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Beste Heveanen,

In de laatste editie hebben \{ij u verzocht om eens uv
vakantle ervaring in eigen omgeving op papier te zet-
ten. Het leek ons als redactie een leuk idee om andere
bevoners te laten meegenieten van hetgeen onze mooie
omgeving biedt.
Blijkbaar zijn rrallerr Heveanen naar andere bestemmingen
vertrokken, vant vij hebben geen enkel-e reactie mogen
ontvangen. Naar onze mening vas Heveadorp in de zomer
toch niet te vergelijken met een verlaten dorp.
Helaas vellicht sprak het onder\^/erp u toch niet zo aan.
Vij proberen a1s redactie middels een thema u slechts
een handvat te reiken \,/aarmee u vellicht op een idee
gebracht vordt.
Het is natuurlijk niet verplicht om alleen daarover te
schrijven. Iíe zijn blij met e1k stukje kopij vat ve van
u kunnen ontvangen.
Misschien vilt u nog reageren op ons dorpsfeest. Laat
eens horen vat u ervan vond en of zo'n feest voor her-
haling vatbaar is. Er zijn diverse artikelen en foto's
over het feest binnengekomen; zoveel zel-fs, dat ve in
het volgende Heveaantje er nog enige bladzijden aan
kunnen vijden.
Nogmaals met het Heveaantje bereikt u alle dorpsgeno-
ten. Uv verhaal vordt gelezen. Wij rekenen op u, veel
succes !

De redaktie

Voensdag L november. Drie
mannen begeven zich in
ochtendnevel gehuld rich-
ting Arnhem voor een af_
spraak met notaris Rib-
bers.
Na ui t de mond van de no-
taris te mogen vernemen
dat het ons aIs typische
nederlanders \^reer eens is
gelukt om in een kleine
Ieefgemeenschap als Hevea-
dorp opnieuw een vereni-
ging het levenslicht te
Iaten aanschouven, vordt
overgegaan tot de reden
van het bezoek, namelijk
de formel-e oprichting van
de Bevonersvereniging
Heveadorp. Dat inherent
aan deze daad ook de op-
heffing van de drie be-
staande belangenverenigin-
gen een gegeven is, onder-
streept het belang van de
nieuve bevonersvereniging
voor geheel Heveadorp. Met
name op het punt van de
gezamenlijke belangenbe-
hartiging zovel binnen als

ook buiten Heveadorp Iigt
een wezenlijke taak voor
de nieuve vereniging weg-
gelegd.

Resulteerde de opheffing
van de 'roude" verenigingen
in een niet onaanzienlijke
financiëIe injectie voor
de festiviteiten velke in
de veek van 23 september
j 1. konden plaatsvinden,
de nieuve vereniging zag
zich vanaf haar start in
september geplaatst voor
het probleem van een lege
kas en een ledenbestand
dat vooralsnog slechts
bestond uit de 9 oprich-
tende bestuursleden. De
subsidie-aanvraag, nog
ingediend door het oude
koepeloverleg, kvam als
gevolg van de gehanteerde
constructie niet voor op
de lijst van ingediende
subsidie-aanvragen, zoals
de gemeente Renkum die
hanteert. 0ndanks een aan-
vullend schrij ven vanui t
de nieuwe vereniging moet
nog maar vorden afgevacht
of de vereniging voor het
komende verenigingsj aar
enige subsidie mag ver-
vachten.
Toch meende het bestuur
niet haar toevlucht te
moeten zoeken in een fors
lidmaatschapsgeld. Aange-
zien de belangenbeharti-
ging van een zo groot mo-
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gelijk aantal Heveanen
j uis t de s terks te troef
van de nieuve vereniging
in haar gesprekken met
bijvoorbeeld de VOF, de
gemeen te, CIíS en ABMN
vormt, werd gekozen voor
een lage contributie. Na
een huis aan huis ver-
spreiding van een aanmel-
dingsformulier, kon tij -
dens een daaropvolgende
rondgang langs alIe huizen
in Heveadorp aI 50 % al-s
Iid vorden genoteerd. In-
mlddels is het ledental
gestegen tot ruim 75 7"

(227 leden). Als gezinslid
hebben zich daarnaast nog
eens 76 personen aange-
meId. Hiermee is het tota-
Ie ledental van de 3'rou-
de" verenigingen inmiddels
gepasseerd. Aangezien nog
niet alle huishoudens per-
soonlijk zijn benaderd, er
daarnaast nog een aantal
tvij felaars zij n en het
aantal pertinente nee-zeg-
gers vooralsnog beperkt
is tot een tiental gezin-
nen, Iijkt de gedachte
gerechtvaardigd dat een
I i dmaa t s chaps percen tage
van 90 Z zeker geen utopie
behoeft te zijn.
Maar oolc in dat geval is
de financië1e posÍ tie zo-
danig, dat indien er voor
het komende verenigings-
jaar geen subsidiegelden
beschikbaar vorden ge-

steld, de vereniging met
een nog grotere zorgvul-
digheid, dan normaliter a1
door een bestuur aan de
dag gelegd moet vorden,
met de beschikbare gelden
zal moeten omspringen. Dit
gegeven vormt voor het
nieuwe bestuur een extra
uitdaging om binnen de
geschetste beperkingen
haar doeIsteIl-ing te kun-
nen realiseren.
Alvorens daadverkelijk met
haar taak en daaraan ge-
koppeld die van de commis-
sies te kunnen aanvangen
dient de nieuve vereniging
het groene li.cht te kri j -
gen van de l-eden. Zoals de
zaken momenteel Iiggen zal-
op dÍnsdagavond 28 novem-
ber a.s. de eerste Algeme-
ne Leden Vergadering van
de nieuve vereniging vor-
den gehouden.
De leden vorden hierover
natuurlijk ook op andere
vijze nog uitvoerig ge-
informeerd. Kandidaatleden
kunnen via ondergetekende
of de andere bestuursleden
de gevenste informatie
eveneens aanvragen.
Ik hoop een groot aantal
van U te mogen vervelkomen
tijdens de aI eerder ge-
noemde Algemene Ledenver-
gadering,

drs. J.L. Mud, Voorzitter
0pr i ch t ingsbes tuur .

Op bezoek biÍ

I.Ie kennen het a}lemaal,
het plekje aan de Rijn aan
de Veerveg waar vissers al_
vroeg in de morgen met of
zonder paraplu hun hengel_
tje uitgooien.

Als het goed \{eer is ver_
schijnen er een hoop re_
creanten met auto, tent,
caravan, tafeltjes en
stoeltjes. Het geeft al
aan dat dit één van de
mooie plekjes is die onze
omgeving kent.
Heeft u er ve1 eens op een
van de bankjes gezeten
kijkend over de Rijn met
al-s aftekening in de verte
de Rijnbrug en de grote

kerk?
Een echt Hol_lands beeld.
Komt dan het pontje aanva_
ren dan komt meteen het
liedje in je op van vroe_ger vanfr schipper mag ik
overvarenrr.
Het verdere verkeer op de

en veer

Rijn geeft daar alleen nog
maar meer romantiek aan.
0p bezoek bij Arie Venne_
kes onze huid ige veerbaas
konen we een hoop meer te
veten over de veerpont.
Dit Drielse veer bestaat
al sinds 1200 zegt Arie enduikt vervolgens in zijn
kast op zoek naar materi-
aaf over de geschiedenis
van de veerpont.
Arie woont met zijn vrouv,

veerbaas
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zoon Patrick en dochter
Paulien in de voonboot te-
genover het tolhuis aan de
FonteinalIee.
In 1966 begon Arie samen
met ziJn vader het veer te
varen. Vanaf 1978 doet hij
dat samen met zijn maat

IIet is een echt mooi-veer-
veer. AIs het regent zíe
je niet veel overvaarders.
Iíandelaars en f ietsers
maken veel gebruik van het
veer. Het ligt ook in een
mooie omgeving, er zijn
dan ook veel mensen die

Er verden zeLfs maandkaar-
ten door de fabriek ver-
strekt. Al rond het jaar
1200 moet hier a1 iets van
een veer zijn geweest. De
gesehiedenis van het
Drielse veer liegt er niet
om.

Het ontstaan
van----Ïet
DïGrsë-ïeer.

De bodemge-
steldheid van
de Overbetuve
in de middel-
eeuwen en nu
Ís een ver-
schil van dag
en nacht. fn
de middeleeu-
wen lraren er
vaak tijden,
dat men de weg
(a1s men van
een veg kon
spreken) niet kon gebrui-
ken, vanÍrege het vater en
de drassige grond, om Elst
te bereiken. DrieI zelf
Iag op de stroomruggrond,
dus een beetje hoger dan
de overslaggrond en de
komgronden.
Dit is de oorzaak geveest
dat het dorp Driel in het
verleden kerkelijk op Oos-
terbeek georiënteerd is
geveest. Het dorp Driel
hoorde in de middeleeuven
tot het Dekenaat Velua.

Bestuurlijk hoorde het tot
het Ambt van Overbetuve.
Het dorp Driel lag aan de
rivier de Rijn en voor die
dagen toen er bijna geen
lregen varen vas het vater
het middel om je snel en
zonder veel moeite te ver-

plaatsen.
Het \{as voor
de Driellena-
ren veel mak-
kelijker om
over de Rijn
naar Ooster-
beek te gaan
dan naar E1st,
\^/ant het kon
gebeuren, vil-
de je naar
Elst gaan, dat
je over de
díjk moest via
Huissen, Bem-
me1, Lent en
dan naar EIst;
voorwaar een

flinke om\{eg.
Later verd het iets makke-
lijker, men kon in Elden
met de trekschuit over de
grift varen. Dit is de
reden geveest dat de men-
sen van Driel die de ker_
kelijken plichten moesten
vervuLlen, dus dopen,
trouuen etc, even naar
Oosterbeek gingen.
0m dit te kunnen doen lag
er bij , t Driel_se veer een
schip, een zogenaamd kerk-
schip, dag en nacht gereed

AAN Hrr DRIEhScHE VEER.

(nur eeÍre ptrotografie van Dr. J. E. Ito]rrouTs.)

André Derksen. een rondje Oosterbeek-
Van maandag tot en met Driel-Heteren-Renkum ma-
vrijdag van 6.30 tot 1-8.00 ken. Ik moet het dus van
uur. 0p zaterdag van 9.00 de toeristen hebben. Dat
tot L8.00 uur en op zondag t/as ve1 anders toen de
van 1"0.00 tot LB.00 uur. Heveafabriek er nog vas;
De zomermaanden zijn de er bestond toen nog een
topmaanden. Ievendig voon-verkverkeer.

voon: - J-n. - EtÀ;LUeri §,---
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:T eventuele gelovigen enor de priester, a" pas_toor, of vice cureit àr".te varenr om de zietq ànde stervende bij te staln]"Hoe lang di t kerkschiogevaren heeft is niet bel
I:19, maar in het j;;,
1548. 

-. verklaarde Hendrick
:l Albert van Oert OO 

-À"
52 jaar oud, zoons van
9":, Sr. de voornaam nietbekend, dat hun vader ..,ndat schip voonde 

"r 
- 

nàiovervaarde.
Dus het ov
schi eddÀ r".;.ïï;ï j k 

s:i
::yy.n lang. rn het 

- j 
"".7460 verd Drie1 een rËi;_

s tand.ige parochie en ,Àra
:l kerkschip overbodig,maar het werd toen r..i_
::h:p. Een pont zoals ri:nu kennen vasdie i; -;,";,ï "iËolisj:
maar voor 1,669 vas er "í:en pont, dit kunnen \,,rel-ezen bi j de verkoop ,;;
-!"! Drielse veer door deN.H. Kerk van OosterbeÀk
?un de stad Arnhem i" Ààïjaar L669.
Het is misschien interes*sant te veten wie de eige_naren \,/aren van het OriéI_se -veer, namelijk de R.K.
f:l\ van oosrerteek, ;.;;1580. Na 1580 de N.H. «ertvan Oosterbeek, stadt Arn_
:", in 1669, Backer ui tuos terbeek in 1846 , ;. f,l. f .Scheffer L9L2, Tervind t

Ni j megen L91"4 , Ri j ks Va_
-ters taat B7O en alslaatste Vennekes.
0m van de huurders enkelete noemen, Gerri tsen,Geurtsen, Jansen, Corne_
l:::"r, lvm.an, Heymericti,KutJes, Sanders, van Lent,Bosch, Busch en Vennekes.(Er zijn er nog veel- meergeveest, maar hiervan isgeen datum bekend).
De zeilpont is afgebeeld
_op een kaart door BernardKempinck getekend in h;ijaar L623.
fn het jaar 1257 is zowelhet veer al-s de tol 

-;;;
Oosterbeek naar Arnhemverplaatst. Maar er i;toch met zekerheid ou".gÀlzet, hoe moesten de oriËI-se mensen anders naar deoverkan t ?

Y"n de pachters stak deheer Gerrit Heymerick metkoq en schouders boven deanderen ui t. De p""ntÀ.
Heymerick lag met iàdereenoverhoop, met de aominÀ"Jan van Gent ui t oriei.met j an en al-Ieman, a;icafe-ruzies in Arnhem tou.Ook aan de heer UiSman zat
::" , 

luchtje, di t ,"g";=
j::ud" m_et vijn, (schàpen

:::_ geïmporreerde 
"i:nglngen bij het Drielieveer voor anker).

fn het jaar tiOg na ver_loop van de pacht van Ààtveer, verliet de heer Hey_l^Ii Ilem f I
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merick het veerhuis, maar
als je de oude actes mag
geloven brak hij , t halve
veerhuis af. Zelfs de
raamluiken kon hij niet
laten hangen, alles nam
hij mee.
Di t vas niet volgens de
pachtcondi tie. De heer
Heymerick verd gelast de
schade te hers tel]en.
Mocht hij in gebreke blij-
ven, dan verd de geleden
schade op hem verhaald.
Schijnbaar had de heer
Heymerick eigendommen lig-
gen bij het Drielse veer,
\,/ant in het land aanvinnen
r/as hi j een handige j on-
B€nr maar bij de Rekenka-
mer kon dit de goedkeuring
niet vegdragen, vant in
1710 verd de heer Heyme-
rick gelast alles vat hij
gemaakt had ter aanvinning
van grond af te breken,
bij gebreke r{aarvan men de
kosten bij hem zou verha*
Ien.
Blijkens taxatie ten be*
hoeve van de reparatie van
het veerhuis in 1762,
blijkt dat het veerhuis
aan een grondige reparatie
toe \{as; zo te lezen vas
het voor afbraak geschikt.
Het veerhuis s tond blij -kens een oude kaart in
1724 aan de Rijnzijde van
de dijk.
Gerri t Heymerick bevoonde
Iater het huis rrAltena[

vat tegenover het veerhuis
stond. 0p een oudere kaart
uit 1649 staat het veer-
huis ook buitendijks gete-
kend met tvee hooibergen
en een ooievaarsnest. 0p
verzoek van H. Sanders,
pachter van het veer in
L822, verden er peilingen
gedaan in de Rijn. Dit vas
nodig omdat ter plaatse
een zandbank \,/as onts taan
in de rivier en de pont
hierdoor niet meer varen
kon; het veer kvam iets
lager te liggen.
Het is misschien leuk te
vermelden, l/at voor veer-
geld er anno 1750 geheven
verd.

Ieder persoon
4 Duyten = 2r5 cent.

Man met gesadeld paard
1-,5 Stuyver= 7,5 cent.

Een 1os paard
1-Stuyver=5cent.

Een coets, cales, charet,
berlijn, of phaeton niet
ter vragt vaerende met ses
paarden bespannen

1-6 Stuyvers = B0 cent.
Een os, koey, of een vin-
ter

1- Stuyver = 5 cent.
Een kalf

4 Duyten = 3 cent.
Ben verken

2 Duyten = 1,5 cent.
Een schaap

2 Duyten = 1,5 cent.
Suygende lammeren en veu*

l-ens met de ouder overge_
bracht !/aren vrij lr"r,
veergeld.
Een ieder imme beijen

2 Duyten = 1,5 cent.
Ambtenaren der stad Arnhem
waren vrijgesteld van
veergeld. Utrechtse, Keul_
se of Hessise vagens varen
voor het Drielse veer ver_
bodenr op straffe van 25
goutgulden boete, de aan_
brenger had hierin zijn
dee1.
Hessekarren !/aren grote
lange bekteedde vagens metgrote huiven bespannen met
3 à 4 paarden. De voerl_ui
met Duitse pijp in de mond
droegen grote verkleurde
flaphoeden met lange blau_
ve kÍel, de HessekÍe1,
hoge Lederen rijgschoenen
met dubbelen zool metÍta-tsentr (grote nagels)
beslagen en grijs linnen
slobkousen.
Het veer verd vroeger ver_
pacht aan de meestbieden_
dS-, tre t ging me t hogen ,elk bod was t\,/ee gulàen,
de gulden à 20 stuivers.
Het schrijven geschiedde
onder een teljoor. Ook
verd bij , t verpaehten een
soort strijkgeld betaald.
De betaling van de huur
van het veer \^ras prompt 1mei. De andere huur vanhuis, boomgaard, veide,
elzenpassen, \fas tr,reemaal
in het jaar namelijk petri

ad Catadram = 22 februari
en St. Martini = 11 novem_
ber. Men pachtte voor 6jaren, maar met goedvinden
kon men er na 3 jaar veer
van af, mits men elkander
een half jaar van te voren
vaarsehuvde. Alle onkosten
!/aren voor de pachter,
zoal-s heini.ngen onderhou_
den ( tuinen) . De veerÍ/eg
onderhouden !/as ook uooi
de paehter. Hij moest zelÍ.
een pont hebben, ook ande_re material_en zoals bocht_
aken, roeiboten, etc. Ook
moesten tvee Borgen ge_
steld vorden ter goedkàu_
ring der stad Arnhem; het
moesten gezeten burgers
zLJn.
Na de verkoop van hetDrielse veer werd de be_
taling a1s volgt geregeld,
er werd duizend gulden
contant betaald, 3500 gu1_
den in obligaties à 5%ja3rs. De opzegging ge_
schiedde door persoonlijke
aanzegging, maar ook door
aancleve en schriftelijk
door de Schout.

Cees Bour,rman.

-10-
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Vijf of zes dorpen in het
groen ???

Nadat ik het stukje van
Villem van de Goor in , t
Heveaantje nr. 7 heb gele-
zen, krijg ik toch de be-
hoefte om hierop te reage-
ren. Bovenstaande vraag
s teIIen is haar beantruoor-
den, maar voor ons is dit
nooi t een vraag geweest.
Ik vil proberen duidelijk
te rnaken lraarom niet.
0p 1 juli 1965 trad ik in
diens t van de rrNV Rubber-
fabrieken Hevea te Hevea-
dorprr volgens een van haar
ontvangen brief dus geves-
tigd in Heveadorp zonder
verdere adresaanduiding.
Het telefoonnummer had,
evenals dat van de bevo-
ners van Heveadorp, het
kengetal 08307, de abon-
neenummers bestonden uit 4
ci j fers en Heveadorp \{as
als zelfstandig dorp opge-
nomen in de telefoongids
van de PTT.
Hevea ging later op in het
Vredestein concern en de
l-aatste officiële brief
die ik van rrVredes tein-
Hevea bv" ontving vermeld-
de in haar briefhoofd nog
aIs adres rÍDunolaan 13,
Heveadorp (HoIland)". Deze
brief is gedateerd 2 juni
1.971 .

0p 5 april L97B r,rerd in de
sporthal te Doorverth door

de gemeente een informa-
tieavond belegd voor -zo-
al-s in het rapport staat
vermeld- " de bevoners van
Heveadorprr.
Ergens tussen 1975 en 1977
verviel het kengetal 08307
en veranderde in 085. Een
brief van 4-1,2-1,975 heeft
a1s adres Dunol-aan 13,
Heveadorp met het tele-
foonnummer 08307-3741. Een
brief van 2 j uni 1,977
heeft hetzelfde adres maar
als telefoonnummer 085-
333741.. Volgens mij stond
Heveadorp nog in 1978 a1s
zodanig in de telefoon-
gids. In een daarna ver-
schenen gids bleek Hevea-
dorp onvindbaar en moesten
\^/e onze tel-ef oonnummers
onder Doorverth zoeken.
Het moet ook omstreeks die
tijd zijn geveest dat \^/e

een briefje in de bus kre-
gen dat met ingang van die
datum als ons adres diende
te lrorden vermeld 6865 VR
DOORVERTH.
Een en ander gebeurde ge-
heel- geruisloos, zonder
dat er sprake vas van een
mededeling, aankondiging
of iets dergelijks. Kenne-
Iijk vonden "officiëleinstanties'r dat, na het
besluit van rubbergigant
Goodrich dat de Heveafa-
brieken dienden te vorden
gesloten, de naam Hevea-
dorp geen recht van be-

staan meer had.
In de Arnhemse Courant van
zaterdag 9 september 1989
lees ik een berichtje dat
gemeentelijke instanties
zullen gaan onderzoeken
velke financiële conse-
quenties de naamsverande*
ring van ons dorp eventu-
eel met zich mee zal bren-
gen.
Bi j rni j n ve ten heef t des-
tijds niemand zich druk
gemaakt velke de financi-
ële consequen t ies \,/aren
van de verdvijning van de
naam Heveadorp.
Best aardig vind ik dat de
naam Heveadorp vel prijkt
op de plaatsnaamborden die
u tegenkomt vanneer u ons
dorp binnenkomt evenal-s
die voorkomt op de borden
van bevegvij zering van de
ANVB.

ZeLf heb ik een aantal
argumenten \^,raarom ik vind
dat de naam Heveadorp veer
in ere moet vorden her-
s teld :

- 0m historische redenen.
(bouven van fabriekshal-
len en voningen tussen
1,91,6 en 1.921. in Hevea-
dorp). Zie rrHeveadorp,
het vedervaren van een
ongevoon dorprr b1z 29 en
30.

- 0mdat gemeentelijke in-
stanties, de Rubberfa-
briek Hevea, Vredestein

e.a. in offÍciële stuk-
ken altijd de naam Heve-
adorp hebben gebruikt.

- Omdat ik vind dat Hevea-
dorp helemaal geen
"wi j Pt' van Doorverth kan
vorden genoemd.

- Omdat het ontstaan van
ons dorp en de relatie
rubberfabriek Hevea met
de naam Heveadorp rede-
nen zijn om de naam He-
veadorp te behouden.

- Omdat Heveadorp een ge-
heel eigen lokatie is.

- Omdat een mooi dorp in
een praehtige omgeving
het verdient om bij zijn
eigen naam te vorden
genoemd.

Villem van de Goor zal
niet bedoeld hebben na te
denken over het voortbe-
staan van Heveadorp. Hij
zal bedoeld hebben dat de
naam Heveadorp recht van
voortbestaan heeft. En
daar ben ik het roerend
mee eens !!!

Jaap Bunschoten
Middenlaan 38
6865 VR Heveadorp.

-12- -L3-



Peest.

Het zal niemand ontgaan
zijn dat er gesport verd
in Heveadorp. Tvee neken
voorafgaand aan het feest
werd er druk vo1ley beoe-
fend (een enkele ploeg vas
zelfs zeer professioneel
gesponsord, maar dÍt mocht
helaas niet baten!) en jeu
de boules
gespeeld.
Hiervoor
waren er
elke keer
een aan-
tal vaste
fans aan-
vez ig.
Soms Iiet
het veer
ons in de
steek,
maar
hierdoor
liet nie-
mand zich
ui t het
veld
sIaan.
Ui teinde-

omdat de tenten inmiddels
l/aren opgezet konden de
kinderspelen droog beoe-
fend vorden. De kinderen
kregen van de spelleiding
naar leeftijd een gekleur-
de klep op en een kaartje
voor de scores. Men kon
zoal zaklopen, "spijker
poepenrr, ringspringen, met
een hockeystick een bal

door
poortjes
slaan, en
een
spijker
in een
balk
slaan. Na
afloop
kreeg
iedereen
I imonade .

Toen \,/as
het de
beurt aan
een l-e-
vensechte
Jan
Klaas s en
en Kat-

het spel, maar er was nog
een verrassing, elk kind
kreeg een íjsje.
's Middags !/as de play-
backshow met fantastische
artiesten. Er vas zelfs
een podium t/aar men kon
optreden. ZeLÍs Lee Tovers
vilde voor ons optreden,
maar door zijn drukke
verkzaamheden vas hij maar
net op
tijd door
z i j n
chauffeur
bij ons
afgele-
verd.
's Avonds
vas er de
barbecue.
In de
tent
stonden
tafels
gedekt
(er ston-
den zelfs
bloemen
op tafel)
en kon
men naar
hartelust frisdrank, bier
en vijn verkrijgen. 0p het
ttpodiumtt speelde een band-
je, als men vilde dansen
dan lras dat ook mogelijk.
PauI de Bruijn hield nog
een korte speech om het
belang van de nieuwe ver-
eniging te onderstrepen,
daarna ging het feestge-

druÍs veer verder. Het vas
een grandioos f ees t !/aar
nog lang over verd nage-
praat.

Vanvege het grote succes,
het aantal_ foto, s en de
verhalen komen nij volgend
nummer op het feest terug.
Het zou leuk zijn als ie-
mand wat vilde schrijven

over de

enorm veel leUke
en daarom geven
aantal recepten
deze avond.

De redactie

jeu de
boules,
de play-
backs hov
en de
barbecue.
0p het
f ees t
heeft
Annette
van der
Bl-aak
voor een
aantal
mensen
een vege-
tarische
maaltijd
gemaakt.
Ze kreeg

reacties
\{e u een
door van

De trouve fans

J

I

1i jk kvamen rrDe Opschef -
f ers tr en rrDe Ploegers tr

tegen elkaar uit in de
finale. Voor de jeu de
boulesfinal-e plaatsen zich
Jacques Derksen, Bert de
Lleert, Monique Marcefis en
Henny de Jager.
0p 23 september begon de
dag met wat regen, maar

rijn. Een aantal kinderen
verd verzocht zovel Jan r
Klaassen aLs Katrijn te I
helpen met een aantal din- x
B€n, zoals boodschappen- ",

lijstjes verscheuren, op-
Ietten dat de heks niet
spiekte en voor spook spe-
len. Na dik een uur ver-
tier kvam er een einde aan

barbecue

-1,4- -15-



De recepten.

Gekruide kikkerervten,
groente en rijst geven een
voIled ige maal t ij d. De
puris die Annette zelf ter
plaatse heeft staan klaar-
malcen hebben ve er ook bij
vermeld. UiIt u de andere
recepten of neer informa-
tie dan kunt u zich venden
tot Annette van der Blaak,
Schefferlaan 2.

IGBLI CHANNA

Kook 2 ons kikkerervten.
Smoor in ghee of olie Z
gesnipperde uien, 3 teen-
tjes knoflook en een halve
duimlengte gesnipperde
gember. AIs indiase huis-
vrouven niet genoeg peper
hebben nemen ze gevoon
meer gember.
Bak nu 2 theelepels ke-
toembar, 1 theelepel djin-
ten, L/2 theelepel cayen-
nepeper mee (van tevoren
even bevochtigen voorkomt
bruinbranden). Dan komt er
een half blik geschilde
tomaten bij en de gekookte
ervten, verder een half
stokje kaneel en 4 kruid-
nagels. Laat stoven en doe
er op het laatst vat ge-
snipperde korianderblaad-
jes door.

BANANEN RAITHA

Snijd 2 bananen in schuine
schijfjes en besprenkel ze
met citroen. Snijd 1 teen*
tje knoflook fijn en vrijf
met de bolle kant van een
lepe1 in een kommetje de
sappen erui t. Doe er dan
beetje bij beetje 1 kopje
yoghurt bij met zout en
peper en gesnipperde verse
munt en roer goed. Dit
komt op het laatste moment
over de banaan. AIs je in
de vinter geen verse munt
hebt kun je gevoon munt-
thee nemen. l/el een t i j dj e
van te voren klaarmaken
zodat de geuren loskomen.
Deze yoghurtsaus smaakt
natuurlijk ook uitstekend
bi j gewone sl-a en komkom-
mer al of niet met munt.

PURIS (gebakken brood)

Maak een deeg van 200 gram
bruin of vi t meel of een
kombinatie daarvan met
zout, 10 gram gesmolten
bo ter en 100 gram \{arn
vater (geen kokend vater)
en kneed dit L0 minuten,
eventueel- vater bijvoegen.
Het moet erui t zien a1s
gevoon brooddeeg. Zet het
veg onder een doek en vóór
het bakken neem je stukjes
van het deeg zo groot a1s
voor een flinke soepge-
haktbal. Rol di t met j e

:r't:i ::!lY::it:,!{jtit:

iit,.j.
,:.1: '.t
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handen plat of pak dedeegroller. Bak de puris
nu in een pan met hete
olie (koekepan), dit is
even een handigheidje.
Draai ze tijdens het bak_ken snel- om en giet meteen platte lepeI telkens
hete olie over de puri.
AIs je het goed doef zal-hij opzvellen als een ka_

Opsporing verzocht..

0p de rommelmarkt is een
sehilderij tje met goud-
kleurige Iijst ingeleverd.
Achter het glas zat een
foto van een buitenlandse
haven (Spanje?)
Achter deze kleurenfoto
zat een zvart-vrit foto van
een persoon.

Vanneer
de eige-
naar deze
terug viL
neemt u
dan even
contact
op met de
redakt i e .

De Groen-
club kan
nog pot-
jes ge-
bruiken
voor
stekjes
voor een
planten-
beurs.

U kunt ze
SchefferLaan

inleveren bij
26.

detje.
Dan is de
puri gaar
en kl-aar
als hij
licht-
bruin is
(1 mÍ-
nuutje
mis
schien).
Meteen
opeten,
\^/ant hij
is nu op
z i j n
best.

-18- -1.9-

Aan aIIe Huurders.

Ten aanzien van de servi-
cepakket ten die de CI^IS

vorige maand heeft aange-
boden villen vij u namens
de commissie Huurdersbe-
langen het volgende meede-
1en. Voor diegene die ge-
bruik maken van de geboden
palcket ( ten) gelden de vo1-
gende hoof dregels : rrHeef t
u gebreken die eigenlijk
niet kunnen vachten meld
ze dan aan het CI/S via het
klachtennummer. VACHT NIET
TOT MEN LANGS I(OMT VOOR

OPNAME VAN I(LACHTEN, DIT
KAN NAMELIJI( NOG I/EL 3 TOT
5 MAANDEN DUREN! (Invenra-
risatie ronde). De geldig-
heid van de pakketten is
a1 vel ingegaan, dit voor
de duidelijkheid.
Dus klachten die niet kun-
nen vachten DIRECT melden!

Mocht u vragen of algemene
klachten hebben meld ze
dan, \{ij kunnen dan voor u
aan het verk om zo tot een
oplossing te komen.

Sybe Meijer, Commissie CtrlS

Lunchroom - Restaurant - Kffieshop

'De Valkenier'

Geheel YcÍnieamd aenbod
7 dag'ea -pcÍ Yeek Eieopcnd
(tootoa toopoad vra II.3O to 22.OO)

AIIo hoofdgcrechten f2 5,-
Ook bruiloftea en pettilea

Voor E[evcado4z
ftisdteakea en biet 2 g:ulden
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fntocht Sint Nicolaas in

Ook di t j aar heeft Sint
Nicolaas het voornemen ofrr
ondanks zijn drukke pro-
gramma, een bezoek te
brengen aan Heveadorp.
Hij zal met
zes Pieten op
zaterdag 2
december om
14.00 uur ar-
riveren bij
bouvbedri j f
Bouvman aan de
Oude Ooster-
beekseveg.
Eerst zal hij,
onder muzikale
begeleiding,
een rondrit maken door
heel het dorp. Deze rond-
rit zal- ongeveer een half
uur duren en ui tkomen bij
het speelveld, vaar Sint
de kinderen zal toespreken
en er voor ieder deelne-
mend kind een attentie is.
Het Sinterklaasfeest is
bedoeld voor kinderen in
de leeftijd van 3 tot en

Fam i l- i enaam :

Voorna(a)m(en):
Leeftijd(en):
Adres:

met 9 jaar en deelname is
gratis voor kinderen van
de leden van de nieuve
bewonersvereniging. Voor.
kinderen van niet-leden
bedragen de kosten Í 5,-.
Aanmelding vindt plaats
door invulling of over,

schrijvÍng van
onderstaand
deel-namef ormu-
lier.
Sint Nicolaas
zou het heel
prettig vinden
als kinderen
voor hem een
tekening viI-
len rnaken of
op 2 december
een liedje

zingen of gedichtje opzeg-
gen ( s . v. p. vermelden en
inleveren met het aanmel-
dingsformulier).
41le aanmeldingen moeten
UITERLIJI( 25 NOVEMBER bin-
nen zijn. De formulieren
en tekeningen kunnen vor-
den ingeleverd bij Joke
van der Laan (Centrumlaan
7) en Coby van der Molen
(Middenlaan L5).

Naam:
ViI(Ien) graag voor Sint een liedje zingen.
Naam:
Heeft/hebben voor Sint een tekening gemaakt.



Grote Finale.

Zaterdag 23 september:
Grote Fina1e van het voI_
leyba1-.s t raat- tournooi .

0m vi j f voor t\,ree s trom_pelt een vreemd gezelschap
in de richting van heiveld. Navraag leert dat

terde gelaatstrekken enniet gans gestelpte neus_
bloedens. Het zvart-vit
van onderstaande foto doethet minder erg vermoeden,
maar intens rood vas het.

Voordat echter het
fluitsignaal klonk,
de verbandmiddel_en

het hier om team rDe Op_
schef fersrr gaat. Klaai_
blijkelijk zijn zíj devorige vedstrijden nietgeheel zonder kleer- en
andere scheuren doorgeko_
men, sterker nog: er be_
vlnden zich enkele zvaat_
gekvetsten in dit team.
Opgelapte armen, bepleis_

paar na- afgevorpen en
verden rrDe ploegersil onge_
kend fel bestreden. Dàze
\^/aren helaas minder onder
de indruk van de act dantrDe Opschef f ers " zelf
niet in het minst vanvege
9p de oogleden achtergè_
bLeven pleisterplak en in_
gestudeerde onbuigbare ge_

.l .t_LL_ a.)_LJ-

eers t e
verden

-op een

vrichten; zulks bleek de
intra- en intermenselijke
coördinatie binnen het
speelveld nadelig te bein-
vloeden. Zo ging de eerste
set voor rrDe Opsehefferstt
verloren.

In set nummer t\,/ee leken
"De Opschefferstr de tegen-

Deze dachten nu ge!/onnen
te hebben, maar er verd
van Opscheffer-zijde dui-
delijk nog niet gecapitu-
leerd: er volgde een derde
set, vaarin de Opscheffer-
Eer gered diende te \,ror-
den. Een aantal hinderlij-
ke inperkende spelregels
verd nu opgeheven zodat de

stander onder control-e te
hebben, maar door enkele
hoogst dubieuze beslissin-
gen van scheidsrechters-
zijde -die er zelfs nÍet
voor terugdeinsde om op
het kritieke moment de
zijlijnen te verplaatsen-
ging ook deze set naar ItDe

Ploegersrr.

strijd nu op het scherp
van he t ne t kon r,iorden
ui tgevochten.

Echter, de arbi trage
speelde rrDe Ploegers'r veer
in de kaart: door de bij-
getelde blessuretijd vas
er sprake van een voortij-
dig invallende duisternisl



tel daarbij de ui t de
Seelbeek opkomende grond_
mist en het zal_ u àuide_
lijk zijn dat er geen
sprake kon zijn van het
redden van welke eer dan
ook.

van tevoren bekend vas en
dat daarom de tteer" aan de
tegenstander gelaten was.

Peter Jos de Jong.

Desal-niet temin t oonden
al-Ie deel_nemers zich na
afloop van de Grote Finale
enthousiast over het ganse
tournooi. Toen ook werdduidelijk dat de vinnaar
van deze finale automa_
tisch de organisator van
volgend jaar vordt. Onmid_dellijk kon uit Opschef_
fer-kring vernomen wordendat dit gegeven bij hen

r
r r I rr r r r r r rf .fiflR. r r r r rrr r! FNI /i * lsrtss* 

=!r
ri _{utócbntrum ri PErER BoÈKHbnsr !f Klnedödccfigfll,ocrrEcT.t.6oaoa@ -i *ffi- 

=
f -,. A[c klarar wasr óq orzdÍ c!finf,t 

-- ai'm'*0ffifl''"ËËË';.- 
=II rIIIrIIIrIirirrIIIrrlr-

-24- -25-

Gevleugelde vonderen.

In mijn vorig verhaal over
het vonderbaarlijke leven
van een vleermuis kvam
naar voren dat wij mensen
nog steeds ver achterlopen
op onze kennis van de na-
tuur. 0m deze vonderlijke
vezens. te behouden is de
hulp van ons mensen nood-
zakelijk. Een goed voor-
beeld van beschermende
rnaatregelen zi jn de i j s-
kelders. In deze omgeving
zijn tvee ijskelders inge-
richt voor een onderkomen
voor hen, te veten de ijs-
kelder aan de Fonteinallee
ter hoogte van het kas-
teel. Deze kelder vordt in
stand gehouden door het
Staatsbosbeheer. Ongeveer
5 jaar geleden is deze
ijskelder gerenoveerd door
vrijvilligers van de
stichting Heemschut. Maar
er zijn al veer de nodige
vernielingen aangericht.
De tekst die aan het pu-
bliek uitleg geeft over
het vroegere gebruik van
deze kelder is verdvenen.
Boven het vlieggat zat een
beschermplaat. Deze is ook
veg. Maar laten vij de
jeugd niet alleen de
schuld geven. I/ij hadden
voor de aanvang van de
nieuvbouv in ons dorp ook
voorzieningen in de nieuve
voningen aan kunnen bren-

gen vaar de vleermuis blij
mee zou zijn. Maar daar is
niet aan gedacht. Ous
staat maar één doel voor
ogen; leuk vonen en verder
geen gezeur.
Het aantal. vleermuizen
verminderd, ook het aantal
soorten is aI minder. De
andere ij skelder bevind
zich op Mariëndaal ter
hoogte van de parkeer-
plaats. De gemeente Renkum
is momenteel bezig een
oude bunker in te richten
a1s verblij fplaats voor
onze kale vrienden. Tij-
dens de vinterslaap hebben
ze graag een verblij f
vaarin de temperatuur en
de }uchtvochtigheid con-
stant zijn. Het verblij f
moet ve1 vorstvrij blij -
ven. Tijdens deze vinter-
slaap verstart het beest-
je.
Ik vil u nu \^/at vertellen
over het vonderlijke geu-
renleven van de vijanden
van de vleermuis, namelijk
de vlinder. Vant ook in
deze vereld zijn er wonde-
ren. Sexvonderen mag je
rustig stellen. Stel dat u
een vlindervij fj e vas.
Helemaa1 afleen op een
groo t ve i land . Het
dichtstbijzijnde mannerje
vacht op een afstand van
ELF kilometer op een teken
van zijn geliefde. Hoe kan
vrouvlief dit kenbaar ma-



hen aan haar vachtende
knuffeldier. Roepen dat
lcan tegenvoordig niet meer
me t al da t ver:keerslawaai 

,l'ret gel trid van vliegtuigen
en maclrinerieën. Kijken
lreJ p t oolt, nie t er Liin
teveel obstakels. Onmoge-

a1s palmtakken. De takkenbevinden zich aan beidezijden van ziln kop. Ditis in fei te een bui tenzijn kop gegroeide deefvan het zenuvstelsel. Het
mannetje is niet bij mach_te om het vrouvtje te gaan
zoeken. Hij is gedvongen
om te vachten tot de geur_
sporen zijn antenne berei_ken. Hierna volgt hij hetgeurspoor tot hij hetvrouvtj e heef t bereikt ,als zij n krachten hemdaartoe in staat stellen.DÍt geurspoor verkt onge_veer net zoals een radio_
baken, dat wordt gebruikt
om vliegtuigen op een goe_
de koers te houdàn. afJ aelokstof s terker \raargeno_
men vordt in zijn linker_
antenne dan stuurt hijautomatisch naar rechts.Bij proeven had men dezeantenne kruiselings vast_gebonden. Het gevolg vas
9", het rnannetje de- ver_keerde richting opvloog.
De antenne vangt alleen àegeurstoffen op die hetvrouvtje van dezelfde
soort verspreidt. l/at voorde_ zijdevlinder geIdt,geldt voor talloze In"""_t"!. Hommels, bij en, maar
pok . frui t vliegj es . En uoegrlJpt het al, dezefrui tvlieg is schadelijk
voor de mens. Dus uitroei_en. Dit gaat nu nog door

lijk zegt u dus. Ja zo
dacht ik ook. Onmogelijk.
Het is jammer, maar nietsaan te doen. Maar tochzijn er vlindersoorten die
deze afstand overbruggen.
Hg, vijfje van een zljde_
vlindertj e beschikt óu..éénduizendste milligram
van een speciaal parfumme_
tje (lokstof). En daarvan
vordt een klein gedeelte
verspreid door het vrouv_
tje. En dir onbegrijpelij_
I: geringe geurspoor
blijkt her mannetje op die
11 km te bereiken. Hij is
daarvoor uitgerust met een
antenne, die er ui tziet
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gebruik te maken van be-
s t rij dingsmiddelen, maar
er vordt ook al gewerkt
met lokstoffen (veromo-
nen). Deze lokken nu de
fruitvlieg naar een vaf en
daar vorden ze gedood.
Deze methode vordt op een
kleine schaal aangevend
maar men mag hopen dat de
vetenschap er in slaagt
deze methode te verbete-
ren. Maar er is gelijk aI
een probleem. Er bestaan
ongeveer 800 soorten
fruitvliegjes die allen
schadelijk zijn voor ons
f rui t , maar die al-lemaal
een andere lokstof produ-
ceren. U ziet, er is nog
verk genoeg voor de veten-
schap. Ik zelf ben bezig
een lokstof te maken die
alle blonde vrouven in de
leef t ij d van 20 to t 35
jaar naar mij toelokt. Het
blijkt namelijk dat de
Ioks toffen ui t vrij een-
voudige chemische verbin-
dingen bestaan. Het is mij
nog niet gelukt, maar ik
heb goede hoop. Ik hoop
echter dat de vetenschap
de problemen kan oplossen
en dat vij over niet al te
Iange tijd geen schadelij-
ke bestrijdingsmiddelen
meer nodig hebben.

In de natuur gebeurt niets
tevergeefs, maar vaar0m
ben _ ik zonder het te be-
merken aan zoveel vonderen
voorbij gegaan.

L. Vos.

W?
ln de ÈNE { mauldcn !m uu z*rngrru hal
ltal uw rnlr trt honrtLxn wunnrr

\Í(dr6 !fitr \Í,rí11,r rntr tu(hth:fr
muwen krt itlÍx'n Etl.Lrr rnírmtrtn,
,l ermcldr,)g gmltr 1X) rrll&)'n r,í uw

rnfomunce.

Doe mee,omtehelpenl
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(iel. chte lezeïs,

zi jn er onder jullie nog ntenFien

hebben van de ilevea-fabriek.
.l k verz-atirel alles \daar ilevea op

al, les wat met de itevea te rnal<en

l.rocht u noÍl i_ets lrebben oÍ' ic,tr-:

koinen e n u wil.t er vanaf rlan i.ril-
graag van u overneríten.

rLij voor'baat denl<.
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