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Beste Heveanen,

In plaats van netjes aan miir.r stuclie bezig te zijn, heb ik

enige uren verbeid aan de computer. Het gevolg is een

l:leveaantie rnet eelt wat ander uiterhjk, meer plaatjes en

veel inhoud. Gclukkig hebben anderen gezorgd voor

inhoudelrjkheicl, zodat ik nte kan beperken tot dit hele

kleine stukje. lk wens Lt veel leesplezier.

Maarten Mei.ier Cluwen

lnhoud:

Bewoncrsverctriging I lcveadorp

Hcveaatrse Zaken
Basketbalveld in [leveadorP
Welvaart
Groenbeurs 1997

LIit de kiekjestrourntel
HeveafànÍàre Kuttst Na Arbeid" na 76 laar rtpgeheven

De activitettencortrtttissie: ovcr wat was ell wat gaat konlett
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Hubo Willemsen

Cardanuslaan 28
Tel. O26-333657 1

Doorwerth
Fax 026-3336329
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ewone rsve reni ging Hevectdorp

I-let mooic wcer breekt aan en dus zou je rnogen veronderstellell datrmen gaal
denken aan tuin, vakantie, wilten en behangen enz..

Dat zal zo zijn maar dat betekent niet
tlirl hct in de bewoncrsvereniging
komkomrlertiid is. Er worden op dit
rnomcnt behoorlijk wat activitciten
ontwikkeld en er is in de afgelopen
wcken ook wel het een en ander
gebeurd.

Op ecn inlormatieve biieenkornst van B
& W in dc Ontrnoetingskerk zi.jn vragen
gestelcl over vcrkeersveilighcirl,
subsiclies, ortvciligheid in ons rkrrp crr
natuurlijk het bruggetie.

Het blrjkt dat sinds enkele jaren al
vragen in de raad zijn gesteld over het
bruggetje dat een verbinding moet gaan
vormen tussen het plan "de Valkenier"
(niet met ck zoals op dat rnooie bord
staat) en het centrum van Heveadorp.
Dinsdag l8 maart is een extra bestuurs-
vergadering belegd om het standpunt
van het bestuur vast te stellen. De
daaropvolgende maandag 24 rnaart ben
ik op een raadsvergadering geweest om
dit standpunt te verdedigen. Het
bestuursstandpunt is dat er een
bruggetje moet komen tussen de twee
gebouwen met rieten kap en het voetpad
achter de volkstuintjes. In mei zal er
een commissievergadering plaats vinden
waar het standpunt nogmaals zal
worden toegelicht.

Inmiddels heeft Michel bericht
ontvangen dat subsidies voor het
basketbalveld z\jn toegekend en hii
heeft zích belast met de ver(lcrr:
uitvoering. We hopen dat de jeugcl daar
straks veel gebruik van zal Inakcn.

Hebt u al wat activiteiten bemerkt met
betrekking tot de renovatie van de
Seelbeek? Er ziln al grote gaten
gegraven (boven aan de Seelbeekweg)
en er hebben al verschillende bomen hcl
loodje gelegd. Ook het vijvertjc
onderaan is (een klein beetje)
schoongemaakt. Wat mij het meeste
aanspreekt is dat het hele stroomgebied
neties is schoongemaakt en dat je nu
overal het water over een schone
bcclding z.ieÍ, lopen. Hoewel op het
luronlent dat ik dit schrijf niet veel
activitcit is te bespeuren, denk ik dat
ceu cr.l ander op niet al te lange termijn
een vervolg zal krijgen.

Bent u op 2" paasdag ook op de
Huneschans geweest? De kinderen (het
lnoeten er meer dan 65 zijn geweest)
schijnen zich opperbest te hebben
geamuseerd. Ia, zelf zijn wij de kleine
kinderen ontgroeid maar je blijft er toch
bij betrokken.

Weet u dat er in de paasdagen ook een
paashaas met variabele transmissie in
Heveadorp is waargenomen? Wat in
deze tiid van technologische
ontwikkclingen al niet mogelijk is. Ook
paashazcrr sclri.jncn cr niet aan tc
ontkonrcn.

De bcrg blik bliilt groeien (als u
bcgri.ipt wat ik lrcdoel) maar daarover
volgcrrtlc kccr nrecr. Tot dan,

.laa1l []rrnschoten.

Autoschade en onderhoudsbedrijÍ

tevens levering van nieuwe- en

gebruikte auto's

B0u
11 Tel: 026 - 33 404 69

b.g.g.: 03'18 - 51 00 11

Fax: 026 " 33 4 '1001

Autotel: 06-529431 o0

Klingelbeekseweg 54 b

6862 VT Oosterbeek

Wij zijn gespecialiseerd in alle soorten autoschadeher-

stellingen. Hierbij maken wij gebruik van een spuiudroog-

cabine en Sikkens autolakken. Alle kleuren worden door

ons zelf gemaakt. Bij reparatie gratis leenauto en teruggaaf

van eigen risico bij eigen schuld.

1
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Samen met drie partners begon hij in
december 1996 een eigen adviesbureau:
Schoonderbeek en Partners Advies
(S.P.A.). S.P.A. houdt zich bezig met
milieu, arbeidsomstandigheden en
bouwfysica.

Voor hun vorige baas, een adviesbureau
in Velp, moet het een klap geweest zijn
toen vier specialisten hun ontslag
indienden en voor zichzelf begonnen.
Wim Schoonderbeek, 47 jaar, lijkt wel
te varen bij de grote stap die hrj gezet

heeft. Enthousiast vertelt hii zlin
verhaal.

In 1976 studeerde Wim af als

natuurkundig ingenieur aall de

Technische Hogeschool te Delli. Tildens
zijn studie hield hij zich al bezig met
geluid. Hij deed specialistisch onderzoek
naar binnenoordoofheid. I{et doel ervan
was een apparaat te vinden waarmee een

dove weer (iets) zou kunnen horen. Het
vinden van die oplossing werd toen

beschouwd als een soort Utopia. Wim
zag zichzelf niet jarenlang als
wetenschapper op een studeerkamertje
zitten, en besloot na zijn afstuderen iets
anders te gaan doen.

Zo belandde hij op het departement van
's lands eerste Minister van Milieu,
Irene Vorrink, waar hij rneewerkte aan

de totstandkoming van de Wet
Geluidshinder. Het bijzondere eraan

was, dat er in Nederland op dat gebied
niets structureel geregeld was. Alle
informatie die uitmondde in de normen,
richtlijnen en regels van de wet, werd
door eigen onderzoek bimen het
ministerie vergaard. Wim en zljn
collega's hielden zich bezig met
beleidsonderbouwend onderzoek naar
verkeers-, industrie- en luchtvaartlawaai.
Biruren de groep coördineerde hij een
"belevingsonderzoek", waarin gepoogd
werd het effect van geluidshinder op het
welzijn van de mens te meten. Hier
stond weer, net als bij zijn inspanningen
tijdens zijn srudie, de mens samen met
de techniek centraal.

Tijdens deze periode werd de basis van

zijn specialisatie, lawaaibestrijding,
gelegd. Wirn legt uit: "Elke bednjvigc
activiteit veroorzaakt geluid. De overlast
die dit soms gecft moet teruggebracht
worden tot aanvaardbare proporties.
Doclr het probleem te bekijken en te

meten kan S.P.A. adviseren over hoe
men aan de normen van de wet kan
voldoen en welke maatregelen getroffen
moeten worden. "

Zijn vakgebied combineert cle tàcroren
rnens en milieu met het vernuÍt van de
techniek, die de oplossingen voor
overlast moet aanreiken. De wet regelt
de normen Waarbinnen dit sarnenspel
optirnaal functioneert. Een corrplex en
specialistisch geheel, waarin Wim met
zijn twintig jaar ervaring helernaal thuis
is. Met zijn partr.rers bestrijkt Wirn het
gehcle terrein van geiuidshinder,
luchtverontreiniging en bodern-
verontreiniging. De hooÍïmoot van de
werkzaamheden speelt zich echtcr af in
cle lucht: geluid, giftige stofl'en en geur.

S.P.A. stelt zich tot doel integrale
adviezen te geven, die rekcning houden
lnct alle factoren. Wirl haalt een
opdracht aan voor een slachterij. De
vraag om het iawaai van het geschreeuw
van de varkens in te dammen, werd na
een gedegen onderzoek beantwoorcl met
een econornisch verantwoorde oplossing
voor lawaai èn stank, waarbij ook nog
eens het milieu ontlast werd door het
hergebruiken van energie. Bovendien
droeg de oplossing btj aan de verbetering
van de arbeidsomstandigheden. "Ik
vertel dit om aan te geven dat je over de
grens van je eigen specialisme heen moet
kijken", zegt Wim. "Dat bedoelen wij
met een integraal advies. "

S.P.A. werkt uitsluitend voor bedrijven
en overheden en niet voor particulieren.
Dat heeft te maken met de prijs en de
aansprakelijkheid. "Er is een
uitzondering" , ze1ï Wim, "en dat zijn
schone grond verklaringen voor

bouwgroncl. Daar liggen protocollen
voor vast. Dat doen wij regelnratig. "

De klanten van het in Ede gevestigde
bedr4i li4ten uiteen van "de slager op cle

hoek" clie een lawaaiige koelunit heefr,
to1 de fabriek van de chemiegigant, waar
de arbeidsourstandigheden verbeterd
moeten worden.

Het werktcrrein van het bedrrjf bestrijkt
heel Neclcrlancl, ntaar de nadruk ligt op
de rcgio. "We zoeken het in de buurt",
zegt Wirn, en haalt daarbij een aantal
zaken aan die in de geÍneente Renkum
spelen en waarbij cle ker.rnis van S.P.A.
ingezet kan worden. "lk noem de
Betuwe li.jn, waarvan de noord-aftakking
wellicht over bestaar.rd spoor van
Nijmegen naar Arnhem zal gaan. Nu al
hoor je hier in Heveadorp bij oostenwind
het lawaai van de spoorbrug. Dat wordt
nret die goederenspoorlrjn een stuk
erger. Bij westenwind speelt de geplande
verdubbeling van de A 50. Ook dat zal
geluidsoverlast met zich meebrengen. En
dan is er de hoge snelheidstrein, die
door Wolflreze gaat rijden. "

"Waar S.P.A. aan hecht is oog, oor en
mond van de opdrachtgever te zijn. Een
open oog, een luisterend oor en een
mond, die je ook trjdig dicht moer weten
te houden. Wij zijn binnen het bedrijf
van de opdrachtgever het element van
builenal en willen op ons eigen
vakgebied de zintuigen van her bedrijf
zijn. Daar gaan wij voor. "

Jorien Joustra

eveaanse zaken

In onze serie over zelfstandige ondernemers in Heveadorp belanden wi.j

deze keer brj Wim Schoonderbeek. I

-4-
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GnYtnn
DORPSSTRAAT
Tel./Faxt 0317

asketbalve ld in Heveado rp

Op de algen'rene Ledenvergadering van 1996 is, door het bestuur van de
bewonersvereniging, reeds melding gen.raakt van het voornel.tlen tot het
realiseren van eeu basketbalveldje, lltet een bord, op het l-Ieveaveld.

98 RENKUM

- 31 93 06

Hiermee willen wrj ntet name voor de
iets oudere jeugd een goede
speelvoorziening bieden.

Met veel genoegen kunnen wij nu
mededelen dat tot de aanleg kan worden
overgegaan. Dit project wordt mede
mogelijk gemaakt door steuu van de
gemeente, stichting welzijn De Bries en
de steunfondsen "Kern met Pit" en
"Madurodam".

Als voorwaarde wordt gestelcl door
steunfonds " Kern met Pit ", dat sprake
is van enige zelfwerkzaaml.reid in het
dorp. Daarorn doen wi.j een ol)rocp aan
met name de .jeugdige dorpsbewoners
om vrijdag 9 mei - de dag na
Hemelvaart - de armen uit de mouwen
te steken en te helpen bij het grondwerk.
Vergeet schop en kruiwagen niet mee
te nemen.
De gemeente zal de overige
werkzaamheden voor haar rekening
nemen.

Wij gaan ervan uit, dat de officiële
opening op het dorpsfeest - 2l juni,
17.00 uur - plaats zal vinden. WU
rekenen op uw komst!!

Namens het bestuur van
bewonersvereniging,

Michel Koppeschaar

ken
ek

'/oelt

Weverstraat 13
6862 DJ Oosterbeek
Telefoon 026 - 333 35 35

Herenstraat 25
39'11 JB Rhenen
Telefoon 0317 - 61 64 02
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Telvaart

Men zegt in het algemeen, dat het
gaat. Wrj leven in een welvaartsstaat

in Ncderland cconomisc! zo goed

de caféhouder het zat is. De kapper zit
met z'n handen in het haar, de boer is
uit het veld geslagen en de helderziende
schemert het voor de ogen.

Zou het helpen als de wapenindustrie
inzag dat er geen schot meer in zit???

Vos

Theloosen

Mozartlaat 66

6865 GC Doorwerth

'roenbeurs I 997

Groenbeurs en het DorpsÍ-eest vallen dit jaar samen op clezelfde dag, re
weten op 21.juni. Reserveert u alvast deze datum in uw agendal

Tussen de Groenbeurs-dag,

Het gaat goed met de economte.

Alleen de bananenhandelaar is de pisang
geworden, en de tabakshandelaar is de

sigaar, de bakker verdicnt gccn droog
brood meer en de herenmodc is de das

omgedaan.

Zclfs tle lanrpenwinkcliers zien de

toekomst donkcr in etr de scheepvaart is
de wincl uit de zeilen genolren. Menige
timmerman heeft het biiltje erbii
neergelegcl, terwijl de kousenfabrieken
cr ook gcen p,aÍ mcer ittzien.

De horlogemakers zouden de tiid terug
willen zetten en de confectie-industrie
moet er een mouw aan passen. De
tuinders heeft men knollen voor
citroenen verkocht. De binnenschippers
zrjn aan lager wal geraakt en de

chauffeurs zijn de macht over het stuur
kwilt, omdat de wagens aan de belasting

bezweken zijn, de wielrijders weten niet
meer hoe rond te komen en de

hadmeesters kunnen het hooÍd niet meer
boven water houden. De bierbrouwers
moeten uit een ander vaatje tappen en

voor de bioscopen valt het doek. De
kwekers zitten op zwarl. zaad, de

schoorsteenvegers komen op straat te

staan en de stratenmakers kunnen wel op

het dak gaan zitten.

De mijnbouw graaft zijn eigen graf en

Rijrrmond is de piip uit. De NS is het

spoor bijster, de luchtvaart-
nraatschappiietr vliegen de lucht in en dat
tcrwi.il de metselaars in de put zitten en

oorspronkelijk medio mei, en de dag van
het Dorpsfeest, afgelopen jaar in juli, is
een geschikte zaterdag in juni gekozen.
De Groenclub neemt de ochtend voor
haar re ke ning en de
Activiteitencommissie organiseert de
midclag - en avondactiviteiten. Beide
activiteitell op dezelfde dag lreeft
praktische - en financiële voordelen. h.r

deze tijd van bezuinigingen is dar ntooi
meegenomen. Dit jaar verkeert het
combineren van beide activiteiten nog in
een experimenteel stadium. Beide
commissies zijn van plan er een succes
van te maken. De goede ervaringen dit
jaar zullen een stimulans kunnen vormen
voor een daverend succes van het 10'

Dorpsfeest in 1998.

De Groenclubleden en in het biizonder
Didi Borkus en Teije Koning zijn reeds
druk bezig de Groenbeurs voor te

bereitler.r. Dit jaar is gekozen voor het
thema VOGELS. De beurs duurr van
10.00 uur tot uiterlijk 12.30 uur.
Suggesties voor en vrijwillige
medewerking aan deze clag worden zeer
op prijs gesteld. Alle leden van de
Groenclub zijn hier op aanspreekbaar.
Begin juni krijgt u weer inÍbrmarie van
ons.

Namens de Groenclub,
Terje Koning (voorzitter)

GERMA MODE

BRENGT DE MODE OOK BIJ U THI'IS
vtaraLctllTní'oe vESio-
r.oI^rÍLAAr(.4. ooorvtrïL lËm tffi!flj milfiLcroot o2a-rraaar

-8-
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evealanlare "Kunsl
opgeheven

Na Arbeid" na 76 jaar

Zoals in alle kranten in begin maart te
lezen was is de muziekvereniging ',Kunst
na Arbeid", wegens ledengebrek en aan
gebrek aan financiële midclelen
opgehouden te bestaan. Ook de
vernielingen en de brandstichting aan het
clubgebouw aan de Dalweg zijn hier
zeker mede debet aan.

Kunst na Arbcid is opgerichr op 23
januari l92l te Fleveaclorp. Daar het
sociale leven in Heveadorp zich beperkte
tot het gebeuren in en om de fabriek,
ontsproten daar ook de ideeën orn zich
na de harde arbeid te ontspannen in de
vorm van sport en muziek. Veel
dorpsgenoten speelden mee ir.r cle
Heveafanfare en door de fabriek werd
geld ter beschikking gesteld voor

rnstrumenten en ook
voor oefenruimte.
gelegenheden was cle
gezelschap.

zorgde de fabriek
Op tal van

fanfare een gezien

Na de 2e wereldoorlog werci tle ÍanÍare
uitgebreid met een tamboerkorps. In het
begin van de 60er jaren werd het geheel
cloor de directie van «le Heveafabriek in
een nieuw uniform gehesen. In deze
jaren was er aan leden geen gebrek. Uit
correspondentie is gebleken dat bii
onvokloende bezoek aan de repetities het
betreffende lid zr;n spullen kon inleveren
bij een nader genoern«l bestuurslid omilat
voor hem in de plaats meerclere ancleren
beschikbaar waren. De Heveafanfare
werd bekend, zo ook in Raalte waar de
andere Heveafabriek draaide en jaarliiks

" Dc .sc'hool orrn dc ltlitldanluun

oao rooto 
l'*'

wijn- en gedistilleerdhandel

eug.goos§ens
0oSTERBEEK. Utrechtsseg 134, tel. 026.333Z1IB

-t I,



het "Stoppelhaene" werd gevierd.

Nadat de Heveafabriek in 1962 in
handen van Vredestein was gekornen en

de interesse van Vredestein voor Hevea
en Heveadorp sterk afnam werd ook de

band tussen de fanfare en de fabriek
steeds minder.

Tot eind 1973 werd nog gerepctcerd in
de fabriekskantine. daarna wcrd een

leegstaande schoolbarak van de

Springplank Mavo tc Doorwcrth
betrokken. ['lct leclcntal was tocn geclaalcl

tot 4 tanrbocrs. ln 1974 werd ccn
nlaiorcttckorps opgericht en hct aatttal

tanrtroers w:ls wccr gestegen tot 20 nrau.

Op 30 augustus 1974 werd voor het eerst
gezarnenlilk opgetreden. Kunst na

Arbcid haaldc diverse le priizen bU

diversc festivals.

ht 1971 werd l.ret huidige gebouwtje aan

de Dalweg betrokken. Tot in het midden
van de 80er jaren was het ledental
stabiel. Daarna werd de belangstelling
van de jeugd voor het spelen in een

drumband of fanfare minder, ook door
de veranderende vrijetijdsbesteding van

de jeugd. In de jaren 90 werd nog
redelijk opgetreden in combinatie met
andere bevriende muziekkorpsen. Het
dalende ledental en alle genoemde

factoren deden uiteindelijk voorzitter
Sjaak Kleyn het besluit nemen een punt

te zetten achter wat eens een bloeiende
fanlare was geweest.

Omdat "Kunst na Arbeid" zljn

oorsprong had in Heveadorp en was
opgericht door Heveanen vond Sjaak hct
gepast als de spullen die van dc
HevealanÍare waren ovorgebleven
werdcn bewaard voor Heveadorp. Hiy
heeít deze spullen aan ondergetekendc
geschonken in de hoop dat dit stuklc
geschiedenis van Heveadorp niet
verloren gaat.

Het geschonken materiaal bestaat uit:
I vaandel uit 1923 vervaardigd door
bewoonsters van Heveadorp
I vaandel urt begin 3Oerjaren
diverse archieÍitukken en corres-
pondentie clie betrekking hebben op clc

periode dat er nog een relatic mcl
Hevea(dorp) bestond.

Mocht Heveadorp ooit in de gelukkigc
ornstandigheid verkeren dat er een

dorpshuis komt dan hoopt Sjaak Kleyn
dat er aan de muur een plaats
vrijgehouden zal worden voor één van
de originele vaandels van iets wat
succesvol in Heveadorp is begonnen en

roemloos is geëindigd.

Ramon Berlauwt

Naschrift: een aantal mensen, die nu nog
in Heveadorp wonen, is lid geweest of
heeft familie- of gezinsleden die lid zijn
geweest van de Heveafanfare. Mochten
er nog foto's zijn dan zou ik er graag
een duplicaat van willen maken voor in
mijn archief.
Tel. Nr 026-3342031

e acfiviteitencommissie: over wat
komen.

was en wat gaal

lloewel de lente net haar entrce
lrld gcdaarr vontl tlc re tivi
tcitencontrnissie clat er nog
be st 

-e,e schaatst kon
worclen. E,n dat vonderr cle

I levcanen ook! Op 23
rttaart re isrle n n)aar lieÍ.st l5
volwassenen en 30 kincleren af
naar hel prachtige nieuwe
'l.jscircus" in Nijntegcn.
Pirottcltcrr tlriraierr, prrotjL.
over, alles verlicp ntct
Irct groo(ste ge nrirk. Ntr
af'1oop t:elr lcliker I

tllrrrtkie. Irelqeerr e'r'rr

rrirxrie a{'ronding was
v:rt tleze .ucslulrurlc
sporticve ntidrlag.

kop.ic koÍ'l'ie en paasbrood hun kroos(
bcgele ide n. Er werd goed ge-

zocht , l'l ink geklcurd en
gcverlcl onder het toeziend oog
van cle ltaashaas. Ieclers
inspanning wcrd na afloop
heloond, want ile paashaas had

voor alle kintleren een presentie
nrccgcnonrcn. Krlrtorr-r een gezcllige och
tend, rvaar onzc prachtiec oruEeving toch
alti.jtl wcer ecn lti.jzontle r steentje aatr
bijdraagt.

\Yclke :rcÍiviteiten hurrt u
kortc terlrri.jlr vcru'achtcn?

ln tle lcntc staali de

. it
:. 1

op

.. krrrtle re rt

speeltuin
I-eenrkuil'

ucltlrJul!

'l)e
en

AIle rce rst gaalt we op
zater-clae. -l ntei ltaar

Inmiddels waren de
overige leclen van de /
ae t iv ite itcr rconi rrt iss ie
al wccr dr uk irr «le i
weer vcltlr de
volucnde aelivrtcit'paaseic.
ren zoeken op de Hune-
scliarrs' . Maar lie Íit 68 [{eve aanr jes

hadden zich ingeschreven en
stonden op 3 I ntaart start
klllr ont clrrreollrtlc cit.;cs te
zoeken. De weergoden
waren bijzonder goed
gestemd, zodat het een
zonnige en vrolijk paas-
tafereel werd. De
aanwezige ouders konden
onder trët genot van een

vervolgens zal op woensdag 4

.juni de straatspeeldag
plaats vinden.

0p z-atcrclag 2l .juni zal
Heveadorp op haar

Brondvcslcn trilleu.
fijdens het negende

dorpsÍ'ecst z.al dc
KEIZERSTAD PROMO
TOUR ons dorp bezoeken en
zal zanger ERIC KINLEY
voor u optreden (heeft vorig
jaar al een voorproe{e
gegeven). Deze avond staat dus
garant voor veel goede muziek

l,

.§ H.{

4 iuni ,997

- l3-
-t2-



cn volop gelegenheid om te swingen. De
kinderen kunnen zich 's rniddags
uitleven op de kinderdisco, die ook door
radio KIIIZERSTAD wordt verzorgd.
De hele dag zal er een uitgcbrciclc
catering op het Heveaveldje aanwezig
zijn, zodat ook uw inwendige mcns aan
z'n trekken zal konrcn. Dit .jaar kunt u
geen bonnen voor drank of maaltiiden in
de voorverkoop verkrijgen. Alles kan
op de clag zelf worden gekocht. Lekker
makkelilk!

Van de bovenqenoemde clric activiteiten
ontvangt u noq uitge brcide inforrnatie
cn/of inschri.jvingslbrrr.ruliercn in uw

bricvenbus. Krjk vast in uw agenda of u

bij een van de activiteiten behulpzaatn
kunt zijn, uw hulp hebben we hard nodig
en wordt zeer op prijs gesteld. U kunt
zich opgeven bij Ada van Heest, tel:
3331251.

Wij hopen dat u en uw huisgenoten wecr
van de partij zullen zijn!

Met vriendelijke groet namens dc
activiteitencommissie,

.lessica Jansserr

- 
Willemsplein 4

- 
ter' 026-4431231

a
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de penningmeester.

via deze rubriek zal ik u op de hoogte houden van informatie, clie financiële
gevolgen voor de Bewonersvereniging, dan wel van de indivicluele bewoner
van Heveadorp kuruten hebben.

Dit betreft:
Verzekeringen
Heveadorp-artikelen
Contributie voor 1997
Subsidie van de gemeente.

Verzekeringen.

Met ingang van 18 september 1996 is de
Bewonersvereniging Heveadorp bii de
TERP-assuradeuren (gevolmachtigd
namens de AMEV) verzekerd voor:
wettelijk aansprakelijkheid door de
vereniging
ongevallen- en inzittenden van ten
behoeve van de vereniging ingezette
personenauto's (max. 5 zitplaatsen,
inclusief de bestuurdersplaats).

Beide verzekeringen gelden voor leden
en vrrjwilligers (uitsluitend, wanneer zij
activiteiten verrichten in opdracht van de
vcreniging en voor zoyer hun
oorspronkeliikheid niet elders is
verzckcrcl)

Heveadorp-artikelen

De vereniging heeft de volgenrlc
artikelen voor u te koop:
Heveadorp-vlag a f 20,- per stuk
Mapje met 5 foto's van Heveadorll
(si(uatic 199 ll a I l,- per mapjc
Flcveadorp-sticker (t.b.v. uw auto) a I
2,50 per stuk

Corrtrilrutic voor 1997

In lebruari hebben alle leden een giro_
overschriiving ontvangen. Ongeveer
J5% van de contributie-inkomsten was
op I april reeds binnen. Ik hoop en
verwachr, dat ook de resterende 25% in
de loop van april zal binnen komen. Bil
voorbaat dank ik u voor uw
medewerking.

Subsidie van de gemeenre voor 199g.
Begin dit jaar heeft de gemeente het
bestuur meegedeeld dat de
subsidiebijdrage van de gemeente met
ingang van 1998 aanzienlijk zal
verminderen. Op 24 aprll 1997 vindt
hierover overleg met de gemeente plaats.

Voor meer informatie over
bovengenoemde zaken kunt u altijd bij
mij terecht.

Teije Koning
Huis ter Aa 4
Tel. 3341 193

- 18- - 19-

e s t e motorrij de rs (st e rs )

Vanwege de enorm positieve reacties op dc Hcveavoorjaarsrit van vorig iaar.
hebben wij gemeend deze Íe moeten herhalen.

Dc rit zal ons voeren
schone Limbr"rrgse en
l-cngte van de tocht:

naar en langs de

Brabantse dreven.
ca. 220 km.

VeÍrekpunt:
, als vanouds "De

Valkenier" in
Heveadorp.
f)atunr:
zondag
25 mei

D.V..

Verzamelen vanaf 10.00 uur:
Vertrek: 10.30 uur.
Graag verschijnen met een volle tank en
neem je paspoort ook mee.

Opgave bij:
Dick Kelderman tel: 3340616
Bert Thur.rnissen tel: 3332890
Peter Boltze tel: 3343007

Dringend verzoek om telelonische opgave
i.v.m. reservering voor afsluitende maaltijd.



valentijn
Parket

vloere,

S/zzea/za-t eca a//e àoaí d4o4Íe.r4

De6eoíe@

Valentiin Laminaat parketvloer
(slijtwaarde 9OOO)

verschillende soorten o.a.:

- beuken
- kersen
- eiken
- essen

f 39,95 M2

.uit voorraad leverbaar plus 5 jaar garantie

Voor vrijblijvende informatie bel uw parketadviseur

Tel.: 026-3332054
Mobieltel.: 0654 - 31478s
Schefferlaan 42
6865 TB Heveadorp

Zlí.a-zee( &eééeta
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esto recensrc

Een tijdje geleden was er iets te vieren, zo toog ik met vriendin en wat
famrlie naar Japans restaurant Sakura aan de Arnhemse Korenmarkt.

Eerst even een lekker aperitiefje aan een
rustig tafelde. Na drie kwartier aan

taÍ'el. Nou ja tafel: een bakplaat van
twee vierkante meter waar je makkelijk
met 10 man omheen kunt zitten. Een
privé kok bereidt alle gerechten aan je
cigen tafel.

Lckkere eters kiezen uit één van de

ongeveer tien menu's die op de kaart
prijken. Je bent dan verzekerd van zo'n
zcven gangen. Neem je losse gerechten
dan kijk je toe als een ander van zifn
rncnu geniet, omdat je minder vaak iets

te cten krijgt. Ondergetekende koos voor
ccn gecombineerd vlees/vis menu.

l.ekkere stukjes rundvlees en kip, grote
garnalen en diverse vissoorten
passeerden de revue. Dit alles
klaargemaakt door de eerder genoemde
privé kok. Deze kok verzorgt een

complete one-man-show. HU goochelt en

.jongleert met borden, flessen en messen.

Dat dit niet altijd goed gaat bleek al snel.
Op een gegeven moment schoot er iets

uit de handen van de kok, waardoor een

bakje sojasaus van de tafel werd
getorpedeerd. Het bakje (en de saus)
landde naast één van de tafelgenoten.

De manier waarop de gerechten worden
bereid doen je het water al in de mond
lopen. Smachtend wacht je tot je
gerechtje klaar is. Dat die gerechten
daarna goed smaken zal duidelijk zrjn.
De hoeveelheid aan smaken die op zo'n
avond je srnaakpapillen passeert is schier
oneindig. Dat geldt ook voor de

rekening: reken toch maar op zo'n 100
tot 125 gulden per persoon. Inclusief
drank weliswaar, maar toch. Hierdoor is
het niet een restaurant waar je wekelijks
even naar bimenloopt om een hapje te
eten. Daar staat tegenover dat je een
hele avond onder de pannen bent en
heerlijk wordt vermaakt door alles wat
er omje heen gebeurt.

Kortom: een aanrader voor diegene die
eens wat anders wil en daar ook geld

voor (over) heeft.

Richard van Oosterwijk
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e boekbabbel, of is

"lk wil echte lccsllccsten van
kan vindcn'1"

I'ltricia steekt haar vingcr op.
ilrr'l e('lt l)()ck. Mi.jrr ztrs rs

Ie cshccst. Marrra nroet alti.irl hct

rlocn, antlcrs lcest zc rlc hclc
tlrxlr. "

" Ik lccs sticke rrr onclcr rlc
tlckcus met ccn /.aklanlairnl, "

zcgt Quilfirrt.
" M i.jn zus is uog lrct crgstc
lccsbccst, " z.egt Mickc. "Als
I)onald Duck konrt, g,airl /c

"In bed,
ook ce rr

licht uit
nucht

rrl r.'oortlat lri.i uit is. I)lrt is luiltstikkc
rr)l{io. hoor-. \\/iutt sonrs nroct ik ltccl
tt0tlto . "

lrrl Koosic rttocl w'cl lrrclrt'n,rtr;rl ilic
l( c\l)ccstcrt. " l:r is r.'cll !f ltottu tlltt
spcciaal voor lcrrsl)ccste rr is gcnlrirkt, "

/,cgÍ 7.e.

I)uko wecl hct al. "f:e:n h«lckrvinkcl. "

"I{eel goed," zcgt.iLrl Koos.jc. "lrt ccn
lr,rr'lit'inl<cl krrir jc lrocki'l.1 1..oP1'11 \1rlt
.;1.11'r't'll lr,rtk tiilÍ lL'ttr'tl. \\;l.ll lllor'l l('

tllrrr zi.jn.)"
" lk ri t','l llr't. " [)rtko zrt lrltir lll( l /iil)
Vrnscr in dc lucht. "l3ii de apotlteck. "

\u \r'lrirt('rl it'tlt'rcr'tt ltet trit.
"Als hct lecsbccst zick is cn ccr) pillct.ic
rrorliq hccÍ't, rlan qaal hii nililr dc

lrpotlicck, " zegt iul' Koos.jc. "Maar als

lri.i ccrr brrck rvil lcncn. uaat hi.j naar

rle... "

"Naar de bieb!" roept Kinr.
Juf Koosje pakt haar accordeon cn bcgint
te zingen:
"Weet je waar ik gisteren
ln de bieb, in de bieb.
Ik leende er een heel mooi

liep?

boek.

er nog iets leuks te lezen

jullic rnakcn. Wie wcct waar.je cen lccsl)eesl

Het was nraar een kort bezoek
ll| stiriul llockcn itt cctt z-aal.

K ics e crr strip o1' ve rhaal .

Ik konr cr bi.jna clkc wcck.
In clc bibliotheck

I)it l'r-agnicnt konrl uit
'O1tge 1tctst, ik lttsl elr ltele
ltoekettkost' van Crlr/.\' Slct err

Dttgttrur S/altt: rle kintlcrcrt vittt
[)c g«lte bccr gaan in clit lctrke

voorlccsbock na:rr grocl) 1. Ilil irrl'
Koosje in cle klas hegint clan het cchtc
rvcrk: rckcncn. schri.jven cn. lezcrrl [)rrt
virrtlcn zc llleinrr:rl lcrrk. el zitterr cclttc
Iccslreestcn irr tlc I'lls. Ilij ecrr lruzoek

Iltrr rlt' lrilrliolhecli virrrlt l)rrn r'rrrrlr'lirli
zrirr llrr,rticlc lroek. orur tritclrltlrlerrr.
,,\ls dc clagcrr lart-qct rvorrlcrt rniriikl .jrrl
rncl cle kindcren ccn lcntctalcl cn ccrr

toncclslrrk rlvcr konirrg Wintcr en rlc
lcntclcc. Kinr cn l-rank z-ijn verliclil o1r

llli:tltt . ('tt ittl' \\ r)l (ll .'a, it, 1'1'Pi;tlr,'rl tttr'!

l't;urr rtit'ltu'e r r-icnrl . Nlt trcl sIltrtnt'ntlt'
spe rrrtocht ncnre ll rlc kirrtlclurr lcnsl()tlc
lrlschcirl van 9roc11 3

Vrrrrr .irrrrgcI'cn scllrecl Kttt'cI l'...t'krrrttrr hct
hock 'l.inÀ', ucdccltclijk tchasccxl op dc

!,e ruchtnlakendc cn spanncn(le IKON ti'
serie Link, waaraan Karel Liykrnart als

sccnarioschri jvcr meewcrkte.
Link glrat over de hclevcrrisserr vlur ccn
grocpje vrienden. Ze ziln een jaar oí
zeventien en de meesten hebben het wel
gezien op school. Joep is in dc snackbar
van ziin vader gaan werken, maar ligt
vaak met hem overhoop. Hij woont voor



Iret cersl op z.iclwÍl|. Joe 1t's vricnd
Ricky is bromrtrerkocrie r er) be zorgt
daarnaast ook rvcl ccns gchcirrrzinnige
pakjes. Mo loopt v;iak wcg van ltuis. Zc
wecl eell woorrbo«rtje te lterriaclitigen, el1

ontÍcrntt zich ovcr rlc ve rslaaÍile Aalqe.
Ricky wil Joclr be trckken bli zi.it't
clubierrzc zlr;rkjcs. Maar als Joep ceti van
Ricky's lxrk.jes kwi.jtraakr, komr hi.j in
zecr e n)slig(j llroblcrICn.

llct is ie ts hecl ltijzoncle rs ilc oudstc te

1tlT. zcgt rrri.jrr nroerder ultiytl. Maar
wanneer .jc rle vrxlrclelen alweegt tcgen
lict altijtl Menecrtlc Ilijna-Volruaakt re

nroctcil spelerr cn trl hct anrlerc, ncel)l
rlan rruurl vln rrri.i atrn tllrl lrct l;ure niet
zo leuk is als zc lrcwe r-crr.

Ulil'lirrrl I)ewintcr (zcg rn;utr ('lil'l ) is rle
ouclste van zcs kir)(lcren. Allcs rvirl z.e in
clie lanrilie doen - nrz-ic nraken, llclren,
sl)clcn, ctetr, verhalcn vcrtellen cn
leeslvieren - doen ze op grootse, vaak
eigenaardige clt sollls ontroerende wiize.
De ell- jaar oucle Clifl- vertelt wat de
familie van Kerstmis tot Kerstmis bcleeÍi
in 'Vijgenvla', geschreven door Ralph
Fletcher "

Nog niet zo heel lang geleden heb ik iets
mecgernaakt, wat je niet voor nrogeli.jk
houdt.
Mijn zoon Tarik voelcle zich op ccn dag
niet zo lekker. Toen ik zei dat hij dan
rlraar vroeg naar bed moest gaan, gaf hij
eerr krrikje met zijn hoold en z.ei t.achÍ
"Ja. " Ik was verbaasd, want meestal
zcur( hi.i nog wel een half uur, voordat
hri rraar becl gaat. Maar nu zei hi.i
gcwoon: "Ja. "

Zo'n gclroorzalne zoorr rnoet wel echt
zick zijrr. tlircht ik. Ik bracht Tarik naar

bed. En hoewcl ik niet zoveel trjcl hacl,
wilcie ik hetn nog wel een verhaaltie
voorlezen. Ik pakte één van zi.jn vele
sprookjcsboeken en sloeg het o1tcn.
"Die ken ik alleniaal al, pap," zei 'l'arik
rne t een klaaglijk sternrnetie, "ik wil een
nieuw verhaal." Nou, vooruit <Ian. Maar
waar rnoest ik over vertellen? Ik keek dc
kamer van Tarik rond, op zoek naar iets
waar ik mee kon begiru.ren. lk rnoest wcl
opschieten, want ik zou die avoncl nog
optrcden voor de kinderen in Koedijk.
Ik zag cle Toearegs op cle poster aan de
cletrr, ccn grote lbto van twee ntaltnen op
hun kantelen. 'loearegs zijn rnensen clie
in de woesti.ju wonen. Zc tlragen blauwe
gcwuclen en ltun -qezicht is bcclekt u'ret
een zwilrtc sluicr. Daardoor zie jc alleen
hun donkere ogen.
Nu hoclile ik niet langer meer te zoekerr
en ik bcgrtn te vcrtellen over de woestijlt
in Algeriie, cle Sahara, waar cle
Toearegs wonen.

Zo vertelt Hakirn aan zijn zoon Tarik
cen verhaal dat zijn oma (of was lret
oorn Ahmecl?) hem ooit eens verteld
heeft. Hoe het kon geber-rren weet
nienand, maar llakim raakt in zijn eigen
verhaal verzeild. Hakitn vertelt over
prins Arnier, die lang gelden zijn kroon
van zand verloor, waardoor zijn rijk
gedoerl]d was ten onder te gaan. op weg
naar de voorstelling in Koedilk worclt
tlakin echter van de snelweg geplukt
door twee ruiters, die hem meenemen
naar een tent in de Sahara. Hij n-roet
bimen zeven dagen «te zanclkroon
vinden, anders...
'De zandkroorr' is een spam-rend bock,
geschreven door Hakim Traltlia, Kariru
Traidia en Martien van Vuure.

'tk kan yerven' is een boek vol ideeën

voor jonge kincleren die van een wit vel

;rapier een mooi schilderij willen maken.

Met potlood, Penseel, sPons eu verf
rrraken ze binnen de kortste keren de

rnooiste dingen. Zoals ecn achtbaan, een

gespikkelde schildpad. een slag in een

rrrand. een llitsende kat, en vleertnuizen.
I)rriclelijke foto's en tekenirrgcn helpen

stap voor stap.

Op dat moment gebeurt er iets me1 de

:rrr(o. Er is icts rnis. Bente stuurt naar de

krrnt.
tlcnte ziet lneteen wal er aan dc hand is.

Ircn lekke band.
Natuurlijk nloest het gebeuren. Frida bilt
zcnuwachtig op haar lip en bedenkt dat

tlit nu wecr ecns typisch is. Ze weet dat

zc hct tnoet zeggctl. nlarr zc wcet nict

gocd hoe ze lroet beginncn, wallt I.Iet is

ccn hele bekentenis en daar is ze niet zo

goed in.
"Leuk," zegt Kaisa. Ze is ontspannen in

rlc dcuropening van de auto gaan zittcn
rnet de avondzon in haar gezicht en een

krant op schoot.
"Had je nu maar een man, mam," zegt
'te.

"Ia," zegÍ Bente, "die zrjn heel geschikt

als reservewiel heb ik gehoord." Daarna

opent ze de bagageruimte.
Nu moet Frida het z.eggen. Ze kan Bente

niet alle bagage laten uitpakken zonder

iets te zeggen over de kleine catastrofe

die nadert. Maar het is rnoeiliik om er

iets tussen te krijgen, want Kaisa

kwebbelt de hele tiid door.
"FIier staat er biivoorbeeld een," zegt

t,e. "Hij wil een lnengelillg van Pamela

Lee Anderson en moeder Theresa.

Leeítiid is niet van belang."

"Hoor ecns," zegt lrrida tegen Bente,

rnaar Kaisa onderbreekt haar weer.
"Hicr rrog cent.ic. Ecnzltattt Ittaar ltic(

alleen. "

Zc leest de contactadvertenties en houdt

cle krant omhoog zodat zc het kunnen

z-ien.
"Bedankt," zegÍ Bente. "ik heb nog

enkele vervelende ervaringen vers in
rnijn geheugen. "

Frida weet waarop ze doelt. Op haar.
"lk houd hct voor gezien met mannen."
"Jammer," z.egt Kaisa. "Je hebt een fout
gemaakt. Misschien was het wel gclukt
als je [rricla niet had laten zien. "

Irrida zou zich verdedigd hebben, als

haar moedcr haar niet elk rnoment graag

ccrl rnep zou kunnen verkopen oln een

andere reden.
Bentc zet de laatste koífer op de grond
naast tJe auto en opent het deksel

waaroncler het reservewiel had moeten

liggen. Want het ligt er niet. t'let ligt
thuis. De kleinste ruimte zit vol andere

bagage. Bente sleurt er badmintonrackets
uit, een luchtbed dat lekt en dat Frida
eigenhjk had willen maken, wat
strandballen en andere prullen.
Bente kijkt langzaam naar Frida. Frida
krjkt vlug naar de grond. Stilte.

Volgens Frida in het boek 'Frida, met

het hart op de tong' Yan Torun Lian,
heeft haar moeder dringencl behoeÍie aan

een man. Dus gaat ze op zoek en pltrist

de contactadvertenties uit in de krant.
Maar als ze eindeliik een aantal

geschikte kàndidaten gevonden heeft,

beginnen de problemen pas. Want wie
moet ze kiezen: RaYmon, de

voetbalheld, Andreas, de pianospeler o1

Martin uit haar school?

De boeken van deze Boekbabbel:
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+ Opgepast, ik lust een hele
boekenkast - Carry Slee en Dagmar
Stanr , A-boek

* Link - Karel Eykman - C-boek

* Vijgenvla , Ralph Fletcher , B-
boek

'k De zanclkroon tllkim Traïtlia.
Karim J'raïclia en Martien van Vuurc
- B-boek

Oclsterbeek zult
Oosterbeek.

u zeggen? Ja

Op de Marienbergweg 23 woont
narnelijk mevrouw (Toos) Thunnissen.
Mevrouw Thunnissen heeft samen met
Iraar rnan Eduard van 1957 tot ca. l9ll
tle bakkerij gerund in l{eveadorp. Ze
stonden beter bekend als "Bakker" en
"Vrouw Bakker".

I)c bakkerij was gevestigd op cle

Zuiderlaan nummer 7. Waar nu de fam.
.l . Ilakker (heel toepassehjk) woont.

Zi.j namen in 1957 de bakkerij over van
brocr en zus Kolkman. Oorspronkelijk
kwam mevrouw Thunnissen uit
Pannerden en haar man uit Kekerdom.
'foen ze in Heveadorp kwamen wonen
waren ze echter nog niet getrouwd. Er
ruocht dus wel samen gewerkt worden
rnaar niet onder een dak gewoond.
Mevrouw (Thunnissen) woonde in bij
'l-en Westenend op de Noordcrlaan. Tot
aan hun huwelijk hebben ze op deze

nranier gewoond, wat overigens vrij
normaal was in die tijd.

'Ioen de zaak werd overgenomen
bestond de omzet uit 5 zakken bloem,
later steeg deze naar 28 zakken per
week. Uit een zak bloem werden 80

hroden gebakken. Er werd ook het
zogenaamde regeringsbrood gebakken.
Dit brood was griis van kleur en het

kostte 39 cent. Naast het brood werden
er ook taarten, gebakjes, koekies en
gevulde koeken gebakken. De laatsten

ud nieuws in het nieuws

De rubriek Oud Nieuws In Het
Oosterbeck.

Nieuws vocrt ons dczc maal naar

waren ook besten'rd voor diegenen op de

labriek die nroesten overwerken.

Het brood was vanwege de kwaliteit en

de smaak al gauw wijd en zrjd bekend.
Op zatcrdag kwamen de mensen van c1e

overkant met het pontje naar Heveadorp
om brood te kopen.

Later verkochten ze ook snoep en andere

kruidenicrswarcn en zelfs sigaretten.
Buiten hadden z,e een grote vrieskist
staan met een groot slot erop. De bakker
was namelijk ook verkoper van Caraco
ijs. In de voordeur zat eerr dropautomaat
van Katja nret een grote zwarÍe
draaiknop in het r-r'ridden en aan de

zijkant van de winkel hing een

kauwgomballenautomaat. Deze laatste

was vaak het doelwit van baldadige
dorpsjeugd. Vooral tijdens Oud en
Nieuw werd de automaat bilna jaarlilks
opgeblazen en de inhoud opgegeten.
Inmiddels is al jaren bekend door wie.

Het gezin Thunrrissen is gezegend met
vier kinderen, twee zonen Jan en Bert en

twee dochters Caren en Marianne.
Aanvankelijk beschikte de familie alleen
maar over de bovenwoning Yan de

bakkerij, bestaande uit drie kamers.
Daar vond het hele gezinsleven plaats.
De familie Thunnissen beschikte ook als

een van de eersten over een televisie.
Als er dan een voetbalwedstri jd

uitgezonden werd zat de kamer helemaal
vol voetballieftebbers uit het dorp. Later
huurden zij de bovenverdieping van de

* Ik kan vcrven
AJ-boek

['-iona ('urnllbclI
]

I

il

I

.i
i

* Fridlr, lltct llct hart op tlc tont
l'orunr [-ian C-boek

Al deze boekcn doen ntce aan de
Neclerlandse Kinder,jury. Tot eincl nrei
hebben de Kinrlcr-juryleden nog de tiycl
ont hun top -5 vast te stcllen en het
cleclnanreÍbrrnulier bij de bibliothcek in
lc leveren! Niet vergeten!!

Edith Bayens
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larnilic Robinson crbi.j , die op nuulner
-5 woonden.

IIet bakkersleven kenmcrkte zicl.r cloor
lar.rgc werktijclcn. Kunr u het zich
vo()r\tt:llcn ()nt twcc ol' drie ullr op te
staan en dan doorgaan Íot tien uur?
Gelukkig kwarn clit niet tlagelijks voor
lu.)aar wel op cle wocnsclag en dc
vrijdag. In cle wcckeintlen werd bakker
Thunnisse n latcr bi.jgestaan door Eef
Kleyn en Jopie Vcldhuizen.

In het bcgitr wcrulctr rle bestellingcn ntet
ecn hakl'icts ronrlgeltracltt, later ntet
gcmotoriseercl vervocr.

IJeel gebruikcli.ik was hcr in clie rijd dat
de boodschappcn op ecu rckcning
wercletr geschreven. I_.ater werd dan aan
het eind van cle week of rnaand in cle

winkcl betaald of ging bakker
Thunnissen het thuis
ophalen. Als het clan nog
niet betaald kon worden
wcrtl er af en roe ecn oogje
toegeknepen, de mensen
moesten immers toch eten.

Als er gevraagd word of ze
nog specilieke hcrinneringen
heeft aan die tijd komr ze
nlet een aantal anekdotes;
Zo was er de postbode
Driekus Rozenboom die
twee wasrnachines in ziln
bezit had en deze verhuurde
voor een kwarde per uur.
Het apparaat ging het hele
dorp cloor.

Daarnaast weet mevrouw
Thunnissen nog te
vermelden daÍ z.e zich nog

goed kon hcrinneren, omdat hun gezin
een valt de weinigen wareil met een
telefoon, dat iemand de hele dag bij hen
op de trap had gezeter.r ont te wachten op
een tcleÍbontie vanuit Span je.

Tevens wil mevrouw Thunnisse n nog
kwlt dat zrj tijdens de bouw van cle stuw
een hand1e meegeholpen hebben. Zij
verzorgden het "brooclnodige" brood.

De tijd dat ze hier in Hevcadoryt hebben
gewoond omschreel' ze als een ti.id
waarin er hard gewerkt moest worden.
Maar het was ook een plezierige tijci.

Rart.ron Berlauwt
Pcter Boltze

-28- -29-

werfvuil.

Op 15 maart kwam
groene bewoonsters,

br.1na de voltallige Groenclub, aangevuld lnet nog twee
brj elkaar in een schaftkeet op het Heveaveld.

Tijdens de koffie gaf de heer
I-amrnertink, van het Geldersch
landschap, uitleg over de

plamen voor de

lIunneschans. Het belooft
ccn zeer nrooie

archeologische plaats te

worden, met beperkende
maatregelen voor de cross-
fietsers.

Daarna trokken we met vuilniszakken en

kruiwagens het dorp door. Zoals elk jaar
troffen we in de plantsoenen en langs de

doorgaande wegen en de bosranden weer
het meeste zwerfvuil.

Alhoewel Zijn conife rcn
zwerfvuil? Wel als ze door de

drank en etenswaar

Hongerig van het zien van al

dat lekkers besloten we de actie met
koffie en cake. TOT VOLGEND
JAAR!?

De Groencluh.

qi,!'tv
6662 DA ftsiel*(

c26 333 68 :è

i'r[']i,, * ,,

Wij geven u. desgewenst. gÍaag eer,

persoonliik advies. Daarbij hrouden wi1

rekening met uw persoonfijke smaak en

voorkeur, omdat afgaan op benaming, j

of etiket niet het entge is. waar u bi] uw

wi.jnaankoop oP moet letten



ïaarten.

Alle dieren licbben stazlrren, tenrninste biina alle dicren. Eigenlijk zijn er maar
weinig clieren zoncier staart. Kan.iij er een paar noernen?
Ik zal je helpcn. Een koala bcertie heeli geen staart en een egel ook niet.

Staarten worclen voor ve el dingen
gebruikt. Denk ruaar cens aan ecn
hond. Ecn hond kwispolt nrct zi.jn
staart. Zo geefi hil aan ciar hij blrj is

of ,je graag mag. Een hond stopt zijn
staart tusser) zijn achtcrpotcn als hi.j

bang is. Zo kan .jc ann rle staart vun
een honcl z.icn in wat voor btri
hii is.

Katten hcbbe n ook e t:tl
staart. Kattcn kwispclen
allcen nict. Als kirrrr.n.ic
luardig virrrlen. tllrn tt'vclr zc jc
een kopje. Kattcn gebruikcn
hurt staart onr hun evenwicht te

bcwaren als ze bi.jvoorbcelcl ovcr cle

leuning van de bank lopen. Wanneer
katten ergens op loeren, zwiept de
staart heen en weel . Dit doen ze niet
expres, het komt door de opwinding.

Ook eekhoorntjes gebruiken r hun. :,tstaart om het evenwicht te ' bew
aren. Ze springer.r van tak tot tak.
Zonder staart zouden ze mis of juist
tegen een boom aan springen. Zo regent
het dus eekhoorndes.

Dieren gebruiken staarten dus orn te
laten zien of ze bhj zijn of niet en om
hun evenwicht rnee te bewaren. Maar dit
is niet het enige. Vogels gebruiken hun

staart ti.jclcns het vliegctr om ntee te
sturcu. Zonder staart vlieger.r is als
l'ietsen zonder stuur. W.il-utcer vogcls
op een tak zitten, gebruiken ze hun
staart ont in evenwicht te blijven.
Vogels zonder staart kunnen heel erg
rnoeilijk op een rak blijven zitten. In de
paartijcl gebruiken veel ruannet jcs

vogels hun staart ont een
vrouwtje te verleiden. Denk
nlaar aan een pauw.

Nijlpaarden gebruiken hun
staart op een hele rare rrianier. Zc

poepen in het water en verspreiclen
dat nlet hun staart door hun staart heel
hard rond te draaien. Vergelrlk het
rnaar nlet een ventilator wtar .je eerr
puddin§e op gooit (probeer her maar
niet, want je krijgt vast ruzie mer je
moeder). Op deze manier maakt een

nijlpaard duidelijk dat een srukje
water van hem is.

Staarten heb je in vele maten en soorten.
Het varken heeft een krulstaart, het
konijn een kleintje en een krokodil een
hele grote. Mensen hebben helemaal
geen staart, zelfs een cavia heefÍ een
grotere.

Namens de Groenclub,
Ilona Bruggeman.
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op de terugweg van de laatste vakantie

Nu liikt het de redactie een leuk idee als
onze lezers hun bijzondcre
vakantieontclekkingen aan olts toe sturen.
lk zal zelf beginnen met onze ontdekking
van vorig jaar, namelijk de allermooiste
canrping waar ik ooit geweest ben. En ik
kampeer toch al vanaf mijn derde.jaar!

('amping "Les Sauterelles"
('ol de Milleres
66820 Fillols France
tcl. : 68961 184-68056312

I)c camping ligt in de oostelijke
[)yreneeen, 50 km van Perpignan de
bcrgen in. Dat betekent dat je vanaf
I)erpignan ruim een uur bochtjes moet
tlraaien en de laatste paar honderd meter
over een onbestrate berghelling moet.
I let terrein bevindt zich aan de voet van
tle pic de Canigou, dus het uitzicht is
arlembenemend. De gasten bestaan dan
ook louter en alleen uit
natuurliefhebbers.

llet is een geaccidenteerde camping met

is weer aangebroken. Hoewel, wii
ons volgende vakanliebcsterrrnting.

veel plekken in de schaduw. Het
sanitair is keurig en ook aan de baby's
en peuters is gedacht. Onze kinderen

hebben zich uren vermaakt op het
aanwezige basketbalveld en voor de
kleindes is er een speeltuinde met een
pierenbadje. Brj de ingang is een
terrasje, waar je voor Spaanse prijzen
gekoelde rosé wijn en ijsjes kan kopen.
Dus na onze dagelijkse wandeling
konden wij daar niet voorbijkomen. Wij
kwamen, net als meeste kampeerders
daar, vooral om te wandelen en dat kan
je er bii uitstek.

We hebben voornamelijk wandelingen
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dircct vanaÍ'de canping gemaakt, maar
ook heel bijzonder is het gebied rond
Mont-Louis, 60 krr naar het westen op
cle Spaanse grens. Bij de receptie op de

canrping ligt veel inforntalie ovcr
wandelingen en kan je kaarten lenen.

Voor de hoodsclrapperr rttoct ic Illurr
Praclcs cn dat is ongeveer een halÍ'uurtie
rijclen. Vernets-les Baines, ccn outl
kuuroorcl, is nct zover ntaar claar zijrt
mindcr winkcls. Voor gocdc rcstaufants
cn cen zwenrbad (onze kindereu vintlen
elke clag rvandelen teveel van het gclede)

-j',1.&'

kan je er echter prima terecht.

Om te bezoeken zijn er abdijen, kastelen
en grotten in de omgeving, maar ook een
clagje strand is goed te doer.r. En als .je
clan tocli aan de kust bent, dan is een
bezoek aan het stadje Collioure (richting
Spaanse grens) aan te bevelen.

Dus, voor een ieder die houdt vau
ruirntc, rust, en wandelen kan ik deze
itlyllische niet-commerciële camping
aanbevelen.

Karin Koppeschaar
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