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Beste Heveanen,

De zomer is inmiddels
gearriveerd, Heveadorp
kleurt groen en pastel
en hier en daar oranje.
Het dorpsfeest met
rommelmarkt en jeu de
boules-competitie staat
voor de deur, op de
schoolvakanties is het
nog even wachten.
ln dit nummer weer een
bijdrage van onze
jongste correspondent,
Sophie, foto's van het
paaseieren zoeken en
van het dorp in vroeger
tljden, de vaste columns
van Jaap en Christina,
en een kritische blik op
de manier waarop
sommigen met hun tuin-
afval omspringen. Ook
zijn er weer baby,s
geboren.

Kopij voor het volgende
nummer graag voor 15
augustus aanleveren.

Prettige zomer,
Anneke Leenhouts



Nieuws van Jaap

Heveanen, let op uw saeck !!

Onlangs ontving ik via een bevriende relatie (maar ook gewoon op
het gemeentehuis te verkrijgenl)
Heveadorp.
ln deze gebiedsbeschrijving lees ik

een gebiedsbeschrijving van

oa: 'Een groot deel van de
recente woningbouw is gerealiseerd op het vroegere
fabrieksterrein. Het voor de fabriek aangelegde terras is voor de
woningbouw weer vergraven. De hoogteverschillen zrjn als
sprongen in de achtertuin terug te vinden. Het overgrote deel van
deze woningen kent dezelfde architectuur. Ze hebben eenduidige
eenvoudige uitstraling...'
lets verderop:'Om de bestaande karakteristiek te kunnen behouden
is een streng welstandsregime nodig'(!) en :'Bij de gebiedsgerichte
beoordeling blijven de uitgangspunten van het welstandsbeleid ten
aanzien van kleine bouwwerken zoals vermeld in hoofdstuk S van
toepassing. Ook de in dat hoofdstuk genoemde criteria ten aanzien
van vormgeving, kapvorm en kleur- en materiaalgebruik blijven de
gebiedsgerlchte beoordeling onverminderd van toepassing'. AIs
welstandscriteria worden o.a. genoemd. 'het materiaal- en
kleurgebruik is afgestemd op het betreffende bouwblok'; 'de
oorspronkelijke fijne detaillering van de gevel, dakgoten en
daklijsten ls gehandhaafd of versterkt'; 'de detaillering van de
begane grond en bovenverdieping zijn op elkaar afgestemd, de
gevel is samenhangend vormgegeven'; 'van de bijgebouwen is de
massa qua maat, schaal en kleurgebruik afgestemd op het
hoofdgebouw'.

Het bovenstaande lezende denk je toch dat dat prima regels zijn
waaraan een welstandscommissie zich zou kunnen conformeren.
Echter, het lijkt er op dat de welstandscommissie van de gemeente
Renkum daar weinig boodschap aan heeft. Ondanks dat daar
uitgebreid bezwaar tegen werd gemaakt, wordt Heveadorp sinds
enige tijd gesierd met een blikken puist waarbij zeker geen gebruik
is gemaakt van bovengenoemde uitgangspunten.

Onlangs vond een informatiebijeenkomst plaats, met als onderwerp
Dunolaan. Ook het huis dat de fam Wernsen lange tijd bewoonde
staat leeg sinds zij verhuisden naar het Beekdal. lnmiddels zijn
beiden overleden en worden geen activiteiten waargenomen.
Het is al weer een tijd geleden dat ik in een nieuwsblad las dat
ultbrelding in Heveadorp niet verder mogelijk is. Maar velen weten
dat destijds gedane toezeggingen met een pennenstreek ongedaan
kunnen worden gemaakt, daar zijn voorbeelden van te over.

Dus Heveanen, laten we alert blijven. lk houd me aanbevolen om
onverwachte ontwikkelingen van u te vernemenl

Gisteren kreeg ik de uitnodiging voor het dorpsfeest in de bus.
Voordien hadden zich al vier jeugdige teams opgegeven voor de
competitie Jeu de Boule!!! lk hoop dat dat voorbeeld door de
ouderen wordt gevolgd. Ik vind de plannen die door de
activiteitencommissie zijn vorm gegeven ambitieus en denk dat we,
mede door de medewering van de fam Halink, een spetterend
dorpsfeest tegemoet gaan . Alleen de weergoden nog even vragen
om hun medewerking.

Wil en ikzijn al een dag of 15 metvakantie naar Portugal geweest.
Ja dank u, we hebben het uitermate naar onze zin gehad en zijn
aardig gebruind teruggekeerd op onze basis. Wij wensen alle
Heveanen die boze plannen beramen of hebben beraamd, dat zij
ook mogen genieten van een welverdiende vakantie en in
gezondheld weer in Heveadorp mogen neerstrijken. lk denk dat de
redactie van het Heveaantje uitziet naar Heveanen die ons via het
Heveaantje van hun vakantiebelevenissen laten vernemen.

Dit jaar zal ik, met 47.000 mede-wandelaars, voor de 5u keer de
Nijmeegse vierdaagse lopen. Op dit moment heb ik al 250 km in de
benen ter voorbereiding. Nieuw is dat ik een aantal weken geleden
via omroep Gelderland een oproep vernam waarin zij medewerkers
vroegen die zouden willen fungeren als correspondent. Vorige week
ben ik op een info bijeenkomst geweest. Daar werd duidelijk dat
omroep Gelderland graag de verhalen van wandelaars wil horen,
die dan ook (vaak live) worden uitgezonden. Uitgerust met de
nodige reclame attributen zal ook ik mij (met 40 mede



correspondenten) tussen het wandellegioen op pad begeven en
wellicht kunt u mij eén van die dagen via omroep Gelderland
verslag doen van mijn wedervaren. Dus (zonder reclame te maken)
luisteren! Wellicht tot hoors!

Het ga u goed,
Jaap Bunschoten.

Rommelmarkt op 26 juni

Zoals vorig jaar al is aangekondigd, wordt ook dit jaar weer aan
iedereen de mogelijkheid geboden overbodige spullen en spulletjes
op het speelveld te verkopen. 't Heveaantje vraagt hiervoor blj de
gemeente een vergunning aan, de rest is aan u!

De rommelmarkt wordt dit jaar gehouden op 26 juni, de dag van het
dorpsfeest. Van 10.00 tot 14.00 uur kan iedereen die dat wil een
tafel neerzetten of een kleedje spreiden op het Speelveld. U mag te
koop aanbieden wat u maar wilt - huishoudelijke artikelen, boeken,
kleding, planten, zelfgebakken lekkernijen enz. - zolang u alle
onverkochte zaken aan het eind van de markt maar weer mee naar
huis neemt. Er ztln geen speciale vuilcontainers aanwezig en
Iater op de middag wordt de jeu de boules-flnale gehouden, dus het
is in ieders belang dat het veld dan weer leeg is.

Vorig jaar speelden de weersvoorspellingen en de nieuwheid van
het geheel ongetwijfeld een rol bij de betrekkelijk bescheiden
opkomst van zowel deelnemers als bezoekers. Wij zullen nu wat
meer publiciteit aan het geheel geven en hopen dat u in grote(re)
getale zult meedoen.

De redactie wenst iedereen alvast goede verkoop toe.
Anneke Leenhouts

26 juni..........U komttoch ook?

Heel Heveadorp heeft 'em in de bus gekregen: de uitnodiging voor
het dorpsfeest 'nieuwe stijl'. En met deze nieuwe locatie kan het
haast niet anders dan gezellig worden, we verwachten dus veel
Heveanen te zien op 26 juni. Aan het weer hoeft het in ieder geval
niet meer te llggen, we zltten dit jaar overdekt in De Valkenier.

Zelf heb ik al diverse malen gegeten bij de De Valkenier, en als de
barbecue net zo goed is als het eten van de kaart dan ga ik die
avond zeker niet zelf koken.

Ook dit jaar zlln er natuurlijk weer de traditionele jeu de boules
wedstrijden, waarvan de finales op 26 juni worden gespeeld vanaf
16.15 op het Heveaveld. Wie zal dit jaar met de wisselbeker naar
huis gaan? lk ga zeker een gooi doen naar de titel....en u? Ook
enthousiaste supporters zrjn zeer welkom op de speelavonden.
Echt, voor gezellige zomeravonden bij een jeu de boules-baan in
een klein dorpje hoeft u niet meer naar Zuid-Frankrijk.

Vanaf 18:00 begint de barbecue in De Valkenier en de bar is dan
ook al geopend. Alle consumpties voor 1 euro en eten voor 6 euro,
waar vindt je dat nog in deze dure tijden?
Om 20:00 gaat het feest beginnen. Muziek is er van Celebration,
dus u kunt zich weer uitleven op de dansvloer tot middernacht.
Tussendoor zal ook de officiële uitreiking van de jeu de boules
wisselbeker nog plaatsvinden.

De redactie van het Heveaantje heeft nog één verzoek aan heel
Heveadorp. Op 26 juni is het feest in het dorp, en er zijn een hoop
mensen die in de loop der jaren diverse Heveadorp artikelen
hebben verzameld. Graag zouden wij op onze eigen dorpsfeestdag
zo veel mogelijk hiervan terugzien. Dus: hebt u een Heveadorp-
vlag? Hang deze op! Hebt u een shirt? Dragen! Alle verdere
creativiteit en huisvlijt zien wij met nieuwsgierigheid tegemoet. Wj
rekenen op u.

Tot ziens op 26 juni!
Marnie van Oosterwijk
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Baby Bulletin

Wi1 zijn ontzettend blij en gelukkig met de
aeboorte van onze dochter en zus

op woensdag 12 me 2A04 om .12 
54 uur

We noenren haar

Bemco, Nancy en Jordy Kruissink
Mrr lL.lenlaan 23

6865 V[ Heveadorp
TeT. (026) 333 34 37

Juna en Nancy rusten van 12.00 tot 15.00 uur
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Zi) is 52 c-,-. lang
en weegï 4940 grcw

RoL,, Chrisiel en Mariel<e
Ro^.^L-,^p . Gek"ld.,

ZuideÀaan 19
6865Vl< l-leveado"p
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Wubbo Mossing Holsteijn
&

Shirley Kapel
lng. Munterlaan 46
6865 TE Heveadorp
Tel.: 026 - 7275234

Geboren op 19 april 2004
om 07.00 uur

Leuk als je wilt komen,
maar bel even van tevorenl

.it,l



Via ons dorpsblad, 't Heveaantje, wil de Oranje-
vereniging Doorwerth-Heveadorp zich even aan u
voorstellen.

ln 2005 ls het al weer 60 jaar geleden dat deze vereniging werd
opgericht. Het bestuur bestaat uit 8 leden, die zich vanaf oktober tot
mei inzetten om allerlei activiteiten te organiseren en deze goed te
laten verlopen.

Waarschijnlijk zijn tal van activiteiten niet bij u bekend. Vandaar dat
wij ons via 't Heveaantje nader aan u voorstellen.

Het herdenkingsmonument aan de Van der Molenalle krijgt ieder
jaar een opknapbeurt, waar o.a. door de kinderen van de
Rehobothschool aan meegewerkt wordt. Zo zijn er dit jaar weer
1500 bollen geplant blj dit monument. Let u er eens op tijdens de
herdenkingsbijeenkomst op 4 mei.

Ook wordt ieder jaar via de scholen te Doorwerth een
tekenwedstrijd en lampionoptocht georganiseerd ter ere van de
verjaardag van onze Koningin. Deze tekeningen worden verzonden
en onze Koningin laat dan ook ieder jaar weer via een
bedankkaartje weten deze tekeningen zeer te waarderen.

Wij waren ook aanwezig bij het planten van de prinses
Amaliaboom, waar de Oranjevereniging een bijdrage aan geleverd
heeft. Al enkele jaren wordt aan de Bentincklaan door de
Oranjevereniging Doorwerth-Heveadorp een kleine kermis
georganiseerd, die goed bezocht wordt en een welkome financiële
aanvulling van de verenigingskas vormt.

De organisatie van de festiviteiten op Koninginnedag vraagt
natuurlijk de meeste aandacht van de Oranjevereniging. Enkele
actiepunten waar men al mee aan de slag gaat vanaf oktober zijn:
bestellen van de spelletjes, benaderen vrijwilligers, adverteerders
en donateurs, klaarmaken ledenlijst, acceptgirokaarten en
spelletjeskaarten, samenstellen en verspreiding van het
Oranjeboekje, regelen podium (kar) en prijzen 21-spel, bestellen

van saté en popcornmachine, het regelen van de
stroomvoorziening, afualbakken en dranghekken, vergunningen
aanvragen voor het gebruik van het grasveld en het afsteken van
vuurwerk, politie en brandweer inlichten; muziek en drumbands
regelen, en niet te vergeten een uitnodiging zenden naat onze
burgemeester om zowel op Koninginnedag als op 4 mei aanwezig
te willen zijn.

Wanneer iedereen op 30 april het feestterrein verlaat, zijn de
vrijwilligers nog enkele uren bezig om alles op te ruimen en te
zorgen dat er om 22.00 uur weer vuurwerk afgestoken kan worden.
Ook vergeten wij niet om regelmatig de kranten te informeren over
onze activiteiten.

Zoals u ziet, is onze Oranjevereniging een actieve vereniging, waar
de bestuursleden mei plezier en inzet regelmatig bij elkaar komen
om er voor jong en oud ieder jaar weer leuke, gezellige activiteiten
van te maken. Onze Algemene Ledenvergadering wordt gehouden
in maart en worden o.a. de financiële zaken besproken. Slechts
10o/o van de inkomsten komt vanuit de gemeente, dus u begrijpt dat
uw bijdragen van het grootste belang zijn (zeker nadat in 2003 bijna
de gehele dag letterlijk 'in het water' viel).

Mocht u nog interesse hebben in een bestuursfunctie, meldt u dan
aan via het secretariaat van de Oranjevereniging Doorwerth-
Heveadorp. Els Hoosemans, Schefferlaan 11, tel: 026-3336234

Met vriendelijke groet,
Els Hoosemans

Gezocht.
Lieve, flexibele, ervaren en niet rokende oppas/schoonmaakster.

Dagen en tijden in overleg.
Bel naar Wubbo en Shirlev oo tel : 026 - 323 62 34



De Kiekjestrommel

Seelbeeckschool aan de Middenlaan, 30er jaren

i0

ir ,,',,.;'ii,, ,

De Valkenier, t 1940
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balterrein aan de Beeklaan, waar thans nieuwbouw en
stuintjes zijn, 20er jaren
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Mozartlaan 66
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Amsterdomseweg t26,6814 GJ Arnhem
Tel.: 0?6 - 4455220 Fax:026 - 4455085

E-moi I : ornhem@henribloem.nl

Voor kwoliteitswijnen vonof € 3,50.
Porkeergelegenheid voor de deur, moor:

in Heveodorpbezorgen wij grotis bij u thuis.
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Weverstraat 13
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Telefoon 026 - 333 35 35

Herenstraat 25
3911 JB Rhenen
Telefoon 03 1 7 - 61 64 02
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fk ben Loeco, ol 5 joor, en mocht met omo Bouwmon mee naar de
pooseieren zoektocht op de Duno.

We woren met heel erg veel kindjes in een longe rij vanuit de speeltuin
ochter een mevrouw enmeneet oon die dewegwezen.Dehelelonge
slinger liep noor de Duno en net voor het grote veld moesten we even
wochten bij het lint tot iedereen er wos.

We mochten wel 10 eitjes zoeken, het iint werd doorgeknipt en weg
waren we met z'n ollen speunen noor eitjes in het gros.

Heel sponnend, sommige logen verscholen in een klein kuiltje en sommige
kon je mokkelijk zien, wont de zon scheen etop en dan kon je dekleuren
zien schitteren"
Doorno kon je bij een lieve pooshaas een gtoot ei holen en die mochten we
onder genot van een gloosje limonode goanversieren. fk vond mijn ei heel
mooi geworden en dot vond de poashoos ook. ïoen kregen olle kindjes
voor hun versierde ei ook nog eens een codeoutje toel

fk heb het zo leuk gevonden dot ik oma vroeg of ik niet bij hoor kon
blijven wonen, ze doen hier ollemool leuke dingenl? Heloos dot ging niet,
moor logeren af entoewos geenprobleem,zei ze.

Hebbenjullie ook allemool zo genoten? Nou ik wel, en via dit verhooltje
wilde ik dehelpers een pluim loe sleken, geweldig gedoan ik vond het
geweldig, donk je wel hoorl

Groetjes von Loeco Nogelkerke

(kleinkind von de fom. Bouwmon, fr. Munterloon 12)
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Het paaseieren rapen op de Duno was dit jaar ook weer een groot
succes. Maar liefst 60 kinderen en kleinkinderen hadden zich
aangemeld. De paashaas - in wel zeer jonge uitvoering _ liet zich
niet van de wijs brengen door alle drukte en zorgde dat ieder kind
een ei kreeg. Voor de kinderen was er limonade en voor de
(groot)ouders koffie en thee met paasbrood. We hopen dat alles
volgend jaar weer zo goed en zonnig verloopt.

I l.il',



De column van Christina

Het benul van honden

Vaak lopen wij samen of ik alleen over de Duno, de Hunneschans,
langs de Westerbouwing en door de bossen richting Oosterbeek.
En natuurlijk trekken we op zonnige weekenddagen naar het
Planken Wambuis, de Wolfhezer hei en de Ginkelse hei. Overal is
het anders maar overal valt mij hetzelfde fénomeen op; namelijk de
communicatie tussen baas en hond.

De meeste honden lopen los en velen onder hen zijn speels,
enthousiast en mensvriendelijk. Kennelijk vinden ze het leuk om
een tegenligger of natuurgenieter blij te begroeten en tegen hem op
te springen. Mij overkomt dat regelmatig en ik vindt dat best
gezellig. Voor mij voelt dat als een herkenning, zoiets van. 'hee,
leuk dat jij er ook bent'. lk heb dan ook het gevoel dat de
desbetreffende hond mij aardig vind en daar ben ik blij mee.

Enkele hondeneigenaren gaan hler soepeltjes mee om en voelen
kennelijk aan wie er wel en wie er niet van het honden
enthousiasme gediend is. Maar veel hondeneigenaren vinden dat
gespring vervelend en berispen hun viervoeter vriendelijk, duidelijk
of streng en heel enkel zelfs agressief. Grappig vind ik de heie
volzinnen die worden gebruikt zoals: 'Sebas niet op het fietspad
lopen en blijf laag, ja niet springen Sebas, je weet dat je niet
springen mag', of ' blijf laag Boris, verdomme Boris hoe vaak heb ik
je dat niet gezegd, BLIJF LAAG'. Of de eigenaar die zenuwachtig
achter zijn hond aanrent, een hoop mompelt en het dier als een
tijger probeert te bespringen om hem weer aan de riem te doen.
Allerlei versies kom je tegen.

Nu vroeg ik mij altijd al af: 'wat verstaan en begrijpen die honden
van die prachtige volzinnen?' Of zijn sommige votzinnen er meer
om de tegenligger te laten merken dat je als eigenaar je best doet
om je hond laag te houden? Er zullen meerdere versies zijn.

I lierbil moet ik denken aan een lezing die we onlangs bljgewoond
hr-.[rbt,.n op de Wageningse universiteit van proÍ" Van Hooff wiens
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ouders de directie voerden over het Burgers Dierenpark toen hij
geboren werd. Jan van Hooff studeerde biologie in Utrecht en
Oxford en was tot 2001 verbonden aan de Universiteit van Utrecht
als hoogleraar in de Gedragsbiologie.

De lezing ging over'Kunnen dieren kennen', oftewel hebben ze ook
kennis over de voorstelling van anderen? Weten ze wat andere
dieren willen en weten? En wat weten ze over mensen en over
zichzel'f?

De lezing was bijzonder interessant en er werden veel onderzoeken
en tests uitgelegd. Zo ook van het beroemde Duitse paard rond
1900 'Kluger Hans' genaamd. Dit paard kon rekenen, tot tien
optellen, aftrekken en vermenigvuldigen. En het gaí antwoord door
met zijn hoef op de grond te schrapen.
Zo waren er meer opmerkelijke dingen, maar ook werd in veel
gevallen duidelijk dat het meeste op aangeleerd gedrag berustte.
Prof. Van Hoof had het dan ook over het 'benul' van dieren. Hebben
ze enig benul van wat ze doen of wat ze laten? Het bleek dat
enkele aapsoorten heel wat in de smiezen hadden en slimmer
waren dan dat de ondezoekers dachten.

En dan kom ik weer terug op de hondenbezitters en hun honden.
Hebben deze honden er enig benul van waarom ze'laag' moeten
blijven. Of snappen ze er niets van en proberen ze toch maar af en
toe hun baasje te gehoorzamen? lk heb zelf meer het idee dat ze
het niet begrijpen. Ze zijn lmmers enthousiast, willen spelen of
kennismaken of in het allerergste geval willen ze bijten maar dan
willen ze toch ook iets. Het is gewoon iets wat in hun natuur zit en
misschien hoeven ze het ook niet te snappen. En menig baasje zal
zeggen: 'als ze maar gewoon luisteren'.

Bij onze poes vraag ik me trouwens ook vaak af: 'heeft zrj hier enig
benul van of wat is dit? Bijvoorbeeld rond etenstijd. Als ik ga koken
krijgt zij altljd vlees. Verwachtingsvol gaat ze dan voor de koelkast
zitten en zodra ik de pannen tevoorschijn haal krijgt zi1 haar maaltje.
Smaakvol peuzelt ze het dan op maar een kwartier later gaat ze
rustig weer voor de koelkast zitten en kijkt me opnieuw met dat
schuine en vragende koppie aan.
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ls dit nou slimmigheid, dommigheid of vergeetachtigheid? Ik heb
haar trouwens nog nooit twee keer achter elkaar vleeJgegeven.
's Avonds rond 23.00 uur loopt ze onrustig op en neer. óan is het
langzaam bedtijd voor ons (vind ze, de tijd loopt namelijk ook nog
wel eens uit) en dan gaan we nog wandelen met haàr. Op dat
wandelen is ze zeer gesteld en we mogen haar dan ook nooit
teleurstellen. ls dit conditionering of heeft ze er echt benul van?

Prof Van Hooff had trouwens geen eensluidend antwoord op al
deze vragen en ondanks al het onderzoek is er een heleboel wat
men nog niet weet over dieren.

Zo'n lezing is beslist een aanrader voor dier- en natuurliefhebbers.
Vanaf begin oktober gaan er weer nieuwe lezingen van start. Ze
worden georganiseerd door het Natuurwetenschappelijk
Gezelschap Wageningen en gegeven aan de Universiteit aldaar.

Wie weet wel tot ziens?

Christina Moormann
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Zo moet het dus, of toch niet: een ,lage, hond

NATUURSCHOON OF COMPOSTHOOP

In het verleden heb ik er ook al eens over geschreven, maar na 1 1

jaar moet het me toch weer van het hart. Al meer dan 40 jaar zwefi
ik door de bossen bij de Duno en voor mij is dit natuurschoon geen
dag hetzelfde. lk wist, net als elke andere Hevaanse longen, elke
kastanjeboom in het bos te vinden. De grootste kastanjeÀ vonden
we altijd langs de Dunolaan achter de ,fabriek,. De fabriek is er
allang niet meer en er zijn mooie woningen voor in de plaats
gekomen. ln het begin vond ik het maar niks al die woningen maar
in de loop der tijd begreep ik wel dat niet alreen oude HevJanen het
recht hebben om op zo'n unieke plek te wonen. lk kan me goed
voorstellen dat mensen, waar dan ook vandaan, hier willen wonèn.

wat ik echter niet begrijp is dat als je zo dicht bij het bos wilt of gaat
wonen dit bos behalve als natuurschoon ook als composthoop iiet.
Dit geldt natuurlijk maar voor een zeer klein gedeelte van de
bewoners onder ons.

Elk voorjaar als ik over de Dunolaan loop vanaf de Rijnlaan tot aan
de plaats waar Huis ter Aa op de Dunolaan uitkomt zie ik weer
hetzelfde. Hopen tuinafual welke in het bos worden gedumpt. Als de
tuin weer mooi gemaakt moet worden vinden de overtollige planten,
coniferen, onkruid etc. hun weg weer naar het bos. Misschien
denken de daders dat er toch geen kwaad in zit. Tuinafual is groen,
het bos is groen dus wat kan dat nu voor kwaad.

Ten eerste hoort tuinafual niet in de natuur maar in een
afualcontainer of compostvat. Doordat zaden van tuinafval zich
verspreiden krijg je een soort Flora-vervalsing, d.w.z. er komen
planten in de natuur die hier helemaal niet thuishoren. Vaak zijn het
ook nog planten die zich in een razend tempo vermeerderen.
Doordat er weer andere soorten insecten op af komen komen daar
ook weer andere soorten vogels en dieren op af en dat leidt weer
tot Fauna-vervalsing. Om maar niet te spreken van coniferen en
overtollige sparren (kerstbomen). Die verteren niet in een paar jaar
en blijven dus heel lang liggen.



Nu leven wij in de meest gunstige gemeente voor wat betreft
afvalinzameling. Kennen andere gemeenten dure tarieven voor het
ophalen en/of het aanbieden bij een kringloopstation van alle
soorten afval. ln onze gemeente is het GRATIS" Het enige dat je
hoeft te doen is naar de service-lijn te bellen (334g1S0) voor eón
ophaal-afspraak of het afuar zelf naar de Veentjesbrug te Heelsum
te brengen. Kleine moeite zou ik zo zeggen. Voor sommigen toch
nog teveel moeite. Dat sommige mensen druk, druk, druk zijn
begrijp ik, maar daar hebben ze vaak zelf voor gekozen. Toch is hbt
maar een kleine moeite om het anders op te lossen lk wil daarom
toch een dringend beroep doen op een ieder die het aangaat.

GOOI UW TUINAFVAL NIET MEER IN HET BOS

Het hoort hier niet thuis en bovendien kunt u er een boete voor
krijgen, als u betrapt wordt. De bossen rond Heveadorp zijn van de
gemeente en langs de Dunolaan van het Geldersch Landschap. Dit
houdt in dat u in deze bossen te gast bent. U behoort u daar ook als
gast te gedragen. De medewerkers van deze stichting hebben echt
wel iets anders te doen dan andermans troep opruimen. Uiteraard
ga ik er van uit dat niemand kwaadwillend is en vaak uit
onwetendheid handelt. Heveadorp en zijn omgeving is prachtig,
laten we dat vooral zo houden. En zoals ik .l 1 jaar geleden ooï
schreef. 'Wie de schoen past trekke hem aan,.

Klein digitaal leed

Toen de redactie eind vorig jaar besloot een digitale camera aan te
schaffen, dacht ik in mijn onwetendheid dat hiermee een eind was
gekomen aan alle complicaties met betrekking tot foto,s voor ,t

Heveaantje zoals tijdig ontwikkelde Íilmpjes, bruikleen van
andermans foto's en bereidwilligheid van collega's om dit alles te
scannen.

Echter, een digitale camera, hoe leuk verder ook, blijkt weer een
hele serie eigen problemen te genereren, Zo is met name de opslag
van foto's een probleem gebleken. Opnamen van het vijftigste
verjaardagsfeest van Roëll Jaliens werden door de volgende
gebruiker van de camera gewist in de veronderstelling dat deze al
overgeheveld waren naar een computerbestand. Onze excuses nog
hiervoor. Aan de andere kant waren eenmaal opgeslagen foto,s ook
niet veilig, tenminste niet op een laptop die zodanig door een virus
was getroffen dat het gehele Windows-gedeelte vernieuwd moest
worden. Voor de Paasfoto's moesten we dus alsnog de oude
vertrouwde route volgen. We hopen echter dat we de kinderziektes
zo langzamerhand gehad hebben. Onderstaande foto van het
pontje komt trouwens van het lnternet.

Anneke Leenhouts

Ramon Berlauwt

TE KOOP

Oude Berg/mammoetskelter. ls
wel 1 van de eerste met een
houten zitting En een metalen
stuLrr. Vraagprijs 60,- euro
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BLOM/WDM houdt Commissie
Leefomgeving de spiegel voor

De Commissie Leefomgeving heeft op haar vergadering van 13
april jl. de voorzitter van de Stichting Bewust Leren Omgaan met
het Milieu(BLOM) en de Werkgroep Duuzame Maatschappij
(WDM) uitgenodigd zijn visie te geven op de Duurzaamheidsspiegei
Renkum. lnleidend merkt hij op dat het hoog tijd wordt dat àe
Commissie Leefomgeving reageert op datgene wat BLOMA//DM
het afgelopen jaar, in praktische en strategische zin, al heeft
aangedragen; dat de oorverdovende stilte van de commissie nu
moet worden doorbroken. Naast de gesignaleerde tekortkomingen
bij de opzet van de gemeentelijke Milieunota 2002-2006 wijst het
ontbreken van jaarplannen en rapportages naar aanleiding van de
realisatie daarvan dat gemaakte afspraken, zelfs op hoofdlijnen,
niet worden nagekomen. De raad wordt onvoldoende geïnformeerd
en overvallen door externe noodklokken zoals de kritische reacties
van de Provincie en VROM op het handhavingsbeleid of door
plotseling opkomende financiële problemen zoals bij de
afualinzameling en meest recentelijk bij de grondexploitatie. De
signalen bij de financiële tekorten dat 'bepaalde ontwikkelingen
onomkeerbaar' en dat 'geldgenerende projecten nodig, zullen zijn,
wijzen in de richting van een geïntensiveerde ad hoc cultuur. Het
meewegen in het beleid van de inbreng van de betrokken burger,
van ecologische en sociale aspecten en van het belang van de
speerpunten van een Duurzaam Renkum dreigen zo nog verder op
het tweede plan te raken; het beleidsmatig ad hoc voortmodderen
zal hiermee nog ernstiger vormen aannemen.

De prioriteit voor het inslaan van de weg naar een Duurzaam
Renkum is dan ook groter dan ooit. ln haar Startnotitie Duurzaam
Renkum onderscheid BLOMA/VDM vier hoofdtaken dÍe nu snel
moeten worden opgepakt:
(1) Renkumse gemeenschap maak duidelijk waar uw lange termijn
prioriteiten liggen en leg dit vast in een legiileme toekomstvisie
2020. (2) Raad geef in uw beleidsvisie aan hoe aan die Renkumse
prioriteiten in uw zittingsperiode op hoofdlijnen en op duurzame
wijze gestalte moet worden gegeven. (3) College geef in uw

Strategisch Plan en de uitvoering daarvan weer hoe u in uw
zittingsperiode aan de Beleidsvisie van de Raad op hoofdlijnen, op
kwantitatief controleerbare wijze gestalte geeft en Raad ga na of dit
ook gebeurt" Tenslotte (4) Ambtelijke organisatie geef in een
volledig, voortschrijdend jaarlijks uitvoeringsplan en rapportage
weer hoe u aan de Collegestrategie op kwantitatief controleerbare
wijze uitvoering geeft en College controleer dit.

Een belangrijke recente ontwikkeling is de gemeentelijke Denktank
waarin BLOMA/íDM zitting heeft om met voortvarendheid bij te
dragen aan het ontstaan van een betekenisvolle Toekomstvisie
2020 in het najaar van 2004 zodat taak 1 snel en naar behoren
wordt vervuld.
De meest concrete geplande BLOMA/VDM actie is verder de viering
van een 'Duurzaamheidsdag Renkum' op l8/19 juni 2004. Het plan
omvat een platformdiscussie op de avond van 18 juni in de
Raadszaal gevolgd op 19 juni door een enigszins ludieke
kennismaking van burgers met duurzaamheidsprojecten en
duurzaamheidsaspecten van de samenleving in Renkum.
ln de platformdiscussie zullen afgevaardigden van het Renkums
bedrijfsleven en betrokken burgers tezamen met vertegen-
woordigers van Raad, College, politiek en uitvoerders van beleid
hun licht laten schijnen op de Renkumse duuzaamheidsvragen.
Tesamen met de uitkomsten van de Toekomstvisie moeten de
conclusies van de platformdiscussie leiden tot de opstelling van een
voorlopige beleidsvisie Duurzaam Renkum waarmee taak 2 uit de
Startnotitie kan worden voltooid en voor taak 3 de weg geplaveid is.

De unanieme instemming van de Commissie met de viering van de
Duurzaamheidsdag en de intentie om de conclusies van de
platformdiscussie serieus mee te nemen in het beleid vormde het
belangrijkste deel van het BLOM/WDM optreden. Dankzij deze
Instemming kan Renkum nu concreet verder op de weg naar
duurzaamheid !

Sjef Lan gerwerf, voorzitter BLOMA/I/DM.
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Parliculieren:

Ook voor u verzorqen wr; rangitirn inkrlntsten-
belc:ting eD vernlogÈnsbeltsting.

Cardanuslaan ;í0, 6865 HK DOORWERTH
Tel.: (026) 339 03 09 Fax: (026) 339 0t 29

YanaÍ 12 mei is op een aantal plaatsen in de gemeente Renkum de
nieuwe BLOM- Wijzer van St. Milieugroep BLOM te verkrijgen. Dit
handige "boekwerkje" geeft op alfabetische volgordè hoe
overbodige spullen een tweede leven kunnen krijgen.

Deze tot mei 2004 bijgewerkte wijzer heeft weer een aantal
wijzigingen en aanvullingen t.o.v het vorige exemplaar. Geheel
nieuw is de achterkant, waar ruimte vrijgemaakt is voor tips en
interessante websites. De bedoeling is om deze pagina ook steeds
actueel te houden. BLOM houdt zich dan ook aanbevolen voor
nieuwe suggesties. Tips kunnen bij M. van Dijk telefonisch
doorgegeven worden (026-3340080) of via
m.e.l. k.vandijk@consunet.nl.

De BLOM- Wijzer is gratis verkrijgbaar in het Gemeentehuis, WV,
de bibliotheek en de Hergebruikwinkel "De Dames,, op de Jhr. N.
Van Rosenthalweg 71 alle in Oosterbeek. Ook in de bibliotheken in
Renkum en Doorwerth zullen exemplaren beschikbaar zijn.
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=,-A Engelsing Makelaars'q. IT MEESTE IN HUIS

- Het grootste aanbod in de gemeente Renkum en Arnhem-Noord
- Een eigen magazine "Engetsing Exclusief"
- 3 vestigingen
- Zeer druk bezochte internetsite
- Een eigen maandelijkse Woningkrant
- Het grootst aantal kopers in portefeuitle
- lnteractieve showroom (ca. 35om,l
- Eigen internet-makelaar
- Lid van landelijk netwerk Dynamis
- Veel persoonlijke aandacht door specialisten in iedere regio

Bezoek ons kantoor in Oosterbeek aan de Utrechtseweg 110.
Tevens vestigingen in Arnhem-Centrum en Arnhem-Zuii.
Op werkdagen geopend van B;3O tot 17:30 uur.
Vestiging Arnhem-Centrum is tevens op zaterdag geopend
van 11:OO tot i 5:00 uur.

www.engelsing.n I
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dan naar.
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Schefferlaan l2
Heveadorp

Tel' 026 - 3341685

* gratis proefles!!

vrRt'JEll ut'I tl0ËïEll
u'nflom*nf VAN ttER'

- Gbor.;0CCO,*,,ru
Jochie [lCK$í: 

HELToFoRM

nEttoe MrpHrSr0t{

llr${tffiril Aol/lstRtil u I

À.v.d.V4to

rrldocfrpyrmortlrrr 10-11 1sl.3111120

DOORTTERTH
Schoenmakail-rackels beEannen-schaatsen

Parkeren voor d€ &ur - maandags giesloten.


