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Berlauwt
8 (3342031)

Boltze
lr. Munterlaan 44 (3343007)
Jorien Joustra
Noorderlaan í5 l33417l9l
Karin Koppeschaar

17 (3337338)
Kelderman

. Munterlaan 3í
Leenhouts

11 (3336922)
Rita van Muilekom
Wilhelmilaan 7 (3336919)
Kopij kunt u bij elk van de
redactieleden inleveren.
Anonieme stukjes worden niet

De redactie behoudt
zich het recht voor ingezonden

en waar nodig in te korten.
uit deze uitgave mag

zonder toestemming worden
overgenomen,

Adv€(etrties:
Jorien Joustra (026 -3J41ttB)

u buiten Heveadorp en
wilt u ook 't Heveaantje
ontvangen dan zUn daarvoor de
kosten 117,50 perjaar. U kunt
zich opgeven bU de redactie.

Qsel§lelling:
't Heveaantje stelt zich als doel

contacten tussen de inwoners
Heveadorp te verstevigen en

stand te houden.

rveaantje verschijnt 5x per
en wordt bij alle inwoners

van Heveadorp gratis bezorgd.
Het volgende nummer (54)
verschijnt medio aprit í999.

*lEVEk use nr.53

B februari 1999

Beste Heveanen,

Het eerste Heveaantje van dit jaar is
een nummer boordevol informatie
geworden. ledereen in het dorp lijkt
er met frisse moed tegenaan te
willen gaan. We hadden zelfs zoveel
kopij dat de vaste rubriek "Op pad
Met" een aflevering is opgeschoven,
een unicum in de bestaans-
geschiedenis van 't Heveaantje.
(Krantjes van 40 pagina's of meer
vormen zowel financieel als
technisch een probleem.)

Jorien Joustra heeft na vele jaren
besloten zich iets minder intensief
m_et het Heveaantje te bemoeien. Zij
blijft echter wel schrijven, getuige
ook haar onmiddellijke reactie op het
stuk van Lex Schruijer waarin wordt
gepleit voor het afsluiten van deOude Oosterbeekseweg. De
redactie hoopt voor het volgende
nummer op (liefst bondige) reacties
van andere voor- en tegenstanders
in het dorp.

De sluitingsdatum voor kop[ voor nr.
54 is 25 maart: wij zien uw bijdragen
met veel belangstelling tegemoet.

Anneke Leenhouts

Hubo VlÍillam,ssn

Cardanuslaan 38
Tel.026-3336571

Doorwerth
Fax 026-333S329

ffi



Er is een tijd van komen....

En er is een tijd van gaan. Die tijd is voor mij aangebroken. Na
jarenlang met veel plezier de kar van 't Heveaantje getrokken te
hebben, ben ik afgelopen december afgetreden als voorzitter
van de Stichting 't Heveaantje. De teugels liggen nu in de zeer
capabele handen van Anneke Leenhouts. Zij maakt sinds

anderhalf jaar deel uit van de redactie en zit boordevol

bruisende ideeen om 't Heveaantje haar tweede decennium
door te loodsen. Een decennium vol uitdagingen, al is het alleen
maar omdat de Stichting geen cent subsidie meer krijgt en

geheel zelfstandig haar inkomsten moet vergaren. U zult van

mi1 nog regelmatig stukjes tegenkomen in dit blad. Want om er

nu helèmaal mee te stoppen..., daarvoor ben ik de afgelopen

tien jaar te zeer met u, de lezers, en met 't Heveaantje

vergroeid.

Jorien Joustra

Nieuws van de Bewonersvereniging

Beste Mensen,

En, hoe vond u de Algemene Ledenvergadering op 14 ianuari??
ln het deel voor de pauze (we noemen het maar het bestuurlijke
deel) legt het bestuur verantwoording af voor de activiteiten van

het afgelopen jaar en proberen we vooruit te kijken naar het

nieuwe jaar. Na de pauze waren het de heren Lammertink van

Het Geldersch Landschap en Jager van de Rijksdienst voor
Oudheidkundig Bodemondezoek die ons interessante dingen
vertelden over de Huneschans. Nu lijkt het een kale boel maar

ons werd duidelijk gemaakt dat dergelijke activiteiten een lange

adem hebben. Over een aantaljaren, wanneer de hellingen met
laag struikgewas begroeid zijn, zal de Huneschans er oigereer
ui2ien zoals het in oude tijden moet zijn geweest. wannóer we
naar de oprijlaan van de Duno kijken en denken aan een aantal
jaren geleden toen ook daar een ware kaalslag plaats vond, dan
zien we nu een prachtige laan die, voora-i in het voorjaar
wanneer de azalea mollis bloeit, een lust is om te zien. Sinds
een aantal jaren proberen we onze jaarvergadering in het
tweede deel op die manier wat kleur te geveÀ en uíi reacties
blijkt dat het bij de teden in de smaak valt.

Voor de pauze lag het accent op erkenning van Heveadorp als
zesde dorp in het groen binnen de gemeente Renkum. Tijàens
de jaarvergadering in januari 1g9B kreeg het bestuur opdracht
van de leden dit onderuverp weer eens bij de horens te vatten
overeenkomstig hetgeen in artikel 2 van àe statuÈn ;Ért 

-;ó;

vereniging heeft ten doel erkenning van Heveadorp,,. Nadat
enkele voor- en tegenstanders de gelegenheid hadden gehad
hun argumenten te venvoorden werd Èierover een steóming
gehouden. Van de S0 aanwezige leden bleken er 11 tegen eË
39 voor erkenning te zijn. Het resultaat van deze ste-mming
geeft het bestuur dus mandaat om hiermee verder te gaan.

Nadien blijkt dat sommige reden de indruk hebben gekregen dathet bestuur nu carte blanche heeft om iameís de
bewonersvereniging verder te onderhandelen met de
Gemeente. Dit is beslist niet het geval. Het zou onverstandig
zijn wanneer het bestuur nu zou gaan onderhandelen zonde-r
rekening te houden met haar leden. We beseffen dat er een
grote (?) groep leden is die geen voorstander van erkenning is
en dat er ook nog een groep is van leden die, toen ze zicÉ in
Heveadorp vestigden, geen weet hadden van de ontstaans_
geschiedenis van ons mooie dorp en die het dus niet uitmaakt
of Heveadorp wel of niet het zesde dorp in het groen wordt.

pm nu voor de gemeente, de bewonersvereniging (bestuur en
leden) en de politiek duidelijk te krijgen ot er eén-nreed draag-
vlak is voor erkenning van Heveàdorp, zal binnenkort eàn
enquète worden gehouden die daar duidelijkheid in moet ver-



schaffen. Het initiatief hiervoor gaat uit van de gemeente. Zij
stuurt een enquèteformulier met begeleidend schrijven naar elk
adres. U wordt gevraagd aan te geven of u voor of tegen
erkenning van Heveadorp bent, waarna u het formulier in

bijgevoegde antwoordenvelop kunt retourneren. De gemeente
zal ons de uitslag van deze enquète mededelen en aangeven of
er wel of niet een breed draagvlak is voor erkenning. ls dat er,
dan gaan we door en hoort u er van; is dat er niet, dan hoort u

dat natuurlijk ook, waarna het bestuur in de eerstvolgende
jaarvergadering zal voorstellen het betreffende artikel uit de

statuten te verwijderen.

Het bestuur van de bewonersvereniging hoopt dat u massaal
achter het gestelde in de statuten zult gaan staan en vraagt uw
steun om dit te venrvezenlijken. Het bestuur is van mening dat
het om de roots van Heveadorp te bewaren, het waard is om
Heveadorp te erkennen als zesde dorp in het groen. Wellicht
vindt u de argumenten emotioneel. Op zich is daar denk ik niets
mis mee. Anderzijds heeft het bestuur respect voor de
tegenargumenten, die overwegend ook emotioneel ziin.
Wanneer u met ons vindt dat ons mooie dorp een eigen plaats

in de gemeente waard is dan verzoeken wij u dit middels het
enquèteformulier te kennen te geven, zodat w'tj als bestuur op

de ingeslagen weg door kunnen gaan.

Alvast bedankt voor uw medewerking!

Jaap Bunschoten.

Een 60-.jarige HD in Hd

Hd = Heveadorp, maar bij de meeste mensen meer bekend ars
Harley Davidson, u weet wer. omdat ik een enthousiast nairàv-
mens ben én een enthousiast Heveadorpbewoner, ontdekte ik
naast de initialen nog.een reratie. (Heveaan uen it<, gerooí ik,
niet; ik ben niet hier geboren, of hoe zat dat ook atweeiZ;

Voor de enkeling die niets van Harleys weet even kort: ,t zijn 2-
of 3-wielige motorvoertuigen, waarvan de krachturon oestaàt uit
een in de lengterichting van het voertuig gemonteerd a-takt
langeslag motorblok, waarvan de twee ciliàOàrs in V_vorm, +Sl,
t.o.v. elkaar staan. Het geheel is meestal voorzien van ailerlei
comfort- en/of sierverhogende accessoires, of juist helemàal
niet. Men heeft/had de keuze uit motoren van 7-s0 - 1340 cc.
Duidelijk? Tot zover de techniek.

Enige jaren geleden sprak iemand mij op een dorpsfeest aan
over Harleys. Hij vertelde over zijn oude zlz en àat-ie in de
l.rT"l stond om gereviseerd te worden. Het werd een gezellig
te.chnisch gesprek, maar door arcohormisbruik was il< vérget,e;
zijn naam te vragen. Zerf dacht ik de enige HD-rijder in nàiààrp
te zijn en voelde me nogal eenzaam tulsen RL Ole BMW_ en
Yamahonsukirijders. Nou ja, na de kater maar eens uitvissen
wie het was. Klein dorp; eenvoudig, niet? Niet dus, ni"ÀàÀO
wist wie ik bedoelde. Enige jaren later praatte ik er op een
ander dorpsfeest nog eens over met Henny de Jager, en die
zei: "oh, dat is paul, aan 't eind van de straàt hier. ilraàr ni; wir
hem.toch niet verkopen!" Daar ging het mij niet om; het rurËrri
erachter, dat vond ik interessant.

Mensen van mijn leeftijd (en ouder, ha) herinneren zich vast wer
degene die "de vroedvrouw op de Harley,, genoemO werJ.
Regelmatig reed zij door de mooie omgeving o-p O" ofiitgààn;
motor. Lange jas, leren vliegenieiskapJe 'op ,t" -hoofd,

beenkappen en een tas of koffertje achteiop. Bijna niemand
wist hoe zij heette, alleen dat ze uit ,,Ernum,, t*am. lk wist hei
dus ook niet, maar na een afspraak gemaakt te hebben met dà
huidige eigenaar, werd één en andèr sner duiderijk. paur àÀ



Jager Meezenbroek vertelde, dat hij de motor van zijn tante
kreeg, toen ze vond dat ze te oud werd om ermee te rijden. Zijn
tante was mejuffrouw Eltica de Jager Meezenbroek, hoofd van
de röntgenafdeling van het Gemeente Ziekenhuis in Arnhem en
dus helemaal geen vroedvrouw! Zij was geboren in april 1898,
in een familie die nogal wat notabelen tot zijn leden mag
rekenen. Volgens Paul was ze een vrijgezelle, onconventionele,
lichamelijk en geestelijk sterke vrouw, waar hij goed mee op
kon schieten. Dat zij haar "mannetje" stond, blijkt wel uit het feit
dat ze nogal eens te hulp werd gevraagd bij het naast de
röntgenafdeling gelegen psychiatrische deel van het ziekenhuis,
als daar een patiënt het op zin heupen kreeg.

Mej. De Hager Meezenbroek kocht haar Harley in 1939 in
Arnhem bij de Fa. Pieterz. in de Spoorwegstraat (tevens dealer
van o.a. Rudge, F.N., Francis Barnett). Paul heeft de rekening
er nog van. Als in 1940 de Duitsers de Eerste Wereldoorlog nog
eens dunnetjes over willen doen, wordt door Eltica de Jager
Meezenbroek een oplossing bedacht tegen de hebberigheid
van de bezetter: de Harley wordt onder een trap van het
woonhuis ingemetseld, overleeft de Slag om Arnhem en ziet het
zonlicht weer in '45. Nieuwe olie erin, benzine erin, choke
standjes dicht, driemaal trappen en ja hoor, hij doet het weer,
tot genoegen van de eigenaresse.

Zij heeft er nog mee gereden tot 1963, dan krijgt paut hem. Hij
rijdt. er een jaar of zes mee, waarna hij aan díverkering raaki
en het motorblok aan zijn eind. Van verkering komt hJwelijk,
van huwelijk kinderen en carrière, dus weinlg vrije tijd. De
Harley belandt, na de verhuizing naar Heveaàorp,- in àozen,
doosjes en kratten op zolder, wachtend op betere tijden. Nu is
het zover dat diverse onderdelen weer aan ótkaar ziln
geschroefd, zodat je weer kunt zien wat het worden moet.

Toch zal het nog wel even duren voordat hij mee kan doen met
de Hevea-voorjaarsrit. paul heeft, zoals zovelen, meer hobbies
en interesses dan tijd. Een mensenleven is nogal kort en
mogelijk zal Zpo-A Paul er het meeste plezier van hebben. Zo
doen dus drie generaties met éen Harley: toch kwaliteit. Dat
geldt trouwens ook voor de banden, want die zijn van Hevea en
nog steeds niet lek.

Dick Kelderman
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Heveaanse Zaken

Voor Joop Reerink kent de electronica en witgoed-branche
geen geheimen meer. Sinds veertien jaar is hij in deze
bedrijfstak actief met zijn Ree-zo Electro World-winkels. Hij
bezit er drie, en kwalificeert zich daarmee als zelfstandig
ondernemer voor een nadere kennismaking in deze rubriek.

Joop Reerink (37) woont sinds 10 jaar in Heveadorp, aan de
Dunolaan. Het huis was een bouwval maar is nu volledig
opgeknapt. Met echtgenote Karin en de kinderen Tess (3) en
Sam (6) heeft Joop het prima naar zijn zin in Heveadorp. Als
goede Heveanen laten Karin en Joop de laatste fase van de
opknapbeurt van hun huis, het aanleggen van de tuin, aan het
hoveniersbedrijf van dorpsgenoot Joost Lensen over.

Het ondernemersbloed is Joop met de paplepel ingegoten. Zijn
vader, zijn oom en zijn broers zijn allen actieve middenstanders.
Toen Joop als bedrijfsleider voor een tapijtenzaak een nieuw
filiaal opgezet had, bedacht hij dat hij zoiets ook voor zichzelf
zou kunnen doen. Zo ontstond in 1985 de eerste Ree-zo winkel
aan de Geitenkamp in Arnhem. Het succes daarvan leidde tot
de opening van een tweede zaakin Duiven. En in 1995 nam hij
de winkel van de familie Van Kerkhof aan de Utrechtseweg in
Oosterbeek over.

Hij kent de branche inmiddels van haver tot gort. ln de begin-
jaren deed hij alles zelf: inkopen, verkopen, repareren, en in de
avonduren bezorgde hij de verkochte apparatuur bij de mensen
thuis. Nu is hij meer manager dan verkoper. Met drie zaken en
twintig man personeel maakt hij werkweken van minimaal 65
uur. "Dat is al heel wat beter dan de 100 uur die ik in het begin
maakte", zegt Joop. Naast de drie bedrijven is er een werk-
plaats voor reparaties en een magazijn van 2000 vierkante
meter. Ree-zo Electro World beschikt over zes auto's voor de
bezorging.

Twee dagen per week staat Joop in een van zijn winkels. "Dat
is belangrijk om de jongens op de winkelvloer te sturen", aldus

Joop. Een groot deel van zijn werkweek besteedt hij aan
routeplanning van de auto's die de goederen bezorgen. tnkoop
en administratie nemen de rest van zijn tijd in beslagl

De concurrentie in deze bedrijfstak is moordend. Hoe sraagt
Joop erin om toch succesvol te zqn? ,'Ree-zo heeft heie
sc.herpe prijzen en een goede service,,, legt Joop uit. ,,Wij
rekenen geen voorrijkosten. Reparaties woiden binnen een
week uitgevoerd en als het langer duurt krijgt de klant bericht.
P3t i: belangrijk, dan weet de ktant dat er àan gewerkt wordt.
Dit.zijn dingen waar je. geen geld mee verdient, maar waar je
wel een hoop goodwill mee kweekt. Het kost veel tijd, maàr
werpt zijn vruchten af'.

Dat dit werkt is goed te zien aan de omzetontwikkeling van de
Ree-zo vestiging in oosterbeek. De omzet steeg met qów en àrzijn zelfs klanten die telefonisch een nieuríe tv of video
bestellen. Dat is een duidelijk teken van het vertrouwen dat menheeft in het bedrijf. AIs "onmisbare" apparaten als de
wasmachine of vriezer kapot zijn, komt de monteur dezelfde of
uiterlijk de volgende dag langs. ,,AIs enige maken wij afspraken
op tijd met onze kranten. Tussen vijf enles uur's middags kan
men bellen en vertelren wij wanneer er geleverd wordt ór no"
laat de monteur komt. De mensen waàrderen Oeze aanpàf
enorm. lndien gewenst zetten w,j bU reparatie van 'onmisbare
apparatuur' een vervangend apparaat neer. Dat is voor velen
een uitkomst".

Het personeel van Ree-zo gaat regelmatig op cursus. De
ontwikkeling van de huishoudelijke enLlectro-nisitre apparatuui
gaat zo snel, dat dit een vereiste is. Tegenwoordig' is elke
wasmachine en tv computergestuurd. Léverancierà nieoen
cursussen aan, specifiek voor hun eigen merk. Daarnaast
verzorgt het lnstituut voor het Midden- en Kleinbedrijf meer
algemene.opleidingen voor verkopers en bedrijfsleideró.,,ettà
monteur is zeker drie weken per jaar op cursus. Deze
investering moet je doen om je werk goed te kunnen brrlven
verrichten", legt Joop uit.



"Als baas moet ik meegaand en hard zijn. Het is mij overkomen
dat ik een werknemer voor diefstal moest ontslaan. Dit jaar
vieren wij voor het eerste een twaalf-en-half-jarig jubileum van
een werknemer. En volgend jaar weer een. Voor een bedrijf dat
veertien jaar bestaat, is dat niet slecht".

Elke Ree-zo winkel heeft zijn eigen publiek. "ln Arnhem zitten
wij in een volkswijk. Daar verkopen wij veel low-budget spul.
Duiven is de grootste en meest luxueuze zaak. Daar komen
veel jonge tweeverdieners, die zeer prijsbewust zijn maar wel
kwalitatief hoogwaardige apparatuur willen aanschaffen. De
winkel in Oosterbeek kent een iets ouder publiek. Men koopt
makkelijker de duurdere apparaten. Zo heeft elke zaak zrln
eigen karakter. Zelfs de kledij van de verkopers is daaraan
aangepast".

Komt er nog een vierde Ree-zo vestiging? "Tsja", zegt Joop, "ik
twijfel daar nog over. Er zijn genoeg mogelijkheden, maar de
arbeidsmarkt wordt steeds krapper. Het is moeilijk om aan goed
personeel te komen. En gemotiveerd en kundig personeel is nu
eenmaal onmisbaar om succesvol zaken te kunnen doen".

Jorien Joustra

Nieuws van de Groenclub

Maandag 22 maart speciale Groenclub avond

Het is menig bewoner van Heveadorp niet ontgaan dat de
Groenclub recentelijk huis aan huis geweest is om te polsen
hoe de belangstelling voor onze activiteiten ligt. We vonden 't
leuk om te doen, maar bovenal: het resultaat was zéér nuttig.
lmmers, het merendeel van de Heveanen spoort de Groenclu-b
aan om vooral door te gaan en wil graag uitgenodigd blijven
voor excursies en dergelijke. Men is voornemens ons te onder-
steunen met een actieve deelname.

Uiteraard pakt de GroencÍub met het nodige enthousiasme ook
dit jaar de draad weer op! Op maandag 22 maart organiseren
we een speciale thema-avond. We presenteren een aantal
suggesties omtrent wat we de komende jaren willen gaan doen.
Al gaande de avond hopen we op deze wijze een aansluitend
meerjarenprogramma in elkaar te zetten. Uiteraard wordt de
uitslag van de enquéte weergegeven. We wensen de avond
echter aan te vangen met een lezing met dia's over vogels van
de heer Jan Knupker. Hij is een echte kenner en zal ons op een
begrijpelijke manier vertellen over het leefmilieu van diverse
soorten vogels. Noteert u vast deze boeiende avond:
plaats: Marcuszaal (achter de RK kerk)
aanvang: 20.00 uur met koffie
tot 21.00 uur: dialezing vogels
tot22.00 uur: uitslag enquëte en vaststellen excursies en doe-

programma's
aflsuiting: drankje plus hapje

We hopen u te mogen veruvelkomen.
Namens de Groenclub,

Mark van Buuren



Voorjaar/zomerprog ramm a Groenclu b

2a.20 maart schoonmaak uíterwaarden o.l.v. het lVN.
Deelnemers verzamelen om 9.00 op het
Heveaveld.

ma. 22 maart 20.00 Groenclub-avond Marcuszaal (RK kerk)
2a.27 maart schoonmaakactie Seelbeek g.00 vezamelen

op het Heveaveld
za. B mei

ma.21 juni

Groenbeurs met als ondenrverp "water" in de
ruimste zin van het woord. We organiseren een
excursie rondom de Seelbeek. Voor plantjes
wordt het dit jaar een soort vrijmarkt. ledereeen
uit Heveadorp kan zynlhaar "groenwaar" zelf
verkopen. Kinderen kunnen een verrassing
maken voor moederdag!
avondwandeling in de stadstuinen van het
Spijkerkwartier

Voor kwaliteitswijnen in elke prijsklasse hoeft u de deur niet meer uit.

. Wij bezorgen gratis in Heveadorp.

Natuurlijk bent u ook van harte welkom in onze winkel, waar u op zaterdagaltijd iets
kunt proeven. Op verzoek houden wij u tevens op de hoogte van de speciaie

aanbiedingen met onze maandelijkse mailing.

Henri Bloem's Wijnkoperij - Amsterdamseweg 126 - 6814 GJ ARNHEM
Tel. 026-44 55220 Fax 026-4455 08S

De Middenlaan (1980) gezien vanuit de richting huidige Heveaveld
in de richting van de Noorderlaan. Alleen nummer 1, 3, 6 en g
waren op het moment dat deze foto gemaakt werd bewoond. Alle
andere woningen waren onbewoonbaar verklaard. Ook het
voormalige postkantoor staat hier nog overeind.

Nogmaals de Bunkenrvoningen (1980) op het huidige Heveaveld
gezien vanaf wat heden de Schefferlaan is. Hier is duidelijk te zien
dat alleen de middelste woning (Middenlaan g) bewoond is,, Voof
de oorlog vormden nr.9 en 11 samen Café en volkskoÍfiehuis
Centraal. 13

De Kiekjestrommel



Nieuwkomers

De Hevea-schoorsteen gezien vanaf de Fonteinaflee. Links is nog
net de Dunolaan te zien. Begin jaren g0 werd deze schoorst."n ,ràlaatste element van de "benedenfabriek" m.b.v. springsiór
opgeblazen.

Vg-g"n wij ons even voorstellen? Jeannette van Laan en Nell
Nijdeken. Wij zijn op 31 maart jl. op Vatckeniershof 2 komen
wonen. Gedurende de hele bouwperiode, die we wekelijks
volgden, hebben we uitgekeken naar het moment dat het zover
WAS.

Eén ding is zeker: tegengevallen is dit plekje zeker niet!
lnmiddels zijn we Yo jaar verder en we hebben'het gevoel al
aardig opgenomen te zijn in Heveadorp. WU zijn gevra?gd voor
deelname aan buurtpreventie en de activiteitóncómmiséie. Enals de bewonersvereniging Heveadorp, waarvan, naar wij
hebben begrepen, vrijwel iedereen lid is, zich zo actieÍ opstelt,
willen wij op onze beurt graag op onze manier een steentje
bijdragen.

U zult ons van nu af aan weer regelmatig door bos en dorp rond
zien wandelen, omdat we sinds 30 januari weer een golden
retriever hebben, die, als het goed is, dient te luisteren nàar de
naam Tinka.

samenvattend is er voor ons maar één conclusie: we hebben het
hier reuze naar ons zin en hopen dat nog héel lang zo te
houdenl
Hartelijke groet,

Jeannette van Laan en Nell Nijdeken
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Dingen die gebeuren...

Na alle irritaties die zijn ontstaan de afgelopen weken, waarin
Kerstmis zo'n beetje op oud en nieuw begon te lijken, getuige het
geknal en de daarbij behorende stank, begon ik een beetje mijn
geloof in de jeugd te verliezen, ware het niet dat er ook hele
leuke dingen gebeurden.

Neem bijvoorbeeld de sneeuwperiode begin december. Wie
herinnert zich niet de reusachtig grote sneeuwbal op het speel-
veld? Minder geslaagd was, dat ik hem ontdekte midden op de
rijweg van de Beeklaan juist toen het donker begon te worden.
Doe ik wel even, dacht ikl Die rollen we wel even naar een
veiliger plaats, maar dat ding was veel te zwaar en ik kreeg er
geen beweging in. ln mijn gedachten doemden reeds de
vreselijkte dingen op. Brommers die er tegenaan konden knallen.
Auto's die accuut moesten remmen en dat met die gladheid.

Maar gelukkig waren er op het speelveld nog een aantal sterke
mannen zoals Marc en Max van 8 jaar, paul van i0 jaar en en
niet te vergeten Bas en Niels van 7 )aar. Met vereende krachten
lukte het ons om het gevaarte op het gras terug te rollen. Ja, het
was een kanrvei, maar dankzij deze mannen is het gelukt.
Heveadorp kan zich gelukkig prijzen met deze knapen.

Annette van de Blaak
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Afsluiting Oude Oosterbeekseweg: goed voor
verkeersveiligheid en milieu

De gemeente Renkum ovenrveegt de Oude Oosterbeekseweg af
te sluiten voor (snel)verkeer. Op vezoek van de verkeórs-
commissie zal de gemeente eerst tijd, geld en energie steken in
een ondeaoek naar de consequenties van deze maatregel voor
de verkeersintensiteit van onder meer de Beeklaan en
Seelbeeckweg. De uitkomsten van dat onderzoek zijn
voorspelbaar. Hieronder leest u waarom. En ook waarom
verkeersveiligheid en milieu gediend zijn bij afsluiting van deze
weg.

Vooropgesteld: de Oude Oosterbeekseweg is geen drukke
verkeersader. Als bewoner van een van de woningen aan de
Valckeniershof kan ik dat bevestigen. Die gemiddeld
vijfentwintig auto's per uur die op doorsnee-dagen onze
achtertuin passeren, veroorzaken geen noemeniwaardige
geluidshinder. Ook wanneer de weg niet wordt afgesloten blijft
de Valckeniershof een oase van rust. Wij hebben geen kinderen
die vanuit de tuin het talud op kunnen klauteren om de
omgeving te gaan verkennen, dus ook in dat opzicht ben ik
geen belanghebbende. Toch ben ik een krachtig voorstander
van afsluiting van deze weg. Voornamelijk omdat ik ervan ben
overtuigd dat, wanneer de situatie niet wordt gewijzigd, hier
vroeg of laat ernstige ongelukken zullen gebeuren.

Plankgas
Vooral 's avonds en 's nachts wordt op deze aardedonkere weg
met werkelijk bizarre snelheden gereden. WU hebbeÀ
geconstateerd dat veel automobilisten (al of niet alcoholvrij?)
nog eens plankgas geven, voordat ze aan de afdaling richting
Heveadorp beginnen. Zelfs wanneer als gevolg van sneeuwva-l
de weg spiegelglad is. Ook overdag lukt het maar weinig
automobilisten zich een beetje in te houden. "Je mag hier B0-,
dus rijd ik ook 80", hoor je ze soms denken, terwijl ze àls in een
reuzenslalom de vele wandelaars en fietsers proberen te
omzeilen.
Fietsers die op de Van der Molenallee afdalen richting
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Benedendorpseweg, lopen een groot risico te belanden op de
motorkap van een automobilist die zich, komend vanuii de
Oude Oosterbeekseweg concentreert op het verlenen van
voorrang aan mede-automobilisten op de Van der Molenallee.
Vooral in het voorjaar en 's zomers, wanneer planten en
struiken het uitzicÉt belemmeren. Afsluiting van de óuà"
oosterbeekseweg zou dus ook aan deze 

-levensgevaarlijke

situatie een einde maken.

Milieu
ln het Valckeniersbos worden regermatig reeën gesignareerd.
Nu lopen deze dieren het risico op twee verkeérs,iegen te
worden aangereden: op de Van der Molenallee en op dàOude
oosterbeekseweg. Afsluiting van de oude oosterbeekseweg
zou dat risico met 50% reduceren. Op zomerse dagen nemen
veel motorclubs de Oude Oosterbeekseweg op in- hun route
voor een gezamenlijk uitstapje. Met soms tientallen tegelíjk
knetteren zry dan door het fraaie Varckeniersbos. samen- mLt
automobilisten, die voor hun plezier een stukje gaan rijden
(iawel, die bestaan nog!) vormen zij een bron vàn [ritatie íoor
recreanten die er de voorkeur aan geven te voet of per fiets van
de natuur te genieten.

De gevolgen
Om te kunnen beoordelen wat de gevolgen zullen zijn van
afsluiting moet je eerst weten wie er zoal vàn deze weg gebruik
maken. wie de moeite neemt om ter hoogte van restalrànt'De
Valkenier' een uurtje te gaan zitten turven zal kunnen
constateren dat ruim B0% van al het verkeer dat gebruik maakt
van de Oude Oosterbeekseweg komt yan, of rijdt-naar de W.A.
scholtgnlaan. Het gaat om mensen afkomsti§ uit Doonrverth-
Zuid (Rolandseck, De Zalmen, Kapelleboom en omgeving) die
via W.A. Scholtenlaan en Oude Oosterbeekseweg hun 

-route

naar Arnhem (v.v.) via de Benedendorpseweg een stukje
afsnijden. ongeveer 10oA van het verkeer komt vàn of vervoigt
zijn weg op de Seelbeeckweg en de resterende 10% komt vàn
of gaat naar Heveadorp.

Onderzoek
D9 gemeente gaat onderzoek verrichten naar de gevolgen van
afsluiting voor de verkeersintensiteit op anderé we-gen. lk
voorspel u wat daarvan de uitkomsten zullen zijn en zet ze
hieronder op een rij.
Nauwelijks merkbare toename van verkeersintensiteit voor:r Duivenlaan, Berkenlaan, Johanniterweg (ontsluitingswegen

richting van de Molenallee voor bewoners Dooru,rerth-zlrid)
en Van der Molenallee tussen rotonde en Westerbouwing. Seelbeeckweg en Beeklaan (Heveanen die gewend ziln'hun
route naar de Benedendorpseweg 400 meter af te snijden)

Afn a me ve rkee rsi nte n siteit o p :
W.A. Scholtenlaa n/Oude Oosterbeekseweg tussen
Johanniterweg en Seelbeeckweg
Veiliger worden'.
. 9e. splitsingen Seelbeeckweg/Oude Oosterbeekseweg

(minder rechtdoor gaand verkeer) en Oude Oosterbeekse--
wegA/an der Molenallee (voornamelijk voor fietsers op de
Van der Molenallee richting Benedendorpseweg).. De Oude Oosterbeekseweg zelf. Dat wordt het domein voor
wandelaars en fietsers

En de bus?



Als argument tegen afsluiting wordt wel aangevoerd dat tijdens
hoogwater bus 88 gebruik moet kunnen maken van de óude
Oosterbeekseweg. De oplossing voor dit probleem is vrij
simpel. Afsluiting kan worden gerealiseerd met een hek, zoals
we dat in deze omgeving wel meer tegenkomen. Het aardige
van een hek is dat het ook open kan. Voor die enkele dagen in
de zoveel tijd dat de Veenrveg afgesloten is, kunnen de2elfde
mensen die borden "Afgesloten wegens hoog water,, plaatsen
ook even het hek ontgrendelen. Voor de bereikbaarheid van
Heveadorp en De Valkenier heeft afsluiting van de Oude
Oosterbeekseweg geen noemenswaardige consequenties.
Dorp en restaurant blijven bereikbaar via Seelbeeckweg, W.A.
Scholtenlaan, Veerweg/Dunolaan/Beeklaan.

Aanvullen de maatregelen
De aansluiting van de Seelbeeckweg op de Van der Molenallee
is door de aanleg van de rotonde al een stuk veiliger geworden.
Een aandachtspunt is nog de veiligheid van fietsèrs op de
Seelbeeckweg. Toename van de verkeersdrukte op de
Seelbeeckweg als gevolg van afsluiting van de Oude
Oosterbeekseweg zal nauwelijks merkbaar zi1n. Toch valt er
veel voor te zeggen voor langzaam verkeer fietsstroken aan te
leggen die via trottoirbanden of dergelijke fysiek gescheiden zijn
van de rijbaan. (ls het betrekken van het huidige trottoir bij de
weg en het opknappen van het bestaande paadje voor
voetgangers een optie?)

Put en kalf
Met dit artikel heb ik geprobeerd een bijdrage te leveren aan de
discussie over de afsluiting van de Oude Oosterbeekseweg. Er
komt een moment dat aan de bewoners van Heveadorp- zal
worden gevraagd zich ,over deze kwestie uit te spreken. Het is
te hopen dat niet gekozen wordt voor slappe alternatieven: het
aanleggen van verkeersdrempels en het instellen van een
30km. zone. Verkeersdrempels en verkeerstafels zoals die in
de gemeente Renkum worden aangelegd hebben nauwelijks
effect op de snelheid van het verkeer (gaat u maar eens kij(en
op de Wolfhezerweg) en wie controleert, of er met name ,s

nachts wel maximaal 30 km. wordt gereden? Veiligheid en
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milieu zijn alleen gebaat bt1 vottedige afsluiting van de oude
Oosterbeekseweg tussen Valckeniershof en Van der
Molenallee. Of moet eerst het kalf verdrinken?

Lex Schruijer
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Afsluiting Oude Oosterbeekseweg: stecht voor
verkeersveiligheid en milieu

Tsjonge, tsjonge, nou woon ik al 12jaar in Heveadorp en blijk ik
mij elke dag meerdere malen aan levensgevaar te hebben
blootgesteld! Bij het lezen van het verhaal van de heer Schruijer
rijzen mij de haren te berge. Nooit heb ik mij gerealiseerd hoe
gevaarlijk het oversteken van de Oude Oosterbeekseweg is!
Wel heb ik de afgelopen jaren regelmatig fietsers over de kop
zien gaan op de Seelbeekweg, en heb ik daar ook menige auto
verkreukeld tegen een boom zien staan. Ook houd ik eike dag
mijn hart vast als ik scholieren en hun ouders slingerend over
de weg naar boven zie fietsen, c.q. naar beneden zie racen. Dat
het echte gevaar vanuit een andère hoek op de loer lag, nee,
daar was ik mij niet van bewust.

Navraag bij Heveanen die hier al twintig jaar en langer wonen,
bevestigen mijn idee dat de gevaren waar de heer Sthruijer op
wijst met betrekking tot de Oude Oosterbeekseweg schromelijk
overdreven zijn. Dat er "vroeg of laat ernstige ongelukken zullón
gebeuren" is een volstrekt gratuite uitspraak die op elk stukje
grondgebied van toepassing is. lmmers, daar waar verkeer is,
bestaat altijd de kans op ongelukken. Dat heeft met de situatie
op de Oude Oosterbeekseweg zelf niets te maken, maar ligt
aan het verkeersgedrag van sommigen.

Dan het milieu. Herten lopen een vijftig procent lagere kans om
aangereden te worden als de Oude Oosterbeekseweg is
afgesloten. Sluit dan gelijk de Van der Molenallee ook af,dan
zal er nimmer meer een hert sterven! Dat recreanten op en
langs de weg gestoord worden als zij van de natuur genieten:
ga daar dan niet lopen, de openbare weg is geen wandelpad.
Bossen genoeg in de buurt. En dan de motorrijders. Geloof me,
als die op de Van der Molenallee voorbijknetteren, hoor je ze
ook. En als laatste de mensen die voor hun plezier een stukle
rijden. Ja, die zijn er veel in deze omgeving. Deze gemeente is
namelijk volledig vergrijsd, en de mensen die vroeger lekker
gingen wandelen, stappen nu in hun autootje omdat ze slecht
ter been zijn en toch van deze prachtige omgeving willen

genieten. Laat hen toch, er zijn al genoeg mooie weggetjes
afgeslotenl

De analyse van de weggebruikers is zeer interessant. Het gaat
dus in hoofdzaak om lokaal verkeer. Deze mensen "snijden 400
meter af' door de Oude Oosterbeekseweg te nemen. Hoezo
"afsnijden"? Het is een openbare weg, van oudsher de
verbindingsroute naar Oosterbeek, dus die weg wordt gebruikt.
Omrijden via de Seelbeekweg betekent extra brandstofverbruik.
Dat is pas slecht voor het milieu!

Elke auto die komende uit Heveadorp of Doorwerth ergens naar
toe wil, zal onvermijdelijk de Seelbeekweg nemen. Juist de
Seelbeekweg levert het meeste gevaar op. En dan bedoel ik
echt gevaar, met echte ongelukken en echte gewonden. Niet de
"vírtual reality"-gebeurtenissen die ons door de voorstanders
van afsluiting opgedist worden. Geen wonder dat de
verkeerscommissie zich de afgelopen jaren met succes zo
ingespannen heeft om de verkeerssituatie op de Seelbeekweg
veiliger te krijgen.

lk vind het volstrekt onbegrijpelijk dat de gemeente, met haar
grote tekorten, hier tijd en geld aan spendeert. Eveneens
onbegrijpelijk is het in mijn ogen dat er mensen zijn die daar zo
klakkeloos in meegaan.

Mijn stelling is: elke auto extra op de Seelbeekweg is uit den
boze. En laat dat kleine stukje Oude Oosterbeekse weg open.
Het milieu wordt er niet slechter van, en de verkeersveiligheid is
erbij gebaat.

Jorien Joustra
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Buurtpreventie

op 16 januari opende dhr. Verlinden het project Buurtpreventie
Heveadorp, door de Heveavlag van het OorO te trekken bij de
valkenier. Deze dag was ook de preventiebus van oe pótitie
Gelderland Midden aanwezig, waar men kon zien hoe en men
kan doen om huis en bezittingen te beveirigen. Er was veer
belangstelling hiervoor uit ons dorp, zerfs zoveLl dat er af en toe
gewacht moest worden omdat de bus vol stond met
belangstellenden.

ln het restaurant De valkenier werd een heerlijk kopje koffie
geschonken en een hapje geserveerd, de fam. Éortuin van De
Valkenier heeft het project ondersteund door belangeloos het
restaurant ter beschikking te stellen van 10.00 tot 13:oo uur en
de kosten te sponsoren. Namens de Bewonersvereniging en
het Preventieteam willen wij hen dan ook bedanken.

Wa-t is Buurtpreventie? Buurtpreventíe is de woonomgeving
leefbaar houden door samen er voor te zorgen dat er- geeà
inbraken, vandalisme, overlast en dergelijke plàatsvinden in-ons
dorp. ook een stukje waakzaamheid óver en met erkaar kan er
toe bijdragen dat het niet fout gaat. Laat gerust weten aan uw
buren (meerdere) dat u bijvoorbeeld op vakantie bent of een
tijdje afwezig bent, zo kunnen anderen een oogje in het zeil
houden.

Ten aanzien van overlast en vandalisme
Er is in ons dorp van november tot februari nogal wat overrast
geweest van de jeugd rond het Heveaveld, het ging hier om de
volgende zaken'. eieren tegen de ramen vàn woningen
veelvuldig sneeuwballen tegen de keukenramen - bushokies en
prullenbakken totaal vernield (schade rond f.1o.o0o) - altoruit
stuk geslagen (schade ca. f. 600.-) - auto,s besmeurd met
mayonaise - verkeersborden vernield. Dit zijn zaken waar niet
mee valt te spotten. De politie is een officieeionderzoek gestart
om de daders te kunnen achterhalen, zeker is dat er 1eulOigen
uit ons dorp bij betrokken zijn.
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Het Buurtpreventieteam zal een oogje in het zeil houden
rekent ook op u. Meld zaken die niet kloppen aan
preventieteam of, bij een calamiteit, via telefoonnummer 112.

Merk wat je bezit
Dat is de slagzin op de "merkkoffer" die het team heeft
gekregen. De merkkoffer kan iedere inwoner van Heveadorp
lenen om zijn of haar waardevolle spullen te 'merken' door er
land plus postcode en huisnummer op te vermelden (b.v. NL
1234 AB 12). Dit kan door graveren, krassen, onzichtbaar
beschrijven of onuitwisbaar beschrijven. Een duidelijke
beschrijving over hoe en waar zit in de koffer en u krijgt vooraf
uitleg als u de koffer komt halen.
Er zijn geen kosten aan het gebruik van de merkkoffer
verbonden.

Heeft u vragen, suggesties of wilt u iets melden, dan kan dit bij
één van de teamleden. De namen staan hieronder.

Gerard Waayer Beeklaan 50 3342870
Leny Post Beeklaan 17 3342870
Sybe Meijer (coördinator) Beeklaan 19 3334380
Ruurd van derVegt Dunolaan 12 3340800
Bram Waterman Dunolaan 41 3342875
Nell Nijdeken Valckeniershof 2 3390896
lneke Hoekerswever Valckeniershof 10 3336806
Arthur Vastenholt Zuiderlaan 9 3391000

Als u de wijkagent Hans Peters wenst te spreken, dan kan dit
op dinsdagavond van í9.00 tot 20.00 uur op het politie bureau
te Doorwerth. Sybe Meijer is de directe contactpersoon naar
Hans Peters, ook bij hem kunt u terecht. Hij zal dan met u

overleggen of het zinvol is Hans Peters in te lichten.

Namens het Buurtpreventieteam,

Sybe Meijer

en
het
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HD: Zalig Kerstfeest

Al weken van tevoren maakt mijn ega zich druk over hoe dekerst te vieren. ons gezin is reóerijrigroot en ons huis is net
groot genoeg voor Sneeuwwitje en missihien nog 4 OwàrgeÀ. endan hebben we de kerstboom nog niet meegèrekend. Redengenoeg dus om je druk te maken. Met veel orlanisatietareniàn
een eindeloos aantar ritjes naar aile supermarÈten in de omtrek
was het dan einderijk zover. Eerste kerstdag kon beginÀen. öri"
van onze vier dochters wonen niet meer thuis en oe iongstó wàsbij een van haar zusters rogeren. De oudste xon niet" romen,
want die zat in Zweden.

Een deel van de ochtend hebben we dus bewust met z'n tweeën
doorgebracht, in de buschauffeurs_restauratie bij het ,trtrn,tussen de dienstdoende chauffeurs en een aantal eenzame
mensen. Je kan je bij deze trieste aanbrik voorsteilen dat we ons
nogal opgelaten voerden over de decadentie die we onszefvàor
de rest van deze dag nog hadden toebedeerd. we hadden-in
ieder geval iets om over nà te denken, ars je het neot àvài àen
"kerstgedachte".

Daarna moest ik een dochter ophalen met haar gezin en onzejongste dochter die daar logeerde. ledereen zat i in kersttenue
met kerstkapset te wachten. Kleinzoons in kerstpak, óorÉi"Ët
met kerstmutsen op. lk schaamde me een beetje r;;r'-Jn ;g;;
outfit, die he2erfde was ars erke andere oag ían nàt rààr.-riràlvoor we vertrokken kraagde mijn dochter ovèr pijn in Éaar buit<.
Niet abnormaal voor een jonge vrouw, dacht ik.'ThuirgólomeÀ
was daar reeds ook onze andere schoonheid, ook al nËti"i. ó"
een was nog mooier dan de ander. tk keek in oe spie!ói;;;ri
het op Het zou nooit wat worden met mij, dat stond nu-vast. oïkmijn ouders kwamen meederen in dé feestvreugàu-Ën 

-à"
voorbereidingen voor het eten waren reeds in vorre 

"gang. 
roàÀgemakkelijk als je zoveer dochters hebt. Het harve Ëuis" rolit

verbouwd worden om voor een ieder een plaats aan tafel tie
creëren. lk zaljuilie niet vermoeien met alles wat we naar binnen
hebben gewerkt, het was in ieder gevar, zoars gewoonru[ teréói.
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Daarna nog voor ieder een cadeautje onder de kerstboom. Je
kan ze natuurlijk niet met een kluitje het riet in sturen. Blij maken
met een dooie mus lukt tegenwoordig ook al niet meer.

Na de cadeautjes kreeg onze grote dochter toch weer buikpijn
maar dan iets erger. Het zag er niet erg florissant uit, dus de
dienstdoende arts gebeld. Deze was niet blij, want hij was waar-
schijnlijk ook bezig met zijn bonte kerstkalkoen. Maar we
moesten dan toch maar komen. Hij bleek veel aardiger dan hij
eerst leek, maar zijn diagnose was niet mals. Direct naar het
ziekenhuis want er was iets ontstoken, wat was nog niet hele-
maal duidelijk. Laat in de avond dus naar het ziekenhuis, waar
ze in ieder geval moest blijven tot na het ondezoek. De
kleinzoons moesten maar blj ons blijven. De andere dochter
bleef ook bij ons en dat in het huis van de 4 dwergen. Midden in
de nacht, toen we allemaal al sliepen of bijna sliepen, ging de
telefoon. Of ik de jongedame wilde ophalen uit het ziekenhuis en
naar huis wilde brengen. lk was hondsmoe, maar in zo'n situatie
valt er niets te kiezen. Mijn andere dochter moest wel mee want
ik val nog wel eens in slaap, zelfs achter het stuur. En dan is het
toch goed dat er vangrails langs de grote wegen zijn. lk kon het
niet over mijn hart verkrijgen om de kleinzoons wakker te maken
(Ze zip namelijk het liefst als ze slapen) en mee te nemen. Die
zou ik morgen wel brengen.

Het was een ontsteking ergens in haar buik, maar de blinde
darm kon voorlopig blijven zitten. Ze had veel pijn maar met een
kuurtje van 14 dagen zou dat wel over gaan. Onze dochters zijn
hard en kunnen veel pijn verdragen, dus dat zou wel in orde
komen. Ver na middernacht kwamen we weer thuis. Zo'n kerst
had ik me ook weer niet voorgesteld. Mijn oudste kleinzoon van
3 had nog een plekje voor me overgelaten in ons bed. Mijn ega
was verbannen naar de bank met zijn broertje. lk viel vrijwel
direct in slaap en werd pas wakker toen onze hanen de volgende
ochtend kraaiden en mijn klginzoon in mijn oor fluisterde; "Opa,
ik hoor een kip, 3 kippen".

Ramon Berlauwt



Huisje, Boompje, Beestje

Hallo, ik ben Carolientje, lk heb 3 poezen, een rat en kippen. Depoezen heten; witvoet, Roosje en poesi. poesi en 'witr*t
hebben attijd ruzie. Ze vechten artijd tegen ett<aai. poËsi il ;,r.aaltijd vervelgld. ztl gaat onder de'kast-krurpen en op de tafers
springen. witvoet is helemaal kaal. we zijn er eerst mee naar dedokter geweest. De dokter zei dat zij streis had maar rateioreËi
het wormen te zijn. voordat zrlkaaiwerd had zij een ànt.to[àn
p:.r.f"l rl9t.van de poezen; Éoosje. Roosje is Éeet 

"rg 
ài-k. Z"lgr oe nete t1d voor de kachel en eet de hele tijd. AlJze gaat

rennen dan waggelt ze maat een beetje.
Mijn rat heet Kees. lt< nJaq! de hete tild over Kees op schoot en
teken hem ook heer vaak. rk heb ook óen spreekbeuri over rattàngehouden. Toen ik mijn spreekbeurt hietd had ik k"". ópïiin
schouder- Hij sriep de here spreekbeurt maar toen ix stopté wóid
hij wakker. (lk heb er een g voor gekregen). Na mijn ,prà"t O"rÀ
tekenen ze op school altijd Kees.
De kippen zitten buiten in een hok maar in de zomer ging de
haan en 1 kip buiten het,hok.want we kregen kuikenqàs. [i;;;;
een dag kwam er een hond in de tuin àn ging achier J" il;aan. De hond pakte de haan en de haan vàrtoór de veren. tVtiin
moeder moest achter de haan aan gaan. Maar nu iit nU *""r1,
het hok en de kuikentjes zijn n, groo-t.

Carolientje Datema
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