
Spar,en voor later,
als ze groot zijn.
/.i1 s1rclen nog. U spaart alvast. V<ror later,
rrls zc groot zijn, als ze het nodig hebben.
Vr<»cg beginnen en regelmatig door-
sparcn, dat levert de beste resultaten op.
I )al kan met het Rabobank Kinderspaàr-
plarr v<xrr 0-1S-jarigen.
Ilcgin vroeg en open dus nÍ een Kinder-
spiurrplan.
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De rOnrnelmarkt.

Het zal niemand in Hevea-
dorp ontgaan zijn dat op
27 mei een rorunelmarkt
gehouden werd op het
speelveld. De eersten
stonden al ruim voor elven
te dringen om de tent in
te mogen, maar werden door
de organisatie terecht de
toegang geweigerd. Om elf
uur was het dan toch zover
en kon ieder naar harte*
lust graaien en grasduinen
in spullen die iemand
anders aan de straat gezet
zou hebben. Er waren ech-
ter ook spullen van hogere
aIlure die duidelijk door
mensen in een donker (en
vaak stoffig) hoekje be*
waard vraren speciaal voor
deze romnelmarkt. Deze
spullen brachten dan toch
vaak een aardig bedragje
op, f 10,- Í 25,- en meer!

Het rad van avontuur heeft
goede diensten gedaan,
waarbij gezegd moet worden
dat de middenstanders in
de omgeving (ik ga ze niet
noemen, want o wee a1s je
er één vergeet) menig
gulle gift gedaan hebben
om enige prijzen te ver-
schaffen. De koffie en
het gebak mogen ook niet
onvermeld b1i jven, waarbij
ik soms gemopper opving
a1s zou de koffie te slap
zijn. Maar, in alle rede-
lijkheid, wat moet er van
een feest worden, als je
van te voren al sterke
IoEEIe noAIg-Iebt?l
Het resultaat van een
mooie zonnige, doch niet
te hete dag was na aftrek
van de onkosten (tent,
koffie, noem maar op)

*rt********r(*rk
* f 1525,25 ,t
*******r(*****

IFZERS
Van de redactie

te Heveanen,

Voor de 6e keer heeft u ,t Heveaan-
tje in uw bus gekregen. Wij als
redactie hopen u hiermee van infor-
matie te voorzien over het we1 en
wee in ons dorp. lnie denken hierin
geslaagd te zijn door de positieve
reacties die ons bereiken. Het blad
voorziet in een duidelijke behoefte
bij de bewoners.

Dr:ze aflevering is verfraaid met cartoons van een jonge
ck,r.psgenoot met talent, Bas Juin. Wij hopen nog vakàr
zijn pennevruchten te mogen ontvangen.

I;ichter, het verzameLen van voldoende kopij blijft een
immer terugkerend punt op de agenda.

Vandaar deze oproep!

wanneer u iets te vertellen heeft, is ,t Heveaantje bij
rritstek het medium om uw dorpsgenoten te bereiken. Het
I>ehoeft niet altijd actuele informatie te zijn, een
ler-rk verhaal, een stukje opbouwende kritiek in àe vorm
vírn een ingezonden brief, het maakt niet uit. Schroom
rrit-'l-, pak een pen en laat wat van je horen. Víie weet
laat u zich door het mooie weer wel inspireren" Wij
rckcnen op u, veel succes.

Itr r ctlact.ie.

Nlt- txr laatste inleverdatum voor kopij voor ,t Heveaan_l ir, rrr -7 is
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Utrechtseweg te Oosterbeek *o4
waar de "S1ag om Arnhemrr '$eb..

llec-reatie in de regio.

Zoekt u voor uw vrije dag
of misschien voor uw va-
kantie wat plekjes in de
regio om naar toe te kun-
nen gaan, dan zijn onder-
staande attracties mis-
r;chieD wat voor u. llis-
schien zitten er ook wel
ideetjes bij voor een
aLternatief verjaardag-
spartijtje van uw zoon of
dochter. Hieronder volgt
een greep uit de vele
mogelijkheden.

Het Airborne museum aan de

wordt herdacht is bij een
ieder bekend en vraar-
schijnlijk heeft u dit
museum al eens bezocht met
uw kinderen. Het is dage-
Iijks geopend van LL-t7
uur gedurende de weekdagen
en op zon-en feestdagen
van 12-L7 uur. TeI: 085-
331110

Ook kasteel Doorwerth, op
Ioopafstand van Heveadorp,
is de moeite van het be-
zichtigen waard. Er is een
jachtrnrseum, een kasteel*
museum en het museum Velu-
wezoom. Tot L november is
kasteel Doorwer[h geopend
van di L/m vri1. van 10-17
uur en op zà, zon-en
fer:stdagen van l_3-L7 uur.

TeI: 085-335375

ïets verder \,reg aan de
Kerkstraat L te Bennekom
is het "Kijk- en Luister-
Ímlseum". U ziet en beluis-
tert hier een unieke col-
lectie mechanische rm:ziek-
instrumenten en voorts
speeldozen, pianors, or-
gelklokken en dergelijke
uit de vorige eeuw. Boven-
dien is er een rm:zikale
demonstratie van +l- uur.
Geopend van di t/m za van
L4-L7 uur. TeI: 08389-
L4629

Zondags gesloten. Tel:
08380-323L2/33022
Bent u geïnteresseerd in
electrotechniek dan is het
"Elektrum" aan de Klingel-
beekseweg 45 te Arnhem
wellicht iets voor u. Dit
museum is ingericht door
de gezamenlijke electrici-
teitsbedrijven. Geopend:
het gehele jaar door van
ma t/m vrij. van L4-17
uur. Tel: 085-568020

Tenslotte nog het "MuseumHistorische Landbouwtech-
niek" aan de Droevendaal-
sesteeg 50 te Vfageningen.
Hier vindt u historische
Iandbouwwerktuigen en ge-
reedschappen vanaf óa.
1800-1960.

F
lk'

Op verzoek kan er een
videoband worden gedraaid.
Geopend: het gehele jaar
door (m.u.v. de Nationale-
en Christelijke feestda-

9en) van ma t/m vrij. van
9-12 en van l-3.30-l_6 uur.
Tel: 08370-15774

Wilt u meer informatie
over evenementen in de
regio, dan kunt u daarvoor
terecht bij de plaatselij-
ke VW-kantoren.
Daar ligt voor u een rtRe-
creatie krant" klaar met
actuel-e evenementen. De
nieuwe "Recreatie krant"
verschijnt rond B juni.

Cees Kroon.

:,/

@_
li"'/

Eveneens in Bennekom is de
"Kaas- en kampeerboerde-
rij" aan de Edenseweg 122.
Hier kunt u de op ambach-
telijke wijze bereÍdde
boerenkaas en zuivelpro-
ducten bekijken en u kunt
er zelf ook aan de slagt
Ook groepen kunnen hier-
voor terecht (wel van te
voren afspreken) . Geopend:
gehele jaar van 8.30-12.30
en van 13.30-17.30 uur.

-4*
de Zonrp nu (in 1982)
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De Zomp, zo wordt het
heemparkje genoemd, is een
moerassig gebiedje dat
gelegen is aan de hoek van
de Dam en de Fangrmanweg in
het Zweiersdal te Ooster-
beek. Ondanks de kleine
oppervlakte bevat het
parkje verschillen in
hoogte, bodemgesteldheid,
vochtigheid en bezonning.
In het midden ligt een
uniek bronnengebied met de
vijver waaraan het parkje
zijn naam ontleent.
Door deze variatie kunnen
veel verschillénde planten
hier groeien en bloeien.

tormentil

In de vijver huizen ver-
schillende vissoorten. En
ook allerlei dieren hebben
cr de mogelijkheid zich te
vestigen. ïnsecten zijn er
natuurlijk ook in over*
vloed aanwezig.

Het zou te ver gaan aIle
namen van planten en die-
ren te noemen want buiten
de hondsdraf, zwanebloem,
de duindoorn en de tormen-
til zijn er nog zo ontzet-
tend vee1"

goed lopend vanuit Hevea-
dorp te doen) om eens te
gaan kijken en even rustig
op een van de bankjes te
zitten en te genieten van
deze bijzondere omgeving.
WiIt u er meer van weten?
Op het gemeentehuis te
Oosterbeek bij de afdeling
voorlichting kunt u meer
informatie krijgen met
plattegrond en beschrij-
ving. net boekje heet De
Zomp heempark in Ooster-
beek. veel plezier.

C" Bouwman.

ROMANTISGHE
(TROUWIFEESTEN
OM NOOIT MEER TE VERGETEN
Bijzondere gelegenheden vier je in een bijzondere omgeving'

óé Aranain[ in Óoorwerth weet hoe le een feest kan laten

Jàs"i. lr;i,i""" De Branding, midden in de bosrijke omge-

vini van de v-eluwezoom, zet graag haar deuren voor u open

"n 
Ëun zorg dragen voor een féest óm nooit te vergeten' Dit

alles binnen ieders budget.
paviljoen De Branding biedt
- ruimte aan 30 tot 350 Personen
- sfeervolle omgeving
- romantische oPen haard

- binnen barbecue
- golfslagbad met strand

- buitenterras
- sympathieke Prijzen

pavilioen De Branding^.^
Kaíclauwattei 35, egaí BL Doorwefth, Ícl' o8373'l 90 lo

hondsdruf

- GRATIS overnachting voor
het bruidsPaar, inclusief

rbi Ël o rlE
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I'i :,r vereniging voor Hevea-
uc'À'-:

Volgende maand zal duide-
Iijk worden op welke wijze
de Lleveanen hun belangen
behartigd willen zien.
Immers juli is de maand
waarin de leden van de
drie bestaande verenigin-
gen in Heveadorp zich
kunnen uitspreken over de
voorsteflen van het koe-
peloverleg tot integratie
van de huidige verenigin-
gen. De besturen van de
verenigingen hebben inmid-
dels hun goedkeuring gege-
ven. Het woord is nu aan
de leden.

Om aan te geven waarom dit
noodzakelijk is, is het
goed het oude gezegde nog
eens aan te halen "samen
sta je sterkerr'. De bunde-
ling van krachten, het
spreken met één mond, is
we1 de belangrijkste reden
om tot integratie te be-
sluiten. We moeten hierbij
niet vergeten dat Hevea-
dorp maar nauwelijks de
duizend inwoners haalt en
daarmee nog geen 3? van de
bevolking van de gemeente
Renkum uitmaakt. Om als
kleine gemeenschap serieus
genomen te worden moet het
tenminste als één partij
naar buiten treden.

Met het gezegde "twee
weten meer dan een" wordt
een volgende reden tot
integratie duidelijk. Hoe
groter de groeP die verte-
genwoordigd wordt, hoe
meer kennis er voorhanden
is. Ilet kennis bedoelen
wi j ervaringen uj-t het
verleden, bijvoorbeeld met
betrekking tot de strijd
om HeveadorP, maar ook
kennis op allerlei voor de
belangenbehartiging be-
langrijke gebieden. Het is
ook eenvoudiger om bekwame
en enthousiaste bestuurs-
leden te vinden als de
groep groter is.
Over het "verdeel en heers
principe" is aI veel ge-
zegd en geschreven en niet
ten onrechte. Voor alle
groepen die oPkomen voor
hun belangen is niets meer
gevreesd en fataal al-s een
situatie waarin je onder-
ling kunt worden uitge-
speeld. In Heveadorp, waar
de groepen onderling nogal
verschillen, is dit gevaar
zeer reëe}. AlLeen één
hechte vereniging, waarin
aIIe Heveanen de schouders
eronder zetten, kan dit
voorkomen.
Maar wat betekent die
integratie nu concreet,
zult u zich misschien
afvragen. Wij zullen de
belangrijkste punten toe-
lichten. Voor meer gede-

tailleerde informatie
willen wij u verwijzen
naar de Publicatie in het
Heveaantje van afgeloPen
maart.
Belangrijkste Punt is wel
de oprichting van één
bewonersvereniging en de
gelijktijdige oPheffing
van de drie bestaande
belangen- en bewonersver-
enigingen. A1leen oP deze
wijze wordt zoveel moge-
Iijk bereikt dat HeveadorP
met één mond spreekt.
Deze nieuwe vereniging,
die overigens de Bewoners-
vereniging HeveadorP moet
gaan heten, moet a1le
taken op zich nemen die de
drie verenigingen tot nu
toe zelf deden. Wij spre-
ken al een beetje in de
verleden tijd, omdat het
Koepeloverleg aI veel
taken heeft overgenomen.
Misschien vraagt u zich af
waarom niet gewoon dat
Koepeloverleg wordt ge-
handhaafd. Ten eerste
omdat de leden ervan niet
door u als lid van een
vereniging rechtstreeks
z+)n gekozen. T\rssen het
Koepeloverleg en u staat
nog uw verenigingsbestuur .

U zult begriiPen dat dit
het overleg er nÍet een-
voudiger oP maakt. Ten
tweede is het KoePelover-
leg geen formeel orgaan,
maar "louter" een Platvorm

-9-
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Tel.085-332324

Let op!

De jaarlijkse braderie op 1-0
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HOUTHANDEL

Wij hebben alle hout voor utp tuin!

Eiken en mini bielzen,

Schaarhekken, schuttingplanken en

Bovendien een leuke kinderzandbak

Í 66,50

En.. alle soorten BEKA-gaas

onzG uitgcbrcide Prijslijst

schorunelpalen

voor slechts

hele rol 20 % korting
ligt voor u klaar

G. u.Woudenherg
Homoetsestraat 39 - llomoet - Te|.08306-22281

voor overleg en coördina-
tie. Deelname eraan, de
relatie met de verenigin-
gen en de bevoegdheden
Iiggen niet vast.
Zolang de leden van het
Koepeloverleg blijven
zitten en iedereen tevre-
den is over haar optreden,
is er weinig loos. I'laar
wat als dit niet het geval
rs/
Daarom ook opheffing van
het Koepeloverleg. Het
heeft haar doel bereikt.
Wat moet die nieutpe ver-
eniging gaan do$n? Er zijn
vier doelstellingen.
L Het behartigen van aIIe

gemeenschappelijke be-

langen van de leden als
bewoner van Heveadorp.
LogIscE zult u zeggen,
maar benadrukt moet
worden dat het gaat om

u$r belangen als huurder
of woningeigenaar. Het
gaat dus om gebreken aan
uw woning, maar ook om
zaken a1s de gemeen-
schappelijke antenne-
inrichting, straten,
openbare verlichting en
dergelijke. Bovendien
gaat het niet om strikt
individuele belangen.
Het probleem waarvoor u
de vereniging te hulp
roept, moet ook voor een
ander tid een probleem

zl)n.
Deze formulering is niet
gekozen om tot een
scherpe taakafbakening
te komen, maar om te
voorkomen dat de vereni-
ging gedwongen kan wor-
den een puur eigen be-
Iang van één lid, dat
niet van belang is of
wordt voor de andere
leden, te behartigen.

2 Het stirmrleren en co-
ördineren van culturele,
recreatieve en/of educa-
tieve aktiviteiten.
Het is een hele mond
voI. Misschien wordt het
dr:idelijker aIs zaken
concreet worden genoemd:
kinderspelen, kaartavon-
den, (natuur-)wandelin-
9ëD, exposities, wed-
strijden. Let wel het
gaat om stirm:leren en
coördineren; een aktief
verenigingsbestuur zal
geen tijd hebben om die
aktiviteiten zel-f te
organiseren. Daar zullen
ook andere Heveanen de
handen voor uit de mou-
wen moeten steken.

3 Erkenning van Heveadorp.
Deze doelstelling is een
rechtstreeks gevolg van
gebeurtenissen in en
rond Heveadorp in het
verleden. Rode draad in
dit verleden is dat de
bevolking van dit (voor-

fabrieksdorp

nooit door het gemeente*
bestuur voor vol is
aangezien. Ook recente-
lijk hebben gemeentebe-
stuurders, zoals de heer
Bruggeman, blijk gegeven
van geringe achting voor
Heveadorp. Het is in dit
verband goed om te weten
dat de straten in het
herbouwde dorp pas na
tussenkomst van het Koe-
peloverleg weer regelm6-
tig worden geveegd.
De PTT, die de klant zo
hoog in het vaandel
heeft, wil Heveadorp nog
steeds niet a1s post-
adres vermeld hebben. oe
nieuwe vereniging zal op
dit punt nog de nodige
aktiviteiten moeten ont-
plooien.

Rcuy f,l.t JD

PontrDurlar
sàzr nx Ar

?o I a ÍooD

ZfiffirïËËi?
ln de 6t { msÍden m uv mgwir:p
b6auwuffimhmmwe

Yoeddi w Moedaís mvruólhft
Yuwr kan helptÍI. 8el @ inhm{i
d melding gm 06{22E070 d uw
hhm,@

Doemee,omte helpen!

085-,127a36
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4 Het bevorderen van vrij-
willige onderlinge hulp-
verlening.
Zoa1s iedere gemeenschap
heeft Heveadorp mensen
die hulp behoeven en
anderen die dit kunnen
geven.
Hulp wordt geboden waar
nodig. Het is onderdeel
van een levende en ge-
zonde gemeenschap. Van-
daar dat het Koepelover-
Ieg en de drie vereni-
gingsbesturen dit als
doel van de nieuwe ver-
eniging hebben vastge-
Iegd.

A1 met aI zal het nieuwe
bestuur de handen vol
hebben.

Vandaar dat de wijze van
bestuur en de organisatie
van de verenigingsaktivi-
teiten van grote invloed
zaL zi)n op de resultaten
die het bestuur kan boe-
ken. G.rer dit onderwerp
heeft het Koepeloverleg
geen formeel standpunt
ingenomen; het is aan het
nieuwe bestuur om dat te
bepalen. Toch is het voor
de gedachtenbepaling goed
om aan te geven hoe het
zou kunnen. Te denken valt
aan het werken met conmis-
sies, bijvoorbeeld voor
huurde rsbelangen, belangen
van woningeigenaren, het
organiseren van diverse
aktiviteiten en dergelij-
ke.

Om contact met het bestuur
te houden zou in iedere
corunissie een bestuurslid,
bij voorkeur als voorzit-
ter van de conunissie,
moeten worden oPgenomen.
De huidige huurderscorunis-
sie kan hierdoor blijven
bestaan, mits één lid
bestuurslid wordt. De

woningeigenaren kunnen een
eigen corunissie vormen,
bijvoorbeeld één lid Per
sektor ( "oude dorp", Pr€-
mie-B en vrije sektor).
zí) die door middel van
bijvoorbeeld een sinter-
klaasintocht leven in dit
dorp willen brengen zullen
goed terecht kunnen in een
aktiviteitencommissie. Let
wel, het is een idee. Het
nieuwe bestuur zal dit
moeten oppakken.
wat wel onderdeel- is van
het voorstel is de finan-
ciëIe organisatie. Voorge-
steld wordt om jaarlij'ks
een begroting vast te
stellen waarin bijvoor-
beeld per doelstelling de
budgetten worden vastge-
legd. Rond oktober/noverr'-
ber zou de Algemene Leden
Vergadering dan over de
begroting moeten stemmen.
Tegelijkertijd wordt de
contributie voor volgend
jaar vastgesteld. Ofschoon
verwacht wordt dat de
contributie weinig zal-
veranderen, heeft het

Koepeloverleg hierover
geen standpunt ingenomen.
Ook voor de vraag hoe het
lidmaatschap precies gere-
geld gaat worden, heeft
het voorstel nog voldoende
ruimte opengelaten voor
de ideeën van het toekom-
stig bestuur.
WeI zijn minirm:m voorwaar-
den gesteld: een lid moet

- meerderjarig zijn (nu LB
jaar of ouder )

- in Heveadorp wonen.
De werkgroep die het Koe-
peloverleg over de inte-
gratle .'heeft geadvlseerd,
zou'heË' bij deze voorwaar-
den willen laten. Nadere
regels over het lidmaat*
schap maakt het aI snel
ingewikkeld.
Als laatste punt de over-
dracht van leden en midde-
len. Binnen de besturen
zijn hierover de meningen
verdeeld. Daarom stelt het
Koepeloverleg voor om het
bestuur van de nieuwe
vereniging te vragen alle
Heveanen na de oPrichting
te benaderen over het lid-
maatschap en de daarbij
behorende contributie. De

middelen die de afzonder-
Iijke verenigingen na
opheffing in kas hebben
kunnen, behoudens de ver-
strekte subsidies, aan de
leden
teruggestort.

worden

-L2- -1 3-
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onderhrerp zal deze maand
in een Algemene Leden
Vergadering uw mening
worden gevraagd. Hiervoor
zult u al een uitnodiging
van uw bestuur hebben
ontvangen. zo niet dan
volgen hier de data:
Premie-B 3 juli 1989
Heveadorp 4 juli 1989
Seelbeekdal 1l- juli 1989
De eerder genoemde werk-
groep zal deze voorstellen
nader toelichten. Het
Koepeloverleg roept u oP
om over dit belangrijke
onderwerp mee te praten.

Het gaat om uw belangen en
van ons dorp. Voor alle
duidelijkheid is het goed
te vermelden dat na twee
jaar intensieve arbeid het
Koepeloverleg, in ieder
geval in haar huidige
samenstelling, per 1- seSr
tember 1989 zal worden
opgeheven.
Na deze datum za:.. een
ander orgaan deze taak
moeten kunnen overnemen.
Het is aan u als lid om
hierover te beslissen.

Het Koepeloverleg.

Op bezoek bij ...

Heveadorp herbergt veel creatieve en rm-rzikale mensen
onder zijn bewoners. Buiten het zingen van vele soorten
vogels hoor je dan soms een harp spelen, een piano, een
vióol of een bugeI. Om daar meer van te weten te komen

hebben wij de rubriek "q: bezoek bij ..." in het leven
geroepen.

aIs kind ging aI mijn
zakgeld aI op aan
schildermateriaal

rrrr"'xllM]'rrrr!
- z*ffiN8ffi§. !

Op bezoek bij Lieneke
Agiuado Ktrak.

Op de Dr:nolaan 55 ontmoet-
te ik Lieneke, al 23 jaar
Heveaan en geboren in
Oosterbeek, een enthousi-
aste kunstenares die hele-
maal warm loopt als ze
begint te . vertellen over
haar olie schilderwerk en
aquarellen.
"AIs kind ging aI mijn
zakgeld al op aan schil-
dermateriaal, het za|. er
dus aI vroeg in. Ik heb"
aldus Lieneke "een hele
Iange periode olieverf
schilderijen gemaakt. Het
Iandschap hield mij erg
bezig, op verzoek schil-
derde ik vaak herkenbare
plekjes in de omgeving.
rk kreeg de nodige foto's
te zien van schilderijen.
Niet alleen van landschap-

pen maar ook prachtige
bloemboeketten, vogels, en
niet te vergeten de oud-
hollandse schepen".
Ze vertelt trots dat deze
laatsten enkele maanden in
het Amsterdams scheeP-
vaartmuseum hebben gehan-
gen.
"Op een expositie in Kie-
vitsdel in L987 waar 38
oliedoeken hingen raakte
ik in een klap aI mijn
doeken door verkoop kwijt,
ook mijn dierbare. Daar-
door kreeg ik het gevoel
ze voor mijzelf nog een
keer te schilderen. rk
bésefte snel dat dat bete-
kende dat ik een koPie
ging maken van mijn eigen
werk, en dat vond ik niet
goed. Toen ben ik begonnen
met de aqr:arellen. Ik vind
het heerlijk om te doen
maar ik denk op den duur
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toch weer terug te keren
naar mijn olieverf.
Wij komen natuurlijk vaak
in Spanje ordat mijn man
daar vandaan komt. lÍe
hebben daar in een klein
dorp een huisje op een
prachtig plekje, waar ik
ook heerlijk kan werken.

Aquarellen hebben alleen
het nadeel dat je, on aI
de kleuren goed te kunnen
vangen uren op de zelfde
plek moet zitten om het
werk af te maken. De vol-
gende dag is het inuners
weer heel anders. Op dit.
moment ben ik bezig met
een studie van schelpen.
Deze komen in het nieuw te
openen medisch centrum in
Doorwerth te hangen".
Maar dit is nog niet al-
les. Lieneke is ook nog
actief op cultureel ge-
bied. Ze is voo$itter vaÍl
de Circulo Cultural Femino
y Juvenil, dat is een
culturele kring voor vrou-

wen en longeren.
En voor de geïnteresseer-
den; ze geeft ook les in
Spaans en in schilderen.
Schilderles geeft ze zowel
bij haar op de Dunolaan
als aan huis. aI met al
een zeer actieve Heveaan.
Ik hoop dat als er weer
een expositie van Lieneke
komt ze ons even hraar-
schuwt, het zaI zeker de
moeite waard zijn om te
gaan kijken en wij zullen
dat zeker vermelden in het
Heveaantje.

C. Bouvrman.

zttanebLoem

De "Dreyeroord" bankjes.

Op maandag B mei heeft de
heer Àrjen van der Straat-
€Írr directeur van hotel
Dreyeroord, niet alleen
drie bankjes op het Duno-
plateau maar óók nog twee
op de Hunenschans overge-
dragen aan de stichting
"Het Geldersch Landschap".
Dit was mede vanwege het
zestig jarig bestaan van
deze stichting. Velen van
u zullen daar nu en in de
toekomst dankbaar gebruik
van maken. Het was dan ook
verwonderlijk, dat ondanks
de vele aankondigingen
(waa.ronder die in uw eigen
Heveaantje nr.5) het animo

bij deze feestelijkheid
vanuit Heveadorp zéét
gering was, om niet te
zeggen nihil. Hopelijk was
dit geheel en uitsluitend
te wijten aan het ongeluk-
kige tijdstip, namelijk om

t L0.30 's ochtends. wij
hopen dat een volgend
initiatief van de heer van
der Straaten, namelijk het
bevorderen van het planten
van rhododendrons, in
tteveadorp meer gehoor
geeft. víij wachten in
ieder geval met spanning
op Dreyeroords nieuwe
actie "Maak Renkum Rhodo-
dendron-gemeente" .

I,laarten Mei jer Cluwen
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Heveadorp in vogelvlucht.

op het bouwen van een Paar
huizen na is HeveadorP
voltooid. De nieuwe bewo-
ners zijn aI net zo ver-
knocht aan het dorp als de
"oude" Heveanen, wat on-
dermeer blijkt uit de
grote zorg waarmee men
huis en vooral tuin ver-
zorgl. Was het oude dorP
aI een lust voor het oog,
het nieuwe dorp zag er nog
maar een paar jaar gele-
den wat "bakstenerig" en
"zandhoperig" uit. Dat is
nu verleden tijd, waar je
ook kijkt zLe je bomen,
struiken, uitbundig bloei-
ende planten en prachtig

aangelegde vijvers. Nu
voor de meeste Heveanen de
grootste klussen achter de
rug zijn, is het wellicht
tijd om het resultaat van
aI deze noeste arbeid eens
vanuit een andere hoek te
gaan bekijken: vanuit de
lucht.

Voor de liefhebbers be-
staat er een zeer voorde-
Iige mogelijkheid om ons
uniek dorp echt te leren
kennen. Belangstellenden
zijn welkom op rr. Munter-
Iaan 42 voor nadere infor-
matie. U kunt ook bellen:
34L778.

Jorien Joustra.
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Stichting vrijwillige
hulldienst Doorue rtttAeve-
adorp.

Sinds 1-980 is in Door-
werthTTleveadorp een vrij-
willige hulpdienst werk-
zaan. De hulpdienst voor-
ziet in noodgevallen in
tijdelijke hulp. Jong en
oud kan op de hulpdienst
een beroep doen. Aktivi-
teiten zijn bijvoorbeeld:
* huisbezoek bij mensen,

die veel alleen zijn.
* het doen van boodschap

pen.
* begeleiding bij bezoek

aan arts, specialist,
ziekenhuis enz. (zowel
met openbaar a1s parti-
culier vervoer).

,. even bijspringen bij
ziekte.
voorlezen aan bli-nden en
slechtzienden.
wandelen met ouderen
en/of invaliden.
het uitvoeren van kleine
klusjes in en om de
woning"
kinderopvang bij plotse-
Iinge ziekte of ongeval.
hond uitlaten.

t alle andere zaken waar-
bij hulp nodig is.

VOORBEELD.
U bent slecht ter been en
u wilt toch graag zelf een
keer, boodschappen doen of
een japonnetje kopen. Het

is dan mogelijk dat één
van onze vrijwilligers die
in het bezit is van een
auto u rijdt en u bij het
winkelen helpt. Hetzelfde
geldt voor bezoek aan
huisarts, specialist of
ziekenhuis. Ook kan een
vrijwilliger met u mee om

u te rijden en te begelei-
den, eventueel met rol-
stoel en hulp bij het uit-
en aankleden. Een rit in
het dorp kost uit en thuis
I 2,50 en voor ritten
buiten het dorp wordt
f 0,45 per kilometer in
rekening gebracht.

Vri jwill j.gers b1Í jven
steeds nodig; wilt u ook
meedoen dan kunt u zich
schriftelijk of telefo-
nisch aanmelden. Voor
nadere inlichtingen of
vragen mag u ons rustig
be1len. Het telefoonnummer
is 085-340419.

StichtÍng vrijwillige
hulpdienst Doorwerth/-
Heveadorp
Postbus 83
6865 zH Doorwerth



Verwennerij in de Valke-
nier-

Op 7 april (de eerste
vrijdag van de maand) was
het weer tijd voor de
maandelijkse Heveadorp-
borrel in de Valkenier.
Omdat door de gezelligheid
veel Heveanen lang op deze
avondjes blijven plakken,
waardoor het avondeten er
soms bij inschiet, was er
deze keer een etentje aan
vastgeknoopt. Hiertoe had
§astheer Edwin LoÍnmers
voor een gereduceerde
prijs een viergangenmenu,
inclusief wijn, verzorgd.

De samengestroomde Hevea-
nen ontmoetten elkaar aan
de bar en na een paar
borreltjes en hapjes scho-
ven we uiteindelijk rond
half negen aan de dis. Het
zag er feestelijk uit:
verse bloemen, brandende
kaarsen en een zorgvuldig
gedekte tafel.

We begonnen met Ardenner-
ham en meloen, waarbij een
voortreffelijke witte wijn
geschonken werd. Gastvrouw
Levine zorgde dat we niets
tekort kwamen en rrlde de
glazen geregeld bij.

Oude OosreÍmek*wrc 6.8
6865 VS O@tueíh *;.
Tel 085336423

RESTAURA NT DE VALKENIER

Niet alleen in uw vrije tijd maar

ook voor uw zakelijke lunches en

diners kunt u bij ons terecht.

Neem ook eens een kijkje in onze schitterende

zaak in Àrnhem, winkel-centrum Presikhaaf.

La Rosaraie - Onder de Luifels

(deze maand alIerlei feestaanbiedingen)
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Daarna h/as het tijd voor
een heerlijk gebonden
paprikasoepje. Door naar
het hoofdgerecht; mals
kalfs- en rundvlees, met
gebakken aardappeltjes en
verschillende prachtig
opgemaakte groenten. Smul-
len maar! Inmiddels was de
witte wijn vervangen door
rode, die aI net zo gul
werd ingeschonken (en net
zo vlot werd opgedron-
ken! ). Iedereen liet het
zich goed smaken en was
vol lof over de kwaliteit
van het gebodene en de
gezellige sfeer, die ver-
sterkt werd door de zacht
knetterende open haard op
de achtergrond.

Pas tegen elven kwamen we
toe aan het Grand Dessert.
Jà, met hoofdletters! Het
water liep ons in de mond
bij het zien van dit nage-
recht: een groot bord met
bolletjes ijs en chocola-
demousse, aardbeitjes,
passievrucht, sharon fruit
en rambutan, gegarneerd
met toefjes slagroom. Het
eeLfestijn werd besloten
met koffie, bonbons en
after dinner minLs, kleine
zachte peperrm,rntjes, waar-
na iedereen zeer voldaan
over dit fantastische
gastronomische avontuur
ztÍr jas aantrok om die
paar meter naar huis te
voet af te leggen.
Pluim voor de gastheer en
de gastvrouw: bedankt voor
een in aIIe opzichten
verrukkelijke avond.

Jorien Joustra.
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in Heveadorp met de
rheuma collecte in maart
f 385,70 is opgehaald.

Ilevr. Sondaal (die die f
385,70 heeft opgehaald)
op maandag LZ juni een
I\n\ï wandeltocht leidt,
die begint op kruispunt
Dunolaan Huis Ter AA
om 13.30.

dat kruispunt eigenlijk
helemaal niet bestaat.

- op dinsdag 20 juni in de
ontmoetingskerk aan de
Bentincklaan 7 om 20.00
uur een dia-avond over
onze groene omgeving

.gegeven wordt.

- de toegang daarvan gra-
tis is, doch de koffie f
l-,25 kost.

Ineke van Rheenen weer
mensen vraagt om met
haar zwerfafval te gaan
ruimen.

ze dat op 13 juni wi1
gaan doen om l-9.30 vanaf
Schefferlaan 26.

voor de kinderen
middag ( 13 juni )

15.30 hetzelfde op
prograrn staat.

dat ongeveer L uurtje
gaat duren.

actieve Heveanen een
"groenclub Heveadorp" op
willen richten.

belangstellenden hier-
voor zich vóór 23 juni
bij de redactie moeten
aanmelden.

die
om

het
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De vleermris en andere

De laatste jaren zijn de
grootrnachten in deze won-
dere wereld bezlg steeds
verfijndere technieken te
ontwikkelen om elkaar te
slim af te zijn. Eerst
werd de radar ontwikkeld
en ook werd sonar ontdekt
en nu is het aI zover dat
wii allerlei afweersYste-
men hebben. Het is bijna
niet meer mogelijk elkaar
ongezien te benaderen. Een
enkele keer lukt het een
amateur om het hele af-
weersysteem te omzeilen en
dan onder grote hilariteit
te landen oP het rode
plein in Moskou. Dagenlang
is het "hot news" in de
wereld. Ivlaar hoe wij ons
ook suf piekeren, al deze
technieken zijn al eeuwen,
ja zeg maar duizenden
jaren oud.

in staat zou zL)n deze
ultrasonore trillingen te
horen zou hij in de nacht
oorkleppen oPzetten omdat
hij anders door het lawaai
geen oog dicht zou doen.
Door het onoPhoudelijke
geratel, geknetter en
geknal zou de mens met een
machtiging, getekend door
onze burgervader, met de
meeste spoed worden opge-
nomen in Paviljoen "De
Lantaarn" in ziekenhuis
"Wolfheze". Het is een
keiharde oorloq die elke
nacht in het voorjaar en
de zomermaanden gevoerd
wordt. Het is een sonar-
oorlog waarin de meest
verbazingwekkende aanpas-
singsmogelijkheden ver-
toond en toegePast worden
van zintuigen en gedrags-
patronen. OP elk waPen is
een "tegenwaPen" mogelijk.
Hierdoor zijn deze dieren
in staat te overleven. Het
lijken wel mensen. Vleer-
mrizen wekken in het
strottehoofd ultrasonore
geluiden oP van een on-
voorstelbare geluidssterk-
te, die zij door de geo-
pende mond uitstoten.
Onderzoekingen hebben
aangetoond dat een vleer-
m:issoort 100 decibel kon
produceren; ter vergelij-
king: een Pneumatische
boor brengt ongeveer 90
decibel voort. Bij L30

,K

Deze technieken worden nog
steeds met succes gebruikt
door de vleerm.rizen en
nachtvlinders. Afs de mens



decibel is de kwetsbaar-
heidsgrens van ons gehoor
bereikt. In het middencen-
trum van de hersenen van
een vleermuis bevindt zich
het gehoorcentrum. Het
vleerrm:isoor is in staat
éónduizendste seconde na
het uitzenden van het
geluid de echo weer te
ontvangen. Deze gave is
van levensbelang van de
vleermuis. Hij moet immers
insecten vangen om te
overleven. Het uitzenden
van de hoogfrequente ge-
luiden geeft een veel
duidelijker echobeeld dan
geluiden met een lagere
freguentie. Het geluid
beweegt zich tussen 50 tot
1-00.000 trillingen Per
seconde. HeL is een wonder
dat er geen botsingen
ontstaan als deze dieren
uitzwermen met miljoenen
tegelijk. Met dit wonder-
lijke zintuig maken de
vleerrmrizen de duisternis
tot daglicht. Ze beheersen
hi.ermee een rijk levensge-
bied vo1 met heerlijk
smakende, zoemende en
snorrende insecten. Men
zov denken een waar lui-
lekkerland, Íutar vele
insecten hebben een reeks
trucjes en LegenwaPens
ontwikkeld, dih de vleer-
rm:izen het leven moeilij-
ker maken.
I{et. eerste middel is zo te

zeggen het eigen lichaam
van de insect die in de
muil van de vleermuis
terecht komt en zo de
echopeiling in de war
brengt. Ook hier hebben
vleermuizen wat op gevon-
den. Ze kunnen een reser-
vezender in werking stel-
Ien die de geluidsgolven
via de neus uitstralen. In
plaats van lichtgolven
verschaffen de geluidsgol-
ven de dieren een volkomen
beeldende indruk van de
omgeving. Dit lijkt een
beetje op science fiction,
maar het is werkelijkheid.
We vinden in het rijk der
natuur steeds nieuwe din-
gen. Deze zíjn zo fantas-
tisch, dat de menselijke
fantasie hierbij ver-
bleekt. Bij de ene soort
vleermris duurt een echo-
peiling éénduizendste se-
conde terwijl bij een
andere soort de zendtoon
langer duurt. Bij enkele
soorten werken de oogzenu-
wen slmchroon met de echo-
peiling.

-24-
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Insecten die zoemende en
snorrende geluiden maken
zijn een hapklare brok
voor de vleerm:is, hij kan
dat zonder zijn echopei-
Iing in werking te stel-
len. Vleerrmrizen peilen
ook het loopgeruis van
kevers, spinnen en andere
voetgangers die op de
bosbodem aktief zijn.
Maar onder de insecten

De onderzoekers hebben
vastgesteld dat vleermui-
zen in nachten waarin
weinig insecten vliegen
zí) de voetgangers naar
het leven staan. Ze landen
dan op de centimeter nauw-
keurig op de plaats waar
zich een kever of spin
bevindt.

zijn er ook die zich heb--
ben gewapend tegen een
overval door de vleerrmri-
zen. Er is namelijk een
motvlinder die een zo
zacht en geluidsabsorbe-
rend vel heeft dat hij
acoustisch onzichtbaar is.
De echopeiling wordt niet
weerkaatst. Deze vlinder-
soort heeft langs de vleu-
gelranden fijne beharing.
De haartjes zijn twee
millimeter dik en hebben
een doorsnede van zeven-
duizendste millimeter.
Voor een groot deel van de
nachtvlinders is dit nog
niet voldoende.



Zo bezitten de nachtuil-
tjes (er bestaan 25.000
soorten) speciale oortjes
voor het afluisteren van
de geluidsgolven van de
vleermuis. Zodra zí) de
golven ontvangen duiken ze
lreg en houden zich dood.
Bij toeval- is men tot deze
geweldige ontdekking geko-
men.

I

I

I

I

Een Amerikaanse zoöloog
had op zijn tuinfeest
Iampionnen ontstoken en al
spoedig werden deze om-
fladderd door een hele
schare nachtvlinders. Een
van de feestgangers wilde
Ieuk zijn en wreef met een
vochtige kurk langs de
rand van een wijnglas,

qrv HtN[ VAN HtÏ Hof
Doomenh
Íel. 132326

tÀ/at is er nou ma kkelifier
dan uwwtnkel aan hvis?

Eigenlijk is de SRV-man uniek. Niemand anders brengt week in week uit iovecl
seruicz bij u aan huis, rnet steeds weer nieuwe aanbiedingen voor alle dag.Tzgtu nou zcl(
dat is tochÍeuz€ handig? U hoeft immers nooit in de rij voorde kassaofvoor'n parkeerplaats.
SRV' uwdagelijkse vóordeel op'n presenteerblaadjc.

i

-26- -27-

zodat de bekende hoge
schrille toon ontstond. Op
hetzelfde ogenblik gebeur-
de het. Àls door de blik-
sem getroffen vielen de
nachtvlinders op de grond.
Men dacht dat deze beest-
jes dood \raren, maar tot
ieders verbazing krabbel-
den zijn na een tijdie
weer op en vlogen vrolijk
verder.

Men herhaalde deze truc
enkele malen tot grote
hilariteit van de feest-
gangers. Is de vleermuis
echter tot op een afstand
van ongeveer 6 meter gena-
derd dan helpt de uitwijk-
poging, zoals zojuist
omschreven, vaak niet meer
en is hij of zij vaak het
motje. De vleermuis maakt
dan vaak gebruik van zijn
zogenaamde paraplu. Hij
maakt dan namelijk met
zijn vleugels een paraplu-
vormig vangrnet en pakt zo
de vlinder die alle moge-
lijke bewegingen maakt, om
aan,de dood te ontsnappen.
Uit onderzoek blijkt dat

veel- soorten nachtvlinders
ook over een uitstekend
werkend gehoor beschikken
en die kunnen peilen waar
de vfeermuis zich bevindt.
Om het allemaal nog onbe-
grijpelijker te maken zijn
er nachtvlinders die a1s
laatste redmiddel een
ultrasonore stoorzender in
werking steilen. Dit heeft
tot gevolg dat de vleer-
muis zich afwendt en de
nachtvlinder met rust
Iaat. Wie hier niet van
onder de indruk raakt die
is naar mijn mening al
gestorven ook a1 weet hij
het zel.f niet. Maar wij
mensen gaan nog steeds
door dit alles te vernie-
tigen. Ze vinden de
schrijver soms maar een
zielig fignrur die nog wat
aan ons snel verslechte-
rende milieu wil doen. ïk
hoop dat alle lezers van
dit stukje inzien dat het
vijf voor twaalf is ge-
weest.

,ff
Voor ik het vergeet, "Het
vlinderjaar is geopend" "



Deze insecten worden in
hun bestaan bedreigd, nu
eens niet door de vleer-
muizen, maar door een veel
grotere en gemenere vij-
and, de mens. Het biotoop
(de natuurlijke leefomge-
ving) wordt bedreigd.
Waaronder, u raadt het aI,
de berm. Geef de vlinder
een kans en zorg voor een
rijkbloeiende berm.

§a

U, geachte medebewoners,
kunt een kleine, maar be-
langrijke steun zijn. Doe
het dan ook, en haal niet
afleen je schouders op.
Spaar de vleermuis maar
ook de vlinder, ook aI
zijn dat weer vijanden van
elkaar.

L. VOS
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De viering van k'oninginnï
dag in 1989.

@ 29 april zijn door de
oranjevereniging Door-
werthTTleveadorP weer de
jaarlijkse festiviteiten
georganiseerd.

Voor de jeugd was die dag
dan ook van alles te bele-
ven: de kinderoPtocht, de
lampionoptocht, de disco
en niet te vergeten het
vuurwerk. De ro1 van Heve-
adorp was hier wederom
maar heel schaars in ver-
tegenwoordigd, doordat de
oranjevereniging enige
hulp uit ons dorP moest
ontberen.

Het vuurwerk gaf nog een
verrassende finale; in
plaats van omhoog ging het
àigenzinnig stuk vuurwerk
vrijwel horizontaal oP

ornvi<
BoVeil

pad. Enige schrik, vooral
bij de organisatie, was
gelukkig het enige resul-
taat. A1 met aI was het
weer een geslaagde dag en
ieder kijkt al weer uit
naar l-990 (dan valt het
nanreli jk op een rnaandag
en heb ik wét vrij ) .

I*laarten l{ei jer C1uwen
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Sinds L8 april l-989 - voor
mi j een heugeli- jke dag,
maar dat terzijde is
Heveadorp aangesloten oP
het kabelnet, de C.Aï (§en-
trale Àntenne fnrichting).
Voor veel mensen blijkt
dit een verwarrend begrip
te zijn. Dit blijkt al uit
de inmiddels ingeburgerde
gewoonte van sonrnige ex-
ploitanten om een beperkt
aantal zenders te leveren
voor een gereduceerd be-
drag. Dit is de omgekeerde
wereld: de exploitant moet
in dit geval voor diegenen
die een dergelijk Pakket
wil.len de overige zenders
ter plaatse (dus bij de
huisaansluiLing of in de
verdeelkast) uit het tota-
Ie pakke{- filteren"

Hierdoor wordt het totale
systeem duurder en dit
wordt verrekend aan de
gebruiker. Met andere
woorden: de mensen die
tevreden zijn met wat ze
krijgen moeten dus méér
betalen omdat andere abon-
nees minder zenders willen
zien. Zo zijn er nog vele
aspecten van CÀI die toe-
gelicht kunnen worden.
Mocht u daar wat over
willen weten, schrijft u
dan even naar de redactie.
wij proberen daar dan een
antwoord op te geven.

Maarten Meijer Cluwen

Hier volgt nog een fraaie
cartoon van Bas Juin over
een mogelijk nadeel van
kabeltelevisie.
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Schoolbiologisch centrun
te Renkrm-

Terwijl ons omringende
gemeenten als Ede, Wage-
ningen en Arnhem reeds
vele jaren een schoolbio*
Iogisch- / milieu-educatie
centrum kennen is onze
gemeente Renkum wat dat
betreft een witte vlek in
de omgeving. Als scholen
materiaal willen hebben
ter onderster:ning van hun
biologielessen of advies
willen voor het opstarten
van een schooltuin zijn
zij tot op heden aangewe-
zen op de goodwill van de

Gelukkig gaat daar nu met
ingang van augrustus van
dit jaar verandering in
komen. Dit onder het voor-
behoud dat de voorstellen
hiertoe ongeschonden door
de Raadsvergadering van
juni 1-989 komen.

In de eerste helft van
19BB heeft het college van
Burgemeester en Wethouders
een werkgroep ingesteld om
na te gaan wat de moge-
lijkheden zijn binnen de
daartoe verstrekte op-
dracht om aan het voor-
gestane project inhoud te
geven.

=é

,/-7.

,, il' ./r\1,/t,/c
/ \\ 1,/ <'/,/ ,, Y.

?à ln§ 
-4\J

#-h'l
ilL' i:

.t(\'
t' ..



Deze oprCracht luidde als
rrclgt:
"Cm het besef van natuur,
milieu en woonomgeving te
hevorderen verdient het
aanbeveling het bestaande
anti-vandalismeproject te
combineren met verkeersoS>.
',,ceding en natuur- en
milieu*educatie. Daarbij
dienen de diverse disci-
plines, zoals politie en
andere gemeentelijke dien-
sten samen te werken.
Bekeken zal- dienen te
worden of daarbij een
professionele kracht dient
te worden aangetrokken. "

Bij werkbezoeken van de
comnissie aan de centra te
Wageningen en Ede bleek
het aI heel snel, dat voor
een dergelijk centrum een
f,uII-timer een noodzaak
is. Wageningen heeft naast
de full-timer vele vrij-
willigers; Ede kent drie
full-timers en daarnaast
nog ve1.e vrijwilligers.
C,eld l'cor ren full*timer
hras er echter (nog) niet.
Het door de gemeente be-
schikbaar gestelde bedrag
(Í 48.000,-) was bij lange
na niet voldoende. Geluk-
kig voor de werkgroep en
voora.l. het (natuur-)onder-
wijs in onze gefneente werd
het milieu wer'eldwiid, en
zeer terecht, een topic en
daarmee kwam er een toe-

zegg]ng voor nog eens
f 50.000,- uit de gemeen-
tekas.

Met deze zekerheid
werkgroep aan de
gegaan, hetgeen
geresulteerd in een
stel aan de Raad.

is de
slag

heeft
voor-

Een probleem moet nog
worden opgelost en dat is
de huisvesting. Voor de
opstartperiode wordt er
gedacht aan een ruimte
binnen het Raadhuis zeLf,
doch voor de toekomst zal
toch moeten worden uit-
gezien naar een andere
lokatie, rrraar bezoeken
mogelijk zijn en waar
ruimte is voor de opslag
van (Ies)materialen. Te-
vens kan de centrale tig-
ging binnen de gemeente
Renkum daarbij een belang-
rijke rol spelen.

aLs alles volgens plan
gaat verlopen, dan kent de
gemeente Renkum in augus-
tus 1989 dus zijn eerste
"schoolbioloog". Gezien de
opdracht van de gemeente
is "schoolbioloog" een te
enge omschrijving, want de
te benoemen manlvrouw
dient van vele markten
thuis te zijn.

Cees Kroon
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