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Beste Heveanen,

Dit is alweer het laatste
Heveaantje van 2001.
ln dit nummer vindt u o.a.
een verslag van het Sint
Maarten lopen, een kerst-
verhaal lezen zoals dat
bijna 40 jaar geleden
populair was, een leer-
zaam stuk over vossen en
een nieuwe bijdrage over
de lokale historie. Terug
van weggeweest is de
rubriek Nieuwkomers. De
hoop is dat dit ook andere
níeuwe bewoners van ons
dorp stimuleert contact op
te nemen met de redactie.
KopU voor het volgende
nummer kan tot 1 maart
2002 worden ingeleverd.
Mede namens de redactie
wens ik u prettige feest_
dagen,

Anneke Leenhouts

Cart.lattusl;r;rrt 2B
I el" 020 3:")36571

Doorwerth
Fax CI26-3336323
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ColoÍoq:

Bedaclie:
Zuiderlaan I l, 6865 VK Heveadorp

Rtmon Berlauwt
Hartenweg 8 (3342031)
Peter Boltze
Ir. Munterlaan 44 (3343007)
Krrin Koppeschaar
Noorderlaan 17 (3337338)
Dick Kelderman
Ir. Munterlaan 35 (3340616)
Auneke Leenhouts
Zuiderlaan 11 (333691.2)
Cobi v,d. Molen
Noorderlaan 2 (3336898)

Kppli kunt u bij elk van de
inleveren, Anonieme strkjes worden
geplaatst. De redactie behoudt zich
recht voor ingezonden stukken waar
itr te korten. Niets trit deze uitgave
zouder toestemming wordetr overgenomen.

AdverteUlies:
Pe(er Boltze (026 - 3343007)

Àbq4tremeÍten:
Woont u buiten Heveadorp en wilt u ook
't Heveaantje ontvangen dan zijn daarvoor
de kosten /17,50 per jaar. U klnt zich
opgever bij de redrctie.

Dssbtdl!ryi
'Í Heveaantje stela zich als doel
contactetr tussen de inwoners
Heveadorp te verstevigen en in stand
houden.

lsls-qhijningl
't Heveaantje verschijnt 5r per jaar
wordt bij alle inwoners van
gratis bezorgd.
Het volgende nummer (68) verschijnt
medio maart 2002.rtro



Van vijf naar vier

Na ruim dertien jaar heeft de redactie van 't Heveaantje besloten van
vijf nummers per jaar terug te gaan naar vier. Door één krantje per
kwartaal te laten verschijnen wordt het mogelijk het grootste obstakel
bij het bepalen van de verschijningsdata op dit moment, het
aanhouden van de schoolzomervakantie door de drukker, te

omzeilen. YanaÍ 2002 kunt u 't Heveaantje medio maart, juni,

september en december verwachten.

Tevens hoopt de redactie dat deze vaste data zullen leiden tot een
groter aanbod van kopij door zowel de leden van commissies als

Heveanen in het algemeen.

Anneke Leenhouts

Nieuws van de Bewonersvereniging

Beste Heveanen,

Waar was U?? lk bedoel: was er zo weinig belangstelling voor de
platformbijeenkomst in de Ontmoetingskerk op 20 november?? Was
het niet interessant genoeg?? Dat was niet te zien aan de agenda
want daar stonden allemaal items op die voor Heveadorp van belang

waren. Zelfs punt 3 van de agenda "gelegenheid tot het toevoegen
van agendapunten". ln ieder geval zijn er een aantal zinnige
besluiten genomen. Voor u die er niet was volgt hier toch maar even

een korte samenvatting:
. Er is gesproken over het concept dorpsplan Heveadorp 2002
. Er zijn verkeerstellingen geweest, waaronder ook snelheids-

metingen
. Verlichtingsarmaturen zullen worden vervangen door armaturen

die net zo veel licht geven maar minder stroom verbruiken

. ln het speeltuintje aan de Middenlaan komt een houten huisje. Op het Heveaveld zal een jeu-de-boules baan worden
aangelegd

. ls er in Heveadorp behoeft aan een JOp?
o De Beeklaan wordt een 30 km gebied

Voor het oprichten van het houten huisje, de verplaatsing van de
ingang van het speelterreintje aan de Middenlaan en voor de aanleg
van de jeu-de-boules baan worden medewerkers gevraagd om dat
op 20 april 2002 te realiseren. De gemeente subsidieert de
benodigde materialen (ook Vivare bekijkt of zij een steentje kunnen
bijdrage in de kosten) en van de inwoners van Heveadorp wordt
venrvacht dat zij de plaatsing realiseren.

Vanmiddag was ik even in de Valkenier de schoentjes van onze
kleinkinderen zetten. Dat belooft morgenochtend een feest te
worden waarbij ook Sinterklaas aanwezig zal zijn. (Misschien moet
er ook nog worden gezongen?).

Hebt u de veiligheidsquiz al ingevuld die achter in het laatste
Heveaantje staat? Hans Peters heeft mij verteld dat hij er de nodige
tijd aan heeft besteed en benieuwd is hoeveel inzendingen er
bínnenkomen.

Op de valreep van dit gedenkwaardige jaar 2001 rest mij nog u
mede te delen dat ik op de jaarvergadering in februari 2OO2 de
voozittershamer neer leg. Enige weken geleden heb ik de bestuurs-
leden al in kennis gesteld van mijn besluit. lk ben van mening dat, nu
ik er ruim 6 jaar op heb zitten als voorzitter, de voozittershamer door
iemand anders moet worden overgenomen. lk heb al vernomen dat
bestuursleden al op pad zijn om een nieuwe voozitter te vinden.
Wanneer u zich betrokken voelt bij alles wat Heveadorp betreft en
zich beschikbaar wil stellen dan zal het bestuur díe kandidatuur
gaarne in overweging nemen. En, als je de eerste alinea,s van dit
schrijven leest, wie voelt zich dan niet betrokken bij alles wat groeit
en bloeit in Heveadorp?

Alle Heveanen wens ik heel plezierige kerstdagen, en een goede
jaanruisseling. lk hoop velen te mogen begroeten op de nieuwjaars-
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borrel op zaterdag 5 januari om met elkaar het glas te heffen op een
voorspoedig en gezond 2002.

Jaap Bunschoten.

DE VOS

Wie van het natuurschoon rondom Heveadorp houdt en zijn ogen
goed de kost geeft zal vroeg of laat wel eens wat wild het pad zien
kruisen. Over reeën heb ik het reeds gehad. Met een beetje geluk
zult u in de uitenrvaarden heel af en toe een haas en een fazantzien,
op de Duno een konijn. En als je heel vroeg op pad gaat of tegen de
schemering loop je de kans om Reinaert te ontmoeten. Diegenen die
tegen de bosrand wonen en kippen of iets dergelijks hebben zullen
vast wel eens kennis gemaakt hebben met Rein. Mijn eigen
kippenhok is reeds een keer totaal leeggeplunderd door een
vossenfamilie.

De vos hebben we in Nederland altijd al gekend. Vroeger minder
dan nu en bijvoorbeeld niet in de duinen. Hij komt vrijwel in heel
Europa, in een groot deel van Azië, in Noord-Afrika en in Noord-
Amerika voor, maar dan wel in verschillende kleurschakeringen. ln

Nederland komt de vos vrij algemeen voor op zand en lössgronden
maar omdat de vos evenals het ree een cultuurvolger is, komt hij ook
voor in de buurt van steden, dorpen en industrieterreinen.

De vos kan zich goed aanpassen, zodat we hem zelfs in onze
polders, waar voldoende rust, dekking en voedsel aanwezig is,

kunnen aantreffen. Het liefst heeft de vos echter terrein waar bos,
heide en/of weiden en akkers elkaar afwisselen. ln zomer en herfst
kunnen uitgestrekte akkers, evenals ruigten en rietstroken, als
tijdelijk leefgebied dienen.

ledereen weet wel hoe een vos er uit ziet. De vos is 60-80 cm lang
en heeft een dik behaarde staart van 30-50 cm lang en een
schouderhoogte tot 38 cm. Het gewicht van een vos varieert van vijf
tot tien kg. Het mannetje (rekel) is wat groter dan het vrouwtje (teef
oÍ moer). De maximale leeftijd is tien tot twaalf jaar. De kleur varieert
tussen geelrood en zwartrood. De rekel en de moer hebben haast
dezelfde kleur. Rein verhaart in de herfst en in februari/maart. De
winterpels is langer en is wat rossiger dan de zomerpels.

De vos verblijft het grootste deel van het jaar bovengronds en niet
zoals vaak wordt beweerd in zijn hol (bouw) of hij moet daartoe
gedwongen zijn omdat de mens hem niet met rust laat. Wel zal hij
vaker in de bouw zijn tijdens de paartijd (ranstijd), in de paar weken
na de geboorte van de jongen, de herfststormen en als er sneeuw
ligt. Als er een dassenburcht in de buurt is, kan hij een deel daarvan
in gebruik nemen. De vos is overwegend een nachtdier. Het zal er
pas op uitgaan als het donker wordt en na kilometerslange voedsel-
tochten moet hij dan voor het licht weer binnen zijn.
Of ergens een vos is, is te zien aan vers uitgegraven holen, aan
prenten (pootafdrukken van een vos zijn langwerpiger dan die van
een hond) en aan zijn typisch, in een punt uitlopende uitwerpselen.
Hierin vinden we vaak schilden van kevers en veel haren, o.a. van
muizen.

Overdag zoekt de vos droge, sneeuw- en windvrije en bovendien
zonnige plekken in ruigere delen van het terrein. ln de ranstijd is de
rekel overal te vinden. Als er jongen zijn legt het vossenpaar in de
bouw grote voedselvoorraden aan. Zodra de jongen buiten de bouw
mogen, worden de grotere prooidieren buiten bewaard. De prooi-
dieren kunnen haar- en veenrvild zi)n maar ook scharrelkippen,
siereenden enz. Dit is de tijd dat de vos de meeste schade kan
aanrichten.

Tussen begin januari en eind februari wordt de moervos loops. Het
kan door de weersomstandigheden iets afwisselen. De moervos
scheidt een bepaalde geur af (ransgeur), welke meerdere rekels uit
de omgeving aantrekt. Na de paring en een dracht van ongeveer S0
dagen werpt de moervos drie tot zeven jongen in een, van te voren
uitgezochte, bouw.



De jongen worden kort behaard geboren en zijn de eerste veertien
dagen blind. Ze worden drie weken gezoogd . Bij gevaar brengt de
moervos haar jongen naar van tevoren klaargemaakte vluchtholen.
Vossen blijven dan in hun gebied. De rekel helpt bij het voedsel
verzamelen voor de moer en de jongen zolang deze aan de bouw
gebonden zijn. Na vier weken komen de jongen af en toe naar buiten
en krijgen dan, soms nog levende, prooien waarmee ze kunnen
spelen en het vangen leren. Na twaalf weken neemt de moer hen
mee op haar tochten. Begin september wordt de familieband volledig
verbroken en gaan de jongen hun eigen weg.

Een vos eet alles wat hij kan vinden. Zoogdieren, vogels, eieren,
kevers, regenwormen, fruit, wilde bessen en aas en ook wat eetbaar
is in vuilniszakken en op de vuilnisbelt, zodat je niet vreemd moet
opkijken als je in het dorp een vos tegenkomt. lk heb al meerdere
malen een vos in Heveadorp gezien (en dan bedoel ík niet Lucas
Vos). Echter, muizen zijn het hoofdvoedsel voor de vos. ln het
voorjaar en in de herfst vangt hij veel mollen, kevers, sprinkhanen,
engerlin gen en regenwormen.

ln Nederland heeft de vos geen natuurlijke vijanden. Het aantal
vossen hangt samen met het beschikbare voedsel. ln verband met
de mogelijkheid van hondsdolheid beveelt de Wereld Gezondheids
Organisatie twee tot vijf vossen per 1000 ha als maximum aan.
Hondsdolheid komt met enige regelmaat voor, het meest in Limburg.
Daar wordt geprobeerd met een aanlijngebod voor honden en
vaccinatie door het uitleggen van voer met entstof een verder
uitbreiding te voorkomen. Mocht u een vos tegenkomen die niet
bang voor u is en niet wegloopt, waarschuw dan een jachtopzichter,
waarschijnlijk heeft het dier hondsdolheid .

ln Nederland mag de vos nu nog bejaagd worden, vanaf volgend
jaar niet meer. De eenwording van Europa en de maatschappelijke
kijk op de jacht in al zijn vormen hebben hier een belangrijke
b'rjdrage aan geleverd. Mijn bescheiden mening is dat we in de
toekomst misschien wat vaker een vos zullen zien en wat andere
mooie dieren wat minder of misschien helemaal niet meer. Uw
kippetjes zult u dus ook in een goede afgesloten ren moeten

houden. lk wek misschien de indruk dat ik een antipathie tegen de
vos heb. Dit is absoluut niet waar. lk geniet elke keer als ik een vos
tegenkom of met een bek vol muizen voor me langs zie lopen.

Ramon Berlauwt.

atum voor de Buurtpreventiequiz is verlengd tot
december!!! De juiste antwoorden en winnaars zullen in
Heveaantie nr. 68 bekend kt worden.

ht:
Wie o wie kan ons helpen aan een betaalbaar adres voor keyboard-
les wegens beëindiging van de lessen van onze huidige leraar?
Regio Renkum tot en met Oosterbeek.
Reacties: Diana Meijer, Beeklaan 19 (026 - 33 34 380)
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Nieuwkomers

Wij zijn Franciska Dukel, Johannes Boer en Sarah (8) en wonen nu
een half jaar op de Middenlaan 24. We hebben Utrecht na vele jaren
verlaten. En daar zitten we dan, in onze rietenkapwoning tussen de
bossen. Aan het begin van dit jaar zouden we dat niet zomaar
geloofd hebben, na jarenlang zoeken en vaak vergeefs reageren op
de woonkrant. Zoals zovelen hadden wij ook nooit van Heveadorp
gehoord en nu moeten we vrienden en collega's uitleggen, waar we
precies beland zijn. Veel mensen verhuisen omdat het voor hun
werk moet of beter uitkomt. Wij leven van en voor de muziek en die
is niet zo plaatsgebonden. Daarom konden wij er ook voor kiezen
om onze wens in het echte groene hart van Nederland te gaan
wonen, in vervulling te laten gaan.

Het was natuurlijk niet gemakkelijk om vrienden, schoolvriendin-
netjes, leerlingen en vertrouwdheden van alle dag achter te laten.
Gelukkig kwamen er verbazingwekkend snel nieuwe voor in de
plaats en zijn we op een hartverwarmende manier door de buurt
ontvangen. Ons huis werd meteen een thuis. Het gekke is dat we al
jaren riepen dat we in Oosterbeek wilden wonen en nu blij zijn dat

we er nèt naast terecht zijn gekomen. ln Heveadorp zijn we vrij van
verkeer, winkels, kortom alles wat we als stadsverlaters achter ons
wilden laten. Vanaf het moment dat de verhuiswagen werd uitge-
laden heeft Sarah enorm van het onbekommerd buitenspelen
genoten. Om onze vrienden te laten weten dat we geen onbezonnen
stap hebben genomen door hier te gaan wonen, leek ons een
speurtocht met picknick de ideale gelegenheid hen dat eens duidelijk
te maken. zozijn ze met derig volwassenen en twintig kinderen over
het Dunoplateau, langs de Seelbeek en onder de Westerbouwing
door gesjokt, ondertussen vragen beantwoordend, om in de weide
bij het Drielse Veer aan de Rijn van een prachtige avondzon en
lekkere hapjes te genieten.

Met veel plezier zijn we het nieuwe seizoen weer aan het werk
gegaan en de gevreesde langere reistijden vallen reuze mee. Alleen
hopen we nog een ruimte te vinden waar Francíska vrijmoedig aan
haar opera-aria's kan werken en Johannes met zijn viola da gamba
zijn concerten kan voorbereiden. lndien alles zo voorspoedig blijft
gaan als de afgelopen tijd, komt daar ook vast nog wel een
oplossing voor.

Franciska Dukel en Johannes Boer

Het Volkskoffiehuis, oftewel Café Central

Enkele Heveaantjes geleden schreef ik een stukje over De Zalmen
bij kasteel Doonverth. Jan van der Wal had indertijd een ondeaoek
gedaan naar De Valkenier. Eigenlijk wel leuk om eens aandacht te
hebben voor een andere kant van het dorpsgebeuren dan ,de

fabriek' en de bijbehorende arbeid.

Het is de meeste mensen wel bekend, dat men vroeger eigenlijk
alleen des zondags vrij was en op algemeen erkende feest- en
familiefeestdagen. Toch werd er wel het nodige georganiseerd voor
die enkele vrije dag of evt. s' avonds. Daar heeft men dan wel
overdekte sociale ontmoetingsplaatsen voor nodig. Voor wat
Heveadorp betreft was dat, na de verkoop van modelboerderij Huis



ter Aa, de vestiging van hotel de Duno en hotel Huis ter Aa wel
geregeld voor de beter gesitueerden. Paviljoen Hunneschans,
horend bij Huis terAa, trok meer de dagjesmensen, net als de
Valkenier.

Omdat Heveadorp een nieuw dorp was, (sinds 1919 op de atlas
dankzij het eigen P.T.T.postkantoor) moest voor de bewoners ook
een ontmoetingsplaats gecreëerd worden. Dit werd het
Volkskoffiehuis, waar men overigens ook wel iets anders onder de
kurk had. Het Volkskoffiehuis, ook wel Cafe Central, stond ruwweg
midden op het huidige Heveaveld, met links en rechts daarvan
huizen en een enkele winkel. (zie de foto in Heveaantje nr, 65,
bedankt Ramon). Voor zover mij bekend, was K. Hamminga de
eerste exploitant. Degene die de meeste oudere Heveanen zich nog
wel kunnen herinneren, was H.J. Bragonje.

Nou waren de inkomsten niet van dien aard, dat men daar een goed

belegde boterham aan overhield, dus werd er naast de horeca-
activiteiten gewoon voor de fabriek gewerkt. Toen Bragonje het
Volkskoffiehuis van ene Jansen overnam in 1936, was hij ook
timmerman. Niet ongebruikelijk in die tUd; menigeen had naabt het
werk op de fabriek een bijbaantje. De een verhuurde kamers aan
zomergasten, de ander repareerde Íietsen of verkocht dingen die
men nodig had in 't dorp, vanuit z'n huiskamer. Er schijnt naast het
reguliere wegennet ook nog een zoldenruegennet te hebben bestaan,
maar daar kan Ramon misschien eens iets over vertellen.

Enkele verenigingen die gebruik maakten van het Volkskoffiehuis
waren b.v. de ondertussen ter ziele gegane Heveafanfare, een
mannen- en een dameskoor, een schaakclub, een gymnastiekclub
en een toneelverenig ing. Deze clubs werden overigens wel
gestimuleerd door de fabriek. Voorbeeld: op 12 februari 1927 hield

de dansclub 'Central' (hoe komen ze aan die naaml) een bal
masqué. Er was voor de danslustigen een strijkje gecontracteerd,
evenals een straatmuziekant met eega, en een orgeltje. Tevens kon
men genieten van het optreden van clown Jopie. E.e.a. was zo'n
succes, dat het de Oosterbeeksche Courant haalde; die in dít geval
weer mijn inspiratiebron is. (Met dank aan Geert Maassen, u wel

bekend, denk ik ) Er was in het Volkskoffiehuis zelfs een
bioscoopzaal: niet niks voor die tijd.

Erwerd in Heveadorp op 5 mei 1937 een roomijssalon geopend, ik
weet alleen niet waar, maar wel dat de eigenaar J.W. Lon heette, en
of dit ook een bijbaantje was? Nu moet je voor lekker ijs helemaal
naar Oosterbeek, maar als ik 't me goed herinner, verkochten de
ouders van Buurman Bert (Thunnissen) tot in de jaren '70 nog ijs bij
hun bakkerij aan de Zuiderlaan.

Eigenlijk wilde ik iets schrijven over een heel ander cafe, maar door
de slag om Arnhem, die ook de oorzaak is van de verwoesting van
het gemeentearchief en het daarbijbehorende gemeentehuis van de
gemeente Renkum in Oosterbeek, ontbreekt het mij aan informatie.
ls er nog iemand, die kennis heeft van het bestaan van het cafe
tegenover het huis Post en Enk op de hoek van de Oude
Oosterbeekseweg en de Middenlaan? Nu woont er de familie de
Jager Meezenbroek, die het pand ooit kocht van, houdt u vast, 'de
Vereniging ter Behartiging der Hervormde Belangen in de gemeente
Renkum'. Mij is bekend, dat het cafe is overgenomen door
bovengenoemde vereniging van iemand met de naam A. de Vries.
Die heeft in '38 nog Verlof B bij de gemeente aangevraagd. Daar
houdt het voor mij mee op qua informatie. Het pand werd in de
kerkelijke periode de Zaaier genoemd, maar of dit de oorspronkelijke
naam was?

Dick Kelderman

De Sportaereniging He»eadorp wenst directie en med,ewerkers
der Heaeafabrieken een Du)rspoedig 1962.
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Bllj en dankbaar zitln wlj met
de geboofte van onze zoon

Govert Andreas
broe{e van Noor
I B oKober 200 I

Annelies van Kats en Marien Jansen
Ír. Munterlaan 4l

ó8ó5 TC Heveadorp »,
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* $ierbestratÍng
I Garon onderhoud

I Tuinfrflnlsg en onderhoud
I Snoeisn en vellen varï honren
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Doorw*rth 1 Oosterbeek 0f6-39§31 B4

Weverstraat 13

6862 DJ Oosterbeek
Telefoon 026 - 333 35 35

Herenstraat 25
3911 Jts Rhenen
Teleíoon 4317 - 61 $4 02
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Wij xijn go*pe.cialia,e*rd in alle soorten autoschaclehEr-
stellingen. Hierbij rnaken wij gebruik yaÉ eèn epuiUdraog-
cabine en §ikkene ailtolakken. Alte kleuren urcrrlen cl«r<lr

onË ëëlf gBmËàkt. Bij roparatie gratls leanÈilto sn terug-
gaaf van oigen risico hij olge* achuld.
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bowlen

Zondag4 november was het weer zo yerwe gingen
bowlen met het dorp.
18 kinderen gingen mee
het was erg leuk en gezellig.
Het was jammer dat mounir niet meer mee kon want hij
was vergeten om zich in te schrijven .

Ikzat in het groepje bij:
Max, kenneth, saskia, sophie en nicole.
Baan l,2,en 3 waren bezet door heveanen !!!!
Ik ben 1 keer 3" geworden en 2keer laatste .

En volgend jaar ga ik weer mee! ! ! !

Groetjes :

A*y pieplenbosch
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lVij verzorgen t'oor brdriilrn:

-Financiëleadrtinisratics: Besirncnr:tconriemem(.rs[ri.igrn
- Salarisudministruties: hii onr ptroonlijkr exrrr

- Tussentijrlse inlirrntatie: htgr'ltiriittg bij de stlrt

- Jaarreketritrgen: r'an hun t»rderrt'nling

- Alle loorkonrerde lhcalc
aungiften

Dit alles tegen r'àn te yoren nlrt u afgcspröken vaste
AI-1.-IN (arieven.

Particulieren:

Ooh voor u veÍzorgen w'ij rangilien inkorlsten-
belasting en vernrogensbrlasting.

Cardanuslaan 40,6865 HK DOORWERTH
Tel.: (026) 339 03 09 Fax: (026) 339 01 29

il{rEI

Voor kwaliteitswijnen in elke prijsklasse hoeft u de deur niet meer uit.
ll/ij bezorgen gratis in Heveadorp.

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

aanbiedingen met onze maandelijkse mailing.

Henri Bloem's Wijnkoperij - Amsterdamseweg 126 - 6814 GJ ARNHEM
Tel. 026-44 55 220 Fax 026-44 55 085

Informatiebijeenkomst over
Het EcoTeam Programma
Donderdag 13 december
Vossenstraat 35 te Doorwerth.
Aanvang20:00 uur (duur ca. 1.5 uur)

Ecoïeam Programma: je eigen leefstijl in een leefbaarder buurt

Het EcoTeam Programma brengt mensen in een zogenaamd
EcoTeam bijeen om elkaar te stimuleren milieusparende
maatregelen te bedenken en uit te voeren. Het gaat daarbij niet om
maatregelen waarvoor je je leefstijl radicaal moet omgooien. Het
Programma daagt mensen juist uit op zoek te gaan naar die
maatregelen die passen bij hun eigen leefstijl en uitvoerbaar
z'rjn zonder verlies van comfoÉ. Wat voor de één volkomen
vanzelfsprekend is, kan voor de ander een eye-opener zln. Zo
blijken er elegante apparaatjes te bestaan om zelfs kinderen aan de
wastafel zuinig met water om te laten gaan. En wat denkt u van
besparingen van tientallen tot honderden guldens door simpele
aanpassingen van uw rrystijl? Niet versoberen dus en niet
discussiëren en beleren. ln acht gezellige bijeenkomsten worden
ideeën uitgewisseld die in praktijk te brengen zijn. Alles mag en niets
moet. Zo kan een EcoTeam ondezoeken welke biologische
producten in de omgeving te koop zijn en proeven hoe lekker ze zin
(eco-bonbons op een Ecoïeambijeen komst) en de kostprijs
vergeluken. De deelnemers maken op praktische wijze kennis met
nieuwe mogelukheden en kijken vervolgens zelf of het bij ze past.
Nieuw onderdeel binnen het programma is leefbaarheid van de
buurtl Deelnemers bekijken de mogelijkheden die er zun om hun
eigen buurt nog leefbaarder te maken.

ln de loop van de 10 jaar dat het EcoTeam Programma bestaat is
deze werkwijze het enige middel gebleken dat duurzaam helpt om
gedrag daadwerkelijk milieuvriendelijker te maken. De ruim 1400
EcoTeams die nu in Nederland hebben gedraaid, besparen zonder
dat ze zich daarvoor in bochten hoeven te wringen, grote
hoeveelheden gas, water en elektriciteit. Op de koop toe hebben



veel deelnemers leuke, leerzame bijeenkomsten meegemaakt en
nieuwe vrienden opgedaan. Het EcoTeam Centrum organiseert een
vrijblijvende informatiebijeenkomst donderdag 13 december.
ledereen is welkom. Kom dan op donderdag í3 december a.s.
naar de Vossenstraat 35 te DoorweÉh. De bijeenkomst begint
om 20:00 uur duurt ongeveer 1 Tz uur.

Meer informatie?
Hans Huitema / EcoTeam Centrum Gelderland, tel. 026 - 443 10 15

HET KERSTFEEST VAN OUDE BART
(Oud, zielig kerstverhaal, voor u gelezen in de Hevea Heraut van
december 1964 door Ramon Berlauwt)

Druilerig was het weer geweest, al weken lang, mist en wind
wisselden elkaar af. Het was buitengewoon zacht voor de tijd van
het jaar. Natuurlijk het was voordelig, want de warmtebronnen in de
huiskamers konden op de spaarbranders worden gezet. Aangezien
de maand december toch al zo'n dure maand is, was het begrijpelijk
dat elke kit kolen, welke moeder de vrouw uit kon sparen,
meegenomen was. Maar nu had het weer toch een ander karakter
gekregen. De wind was gedraaid naar het noordoosten en
overtrekkende wilde ganzen voorspelden vorst. Nog enkele dagen
van voorbereiding en het mooiste en intiemste feest zou worden
gevierd, Kerstmis.

Allerwege was men druk in de weer. Vooral in de winkelstraten met
de vele etalages, badend in overvloedig licht, soms getemperd door
rood papier, uitstralend op kunstmatig aangebrachte sneeuw, op
glinsterende kerstversieringen of op te zwaat opgetuigde
kerstboompjes, was reeds een sfeer van Kerstmis geschapen. Zo nu
en dan zag men huisvaders torsen met een sparreboompje of
dennegroen om de gezellige sfeer te verhogen. Veel van al dit
dennengroen was gehaald uit de uitgestrekte bossen bezijden het
dorp.

Heel in de verte, op de scheiding tussen heidevelden en sparrebos,
stond het bouwvallige huisje van oude Bart. Bart, de stroper, zoals
hij algemeen genoemd werd. De mensen kwamen niet te dicht in de
buurt van het huisje want Bart stond bekend als een norse, in
zichzelf gekeerde kerel. Een rauwe bonk, als hij een borrel teveel
had gedronken. lemand die zich stoorde aan God noch gebod. Met
stropen verdiende hij zijn karige boterham en hij ging er prat op nog
nooit door jachtopzichter te zijn gesnapt en nooit zou men
meemaken, dat hij door iemand of iets zou worden tegengehouden.

Ook voor oude bart was Kerstmis aanstaande. Hij was echter niet
met uiterlijke voorbereidingen bezig. Soezend zat hij bij het open
haardvuur, waarin de denneblokken knetterend brandden en de
roetzwarte rook kringelend door de schoorsteen verdween. Lex, zijn
oude jachthond, lag met z'n kop tussen de voorpoten op de
haardplaat te slapen. Oude Bart was in gedachten vezonken. Het
was de laatste tijd niet zo erg best gegaan. Vele strikken door hem
gezet waren weer opgetrokken en ook het geweer was geen succes
geweest. Niet dat dit aan hem lag maar de jachtopzichters waren
nogal actief geweest. Nu dacht hij aan Kerstmis. Nu zou hij zijn slag
kunnen slaan. lmmers, de bossen zouden verlaten zijn! ledereen
vierde Kerstmis thuis, dus ook de jachtopzichters. Grimmig lachte hij
voor zich heen. Hij zou ook Kerstfeest vieren, doch niet in de kerk.
Hij zou het vieren op zijn manier, met de strikken om z'n middel en
het oude jachtgeweer in de hand. Kerstmis een feest voor kwezels,
niet voor hem, de oude stroper.

Kerstavond.
Buiten dwarrelden al sinds enige uren de sneeuwvlokken neer. Stilte
heerste alom, de stilte, welke de Kerstnacht vooraf gaat. ln zijn oude
leunstoel wachtte Bart de nacht af. Zijn geweer stond in de hoek van
het vertrek, de strikken hingen reeds klaar aan de stoelleuning.
Starend in het vuur dacht hij aan vroeger, toen hij als jongen met zijn
ouders naar de kerk ging in de Kerstnacht. Hoe hij in het kinderkoor
de solo had mogen zingen in het Kerstlied 'stille nacht, Heilige
nacht'. Dit nog eens een maal te mogen meemaken. Grommend
kwam hij overeind. Wat zat hij toch te suffen. Dat was verleden tijd.
Hij had met Kerstmis niks te maken en Kerstmis niks met hem. 'Kom
Lex', riep hij de hond, 'we gaan'. Het was inmiddels half twaalf
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geworden. Het sneeuwen had opgehouden en een ijzige koude wind
was er voor in de plaats gekomen. De lucht was helder en miljoenen
sterren flonkerden aan de hemel. Oude Bart snoof de lucht eens op.
Het zou gaan vriezen deze nacht. Ze begaven zich op weg naar dat
gedeelte van het bos waarwan Bart wist dat er vele fazanten en
konijnen waren. De reeds bevriezende sneeuw knerpte onder de
zware laarzen. Na lange tijd de bosrand gevolgd te hebben sloeg hij
links af, liep door een eikensingel , sprong over een sloot en kwam
aan bij een open ruimte. Was hij die over dan kwamen die lage
sparren waarop de fazanten de nacht doorbrachten. Was het een
boomwortel of was het een konijnenhol? Oude Bart wist niet wat er
gebeurde. Een felle pijnscheut trok door zijn rechterbeen. Krimpend
lag hij op de grond. Hij probeerde op te staan doch het was hem
onmogelijk. Hij was ook zo moe. Even rusten, dan zou het beter
gaan.

Opeens, hoorde hij het goed? Heel in de verte, op de wind
meegedragen, beierden de klokken, de Kerstklokken. Kerstmis,
vrede op aarde , aan de mensen die van goede wil zijn. Oude Bart
luisterde, z'n ogen gesloten. Vrede? Goede wil? Een traan gleed van
onder z'n oogleden weg , liep langzaam over z'n verweerde wangen

en bleef hangen in zijn ruige stoppelige baard. Een warm gevoel
doorstroomde hem. Opeens werd alles licht om hem heen. Zang en
muziek, als van engelenkoren, ruisten door de kruinen van de
bomen. Midden op het bospad stond een kind, Het Kind, de armpjes
opgeheven naar hem, de oude stroper. Bart spreidde zijn armen
naar het Kind, dat langzaam nader kwam. En stilletjes zong hij het
aloude Kerstlied'Stille nacht, Heilige nacht'.

Twee dagen later werd oude Bart gevonden, doodgevroren. Een
glimlach op het veniveerde gezicht. Zijn rechterbeen was gebroken.
Ruig was het leven van oude Bart, de stroper, geweest. Vredig was
de overgang naar een ander leven. lmmers, ook hij had het licht van
de vrede aanschouwd.

Sint Maarten, het vervolg.
- 
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Het is al weer een maand geleden dat vele kinderen uit Heveadorp
op strooptocht zijn geweest naar de bekende zoetigheden. Velen
zongen als nachtegalen, zelfs degenen met een beginnende baard
in de keel. Ondanks dat Sint Maarten op een zondag viel was het
toch aardig druk in de straten.

Dit jaar hebben wij, drie moeders (Karin Reerink, Dilsaz Evegroen en
Ruby Boltze) niet meegelopen met onze koters. Dat deden de
vaders. Aanleiding was dat wij het veel te koud vonden om bij alle
deuren te staan wachten. Door deze ervaring (van de laatste jaren),
besloten wij om het dit jaar anders aan te pakken. Manlief Reerink
werd gesommeerd om een elektrisch tweepitskooktoestel uit de
winkelvoorraad te trekken. Er werd dit jaar namelijk besloten om een
koek en sopietent voor ons huis neer te zetten ( Munterlaan 44).
Karin kwam met oma's recept voor warme chocolade melk, zonder
vel, op de proppen, Dilsaz kwam met speculaasbrokken. Alle
ingrediënten voor een stand waren aanwezig; een terraskachel, een
parasol tegen de regen en een tafel voorzien van allerlei
lekkerheden. Natuurlijk ontbrak het snoepgoed ook niet.



De opkomst en de reacties waren goed. Menigeen, ook de kinderen,
bleef even hangen om zich even te warmen aan de chocolademelk
en de terraskachel. Na ruim een uur bleek de pan met
chocolademelk helemaal leeg te zijn. De speculaasbrokken en de
snoepjes waren ook op. Al met al bleek het een groot succes te zijn,
wat voor ons weer aanleiding is om het volgend jaar weer te
organiseren.

Ruby Boltze.

Sint MaaÉen, het vervolg deel 3...

Dit jaar mochten wij, Joop Reerink en Peter Boltze, naar aanleiding
van het bovenstaande idee, met de kinderen op strooptocht naar het
snoepgoed. Het idee om de buitenlamp te laten branden, om aan te
geven dat de hordes met kínderen welkom waren was kennelijk
goed ontvangen. Voorzien van goede moed en de nodige plastic
tassen gingen we op pad. Natuurlijk waren de kinderen voozien van
lampionnen. Eerst werden de lampionnen met veel zorg door de
kinderen gedragen. Naarmate de strooptocht vorderde bleken de
lampionnen steeds meer verfrommelde vormen aan te nemen. Vaak
overleefden de lampionnen de strijd niet om wie het er als eerste bij
de voordeur was.

De mooiste momenten van de tocht waren de gezichten van diegene
die de voordeur open deden en die waren vergeten dat het Sint
Maarten was. Het was prachtig om dan die gezichtsuitdrukking te
zien van: Ooh (......) ja het is vandaag Sint Maarten, heb ik nog wat
in huis, nee volgens mij niet. Nadat de kinderen hun best hadden
gedaan verdween het 'slachtoffer' naar binnen om vervolgens met
een zak hoestbonbons te verschijnen. Prachtig, wat hebben wij
hiervan genoten.
Zoals u misschien uit het vorige stukje hebt begrepen mogen wij er
volgend jaar weer erop uít. Stilletjes hopen wij dat u dan vergeet de
buitenlamp uit te doen en dat het Sint Maarten is en toch de deur
open doet.

Peter Boltze

V.O.F. VBRHOLT

HOUTBLOKKEN
voor open haard

ofkachel

HOOI en STRO

CONSUMPTIE
AARDAPPELEN

diverse soorten
ook voor opslag

.llrr. Ncdcrmeijer van Rosentlralweg gl
( )oslcrbcek Tel.026 - 3334448

oaa IaoI' 1...I?'
wijn- en gedistilleerdhandel

eug.900§§en§
Utrechtseweg 154 OOSTEKBELI( 026 - 33,5221A



-^*- ltlrl/cnisplein 4 I

-- Fnsfl:u.:; Í /05
*- S80l $C Arnhe

{ ax A it 6 - 4 4..ltií.r8,1

1.§í

*

i

IÍj-!
rÈ
:t

- :.rr-1'-,.1

. at, I
U ? - - i :..1
!5e!ï
-4Yi:,
írPYt ?*o *: - ï
CËÍEóE!
Ë: n ! i í* t c,:&lÏ.!!'
:Y2íír.ËÍ"!.9
E *:!;E 

^. ! iL=.LEYO
:fi:;-":E
.rnIt)...:cY:;::5: r: k g:
1)eríh::3d
qt 

- a c; L'&
dryïËfl1*ËÉ
35y-è;A{-*È

TÍJ
,-q
í11

{-,L-
IJ
-J

-§o
1§

o
N
{-,
U
C
CCr-1 r-

'Ëi .go5
=fi

Snel je rijbewijs!

dan naar:

Autorijschool

TON VISSER

Schefferlaan l2
Heveadorp

Tel: 026 - 3341685

* gratis proefles!!
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DOORWERTH
SchoenÍnakerij-nackels bespannen-schaatsen.

Parkeren vooÍ dÉ deur - maandags gosloten.


