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Beste Heveanen,

lnmiddels nadert de
langste dag van het jaar
- met voor het eerst een
Midzomernachtf eest. U
vindt hierover een uitge-
breide uitleg van Jaap,
alsmede het programma
voor de avond/nacht
zelf .

Verder vindt u in dit
nummer veel informatie
over de vrijwillige brand-
weer in Dooruuerth, de
maaltijdservice van De
Bries (met illustratie van
Dick Kelderman) en stelt
onze nieuwe buurtagent
zich voor.
Dankzij de camera van
lngrid van der Maat
krijgt u een beeld van
recente ontwikkelingen
in het dorp.
Kopij voor het volgende
nummer graag voor 15
augustus inleveren of
toezenden via e-mail.
De redactie wenst u een
prettige zomer.

Anneke Leenhouts

Hulto Willemsen

O.rrrlirrrur;l;rilrl 2B
I tl 0,)(i :l:136571

Doorwertlt
Fax O26 33:1632§

h
PO



Nieuws van Jaap

Het midzomernac htfeest.

Toen de activiteitencommissie het voorstel opperde om een
dorpsfeest te vieren in de vorm van een midzomernachtfeest, kwam
bij mij direct de vraag op: waar komt dat vandaan en hoe gaat dat?
Tildens vakanties in Noorwegen en Zweden viel mij nog wel eens
op dat nridden in een stadje of dorp een metershoge paal stond
(wel 10 meter hoog of nog hoger) waar bovenin een krans van
groen loof hing onbewust legde ik toen al de link van 'het zal iets
te maken hebben met een feest dat op de langste dag van het jaar
zal worden gevierd' Door het idee van de activiteitencommissie
werd mijn nieuwsgierigheid weer geprikkeld en ging ik op
onderzoek uit, met het volgende resultaat:

De Griekse astronoom Hipparchos (190-l2s v chr) verdeelde het
etmaal van middernacht tot middernacht in 24 gelijke delen,
hiervoor de grondslag leggend voor onze huidige ciagindeling.
Hetgeen nogal wat weerstand opriep. De Grieken rekenden destijds
alleen met de dagindeling van 12 delen, zonder rekening te houden
met de nacht. De langste en de kortste dag waren belangrijke
momenten in een samenleving die voor haar bestaan afhankelijk
was van de wisseling der seizoenen. De langste dag werd door de
Romeinen so/sÍlÍium genoemd, letterlijk 'zonnestilstand' omdat de
zon dan dagen achtereen op dezelfde tijd en plaats opkomt en
ondergaat. Dit was een aanleiding voon een feest. De oogsttijd
stond voor de deur en de goden werden goedgunstig gestemd om
een goede opbrengst te verkríjgen.

ln de tijd van Julius Caesar werd, op aanraden van de astronoom
en wiskundige Sosigenes, een kalenderhervorming doorgevoerd ln
het jaar45 v.Chr kreeg een 1aar 

.1 5 maanden err cluurde 445 daqen
De kalender werd zoclanig ingevoerd clat 1 januari van het laar 70g
(45 v chr) op de eerste volle nraan na het wintersolstitium viel
omdat niet alle dagen van de kalender werden geteld (vanaf een
vast punt in de maand zelfs teruggeteldl) werd bepaald dat het
zomersolstitium op 24 juni viel. Zodoende viel in de zestiende eeuw
het zomersolstitium op 10 juni, maar werd het nog steeds op 24 juni

gevierd. ln 1582 stelde paus Gregorius Xlll een commissie samen
om de fout in de kalender te herstellen en de seizoenen weer op de
juiste plaats te zetten. ln de pauselijk bul lnter gravissimas werd
bepaald dat het zomersolstitium niet meer op 24 juni maar op 21
juni viel. Een aantal Nederlandse gewesten nam deze kalender in
1582 in gebruik, o.a. Gerderrand was in 1701 bereid deze stap te
nemen. Grieks-orthodoxe landen gingen pas in de twintigste eeuw
overstag, Rusland in 1918, Griekenland in 1g23.

ln de vroege (Europese) culturen vierde men acht jaarfeesten,
waarvan het Midzomernachtfeest het belangrijkste was. Het wezen
van het jaarfeest was:

1. Eerbetos! en dankzegging aan Goden en Godinnen,
geesten, voorouders en stamvenvanten. ln de christelijke
cultuur bedanki men God, de Moeder Gods, Jezus, engelen,
heiligen of de geesten van overledenen.

2. De laarteesten structureren de kringloop van het jaar, die
onderdeel is van de ktnglooplan heileven. Door het vieren
van de jaarfeesten benadrukken we het sacrale karakter van
ploegen, zaaien, verzorgen, oogsten en doorgeven.

3. De kringloop van het leven kan alleen in stand gehouden
worden als de le-vens_krae ht steeds opnieuw wordt ópgewekt
en doorgegeven.

4. Veel gebruiken tijdens de jaarfeesten hebben als doel de
levenskraeht te activeren en door te geven.

Het trekken van de cirkel is een vast onderdeel van erk
jaarfeestritueel. De cirkel scheidt de gewijde plaats op tempel af
van de buitenwereld. Het gaat daarbij niet zozeer om de exacte
geometrische vorm als wel om het feit dat de cirkel een gesloten
vorm is die de kracht heeft iets in of buiten te sluiten. oè cirt<et
wordt soms gevormd door takken of stenen rond een vooruerp neer
te leggen. De cirkel werd soms getrokken om een bepaald onheil
op te sluiten. Zo was het gebruikelijk bij een uitslaande brand om de
vuurhaard heen te lopen om het vuur te bezweren.

ln tal van volksgebruiken heeft in de jaarfeesten de bezem een
functie. Een bezem reinigt en maakt vruchtbaar. ln het vroege
voorjaar werden huis en stallen en soms ook de akkers en weiden



met een berkenbezem geveegd als onderdeel van een rituele
reiniging. Bij het zaaien werd een bezem in de akker gestoken en
bleef dan staan tot de oogst. ln bepaalde jaarfeesten speelde de
bezem een rol als drager van vruchtbaarheid, vergelijkbaar met de
meitak. Op veel plaatsen werd tijdens het Midzomerfeest een
nieuwe bezem gemaakt en de oude bezem in het vuur gehouden
en daarna brandend over de velden rondgedragen. De bezem
wordt door ons gebruikt om de Cirkel te reinigen.

Het brengen van spijs- en drankoffers is in elke religie terug te
vinden. Vaak offert men een deel aan de Goden of krachten die
men in het ritueel vereert en eet en drinkt men het overige zelf op.
Brood en wijn worden door de rituele handelingen gevuld met
magische kracht. Door ze te nuttigen wordt men deze kracht
deelachtig. Bij verschillende jaarfeesten werd brood of gebak van
een bepaalde vorm of samenstelling geofferd en gegeven. Soms
strooide men zout over het brood om de kracht nog te versterken.
Aan alcoholhoudende dranken werd in de Oudheid een
bovennatuurlijke werking toegeschreven. Wiln zag men als gevuld
met een magische kracht en door het drinken maakte men zich
deze kracht eigen.

De midzomernacht werd alom gezien als een magische nacht.
Shakespeares Midsummer Night's dream sloot aan bij een rijke
volkstraditie. Heksen werden in deze nacht geacht naar de
Blocksberg en vele andere verzamelplaatsen te vliegen om er hun
sabbat te houden.

Het Midzomerfeest is een vreugdevol feest. ln aíwachting van de
oogst die op de akkers staat te rijpen. Het is tegelijk een bezinning
op het feit dat de dagen niet verder lengen en de omslag naar de
winterperiode hier al wordt ingezet. ln de buurt van saalfeld
dansten de meisjes in de Midzomernacht om de vlasakkers heen
en rolden zlch daarna naakt over de akker. Op andere plaatsen
waren het paren die innig omstrengeld over de akkers rolden.

ln Europa werden Midzomeravond (23 juni) of Midzomerdag (24
juni) gevierd. Een van de meest in het oog springende elementen
was het branden van een groot vuur. Rond dit vuur vonden de

meeste andere activiteiten plaats. Tot halverwege de zestiende
eeuw genoten de midzomervuren alom groot aanzien. Overal
schreef men grote krachten aan het vuur toe. Om elk
midzomernachtvuur werd gedanst, soms alleen aan de avond. Het
is een oeroude manier om kracht op te wekken. Jong en oud
namen deel aan het Midzomerfeest. Als het vuur iets minder hoog
brandde, sprongen de eerste waaghalzen er overheen. Jonge
stellen sprongen samen over het vuur, hetgeen vaak als een
liefdesverklaring werd gezien. Ouders droegen hun kinderen over
het vuur en het vee werd door de nog smeulende resten gedreven.
Het vuur bood het hele jaar bescherming tegen allerlei onheil. Het
vuur maakt vruchtbaar, daarwas men heilig van overtuigd.

ln Zweden wordt het Midzomerfeest gevierd op de vrijdag die het
dichtst bij 24 juni valt. Huizen, kerken en auto's worden met
bloemenslingers versierd. Op alle pleinen wordt een
Midsommarstangen of Majstang opgericht, een paal van meer dan
tien meter hoogte, vaak met drie dwarsstangen en een of twee
kransen in de top. Rond deze paal en rond de midzomervuren die
overal worden ontstoken wordt gedanst en feest gevierd.

ln deze tijd is Midzomer een tijd van nieuw begin na een stilstand.
Het is een tijd om dingen net het zetje te geven dat ze nodig
hebben om weer in beweging te komen. Het gaat daarbij eerder om
zaken die afgerond worden dan om nieuwe dingen die in
ontwikkeling zijn. Midzomer is geen tijd van groei, maar een tijd van
rijping. Bedenk wat belangrijk voor je is, maar nog niet tot resultaten
heeft geleid. Tijdens de Midzomerviering kun je een vuur maken, al
is het maar een kaars of waxinelichtje, dat je midden in de Cirkel
zet. Je spreekt de wens uit die uitdrukt wat je wilt bereiken en
springt dan over het vuur. Om de wens extra kracht te geven kun
hem laten rijmen, zodat het een spreuk of eenvoudig rijmpje wordt.
De transformerende kracht van het Midzomervuur zalje dan helpen
je wens in vulling te doen gaan.

Bovenstaande ontleend aan De acht Jaarfeesfen van Joke & Ko
Lankester.

Jaap Bunschoten



Midzomernachtfeest

Op 21 juni bestaat de groenclub 15 jaar, reden voor en feestje.
Daarom hebben de activiteitencommissie en de groenclub de
handen in elkaar geslagen en we bieden onderstaand programma
aan:

10-20 juni voorrondes Jeu de Boules wedstrijden
ln de avonduren vinden de voorrondes plaats, dan kan meteen de
nieuw aangelegde baan worden ingespeeld.

Per team opgeven bij Jaap Bunschoten

Op zaterdag2l juni ziet het programma er als volgt uit:

19.30-21.30 uur finales Jeu de Boules
Officiële opening van de nieuwe banen

Het winnende team is weer voor een jaar kampioen van Heveadorp

22.00-23.30 uur ontdek de geluiden van de nacht

In een vijftal excursies krijgen we de gelegenheid om na
zonsondergang het nachtelijk leven in het bos te ervaren (zaklamp
mee).

Kitty Bongers neemt de kinderen mee met spannende sagen en
legendes (zaklamp of brandveilige lampion mee, want het is
pikdonker in het bos).

De vleermuiswerkgroep wageningen zal met speciale apparatuur
de sonar van deze zoogdieren hoorbaar maken.

Luc Vos zal de kaboutergewoontes uit de doeken doen.

En tijdens een 'literaire wandeling' kunnen bewoners elkaar, op
unieke plekken in het bos, verhalen voorlezen (al dan niet zelf
geschreven).

24.00 -? u u r vreu gdevu ur-m uziek-hapjes

Om 24.00 ontsteken we de vreugdevuren op het Heveaveld en
onder het genot van een hapje en een drankje kunnen we nog lang
genieten van een zwoele midzomernacht. wij zorgen voor tafels en
hapjes, U zult zelf Uw drank en eventueel een stoet mee moeten
nemen. Een minstreel zal tijdens de avond haar muzikale noten
over ons heen laten vloeien, ze wordt graag bijgestaan door
dorpsgenoten die met hun eigen instrument meespelen.

Voor informatie / opgeven jeu de boules wedstrijden:
Jaap Bunschoten 026-3 3357 52
Ada van Heest 026-3337251
Peter van Ham 026-3334666

il+l

voor kwaliteitsrvijnen in erke prijsklasse hoeft u de deur niet meer uit.
ll'ij bezorgen grilis in Heveadorp.

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

aanbiedingen met onze maandelijkse mailing.

Henri Bloem's wijnkoperij - Amsterdamseweg 126 - 6g14 GJ ARNHEM
Tel.026-44 55220 Fax026-44 55 08s



Beste Heveanen,

sinds lange tijd is Hans Peters uw gebiedsagent geweest. Echter,
Hans is ziek thuis geraakt en zal deze functie niet meer uitoefenen.
lk be-n daarom gevraagd zijn plaats in te nemen als gebiedsagent
van Doorwerth en Heveadorp.

Tijdens een kennismakingsgesprek met het bestuur van de
bewonersvereniging Heveadorp kwam het idee naar voren mij voor
te stellen door middel van een stukje in jullie blad, het inmiddels zo
bekende Heveaantje.

lk ben 50 jaaroud en geboren in Friesland. Toen ik17 jaar oud was
ben in 1970 begonnen te werken bij de Koninklijke Màrechaussee.
ln 1978 heb ik de overstap gemaakt naar de politie. Aldie tijd heb ik
in uniform gewerkt, daar het contact met de burgerij mij hei meeste
aansprak. Eerst in de surveillancedienst en vanaf 19g3, het jaar van
de reorganisatie bij de politie, ben ik gebiedsagent in R-enkum/-
Heelsum geworden.

Na tien jaar is het goed om eens van wijk te veranderen. Nu de plek
in Doorwerth/Heveadorp vrij kwam, bood dit mij een ideale kans om
binnen onze gemeentegrenzen een andere wijt< te nemen. Dit was
voor mij erg belangrijk, daar ik erg verbonden ben geraakt met de
gemeente Renkum.

lk hoop een fijne tijd te hebben in uw wijk en verheug mij op de
samenwerking met alle netwerkpartners en bewoners.

Met vriendelijk groet,

Anne Hoogkamp
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Een tijdje geleden werd op het speelveld de jeu de boules_baan
aangelegd en werd door (helaas niet zo heel veel) vrijwilligers
opknapwerk aan de speeltoestellen verricht. lngrid van der Maat
volgde dit alles aandachtig en stuurde ons deze foto,s toe.

SUPER DT BOER
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Weverstraat 13
6862 DJ Oosterbeek
Telefoon 026 - 333 35 35

Herenstraat 25
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Baby Bulletin

Wilje een
beschr/iij e
komen eïen,
looi het ons
don even weten.
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l4(jn trótse ouders en zrrsi e z(jn,
Rezo, RoYd en5oro Mernoríon
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Rommelmarkt op 30 augustus

ln het voorjaar van 1988 werd op het Heveaveld (dat toen nog geen
naam had en gewoon bekend stond als het speelveld) een rommel-
markt georganiseerd om een financiële basis te krijgen voor de
planning van het eerste dorpsfeest. Het hele dorp bracht toen
bijzonder actief spullen bijeen en de rommelmarkt was in alle
opzichten een groot succes (zie foto's op de volgende pagina).

Omdat er inmiddels waarschijnlijk weer (of nog steeds) heel veel
spullen in het dorp zijn die van eigenaar zouden kunnen wisselen,
wil het Heveaantje een vergunnlng aanvragen voor de organisatie
van een rommelmarkt op zaterdag 30 augustus vanaf 10.00 uur.
ledereen, kinderen en volwassenen, kan dan op het veld een
tafeltje neerzetten of een kleed spreiden en proberen zijnlhaar oude
spullen, boeken, CD's, kleding, enz. aan de man/vrouw te brengen.
Ook plantjes voor huis en tuin, handgemaakte kaarten en dergeiiike
en zelfgebakken cakes of andere heerlijkheden zijn van harte
welkom, en als iemand een grabbelton of zoiets wil neerzetten kan
dat ook. Men kan ten eigen bate staan of de opbrengst bestemmen
voor een goed doel (zie b.v. het Bangladesh project waarover
Rodney Boltze schrijft).

Het HeveaantTe betaalt de vergunning en zal Hoog en Laag tijdig op
de hoogte brengen om ook wat mensen van buiten het dorp te
informeren. U kunt het zelf natuurlijk ook onder uw vrienden en
bekenden rondzeggen.

Nog even voor de goede orde: De redactie zorgt niet voor
afualcontainers of enige andere ophaalmogelijkheid voor niet
verkochte zaken. De enige voorwaarde voor deelname is dan ook
dat u alles wat overblijft weer mee naar huis neemt.

Wij hopen op goed weer en een gezellige en succesvolle markt met
veel deelnemers.

Namens de redactie,
Anneke Leenhouts
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Maaltijdservice van Stichting Welzijn de Bries

Lekker eten, ook als u even of voor langer niet in staat bent zelf te
koken of boodschappen te doen - het kan. De maaltijdservice van
de Bries kan in die situatie bij senioren en/of mensen met een
handicap in de gemeente Renkum een maaltijd aan huis bezorgen.
Er worden warme en vriesvers maaltijden aan huis bezorgd.

Warme maaltijden
Het is mogelijk om 5 dagen per week, van maandag Um vrijdag een
verse warme maaltijd aan huis te laten bezorgen, ook op feest_
dagen die niet in het weekend vallen. De warme maaltijd kent een
keuzemenu, u kunt kiezen uit een A of een B menu.
Vrijwilligers van de maaltijdservice bezorgen het eten tussen 12.00
en 13.15 uur bij u thuis.
De prijs van de maaltijd is afhankelijk van uw inkomen.

Vriesvers maaltijden
Naast de traditionele warme maaltijden heeft de Bries ook vries-
vers maaltijden. Deze worden op zorgvuldige wijze bereid en door
de speciale vriesmethod e zijn ze lange tijd houdbaar.
Door de grote verscheidenheid aan menu's in de thuisdiner-gids
kunt u naar hartelust kiezen.
Vries-vers maaltijden moeten worden bewaard in een vriesvak met
tenminste drie sterren. De maaltijden kunnen worden verwarmd in
een magnetron, oven of servtherm. Verwarmen in een magnetron
biedt zowel het snelste als het beste resultaat.
De maaltijden, 'minimaal 6 menu's, worden diepgevroren bij u
thuisbezorgd door vrijwrlligers op vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur.
Ook bij vriesvers maaltijden is de prijs afhankelijk van uw inkomen.

Nieuwsgierig geworden? De maaltijdservice is elke werkdag
telefonisch bereikbaar 9.00 - 13.00 uur. Tel: 0317 - 317553.
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Op bezoek bij Rob Bonenkamp, lid van de
vrijwillige brandweer

MUn eerste kennismaking met Rob Bonenkamp was op een
donkere winteravond zo'n 5 jaar geleden, toen wij net in Heveadorp
woonden. Er werd aan de deur gebeld en daar stond Rob in zijn
brandweerpak op de stoep. Op de achtergrond zag ik de
zwaailichten van een brandweerauto. Toen hij de schrikachtige
reactie op mijn gezicht zag, deelde Rob mij echter op
geruststellende toon mee dat dit slechts de jaarlijkse collecte van
de vrijwillige brandweer in Renkum was. Vanavond ga ik eens bij
hem langs om wat meer over zijn bestaan als vrijwillige
brandweerman te weten te komen.

Kun-je waltrertellen o\Gl !e vljwitljge brandruee[
De brandweer in Renkum bestaat uit 7 beroepskrachten en
ongeveer 65 vrijwilligers. De vrijwilligers zijn 24 uur per dag
oproepbaar. Ze worden gemiddeld zo'n een tot twee keer per week
opgepiept. Als het om een brandmelding gaat, melden de
vrijwilligers die beschikbaar zijn zich bij de kazerne. Zodra er vier
brandweermannen, een chauffeur en een bevelvoerder op de
kazerne zijn kan een blusvoertuig vertrekken. Deze auto's hebben
2200 liter water bij zich, zodat ze zich de eerste minuten van water



kunnen voorzien totdat de aansluiting met het brandweerputje in de
grond is gemaakt. De vrijwillige brandweer houdt elke donderdag-
avond oefening. Er wordt geoefend met het materiaal en
bijvoorbeeld het ademen met perslucht.

Hoewel veel mensen denken dat de brandweer vooral uitrukt bij
brandgevaar is dit niet het geval. Veel vaker gaat het om
verkeersongelukken waarbij mensen bijvoorbeeld bekneld zijn
geraakt. Voor de ongelukken die plaatsvinden op de A50 en de
N225 geldt daarbij dat de brandweer meestal eerder ter plaatse is
dan de ambulance, die helemaal uit Ede of uit Arnhem moet
komen. Daardoor moet de brandweer vaak de eerste levens-
reddende handelingen verrichten. Maar ook wordt de brandweer
bijvoorbeeld ingezet voor het redden van drenkelingen uit de rivier.
De brandweer in Renkum houdt daarom ook oefeningen met een
boot op de Rijn.

Wi lde je a ls klein_jon getje al-b ra n dwee r ma n word e n?-
Ja. Vuurtje steken vond ik altijd al mooi. Maar het is ook een
roeping. Het is prachtlg om mensen te kunnen helpen. Of je nu een
parkiet uit een boom haalt, of iemands dochter uit een brandend
huis, mensen zijn je altijd enorm dankbaar. Door studie en werk en
doordat ik altijd maar kort ergens woonde kwam er alleen lang niks
van. Toen ik in Heveadorp kwam wonen ben ik via een buurman bij
de vrijwillige brandweer terechtgekomen. lk ben trouwens niet de
eerste brandweerman die in dit huis woont. Ook de bewoner voor
mij was een brandweerman.

Berje wel eens bang geweest?
Nee, ik ben nog nooit voor mezelf bang geweest. lk word ook niet
angstig van een ongeluk zoals onlangs in Haarlem, waarbij leden
van de vrijwillige brandweer om het leven zijn gekomen. Maar een
ongeluk zit natuurlijk in een klein hoekje. We worden er echter op
getraind om onszelf nooit in gevaar te brengen. Aan helden die met
veel bravoure een brandend huis binnen vallen hebben we niks.
Verder wordt je erop getraind om niet als een individu op te treden,
maar altqd als een team. Soms kom je in huizen waar de
temperatuur echt heel hoog is. Ook daar worden we heel goed op
getraind. we houden bijvoorbeeld hittetrainingen in ruimtes van

200 graden celsius. Verder wordt er een fikse basisconditie van
ons geëist. We worden verplicht een keer per jaar op onze conditie
getest. Met name de warmte in het dikke pak maakt de
werkzaamheden erg zwaar. De emotionele dingen die je meemaakt
scheppen een diepe band tussen de collega,s. Na een uitruk wordt
er altijd even stoom afgeblazen met een biertje erbij. Daardoor zijn
mijn collega's eigenlijk ook mijn vrienden geworden.

Maak je oaast al rlie gevaan:lUke*diogerosk wele-ens_ wat_ teuls
mee?
Oh ja. Het is vooral zo teuk omdat mensen altijd zo blij zijn dat je
komt. oude omaatjes die zichzelf buitengesloten hebben kómen de
volgende dag taart brengen. Een Belgische man die bij een auto
ongeluk op de A50 bekneld was geraakt, hield ondanks zijn
benarde positie toch zijn gevoel voor humor. Toen ik opmerkte dat
er spoedig een heel circus op gang zou komen van brandweer,
politie en mensen die de weg afzetten antwoordde de man ,,Allee,

maar dat circus is toch wel gratis he?". Laatst kwam ik bij de
kapsalon in Doorwerth voor een brandmelding. Het bleek loos



alarm door een koffiezetapparaat dat onder de brandmelder had
gestaan. De kirrende dametjes onder de droogkap waren echter
aangenaam verrast bij de verschijning van zes stoere brandweer-
mannen. Een paar jaar terug met het hoge water moesten we
samen met het leger de schapen en varkens overzetten. Daar loop
je dan met z'n allen achter varkens aan te hollen die je vervolgens
helemaal onderschijten.

ZU[_v-rouw-en oot w,elkom bt]j_de vrUwi|ljge braldweeÉ
Jazeker! we willen graag vrouwen hebben. ook al zijn vrouwen
soms fysiek wat minder sterk, dan zijn er altijd genoeg handelingen
die ze wel kunnen doen. Bovendien kunnen mannen ook wel eens
iets niet. Je hebt tenslotte mannen van 2 meter maar ook van 1

meter 70. Er wordt rekening gehouden met ieders sterke en zwakke
kanten. sommige mensen willen bijvoorbeeld liever niet naar auto
ongelukken. Jonge ouders willen vaak liever niet naar ongelukken
waar jonge kinderen bij betrokken zijn. Dat wordt dan door de
anderen opgevangen.

ls het mseiljk om voJdoendelr:Uwitligers te krijgen?
Ja dat is een groot probleem. Zoals het in het algemeen moeilijk is
om mensen nog warm te krijgen voor vrijwilligerswerk. Mensen
vinden dat ze het druk hebben met hun werk. Aan de andere kant
staan ze wel een paar keer per week in de sportschool aan zo,n
apparaat te sleuren. De vrijwillige brandweer kost redelijk veel van
je vrije tijd en je werkgever moet bereid zijn om je vrij té geven als
je wordt weggeroepen onder werktijd.

De afgelopen jaren hebben wij verschillende promotie-acties
gehouden om nieuwe vrijwilligers te werven, maar eigenlijk met
weinig succes. Vandaar dat we nu ruim een jaar góleOón ziln
begonnen met de jeugdbrandweer, voor kinderen tussón de 12 en
16 jaar. Om de week op zaterdagochtend worden ze getraind.
Hoewel dit in de eerste instantie is bedoeld om de jeugd eón leuke
zaterdagochtend te bezorgen hopen we ook om ze op oie manier
warm te krijgen om zich als ze ouder zijn aan te melden. De
kinderen doen alles wat de gewone brandweer ook bij oefeningen
doet, alleen mogen ze niet met echt vuur oefenàn en geen
ademlucht dragen. De kinderen krijgen een half uur theorià en

mogen daarna anderhalf uur oefenen met de brandweersystemen,
het onder de knie krijgen van de bevelen en het gereedmaken van
de apparatuur. Ook krijgen ze een helm en kleding en mogen ze in
de brandweerauto zitten. Hoewel ze hard moeten werken zijn de
kinderen tot nu toe enorm enthousiast. Bovendien worden er veel
gezellige dingen gedaan zoals bezoek aan pretparken en musea en
lekker uit eten.

Dus iedereen die belangstelling heeft voor de vrijwillige brandweer
en kinderen vanaf tien jaar die belangstelling hebben voor de jeugd
brandweer kunnen zich aanmelden bij de brandweer in Doonverth
(tel. 3337751) of bij Rob zetf (tet. 06-20392AA2).

Marianne van Woerkom
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Amy Pieplenbosch in finale van de Nationale
Spaarkam pioenschappen

Voor diegenen onder ons die de TV-ui2ending en het grote artikel
in de Ge/de rlander gemist hebben, Amy pieplènbosch is met haar
verzameling theelepeltjes doorgedrongen tot de finale van de NK
Sparen. .Via het programma de Museumbende had zt1 zich
aangemeld voor de provinciale voorronde, wat inhield dat zij haar
verzameling mocht exposeren in een museum in Zutphen. opbasis
van de beoordeling door zowel een vakjury als 'gewone' bezoekers
werd zij één van de twee finalisten uit Gelderland. Hiervoor kreeg zij
een prachtige beker (zie foto).

voor de nationare finare, met. 24 finalisten, verhuisden Amy's
theelepeltjes in april naar een speciale tentoonstelling in het
Tropenmuseum in Amsterdam. Ook daar kwam wË", een
professionele.jury kijken naar de tentoongestelde verzamelingen op
allerlei gebied Dit gebeurde op Hemelvaartsdag, in aanweiigheid
van alle deelnemers, hun familie en supporters. 

-aij 
Rmy ware-n dat

veel klasgenoten van de wegwijzer. ln een live-uitiending op
Nederland 3 werd toen de Nationare spaarkampioen bekïnd-
gemaakt.

Ook al won Amy de finale niet, ze vond het wel een geweldige
ervaring mee te doen aan de Nationale Spaarkampioenichappen
en had een heel fijne dag in het rropenmuseum. ook ging ze niet
met lege handen naar huis. Ze kreeg een t-shirt, een t<eyt<o-ord, een
museumjaarkaart en het boek Grafis Toegang. Bovendién ,rrit r"
nog kans op uitverkiezing tot pubrieksrievering door de gewone
bezoekers van de tentoonstelling. Deze wordt 

-op 
22 )uni Ëekend-

gemaakt.

ons lijkt een heuse expositie in een echt museum ook heel
bijzonder en wij willen Amy hierbij dan ook hartelijk feliciteren met
het behaalde resultaat.

Cobi van der Molen en Anneke Leenhouts
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Snel je rijbewijs!

dan naar:

Autorijschool

TON VISSER

Schffirlaan l2
Heveadorp

Tel 026 - 3341685

* gratis proefles!!
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