
Holland Hotel Dreyeroord, het gezellige Íamiliehotel-
restaurant in het groenste dorp van Nederland 2005
biedt u volop mogelijkheden voor al uw zakelijke -
maar ook voor al uw familiebijeenkomsten. Van
conferenties, dagvergaderingen tot
productpresentaties in en rond Dreyeroord, het kan bij
ons! Maar ook privé, bijvoorbeeld voor uw huwelijk of
verjaardag verzorgen wij graag een High Tea, diner of
buffet. Een hotelovernachting met uitgebreid
ontbijtbuffet behoort natuurlijk ook tot de
mogelijkheden. Tevens organiseren wij geregeld
diner-shows voor alle doelgroepen.

Voor meer informatie kunt u onze website
www.dreyeroord.nl bezoeken. Uiteraard bent u ook
altijd van harte welkom voor een drankje in de
gezellige tuinserre of bij mooi weer op ons terras.

Holland Hotel Dreyeroord, Familie van der Straaten
Graaf van Rechterenweg 12,6861 BR, Oosterbeek,
teleÍoon 026 3333169.
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Beste Heveanen,

Ook al zit er nog volop
blad aan de bomen, het
wordt stilaan weer tijd
voor lichtjes aan de
gevels en in de (kerst)-
bomen.
Sylvia Verhagen heeft
inmiddels onder dank-
zegging de redactie
verlaten. Haar opvolger
hopen we in het
volgende nummer voor
te kunnen stellen.
ln dit alweer laatste
Heveaantje van het jaar
o.a. veel foto's van
dorps-evenementen,
met dank aan alle
bezitters van digitale
camera's die de moeite
namen ons te mailen.
Medio maart zal nr. 84
verschijnen, kopij en
foto's graag toesturen
voor 25 februari.

de redactie wenst u
prettige feestdagen en
een gelukkig 2006,

Anneke Leenhouts

Hubo lMillemsen

Carclanusleran 28
Tcl.026-3336571

Doorwerth
Fax 026-3336329
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Nieuws van Jaap

Op dit moment is het grootste deel van het pak sneeuw dat het
afgelopen weekend viel al weer weg. Met het Sinterklaas-weekend
voor de boeg gaat het alweer naar waarden van zo'n 7 6 8 graden.

Wanneer de Sint zijn verjaardag viert, zal de sneeuw wel helemaal
verdwenen zijn.

Morgen mogen kinderen en kleinkinderen hun schoendes zetten en de

Sint zal zelf aanwezig zijn wanneer die schoendes (gevuld?) zullen
worden opgehaald in de Valckenier. Waarschijnlijk zal er ook weer
gezongen moeten worden? We zullen alle aanwezige kinderen (hele
grote en kleine) enthousiasmeren ofil mee te doen.

Voor kinderen en hun ouders een spannende tijd. Voor opa's en oma's
toch ook een feest om te zien hoe hun kleinkinderen genieten van de

Sint en zijn pieten. ( zie verslag en foto's op pag. , red.)

Enige tijd geleden vond er in Heveadorp een Turkse bruilofï plaats.
Luisterend naar de geluiden buiten viel mij een geluid op dat je anders
niet hoort. Nieuwsgierig naar buiten gelopen komt het geruid uit de
Noorderlaan. samen met meerdere bewoners uit de buurt waren we
getuige van het begin van een Turkse bruiloft. Het huis van cle ouders
van de brLrid was versierd met bloemen en ballonnen. Er stond een
heeeeel grote witte auto voor om de bruid op te halen en op straat was
een man een fluit aan het bespelen. Er waren veel gasten en het was er
erg gezellig. Familieleden en genodigden van het brr-ridspaar dansten
op de straat op de melodie van de fluitspeler en wij nuchtere
Heveanen keken geamuseerd toe. op de foto's ziet u een impressie
van het feest in de Noorderlaan.

Zo langzamerhand gaan we richting de Kerst. Wanneer de Sint
vertrokken is naar Spanje zullen de versieringen voor het kerstfeest
weer uit de kast worden gehaald. overal lampjes en kaarsen die het in
die tijd toch weer erg gezellig maken. Na het Kerstfeest volgt ar heel



snel de jaarwisseling. Ik denk nog wel eens aan gedachten die de
ronde deden toen we de nieuwe eeuw ingingen. Voor de overgang van
1999 naar hetjaar 2000 hoordeje nog wel eens hoe de nieuwe eeuw er
uit zou zien. Zelf had ik zo iets van morgen zal heÍ net zo zijn als
vandaag, en dat was het dan ook (volgens mij). Nu gaan we al weer
naar 2006 en beseffen we dat de wereld in de 21't" eeuw gewoon
doordraait met zijn positieve en negatieve ervaringen.

Voor de laatste maal mijn colum in 2005. Ik wens alle kinderen een
f,rjn Sinterklaasfeest toe en verwacht dat er geen Heveaanse kinderen
in de zak gaan. Alle grote en heeeel grote kinderen wens ik fijne
feestdagen toe, een gezonde entree in 2006 en alle goeds voor het
nieuwe jaar dat weer voor ons ligt.

Hartelijke groeten van Jaap Bunschoten

HEN

Wijnkoperij Henri Bloem
VOOR AL UW KWALITEITSWJNÉN vanaf € 3,io

> Ruim 800 wijnen in elke prij8klasse <
> Kado-artikelen <

> Wijncursusaen en proeverijen <
> Uw bestelling gratis thuisbezorgd <
> Parkeergelegenheid voor de deur <

Amsterdamsereg 126, 6814 GJ Amhem
Tel.: 026 - 4455220, Fa( 026 - 4455085

E-mail: amhem@henribloem.nl

zie voor verdere inromatie: WWW. h gn f i b I Oem. n I

Metamorfose voor de speeltuin op het Hevea-veld?

Zoals wij in het vorige Heveaande meedeelden, zou er een nieuw
speeltoestel in het speeltuintje voor de kleinste kinderen komen in
plaats van het houten huisje. Helaas moeten wij dit
henoepen. .... Maar Vivare heeft het cadeau gedaan, z:lt u
denken. Niets is minder waar, maar het betrof geen speeltoestel zoals
wij veronderstelden, maar de lieve som van € 2000,00, welke wij
mogen besteden aan een speeltoestel........

Dit heeft het bestuur doen besluiten om een heuse werkgroep in het
leven te roepen. Deze werkgroep heeft in een zeer korte tijd een plan
gemaakt waarbij er kritisch naar de huidige speeltuin is gekeken. De
conclusie was verbijsterend. Met een idee in het hoofd heeft de
werkgroep een afspraak gemaakt met Floris Smit van de afdeling
'groen en grijs' van de gemeente, na een korte uitleg van ons idee
kwamen de boeken vol speeltoestellen op taÍèl en ar snel hadden wij
door dat dit soort toestellen ontzettend duur zijn (de duurste in het
boek was € 160.000). Dan komen we toch aardig te kort, daar gaat
onze droom, dachten wij.

METS WAS MINDER WAAR........
Er viel gelukkig te praten en van het een kwam het ander. voor we het
in de gaten hadden stond er een enoÍrn plan op papier, hiermee werden
wij huiswaarts gezonden. Enkele slapeloze nachten, veel gepraat en de
boel op schaal op de flap-over, en het idee was geboren.

Hiermee zljn wij op maandag 14
november weer naar Floris Smit
gegaan, ondefiussen wisten wij
wat we maximaal konden/mochten
besteden. Nu kwam het op onder-
handelen aan, we hadden de
bijdrage van Vivare en nog wat
tegoed van de gemeente, al snel
bleek dat er mogeliikheden waren.

Nog maar even doorgaan met onderhandelen en de speeltuin is



gevuld...jippie. Het grondwerk en het plaatsen neemt de gemeente
voor zijn rekening. O ja, er stonden ook altijd een aantal metalen
stoeltjes naast de ronde zitcirkel, die zijn weg, kan hier nog iets
gebeuren? Floris zwichtte al snel voor de druk die wij uitoefenden. Er
komt weer een bank terug kunnen we rnelden, gratis van de gemeente,
en de bank in de speeltuin word ook gelijk vemieuwdl

Nu zult u zich afuragen wat er allemaal geplaatst gaat worden, dat
willen wij nog even als verrassing houden.

Namens de werkgroep,
Sybe Meijer

Oproep!

De Groenclub zoekt op korte termijn enkele nieuwe Ieden om samen
activiteiten in en rondom de natuur op te zetten. verder onderhoudt de
Groenclub contacten met verantwoordelijke organisaties voor de
natuurgebieden rondom ons do.p (Geldeische Landschap
tuurmonumenten IVN enz) De club heeft behoefte aan nieuwe mensen
met nieuwe ideeën. Het is niet noodzakelijk om deskundig te zijn op
één van de terreinen, maar wel dient u in het bezit te zijn van een
groen hart.

voor meer informatie, bel met willem Hilren ter 026-3333558 of met
Mada van der Made tel 026-3338038.
Wij zijn benieuwd!

De Groenclub

Activiteitencommissie Bewonersvereniging Hevea-
dorp wint Stimuleringsprijs 2004

Na er enkele malen dichtbij re zijn geweest heeft Heveadorp eindelijk
een prijs gekregen voor het vele vrijwilligerswerk dat al jaren door
vele dorpsgenoten belangeloos wordt gedaan.

Begin van dit jaar benaderde de gemeente Renkum het dorpspratform
Heveadorp (dezelfde mensen die het bestuur van de
bewonersvereniging vormen). Ze vroegen of het platform Fleveadorp
bereid was de stimuleringsprijs 2004 te organiseren. Het platform nam
deze uitdaging aan.

Al gauw werd duidelijk dat er maar één geschikte lokatie is: De
valkenier. Snel daama besloot het platform dat ze zerf een sterke



kandidaat wilde nomineren. De activiteitencommissie van de
bewonersvereniging was volgens hen de kans om eindeliik eens met
de prijs van € 450,- aan de haal te gaan.

Vanuit het platform werd de organisatie gedaan door Miriam Engelen
en Ingrid van der Maat. Intensief werd overleg gevoerd met diverse
mensen binnen de gemeente en Michel ten Vaarwerk van De Bries.

In de zomer kon iedereen in de gemeente Renkum een project
voordragen om in aanmerking te komen voor de stimuleringsprijs. Er
werden maar zeven projecten naar voren geschoven. Waarvan er één
al snel werd teruggetrokken (te bang voor de anderen?)

Op 26 september was het dan zover. De zes overgebleven kandidaten
zouden een korte presentatie mogen houden op een zeepkist. Dit jaar
geen flitsende presentaties met beamers of maquettes, maar een goed
verhaal en een stuk papier van een flip-over. Helaas moest door ziekte
één van de projecten vlak voor de start van de avond nog afhaken. Zo
bleven er vijf projecten over: één Heveaans en vier uit Oosterbeek.
Petra van der Graaf en Jessica Janssen hadden namens de activiteiten-
commissie alles tot in de pundes voorbereid. Vol verve deed Jessica
de presentatie in de vorm van een jaaroverzicht en pleidooi.

Als platformlid kreeg ik de eer om de avond aan elkaar te praten.
Tijdens de voorbereiding werd al besloten de avond te openen met een
aantal statements: Nog nooit won Heveadorp de prijs en een project
uit het dorp van de gastheer mocht ook nog nooit op de hoogste trede
van het eretrapje staan. Tijd om daar verandering in te brengen.

FIet aanwezige publiek had voor het eerst ook een ro1 gekregen bij de
jurering. Na de presentaties en het vragen stellen, konden stemmen
worden uitgebracht op alle gepresenteerde projecten. De beste drie
hiervan werden daama door de vakjury (bestaande uit
vertegenwoordigers van de diverse platforms) beoordeeld.

Als voorzitter van de vakjury had ik geen stemrecht. Sybe Meijer die
als jurylid wel een stem mocht uitbrengen, maakte hier geen gebruik
van. Dit om partijdigheid te vermijden. De vaklury had als

belangrijkste taak te kijken naar de waarde van de projecten voor de
leeÍbaarheid. De overige juryleden waren unaniem van mening dat de
prijs dit jaar het l{eveaanse project toekwam.

Z.o kon burgemeester Piet Bruinooge de prijs uitreiken aan een
dolgelukkige Jessica. LIU herhaalde daarbij de voorspellende
openingswoorden: voor het eerst wint Heveadorp en voor het eerst een
thuisspelend project!

Richard van Oosterwiik

Gevonden: zilveren mannenring met Keltisch motief, op zaterdag
26lll ter hoogte van Zuiderlaan I5. op te halen op Zuiderlaan 11.
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In het vorige Heveaantje betreurde de redactie dat er geen foto,s van
het jeu-de-boules waren dit jaar. Hierop werd spontaan gereageerd
door Joop Frieling, de paftner van een helft van het winnende team bii
de volwassenen. Wij kunnen dus alsnog foto's plaatsen, met dank aan
Joop, en het blije gevoel dat dit krantje echt gelezen wordt.



De namen van de winnaars zijn van links naar rechts: Shairoz Evergroen,
Marian Jeurink, Jeannette Meinen, Lotte pieters

REE-ZO ELECTRO WORLD
OOSTERBEEK

Utrechtseweg Oosterbeek

Andere locatie voor de maandagafdeling van NIET
ROKEN BRIDGE OOSTERBEEK

De maandagavondbridge-afdeling verhuisde onlangs van de Dalweg
naar de Ontmoetingszaal aan de BenticklaanT le Doorwerth. In deze
club wordt elke maandagavond gebridged in twee lijnen
(speelsterkten) A en B met promotie-/degradatie volgens het
wedstrijdreglement. De mogeliikheid bieden voor sociale contacten
vindt men erg belangrijk, vriendschappen ontstaan.'Met-het-mes-op-
tafel' spelen is er niet bij, gezelligheid staat voorop.
De vereniging gebruikt moderne apparatuur voor berekening en
registratie van de scoreresultaten, de z.g. bridgemates. Met behulp van
de computer zijn de resultaten direct na afloop van de bridgezitting
beschikbaar en worden per e-mail thuisbezorgd.

De vereniging N.R.B.O. werd in 1987 opgericht door de heer H.G.
v.d. Meijden, erelid (overleden in 2004). De club telt ongeveer 130
leden en is aangesloten bij de Nederlandse Bridge Bond. Elk jaar
wordt de 'Henk v.d. Meijden'-wisselbeker aan de clubkampioen
uitgereikt. De jaarlijkse Kerst- en Paasdrives vorïnen welkome
onderbrekingen van de competities. De vereniging heeft ook een
woensdagmiddagbridge-afdeling spelend in de lijnen A, B en C,
welke in het gebouw 'De Uitkomst' aan de Dalweg in Doorwerth is
gehuisvest.

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bii het secretariaat:
Schutterspad 51,6866 ET Heelsum, teI.0311-316770 of bij Mevr. M.
Lauwers, te1. 026-333 6630.

rcstaurant/brasscrie

De Vrlkenier
Oude Oosterbeekseweg 6-t

6t65 VS Dooryerth

1, f),



Sinterklaas in Heveadorp

Vrijdag 2 december was het weer zover. De kinderen van Heveadorp
mochten hun schoentj e zeÍten bij de Valkenier. Tussen 4 en 5 kwamen
de kinderen binnen met een schoen, laars of zelfs klomp. Bij de open
haard van de Valkenier werd gezongen, en dan maar afivachten...
ZaÍerdag 3 december om 1l uur kwamen alle kinderen met papa's,
mama's, oma's en opa's weer. Zou Sinterklaas nog komen? De Sint
belde eerst nog dat hij in de fïle stond, het zou iets later worden.
Hierop werd nog maar eens een sinterklaasliedje ingezet, misschien
zou de Sint de Valkenier dan eerder weten te vinden.

Het werd spannend toen er pieten door de ruiten gluurden, maar nog
steeds geen Sinterklaas. Toen kwam hij toch eindelijk binnen! Hier en
daar zag ik wat gespannen snoetjes, maar het was toch vooral erg leuk
dat de Sint er nu was. Enkele kinderen werden bij Sinterklaas
geroepen, en even later mochten alle kinderen de Sint een handje
komen geven. Dat lieten ze zich geen twee keer zeggen! Het bleef nog
lang druk bij de goedheiligman.

Nadat er weer afscheid was genomen en 'dag Sinterklaasje' gezongen

mochten cle kinderen in hun schoen kilken. Alle schoenen waren ruim
gevuld met snoep en pepernoten en er was een cadeautje voor
iedereen.

De Sint vond het weer geweldig dat hij zo gastvrij ontvangen werd bij
de Valkenier, en hoopt volgend jaar weer alle kinderen van Heveadorp
te zien!

Marnie van Oosterwilk



Balans

Nu het jaar zijn einde nadert, wordt het ook voor de redactie tijd de
balans op te maken. Dit heeft geleid tot de volgende conclusies:

1. Het Heveaantje bestaat nog steeds!
2. Dit komt in belangrijke mate door de bijdragen van de bewoners

van Heveadorp. In het afgelopen jaar steeg het aantal spontaan
aangeleverde bijdragen en vooral het aantal foto,s. Heveadorp is
duidelijk gedigitaliseerd en de redactie is iedereen die van haar
e-mail adres gebruik maakt zeer erkentelijk (al mag een brielje
in de bus natuurlijk ook altijd).

3. Deze ontwikkeling na een kleine 17 jaar dorpskrantjes stemt tot
optimisme, en de redactie gaat dan ook vol goede moed het weer
een jaar proberen.

Anneke Leenhouts

Kerstworkshop

'Bloematelier De Binderij' heeft voor de komende kerstdagen een
feestelijk programma voor u samengesteld. Terwijl het buiten guur en
koud is gaan we het binnen extra sfeervol maken. Met zowel klassieke
als moderne bloemstukken gaan we dit samen met u proberen te
bewerkstelligen. Op de volgende data worden de workshops gegeven:
14 en 2l december. Aanvang: 19.30, afronding: rond 22.00.lndien u
met 5 of meer personen wenst te komen is het mogelijk een an«Jere
datum alte spreken.

Op 17 december is er een speciale kindermiddag. Er wordt gewerkt in
twee groepen waarvan de eerste om 13.00 aanvangt en de tweede
groep om 15.00. Meer weten? Neem dan contact op: ,Bloematelier De
Binderij' Benedendorpsweg 79 6862 WD Oosterbeek. Telefoon: 026-
3101622

De column van Christina: Oog in Oog

'Kom je nog even een glaasje drinken' vroeg de vrouw van mijn
collega toen ik aan het afsluiten was. oNou eerlijk gezegd, nu liever
niet. Ik heb een pittige dag gehad en ga thuis nog even een lekkere
boswandeling maken om af te kicken'. 'Göh, ga jij 's avonds nog naar
het bos, het is bijna donker als je thuis bent. Vind je dat niet doodeng
of gaat Martijn mee?' vroeg ze verbaasd. 'Nee hoor ik ben niet bang
en als Martijn iets anders te doen heeft ga ik lekker alleen., ,Nou ik
zou het absoluut niet durven, nog voor geen goud, maar veel plezier
en een fijne avond nog.'

Even later reed ik over de A 50 en passeerde drie rivieren. Het was
een zonnige oktober avond en een dunne nevel hing over de rood
gekleurde uiterwaarden. De zomer liet zich nog niet verdrijven door
de herfst die stond te popelen om zijn intrede te doen.

Als ik na Doorwerth de rotonde heb gehad open ik de ramen om de
frisse boslucht op te kunnen snuiven. Dit is een vast ritueel, ik ben dol
op die zuivere, vaak vochtige lucht.

Martijn was niet thuis en ik trok meteen mijn loopschoenen aan om op
pad te gaan. Op het Dunoplateau stond ik uit te kijken over de Betuwe
ínaar zag door de nevel en het schemerdonker niet veel meer. Ik dacht
nog na over de angst van de vrouw van mijn collega en herinnerde me
weer een brief die ik onlangs van een vroegere vriendin gekregen had.
We schrijven elkaar af en toe maar hebben elkaar minstens vijftien

jaar niet gezien.Ik had haar uitgenodigd om eens een dag naar mij toe
te komen. We zouden dan tijdens een flinke boswandeling lekker
bijpraten. Ze wilde wel wandelen maar absoluut niet in het bos, dat
vond ze veeeel te eng. Ik was verbaasd maar ook blij dat ik daar zelf
gelukkig geen last van heb. 'Ach, wat gebeurt hier nou helemaal?,
dacht ik. Ja, Gerrit-Jan Heyn is hier ooit vermoord en begraven. Maar
daar noem je ook iemand.

Langzaam liep ik verder en dook iets achter de Duno het bos in. Die
slingerpaadjes trekken me altijd, je ziet er veel en kijkt zo mooi de



dalen in. Maar nu was het toch wel Ílink aan het schemeren en zoveel
zag lk niet meer. RLrstig liep ik verder en voelde de stilte op me
inwerken.

Ineens hoorde ik een paar meter schuin boven me een hoop gekraak en
een zware plof. Daarna was het muisstil alsof de hele atmosfe er zljn
adem inhield. Ik voelde mijn huid prikken over mijn hele lijf, mijn
hart pompte als een olieplatform en de haartjes op mijn armen stonden
recht overeind. Met samengeknepen ogen keek ik naar de plek des
onheils. En daar stond hij, bewegingsloos, maar zijn spieren
gespannen om met één sprong ....? Met grote ogen keek hij me aan,
wel secondenlang. lk weet niet hoelang ik geen adem gehaard had
maar nu moest ik mijn longen krachtig volzuigen om niet van mijn
graat te gaan. Dit was kennelijk voor hem het juiste moment om zijn
sprong te wagen. Ik voelde de lucht bewegen, rook de geur van zijn
gespierde lichaam maar zag niets meer. zdn tien meter verderop
voegde hij zich bij zijn vrouwtje en samen renclen ze sierlijk en
zigzaggend tussen de bomen door het dal in.
Minutenlang stond ik bij te komen. Hoezo niet bang?

Even later realiseerde ik me
dat ik me op hun gebied
bevond. Tegen schemer-
donker laten zrj zich meer
zien omdat ze zich veilig
voelen. Ik had hun rust
verstoord en besloot voofiaan
toch maar bij het vallen van
de avond me op de grotere
paden te begeven om de
reeën hun rust te gunnen.
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Christina Moormann

"@fo* KotrDE DRUKTE "-d@
In het Heveaantje nr. 82 van oktober jl. stond een stukje over
geparkeerde vrachtwagens. Met stijgende verontwaardiging heb ik dit
gelezen.

De Oude Oosterbeekseweg is oud, zoals de naam al aangeeft. Deze
weg kent dan ook een rijke historie wat betreft vervoersmicldelen, van
paard en wagen tot de hedendaagse P.C.Hoofttractors. Dat er de
Iaatste jaren een parkeervoorziening is voor vrachtwagens( overigens
was dit eerder een Bushalte) lijkt mij voor de meeste mensen geen
probleem. Merendeels staan ze er alleen s'nachts en dan is het donker
nietwaar, dus dan zie je ze nauwelijks. En natuurlijk in het weekend,
maar dan staat zowiezo het hele Heveaanse wagenpark half op de weg
of desnoods op het fietspad geparkeerd. Dat er op die vrachtwagens
incidenteel een koelagregaat ziÍ. is vast niet bedoeld om de
omwonenden te treiteren. Sommige levensmiddelen en bloemen
blijven n.1. langer vers als ze gekoeld worden, en daar heeft iedereen
profrjt van dacht ik zo.

Zelf woon ik er vlakbij en heb me er nog nooit aan gestoord,
misschien heb ik wat anders te doen? Een fotograaf die vrachtwagens
als decor voor een bruidsreporlage gebruikt, zou ik weinig vakkundig
willen noemen, en dan ook gelijk inruilen voor iemand met meer
gevoel voor compositie. Wat onze fauna aangaat-, hoop ik niet dat deze
verder zal worden uitgebreid met uitheemse vogels, te weten
zeurpieten en zeikkanaries, deze zien we liever niet in onze bossen.

lk wil tot besluit en oplopend naar de Kerst u nog even aan die Coca
cola-reclame herrinneren met dat convooi van verlichte trucks met
Kerstman, prachtige reclame vind ik dat. Zo'n truck mag bij mij op de
parkeerylaats, MET koelagregaat.

Bep Donesteijn
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Renkum heeft primeur met Preventieproject
Mantelzorgers Help de helpers!

De GemeenÍe Renkum heefi een hndelijke primear: een nieuw
piloÍproject rond mtnÍelzorg. Renkum rs doarmee de eersÍe
gemeente die een voorscltot neemt op de nieuwe LYet
mtilschappelijke ondersteuning. Die zal naar verwfichting midden
volgend jaar van kracht worden. In het pilogsroject zullen
vriiwilligers speciail worden opgeleid om muntelzorgers te
onilersteunen. Het project wordt uitgevoerd door de sÍichting
Vrijwillige Hulpverlening Renkum en Vilente MooÍschappelijk Werk
Renkum

Mantelzorg is zwaar en belastend
Nederland heeÍ1 ongeveer 3,7 nriljoen mantelzorgers. Dat zijn mensen
die -vrijwillig en onbetaald zorgen voor bijvoorbeeld een zieke
partner, een ziek kind of hulpbehoevende ouders. Mantelzorg is voor
veel mensen vanzelf-sprekend. Toch kan het zwaar en belastend werk
zijn. Ongemerkt kan het een steeds groter deel van iemands leven
bepalen. Recent onderzoek laaÍ zien dat ongeveer 40Yo van de
mantelzorgers het risico loopt om ernstig overbelast te raken.

Ondersteuning is hard nodig
Mantelzorgers vervullen een belangrijke taak in de samenleving. De
zorgtaken die mantelzorgers op zich nernen besparen de samenleving
ongeveer 830 miljoen euro aan zorgkosten per jaar. Daarbij lopen de
mantelzorgers zelfdoor het uitvoeren van hun zorgtaken ongeveer 450
miljoen euro aan inkomsten mis. Veel mantelzorgers dreigen tevens in
een maatschappelijk isolement terecht te komen. I-Iet structureel
preventief ondersteunen van mantelzorgers is dan ook hard nodig.

Renkum als voorloper in Nederland
In het midden van 2006 zal de Wet maatschappelijke ondersteuning
(WMO) van kracht worden. Deze wet heeft tot doel dat iedereen kan
dee lnemen aan de samenleving. De wet bepaalt ondermeer dat
gemeenten verantwoordelijk worden voor de maatschappelijke
ondersteuning van mantelzorgers. De gemeente Renkum iuicht



Lastig te bereiken groep
veel mantelzorgers zien hun werk als vanzelfsprekend. Een opvallend
groot deel zieÍ zichzelf dan ook niet als 'mantelzorger,. Ze lopen veel
bestaande mogelijkheden tot ondersteuning en hulpverlening mis en
dreigen zo overbelast te raken. Het preventieproject gaat een ieam van
vrijwilligers trainen speciaal om contact te maken Àet deze lastig te
bereiken groep. De vrijwilligers bezoeken de mantelzorger aan huis,
kunnen wijzen op de mogelijkheden van hulpverlenin! en kunnen
hem of haar gelijktijdig een hart onder de riem steken.

Doe mee!
De stichting vrijwillige Hulpverlening Renkum roept vrijwilligers op
om deel te nemen aan het preventieproject! Help ons herpeÀ, want
zonder uw hulp kunnen de mantelzorgers hun belangrijke
maatschappelijke rol niet blijven vervullen!

Voor meer informatie en aanmelding, neem contact op met de
coórdinator van het Meldpunt vrijwiilige Hulpverlening Renkum,
Floortje sekhuis. (03t7-319 311 I 06-2tg 60 352) of met Marie-
Cathrien Dragt - van Oudheusden (Vilente 06-456 12 g67).

initiatieven als het Preventieproject dan ook toe. Het project levert een
concrete bijdrage aan de invoering van de wMo. Renkum is daarmee
een voorloper in Nederland.
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Snel je rijbewijs!

dan naar:

Autorijschool

TO1\ VISSER

Schefferlaan I2
Heveadorp

Tel: 026 - 3341685

* gratis proefles!!
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Of knelt de schoen? \'SÏ
tet bij uw aankoop op {t
kwalitelt. Bezoek ons,

wij adviseren uvrienàeli;lq 
1

wijbliivend en vakbekwaam.
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