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weer eeu keuze maken uít de díverst

Voor de laatste rnaal dit jaar eerr Hevcaantje, dirnrlal
lielaas zonder Boekbabbel, rnaal wel met de eersLe al'le
veringen van de nieuwe rubriekeu HD, Huis.1e, Boontpjc,)
Beestje! en Nieuwkorners. Wij hopen op uw enthousiasrc
medewerking voor de volgencle al'leveringer.r.

Nieuw redactielid (cindclijk verwelkomd) is Ramorr
Berlauwt, weliswaar woonachtrg te Oosterbcek, ntaar
met een heel bijzondere band ntet ons dorp. (zie o.a. cle
fraaie kerstwens)
De redactie sluit zich daarbrl graag aan en wensr u prctti
ge feestdagen.
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zelf.standig ondelncrnr.r'schrrp hurnen Ileveaclorp groeit en bloeit. Dal

geldt wel heel letterli.yh voor

.lr-.rr.rsL

Lensen met zrjn bedrijf Lenseu

(i roenvoorziening.

Het idee voor zijn bedrijf ontstond tijdr,rns Joost's studie aan Larenstein rrr
Velp. Hij studeerde er bosbor,rw on cttll.uurtcchnich en rondde ef ook oul
tweede studrericl-rting, niltr-rur- en rnilieutechniel<, af. In zijn vrije tild werl<1,r,

hi.l eils tuinuran. Dat ntotivcu'clc lrcm orrl in de avondlrren rlt'

hovet-riersoplerding te volgon. [)e stagcs dre hr; voor Larenstein rnoest volgen,
hoos hr.y zo r"rit, ciat hij rnaxinralo crvaring in hct "tuinwerk" kreeg. Gewapend
uret rnime praktrsche crvrrring begon hi.l vicr cn half jaar geleden alleen rnc{,
Lensen Groenvoorzicning, ccn br:ch'i.11dat zrch bezighoudt met tuinaanleg en onderhoud. Nr-i hr:cÍï hrj vr.yf mar-r gcdilrlonreercl personeel. Hoe heeft hij dat in

die hotte tijd vo«rr t-.lhani' gel<regen'/
,loost, 28.1aar, lacht verlegen en velhlaart drt succes vervolgens gedecideerd:

"l)oor mi.1n ruirne ervaring houden wij alle stappen zelf in de hand. Van
tr"rinplan tot uitvoering. Dat is een sterh verkoopargument. Toen wrj
begonrron was er al veel aandacht voor tuinen. De laatste paar jaar is rnen
ool< berr-,id nleelr geld uit te geven aan een tuin." Orn claar droog aan toe te
voegcll: "Dat is voor ons best wel gunstig".
ber-r ie crEíens een azrnlal dagen bezig. Dat kost wel wat, rnaar dan heh
ool< iets r.noors. Tte. het als ecn banl<stel" Dat l<ost ook een paar duizend
gr-rlden, nriuri' .je cloct cr jitrcn rnce. Mensen zien het als een voordeel om ééIr

"Vairk

jc

aansprechprrnt t,c I'rcbbt:n voor hct, ht-.le project. Ontwerp, grondwerl<,
beplantrng, bestr:rting, allcs wirt, cr rnoc't, grrlreuren doen wr.; zelf. Il< ben er
verantwoorcleli.jl< voor rlirl, rlc l,lrin in zi.pr geheel volgens de gemaal<tt,
afsptaken aílng(,)[(]f{([ worrlt,. l']rr rlrrt, wcrl<1."

tuin stiurtcn vrrll, rncl, lrr:1,onl,wcrp. Uit,cigen ervaring weet ih ]roc
hcrlangrijh het rs dlt, dc sÍi,t,r'v;rr) (!on luin nirnsluit bij 1e eigen srnaak. En rli,'
verschilt van persoort 1.ot, pt't'soott. IIoc Iosl,.loosl, tlat op?
[!etn rnooie

"Het:rllerbelnngri;l<st bii hct rn:rlicn nr oon ontwerp i.s heel goed luistercrr,
orn er achter Le komcn witt icmitnrl wil. Vcel lnensen wrllen hun ziel in hurr
turn leggen.'l'r.rinalchitecten hebben:ltlcrnaal hr-rn eigen stijl. Ik zou nooit ecrr
goede luinarchitect wordert, want rh pas rni.1 aan bi.y wat de opdrachtgever wil
Het lastige bij een ttrinrrntwc.rlr op pnpit-'r, is dat de opdrachtgever er zich
moeilijh een vooi:steihng van l<an rnahen h<le het er in het echt uit zal zien. lk
2-

vind het heel belarlg.i,l< clat cle,re,sen, als
de tlrin hlaar rs, dorlic.: rl.t.
hebbe, wrj ge,ra,ht. E, dat gaat over het
alge,ree, erg goed. Het..twc.pi:.
host echter zo veel ti3d, clat *r1
voor gekoze. hebbJn olrl orls r'ee. op irc
".
r-ritvoer.ing toe te leggen.,'
I)aaronl wo|l<t ,-[oost graag samen rnet turtralc]rrtecten.
Hr.1 rs daai.rit ecrr
,itzo,derir.rg. "ln ons vahblad sto.cl laatst
ce,.t.rk
ou". cle st,r..e'e
sarnenwel'l<ing ttrssen tutnarchitect en trrtvoerder.
Maar als je co,str*ctret.
meedenht, l<o[r je een heel eind. De architect
is cre trreoreticr,rs, ons wer.]i rs
gewortelrl in de plahtijl<. Hoogtevelschillen
in
trrinen uorrrr"r, br.jvooi.beelcl
vaal< een p.'bleeur. wi, wete, craar
artild ee, goecle-;;i;.rr,r* vo.i. te
becle,lie., rlie de arrr:hrtect ve.volgens ,r, ,r3r-, pla,ncn
ver.werht.,,

,loost cn zilr'r vlourv lv'lonrrlrre ziir-r ir-r Í'ebltrari van dit jaar rn Heveadorp
l<ourcr-r wonen, airn dc Ileel<laan, cn lrr:t bcvalt, htrrr hier uitstel<end. Zi.y
lrcirbon hun klrntoor llan lrttis. Nloniriuc, wcllizrt;utt bij's l(onings Jaght,, rs
lccr,:nteli.jli nrinder galtn werlien onr nleet tc l<utrnr:t-r doen vootr dc zaal<.
[!lhe ochtencl our l-ralf :rcht trecien.loost ,,rr zi.ln vrj I lnedewerkers aan in do
rverl<plarrts o1r de ,-lol-rannahor:ve in Oosterbcclt. Nicr-rwe opdrachten wordetr
cloolgesprohen en de tal<en vei'clce'id. "ledcrccn werl<l. goed rnet elkaar saltlen
en kan goed rnet cll<attl overwcg. Daar lrtrclrt il< ooh vccl waarde aan", aldus
Joost. Al rnct aI is hii levrecicn over hoc ziln bc<lri;f zich tot utt toe ontwihkeld
heeflt. "lJoor dc jlrrcn hcr:n botrwjc toch iets op, en cl:rt geeft een goed gevoei."

l)c gcmecntciilhe bLoloog begon hcei hai'cl lc lachcn en ve,'mocclde ee.
pr':rcticaljokc var-r de br-ri'en. '['oen hij uitgclirche., wils,
,vcr6cerstc [l11 henr
verbuzing. wanb zci veel h.abben levcn er niet rn ons
Iancl. Dc crode, l<i,ab, cric
'l'hr;s bewlral'd ireeÍt, is 23 ccntrnreter brecd
en bli.ylit eerr n,olh:rnrikr.irb tc zij^.
Scha.cr-r ctr poten zl.ln becleht net cen ivollig laag.1"
huiu,. Hct becst sc5rJ,t
ooi'spronheiiJh Lrit Oost-Aztë te koncn. H"Àas iLrra,rn
wrJ er
acirLe.
liourcn hoe hi.l nota bene in de Seelbeeli is belar-rcl. I)c gi'r.1"-beig-e 'ret
c1e.en, r,et
acht lltlterl en lange scherpe schalen zijn volgens ,1" i.".,rr-r"."
niet ge'airr.lr.1lt.
Wel htrnnc, ''zi.i ,ret de krachtrge
geureen rritlialep paill spele.clt:
"cha.en
l<rnderen wilnneer die de dieren wilien
oppalilicn,
Jolien.Jor-rsLr.a

.Iorien ,Jor.tstt'i't
Ilenede nclorpswe g ver.hnrpt
Secretai'is gezocht!
N{et ingang van januari l9Í)8 zoekt de bewonersverenigingeen gerïrotiveerde
Hevc'u:rn die secretaris van het bestr-rr.rr wil worden.
Wii bieden: zcl'n trcht nuttige en gczellige vergaderingenper jaar (borrel na),
dre de sr:cretaris notuleert. [!en heer per jaar een etentje (zelf betaler-r, want
dc centies worden cnhel azrn "het dorp" gespendeerd).
Wi.j vnrgen: lc:nrancl die a]<tief rneedenkt en ideeën aandraagt omtrent het
nog leuhcr en leeÍbailrcler rnal<en van Heveadorp.

7,ct .1t. in voor' .yc dorp, en wordt secretaris v;rn de Rewonersverenrging
lJi:verrlorp. Int,ct'css;c? []el nrct.lartp l]unschoten, tel. llllil 57 52.
.Lrrien.lottst,r:t

?

De (]enteentc vcrblildde ons een aantal wcken geleclen
nret eep fï.a're li.art
in het l<erder: van het pro.lcct ,,ljtlcchtseweg d,-rurz,rrr,l veihg,,.
Hie1r. o.ut. r]e,
hlst *it te r«reren cleelpro;ecten, w.zlronder rnet stip oi nl,l,lel.
I5: rie
aÍ'sluitr.g van (1, vaktermen: de ri.rip in) de lre,edendàrpr*"g
volge,s rrrrln
inÍbnnatic was de afsh-rrtrng slechis een plan, dat alkrcn
r-ltgevoe'cl zo*
worden r,dicn da:rrtoe een bewezen nooclzaal< ,,or,, ,rjn.
Bi.lvoorbeeld, ,a het
"velheersluw" ..raken van cle utrechtseweg, onaanvaarclbai,e
sverlast door.

sir-rrpverliee

r'.

Celukl<ig liwanen B&W van Renlitrrn recentelijk rnet
het, besttrur va. clc
Bewonet'svei'enigrng pratcn, zoclat rk cle ve|antwoordeir.lhe
wethor,rclei.
Lar-rrent do vries hiet'over- àan.' z'o.1as;e kon trekken.
ZiJ^,ntwoord was
durdelijh: ,llee. aÍ'sluiti,g als daarv.o. geg.onde r.edenen
zi.]n. z\ls zoda.ig

had het rriet i, de ril van deelprojecter rrogen staa.. verder
was hij vn,
mening, rlat verhec.smazrtregeie, in het alge.reen een
breed di.aagvl;rli
rnoete,., hcbbc,, ilnders heeft zo'. r,aatregel geen
zin. Een tritspraali

Wolhandkrlrb ir.r Scelbct'lt

ontho

llen aanLal wcl(en gclcrlo-r vond'['hiis (.ler.rrt,s, bcwoner van de Dunolaan, in
clc lrecl< achter zr.;r-r huis cern rlode l<rir[r. fleb dier rlreef in een sttrwtneertjt'
achter een clarnmctle dat de ;eugd in de bot-'k gemr-raht had. Een paar dagcn
Iater: vonct hil ool< nog eren levend excrnplaar. Hierop belde hij de gemeente:
l<rabben in de Seelbcreh, dat is toch wel iets bi.lzonders.

u

r-rclu rr

o,i

!

Jorien.lorr.st,r,;r.

tc

Nienrvs va n rlc Ilewor-ri-'rsvereniging
[]e'ste urensen.

Sinds het vu'schijnen vitn het vorige Her.e;,rantje is e.r wel het éón r:n zrnclo.
gebetrrcl. Zal rk voor de vcranderir-rg nrilal'eelrs brj mi.yzel['beginnel? Oyr 2
septenber heb rk voor de 85ste nrerirl cen halvr: Iiter bloeci gcgevenl l,)r,n
prestatie? Nee hoor! Ooit in een grijs vc.rleden als rnrlit2rr ee1 l.ralvo lit,t,r.
bloed gegeven. Na de grft hreeg.le een botc-'rhanr, een biefstql<je tartaar: err

een sinaasappel. Maar dat wirs nict hct belangr:ijkste, Se hreeg een extra
vri.1e dag die je nital bolievcn «rp rnor:ht ncnrcnMn die tiScl waarin je nraar
Í)
vrije dagen in een jair. l.'ccg wrrs d;rt hccl watl!! Na het verlaten ,rr dc
drenst gowoon doorgcgltrtt.t ou nLl, nzr het behalen van een soort medaille
voor B0 l<oer llloerl gcv(]n, o[) wr]g nnar dc t00. wanneer je 3 rnaal per jaar
-zal
rlrÍ:rg gcvell ltlrtl icrlcrc-'trtr ttiLt'el<cncn waltneer dat ongeveer een feit
zijn.

ll( han icderecn aanraden ook blor:d te geven. soliclariteit net
kln zo cc:n reóle bi.;drnge betekenen.

rnederncns

de

Ilind september haclden Jeb verdonk en ondergetehende een onderhor-rd rnet
onze nier-rwe gebicdsagent Hans Peters. Naast een kennismaking was
wirkbeheer het hooÍdonder:werp van gespreh. wzrt dat betehent heeÍï
iedereen in lToog e.tt, Lo.o,g l<unnen lezen. op 6 oktober hadden .wij tevens
een gesprek rnet Annette Deunl< van De Bries. De Bries heeft een
begeleidende en adviserende functie in het wijkbeheer. Annette heeft ons
uitgelegd wat wijhbeheer inhoudelijk voorstelt. Het besttrur is voornernens
om Annette en Hans uit te nodigen om in hct tweede deel van onzc
.laarvergaderrir-rg cen toelichting te geven over dit onderwerp. Noteer het
maar vast in de agerdzr. wat rnij betrcft is dit zeeeer belangrilkll!!

op 7 novembcr hadclt:,'l'cij. l(oning cn ir< c<:n ontmoeting met de
Comrnissic IJezwaarsr:hliíl,cn. IIct hclst,r.rtrr l-reeft een bezwaarschnft

ingediend tegen de l<ort,irrq op strbsidies in lÍ)Í)g, lggg en volgende clie door
de gerneente aen cle bewr..r'svercnigr,g wrlrclen verleend. Ik wil op deze
plaats niet in details tredc'n IïrÍ:tar olls bc-.zwairrschrrft is afgewezen en dat
heeft r-rogal wat gevolgerl voor dc bcwoncrsvcreniging. 24 november komen
de bestr,rren van alle comrnissies en cltrbs bijeen om zich te beraden over
deze gevolgen. u zult er zcl<er tildens de jailrvergaclering meer van horen.
wellicht is het laatste rvoord cloor de gemeente hierover niet gezegd,
altirans dat hopen wij..1 ,-rou",rlber hadden Jessica, Teile, Jorien, Bram en
or-rdergetehende een informatief gespreh met het College van B&w.
Aanwezig warel-r naast onze burgervader alle wethor-rclers, t.w. mw.
Giesbers en de heren l(roese, VerheiS en cle vries. Zil werden nog vergezeld

6

door de tricttwe geureentescretaris en cle clii'ccteur van de aÍclelilg
IVliddeien. l)e aÍ-spr:rak was op velzoeli van IJ&W geuraalit en clicncle ais
algerlrene rlrièntatie. Naast allerlei voor ons riorp belangri.jl<e clipgel wei.4
er ook gediscussieeld over de subsrclie, urteintlelr;I.
gevolg vun e..r-r
"e,,*"tlrr.i.ler
politieli beslr-rrt in het verleden genomen. I)e betr.ol<li",',
zegrle

toe één en ander nog cells te bezien. NIen was algemecn wcl van ,rr",,irrg

clat een verenigrng dre zoveel actrviterte. ti.gar-iisecrt daar ool< i.
redeli.ykheid vo«l' ,roet worden gesubsiclieerd. wil zi.]' benieiiwd!!

Inrniddels líunnen we stellen dat ons [leveaantle ook op het gemee,,tehr-ris
woldt gelezen!! U hebt allemaal wel een br.ief v2n de gepreeltc
o[tvangeu wazrr'iu toelichting wordt gegevcn over cle welhzatrrnhed.e;i lr2p
de Seelbeek HeL bestr-rr-rr is erg content met cle opstelling zr,rals cle rp de
b'ref wordt vcrwoord en we hopen ciat we op dezelÍcle (oÍ' nog betere) voet
nret elhaar rn gespi'ek hunnen blilvenl!
goecl

[]r besltrit ,ret de ,rededeling clat het birk
Met allerbeste groeten,

nr-r op g0i3 sterat.

Jaap Bunschoten

Subsrdievermindering Bewonersver.eni ging

Per 1 januari 1Í199 z'al onze Bewonersvereniging ter financiering van haarr.
aktrviteiten nog slechts eer-r clelcle van het huidige sr-rbsidiebecS,ng vzrp cle
gemeeute ontvaugen. Het vervallen van cle sr-ibsiclie woonconsLunentcnen
tle
halvering van het budget voor dc subsidre sociiial cr-rlttrr.eel werh, maaht clat
de get.ueentell3ke onderstelrning aan ons dorpsleven daalt van f 7350 naar, l'
2550 per jaar. [!en buitenproportronere rrortrng. Geen wondel clat voorzittey
Jaap Bu,schoten hieraan ti3de.s het gesprek onlangs rnet B&w veel ove. te
zeggen had.

wethor,rcler Leo l(roese zegde toe een en ancle. nacler te onder.zoelie,. De
genreeDtcll.lkc bestr-rurders waren allen vol lof over het vele goecie
werli clat rq
I{tlveadtlrll cloor zovcel vri.lwrlhgers verricht worclt. Wil hopel naar dat c1c
lval.rl'riet'irtg itl een aanpassrng van rle subsidie zal leiden. Overrgcns nrelclie

rllorl ons, dat in het hader van het wrllibeheer, clat voor;atrr 'gg otrh rl
Heveadorp van st.rrt z.ul glan, gelclcn teschihbaar hornen. Deze ceprlcs
krtnnen wcllit:ht, len tlc[e vool de Heve:ranse activitert,enaangewend,"vgrclcp.
Jorien.Jotrst,r'lr
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Vakantietrp:Israél

It

Israël? Ja, Israè1. Er zullen onder Ll rnensen zr;n dic claar.op clit uroruelt
direct wi.li'irr voor lope..'loch b'eeh rl< een lans voor dit Iancl.

en gedistilleerdhandel

r\fgelopen wintcr was ili twee rveiren in Israél. Op SchLphol is cle controle w,t
sLrengerdan nortnaal, maar niet in extleure nate. Waat'schi.lnli.lhdenlit p brl
Israèl aan Tel Aviv, ,Jeruzaleur of de Dode Zee. Daar.nai,rst zal de naaur llitai
bi1 de meesten bekend in de oren hlinken.

eug.goossens

Erlat ligt rn het uiterste zrtrden van IsraéI, miclclen in de woestrjn. [, cle
zomer rs de hrtte hiei: extleem: de dagen dat het oncler de 40 graden is, zrj. op

de vingers van één hand te tellen. In de wrnter is het koud: zo,n 25 tot 3-0
graden (wat je uraar houd noeurt). Eilat is een ideale r-ritvalsbasis voor
tripjes
naar de lest van Islaèl. Als je in Eilat de bergen beklimt, kan het ,ruur-rn

OOSTERBEEK. UlÍechtseweq 134. tel.085-332218

ziln dat 1e vier verschillende landen htrnt zien: Egypte, Jordanié,
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Sar-rch

Arabié en natr,iurlijk Israël zelf. Eilat op zrch is gewoon een soort Benidorm in
een ander land. De Ieurkere hotels liggen tussen Eilat en d.e grens rnet Egypte.
Deze ztln minder kolossaal en aantrekl<elijkerin prijs. Als je in de uuorlJl*u,
het centrurn wilt, is dat geen probleern: taxi's zrjn goedhoop en er ri.;den er
veel. De br-rs is slechts een fractie voordeLger. De ligging van Eilat aan de
Rode Zee is prachtig. Duikers en snorkelaars zeggen dat het het rnooiste
plehje ter wereld is om te duil<en en snorhelen.

vanuit lfilat rs het zo'n drie uur rijden (met de bus) naar En Boqeq, een
hoteldorp aan de Dode zee. vooral bekend als huuroord voo.
psoriasispatiènten rnidden in de zomer. Maar ook zij rnogen maximaal 20
minuten per dag in de Dode Zee dobberen. Dit omdat het water voor 2b% urt
zwavel en minerale zouten bestaat. AIs je er uit komt, wil je getijk clouchen.

Je stinht een uur in de wind en ;e huis is "vettig". Je rnoet het water ook niet
in je ogen krijgen, dat l<an vervelend aanvoelen.

Vanaf Itrn Boqeq is het, nog zo'n anderhalf uur rijden naar Jeruzale,r. Ee'
indrr-rhwekhende stad met grote verschillen tussen de cliverse
bevolkingsgroepen.Deze verschrllenkom je ook tegen in de godsdienstenvan
deze g,oepen.ze zijn het alle,raal eens over de schepping, alleen is het
op
,rinirnaal vier verschrllende plaatsen tegeli3kertrjd gebetrrcl. D;
tegenstellingenrn Jeruzalem zijn schrijnend. Dit doet echter niets af aan cle
schoonheid van de stad. Erg indrul<wekkend is yad vashem, het rnuseum tei.
nagedachtenrs aan de gevallenen in de tweed.e wereldoorlog. vanr_rit
Jeruzalern is het slechts even naar Bethlehem. Deze plaats valt oniie,

a

l'rrlcstijns bcstttttr..lc uroct drrs r'vel wat roatlbLocl<s onrzeilen, rvil.ye er
Zekr,r dc nlr-reitr: wlr;rld

konel.

'\ls.1t: DliitI l!ililt gaaL clt van clrr:rltrrt rurar Carr.o, .Jer.r-rzirlc,r.í'l)et.a rvrlt
t'cizetr, is het i'aaclzaillll eclt gt.reclgc.vulcler linip nree te ncllren.
ljet levt:n i.
ls|aël rs dttr-rr. r\-tlecn de taxi cn uit eten gJaan is goecllioop. \'rrnrrit llilrrt
liost
een twcedaagse excr-rrsre naar JerLrzzllem al gatrw IIi50,-poi.sool.
l)at
is
1_rcl
clirn wel rnclusreleerl overnilchting in een luxe hotel ..,,-, ,,11"
à,rr".r, ltrncht,s
e'd' De pri.1s die je beLtralt is rltrs Íbi's, merar'.1e r<r.r1gt ei. veer vor-,r. tcr.uÍj.
lvlltl
1e wel gcii van wol'clt, ts cle ovetwelrlrgcr-iclc ht.reveelheirl stlu:rtvspter.s rrr
'let'ltzaletu Dic wetr,'n lvei'l<eli.)k nret van opirotrrlen. r\ls .1c rlalr ci6syhclrr
plrlit, is het cchter cer-r pi.achlige belever-ris.

l)aarnnast is l-rert rnogelilk vanuit Eilat ecn bezoel< te brengen lar-r petra in
.lolrlar-rië. llcn stad r-rrtgehouwer-r in de rotsen. Een prachtig gezrr:|1,. ll,eliep
rvcl op een ttttrtje oponthoucl bii de grens. Het l<ost.1e sowieso 60 Aurcrihaanse
rlollars otr.r die grens over te hornen...
ool< l<un je een andere grens over... die urct llgypte. Drt gaal. snellci.en is
goedkoper. Als je de grer-rs passecrt, l<orn jr: in 'l'lbir. van ciaar rs er óén weg

vllll een paa| honderd kilometer lang die rrlrar (lairo voert. [Jen stad met een
r:haos zonder weerga! Je l<rijgt nrcrlelrjdon rlet cle chauÍfer-rrs. Altrlcl fiie, c.p

lircharcl vl n Oostelwr.l li

ivij rnaar denken dat de Coentunnelcen nlnrp is!

:iiiiiiiiiiiiii*iiiiil;iiiiFiiffiiiii*iiriiintiiiiii:
r:::1r::raiiji:i::ri:,:::i:l:::l:::ii:::i::::iitji::ii::r::::,r:t:li

Wrld vrrrr dt. 1lrgo.

[]et wo}clt br-riten l<otrdel en her is weei, vr.oeger clonricr. De t'eestcrage.
liondrgen zich lrl aan. Mentgi:en broelit zijn lrooÍd irlwcer, ovel' wilt,
e. ,ret
licrsl gegeten t,,oet worclen. In cleze doniiere dagen van l.ret
.1i.rrry is 6ct

.lachtseizoen geopelld en ls et' een grclte verscheiclenhcicl iiiill
wridspecialiteiten op de urenttkaarten van menig Veltrws rcstirur.il,t
t.c
vindon.

Als u niet van jagen (etr .lagers) houclt en cen wilclmenu rn ecn restar-rr.ant
tc
hostbaar vinclt, l<unL tt nattrr-rrL3li zelÍ r-rw wrlc{braacl l<laarmalie6
i1 eigsl
ker-rl<en [{et benodrgde wilcl vrnclt tr uiter:i:rrd bi.l een poelier'.
C)pr oueellf,lic
concu,'rentie te verrnijden, noemen wu geen nzl,,1en, ,raar verwrjzerrr
wij rr
nzr:rr dc Llouden Gids. om het Í'eesturenu niet al te ingewil<l<clil,
ecl,rch
snialieli.yk te nahen, hebben wij geliozen voor:
Fazant trit de braadpan

I grote fazanthaanof 2 Ízrzanthellnen
100 gr'. slrerli

in lange repen

2 t,heclcpcls trjni
2 eetlepels cogrlac
2 cetlopels uraizena
I

0l)

gt

he r-rhe

1,.-rt,,r',,1

r)lat,Bll.lnt:

ndraad oÍ' coclrtailp rrklic rs

salt'n peppa

I3cst.r'ooi dc binnen- i:rr btrttenhantvl.tr-r cle Íirz;rr.rt rnct, zout, peper en de tiJm.

Ilcrlclt rlo ltorstzrjrie uret. het, spch ern bind drt, r,irst rtret, het l<euhendraad.
\''t'r'r.vltrn1 dc botel of'ttr;rrgat'iue tn ccr-r brairclp;.rn cn bali hierin de fazant
ronrkrnr bluin. Plaats de del<sel schuin op cle I)an en braad de fazant,
gcrlttt'trucle ot'tgeveel'80 mintrten, gaar. I(eer: cle Í'uzant regr:lnrlrtig en bedruip
lrt,nr (oÍ'hilar) nret het braadvocht.
Vcrwilrttt de cognac in cen lnetalen soeplepel bovcn cen gasvluur (al2uigliap
Lrríl!!!) r:u laat cle vlarn erin l<ottreu, (Deze hirndelir.rg gcbcut't tritcrar:rld voor
tt'nv cigen risico. De redilctie stelt zrch in geen gcval aaltsltral<eli.yk voor de
gevolger-r van deze eu navolgende handelingen). Gict cle brandencle cognac
ovcr de fhzant en laat deze uitbranden. Voeg op het, laal.s1, I dl heet water.oÍ'
botrillon toe aan het braadvocht en bind dit mct ckr aangeJcngde rnaizena.
Scrveer cle gebracier-r fazant rnet .jus, witlof meL ham on l<alls, appelcompote
en gcliool<te of gepofte arardappelen.

'l'rp: in plaats van het speh op de bclrst van clc ftrznnt. t,c binden, hunt r,r uw
pottlier ook een rnet spek ornwikhcldc (gclrrrdccrrlc) Íjrzirnt vrÍrgen. Door het
gehrtril< van spek wordt het vlccs nrinder rlr.oog on snrirl<cliilicr.
[)e redactic lvenst

r-r

een srnakcli.jl<c

het Hcveaantje zal rli el een paai. uitgebrcirl

laaf is de grootste van de Íanrrlie. Hij rs wcl [i.J crn hoog als híj zrt. Het rs
een glote, zwarte vogel. De raaÍ'broedt rriet in ons land, rnaar. is er sonrs
wcl te zien. Eer-r tr1cl.]e geleden heb ih el cen paar op de Hoge veltrive
gezien. De raaf maaht zeiden lawaai (in tegenstelling tot cie ekster: en cle
Vllrarnse gaai). Hr,l rnaaiit een soort brornmend, borreiend geluicl.
De

Wadder-reilanden.

wij u trit, voot'rlc NicLtw.jlrrrrslrorlcl,rlic 't Ilcvcllantje u ooh clit
Wil

verwachten het hele dorp op zltl.ct'rlltg lT.jirrrrrrrrr, Lusscn vier r-rur en hal{'
zes in De Villhcnrcr. (Mocht. hct. Irclc rlorlr rlrurrlwt:rl<cli.jl< l<ornen, cltrn hebbep
wi1 ccn budgettair'pt'olrlcotrt...)Sclili.j Í rlic rllrl,trrrr in uw agcncln en nt. ,,1 uw
hrrlcn meeI

Nieuwjaarsborrel't Fleveaantit-'- zaterdag l7.iar:ruari - 16.00 - 17.80
uur

volgencle lrÍlevei'ingen van
beliandelen.

geworle hraai broedt in ons land, maar de bonte hraai niet. Die br.oeclt rr-r
Duitsiand. De bonte klaar is gnjs van kleur rnet een zwarte hop en zwarte
vletrgels. Hi.l rs alleen 's winters in Neder:land te zien, onder anclere op cle

Nicuwjaarsborrel'tFlcvcaantic-zirt,crrlrrglT.jrrrrtrrrr.i - l(;.00- l7.lJ0ur.rr

jlar wil aanbierlcn. [.lw li.i Ílrllrrl btcrlt, tr lrcl, crrrst,e dranlije aan.

lli'zrln hcel veel sooltetr vogels clp aarrle. Oncleri'anclci,c zangvogels, rooÍ'vogels, zwem- en loopvogels. NlsschLcn l<linlit. het laar, uraiirr dc lilaar behoort
Lol de zangvogeis. Verdel is de huaai licl van de lir.a:ricn-Íamilic (of kraaiitchligen). Tot deze Ítrrntlie horen ook dc riaziÍ', tle bonLer lirarri, cle loek c.n clc
hatrw. De vr.lf lu'aai-achtigen die hier.boven genoerncl zr.pr, lr;ker-r erg veel 61r
clliaal'. Itrr ztJn twee leden vern de Íauirlie die ei'hecl anclels trit zien: clc
Vlnamse gaai en de ehster.
In dit str,rh;e zal ili het vclschil ttrssen al deze liraaien r-rrtleggel. Ir-r de

De l<rani en de bonte kraai zrjn even groot, narnelijh.lT cm. Ilcn li1aai is
zwart, maar als de zon op zull velen schijnt, kan Je een groone gians zien.
De liraar lbopt een beeLje onhandrg: hrJ ruaaht zijwaardse sprongen. verdcr
leeft hij alleen uret zi;n partner', niet in groepen (dat doen hauwtjes). De

ulurltrlrl toc.

ll,itrtron Berlauwt

(1r'aag nodigen

liraaicn en famrlie

Veel mensen verwarren het hauwtje met een kraai. Een kar,rw is veel
lileiner dan een ki'aai, maar 33 crn hoog. I(auwtjes ziln ook zwart, mtlaL
hebben een donker gri.lze nek. ze leven alti.ld in groepJes bi.l elkaar.
Wanneer.lc in een weiland tlus een groep zwarte vogels zret zrtten, zijn clrt
hoogst waarschijnlijk hauwen ell geen kraaien. I(auwtjes kunnen wel goed
lup,,rr. zc hiplrerr of sLrppL.n voor.rrrL.

I)t'clistei'en

clc Vlauurse grirri zrjn verre neven vern de hraai. De elister
kolte vler-rgels. Zijn br-rih is wit; cle hop, leli en cle
|trg zrjrr zwart. In de vleugels en staart ztLten groene, blauwe en pi.rarse
lrL'r'lt. ccn lirnge starart en

vet'en.

De Vlaamse gaai is rossrg

bruin met een witte keel en een wrtte vleh vlali
brj zi;n staart. De staalt is zwalt. FIi.1 heeÍï een Í'el blar-rwe vlek op zr.;n
vlcr-rgels met zwarte st,reepjcs.

I)rrizclt het.re ccn berctjc'/ I(i1l< dan rnaitr'(-.clrs lllal rle plaatjes van de
lo nrricn. Ilrt clli lrlrtirLle st,aaL r:ic ni.lnln, hoe gt'oot lrr.j is elr dc ltclangri.;hstct
lit'nrnelkeu.
N;rlncrrs de ( lloenclttb.
Itona Illr,rggentan
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I)rtrrdcc (lrrlitr
ccn Ii)ngclsc. of'lievcl gczegcl Sr:hotse clrl<c,
hrstarrt, Lrr) heol llrngzairn'r in cen l<oclt_. ovcn

gllr;1111i1,11

Ír.elst,cn l<e

Vour een calte voor eell groot rond

bLl<

rvord[; nlrJr) \'ilsl{,

Parket

a. 22 r:nr ciiarnetcr) of' r'i,r.i

rot:lit,hoeliig blil< vnn ca. lG x 25 cur is nodig
200 gr. biocm
I/,I thci:lepel bahpocder
tnespunt zotrt
200 gr. zachtc boter ol mar.gar.inc:
200 gr. kristalstril<er
,l r:icren
en voor de vullrng:
50 gr. gcrnaicn lurancleIcr-r
250 gr. rozilnen
ir0 gr:. geconÍi1te vi:uchtjes rn I<lcrtre stukles
50 gr. gecor"rfrlte sinaasi.rppclschrl in l<leir-re stul<jes
2it gr. arnandi:lschrlf'ers

vc'rrva.,r cle ove. voor oll t50"c, gasstanrl 2 Vet het blil< zorgvurlclig in rret
botcr, gebrr,rik evcntueel balipapiei
zt:et' rn cen l<orn de bloem, bakproecler. en het zout. Iilop in een tweeclc
ko,r
cle botel en suil<cr rornig en luchtig en voeg dan een uoo,
rle cieren toe,
",r,-,
It:lkens tnet ceu flrt"rl<e lepel bloem. Voeg claarnzr met een
rnet,rlel lepei
bcetye br.y beetlc dc rest v.n de bloerrn en de vulh'g toe on
schep trlles
Iuchtig door ell<aar'.
[],1< de cahe in hct .nidde, van clc oven, zo n 2,5 .n.. wan.ecr
een
satépril<ker schootr urt de cake kornt (voorzrl nret tc vr:cleg pril<kell)
cle oven
rritzetten en de cake nog ca. ecn l<wnrtier langzaarn in clc oven laten
,Íl<oelc,. De cill<e p,s trit, hct blil< halen als clit bi;.a l<o.cl is.
I'lventttecl clc bovertliitnl vltrt dc l<oLrrle cirl<e vcrsrcren rnet, gizrzgul
of

arsopcin.
[)r: cal<c. itr cett ltrcht,rlicht ltfgt:slol,cn irlik o['r'loos bewar.en. Mtrxruranl
luht
dit een wc.el<, rlaar ccrdcr ol) rs wrlill.schi.jrrlijl<cr..
rn

valentiin

dic voornarnelrlk trit vuliing

vÍoeren
Specca/at r*t a%e àaccí 4ioz(ed
De deote na.í{/.íínk/é

Valentijn Larninaat parketvloer
(sliitwaarde 9O0O)

vers€hillende soorten o.a.:

- beuken
- kersen
- eíken
- essen

uit voorraad leverbaar plus 5 jaar garantie
voor vrijblijve,de infornratie bel uw parketadviseur

Tel

Anneho I-eenhouts

026-3332054
Mobieltel 0654 - 314TBs
Scheflerlaan 42
6865 TB Heveadorp
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§noeien en vellen von bomen

.

ïuin oonleg en onderhoud .
Gozon onderhoud

.

I-lct gelc z.errrl gr.zicrr
dc richting v:rrr IVIotl
in 1964. (ter hoogtc

de brrsh:rhc en gl,rsl
:lan rlc Bccl<l:rrrn)
i

Sierbestroting

,

rl

lr .-.,,,,

J.ir('n t.rl],,2r' 1rtrt.,
gebouwcl en gegrxv,
Ook is hier door
toenm.rlige

jeugd

loop van de Seclbc
meerdere m:rl,
veranderd.

verenlglng
van hoveniers en
groenvootzienert

0orterheeUDoorweÍth

026 -

Co

33 33 134

lluize Modern aan de Beeklaan. Modern was één van de vier huizen ,iarr
tle Beeklaan. De huizen Buffalo, Hallo en orco zijn na cle .s1ag .rr
Arnhem verwoesr. Modern is in begin tachtiger jaren, ror
!lr-o( )r
{)ngenoegen van veel Heveanen, gesloopt om zeer tnduicielii[c
r-gtlt.rr,,rr

Nir:r-nvc regcls vorlr hondenbezitters

Irl dc <lgen vau veel lncnsen zi;n honden gezellige htrisclierep.'['or:I onclcrvindt biJna redereen ongemak van honclenpoep op stoepen, speeltcr:reinc.1
crl in plilnt.soenelt. Dltarom zi.jn mnatr:egeler-r norlig our cle over,Irrst tet, pt:r.r
r'lic rr.
hoeÍ't. geliozen

rti rnir.r'r rr tr-r t,c br:1;r:

l)c geniecntc
llt:tel<or.rt rlat

vool lrt:t, pr.irir:rpc "clcr vervr-rilcr r.urn1t o1r". l);r(
lrls houdeubczrtter zel{'uroet zorgen clat, anclei'er-r geen last
onrlervinclen van de uitwerpselen van nw honcl.
I(urt gezegd l<omcn rle regels hier op necr:
r-r

ll moet er voor zorgen dat dc hond zrjn

behoefte niet op cle volgencle

l,rlaatsen c[oet:
I
'2

,t

,l
1-r

(;

'Irottoirs, stoepen, voetpaden en fietspaden;
Parken, 1:lantsoenen, groenstrohen (ooh in losloopgebieclen),
S p e e lw e i d e s, s p o r tte r re i ne n e n ki:rde.sp qlplealcc!
;
"
PIt,rnerr cn prrrl<eerLelreinen;
'lrappen, portieken, passages en gallerijen;
lVoonerven en stlaten waar geen stoep is.

Indren de hond toch op een van deze plaatsen zijn behoefte cloet. dtrn ber-rt
velplicht de tritwerpselen van uw honcl op te rr' irtren.

Bezoek van St. Nicolaas

i-lan

clc VIVO

rl.ln

Heveaveld), gemtrakt novembcr 1959. llcclrrsoncler
eigenaar van c{e VIVO.

cle Middenlaan (nu
cle heer J. Joosten,

Sournrige ulcnsen zi.ln echt bang voor honcien, l-roo lref zc. volgr:ps cle
iligeuaar ook zi;n. Niet iederec.n is gediend van vril ronrisntrÍï'clcncie cr"r
oPslll'ingendc honclen" Verder hnnnen loslopende honden in het verkeer
Ílcvaar oplcvereu. Daarorn heeft de gemeente besloten clat [.rur-rdt:n binr.rr:r.r
rle bcbouwde korn aangelilncl moeten zrjn.
[]r"ritcn cle bebouwde hom inogen honden in principe onder controle (appèl)
lrslopen. Verder geldt de voorwaarde dat de honden niet cloor bossen
st,ruinen of achter wild aan gaan jagen. [n feite geldt: ool< honden clienen op
rle paden tc bli.1ven.

[ct op:
Ilet btritcr-rgebiecl is echter nret allenraal in ergenó,r"r uor-r de gerneente.

staatsbosbeheer', Het Gelders Lanclsch:r1r, N:rtutrrrnonumenten, :rgrarièr,s
particr-rlier:e bcl-reerders hebben eigen gebruil<sregels voor hr-rn tei'rcilcp.
I)e Vall<enicrsbossen en de [)r"tno zijn van Het Gelclers Lanclschap. In hun
gebreden dient trw hor-rcl aangelijncl te zi1n.
r:r'r

[)e Gi'oenclub

rt4

"Op pad" nrct: ti.cinmacl-rinist lJnriIo
[:]rr.rggetnan
(O1'ergenh.lk uroet ik zeggen: "cle baan,,op niet)
Srncls Í'cbrtrarr 1Í)Í)[ woout

I]milc (gebolen en getogcn l-Ilgeptr;..,.) tol
tcvleclenhcrcl met zi3n geziri in Heveacloi'p. tlehrilve'"",, p,,,.Lr"
'rllc
voor tr.e,re.,
heeÍï IIDrile ooh een passie voc.,r nrr,rzreli. Hi3 rs rn het bezrt vap
ee, r:lriet,l
1l|achtige gttareu, waaroncler een twaalÍ'snarige, van het soolt watir. cle
grtarrst va. de Ilvrds destiJds op spcclcle.'lbc, rk biJ he,r
l<w.,r, zat hr3
toevallig oP cen gtritaar tc tohhclon, cn v(x)r.ih het rncle gate,6acl
wni,er-r
we eell ltttr veLdet', watlt tltlli rlvct' Ittrtzie[i (thc sixtrt,s) I<an
c[., ex-brrlclspeler,
veel ve|tellen Citllr-rlil<rg br:dacht rh nog r-rp Lr.1cl waar.ih eigelSlli
voor. l<waurl
Itlmile hcclï zol:rrlg rrls hi.i zic:['r l<an hcrinncren een lieÍr].e
voor het openbaar.
vorvoer, cll tnct tli,llllo vool' tt'cincn gckoesterd. Niet clat
hiJ altijct heeÍï
gccilrcht t,i't'ittlnttt:ltttrisL tc lviller-r worr-lcn, maar toen
het mome*t va.
bcrocpsli.t'irzr',lrirrr'\vils, \!,rrs rrt,rr.srrssrrrg vool.rle hancl Iiggericl.
IJrnrl l1)(i1) rrr, l,1,l,,irr1 ./,r, lr r:lrr lrrl ,1,,\ s ()rn tot,1e opleiciipg
toegelate. te
wrlt'cltltt lll(ri'-l llll r'L'tl z\\'illr'lt,rltrrrrr,'1r.1 lit,cn psychische
test slclei:gaitu. I{r3
bchorit'tlt'lot rli'g,'iLrlilirgr l()'li, ilrc rlcior tlezc tcst heenkwa,le.
en r.ocht
lcbItral r l1)70 rrrrlr ri. ltrtstscLtt'sr-rs beginnen. F[et eer.ste half
3aal besto,cl r-rit
theorie algclvrsseld mct p.illitijl<. De theo.evakh",-, *rr."r
o.a, (veel er.r
cli'ogc) voorschriÍïcn, technrel<, serngeving en optr.eclen bij
ctilarniterten. I)e
Praktilli vond plaats op het rangeerterrein van cle haven van ltottei.da,r.
N. een aÍ,sl'itend exarnerl vorgcre ee, periode van ongevecr cen
Jaar.,
waa.brJ zelÍ.sta.dig op eerl rargeerenplacerne*t gewerkt
we.d. E' ool< ch.re
maandencLrrsus voor goederentleincn op rie vrrJc,baan hoorde
r\l met
al heeft Ir,rilc vilÍ';aar in opreiriing Bezetcrr e.r l<rilgt hil erbij.
nu geregercl
herscholi,gsc,r'ri.ssc., w,t
hecl begri;poti.yi< is gËrrer-, cle grote
verantwoordeIrlhhcid, dic cen^aLtrur.li.1k
rnrrchi»rst drlragt,.

clclulikrg hecft [lrrilc g.e,

vrrr zr.irr kerrs gchr.egen, want het wer.l< is
nooit saai en jr: bcnt. hecl zclÍ.sr.rrrrrlrg. l,irr. rllrg wrirdt
cle 40o e. 500
". t.,.."r-,
Itnr irÍ'gitlegrl ntet ct:tr srtcllrcrrl v;ur or)B(,\,{, ,r. l,l0 l<11
pey rrtrr. I)e loutes

In de tild dat llmile treinmachinist is, is er wel veel varanderd.'fijdens ziJn
lleginjaren gebetu'dc cr op en langs de treinbaan veel rlercr hanchr.r;rtrg.
'l'egenwooordig heeft ell<e machir-rist drrecb cc.rntact rnet dc verl<er:rsleicler,
t.u:wijl irr; vroeger bij calamiterten hele cinclen lrings het spoor urqcst lopcn,
op zoel< l1ziar llaar de dichtstbijzr;ndc telcfbonpaal. [)e grootstc vo':rnclering
rlic nu staat te wachtett is r-ratuullijl< rJc privirtisering van het, s1roor,,,vcgnet.
['loe dat cr in de prakti3l< zal gaan r-ritzien, zr;n de meningen nog hccl er:g
over verdeeld , rnaar volgcns llrnile moet het tecl-rnrsch wel te rcalisercr1
ziin "Wat de hogesnelheidstreinen betreft, die ziln niet tegen te hotrder-r, :rls
wij econornisch en op vervoersgebied binnen Iluropa mee willen doen", zegt
I! nr

ile.

s1.rr.;t.

\/ltlt.r'(,il,r11t1,1 ,.il ,lr,,rti|r,lr,lrrr
rltll,
lr,.r,
tr,,'lt lt' lt l l
r,,,
!
lrLrr':,:r..i:l
li'I.-.11;-1111'1!r ir I L I l).riir,,tiiir.
trtL I I tl

L) ,/lln *r,11:r\\.lllt.z\\.;lill.

I

I

r , iL,, r L

nli.llti,
]1,1.t,,il r-:

I!urrle gceÍ't rle votlt'lictLr ttan ccn locourotiel nret ii3ltrrgon,
wa,t heL
bcstttrcn villl eetl rlÍ'meei:dere aanelkaargehoppelclc t.einstll1en
is rni.4e'
boercncl llcrl Lreinstel rs vcel rnr:er geÀutonrntrsoelri en clarar.cigo.
veei
cerrtoni gel wirt handehnger-r betleft.

2Lt

llen van dc Ieul<ste ritten heeft Ilmilc tirdens de laatste elfstedentocht
gemaakt. Er waren speciale treinen tussen Leeuwarden en Stzrvorer-r
ingezet om de toeschouwels lnee tc vervoeren en zo kon hi1 wat van cle
sÍ'cel proeven. Op rtrijn vraag of hr3 wcl eens gevaiirliil<e situaties heeÍï
rncegen.rlrlrl<t, han Ernr]e geltrl<kig ontl<ennend antwoor.den. Itren enl<elc.
lieer wordt er nan de noodrern getrol<l<en, rneestel clool nrensen clie
vergeten ztju om uit te st,zrppt:n en dat is r.riteraarcl niet de bedoeling v1n cle
nooclre rn

I

[(alin l(oppeschnar

FI

Lusle, []oor:tpje

?

Berestle!

Willemsptein 41
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\Éien{i1ke Grcelen

\<-t"l,y
t
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Ilen hort verslag van de Bowlingrniddag op 2 novernber j.l.

Nieuw(s)l<orners

Ieclereen was op t,ijd aanwezrg en nadat de narnen waren gecontroleeld
iedereen in de ar-rto's worden rngedeeld.

Ik vond het geweldig te zien

l<on

hoeveel hulp- en rijourclers zrch hadden

opgegeven voor deze dag; nogmaals bedankt vool de inzet!l

Eenrnaal aangehomen in het bowlingcenter is het altiJd een dlukte van
jewelste, zeker als 28 kinderen hun schoenen rnoeten zoehen, maar ook dit
verliep redelijh vlot. We hadden de .l banen rn de kelder en volgei,s mi.1 is
dat ooh het gezelligst, zo rnet z'n allen bi.l elkaar.
onder elhaar werd druh gestreden wie de meeste punten bijeen hreeg.

Nadat iedereen een verÍrissend dranhje had genuttigd, l<wam het einde
langzaarn in zicht.
Dus ti.ld om de schoenen weer te wisseien en de koppen te tellen: rnaar wat
bleeh , we rnisten een pet'soon.

Nadat diverse otrders en o,dergetehende diverse malen

hadden

rondgekehen, blehen we deze ene persoon nret te hunnen vinden. Besloten
werd, dat een van ons achter zou blijven voor het geval deze persoon toch
nog op zou durl<en. Bi1 aankomst in Heveadorp bleek de vermiste persoon al
lang en brecd thuis Le zrtten
Dus eind goed al goedl!
.

Ps. Misschien wil eenieder volgende keer even wachten totdat het sein
vertrehken wordt gegeven.

AI met aI wederorn een geslaagde middag , rnede narnens
diverse vri;wilhgers.

Namens de ahtiviteitencommissie,
Jr-rles

cLe

inzet van

llen nieuwe rubriek! Zoals in l-ret vonge nulnrner stond verrneld zou " Oucl
Nieuws in het Nieuws" plaats maken voor een nieuwe rubriek, ziehier.
Nietrw(s)kourets is eerr rubrieh die in het leven is geroepen onr nieuwc
inrvoners vool te stellc.n.
Nielrwkorler(s) :Guusen Minke Preters.
lirnd(eren);2 dochters, Lotte en Merle.
I3eroep: Dlrecter-rr ING banh en personeelsÍunctionaris Computercentrurl
van de Velden
Adr:es:Ir.Munterlaan20
Per:l juli 1996
Daarvoor: Zutphen, Velp, Arnsterdarn en Nijrnegen etc.
Waarom Heveaclorp: Gezellige"woonwijk",prachtiggelegen tussen de bossen
Typeer Heveadorp:Men kent elkaar en groet elhaar zelfs! Alleen overdag is
het angstvalligstii in de buurt.
Reageer op:

Activiteitencornmissie: Actieve club die goed bijdraagt aan de onderlinge
binding.
AfsL-riting Benedendorpsweg:Zrjn wij eigenlijl< helemaal niet blr.1 rncc.
Btiurthurs: Zou heel leuh zijn,denl< aan de gezarnelilke actrvrteiten die daar
plaats kunnen hebben
Speelplaats: Den mooie plel< voor de l<leine kincleren cn oudcrs. Jaurrner dat

het vaak de indruk geeft van een urthangplaats voor de vervecldc oudere
jcugd. Werht niet strmnlerend voor de oorspronkelilhedoelgroep.

Ilotonde: Goed initiatief.Draagt ons inziens sterl< bij aan
de

de

verl<eersveiligheidop dat hrtrispuni.
Nieuwj aarsborrel: Nattrurlij k homen wij, mèt de bure n.
Wil

1e nog iets toevoegen?
Na de eerste aanslag op ons nieuwe stulpje, (door een auto (red.)) zijn wij
bhans goed voorbereid op volgende acties. Dit in de vorm van een
gloednieuwe plantenbak van gewapend beton.

N.B.

tlit

goed geinÍbrmeerde bronnen hebben

het bezit was van een cruise-controll
Peter Boltze

2B

wij vernomen dat deze auto niet in

Kerstbomen

i

in alle maten en diverse soorten met en zonder kluit.
Benevens kerstgroen

V.O.F. VERHOLT
Jhr. Nerlerrnerjer van Rosenthalweg g1
trostertreek Tel. O26 333444g

Verkoop:

Op zulcrdu{ l3

tlaccmhet

ID, dc nieuwe r:eality colurnn rran 't HeveaantJe

In H]J (wiral zonclen dic lctters toch vooi'stlr:rn'1) doen LIr:vr:anen volslag vlttt
leven. Wirt rs huiseli3k leven? lVelnrr, alles wat 3c zoal ir-r hert
htrisclitl< levetr ovcll<onrt \/rtn oon survrvlrlloclrl rrvr.r'rle I)rrrro 1o1 e('rl

l.rr-rn huiscli.ll<

, lrnrrr'l 'r "

l'

\lr; n',,r',l i,,,r' l' l, r ]l r','

:1,

.r

r r,t

r

:.

'

lirl,lt.'lll,'t

I{ eveuant1e.
(

lervoon een clag "urt het leven van .......", r-.n dan r-riet: "ll< stoncl op. grng narrl
werl< en dronh na thurskornst een bielt,jc".

'1.

Dasdusniedebedoeling.

I 997

Op de yrrkccrpluut.\ Ltut-t Lle
lJeaklttLrrt I It,t't,(t(lot'l)

Nou, dern volgt nu
heb leven van ........

het waar gebeurde vethaal vall een nriddag en avond uit

ik vrijdag 7 november's middags mijn Tupperware bromr.nelt (Flonda
Golclwing voor niet ingewilden) startte, had ik nog niet het idee d:r1. cleze lest

'l'oen

van de dag zo zou verlopen.

Vrolijh fluitend alle opgebroken hindernissen ver:nrirdend reed il< van
I leveaclorp via WolÍheze naar de Ar"nsterdamseweg. Niclsvr:nnoc.rk'rrrl t loli ili
na passeren van Al-rob* 89 (ih werk bit t1e N.S) hr:t gas los tot rll tocgcstrtnc.
limieten. Nog steeds nietsvermocclenri prrssct,r'r.l,, ili r'cn nrr'1 nrrrlt'i t(' ni)('nr[in
[(oreaause ar"rto, clie toen ik voorbr.; rvrrs, plotsr,lnrg {,n lrlll li,,r'1 ,'tt lrct'] ct'g

veel licht gaí.

ik al langer het vermoeden dat de nict gci.yl<te Anrenl<ailnse
mijlenteller andere waarden aangaf dan cle door de Nederlzrntlese Ovelhercl
gebruikte krn. tellers.
I)us ecn uitstehende gelegenheid om e.e.a. te verifiëren.
Nor-r hacl

lk

INC.&L B,{\
Yo», o»í.ri.6.ra,

tjrv INC Bank [Jtrcchtseweg I ioa, fLstc,fie"i,

4t>

t"f"il"", riià-::+ iii

K
r.{rsn

+s

heerde het slagschip en meerde aÍ' Iangs voornoernde l(oreaan,

cUt

cnrgszins tot verbazing van de inzittenden. (Waar is toch de tijd gebleven van
de witte I(evers en blauw zwaailicht?)
[{et, ele]rtrisch bedrende zijraampje zal<te en rnijn mond ook. Ik heeh nl. in het
gezicht van de Mooiste Roodharrge Agent die ih sinds noeln rnaar wat, 1962,
hcb gezien. Naast haar bemerhte ih na enige tilcl een standaard'collegagent',

waarvan de aanblik me ontrnoedigde orn over iets anders te praten dan
iiennelijke overtred ing.

cle

l)er nlrllcntcller 51ecÍ't dtts inclerd:racl orngereliencl nrirrcler aan 1:ln c.1e
5Jer.1l<le
ovci'llclclsl,elici's erl ik han tlus ecn voorgetllukte cherlue van het .Iirstiticc]
I It,'Lssoblrrt.Ju togoll)oL,l zit.rt.

IIie|na vervolgde ik

r-rrct zo L'r'g

stat.ior-r;\r'nhem.

Íluiti:ntl nrcul'nujn wug rliiir het cilrlrlocl;

Volgens lang geleden getehenclc arberrlsovere enhoursthooi. ik cle l'unctie v:rn
treincitenstleiclet'o.tr. te velvtrllen Nret, tcvoel in detarl tr:eclcncl hor-rclt claL o.a.

G6Vt66

in dat ih velarttwrtolclehjli ben voor cen veilige tlcinenloop en coórclipercnrl

lli oet w e llie n bi1 em

p

l

acc tnen tsw e r'l< zua ur hc ric ne

n

re gr-rl i ere ti.e ine r-r16op.

'l< NIoet zeggen, rli heb nte Loclt l<unnen urtle vcn.
Zrt il< net l0 tuitrttten r,tclit.ct'r{c cr-rrnptrtt)l'vun l-ret 5 dagen el.vuol lregw in
gebi'r-rik Bellorllctt bcvcilingingssystceur,Lrelt een machrnistvantrit zUn cabirle
dirt cr clrvttt's ovei'hct, cttrplacenent, ecn gecieeite bovenlercfing stuh is
get|olikon. I'lrt rvel 1tt'ccics boven dc spoolbaan nilal f-ltrecht e11 nailr.

DORPSSTRAAT

Tel./Fax: 0317

KEUZE UIT MEER
DAN 2O SOOHTEH

Nr.lnie gc n.

Nott rs rlc vt t;tlrtgttrrrlrlrrg noort trirlrL hcL rustigstr: nruutunL van cle weeli, clus
tla etligC t.t.]ti rvrts llt't, n'cl rltrrtlclrjli rlrrt. r,ve , virn NS in i\r,nhern, heb Jour.naal
wcl zcir-trlcri ltrtlt'tt. Zcll.s de larrr.li:h;lie en iegionale clagbladen hadclep puilrtc
vool'otls.

f)c chaos van het t'eizigelsvervoer dur-irde tot laat in

sprel<en van het goederenvervoer.
Nzr

thuisl<onst toch rnaal' ecn biertje (of wat) gedronlien.

Dick I(elderman

" i\hob = Automatische halve ovcrweg
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Autocentrum

Jdrt

PETER BOEKH0RST v.o.f.

f t., / t i t t t t t tt' 1'/ t t' r.t tl o r

Baby Bulletin
Ilrot.r Ljc vrrrr l'.rrrrrr.r clr .siiplric

Autoschade en onderhoudsbedrijf

l'lr,rrrr t.n Nlrrrgrirr Vcrlirr,lcrr I)riigr

tevens levering van nieuwe- en

Ir. lvlrrrrrcr I;r;ur 2[J
(r,8(r5'l l ) I)riorrvcr.tlt-l
lcvcltlorlr

gebruikte auto's

GBOU
Tel: 026 - 33 404 69

b.g.g.:0318 - 51 00
Kllngelbeekseweg 54 b
6862

l,}:rr .'r,onr1r,r

i:;

Ite

t in

',vclr:ld

clczr:

ccr-r

zonncstraal
rnoge

zrjrr.

Autotel:06-52943100

Wij zijn gespecialiseerd in alle sooÉen autoschadeherstellingen. Hierbij maken wij gebruik van een spuiUdroog-

orrs gcsr:lionlir:ri
nog tcclr:r t:ti l<lein

dal

VT Oosterbeek

11

Fax: 026 - 33 4 1001

WU

zijn hcr:l ltlij rnet clc geboortc
vall onze zoon

r

,-n.

l1m

Willred
Tirn is op 25 ol<tober 1997 gcboren

ill;uj:r l!, I)ir li r.:ur

rlr,11 []1.r1,

Wij nrstcn van 13.00- lS.OO uur cn rra
21.30 uur

cabine en Sakkens autolakken. Alle kleuren worden door
ons zelf gemaakt. Bij reparatie gratis leenauto en teruggaaf van eigen risico bij eigen schuld.
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