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Van de redactíe

Om maar met de deur in huÍs te vallen, dit is een extra
dik nununer van het Heveaantje. Dit is echter niet te
danken aan de door u ingezonden stukken, maar door
vlijt (lees: hengelen) en inspannÍ-ng van de redactie en
ingezonden artikelen van de bewonersvereniging. Vandaar
dat u onderaan dit stukje een noodkreet(je) ziet. De
bedoeling is, dat dit voor elke Heveaan een in zijn
dromen (nachtmerrie) terugkomend symbool zal gaan wor-
den. Daarom zullen we dit symbooltje blijven plaatsen
totdat er minstens drie ('t is de moeite, slechts
driel) ingezonden artikelen per aflevering zijn.

Vooraankondi ging Groenc lub

0p 15 september 1990
is er weer
ZWERFAFVAL ruimen
in de bossen rond ons fraaie dorp

Omdat diverse Heveanen de redactie benaderd hebben met
de mededeling, dat er toch wel e:rg weinig informatie
uit de Bewonersvereniging Heveadorp in 't Heveaantj e te
vinden was, hebben we het bestuur eens aan de jas ge-
trokken. Het resultaat vindt u in dit Heveaantje.

Op bezoek bti. . .

Een oase in het Gelders
Iandschap, dat neem je
zelf waar als je er staat
en uitkijkt over de Rijn
en de Betuwe vanaf de berg
bij de Westerbouwing.
Je zieX de aanlegplaats
van de huidige Westerbou-

die boten als vertier.
"Op bezoek bÍj,, Hans Gie-
bing, die met vader Han,
Henny en Monique de huidi-
ge direktie vormen van de
Westerbouwing, kwam ik
weer het een en ander te
\^re ten .

Een unieke plek Ín onze
omgeving vond ook Hans. De

De fraaie illustraties
Boerlage , \,íat maar !/eer
dig talent in Heveadorp

M.J. Meijer Cluwen

zíjn gemaakt door Frédérique
bewijst dat er voldoende j"rg-

aanweztg is. Wie volgt? !

wing-rondvaartboten vraar
vroeger de legendarÍsche
Huis-ter-Aa-boten afmeer-
den, die ook op en neer
voeren naar Arnhem (zie
foto 1906). In die ríjd
werd ook door de werkne-
mers van de Heveafabrieken
vaak gebruik gemaakt van

van de Huis ter AA boten

gemeente verkondigde dat
ook aI in 1912. De toenma-
lige gemeenteraad \4ras al
van mening dat de plaatse-
lijke overheid de uÍrspan-
níng in eigendom moest
verwerven, omdat alleen op
die manier kon worden
voorkomen dat er ongewens-
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te ontwikkelingen zouden
plaatsvinden waardoor het
unieke uitzichE verloren
zow gaan en niet meer be-
schikbaar zou blijven voor
de bevolking doordat er
bíjvoorbeeld villabouw zou
plaatsvinden en het ter-
rein voor iedereen kon
\^Iorden afgesloten.
Het begon al vóór 1872
toen de familie Ga)rmans er
een theekoepel bouwde om
op dÍe manier van het on-
gekend mooie en boeiende
landschap te kunnen genie-
ten. (de theekoepel is
goed te zien op de foto
met de toen nog houten
trap )

In L972 ging het bezit
over aan de burgemeesters-
zooÍr E. Backer . Deze zay
er a1s eerste brood in en
1í.et een huis bouwen waar
de bezoeker een "natje en
een droogje" kon verkrij-
gen. Vanaf dat moment v/as
de horecabestemming van de
Westerbouwing verzekerd.
Verschillende latere eige-
naren verbouwden, veran-
derden en bouwden een
speeltuin. Er verscheen
zelfs een kabelbaan. Sinds
1940 heeft de familie Gie-
bing een stempel gedrukt
op het wel en \4ree van de
I^lesterbouwing. Aanvanke-
lijk Wfllem Giebing, ver-
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Trap naar de l{esterbouwj.ng met bovenaan de theekoepel
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volgens zoon Han, welke nu
bij gestaan wordt door zoon
Hans, die ervoor zorgt dat
de familie Giebing nog
duidelijk door blij ft
gaan.
In gesprek met Hans ís het
duidelijk dat ook nu nog
de famÍ1ie Giebing vindt
dax zij op een plekj e zít-
ten waar nog alle moge-
lijkheden voor de toekomst
aanwezig zijn. Aan de ver-
bouwing en nieuwe inrich-
tíng is ook te zien dat
ziJ zich richten op de
toekomst.
"Wij willen de I^Iesterbou-
wing een multÍ-functioneel
karakter geven en om dat
te kunnen verwezelijken en

om uit te kunnen groeien
naar een goed middenklasse
restaurant \^Ias deze veï-
bouwing nodig. I^ie kunnen
nu ook in onze nieuwe zaal
bruiloften, partijen en
recepties geven" aldus
Hans.
Het Ís te hopen dat dit
plekj e in oÍtze omgeving
nog lang voor een ieder
toegankelijk blijft om er
van te kunnen genieten. Nu
zelfs tijdens een gezellig
etentje aan een tafeltje
aan het raam. Het is in
ieder geval duidelijk, aan
de familie Giebing zal het
niet liggen.

Cees Bouwman.

Oosporlng verzocht

Door de oud-voorzitter
Kees Martens van de perso-
neelsvereniging Vredestein
is een klok aangeboden aan
de Bewonersvereniging He-
veadorp om als monument te
worden geplaatst in het
dorp. De heer Martens
heeft deze klok aangeboden
omdat hij vond dat deze
hier thuis hoort. !Ífj zijn
hem dan ook
zeer erkente-
lijk en willen
ook zor9 dra-
gen voor een
fraaie plaats
in ons dorp.
We missen ech-
ter nog een
aantal pluzzel--
stukjes in ons
onderzoek.

De klok heeft
aI lange tijd
een band met
Heveadorp. Hij
stamt uit het jaar 1911 en
heeft gehangen in een
klokkamer op de modelboer-
derij van de heer Schef-
fer. Als v/e het over een
klok hebben, dan bedoelen
we ook een klok; hij \,íeegt
maar liefsc 200 kg! Helaas
houd hier ortze kennis om-
trent deze klok op.

We willen nu al de heer

Vos van de Beeklaan bedan-
ken voor zijn informatie.
Gelukkig heeft het gemeen-
tearchief zijn bereidwil-
ligheÍd in het onderzoek
aangeboden, maar u be-
grijpt dat we zoveel moge-
1j-j k informatie wi11en
hebben over deze klok.
Vandaar ook deze oproep:
IIIE KAN ONS HELPEN. We

denken dat er bij de oude-
ren onder ons nog wat ge-

gevens te vin-
den zijn. Ook
prenten, fo-
to's of andere
dingen zíjn
welkom.

Mocht u over
informatie be-
schikken dan
Vefnemen \4/e

dat graag. U
kunt dan kon-
takt opnemen
met de heer S.
Meijer, Beek-
laan 19, 6865

VG Heveadorp, telefoon
085-334380. Vermeld alrijd
uvr naam en adres, zodax
r^rij indien gevrenst inzen-
dingen kunnen retourneren.

In afwachting van uw mede-
werking,

S. Meij er
bestuurslid Bewonersver-
eniging Heveadorp.De herbouwde Westerbouwing in 1946
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De Fontelnallee: órren
dlcht of lets ertussenln

op 19 juli 1989 brachr "De
GeIderlander" een artikel
waaruit bleek dat het IVN
en de Vereniging Vij f
(Zes? ) Dorpen in 't Groen
in een brief aan de Raad
der Gemeente Renkum ver-
zocht hadden de Fonteinal-
lee af te sluiten voor
gemotoriseerd verkeer. Het
artikel stelde verder dat
alle fracties binnen de
gemeente hier in eerste
instantie niet afwijzend
tegenover stonden en dat
het college eerst zel-f
onderzoek wilde plegen.
Ook de provincie leek in
de persoon van gedeputeer-
de mevrour{ C. Stigter een
voorstander voor afslui-
ting te zijn.
Het Koepeloverleg Hevea-
dorp heeft op 10 augustus
1989 in een brief aan de
Raad der Gemeente Renkum
verzocht partij te willen
zijn in het aangekondÍgde
onderzoek van de gemeente.
Hierop volgde een stilte
van bijna een jaar.

Op 19 februari 1990 heefr
de Bewonersvereniging in
een brief aan Vij f Dorpen
in 't Groen het voorstel
gelanceerd de Fonceinallee
in één richting af te
sluiten. Het verkeer moest

dan wel van Heveadorp naar
het kasteel kunnen maar
niet omgekeerd. Deze maat-
regel zov het verwachtte
probleem betreffende de
verkeersdruk op de Beek-
laan oplossen. De verwach-
ting was namelijk dat au-
tomobilÍsten die bij de
Veerweg/Fonteinallee zow-
den ontdekken dat hun ge-
plande weg niet te vervol-
gen \r7as, genoodzaakt zort-
den zijn door Heveadorp
verder te gaan.

Op 19 april 1990 ontving
de Bewonersvereniging een
brief van de Hengelsporr
Federatie Veluwe zoom.
Hierin uitten de hengel-
sporters hun bezorgdheid
omtrent de plannen tot
afsluiting, omdat naar hun
idee dan de visplaatsen
niet meer bereikbaar zort-
den zijn. Uit de voorstel-
len van IVN/Vijf Dorpen in
't Groen blijkt echter dat
de afsluiting pas vanaf de
sluizen zou zijn (dit kan
ook niet anders, de slui-
zer. moeten bereikbaar
blijven), zodaE het be-
zwaar van de hengelsport-
federatie niet echt se-
rieus genomen kan worden.

0p 1 mei 1990 ontving de
Bewonersvereniging wederom
een brief, ditmaal van het
college van B & W. Hierin

staat onder andere (ci-
taat:) "Tegenover de Pro-
vincie hebben wij ons be-
reÍd verklaard mee te wer-
ken om te komen tot een
periodieke afsluiting van
deze weg. Iíanneer een en
ander geëffectueerd zaL
worden alsmede de omvang
en aard van maatregelen is
nog niet bekend. "

Op de groendag in Hevea-
dorp op L2 mei 1990 r^ras

ook de Vereniging Vij f
Dorpen in 't Groen verte-
genwoordigd met een stand-
je. Daar werd onder andere
een folder verspreid met
de pakkende titel "Fon-
telnallee dichË!". In dit
schrijven zeE deze vereni-
ging uiteen waarom de Fon-
teinallee naar hun rnening
afgesloten dient te \^ror-
den. Niet alleen de pad-
dentrek is reden tot af-
sluiten, maar ook de ver-
dere flora en fauna; veel
planten hebben erg te lij -
den van in de berm gepar-
keerde auto's. Wanneer de

Fonteinallee afgesloten
zou worden Ís voor veel
dieren de barriere tussen
bos en uiterwaarden ver-
dwenen en zow het zeLfs
mogelijk kunnen zijn hier
de Das weer uit te zetten.

De Stichting Het Geldersch
Landschap en de Stichting
Vrienden der Geldersche
Kasteeleri huizen beide in
hetzelfde pand, namelijk
in kasteel Zypendaal in
Arnhem. Na enige telefoni-
sche kontakten bleek de
heer Willem Lammertink
(distriktsbeheerder Zuid
Veluwe), die eigenlijk mer
vakantie was, ons de ge-
wenste informatie te kun-
nen verschaffen.
De Stichting Het Geldersch
Landschap is net als het
IVN en Vij f Dorpen in , r
Groen van mening dat de
Fonteinallee geheel afge-
sloten moet worden voor
gemotoriseerd verkeer, eD
wel vanaf de sluizen tot
aan het kasteel. In hun
tijdschrift valt te lezen,

o-o- -9-



dat er vroeger een welige
kruÍdenvegetatÍe in de
bermen langs de Fonteinal-
lee tierde, maar dat door
de luchtverwuiling van de
auto's er nu enkel nog
brandnetels wi1len groei-
en.
De Stichting Vrienden der
Geldersche Kasteelen is
echter niet erg enthousi-
ast over de afsluitings-
plannen, ze vrezen dat
kasteel Doorwerth op die
manÍ-er minder in trek zal
zÍ-jn.

Wat betekent de afsluiting
van de Fonteinallee voor
Heveadorp? In de eerste
plaats betekent het dat
het wandelen langs de Fon-
teinallee een stuk aange-
namer wordt. Ondergeteken-
de heeft enige rijd gele-
den bij een wandeling van
het kasteel naar Heveadorp
op een doordeweekse drg
het aantal passerende au-
to's eens geteld. Geduren-
.de de drie kwartier dat
deze wandeling duurde zijn
er maar liefsr 42 langs
komen suizen. Het percen-
tage hiervan dat de Fon-
teinallee aIs sluiproute
gebruikt laat zich raden
maar gezi.en de snelheid
waarmee sommige maniakken
ztc}:r over het asfalt ver-
plaatsten 1"g dit percen-

tage aardig hoog! Een mo-
getijk nadeel van de af-
sluiting is dat de ver-
keersdruk op de Beeklaan
de eerste tijd in het toe-
ristenseizoen hoger zal
zijn dan normaal, doordat
routebeschrijvÍngen nog
niet gewijzigd zijn en
doordat "vaste klanten,'
van de wijziging niet op
de hoogte zijn; vandaar
ook het voorstel van de
bewoner"svereniging om in
eerste instantie op de
Fonteinallee éénrichtings-
verkeer richting kasteel
in te stellen totdat de
gewij zigde route geresul-
teerd heeft in lage ver-
keersdruk op de Veerweg
(en daardoor ook op de
Fonteinallee). Gezien de
brief van de Gemeente we-
ten deze ook nog niet pre-
cies wat ze er mee aan
moeten, zodaË het er op
lijkt dat het woord aan
ons is. Het niet afsluiten
van de Fonteinallee zal
toch Ín de toekomst, mede
gezien de verhoogde toe-
ristische attractie die de
Gemeente nastreeft, een
grotere druk op Heveadorp
gaan geven. Blij fr de
vraag ItDe Fonteinallee;
open, dicht of Íets ertus-
senin". I^Iie zal het ze,_
gen.

M.J. Meijer Cluwen

CWS-commissie

Voor ik ga vertellen v.rat
de commÍ-ssie zoa\ doet en
bereikt zal ik u eerst
even voorstellen aan de
commiss ieleden:
Frits Dorresteijn

Beeklaan 41
Joke van der Laan

Centrumlaan 7
Sybe Meijer

Beeklaan 19
Coby van der Molen

Middenlaan 15
Bij deze mensen kunt u
terecht met vragen over de
huurzaken en woningen van
de Centrale Woning Stich-
ting. (CI^IS ) Wij willen wel
benadrukken dat u met in-
dividuele klachten recht-
streeks met de CI^IS moet
bellen vÍa hun klachten-
nuurmer 334047 .

Het volgende hebben ne
zoal bereikt het afgelopen
half jaar:
1. Begin dit jaar heeft er
een definitieve huuraan-
passing plaatsgevonden.
Voor de meesten had dit
een positieve uitkomst,
oftewel geld terug, maar
de rest zou mostelr bijbe-
talen, sommigen wel een
bedrag van Í 500, -. In
overleg met de CI,{S Ís toen
besloten voor de huurders
die moesten bijbetalen dit
bedrag kwijt te schelden.
AIs commissie hebben we

toch een positief resul-
taat weten te behalen on-
danks dat de groep die bij
moesten betalen klein was.
Voor de andere bewoners
bleef het gewoon zoals het
was, zij kregen geld te-
rug.
2. Bij de rietenkapwonin-
gen had men last van natte
kelders. Er liep al een
proef met de woningen aan
de Zuiderlaan 1, 3, 5 en
7. Deze proef leverde een
redelijk tot goed resul-
taat op. Wat betekent dit
flu, zult u denken. Het CIíS
heeft ons toegezegd dat
a1le r ie tenkaprrronÍ-ngen
aangepakt zullen gaan vror-
den. Dit wil zeggerr dat
het grind voor (en eventu-
eel achter indien van toe-
passing) verwij derd zaL
worden en daarvoor in de
plaats komt gestabiliseerd
zand met daarop betonte-
gels (40x60 cm) aflopend
van het huis. 0p deze ma-
nier zijn we het water dat
van het riet afkomt bÍj
regen kwij t; het vrater
komt dus niet meer dicht
tegen de muur in de grond.
Wanneer het gaat gebeuren
hangt van een aantal fac-
toren af, maar men wil
proberen nog voor de bouw-
vakantie te beginnen. (de
opdracht ligt aI bij de
aannemer). Men krijgt ruim
op tijd bericht van de CI,trS
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wanneer men aan uvr huis
begint. Mochten er deson-
danks klachten of vragen
zijn dan kunt u deze bij
S. Meijer, Beeklaan 19
kwij t.
3. Er is in de afgelopen
drie maanden een samenwer-
kingsverband ontstaan tus-
sen de huurdersverenigin-
gen van de gehele gemeente
Renkum; hrij zijn daar ook
in vertegenwoordigd. Waar-
oD, denkt u misschien? We1
als er zíe};. gemeenschap-
pelijke klachten voordoen
dan staan h/e nog sterker
tegen de CWS. Neem nu als
voorbeeld de servieepak-
ketten, daar blijkt hier

IIIIIIIIITTI

en daar nog wel wat aan te
mankeren. Dit zíjn rre nu
gezamenlÍjk aan het uit-
zoeken. Zodra we klaar
zijn met de inventarisatÍe
dan zu11en we met de CLIS

overleggen hoe het beter
kan. Voor oÍrze vereniging
zix Frits Dorresteijn in
het overleg.
Heeft u nog vragen of pun-
ten voor het overleg meldt
u ze dan bij ons aan.

Vriendelijke groet van de
commiss ieleden,
S. Meijer

Hoe de Beeklaan aan ziin
eersÈe bestraËlne kwam!

Vroeger, tot ongeveer
1980, was het gehele Heve-
adorp eigendom van de rub-
berfabriek. Ook de riole-
ring en de bestrating.
Die besLrating was in de
vijftiger jaren nÍet veel
zaaks, het waren met klei
uit de rivier verharde
wegen met de nodige gaten
in het wegdek. Die gaten
werden dan op gezette tij -
den met klei opgevuld. De
Dunolaan was toen aI wel
bestraat met klinkers van-

af de Veerweg tot boven
aan het Huís ter Aa. Dat
was weI nodig om te voor-
komen, dat bij hevige re-
genval het wegdek zou weg-
stromen.
Omstreeks 1958 rAras het
noodzakelijk de riolerÍng
van het dorp en de fabriek
Le vernieuwen en te ver-
vangen door ruime riool-
buizen. Dat betekende, dat
de Middenlaan van begin
tot eind opengebroken
moest worden en dat het
wegdek geheel kapot ging.
Van deze gelegenheÍd werd
gebruik gemaakt om een
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goed wegdek aan te leggen,
waarbij de .keus viel op
een klinkerbestrating.
Echter de Beeklaan behoef-
de niet opengebroken te
worden, dus bleef de klei-
weg met a1 dan niet opge-
vulde gaten bestaan tot
verdriet van de bewoners.
De nieuwe directÍe besloot
toen aan de Raad van Com-
missarissen toestemming te
vragen de Beeklaan ook van
een klinkerbestrating te
mogen voorzien.
Die Raad vergaderde zo nu
en dan in het kantoor van
de fabriek en zo ook deze
keer. In die tijd reisde
men nog veelal per trein
en de chauffeur van het
bedrijf haalde de heren

daarom met de auto op van
het station te Arnhem.
Om de Raad mild te stemmen
en de noodzaak van bestra-
ting te doen inzien kreeg
de chauffeur opdracht niet
over de mooí-e, nieuw be-
straatte Middenlaan of
over de Veerweg te rijden,
doch over de Beeklaan. En
dat met een flinke snel-
heid opdat de auto goed
over de gaten in de \^reg
zolJ holbelen en de heren
met het hoofd bijna tegen
het dak van de auto zouden
komen. De toestemming tot
bestrating van de Beeklaan
werd, zoals men begrijpen
kan, vlot verleend.

" Ins ider"

Verkeerscommis s le

De verkeerscornmissie van
de Bewonersvereniging He-
veadorp is misschien voor
velen van u een mysterieu-
ze groep. De extensieve
mededeelzaamheid aan u, is
hier debet aan. Dit willen

lrij in de toekomst verbe-
teren door regelmatig in
't Heveaantje te laten
teten, vraar !/e zoaT mee
bezig zijn.
Eerst wil ik beginnen de
groep aan u voor te stel_
len. Deze bestaat uit de
volgende personen: mevrou!r'

A.I,laussart en de heren
W.Hoosemans, S.Meijer
B.Cornelisse. Momenteel
zijn vre met de volgende
zaken in en rondom Hevea-
dorp bezig: Seelbeekweg,
Van der Mo1ena1lee, krui-
sing Seelbeekweg, Oude
Oosterbeekseweg, Beeklaan
en de Fonteinallee.
Ten aanzien van de punten
Seelbeekweg, Van der Mo-
1enal1ee en de kruising
Seelbeekweg, Oude Ooster-
beekseweg werken wij samen
met de verkeersgroep van
Doorwerth "Veilig Door-
werthtt , om zo meer druk op
de gemeente ce kunnen uit-
oefenen. I^Iat r^/ij proberen
te bewerkstelligen is een
veilige snelheidsremmende
kruis ing ( Seelbeekweg ,
Oude Oosterbeekseweg) door
middel van een mini roton-
de. Op de Seelbeekweg zel_f
een vrij voet- en fietspad
voor met name de school-
gaande kinderen. En op de
kruising Van der Mo1enal-
lee / Seelbeekweg proberen
wij stoplichten geplaarsr
te krijgen. Op dit moment
is de gemeente met een
onderzoek bezíg ten aan-
zi,en van de veiligheid.
Half juni krijgen wij hier
bericht over.
De vereniging VÍj f Dorpen
in 't Groen heeft naar de
gemeente toe een voorstel
gedaan om de Fonteinallee

Zoekt U:
meer dan normale maaltijden, met
een buitengewoon vriendelijke be-
diening, tegen normale prijzen?
Dan natuurlijk naar:

Hote! ,DREYEBÍIORD"

\bor al uw rucaptlca, dlnor!,
koÍfletaÍclr on - let op...

KOUOE BUFFEÏTENI

GraaÍ van Rechtorenweg 12
OOSTERBEEK
N.S. Station - Eindpunt lijn 1

A. van der Straaten
Teleíoon 3:l 31 69

HOUTHANDEL

G.u.Woudenberg
HnnoolrortÍttt 38 - Homoct - Tcl. WfiO-A2?81

zELFAOUï
 FSCHEIOIXGSSCHEFI
nial rlandaaíd gabondrn

t8.30-21.00
venaf 17.00

-14- -15-



geheel af te sluiten. Dit
uit oogpunt van natuurbe-
houd, wat uitstekend is.
Maar hierdoor denken wij
dat het verkeer dat anders
gebruik maakË van de Fon-
teinallee door Heveadorp
zaL komen, \^/at Ïrij niet
wenselijk achten. Om aan
beide belangen tegemoet te
komen hebben wij voorge-
steld van de Fonteinallee
een éénrichtingslreg te
maken, met later een even-
tuele afsluiting.
De bewoners van de Beek-
laan parkeren hun auto,s
in de boeht van de straat
in plaats van eÍgen ter-
rein c.q. parkeervakken.
De reden dat zLj dit doen
is "het hard rijden', op de
Beeklaan. Naar aanleiding
van een aantal opmerkingen
(klachten) ten aanzien van
het overzicht in de bocht
door dorpsbewoners, hebben
r^rij de bewoners van de
Beeklaan uitgenodigd om
samen tot een bevredigende
oplossing te komen. Uit
dit gesprek is het volgen-
de gekomen. De verkeers-
commissie zaL bij de ge-
meente proberen te bewerk-
stelligen de status van de
Beeklaan te wij zigen, deze
is nu nog een doorgaande
route. Dit is een lange
termijn aangelegenheid.
Voor de korte termijn zal
geprobeerd worden een

S-bocht gecombineerd met
een 30-km aanduiding en/of
v/egversmallingen te krij -
gen. De Beeklaanbewoners
zullen na uitvoering de
lJeg vrijmaken van hun ge-
parkeerde auto's.
I,iij hopen dat het mysterie
rond de verkeerscommissie
opgelost is? Wel moet u er
rekening mee houden dat
hetgeen de verkeerscommis-
sie doet over het algemeen
zaken zijn die voordat ze
uitgevobrd worden een lan-
ge weg hebben te gaan. Wij
zullen u daarom ook regel-
matig op de hoogte houden
van or.ze vorderingen.
Mochten er bij u nog vra-
gen of opmerkingen zijn
dan kunt u die altijd bij
ons kwij t.

B. Cornelisse

Dorpsfeest op 8 september
19e0.

c

,,
De activiteitencomrníssie
van de Bewonersvereniging
Heveadorp organiseert op
zaXerdag 8 september een
groots dorpsfeest!
Hoewel het moeilijk zal
zíjn het feest van vorÍg
jaar september te evena-
ren, stelt de activitei-
tencommissie alles in het
werk om er ook dit jaar
een fantastisch feest voor
het hele dorp van te ma-
ken.
Enkele basisingrediënten
zijn al vastgelegd: er
zLjn twee grote tenten
gehuurd. De muziekgroep
"Cocktail,' uit l,trageningen
is gecontracteerd en sIa-
ger StienÍssen is net als
vorig jaar bereÍd gevonden
de barbecue te verzorgen.
Ook za| er een optreden
zijn van een eigen Heve-
aanse muziekgroep.

Het progranma is nog niet
defÍnÍtief vastgesteld,
maar zaL voor jong en oud
veel te bieden hebben. Met
een kleine slag om de arm
kunnen de volgende onder-
delen worden genoemd:
ochtend:
- kinderprograrnma voor de

kleinere kinderen met
waarschijnlijk een goo-
chelaar of kindertheater

middag:
- wielerwedstrijden voor

! verschillende leefrijds-
categorieën van de jeugd

- groepsgewijze estafette
met zaklopen en/of hin-
dernisbaan

- watervolleybal (alleen
bij mooi weer)

- finalewedstrijden van
volleybal- en jeu de
boulestournooi-

- playbackshow voor jonge-
re en oudere kinderen

avond:
- barbecuefeest met gele-

genheid tot dansen
- optreden van trCocktail"

en een Heveaanse muziek-
groep

ïn de weken voorafgaand
aan het feest zullen de
voorronden van het volley-
baI- en jeu de boulestour-
nooi worden gehouden.
Het definitieve programma
zaL voor de zomervakantie
worden bekend gemaakt in
een huis-aan-huis te ver-
spreiden informatiebe -
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richt. Daarbij zal dan ook
een inwulformulier worden
gevoegd, waarop u kunt
aangeven aan welke aktivi-
teÍ-Len u en uw kinderen /
huisgenoten willen meedoen
en hoeveel barbecuepakket-
ten u wilt afnemen. Een
barbecuepakket gaaL f 15,-
kosten. Aan aIle overige
activiteiten kan net als
vorig jaar gratis worden
deelgenomen. Aan de wed-
strijden zullen prijzen
zijn verbonden.
Voor de organisatie van
het feest zíjn nog vrij -
willigers nodig, die bij
onderdelen willen assiste-
ren. Via het nog te ver-

spreiden formulier kunt u
zich ook hiervoor aanmel-
den.
AIs u nog geen lid bent
van de Bewonersvereniging
en wel mee wilt doen aan
het dorpsfeest of andere
activiteiten van de ver-
eniging, meldt u dan snel
aan bij een bestuurslid.
Ongeveer BOt van de Hevea-
nen is a1 aangesloten bij
de vereniging.

De activiteitencommissie

Luruhroom - Rcstaurant - Kofieshop

'De Valkenier'
Getrou wd!

On,ze che-fkok Rob fansen
en zijn

Diane Boutryman

.E[ee] yeeJ geluk toegeïrlenst
Edwin & Levine
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PriÍsvraae speelveld

Een aantal mensen heeft
een naam voor het speel-
veld verzonnen. In het
vorige Heveaantje hebben
we vermeld dat op de
groendag voor de diverse
namen steÍnmen konden liror-
den uitgebracht. Misschien
waren velen op pad of vond

men het v/eer te slecht,
maar lire hebben slechts 29
stemmen binnengekregen.
Dit is beslist te weinig! !

I.Ie geven u nog één kans.
Iedereen kan op 8 septem-
ber in de feesttent zíjn
of haar stem uÍtbrengen.
A1s er minder dan 200
stemmen worden uitge-

bracht, komt er helaas
geen naambord. Het gaat om
de volgende namen:
1 Het Middelpunt,
2 t'Íakkermaatj e,
3 't Speelrje,
4 De lJoelwei,
5 De Tra,
6 't Groene Lapke,
7 Joke van der Laan-ve1d.
Nieuwe ideeën zijn nog

{il ffi@
welkom, maar deze moeten
dan wel bij de redactie
opgegeven worden vóór 1
september.

De redactie



Spelregels Jeu de Hevea-
boules

Op veler verzoek volgen
hier de Heveaboules je.r-
regels.
Er wordt gespeeld op indi-
viduele basis, bij voor-
keur met metalen boules.
Door loting wordt bepaald
wie begint. Deze gooit het
but (houten balletje) en
de eerste boule. Het but
moet minstens zes en hoog-
stens tien meter blijven
liggen vanaf de lijn vraar-
achter de spelers staan.
Er wordt gespeeld met 2
boules per speler. Er
wordt altijd onderhands
gegooid. Het is toegestaan
het but of een boule van
een tegenspeler r^reg te
stoten (de eigen boule mag
ook, maar dit is meestal
minder gunstig) . I^Ianneer
alle boules gegooid zijn,
is de winnaar degene wiens
boule het dichtst bij her
but ligt. Hiervoor ont-
vangt de winnaar 1 punt.
,A,1s daarna ook de andere
boule van de winnaar het
diehtstbij 1igt, ontvangt
híj/zíj er nog een punt
bij . De L,edstrij dleiding
berust voor nu en a1le
eeuwÍgheid bij Martijn
Oomkes. Elke I-qATSTE ZON-
DAG VAN DE MAAND zal in
principe het jeu de boules
veld uitgezet worden.

Jeu de boules

Een typisch Frans spel
zoals de naam aI doet ver-
moeden. Overal in Frank-
rijk zie je het spelen, op
dorpspleintjes, in parken
en op het strand. Meestal
zijn het de mannen -hoewel
ik ook wel vrouwen heb
zien spelen- die, omringd
door wat toeschouwers, hun
dagelijkse partij tjes pé-
tanque spelen.
Ja, pétanque, want zo
luÍdt de officiële naam
van dit Franse spel, dat
buiten Frankrijk vooral op
campings gespeeld wordt
onder de naam jeu de bou-
Ies, ba1spe1.

Misschíen zouden we voor
het spel met de gekleurde
plastic ballen de naam jeu
de boules moeten handha-
ven; voor het spel met de
metalen baIlen, volgens de
Franse spelregels ge-
speeld, kunnen we dan de
naam Pétanque gebruiken.
Pétanque wordt gespeeld

-20 -21

met een klein houten bal-
letje, dat de Fransen "le
cochonnet", het varkentje,
noemen en met grote meta-
len bal1en, die per stuk
700 à 750 gram lregen. Ie-
dere speler heeft zijn
eigen ballen, herkenbaar
aan het aantal lÍjnen
daarop. Men kan afzonder-
lijk spelen, bijvoorbeeld
bij een oneven aantal
deelnemers of in partijen.
Men onderscheidt dan mi-
ni's en maxi's. Mini's
hebben een of tswee lijnen,
maxi's drie of vier lij-
nen.
Met twee personen speelt
men met drie of vier ba1-
len. Drie personen spelen
ieder met drie ballen en
vanaf vier personen wordt
met twee ballen per per-
soon gespeeld. De clou (om
nog maar even in de Franse
sfeer te blijven) is zo-
veel mogelijk ballen zo
dicht mogelijk bij "le
cochonnet" te krijgen,
door dichtbij te gooien of
door de tegenstander weg
te ketsen. ttLe cochonnet"
wordt door de eerste spe-
ler gegooid op een afstand
tussen de zes en tien me-
ter. Dichterbij of verder-
weg betekent opnieuw gooi-
en. Vervolgens speelt hij
een van zíjn eigen ballen
zo dichtbij als mogelijk.
Hierna speelt de tegenpar-

tij. Dan speelt telkens
die partij of persoon ver-
der wiens ba1 het verst
van "Ie cochonnet" ligt.
A1s de verstliggende geen
ballen meer heeft, speelt
de andere partij verder
totdat a1le ballen ge-
speeld zijn. Nu worden de
punten geteld. Eén partij
krijgt maar punten, D3-
tuurlijk de dichtstbijlig-
gende. Het aantal bedraagt
net zoveel als er dichter-
bij liggen dan die van de
tegenpartij .

Na elke puntentelling
wordt vanaf de andere kant
gespeeld. De winnaar van
de gang mag nu "le cochon-
net" spelen. De uiteÍnde-
lijke winnaar van het ge-
hele spel is hij, die het
eerste dertien punten be-
reikt.
Pétanque kan het beste
gespeeld worden op een
glad, vlak hard zandter-
rein. Een aparte pétanque-
baan van ongeveer vier bij
twaalf meter tussen biel-
zen heeft nog enkele extra
spelregels. Ballen die de
rand hebben geraakt (tou-.
che) worden terzijde ge-
legd en tellen niet mee.
Als "le cochonnet" tegen
de band gaat, wordt die
gang ongeldig verklaard en
wordt opnieuw begonnen.

Hannie Kapteyn-Caron



Recept

Hierbij een recept voor
eer. zeer aparte, heerlijke
loempia.
Het recept komt echt niet
uit een kookboek. Proberen
dus !

Ingrediènten:
- 1 groot bIík bamboe-

spruiten (liefst klein
gesneden; toevoegen zoÍr-
der vocht)

- 1 kg magere speklappen
(vooraf niet al te gaar
koken en daarna fijn-
snij den)

- 4 eieren
- 2 ons garnalen (eventu-

eel gedroogd, fijn sníj -
den)

- L fles oestersaus
- peper en zout
- 6 eetlepels suiker
- 1 eetlepel vetsin
- 6 teentjes knoflook
- 2 grote uien
- 2 preitjes (fijnsnÍjden)

- loempiavellen (diep-
vries, verkrijgbaar bij
de toko)

Bereiding:
De fijngesneden ui en
knoflook met 'n kopje olie
in de wadjang bakken, + 20
minuten omroeren. Stuk
voor stuk de eieren toe-
voegen en daarna de garna-
len. Blijven roeren!
Daarna de voorgesneden
speklappen en de prei toe-
voegen. Vervolgens de bam-
boespruiten, vetsin, oes-
tersaus en de suiker. Het
geheel flink doorroeren.
Peper en zout naar smaak
toevoegen. A1les al roe-
rende droogbakken. Het
wulsel mag nÍet te vochtig
z:-jn. Het wulsel laten
afkoelen, liefst in een
vergiet, zodaX het laatste
vocht verdwijnt.
LoempÍa vullen met mengsel
en dichtplakken met eiwit,
daarna in de olie bakken.
Uit één vel tvree loempia,s
maken. Heerlijk smaken
deze loempia's met een
beetje chili-saus (de ech-
te bij de toko) Eet smake-
rijk!

I,tríllem van Loon
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Groendag en plantiesmarkt

Op L2 mei was het zo .ver .

Na veel maanden van geor-
ganiseer en gepraat hÍeI-
den wij onze eerste Groen-
dag. Aan alles \^ras ge-
dacht. Er waren tenten
gehuurd en geleend, de
vrouwelijke leden van de
groenclub hadden cakes
gebakken en alle leden
hadden gezorgd. voor stek-
ken en planten. Ook van
andere dorpsgenoten kwamen
potjes en zaailingen bin-
nen die de clubkas zouden
spekken, om op die manier
weer andere evenementen te
kunnen betalen, zoals het
vuÍlruimen Ín de bossen
rondom ons.
Luuk Vos had bemiddeld in
de aanwezigheÍd van het
IVN en het Geldersch Land-
schap.
Sterke handen zetten de
tenten op, kortom, er kon
niets meer mis gaan
dachten we.

He1aas lieten de weergoden
ons behoorlijk in de
steek. Tijdens de muzikale
rondgang door het dorp van
Kunst Na Arbeid en de ope-
ningshandeling door wet-
houder Klaske Brandsma-de
Vries regende het pijpe-
stelen. Dit werd alleen
door de eik die de wethou-
der plantte op prijs ge-

steld. Deze nieuwe boom
moet het verlangen van de
Heveanen symbolÍseren om
als een aparte gemeenschap
te worden beschouwd.

Wethouder Brandsma kreeg
als dank het eerste Hevea-
dorp T-shirt aangeboden en
reikte vervolgens de prij -
zer. uít van de kleurwed-
strij d <lie in het kader
van de Groendag gehouden
was. De prijswinnaars wer-
den getrakteerd op een
flink applaus en kregen
natuurlijk ook een mooi
kadootj e mee.

De Groendag 1990 kan, on-
danks de regen, een succes
genoemd worden. De bijzon-
dere stekjes vlogen weg en
ook de vertrouwde huis-
tuin - en- keuken- plantj e s
verwisselden snel van ei-



genaar. Dat kon ook niet
anders, want . de prij s 1"g
met Í L,- per plantje wel
heel erg laag.
Voor de stands van Vijf
Dorpen in 't Groen, IVN en
het Geldersch Landschap
was ruí-me belangstelling.
Jammer was het dat de dia-
voorstelling van het Geld-
ersch Landschap door de
hoge vochtigheid in de
tent (hadden vre maar een
dorpshuis, werd van menige
zijde gehoord) afgebroken
moest worden. Menigeen
schafte zich een exclusief
Heveadorp T-shirt aan en
liet zich de koffie mer
cake goed smaken. Er rvas
een fietsroute verkrij g-
baar die zeer de moeite
waard vras. Ook voor tuin-
advies kon men op de
groenmarkt terecht. Velen
gingen naar huis met nieu-
Ide tuinideeën en een ande-
re kijk op de natuur.

Ter afsluiting van de dag
werd er onder leiding van
gÍdsen van het IVN een
wandeling over de Duno
gehouden.

Al met aI, ondanks de re-
BeD, een geslaagde dag.
Wij als leden van de
groenclub gingen met een
goed gevoel naar huis.

Totdat de volgende morgen
de tent afgebroken moest
worden. In de nacht was
hij met een mes vernield
door een stel vandalen.
Wie moet dat betalen en
waarvan? De dader ligt op
het kerkhof, maar mis-
schien zi-jn er getuigen.
Laat het ons even weten.

De groenclub

@
r ;;t tràn dc. reàe<}è

De Arnhemse Courant publi-
ceerde op maandag 14 mei
een leuk en positief arti-
kel over de groendag in
ons mooie dorp.
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Heveaanse kunstenares wlnt
Bernhard Johan Kerkhoff-
prl'l s

Heveadorp herbergt veel
creatieve geesten. In hui-
ze Post en Enk aan de Mid-
denlaan woont mevrour^, Eka
Thoden van Velzen, beeld-
houwster en schilderes,
die onlangs een belangrij -
ke prijs won voor haar
gehele oeuvre.. Een van de
oudste verenigingen van
beeldende kunstenaars in
Nederland, het Genootschap
Kunstliefde, kende haar de
Bernhard Johan Kerkhoff-
prijs toe. Dit is een par-
ticuliere prijs, ingesteld
door en vernoemd rraar een
vroegere voorzitter van
het Genootschap, een rijke
industrieel die zel-f ook
schilderde. In het jury-
rapport wordË gesproken
over een grote mate van
oorspronke I ij khe id en
spontaniteit van het werk
van mevrouw Van Velzen.
Samen met de hoge kwali-
teit en continulteit van
haar werk en de speelsheid
in vormgeving besloot de
jury unaniem haar de prijs
toe te kennen.

Proficiat !

Mllieu-educatief centrum
in de gemeente.

Op 1 mei 1990 zLjn \^rij ,

José Steenvoorden en Ge-
rard Redeker, in een duo-
baan aan de slag gegaan
a1s educaEief medewerker
in onze gemeente.
Onze taakomschrijving is
drieledig; namelijk:
- natuur- en milieu-educa-

tie
- anti -vandalismeproj ect
- verkeersopvoeding.
Een speciaal ingestelde

werkgroep met vertegen-
woordigers van het onder-
wij sveld, politie, IVN
(InstÍtuut voor Natuurbe-
schermingseducatie) en de
gemeente zelf had hiertoe
geadviseerd.
De gedachte hierachter \^ras
dat er weliswaar twee goed
lopende projekten rraren,
(vandalisme en de school-
wandelingen) maar dat de
continuiteit allerminst
was gewaarborgd.



De "achtergrondtt
José Steenvoorden heeft
biologie gestudeerd in
Leiden, met als hoofdvak
educatie . Ze í-s haar "rrrer -
kend leven" begonnen bij
het Museon, het museum
voor het onderwijs in Den
Haag. Een werkelijk schic-
terend museum, als u het
niet kent moet u er be-
slist eens heen gaan.
Daarna heefr ze tijdelijk
gewerkt bij de gemeenten
Rotterdam en Vlaardingen
a1s natuur-educatief mede-
werkster. De afgelopen 2L-5

jaar werkte ze bij de ge-
meente Zoeterrneer in een
natuur- en milieu-educa-
tief centrum. Ze is IVN-
natuurgids ge\.seest en
twij felt nog of ze zich
aansluit bij het M in
haar nieuwe woongemeente
Arnhem of in de werkge-
meente Renkum.
Gerard Redeker heeft in
Arnhem de enige echte "ou-
de kweekschool" gedaan en
daarna biologie gestudeerd
in Utreeht. Na zijn studie
werd hij in L97O docent
aan zijn voormalige
school, de PA in Arnhem.
Daar werkt hij nu nog in
een halve functie, ziJ het
dat het na allerlei ont-
wikkelingen en fusies nu
Hogeschool Gelderland
heet. Gerard woont in
IJolfheze en \terzorgx voor

het IVN in orrze gemeente
de natuurgidsen- cursus .

Duobaan
José en Gerard hebben sa-
men een duobaan, ieder 2\
dag. Samen hebben zij een
" ideale ervaring't . José
heeft ruime ervaring met
milieu-educatief werk,
weet wat er elders in den
lande gedaan is en wordt,
en kan dus her en der ma-
terialen bijeen sprokke-
len. Gerard is plaatselijk
en regionaal zeer goed
bekend met dÍt werk en kan
op de Hogeschool in Arnhem
"a11es" regelen: lesmate-
rialen, stagiaires, enz.
In de opstartperiode wer-
ken ze op dezelfde dagen:
in de regel dinsdag,
woensdag en donderdag.
Later verdelen ze de dagen
en wullen ze elkaar aan.

Naam van de functie.
De naam van de functie
ligt niet eenvoudig. ZuE
nu zelf: medewerker na-
tuur- en milieu-educatíe,
anti-vandalisme, voorlich-
ting en verkeersopvoedlng
ligt niet lekker in het
gehoor. En het begrip
"schoolbioloog" is voor
deze functie te beperkt,
medewerker dekt de lading
beter, milieu-educatief
medewerker is wellicht de
beste benaming. Ook ver-
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keer en vandalisme vallen
immers onder het dagelijks
milieu.
Kortom, de gemeente heeft
2 ME-ers erbij: Milieu-
Educatief medewerkers !

Waar te beglnnen.
Omdat het hier om een voor
de gemeente nieuwe functie
gaat, is de vraag: \^/aar te
beginnen? In de komende
periode zullen ze eerst
kennismaken met de gemeen-
telijke organisatie en dan
vooral met mensen die bij
hun werk betrokken zí-jn.
Verder zullen ziJ de edu-
catieve centra in de regio
bezoeken. En niet te ver-
geten de scholen: wat wil-
len de scholen en wat kun-
nen zij bieden aan de
scholen.
Voorlopig wordt gewerkt
vanaf bureau Onderwij s. Er
wordt echter druk gezocht
naar een eigen ruimte "op
lokatie" in de gemeente,
zodat een echt milieu-edu-
catief centrum ontstaat.

I{at houdt de functie in.
José en Gerard gaan na hun
inwerk- en opstartperiode
a1lerlei zaken doen (met
de nadruk op doen en niet
op zaken):
* Uitleen van leskisten.

Hier is op de scholen
groEe vraag naar. Een
leskist is een kist met

lesmaterialen zoals les-
brieven, opdrachtenfor-
mulieren, instrumenten,
voorbeeldmaterialen enz .

* Uitleen van materialen:
boeken, lesbrieven, vi-
deobanden, dia's, micro-
scopen,
loupes,

schepnetten,
verrekij kers ,

excursiemateriaal, eÍrz.
Ook het uitlenen van
" levende " materialen
zoals konijnen of wande-
lende takken: de gemeen-
te heeft dan een dier-o-
theek. U kunt nu vast
voor de Kerst een konijn
reserveren, u moet het
echter in januari gezond
en wel terugbrengen
Ook het distribueren
naar de scholen van pro-
vinciale materiaalzen-
dingen van bijvoorbeeld
bollen, takken, padde-
stoelen en dergelijke
behoort tot de taken.
De mogelijkheid voor
leerkrachten om -als dat
er is- lessen op het
centrum te geven, met
a1le benodigde materia-
len bij de hand.
Begeleiden en adviseren
van scholen op terrein
van natuur- en milieu,
anti-vandalisme, ver -

keer. Verder ook assis-
tentie bij de aanleg van
schooltuinen.
Coördinatie van de be-
staande IVN-schoolwande-
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lingen.
Kortom, een heel pakket
hrerkzaamheden. In eerste
instantie zal het basison-
derwijs bediend worden,
later ook het voortgezet
onderwij s . En wie ltreet, in
de toekomst ook groepen
burgers ?

VrlJvllligers.
Omdat alles wat zij willen
met geen mogelijkheid in
40 uur per week te doen
is, zoeken zij versterking
in de vorm van vrijwilli-
gers. Er zíjn allerlei
soorten klussen die door
vrijwilligers gedaan kun-
nen worden zoals:
- boeken kaften
- boeken invoeren

systeem
- dia's invoeren

systeem

l-n een

].n een

- een systeem van krante-
/ xij dsehr i f rart ike I en
opzetten

- typewerk

- knutsel/timmerwerk (bij -
voorbeeld een model van
een boerderij in elkaar
zetten, dierfiguren in
hout uitzagen, enz)

- hulp bij het in elkaar
zetten van een educatief
program: een les, een
leskist.

Kortom \,te zoeken mensen
die administratief het een
en ander voor ons kunnen
doen, mensen die handig
zijn met de hamer en zaag
en men'sen die didaktisch
kunnen helpen.

Als u tijd en interesse
heeft kunt u kontakt opne-
men, telefoon: 085-348281.

José Steenvoorden
Gerard Redeker
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De Airborne l{4ndel-tgc}r!
i9 90

Llp 1 september 1990 wordt
voor de 44" keer oe AÍrbor-
-ne tríancieltocht gehouden.
Een wandeltcchr die varíg
j aar níet rnincier qlan

3?- "569 cLeelrreniers telcle Èn
ook dit j aar Tr'eer ï'erze -
k-erd zal zíin van een der-
gerrj ke opl'omst. -e i rrtt€
voert zoals elk j aar cïoor
de onvol-prezen Veluwezoom,
langs de voornaamste pun-
ten uit de strijd, gestre-
den door de i-st British
Aj-rborne Di-vision in sep-
tember L944, zoals het
Airborne -monument, het
Airborne-museum, het Air-
borne-kerkhof, de lan-
dingsterreinen, de Duno en
de oversteekplaats over de
F.ijn, \.{aar de Britten na
hun heldhaftige strij d
terug moesten trekken.
Elke Heveaan die hier al
meer dan een jaar woont
zal zic}: de J-ange sliert
wandelaars wel herinneren,
komend uit het bos langs
de toegangshekken tot de
Duno die uitsluitend hier-
voor speciaal opengezet
worden. Via de Dunolaan en
de Beeklaan verlaat de
stoet dan langs (het ter-
ras van) de Valkenier het
dorp weer.

Heveaoo rp ts ius "lis -,e t
HarÈ een ra:-ddeJ-punt "n de
Airborne wandelroute. F{et
Ís dan oolc niet verwoncer-
li-ik <iat diverse d*rpe.i-in-
gen a1 ]-re L "r. L:ee geor,..lerd
nebben oin i-'n grcepsvet'land.
d.eel 1-;È nemeÍi aan de 4t*u

È:ilir-Él:ï1Ëi':{an.leitocht. ot:

Í{er.rea;;i:,.-',é /.';{lmt de ee i:sË-
,cis+-.,Je :t.r :..-; -;

JCl/ -J.riL- u9+1

slag vë.n <ieze lrrasse daad
uitgebreieJ in nr 1-2 uitge-
rseten kan worden, Maar
voordat het zover ís moeL
er eerst een groep gevormd
worden van tenÍninste l-1
leden (i-nschrijfgeld f 4,-
(onder voorbehoud)), die
daarna kunnen besluiten of
ze het Heveaan zíjn zonne-
klaar naar buiten wil-1en
brengen of niet (wat te
denken van een fleurig
Hevea shirt?). Alleen de
15 en 25 km routes komen
door Heveadorp; het is
daarom de bedoeling aan de
hand van de inschrijvingen
een keuze uit één tran deze
routes te maken.

Geeft u zíc}l daarom op
voor de 44" Airborne l^ian-
deltocht bij één van de
redactieleden (zie pagina
1) en wel vóór 1 augustus
1990 !

M.J. Meijer Cluwen
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Koninqlnnedac In Heveadorp

Op 30 aprÍl vierde Hevea-
dorp de officiële verjaar-
d^g van Koningin Beatrix
met volleybal- en jeu de
boules wedstrijden, een
lampionoptocht voor de
kinderen en een groot
kampwuur.

Hoewel het aantal aanmel-
dingen voor het sportieve
gedeelte van het prograruna
's rniddags in eerste in-
stantie wat Èegenviel kon-
den uiteindelijk toch vier
vo1leybal teams gevormd
worden en eveneens vier
voorronde-groepen van vijf
deelnemers e1k bíj her jeu
de boules. Mede dankzij
het stralende \Àreer - er
kon met recht van een
oranjezonnetje gesproken
worden - werd het een ge-
slaagde middag met enthou-
siast spel van alle deel-
nemers en een flink aantal
supporters langs de zij-
lij n.
pe jeu de boules finale
tussen de winnaars van de
voorronden werd uÍteinde-
lijk in een spannende
laatste manche beslist Ín
het voordeel van Hans pe-
ters met Jacques Derksen
als sterke tweede. Het
volleybaltournooi, georga-
niseerd door de familie
Doolaard, kwam uiteinde-

Iijk, dankzij her hoogsre
doelsaldo, op naam van het
team onder aanvoering van
Nancy van der Mo1en.

Het avondprogramma begon
pas tegen negenen. Het was
toen welí-swaar nog steeds
aan de lichte kant voor
een lampíonoptocht, maar
er moest ook rekening wor-
den gehouden met bedrijd
en dinsdag weer op tijd
naar school. Met alterna-

tieve muzikale begelei-
ding, een cassetterecorder
met liedjes van Kinderen
voor Kinderen, werd een
route gelopen door oud en
nieuw Heveadorp. Voor de
ruim 30 kinderen die mee-
IÍepen Lras er na afloop
een lekkere appel (van
groenteman Gerrist van de
woensdagse kraam) en een
leuke verrassing (dankzij
SRV-man Van 't Hof) .

t'

-30- - 31-

Intussen rrerd ook door
Antony Marcelis vakkundig
van al het verzamelde hout
een kampvuur gebouwd, rrat
spectaeulair bleek te
branden, zeket toen het zo
rond 10 uur echL donker
werd. Verbaasde blikken
uit de passerende lijn 6
bussen en gelukkig geen
controle door de gemeente
op de hoogte van de vlam-

harkt.

Ten slotte maakte de acti-
viteitencommissie de kas
op en constateerde dat ook
dit keer te weinig bier
v/as ingekocht, maar dat
verder alles zeer succes-
vol verlopen uras en, even-
tueel, voor herhaling vac-
baar.

Henny de Jager en het kmpvuur

men (in de vergunning werd
slechts over I\ meter ge-
rept). Het vreugdewuur
trok veel bekijks en pas
na middernacht werd het
\^rat stiller. Uiteindelijk
werd rond 1 uur het vuur
of hrat daarvan resteerde
met gieters water geblust.
De volgende avond werden
alle resten weggehaald en
de sintels weer aange-

Met dank, nogmaals,aan
iedereen die meehielp,

De activiteitencommissie



LuchtfoÈo,s Heveadorp

De heer van Beek heeft
diverse mooie luchtfoto, s
van Heveadorp. Hij is te-
vens in het bezit van een
luchtopname van de Hevea-
fabriek uit 1981 (deze is
alleen niet te verkrijgen
in hec formaat 15x20crn). U
kunt ze beziehtigen en
bestellen bij de heer van
Beek, Middenlaan 25. Na 18
uur kunt u even 340258
bellen en langs gaan. Hoe
meer mensen bestellen hoe
goedkoper het wordt!
formaat l5x20crn .f 35 , -
(bij afname van 10 stuks
.f 25 , - p. st) formaar

20x25cm f 45, - (bij afname
van 10 stuks f 30, - p.st)
Er zijn nog meer formaten,
maar dit moet u maar even
bij de heer van Beek be-
kijken. Her is echt de
moeite waard!

De redactie

l**Nil
UAN GELDER

De Forestcrle
Stel Uu eigen menu
samen voor

Geopend:
*oensdag t/m zondag
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