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Allereerst wil de redactie van't
Hevetruntje u allemaal nog een
gelukkig en gezond 1998 toewensen.
Met het lOde dorpsfeest op komst - en
niet te vergeten, het 5Oste nummer van
dit blad - belooft het een bijzonder
jaar te worden.
In dit nummer van '/ Hcveaant.je weer
veel vertrouwde en enkele al bijna
bekende rubrieken. Grote (en
opvallende) afrvezige deze keer het
Baby bulletin, maar de ooievaar
schijnt alweer enkele trips richting
Heveadorp in de planning te hebben.
De redactie blrjft de lezers oproepen
actief bij te dragen aan hun dorpsblad;
met name hopen wij op ingezonden
stukken van jonge Iezers voor de
rubriek "Huisje, Boornpje, Beestje" en
verhalen van een ieder die zich
aangesproken voelt voor "HD".

Hubo Willemsen

Cardanuslaan 28
Tel. 026-3336571

Doorwerth
Fax 026-3336329

ffi Anneke Leenhouts



Ton zil sinds zrin

Ileveaanse Zaken

t)e huizenmarkt is cle laatste jaren flink in beweging geweest. De
waarcle van de nreeste huizcn stecg enonn in korte tiid. I{cngtilclagen voor
rnakclaardijcn. Een gesprek met'l-on dc Boer (45). Hevcaan en dirccteur/mcdc-
cigenaar van inakclaardij Hestia Van Eltcn

Als "opr1u--htc Fries" r'oell Ton de Boer zich tlruis in Hei,eadorp. Sinds hlee jaar
ncnrrt lrij rnct zijn sczin aan de van votenhof Ze z.ijn vast van plan hier te bliryen
crr uaardercn dc mst cn dc mooie nafurrr cÍie hcu ornringl

25stc.jaar in lrel "onrocrend goed". Hii begon in het ariden des
lands bi1 dc I(ok-groep Daama nerd hii institutioneel belegger bij
"even Apcldoom bcllen". Naast de aan- en r.'erkoop en tasaÍies r.an
Ituizcn. kantoorgebonuen. u.inkelcentra. .jachthar,ens e.d.. liield hij
zich bczig nrcl de esploitalie en het conunerciële beleid.

In 198-i braclrt zijn ondententersbloed hem terug naar Friesland.
Als parlncr rn Makelaarclij Friesland. rnet 18 r'estigingen in de drie
ncnrdclijkc provincics. r'estigdc hii zich met zijn gezin in Giekerk.
Makclaardil Fricsland Íirsecrde in 1990 met het bednif r,an de
huidige Corrunissaris dcr Koningin in Gelderland. Jiur Kamminga.

Met I I0 nran pcrsonccl ccu zccr gÍoot bcdniL Aan het hoofd staar var zo'n grote
ondcrtrcuiing bcvicl hcln tri{slckcnd. Maar het lnd ecn nadeel. Hij rmsle het contact
lneï mensen. "Hel lcrrkslc dcel van lret lak". aldus Ton. "maar cllt kr.r'am er nict meer
Yan. "

Dc ovcrstap naar Hcstia larr Frllcn l'erd gernaakl. in oklober 1995 Het bood ron clc
kans zich rvcer nlcl dc prrrc rnaliclaardii bczig te houden: aankoop- r'erkoop. laralics
cn cen stukje bedrijlsnrakclaardij t'lct bcdri-if kornt yooÍ uit het samengaan van
ruakclaardij Heslia uit Nillncgcn. cn de makelaarsactiuteiten van assuradeur Van
Elten irit Amhem. Hct liarrtoor. rnct vicr man llersoneel. is gerestigd aan het
willcrnsplein in Arnhcrn. []cn cchl "onrocrend gocd" plein. \\'aar zeven nrakelaars op
ccn riitjc zitten. Tou nant uedcrottt clccl ilr het bcdrilten *,ercl er clirectcur "1997 n'as
ccn perlccl jaar". aldus Ton. "onzc naam is zo langzamerh;rnd go,estigd in Arnhem
r:n ornslreken. \Vir rrcbbcn lccl tijd cn aarrdacht \.oor onze klanlcn. en dat n'ordt
goraardecrd." Ztjrt uerklcncirr liE op dtl inoment r.ooral in Arnhem- Velp en

Ooíerbeek. Ton roemt dc collegiale r.erhoudrngen met collcga-makclaars. "De groten

en de kleinges u'erken uitstekend samen. in het belang van rcdere€n".

Ik vraag herr zijn mening ovcr de enorme stilgtng van huizenprijz-en die de afgelopen

.jaren plaats rond. Dat moet toch een ketr mis gaanl "Nce" zegt Ton. "de prijzen
bc,,rnden zich op een reeel niveau en bovendien is de stijging geleideliik gegaan."

Toestanden als rond 1980. loen de huizenmarkt vollcclig instortte. r'oorziet lilj dan

ook niet. "\/ooral in onze directe omgering. in de dorpcn benoorden de Rijtt- is btjna
geen bourvkavel rneer te koop. Er is r,ecl \-raag naar hurzen in dezc omgoing en de

koper is aange\lezen op het relatiefbeperkte aantal lruizen dat aangeboden u'ordt. Er
heerst dus schaaríe. en die sitrntie zal niet veranderen. Ik voorz.ic dat de pnjzen nog

zo'n l0oA verder omhoog kurnen gaan. Bolendien. de lnensen zijn realistisch. Zii
nemen niet vaak lrct hoogst haalbare hlpotheekbedrag op. Een rnooi huis is
belangrijk. rnaaÍ er moet ook andere leuke dingen rnogeliik blijven"- aldus Ton,

Bij zrjn komst naar Gelderland rnoest hij zich rvel even aclrter de oren krabben toen

hij zelf in de buidel moesl tasten voor zrjn huis. "Tussen de huizen in Friesland en

Gelderlard zit een pnjs,erschil van 50 tot 60%. Daar heb jc ecn rrijstaand huis voor
hclzelfde bedrag dat je hier aan een tmsenroning kwiit bent."

De farnilie De Boer beslaat uit vier fenente sportlienlebbers. Ton zeilt. fietst. roeide

r.ijf kecr de Elfstedentoclrt en heeft ooit een marathon en een l/{ tnathlon volbracht.

Deze t,orner kunt u Ton in aktie zien tijdens de Heveaanse jeu de boulcs-

kampioensclmppen- dre voorafgaand aan het dorpsfecst zlllen plaatsrinden.

Echtgenote Alie tennist bij T.V. Duno en htur zonen Meuno (15) en Wessel (13)

tcnnissen en voetballen.

Lc houden duidehlk niet var stilzitten. Dat bleek voorurl toen ze hun huidige hus
aangeboden kregen Binnen hvee ueken na de eerste bez.ichtiging luoondeu ze er al.

Ton is'r'asl van plan om in Heveadorp zijn pensioen te halen. "Dit is een onrgerinq
om jong li.' i iiiven en oud te norden".
Sa is't rnar krek1. En net oars!

Joricn Jouslra

Wilt u meer weten over de waarde van uw huis, cle huizenmarkt in
de regio, hypotheken,, enz.? Voor een goed advies binnen 24 uur
belt u mijl Ton de Boer, tel.33 36 053 (privé), tel. 44 31231(Hestia
van Elten).
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Van de bestuurstafel

D.r. keer wil ik beginnen met datgene waarmee ik de vorige keer ben

geëindigd. de rverkzaamheden aar dc Scelbetk. Het liikt er op dat de

l'erkzaamheden beëindigd ziin. Ik r.ind dat het er ne§cs uitziet en bcn benieurvd

rvat uij Hei'eanen cr varr unden Na alle kritiek vond ik het op z'n plaats die

ambtenaar r,an de gemeenle die de r.'eranhvoordelilkhcid loor de einduitvocring heeÍl.

ook maar curi veer op zijn hoed te steken. Hr Welsch heb ik gecomplirnenteerd met

het resultaat. Hij rertelde mij dat alles er nog \\at kaal bijligt rnurr het uachten is op

de lente zodat het ingezaaide ook zal ontkiemen.

Jammer is het te constateren dat jongelui na schooltijd direct begonnen de zaken

§,eer le vernielen.
Gezien. jongens die met hun fielsen du'ars over het aangelegde talud crossen:

stenen die gelegd zijn om l'egspoelen lan zand fe voorkomen rvorden op het iis
gegooid orn te zien of dat wel sterk genoeg is: er dri-ift nu allerlei romtnel in hct

l'ater. Wanncer ik jongens daarop aansprak krijg ik comlnentaar irt de zin van,
-'Ik zal mijn vader rvel cven sluren". Hoezo norrnt'en'aging'/ Wat linden de

ouders van deze knapen daan,an'?

Our dan toch maar verder te gaan ntct hc1 nieuue jaar i998. rnet de
jaanrisseling l'as het naar miln urening gez-ellig dnrk op ltet Her,caveld. He1

u,eer werkte natuurlijk niet tegen zodal vclen ondcr het genot van en goed glas

charnpagne elkaar een goed nieuu'jaar kondcn \\'ensen lk hoorde dat er dit iaar
meer aan\\'ezigen u'aren dan vorig jaar en hoop dat'ue naar aanleiding van dezc

en'aring dit in 1999 ueer kunnen zeggen.

In de afgelopen maanden zijn er nogal s'at acties geueest om de subsidics r,oor
de bervonersverenigrng op een actief nivcau le houden, Helaas tot nu toe met

»'einig succes. Ook het gesprek dat een afi'aardiging van de beu'onersve rcnrging
had rnet B & W op 4 nor,ember lteeft tot nrr toe nog niets concreets opgclevcrd.
Veel belor-en. u,einig geven doet de beuoncrsvereniging in vrede leven'i'J'?'1 lc
zou loch denken dat-jc iets zou horen van clc toezcgging destiids gedaan dat rnen

- 
Willemsplein 4

- 
Postbus 1105

- 
6801 BC Arnhem

- 
tel: 026-4431231

- 
fax' 026-4436083



clil zal nagaan'1

Ovcrigens. als dc subsidics volgens plan draslisch u'orclen verlaagd ontstaat er
voor de vcrcniging een probleem. Naast het fcit dat de penningrneesler r.an de
be*onersvcrerriging cn de penningrnecsters yan de ondcrhavige commissies de
trodigc moeite zullen hebben hun bcgroting r.oor het nieul,e jaar op de
bczuinigingcn af tc slemnlcn (om dan nog lnaar nict te spreken r.an de erlra
bczuinigingen die ons in 1999 te lachtcn staan) zlllcn op cle jaan.ergadering
voorstcllen u'orden gedaan onr middels een aanpassing \ran conlributie en het
vragen ïan ecn eigcn biidrage bif actiYiteiten dc pijn §'at te Ycrzachten. Nee. niet
direct een conÍributieverhoging rnaar een r,oorstel orn voor het
gczinslidmaatschap lroor persorlcn r.an 18 jaar en ouder ook een r.olledige
bijdrage tc vragen. Als u dit lccst zal het ècn en ander op de jaan.ergadcring zijn
hcsllg lrchberr gckrcgcn

vcrder is hct u'achten op de benoeming van een gcrneenteliike mecle*'erker die
hcl uilkbehcer in Doonvcrth" wolftcze en Her.eadorp lan cle grond zal tillen en
ue zijn nieulsgierig naar hel r.erdere verloop.

Rcst mrj nog u nrede te delen dat de bliktherntolneter nu op gg9 staat.
Met rriendelijke groeten.

.laap Bunschoten.

''IIET JAARPROGRAMMA 1998''

Nog niet zo lang geleden stonden wU blj u voor de deur om u een

BEREGOED 1998 toe te wensen. De aktiviteitencommissie wil daar

graag een steartje aan bijdragen en heeft daarom in het lustmmjaar voor u \\/eer

een BEREGOED JAARPROGRAMMA 1998 opgesteld.

De meeste succ€snummers van r orig jaar ziet u r,eer terug in dit prograrruna . Et zijn

hlee "terug \ran \yeggelveeí acti.r.iteiten" toegevoegd" te $€ten: de HevealoOp en de

Hereafietstocltt. tn plaats van de straatspeeldag ( l0 juni a.s.) komt op de dag van het

dorpsfeest een kindeqprogamma. \\'aaÍoYer nadere infon-natie nog volgl'

Met larne fuet dorpsfeest zal drt jaar er1Ía feeíel{k zijn vamvege het tienjarig bestaal

var de belonersvereniging en de aklir'iteitencomtnissie. Echter. uij zdlen het niet

nalaten dit heughjke feit ook bij de andere activiteiten een rol te laten spelen.

Gelet op de bezlinigingsslag die ook door de aktiríteitencommissie gemaakt rnoct

rvorden- zal drt jaar het JAARPROGRAMMA 1998 niet meer l.tuis aan huis lvordett

yerspreid. U hrnt ruteraard het prograrnma uit dit Heveaanlieber,'aren. Wel blijft rr

\,arl ons. r.oorafgaand aan iedere acti\iteit- uitgebreidc infonnatie onh'angen
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tI bcgri.ipt dat in dil .iaarprogramma nog nicl de srggestics r,an de onlangs r.erspreide
"aclicvc cnquete" zijn lenrcrkl Dc akiriteitencomlnissie tvil in de jaan'ergadering
de loorlopigc resuhaten van de enquëte bekcnd nraken en in ecn later stadium ook in
Ircl Her,caantlc r,erslag doen van alle ideeen. tips en \\'ensen die u naar voren heeft
gcbracht (uiteraard anoniern) Ven'olgens zal de commissie bekijken of en op uelke
l.ijze de suggestics in het beslaandc programma norden ingepast. dan rvel voor het
r olgendc laar gebruikt l«tnnen u orden.

Dc leden lan de akliriteitenconrmissie hebben erg r-eel zin in dit lustnurrjaar. Het
bliiíi een uildaglng orrr ondzutks alle bezuinigingen voor u een zo aantÍekkeliik
mogelijk programma te presenleren

Tot zien bij een r,an ouze vele aktiriteiten

Nallcns de aktir itcitcncortunissic.

Jessica Janssen

Dc Aktivitcitencommissie heeft het beredruk!
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Jaarprogramma 1998

maand aktiviteit leeftijdsgroep

met

februari/maart

13 apríl

mei

augustus

september

oktober

Schaatsen

Paaseieren zoeken

Leemkuil

Hevealoop

10e DORPSFEEST

Tennis

Fietstocht

Bowling

Vrij

2tJmB

4Umí0

Vrij

Vrij

12 tlm97

Vrij

8 Um15

Zoals u ziet staan er weer diverse aktiviteiten op het programma.
Er komt ook nog een MOTORTOCHT alleen de datum is nog niet

bekent wij of de orginisatoren berichten u zodra dit bekent is.

Per aktiviteit krijgt u noq tijdig iformatie in de bus.

Ook dit jaar kunnen wij niet zonder vrijwilligers tijdens de
aktiviteiten

Wij doen dan ook wederom een dringende oproep aan u.

Wi1 hopen u weer te mogen begroeten bij onze aktiviteiten.

Met vriendelijke groet,

De jubilerende Aktiviteitencommrssie



Een gesprek met onze gebiedsagent Hans Peters

Sinar september jl. hebben Doorwefih en Heveadorp een nieuwe

gebicdsfunctionaris. Hans Pcters Hii is de opvolger van Erik Boer. In

.januari 1998 zal in Doonr-erth en Heveadorp u'ijkbeheer u,orden
geintroduccerd. Door middel van dit str-rkje

nil ik u ah'ast met hem laten kennismakcn Hii zal in het kader van s'ijkbeheer
ccn hcllngri.ikc plaats gaan innenren

Hans Peters is sinds 197-5 n'erkzaarn bij de politie in de gemeente Renkum. Hii lteefl
alle dorpcn en,an als standplaals gehad en ken( ze door en door Voordat hij onze

gebiedsagcnt u'erd in septernber 1997. heefl hij allerlei verschillende firnctiesbij de

politic r.enuid. Zo rverktc hii van 1916 Um 198{) bii de intergemeentelijke snel-

ucgsun,eillance. ecn samenuerkingscrband hrssen de gemeenten Ede. Renkurn en

Amhem. Dit hield in dat zii de veranhvoordeliikheid hadden'r,oor de rijksregen in
het hele buitengebied. 'Een lerkgebied apart'. r'ertelt Hars Pelers. 'Wat daar allemaal
gebeurt op het gebied r,arr hornofilic op parkeerplaatsen. lrct orerdragen van dmgs. de

overbelading lan rrachh'en'oer enz. 'Je kan het zo gek niet verzinnen'. Daarna *'as
hij tien jaar lang motorrijder bi-i de politie en dat had voor hem 'n'eer een andere

sprciale kant. nl. de vcrkeerskant. Verder heeft Iilj een aartal jaren in diverse

rechercheteams gezeten en is hi.i ook 'gel'oon' agent ge§'eest. Dit laat§e betekent dat
je een soort brandu'eerfirnctie hebt en dat -ie alle binnengekomen 1-l-2 meldingen
afgaat. Dit allemaal bij elkaar heeft van hem de all-rounder gemaakt die hij nu is. Hoe

.je je triteindelilk ontlikkclt binncn je organisatie heeft te maken met je voorkeuren en

\ oor eerl deel met je leeftiid- r'indl Hans Peters. Het sociale aspect iu zijn rverk is r oor
hem steeds belangrijker gervorden

In 1993 heefl Hans Peters gcparticipccrd in ecn rvcrkgroep die het gebiedsgerichte

l'erken tot ger olg hccfl gchad De cchle initiaticfiremer is commissaris Peter t,an Os.

Dezc manier van nerkcn is irrrniddcls u,i jch cöreid in de regro Gelderland-Midden en

kfljgt ook al veftakkingen naar andcre rcgio's.

De gebiedsagenl hecfl binncn de polilic ecn br.;zonderc plaats. 'ïVe zijn nict rneer de

"Bromsnorfiguur' \,an \roegcr rncl hct vcnnanende vingertje'" zegt Hans Peters. Een

gebredsagent houdt zich bczig met de vciligheid cn de leefbaarheid in de riijk het

brurrtschap cn hct dorp Hii is bil u,rjze van spreken het oog en oor loor alle lokale
problemathiek Ziin l'erktcrrein is zeer clivers. Of het nu gaat om sociaal-
maatschappelijke problemerr. criminaliteit. of het r.efi;eteren \.an een speelhrin: het

zdn allerr,aal aspecten uaar hij rnee te maken krljgt Hii onderhoudt contact met de

burger, de gemeente, de lomngbouwcoöperaties. de u,oningboulnrerenigingen en

allerlei hulprerlenende instanties. AI die groeperingen vorrncn samen me[ de

gebiedsagent een nelverk om de leefoaarheid in een gemeenschap te optimaliseren.

Een belangrijk punt hierbij is dat de gebiedsagent de btuger drrect nodrg heeft: dat ltet

mede zijn verantrvoordelijkheid is dat zrjn omger.ing veilig is

Een groot probleem rindt Hans Peters dat de mensen elkaar nict of nauuelijks meer

kennen. Op kdtiek uordt al snel agressief gereageerd. Hii rindt het daarom des te

belangrijker dat mensen meer gaan samenuerken en elkaar leren kennen. De
leefoaarheid in de eigen l'oonomgering. dat is u'aar het om gaat. Je kan het overigens

niel iedereen naar de zin maken. Daar rmar je hard en duidelijk moet zijn. mo€t Je

repressief optreden. Daar waar dat ruet nodig is" mo€t je ntstig en passief kunnen

zr-in'. Mel de andere gebiedsagenten in de gelneente heeft Hars Peters z.eer goede

contacten. Een u,anne club'. zegl hij. Die jongens gaan voor elkaar en dat is posilief

werken'.

Al snel komen we te spreken over wijkbeheer. Wijkbeheer staat op het prurt

gerealiseerd te rvorden in Doonverth en Ha,eadorp. ZdÍa de gerneentelijke

coördinator is benoemd, komt er een inhoductiearond over het ftinctioneren van het

uijkbeheer voor de beu'oners van Doonverth en Heveadorp. W4kbeheer heeft vanutt

de tak sociale vernieuu'ing de taak om een breder draagvlak te creeren husen de

hulpr.,erlenende in§anties en de bervoners. Men wil daarmee realiseren dat er een

uisselu,erking ontstaat tussen de beu'oners en de gerneenteh1ke instanties. de

huurdersbelangenverenigrng enz . Wijkbeheer uil het traject tussen deze instellingen

korter maken. Aan de andere kant r.ragen ze aan mensen bepaalde dingen met

betrekking tot de eigen n'oonomgeving. Als er een shrkje groen opgeknapt moet

vr,orden en de beuoners uillen dat lierer direct gerealiseerd zten dan zouden ze dat

bijvoorbeeld zelf kunnen doen rvaaóij de gemeente in dit geval het rnateriaal kan

ver§rekken. Dat brengÍ al mecr saamhorigheid. geu'oon door het feit dat je daar een

met een aantal mensen ut je omget'ing aan hebt meegeholpen.

Het positia,e effect r.,an s,rjkbeheer z:l staan of vallen met de tnedeuerking van de

bervoners in een bepaald gebied Wijkbeheer is ruet in het leven geroepen om het voor
de gemeente zo goedkoop mogelijk te houden. rnaar er moet een draagllak zijn zodat

de sociale betrokkenheid br-i je eigen gebied de borentoon gaat \:oeren. Je moet zelf
niet te beroerd zijn orn ook je handen uit de lnouwen te steken teneinde iets in je
rvoonomgrver,'ing te rerbeteren.

Hans Peters heeft r,oordat luj naar Doorwerth en Heveadorp kn'arn. rnet veel plczier
als gebiedsfunctionaris in Oosterbeek gerverkt en is daar node verlrokken. Na deze

t0



o.rschakcling heefl hi.i hct op het ,romenl erg naar zr.in zinen r.indt het heel pretÍig
o,r hicr te 

'.'crken. 
De trctrokkenheid r an allc menscn r.indt hii heerliik en hij denkl

ook dat cr sprake kan ziin van cen fi-juc samenucrking tussen Oc rerschillende
inslanlies en belangengroepringen Hii hecfl cr alle vertronuen in.

I{ans Perers houdt 
''ekelijks 

spreektur op dinsdagavoncl r.an 19.00 tot 20.00 uur in
hct politiebrrreau iu Doonrcrth
H11 nraakt ran dezc gelege,lreicl 

-qraag gebruik om u allen een r.oorspoedig en sociaal
bctrokken 1998 te \\cnsen.

Ijenriöttc Verdonk

Op stap met: Coby Doolaard, bejaardenveruorgster en

activiteitenbegeleidster in Huize Mooiland.

To.n Coby elf jaar geleden in Heveadorp kwam woneq was zij al

bezig met de M.B.O.-opleidrng sociale dienstverlening.Tijdcns deze opleidurg

heeft zij stage gelopen bij Welzijnsuark ouderen ur Arnhem. Tijdens deze stage

ontdekte Cobl'. hoe leuk zij het vond om met ouderen te uerken. Dus na de

opleiding sociale dienstverlening heeft zij ook nog de M.B.O. opleiding tot

bejaardenrerzorgster gerolgd. Trjdens deze opleidtng liep Cotx stage bij Huize
Mooiland en kreeg zij na afloop een baan als bejaardem€rzorgster.

Deze baan gaf luar niet zoveel voldoemng als zij gehoopt had. u,ant er bleef zelden

tijd orer om eens een praatje te maken of om iets buiten de pure r,erzorging te doen.

Dus toen zich een jaar later de kans voordeed om aan het nieuwe substrh-rtre-project

voor grc€psopvang mee te doen was zij heel gelukkig. Het doel van de goepsop\,'ang

is om de mensen zolang mogelijk actief te houden, r{À.[írt de stap naar het

r,erpleegtehuis uitgesteld kan lvorden. Het pdect is bedoeld voor begrnnend

dementerende ouderen. Beginnende dementatie.r.enelt Cobl' kan je vooral herkennen
aan het verlies van het korte geheugen rvanlroulven (: onzekerheid) en

desorientatie.

Co@'begeleidt samen met een collega een groep van tien ouderen. Als de mensen,

aangekleed en getlassen. arriveren. u,ordt de dag begonnen met koffiedrixken en het

voorlezen van de krant. Hierna uorden de mensen gestimuleerd tot een

groepsgesprek. Een gestmchreerde dagindeling is voor deze mensen. die het

moeihjk hebben om zich te orienteren erg belangrijk Vooral de maaltijden spelen

hierin een belangrijke ro1. De dag rvordt verder gemld met creatiere aktiliteiten,
zoals koken- bakken en handserken Maar ook geheugentraining d.m.r,. spelletjes en

zingen is een belangrijk onderdeel.

Veel dementerende ouderen hebben laí ran angsten of onzekerheid en stellen zich
heel aftankelijk op. Maar er zijn ook mensen die op een negatiere manier r,eel

aandacht \TageÍL agressief zijn of dwangrnatig gedrag vertonen. D.tn.r,. r,erschillende
therapieen worden deze gedragsstoornissen behandeld Hien'oor heeff Cobl,de cursus

Ps-rcho-genatne gevolgd. In deze cursus l«varnen brl,oorbeeld therapieen als R.O.P.

(realiteit en geheugentraining) en Validatron (mensen op ltun gevoel aanspreken) aan

de orde.t2
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Gcdurcndc dc zeven jaar lvaarin Cobv dit u'crk inmiddels doet. ztjn de

*'erkzaamheden helaas rrcl veranderd Dil kornt doordal de gemiddelde leefttjd van

dc groep vcel hoger is gervorden. Enerzijds u'orden mensen steeds ouder en gaan niet

zo sncl Inecr naar een rerpleeglruis. Anderzijds komen de nrensen op steeds hogere

lccftijd pas in aanmerking voor opname in het bejaardentehurs. Door deze

'u'erschuiring is de nadruk toch meer op de verzorgtng komen te liggen. De

groepsakliriteilen u,orden steeds moeilljker. orndat het niveau veel meer uitelkaar
ligt dan vroeger en sommige beiaarden nog maar u'einig interesse hebben. Alleen
praten over \Toegcr heeft biina ieders belangstelling Een r,an beiaarden heeft ooit
haar levensloop opgeschreven en daar rvordt geregeld (v'ooral tot geno€gen van de

schritfster zrlD rut voorgelezen Orrlangs tijdens het oliebollen bakken (door de

leiding) r,r,aren ook velen geinteresseerd.Veel mensen zitten echter een groot deel van

de dag uret de ogen diclrt en hebben nergens meer zin in.

Dit alles betekent een verzl'aring van het rverk. Daardoor l«rn -ie niet te lang achter

elkaarrverken en neem -ie het u,erk ook nog s.el eens mee naar huts.. AIs iemand val
hcl personeel zjek is. s'ordt er gewerkt rnet oproepkrachÍen. Dit zijn r,aak menseÍl

zonder enaring met dententen en daaóij kennen z-e de betreffende mensen ook ruet.

Dus rvordt err,aak een beroep op het vaste personeel gedaan.

Bilscholing is heelbelangrijk omdat je snel het risico loopt om te verzanden. Ook het

contact mel andere gÍoepsopvangen is hetl leerzaam. u'ant dan blijh dat allen met

dezelfde problemen kampen. Het verpleeghuis Oranje Nassau's Oord speelt een

belangnlke rol in de ondersteuning en het gevenvan riclttlijnen.

Door steeds meer bezuinigingen- is het toekomstperspectief helaas somber en tvordt er

stercds meer r,an het personeel gevraagd. Er zal een groter beroep op rriju'illigers
rnoelen uorden gedaan. (uie rveet" nat voor U?)

Dus petie afvoor alle bejaardenlerzorg(í)crs !

Karin Koppcschaar

Í5t4

ffiHffiffi W
Autoschade en onderhoudsbedrijf

tevens levering van nieuwe- en

gebruikte auto's

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 bii eigen schuld.

BOU
Tel; 026 ' 33 404 69

b.g.g.:03í8 - 51 00 11

Fax: 026 - 33 4 1001

Autotel: 06-52943100
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§noeien en vellen von bomen .

ïuin oonleg en onderhoud .

Gozon onderhoud .

Sierbestroïing .

vereniging
van hoveniers en

gro e n'r,oorzi eners
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0osterbeek/Boorwerth 026 - 33 33 13{

Heveaanse jeugd uit de omgevin g
"bunkerwoningen", nu Heveaveld.
V.l.n.r. Jan Thunissen, Frans Joosten, Karin
Thunissen, Tineke Joosten, Jor Joosren,
Agnes Pietersma, Jelle 'Jlolberts, Ramon
Berlauwt, Bea Orsel, Henk Orsel,
Annemarie Joosten.

GERMA MODE

BRE}IGT DE MODE OOK 8IJ U THT'IS
,va{rtlJccLÍlrra'oa vE.m-{cr^rrl^ x.{. Donvrrï. TËll}ll t,l§llEr, uncrtEttfoor o2.-tt,rzr!



HD, de nieuwe reality colum van 't Heveaantje

ln HD doen Heveanen verslag van huiselijk lief en leed. Oftewel, hoe

kleine gebeurtenissen onevenÍedig grote invloed kunnen hebben...

Nabezorging

Zaterdag l0 januari: ik kan uitslapen en als ik de overgordijnen

opentrek, schijnt de zon. Het is r,r'eekend. ik hoef in principe niets en loop

flurtend de trap af (bij s,ijze van spreken dan. $,ant ik ben niet zo begaafcl op

dat gebied). Dan moet ik cons[ateren: er ligt geen krant op de mat. en het

ueekendger.oel krijgt meteen een flinke dornper.

Dit is rrusschien rnocilijk uit te leggen aan rnensen dre ruet zulke verstokte

krantenlezers zijn. dre geen oclrtendkrant lezen en dus nooit r.'oor de middag hun

lijfolad moger \€m'achten- of die op rveekdagen alle tijd hebben (of de wekker eerder

zetten om rustig aal de ontbijttafel in elk ger,al de koppen door te nemen). Voor
rnensen zoals ik. die normaal gesproken binnen het uur nadat de uekker is afgegaan

in de auto ziften en staande ontbijten tenr.ltl zij hun broodje voor de hmch
klaarmaken. is de luie zaïerdagochtend echter het summum van lure: eerst

koffiezetten en sinaasappeltjes persen dan met sap en mok koffie in een luie stoel

uitgebreid grasftrinen in de vele katernen. globaal het actuele nieuu's bekijken zodat

er ook nog ll,ar \roor later op de dag of zondag orerblijft. en dan uiteindelijk. na de

lrleede rnok koffie en iets rvat voor een ontbgt moet doorgaan. weer naar boven om te

douchen en daadrverkelijk aan de dag te begrnnen. De krant op een x'eekdag met

ontvangen is ook niet leuk - geen nieuu,s lezen in de middagpauze bi-il'oorbeeld -
maar op 'nterdag is het geu,oon diep Íïustrerend!

De nabezorging dus maar gebeld. waar rnen belooft er \\'at aan te doen- en ren'olgens
\roeger dan gepland de stad in. Het is inderdaad heerlijk rveer" ongebruikelijk r,oor

lanruri. en mijn humeru lrekt u,eer aardig bij. Echter. als ik tegen drie uur rT'eer

tlruiskorn. nog steeds geen krant lk bedenk boos dat ik de bezorger eerder in de u'eek

nog een lientle heb gegeven toen hli z-ijn niewiaarsvens krvam or.erhandigen omdat
dc bezorgng orer het geheel genomen prirna is. Nu dus duidelijk niet. Ik rvacht nog

een uurt-je cn besluit dan het risico maar niet te nemen en naar Doonverth te gaan. Bij
Plrrg kan ik nog net de laatste I blkskrant uit het rek halen.

20

Het blijkt een verstardige beslissing te zijn gew,eest. Er volgt geen nabezorging meer
die z:terdag. Pas maandagmorgerL als ik nog niet helernaairvakker rond half acht de
trap aÍkom. ligt de zaterdagkrant op de mat" broederlijk (of zuíerhjk?) naast de editie
ran maandag Er reí mij nei.ig rneer dan nog maaÍ e€ns op te belren (men is het
mel mij eens dat nabezorging hl'ee dagen later echt niet kan maar daar koop ik
*einig r'oor) en de krant in k*estie linea recta br.y het oud papier te gooien.

zaterdag 17 januari. ik moet \.ro€g op. \\'ant rnet de eerste bus (g.27 uur
Íegenl'oordig) naar het station. om lorart 

'oor 
acht is er nog geen kralt. en de

irritatre begint s'eer de kop op te steken. Het zal toch zrker ruet ;; Àjn??? Eren na
achten komt een eind aan de onderzekerheid. Met een luide plofralt oe trant door de
brier'enbus op de mat. Het is niet hetzelftle als lui thuis zitten. maar rk kan in elk
ga,al op mrjn gemak in de trein de krant lezen.

Anneke kenhouÍs

INGNà BANK
Voor ondrrn.ö..dr n.nt.n

I Uw ING Bank; Utrechtseweg 110, Oosterbeek, relefoon: 026 - 3 340 545
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Vergeet niet te stemmen! 4 maaft: gemeenteraadsverkiezingen

Qp het gemeentehuis in Oosterbeek wordt op dit moment veel werk

verzet om de bevolking van de gemeente Renlanm op 4 maart naar de stembus

te krijgen.

De gerneente publiceert elke n'eek op pagina 5 in de Velul'e1rcst ar[ikelen over de

gemeenteraads'erkiezingen op '1 nmart a.s. Hierin wordt in heldere taal toegelicht
hoe de plaatsehjke democmtie in elkaar zit.

Ook is er aandachl voor de landehjke aktie: Vergeet niet te stemmen! Het aantal

stemgerechtigde rnensen dat daadrverkelijk haar/zijn stem uitbrengt. daalt. In een

democratie. die haar bestuurders als echte volks,eftegen,voordigers ziet. is dat

natuurliik een slechte zaak. De Vergeet niet te stemrnen-carnpagne streeft ermar
flreer rnensen naar de stembus le lokken.

Dit jaar maakt het rode potlood in onze gemeente plaats r oor een stemmachine. Hoe

gaat dat in zijn rr'erk'/ A1s "je geu'apend met je stemkaart op het sternbureau aankolnl-

loop 1e naar de stemmaclÍne. Je kiest je partii en je far,oriete kandtdaat. Je drukt op de

toels met de naam van die kandrdaat. l\'aarna die naam in een renster verschi-int. Op

dat n.roment kan le ie nog bedenken en de herselknop indnrkken. Is je kerze
inderdaad correct. dan dnrk je op de stemknop. Deze knop is (een beefe traditie moet
je in standhouden) knalrood. Na het indrukken r,ar de sternknop heb je .ie íent
uitgebracht

Ook na de pizza

nret extra tonijn
kttn je nog
stenr m enl

Polrtiek is een zaak van ons alleuraal. Ieder indiridu kan deelnemen aan de

lrcsluitvorming op het stadhuis door zijn stem te laten horen. Hoe ie dat doct? Bellen
tuet de u,ethouder. een briefschriiven. een belangengroep vornlen dre de dialoog met
clc beshmrders aangaat. of lid l,orden van een politieke partij. Korlom- je mening
kcnbaar maken. Het gaal erorn dat ,rfl op 4 maart een gemeenteraad kiezen. die onze
bclangen in onze u'oonomger.ing zo goed mogeliik behartigt. Vergeet niet te
slcmmen!

.lorien Joustra

Kunst in de vijf dorpen

W'.g*n, enthousiaate ontvangst door de bevolking van de gemeente

Rcnkum en ook daarbuiten heeft de uerkgroep 'Kunst in de Vrlf Dorpen'
besloten ook ur 1998 een kunshreekend te organiseren, en nel in het w-eeked

van6en7juru.
Dc dcelnemende (semi-)professionele kuníenaars anllen tiidens die dagen lnm atelier
opcnstellen of deelnemen aan een tentoonstelling in de gemeenschappelijke ruimte.

Dc u'erkgroep hoopt dat u,eer veel kunstenaars deze uitd.rgtng aan zullen nemen. Zij
krrnnen zich voor 15 febmari schrifteli-ik aanrnelden bij de secretaris van de

u,crkgroep, mu,. Ineke SchmidrStolk. Utrechtsereg 102a. 6871 DT Renkum.
(tclcfoon 0:l l7 -317495)

Aankondiging verbouwing

-W-u 
guun "huisclijk uitbreiden" in maart. Hlerdoor zal het voetpad tussen

lr Munterlaan ll en Ir Munterlaan 13 enkele dagen
Deze blokkade zal plaatsvinden in de trvcede helft r'an maart
dir tiideliik ongemak.

Faurilie Hillen
23

gcblokkeerd zijn.
Onze excuses r.oor



Weverstraat 13

6862 DJ Oosterbeek
Telefoon 026 - 333 35 35

Herenstraat 25
3911 JB Rhenen
Telefoon 0317 - 61 64 02

TE KOOP

KtessGxgn:

MOTORFIETS BMW RSOS

BOUWJAAR I 962 (AgUSrfirevRrJ)
MET R75,/5 MOTORBLOK ËN
5 vrnsxrtLrqcsBAK.
KLEUR: ZWART MËT WTTTE BIEZEN

ZËER GOED ONDERHOUDEN

VA.qTE PRTJS FT B.OOO,-

TE aEvBneEN BTJ R. BEnLeuwT, TEL:

V.O.F. VE,RFIOLT

HOUTBLOKKEN
voor open haard

of kachel

HOOI en STRO

CONSUMPTIE
AARDAPPELEN
diverse soorten
ook voor opslag

Jhr. Nedermeijer van Rosenthalweg g1
Oosterbeek f el. 026-3334448

026-3342A3 r

De Boekbabbel, oft is er nog iets leuks telezen?

Mooie boeken zijn en komen er, elke week ontvangt
de bibliotlrcek zo n 25 nicune boeken boeken voor
volrvassenen. boeken voor jongeren en boeken voor kinderen.
Rornans. leesboekcn en allerlei boeken over ondemerpe[ van
conputerboeken tot boeken o\er sporl van kunstboeken tot
reis,erhalen.

Met rekelilks zoveel nieure boeken eóii zou de bibliotheek snel uit haar -iasje
groeien als u,e geen boeken uegdoen: regelmatig u.orclen boeken afgeschreren"
boeken die oud zljn. er r.ies tdtzien of boeken t\,aan:an de inhoud niet meer klopt.
Maar alhoeuel sommige boeken al heel lang in de bibliotheek staan. r,ind ik het toch
moeilfk om ze \1€g te doen. Een var de boeken die ik nog heb laten staan is Berend's
Binnenvereld van Marian Berk. Dit boek heeft Marian Berk in l98l geschreren voor
cen progmmlna op de radio en het gaat o\er een veertienjarige jongerq Berend- die
vertelt or.er zijn gevoelens en gedachten:

Mijn moeder lrad u,eer eens iets bedacht. Ze rindt. dat ik niet genoeg lees.

Nou ja. ik lees nel genoeg. maar rolgens haar niet de goeie boeken. Dus dan
gaat ze daar altijd rlat aan doen. Eens in de zoveel tijd maakt z,e ricb
bezorgd over $at ik nel. en vooral lat ik niet lees. En dan koopt ze
zogenaamd goeie boeken voor me. Dat is best leif van d'r. hoor. Ik heb nooit
z-o'n zin om aan die boeken. die ze voor rnc rneebrengl te beginnen. maar
eigenlijk vallen ze altijd mee. als je er \ïat var gelezen hebt.

En dan rerder:
* T'ussen de regels. geschreven door Geertje Gort: "Wat moet je doen. als je rnoeder
lraar eigen moeder - jouu, oma - nooit meer r.r'il zien? Rosie rr.eet niet rvat er gebeurd
is lrrssen haar moeder en haar oma in het rerleden. Dat er iets ergs is voorgerallen. is
zeker. Maar dat is voor haar nog geen reden om haar oma niet te bezoeken in het
bejaardentehuis. Alleen. haar rnoeder rnag het niet l'eten. De moeder var Rosie is
rnode-onhr,erpster en moet voor haar ucrk vaak rleg. Als ze een keer met dc r,ader
van Rosie naar Parijs moet. neemt Rosie een bcsluit dat vergaande gevolger-r heeft.

x Schinurcn uit lrcr verlederr. gescluercn door Tlrco Engelen 'wat moet ik in zo'n
saai dorp.' denkt Sander als ze op aandringen ran zijn vader plotseling r.erhuizen'r'arr
ljtrercht naar een oud drjkhuis in Belst Hij vindt het daarom uel spannend als blijkt
dat er aan het huis oorlogsherirneringen klelen. \l,aaraan de meeste dorpsbeuoners
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lievcr niet denken. Sander probeert hcl geheirn van het huis te ontraadselcn. maar het

laatste strrkje van de puzzel bliifl uet builen z.ijn greep. Als dat plotsclng op zijn
plaats valt. slaat dat in als een bom. Sander ziet r,eftrjsterd toe hoe de geschiedenis

het heden inhaalt en het leren van hem en zijn rusje onlregelt.

* AchÍer cle kerkhofmuur. geschrer,en door Janes DufÍ\,. Alu'r,indt het maar niets in
Wingate. Het is cen klein stadje n'aar niets te beleven t'alt. Ze ziet er dan ook nogal

tegenop om daar haar zornen,akantie door te brengen. Dan richt ze een club op ilret

nog drie andere meisjes. Ze nocmen zich de kerkhofclub. omdal dat de plek is u'aar

ze altrid afspreken. Samen hebben ze een lenke zomer. ook al u'orden ze nogal eens

lastig gevallen door Donald. een eclrte blaaskaak. en zijn enge vriend Pem'. Aan het

eind r,an de zomer" als de andere mcisjes var de club op vakantie ziin in Boston. leert

Amv Donald van een hcel andere kant kermen. Ze rvorden rrienden. en dat lteeft een

helcboel onvemaclrte gevolgen.

Naast leesboeken zijn er in de bibliotheek ook veel boeken over allerlei ondenverpen.

* ben je dol op cornputeren- nrisschien is een boek over het Windorvs-computer-
progÍamma dan nel iets voor jou. In dit boek leer je hoe Je met Windorvs moet

rrerken.

* uil je gÍaag een instnment bespelen of in cen koor zingen? Een pralÍische
rvegu.ijzer in cle notenleer vind je in het boek Zo leer 1e muziek lezen. geschra,en door
Harry en Michael Banter.

Dal uas het voor deze Boekbabbel!

Tot ziens in de bibliotheek.

Edith Bayens

Bibliotheek Doonvertlr

zfr

Hotel restaurant
van de Hevea en

Huis ter Aa in de

nog later gekraakt
30-er jaren. Later kantoorgebouw
tot aan de sloop in de SO-er jaren.

Huis ter Aa-laan gezien vanuit de richting Huis ter
Aa. Onderaan is nog ner cle ho"ekwoning
Tuinlaan/Cenrrumlaan te zien, thans bewoond
door de familie Demir. Dit is waarschijnlijk één
van de zeer weinige foro's die nog bestaan van
deze laan. Na de oorlog is deze laan uit het
straatbeeld verdwenen.

Àa



Zwerfvuilactie

ZWERFVT]IL RUIMEN OP ZATE,RDAG 7 MAART

Jaarliiks maakl de groenclub samen met vrijwilligers r-rit het dorp alle

bermen schoon! Zodat ons dorp hiercloor weer schoon en mooi het voor;aar

in kan gaan. Op zich een korte actie, ook bedoeld als voorbeeld voor het

gehele jaar.
Tot rnijn spijt moet ik constateren dat er nteer z'tverfruil is gekomen. zeker ook

in de gebieden rondom ons dorp. Tel voor de lol eens de groene blikjes Heineken

langs de Veenvegl
Voor onze opruimactie lnoeten 1\'e ons verzamelen om 9.30 uur bij de schaftkeet

van de groem,oorziening (Her,eaveld) Wij zijn onger,eer anderhalf uur bezig.

Tevens rtil ik u er op attent maken clat u ttw tuinafr'al naar de Gemeenteu'erken

kunt brengen bij Veentjesbrug. U kunt ook bellen orn het te laten afhalen. Tel.

03 17 - 31902_5.

Gelukkig bespeurer-r 1\'e een vermindering van het deponeren van tuinafi'al in de

vrije natuur Brj de ingang van de Duno is het al een stuk schoner geluorden. Ik
kan mijn verhaal gelukkig positief beéindigen.

Namens de groenclub.

Willem Hillen
Ir. Munterlaan I I
lel.333558

Nieuw(s)komers

: Schefferlaan 16

: l'[-11-1997
:Oosteóeek

De rubriek bracht me deze keer bij de familie Vissers. Met name

Wietske zal voor vele ouders een bekcnd gezicht zr}r
Zc staaÍ beter bekend als "Juftourv Wietske " van De Wip Wap.

NAAM : Vissers. ko en lVietske
KINDEREN : Tim en Arma
BEROEPEN : Laboratorium manager. peuterleidster
HOBBY'S : Voetbaltrarner O.V C. jeugcl- schaatstochten

Wietske : Muziek (grtaar) en knutsclen.

ADRES
PER

DAARVOOR
WAAROM Haeadorp . Het huis. de omger-ing en de-jeugdherinneringen.
T\?EER Her.eadorp : Stil. apart dorp met een hecl.rte genteenschap De oude

huizen zijn karakleristiek. Geeft soms "Het valiantiegevoel" We rnissen soms de
u'inkels.

REAGEEROP.
ACTIVITEITENCOMMISSIE : Leuk. spreekt aan. We hebben zelf ook in ecn
actiriteitencomrnissie gezeten en in een bandje .

AFSLUTIING BENEDENDORPSEWEG: Isoleert het dorp r,erder r.ar de rest.

BII[TRTHUS . I-euk. zeker voor de leeftiidscalegorie varnf 12 iaar. Beter dan
rondlrangen.

ROTONDE : Uitkomst. zeker met betrekkrng tot de schoolgaandeieugd.

OPMERKINGEN:
I)c buren hadden een arond georganiseerd orn ons te introCuceren brj een aantal

andere berloners van de straat. Dit r.onden u.r1 heel leuk.

Peter Bohze



Hrrisje, Boompje? Beestje!

Cavia's

Cavia's hetrben wij
zij behoren 111611aqn mij
namen hebben ze alle drie
geen Joop oÍlapie
maar bibi skipi
en niet te vergeten pipi

7* eten en zij drinlren
wat ze niet doen is stinke.n
nooit bi_iten zii
rvant ze zi.in altiid wi-i
ze eten je'dleo groente op
ze horen tot de aller hoorete top

Je hebt kortharige en lang harige rassen
alle twee op een hoge klassen
2 nestjes zijn er geweert
van een opbekenrl beest
de kleine cavia's zijn lief
dat vindt zelfs de aller slechtste dief

vanafmijn 6e hebben we ze gehad
16 cavia's zonder een wal
9 cavia's zijn verdwenen
maar niet op hun eigen benen
wii hebben die verkocht
rvant op onze tv hadden rvii geen h. van der
Tocht
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mijn ouders waren er niet op tegen
vandaar dal we deze dieren kregen
we zijn ze hier heel dankbair voor geweest
waflt het wasr een schat vat ëen beest
kort oflang is het haar
en nu is dit gedicht bijna klaar

Te Koop:

Hardhouten koztln2 nt r 7 m, inclusief dubbel glas

Prijs nader overeen te komen.

Tcl 333 3237 - Ir. Munterlaan64
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