele aanpak. Opgesplitst in

MARKï coops
Van der Molenallec 5
6565 CÀ Doorwerth
tel: 0263332324
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kleinerc subgroepen ucmen zi.j allcn cen
deel van de voorbereidingen voor hun
rekening. Zo maakt een graÍ'isch olltwer-
per uit de groep de affiches die overal in
de gemeente worden opgehangen, weer
een ander schrijft de stukjes voor de
krant, terwijl een derde een adressenbe-
stand van geïnteresseerden op de compu-
ter bijhoudt. Zowel brj het swingen als
bij het theater wordt de kelder aange-
kleed in de sfeer van de avond. Voor de
maand december ziet het programma er
als volgt uit:

14 decernber Swingcafé: Dave Burgess
Blues Band.

Wilt u een keer gaan kijken? "Joost 25 +
Swing- en Theatercafé" bevindt zich in
de kelder van het glemeentehuis aan de

Utrechtseweg in Oosterbeek. De ingang
vindt u aan de linkerkant van het ge-
bouw. Het café is geopend van 21.00
uur tot 00.45 uur. De entreeprijs be-

draagt meestal f 7,50.

Excursie Doorwertsche Waarden op zondag 26
januari 1997

In de winter een excursie georganiseerd door de groenclub, zult u zich

afvragen? Ja, we willen in het nieuwe jaar er eens vroeg bij zijn!

En daar is ook alle reden toe, want mis-
schien niet nieuw voor de bewoners van

Heveadorp, maar ... onder leiding van

de Museumgids over één van de drie
nieuwe Natuurpaden gaan is wél uniek!
We spreken hier over het kort geleden

toegankelijk gemaakte gebied naast

kasteel Doorwerth. Dit reeds mooie
stukje natuurgebied wil men (her)inrich-
ten en zoveel mogelijk terugbrengen in
haar oorspronkelijke staat. Nog maar

een maand geleden is de laatste hand

gelegd aan de wandelpaden en zlin
gidsen hiervoor opgeleid.

Alles te horen krijgen over de geschie-

denis van het Kasteel, de biizondere
overgang tussen het vlakke uiterwaard
en de hellingbossen, natte en droge

gebieden, tussen klei en zutd. Met
beekjes en waterpartijen waar een ijsvo-
gel te verwachten is en af en toe de

waterspreeuw opduikt. Langs de goed

verstopte ijskelder gaan, alles horen
over de mogelijkheden voor de das, de

verschillende soorten uilen en waarom

het dit jaar zo'n enorm goed bessenjaar

is. Niet bij de firma Boomsma, maar

aan meidoorn, sleedoorn, wegedoorn,
hondsroos, kardinaalsmuts, kornoelje.
Struiken die thuishoren in de uiterwaar-
den en dan ook overal te vinden zijn.
Bent u geïnteresseerd in de onstaansge-

schiedenis van het landschap? Daar is
veel over te vertellen en ook veel van te
zien rond "Doorwerth". Wandelen door
gletscherdalen heeft u misschien al vaker
gedaan, overigens zonder dat u het wist.
En dat maakt de tocht met gids van het

Museum voor Natuur en Wildbeheer zo

leuk. Dingen leren zien die er altijd al

waren, maar opeens gaan "leven".
Van harte welkom in het kasteel en

omgeving!
U hoort nog nader van ons in januari,

wat tijdstip en verzamelplaats betreft.
Noteert u in ieder geval deze datum

alvast in uw agenda. Het is zeker de

moeite waard!

wi-i nadviseu rs - wijncornrn issionai rs - rvijni rnporteu rs

"f)eHazenakker" Pietersbergseweg/Flazenakker 4 telefoon
6862 DA Oosterbeek 026 - 333 68 38

telefax

Tijdens onze traditionele "win-
ter"proeverij. die dit jaar op l4
december a.s. wordt gehoudcn,
presenteren wi.j orrder andere een
sublieme Calilornische wi.in: de
TALUS I994.

Graag nodigen Wij U uit om op
de genoemde datum, naast de
traditionele F-ranse wijnen, deze
grote wiin uit Calilornië in onze
wijnboeiderii "De Ilazenakker"
van 13.00 tot 18.00 uur te ko-
men proeven.

"Hebben wij
026 - 333 64 5t

dan al die tijd zitten slapen?"
De lteIangsteIIing voor Californische wijnen
u,rtrdl ntet de dag groter. De kwaliteit van
,tg vtijnen i.s onomstreden goed. De wijnen
vttn Talus komen von één van de beste
wijngattrden van C)alifornië. De rode Talus
Merlot is intens van geur en zeer verfijnd
van afdronk. De Talus Cqbernet Sauvignon
is donkerrood van kleur en stevig van
smaak. De Zinfandel is fruitig (aardbei,
kers) met een plezierig kruidig aroma. De
witle Talus Chardonnay is een frisse .en
zorgvuldig uitgebalanceerde goudklettrige
wijn met een aroma van citrus, butterscotch
en appel.

Tijdens onze proeverii ontvangt u bij bestelling van minimaal twee dozen
TALUS 125,- korting. Rode wijn per fles: Talus 1994, Merlot Í 15,95

TALUS, een Californische wiin. die.le wakker schudt!

Craag tot ziens op onze proeverijdag.

-14- l5-



Baby Bulletin

Wrj feliciteren Rintai & Jules Griinewald

familie van Alfen met de geboorte van

met de geboorte van

hun zoon BOy en de

hun zoon Mll.fr(n.
U

familie Rens met

de

de

Ook onze trouwste adverteerder besloot aan uitbreiding te gaan doen, daarom feiicite-

ren wii Frans en Ellen Boekhorst met de geboorte van hun ,oon ThOmnS

geboorte van hun zoon Boyd.

het redactieadres meÍ vermelding "publiceren"

Hoero,
bij ots is lvt lcest,

tnnt tlz ooievaar i
ldngsgcueest tn wet

jè wt hij brdrht .d ltofftjc,
u,íc had dot gcdacht.

Dolblij ziln uij net de gebaortP l,on o»z? zoot en hroerljt

Wij vcrbltjra momatlecl in
Lihahds Rijnstote hamr 119.

Wij ÍtÍtat ton I 3.00 / I 5.00 uur.

wij zijn gelukkig met de geboorte
van onze zoon

Thomas

uijis geboren op 26 september 1996
om 7.49 uur, weegt 2990 gram en is 49 cm. lang.

Frans en Ellen goekhorst

Slotlaan 122

7006 HH Doetinchem
Te\.0314 - 333334

Wij rusten van
12.00 tot 15.00 uur.
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Zev ende Lions Nieuwjaarsconcert 1997

Traditiegetrouw organiseren de drie Arnhem-
se Lionsclubs op 1 januari 1997 weer het
Lions Nieuwjaarsconcert. Naast het gebrui-
kelijke orkest, Arnhem Sinfonietta, onder
Ieiding van Fons Rats, zal voor u optreden
het Arnhems Operettegezelschap Rijnstad
Operette.

Op het programma staan werken van rage Musis 8.V., tegenover Musis
Williams, Mascagni, Verdi, Offenbach Sacrum.

en delen uit de musicals West Side

Story, My Fair Lady en Les Miserables. Verkoopadressen: uw Lionscontactper-
Zoals u ziet een uiterst gevarieerd pro- soon; Arnhemse Courant, Koningsstraat
gramma, waarmede wij dcnken u een 20; Parkeergarage City Centrum, Broe-
groot plezier te docn. renstraat 51.

De opbrengst is dit .jrurr bcstcrnd voor de Kleding: smoking of aangepaste kleding
financiering van vakantics voor thuiswo- wordt op prijs gesteld.

nende autistischc kintlcrcn; in sarncnwcr- Kinderopvang: Dit wordt gratis ver-
king met de Gelderse Stichting Jeugd zorgd, zodat u zorgeloos van het concert

hulpverlening en het Dr. Leo Kanner- kunt genieten.

huis.
Wij hopen u (weer) op ons concert te

Musis Sacrum, I januari mogen begroeten. Bestelt u wel tijdig
15.30 uur. Zaal open om uw kaarten?

Uw Lionscontactpersoon bezorgt u de

kaarten thuis!

Lionsclubs Arnhem, Arentheem en

Arenacum.

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

I

r

Wie een leuk Sinterklaasverhaal wil, een
apart verhaal voor Kerstmis, wie hulp
nodig heeft bij de zoveelste surprise of
inspiratie wil hebben voor een dende-
rend Sinterklaasrijm: kom even langs in
de bibliotheek!

Uit de jeugdboeken die de afgelopen
weken nieuw in de bibliotheek zijn, heb
ik deze keer de volgende keuze ge-

maakt:

'fed van Lieshout - Gebr. (C-boek)

'lk ben naar je kamer geslopen en
heb stiekem in de laden van je
bureau gezocht tot ik je dagboek
vond. Dat heb ik meegesmokkeld,
opengeslagen en doorgebladerd
tot de eerste lege bladzijde, en

toen ben ik gaan schrijven. Nee,
ik heb niet gelezen wat jij ge-

schreven hebt. Echt niet. Eerliik
niet - volgens mij is er een wet
die het verbiedt om zonder toe-
stemming andermans dagboek te

lezen. Misschien is er ook wel

Alweer de laatste Boekbabbel van dit
jaar! En echt weer om te lezen: veel wind
en veel regen. De komende december-
rnaand zal ook de Bibliotheek Doorwerth
in het teken staan van de feestdagen: de
Sinterklaasboeken en de Kerstboeken
popelen van ongeduld om het magaztjn
uit te mogen.

een wet die zegt dat je niet in
andermans dagboek mag schrij-
ven. Maar ik doe het toch.'

Zo begint Luuk een reddingsactie
om het dagboek van zijn broer uit
handen van hun moeder te hou-
den. Marius is al een half jaar
dood en morgen is de eerste

verjaardag die hij niet zelf meer
mee zal maken. Maar zijn moe-
der heeft iets heel bijzonders
bedacht om er toch een speciale
dag van te maken, Ze wll alle
dingen uit zijn kamer verbranden
en noemt dat een groots afscheid:
'lk stuur hem zijn spulletjes in
rook achterna.'
Luuk is vastbesloten om de neer-
geschreven gedachten van zljn
broer uit het vuur te houden, ook
al moet hij daarvoor grenzen
overschrijden en de strijd aangaan

met zijn moeder. Maar niet alleen
met haar. Ook met Marius. Die
heeft immers een rottruc uitge-
haald door op te schrijven'. Luuk
houdt meer van jongens dan van

Plaats en tiid:
1997, aanvang
14.30 uur.

Na afloop is er weer gelegenheid het
glas te heffen op het nieuwe .iaar met uw
vrienden en bekenden. Tevens is er
gelegenheid na afloop het speciaal voor
dit doel samengestelde diner te gebrui-
ken in het Restaurant van Musis
Sacrum.

Toesanqspriis: Voorverkoop / 21,50 en

na 24 december f 25,-. In deze prijs is
begrepen het gebruik van de parkeerga-
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meisjes. Dat brengt de missie van
Luuk in gevaar; waarorn zou hii
een dagboek redden waarin gelo-
gen wordt? Want dat is het toch,
een leugen?

Nanda Roep - Mevrouw Triktak in de
wolken (A-boek)

Met mevrouw Triktak gebeurde
nu precies hetzelfde als met een

ballon. Ze was zo verliefd en zo
blij met de woorden van meneer
Prachtenpraal, daÍ ze warmer en
warmer werd. Eerst was het haar
hart, maar al spoedig werden ook
haar armen en benen en haar buik
en haar rug, en ten slotte ook
haar hoofd helemaal warm. Toen
steeg ze op.

Mevrouw Triktak is ontzettend
verliefd op meneer Prachtenpraal.
En als meneer Prachtenpraal
eindelijk vertelt dat hij ook ver-
liefd is op haar, is ze zo gelukkig
daÍ ze zich letterlijk wegdroomt.
Pas boven Afrika beseft ze dat ze
hem nog helemaal geen antwoord
heeft gegeven... en dat ze vliegt!

Mieke Julien - Aap en Eva (A-boek)
In de verte blaft een hond. Hij
heeft vast geroken dat ze eraan
komen, zij en Aap. Vooral Aap
ruikt hij natuurlijk, want dat is
een oerwouddier. Ze tuurt in de
verte. Geen hond te zien. Wel
een boerderij met een rieten dak.
Ze loopt verder. Plotseling ziet ze

iets bewegen. Iets schiet over de

grond, als een vuurprjl zo snel.
Een hond. Hij kornt sreeds dich-
terbij. Een grote hond. Haar hart
klopt in haar keel. 'Doodliggen',
zeqÍ Aap. 'Ga doodliggen, schiet
op.
Een hartverwarmend boek over
een meisje en haar knuffel.

Beatrijs Nolet - Ravia's dagboek :

tegenwind (C-boek)

Als iemand uit mijn klas zou
weten dat ik in het geheim een
boek schreef, dan ging dat bericht
vast als een lopend vuurtje door
de hele school.
'Ravia schrijft een boek.
Wie is Ravia?
In welke klas zit ze?

Hoe ziet ze eruit?
Wat schrijft ze darfl

Sinds Ravia ruzie heeft met haar
vriendin Lidian, moet ze haar
verhalen kwijt aan haar dagboek.
Lidian is verliefd op Zonno en er
valt niet meer met haar te praten.
Verliefdheid is eigenlijk een soorr
ziekte, vindt Ravia. Ze heeft
liever gewoon griep. Met haar
ouders kan ze ook al geen ver-
standig woord wisselen. De kin-
deren uit de buurt tikken op hun
voorhoofd als haar vader zich
weer eens aanstelt. Alles bU
elkaar genoeg om je soms heel
onzeker te voelen. Maar als ze

met de klas repeteren voor het
schooltoneelstuk, weet Ravia
precies wat er moet gebeuren.
Dan is ze een koelbloedige kapi-

tein die het schip veilig de haven
binnenloodst...

Uri Orlov - Het donker beest (B-boek)

'Het woont in het donker onder
mijn bed. Overdag maakt het zich
klein. Maar 's nachts, zodra mijn
moeder het licht uitdoet, blaast
het zich op. Alleen in het donker
kan het groeien. In het licht
wordt het klein.'

Wie is er als kind soms niet bang
in het donker? Her jongetje in dit
boek is heel erg bang in het
donker, bang voor het donker-
beest. Maar hU overwint zijn
angst en begint te praten met het
beest, en als hem de grootst
denkbare ramp overkomt en zijn
vader in de oorlog wordt gedood,
is het donkerbeest er om hem te
helpen bij het verwerken van zijn
verdriet. Hoe de vriendschap met
het donkerbeest uit zijn eigen
fantasie hem door een emotioneel
stormachtige periode naar een
evenwichtige jeugd leidt, wordt
door Uri Orlev op diep doorvoel-
de wijze verteld.

Judith Simpson - Beroemde uitvindin-
gen (J-boek)

Beroemde uitvindingen is een
deel uit de serie Telescoop, een
boeiende reeks informatieve
boeken voor kinderen. Adembe-
nemende illustraties, verrassende
foto's en een vlot leesbare tekst
zetten aan tot het zelf ontdekken

vau dc omringende wcreld. In
Beroemde uitvindingen gaat het
over:
Hoe maken uitvinders gebruik
van natuurlijke energie?
Welke uitvinding kreeg de naam
'literaire piano'?
Wat zijn "bio'-uitvindingen?
Hoe loste Mary Anderson het
probleem van rijden in de regen
op?

Wat heeft een mens aan het hart
van een varken?

Neil Ardley - Een reis door de muziek:
een gids in woord, beeld, geluid (J-
boek)

Een kijk- en luistergids door de
wereld van de muziek, met een
speciaal samen
gestelde cd met muziek waarover
in dit boek wordt geschreven.

Fiona Macdonald - Hoe zou je overle-
ven in de Middcleeuwen? (J-boek)

Aan de hand van veel gekleurde
tekeningen wordt een beeld gege-
ven van het dagelijks leven in de
Middeleeuwen: hoe brachten
dames en heren uit de adelstand,
boeren en priesters hun dagen
door? Waar moesten ze om la-
chen, en waar waren ze bang
voor? Hoe bouwden ze hun schit-
terende kathedralen, en hoe gin-
gen ze om met schaarste, oorlo-
gen en plagen? Waarom gingen
ze op pelgrimstochten en waarom
ondernamen ze de Kruistochten?
In dit boek kunnen kinderen zelf

I
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ontdekken hoe zij zouden overle-
ven in de Middelecuwen.

Holle Bolle Gijs 2 : tof, geinig, span-
nend, avontuurlijk, angstaanjagend (J-

boek)

Een bundel voor kinderen vanaf
zo'n 10 jaar, vol met verhalen,
strips en versjes van bekende
schrijvers. Zo staaÍ er het volgen-
de versje in van Berry van Ger-
wen en Rik Oerlemans; zij ver-
zinnen woordgrappen in beeld:
tekst en plaatjes zijn in hun werk
eigenlijk niet uit elkaar te halen.
Hier de tekst van DIKKE BEE
had BLOTE BENEN, voor het
plaatje erbij moet je even naar de
bibliotheek komen:

Dikke BEE heeft boomlange,
blote benen.
Breng hem een broek. Brrrrr, hij
bevriest bijna!

'Lalala', loopt Lange EL
zingen. En: 'Lololo'.
Er liggen lamswollen jurkjes
haar la.

Kan BEE die niet lenen?

Want met twee jurkjes van EL
aan zijn benen

lijkt het precies of BEE een lange
broek draagt.
Een been met stippen, een met

strepen.
Heb je duidelijk begrepen?

Da1 was het bijna voor deze Boekbabbel.
Nog een nieuwtje: vanaf I november is
een goede traditie weer terug in de
Doorwerthse bibliotheek: elke woens-
dagmiddag wordt er tussen 3 en 4 voor-
gelezen, voor kinderen tot zo'n 6 jaar.
De voorlezer is jullie dorpsgenoot Anne-
miek Vermaas.

Namens iedereen van Bibliotheek Door-
werth wil ik alle Heveanen prettige
feestdagen wensen.

Edith Bayens

1n
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llesto recensie

c'Winsk In deze rubriek worden restaurants be-
sproken die door redactieleden met een
bezoek zljn vereerd. Helaas dienen
redactieleden wel zelf de rekening te
betalen.

Ilcn nieuwe aanwinst voor Arnhem is beestenboel. flet restaurant is heel stijl-
rcstaurant MINSKY, in de Kortestraat vol ingericht en gedecoreercl.overal
nummer 8. Altijd in voor wat nieuws, hangen vergulde spiegels, staan bijzon-
bcn ik er met drie vriendinnen gaan dere planten en boeketten en de tafels
c-ten. Reseryeren is niet mogelijk, maar zijn van marmer. Door de hoge plafonds
als het onverhoopt vol is, dan is wachten is het niet snel rokerig of benauwd. In
aan de ruime bar geen straf. De naam de zomermaanden is het sfeervolle
van het restaurant wekt associaties met tuinterras open. Alleen al vanwege al het
Rusland op, echter niets is minder waar. moois is het de moeite waard. om eens
MINSKY is de naam van de hond van naar MINSKy toe te gaar. En omdat de
rle eigenaar, maar het is er bepaald geen keuken ook heel goed is (natuurlijk niet



heicmaal onbelangrijk voor een restau-
rant), is MINSKY in alle oplichten aan

te bevelen.

De kaart biedt voldoende keuzemogelijk-
heden. Tijdens het wachten wordt knap-
perig stokbrood met tapenade (gepureer-

de olijven met ansjovis, olie en specerij-
en) geserveerd, om de ergste honger te
stillen. De huiswijn staat al klaar op de

tafel en mag je zelf inschenken. Na de

maaltijd wordt gekeken hoeveel wijn er
gedronken is, dus de fles hoeft niet
leeg.....

De prijzen van de voorgerechten liggen
tussen de / 8,50 en de / 14,50. Mijn
keus viel op een salade met gebakken
geitenkaas (f I 1,50), gegarneerd met
gehakte noten, pi.lnboompitten en uil.ge-

bakken spekblokjes. Beslist een aanra-

der.

De hoofdgerechten variëren in prijs van

/ 18,50 tot f 26,50. Bovendien is er een

dagschotel, die ongeveer Í 16,- kost. Ik
koos de kalfsoester met groene asperge-

saus, opgediend met gebakken krieltjes,
peultjes en een bakje salade. Alweer een

aanrader! Maar ook de gegrilde zalm-
moot, de tournedos en de lamssteak van
mijn tafelgenoten waren niet te versma-
den.

De dessertkaart biedt een keuze uit
bijvoorbeeld kaas, ijscoupes, vers fruit
of aardbeiensoep. De prijzen liggen
tussen / 8,00 en Í 12,00 gulden. Uiter-
aard konden wij ons niet beheersen en
gingen wij ook nog eens voor het des-

sert. Voor rnij werd het een ijscoupe
met vers fruit en de anderen namen

profiterolles. En alweer was alles naar
wens.

Uiteindelijk moest ik voor drie gangen,

twee glazen wijn en een kop cappuccino

Í 55,- afrekenen. Niet echt weinig, maar
gezien wat je ervoor krijgt, ook zeker
niet teveel.

Karin Koppeschaar

optr
n
CK

Weverstraat 13
6862 DJ Oosterbeek
Telefoon 026 - 333 35 35

Herenstraat 25
391 1 JB Rhenen
Telefoon 0317 - 61 64 02
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hartvormig; 5 : niervormig, 6 :

Groenclub, Bladeren en bladranden.

Zo tegen de winter valt er niet veel te doen
in de tuin, maar je kan wel alvast bedenken
hoe je in het voorjaar de tuin wilt gaan inde-
len. Worden het narcissen of krokussen, of
toch allebei? Om de keuze te vergemakkelij-
ken zijn er vele catalogussen en boeken met
planten erin beschreven te krijgen.

Vaak staan Op de volgende bladzijden staan aÍbeel-
er mooie foto's in, maar wanneer je de dingen van bladeren met een titel erbij.
beschrijving leest, lijkt het soms wel De bladeren per afbeelding zijn genum-
abacadabra. Bladeren worden bijvoor- merd. Hieronder kan je de titel terugvin-
beeld vaak vaag beschreven en dan met den en de verklaring van de nummers.
termen zoals: "Handspletig, tot de helft Alvast veel tuinplezier gewenst!
ingesneden". De uitdrukking op zich is
juist, maar er valt moeilijk wat bij voor
te stellen. Daarom dit stukie.

$roolsle-
\-reerll< cnJur hef mioÍen.

Grootste breedte onder het midden:
I : eirond; 2 : driehoekig; 3 : deltavormig; 4 :
spiesvormig; J : §eoord.
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Grootste breedte op het midden:
1: cirkelrond;2: schildvormig; 3
: ruitvormig.
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: ovaal; 4 : langwerpig; 5 = lancetvormig; 6

Grootste breedte boven het midden:
I : spatelvormig;
2 : omgekeerd hartvormig;
3 : omgekeerd eirond.

lbiadrc'nden onafhankel5r uc,n da ruroen insesnedeÍ\

Bladranden onafhankelijk van de nerven inqesneden:
1 : gaaf; 2 : gezaagd; 3 : getand; 4 : geschulpt; 5 : gekarteld.
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Bladranden aÍhankeliik van de nerven ingesneden:
1 : handlobbig; 2 : handspletig; 3 : handdelig; 4 : veerlobbig;
5 : veerspletig; 6 : veerdelig.

Namens de Groenclub, Ilona Bruggeman.

Bron van afbeeldingen: Practicumhandleiding plantenanatomie en -morfologie van de
vakgroep plantencytologie en -morfologie van de landbouwuniversiteit in Wageningen.

Grondonderzoek

December is een gunstige maand om de
tuin op de samenstelling van de grond
en de voedingstoestand te laten onder-
zoeken. Het is niet noodzakelijk om
jaarlijks een dergelijk onderzoek uit re
laten voeren. Om de zes jaar is mim-
schoots voldoende . Het standaardonder-
zoek van het Bedriffslaboratorium voor
Grond- en Gewasonderzoek, postbus
I15, 6860 AC Oosterbeek geeft infor-
rnatie over de samenstelling van de
grond, afslibbare delen, de pH (zuur-
graad, het gehalte aan organische stof en

de aanwezige hoeveelheid fosfaat, kali-
um en magnesium. Op tuinen met een
lage pH volgt een koolzure kalkbepa-
ling. Door uitspoeling en opname van de
planten gaat jaarliiks een hoeveelheid
kalk verloren en wordt de grond dus
langzamerhand zuurder. Dit is tegen te
gaan door het toedienen van een kalk-
meststof zoals Dolokal, Maerl, Carbo-
kalk of landbouwkalk. Op zandgronden
bestaat de onderhoudsbekalking uit circa
l5kg per 100 m2 , die een keer in de
drie of vier jaar wordt toegediend.
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IVN activiteiten

zon 81 12 13.00 landgoederen van Oos-
terbeek
start: Airborn-brgraalplaats, van Lim-
burg Stirumweg, Oosterbeek. Lange
wandeling

za 14112 09.30 werkochtend rnilieu
wilgen knotten, Rosandepolder info
Theo Vermeulen

KNNV Wageningen

za 2lll2 13.00 Hoge en Lage Oor-
sprong, aandacht voor het ontstaan van
het relief in het landschap
start: parkeerplaats Westerbcluwing
plusminus 16.30 terug
inl.0317 413781

Woensdag 18 september werd het start-
sein gegeven van het kinderproject
zwerfafval . De kinderen die op die dag

Y Öc--t-r (:;'

spontaan meededen konden zich opgeven
oln mee te gaan naar bezoekerscentrum
Veluwezoom en pannenkoekenhuis
Carlolienehoeve , beiden van Natuurmo-
numenten. Arzu heeft voor ons een
tekening gemaakt en Gema een verhaal
geschreven. Het project liep tor 20
november.
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Vogels in de winter.

Het is nu bijna winter. De trekvogels zijn naar war-
me landen gevlogen, lraar er blijven veel vogels hier
overwinteren. ZIi zullen genoeg voedsel moeten
vinclen, anders gaàn ze dctocl.

(
Wij kunnen de vogels
een handje helpen. In
de winkel ziin veel
spulletjes te koop.
Voorbeelden hiervan
zijn netjes gevuld met
pinda's, vetbollen en
zaad om te strooien.

Het is natuurlijk erg makkelijk om ze in
de winkel te kopen, maar je kunt deze
dingen ook zelf maken om de vogels te
helpen.

Om te beginnen zou je een voederplank
of een vogelhuisje kumen maken. Dit is
één van de activiteiten die de Groenclub
voor jullie gaat organiseren. Wanneer je
dit stukje leest, zou dit zelli al geweesr
kunnen zijn.

Verder kan je een slinger van pinda's
rnaken. Let op: de pinda's moeten in de
dop zitten en, nog veel belangrilker, ZE
MOGEN NIET GEBRAND ZIJN!!!!!
Voordat j4 pinda's eet, zijn ze vaak
geroosterd boven een vuurtje. Dit heet
gebrand. De pinda krijgt daardoor een
ardere smaak. Door het branden van
pinda's worden er ook stoffen in de
pinda gevormd die slecht voor vogels
z-ijn, maar niet voor mensen. Met naald
en draad zet je de pindaslinger in elkaar.
Je kurrt hem het beste ophalgen zodat
een vogel er naartoe kan vlieger.r en
eraar kan gaar haugen. Meestal zijir het
de rnezen dre het meest gebruik maken

van de slinger, nraar als .1e geluk hebt
kontt er een specht op af.

Vetbollen zijn ook genakkelijk zelf te
maken. Hiervoor heb je frituurver nodig
dat hard wordr ais het koud is. Verder
heb je vogelvoer en een netje (van br.y-

voorbeeld de sinaasappelen) nodig. Als
vorm is een melkpak te gebruiken. Ga
als volgt te werk:

Knip de onderkant van het melkpak eraf,
zodat je een bakje hebt met een rald van
ongeveer 5 cm hoog. Smelt het vet tot
het net vloeibaar is en laat het aÍkoelen
zodat je er met je handen in kunt (voor-
zichtig proberen, laat je ouders hierbii
helpen!!!!). I{et vet is dan niet echt
hard, rnaar ook niet vloeibaar. Meng nu
het zaad erdoor. Wameer je het zaad er
eerder door doet, zakken de zaadjes naar
de onderkant van de vetbol. Laat her
zaad en vet mengsel een paar uur staar
totdat het helemaal hard is. Haal het
blok uit het bakje en hang het in het
netje in de tuin.

Op de voederplank kan je val alles
neerleggen: brood (met pindakaas vinden
de vogels nog lekkerder), zaadjes, zon,
nebloempitten, enzovoort. Wanneer je
dit jaar zonnebloemen in de tuin gehar.l
hebt, kar je de uit._eebloeide bloern ntet
de zonnebloempitten ophangen in de
tuin. Vo_eels komen dan deze pirten cruit
pikken.
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Je kunt het voer laten hangen of liggen
lot hct voorjaar, daarrra niet meer, want
de jonge vogels mogen beslist niets van
dit voer hebben.

Zii moeten insecten en spinnen eten. Als
ze laÍer groot zijn, mogen ze het natuur-
liik wel hebben.
Veel plezier!

Namens de Groenclub, Ilona Brugge-
man.

Op zaterdag 14 december
1996 van 9:0O tot 14:00
uur ved(open wii weer ke§t-
bomen en kerstgroen in
Heveadorp op de parkeer-
plaats aan de Beeklaan!!

V.O.F. VERHOLT

HOUTBLOKKEN
voor open haard

of kachel

HOOI, STRO en ERWTENSTRO

CONSUMPTIE AARDAPPELEN
diverse soorten
ook voor opslag

Jhr. Nedermeijer van Rosenthalweg 81
Oosterbeek Tel. 026-3334448
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Ooievaar geboren

Naast de vele kinderen die er jaarlr.lks in dit dorp worden geboren,
is er kort geleden ook een nieuwe ooievaar geland.

Al sinds een grijs verleden had "'t He-
veaaltje" reeds een ooievaar in haar
bezit; deze was door het vele gebruik
niet mooi meer. Er werd gezocht naar
een oplossing vbor dit probleem (dat
reeds anderhalf jaar geleden door de
redactieleden werd onderkend). Al snel
werd Wim van Oosterwijk bereid gevon-
den de ooievaar te gaan zagen. Daar-
naast zorgde hij ervoor dat de ooievaar
werd voorzien van een stalen
constructie, zodat hij wat dege-
lijker zov worden. Om zo'n
ooievaar te vervaardigen is er
meer nodig. Goed materiaal is
het halve werk. Marcel Willem-
sen van de Hubo in Doorwerth
was bereid de materialen te
schenkeí.

Zo toog ik op een zaterdag naar
de Hubo om wat spullen op te
halen. Een plaat muitiplex van
anderhalve vierkante meter,
grondverf, zes kleuren lak, bui-
tenlak en het nodige aan kwas-
ten.

Waarna ondergetekende de
kwàsten ter hand kon nemen om
één ander van passende kleuren
te voorzien. Begin oktober was
het dan zover: de ooievaar was

af. Marcel Willemsen doopte de

ooievaar en wenste haar vele
goede vluchten.

De eerste baby die de ooievaar afleverde
was brj een redactielid. Rintai Mulder
werd op 22 oktober blij gemaakt met
een zoon: Mugen (spreek uir; Mjoegen).

Wie de tweede baby in de schoot kriigt
gelegd is nog even afwachten.

Richard van Oosterwilk



Uit de kiekjes-trommel

voor deze nieuwe rubriek worrlen oucle en nieuwe kiekjes aan de
vergetelheid ontrukt. Een aantal facetten van het leven in Heveadorp
toen en nu wordt u, zonder verder conlmentaar, gepresenteerd.

Tambours HeveafanÍare tijdens festival + 1962

v.l.n.r. staand

Koninginnedag 1988

Tambourmaitre H. Kleyn, J. Hoksbergen, R.
J. de Jong, W. de Jong, J. Orsel, R. Kraayenzang, p

J. Beumkes, R. Kleyn

H. Robbers, M. Kraayenzang, S. Kleyn, E. Venema

hrrnst Na Arbeid.

v.l.n.r. staand

v.l.n.r. zittend

Berlauwt.
Veldman.

P. Dieteman, Th v.d. Loo,
A. Oomens, H. Pietersma, L.
Tambourmaitre Hendriks

T. Meerendonk, G. van Strien,
G. v.d. Bor

R. v Schukkmann, D. Wolthof,
Wolthof, W. Gerrisi, H. Smeenk.

Met dank aan Ramon Berlauwt toor het beschikbaar stellen tan de foto,s

v.l.n.r. zittend
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J. Dilkema, J. Barenrz, J. Hectors,
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Mierenwerk

Wandelend langs de bosrand zagen
een prooi, een dikke groene rups. 't
het diertje verdoofd zodat het heel
voeren.

we twee mieren ploeteren met
Leek een dood ding. Ze hadden

slap was en ze het konden ver-

Het waren net twee werklui die een
zwaar voorwerp moesten verplaatsen.
Duwen, trekken en weer duwen moesten
ze oyer naalden en takjes richting mie-
renhoop. Toen nog langs een stel verve-
lende halmen onderaan de berg die hun
nest bevatte. 't Was of ze krachten
verzamelden om de trek omhoog te
beginnen. 't Leek voor de mieren onein-
dig hoog. De keurig opgestapelde bouw-
materialen hadden de neiging naar bene-
den te glijden. Onvermoeid sukkelden ze
voort. Ik stel me voor dat ze wel buiten
adem moesten geraken. Eindelijk boven
moesten ze de rups ergens in een ope-
ning duwen, maar de opening was te
klein om de prooi naar binnen te wer-
ken. De mieren hadden er geen erg in,
maar de rups bleek uit zijn verdoving bij
te komen. De mieren probeerden het gat
groter te prutsen en hadden geen aan-
dacht voor de rups. Intussen nam de
rups de benen en begon met gezwinde
pas de berg af te hollen. De mieren
raakten in paniek en leken er achter aan
te hollen. Beneden kregen ze de rups
weer te pakken en na hem opnieuw te
hebben verdoofd begon het geploeter
opnieuw.

A. Thornas.
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