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Van de redactie.

Beste Heveanen,

Het animo voor dit nummer was bijzonder hoog; aIIe in-
zenders van stukjes hartelijk dank en ga zo voort. Wij
kunnen altijd aardige, ]euke maar ook kritische (maar
seen kwetsende) stukjes gebruiken en daarom het volgen-
de:

Nog terend op de leuke herinneringen uit de vakantie,
de blaren na de airbornetocht maar net geheeld (er wa-
ren B inschrijvers, dus te weinig voor een groep) en
nog nagenietend van het
dorpsfeest (zie elders in
dit nummer), ligt alweer
het septembernummer onder
uL, neus.
!{e gaan weer over tot de
orde van de dag. De tijd
gaat snel, nog slechts
enkele maanden en de
f eestdagen staan ai-weer
voor de deur. TeEen het
eind van het jaar ver-
schijnen nog twee edities van't Heveaantje. Wij als
redactíe zouden het op prijs stellen om met uw hulp er
een feestelijk tintje aan te geven.
Wat dacht u van een mooi, leuk en/of spannend Sinter-
klaas- of Kerstverhaal.
Wie kent er nog een verhaal uit grootmoeders doos? Een
boodschap of een r.rens, echroom niet. Nogmaal.e, ook de
verhalen van kinderen zijn van harte welkom. wij reke-
nen op u!

Op bezp€-k_Èlj. -
op bezoek gaan bij Eka
Kelk, beter bekend onder
haar meisjesnaam Eka Tho-
den van Velzen, is een
verrassende ervaring. Me-
vrouw Kelk is een levens-
lustige dame vol verhalen
en beschikt over een grote
dosis humor en zelfsPot.

Onlangs stond zL) in de
belangstelling door het
verkrijgen van de Bernhard
Johan Kerkhoff Prijs voor
haar gehele kunstzinnige
oeuvre. Hieraan is in het
vorige Heveaantje aandacht
besteed. Mevrouw Kelk ver-
telt dat zL) naar aanlei-
ding van die publicatie
geïnterviewd ie door De

Ge1derlander. (Ílaarin een
klein krantje groot kan
zijn. . ! )

Van jongs af aan was zL)
geinteresseerd in de kun-
sten. In Balige, aan het
Tobameer in het voormalige
Nederlands Indië, waar zL)
opgroeide t zag ze om zich
heen veel kunstzinnige
mensen die prachtige hout-
snijwerken en tekeningen
maakten. Ook zL) tekende
en boetseerde en ze ver-
telt, na al die jaren nog
steeds een beetje veront-
waardigd, dat de leraren
van de HoIlandse school

die zL) bezocht altijd
haar schetsboeken Pikten.
?,e schiet weer in de lach
bij de herinnering daar-
aan. Het beeldhouwen kwam
pas later, hoewel ze als
klein meisje een keer oP
een tocht naar de bergen
een grote kwartssteen mee

naar huis gesjouwd had om

er een beeld van te maken.
Dat werd ?een guccesr offi-
dat de kwarts schilferde.

Net 23 jaar was ze toen ze
naar Nederland ging, sPe-
ciaal om een beeldhouwoP-
Ieiding te volgen aan de
Vrije Academie van Willem
wagenaar in Utrecht. Tij-
dens dat eerste jaar haal-
de ze de lagere tekenakte.
Die had ze nodig om oP de
Academie van Amsterdam
toegelaten te worden, wat
toen haar grote wens was.
Maar de oorlog kwam ertus-
sen en ze moest gaan wer-
ken. Als fröbeljuf ging ze
aan de slag, overdag les-
geven op een kleuterschool
en ondertussen haar akte
halen. In de avonduren
ging ze nog naar Utrecht
om de lessen van de Vrije
Akademie te volgen. ZeLf
zegl. ze niet zo geschikt
te zijn voor het lesgeven:
ze heeft er een hekel aan
om een ander te moeten
vertellen hoe iets moet.
Net zoals zL) het niet
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accepteert als een ander
haar zegt hoe iets moet.
Die eigenzinnigheid heeft
haar in haar artistieke
ontwikkeling geen windeie-
ren gelegd en Ieidde tot
een specifieke eigen
stij 1.

Na de oorlog vertrok zi)
met een vriendin naar Pa-
rijs om daar aan de Vrije
Academie verder te stude-
ren. In die tijd was armoe
troef en ze deden allerlei
karweitjes om aan geld te
komen. Bij de boekenstal-
letjes aan de Seine ont-
moetten z, een boekhande-
Iaar die zich over hen
ontfermde. Hij zorgde er-
voor dat ze werk kregen:
het inkleuren en natekenen
van zwart/wit prenten in
boeken. Daar werden ze
allebei zo geroutineerd
in, dat het een aardig
centje opbracht. Via de
boekhandelaar kwamen ze
terecht in een appartement
r^raar voorheen een coutu-
riere gewoond had. Het
hele huis zat onder de
spelden, op blote voeten
lopen was niet aan te ra-
den, en het bad lag vol
met lapjes. Daar zagen de
twee vriendinnen brood in
en van die lapjes hebben
ze avonden lang aanvatters
en theemutsen zitten maken
die vervolgens verkocht

werden.

Weer terug in Nederland
trouwde Eka met de schrij-
ver Cornelis Kelk. zLi
kregen een zoon en gingen
na een aantal jaren in
IJmuiden wonen. Eka sloot
z:-c}l. daar aan bij een
groep kunstenaars die zich
verenigd hadden in de
groep Atelierg '63. Daar
heeft ze het vak beeldhou-
wen, en vooral- het boetse-
ren, door en door geleerd.

In 1968 verhuisde het ge-
zLn van IJmuiden naar He-
veadorp. Als kind had haar
echtgenoot menige vakantie

in deze buurt doorge-
bracht, waarbij hil altijd
naar de modelboerderii
Huis ter Aa ging om een
glaasle melk te drinken.
?,o kwamen ze in het bezit
van het huis Post en Enk
aan de Middenlaan.
In die tijd draaide de
Heveafabriek nog en be-
schikte HeveadorP over een
eigen bakker en een krui-
denierswinkeltje. De win-
keltjes zijn er niet meer,
maar de kagt van de bakker
staat nu nog in de woonka-
mer. Mevrouw KeIk vertelt
dat ltreveadorP toen een
kleine, besloten gemeen-
schap was, waar ie nog met
" juffrouw" aangesProken
werd. Er was toen slechts
één auto in het dorP en
die was van taxibedrilf
Verschoor. Gevraagd naar
wat zíj vindt van de ont-
wikkelingen in HeveadorP
sinde die tijd zegt ze
nuchter:" Ach, 't was heel
idyllisch, maar
vooruitgang hou je niet
tegen. "

De familie KeIk heeft
nooit een auto gehad en
dat was toch wel lastig
vanwege haar werk, steeds
dat gesiouw met die zware
beelden. Vandaar dat ze
haar man vroeg wat hij
ervan vond als ze toch
haar ri3bewijs ging halen.

Hij raadde haar dat ten
sterkste af met de oPmer-
king: " Daar ben je veel te
verstrooid voor, je kunt
niet eene fietsen! " "En
inderdaad", zegt Eka KeIk
Íru r "dat is hraar, want af
en toe vergeet ik het
stuur vast te houden!" Uit
praktische overweglngen is
ze toen met het rnaken van
wandkleder': begonnen, want
die kun je oProllen en dat
was makkelijker j-n de bus.

Ter gelegenheid van haar
75ste verjaardag stelde
het cenootschaP Kunstlief-
de, waar zij al sinds jaar
en dag Iid van is, haar
voor een overzichtsten-
toonstelling te houden-
Maar daar voelde zij niets
voor. "Ik wil daarmee
wachten tot ik 80 ben",
was het antwoord.

Vanaf 25 augustus is onder
meer werk van Eka Thoden
van VeIzen te bezichtigen
in de tuin van het gemeen-
tehuis in Oosterbeek. De

expositie duurt een maand-

J. Joustra

I

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

HoIeI ,DREYEROORO,

\bor al uw rcceptler, dlnort,
koÍíletaÍels en - let op...

KOUDE BUFFETTENI

Graaí van Rechterenweg 12
OOSTERBEEK
N.S. Ststion - Eindpunt lijn 1

A. van der Straaten
Teleloon 33 31 69
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Berichten uit,je---_!C=-W=§:
commissie en de vegkeeE§:
commissie.

CWS-commissie "
He1aas is er
weinig nieuws.
Nu de vakantie

achter de rug is verwach-
ten wij dat er wat actj-vi-
teiten van het CblS zullen
komen ten aanzien van de
rietenkapwoningen (ke1-
ders/zie voriEe lleveaan-
tje). Wij hopen dat als er
wat alqerneens te melden is
van ut zijde dat dat dan
ook gedaan wordt.
Bij de CWS j-s voor de heer
C. Oprins een vervanger
gekomen en wel de heer
Gerard Neven (hoofd woon-
zaken). Wij verwachten een
prettige samenwerking met
hem. Zodra er iets te mel-
den valt, hoort u van ons"

Verkeerscommiss ie.
De vakantieperiode is voor
de meesten van ons weer
voorbij en we kunnen ge-
rust zeggen dat we niet te
klagen hebben gehad over
het weer.
ook de verkeerscommissie
heeft weer z'Ír bezigheden
opgepakt en heeft het vol-
gende te melden:
VÍe zijn samen met de ge-
meente bezig zijn met de
herinrichting van de Seel-
beekweg. Wat het Precies

gaat worden kunnen h/e nog
niet melden, maar zoals
het er nu voorstaat kunnen
vre zeggen dat er een voet-
pad komt (aan de zijde van
de begraafplaats) naast de
weg. wij hebben een Paar
voorstellen aan de gemeen-
te gedaan om dit Pad wat
1.50 m breed wordt ook
open te etellen voor fiet-
sers welke naar boven gaan
(uiet voor brommers). OP

deze manier hopen wij een
stukJe veiligheid voor de
schoolgaande jeugd te
creëren. Verder hebben we
over een tweetal over-
steekplaatsen nog overleg.
Namelijk bovenaan de Seel-
beekweg en onderaan de
Seelbeekweg, kruising oude
Oosterbeekseweg. Vle zulIen
u over de vorderingen oP
de hoogte houden.

Namens de CWS-

keerscommissie,
S. Meijer

en ver-

Reactie oP "Eeveadorp
bliift wi'ik"

Na het lezen van het arti-
kel "B&w, HeveadorP bfijft
wijk", in Hoog en Laag
woensdag 8 augustus 1990
zou ik het volgende willen
opmerken:
B & !{ kunnen niet voldoen
aan het verzoek van inwo-
ners van HeveadorP om de
wijk de status van dorP te
geven op grond van genoem-
de argumentatie:
1. Aan een dergelijke
"promotie" zouden te veel
kosten verbonden zijn.
2. In de wijk ontbreekt
het aan voorzieningen-
3. Ambtelijk is HeveadorP
nooit formeel als dorP
aange\^rezen.

ad 1: ÀIs gevolg van amb-
telijk sPeurwerk worden
aIs lasten aangemerkt het
wijzigen van bestanden van
afdelingen Sekretarie,
Sociale Zaken, Gas-en Wa-

terbedrijf, Belastingen,
Burgerlijke zaken (intern)
en Rijksdiensten, Riiksbe-
Iastingen, Sociale verze-
keringen etc. (extern).
Voor geheel Doorwerth en
HeveadorP zouden Postcodes
moeten worden gewijzigd
waarvan oP voorhand aI
bekend is dat de PTT een
schadeclaim van ca f
7000r- zal indienen.

voor zover bekend zijn
bovengenoemde bestanden
a11en geautomatiseerd want
in genoemd artikel staat
dat alleen de Persoons-
kaarten niet zijn geauto-
matiseerd. (Aanpaseing van
deze kaarten zou handmatig
moet,en geschieden. Het zou
6000 (t) kaarten betref-
fen) .

Waarom ;ouden Postcodes
voor geheel Doorwerth en
HeveadorP moeten worden
gewij zLgd? Dit lijkt mij
geheel overbodig. wanneer
dit inderdaad niet nodig
is behoeft voor wat be-
treft Doorwerth niets te
worden gewijzigd. Er van
uitgaande dat genoemde
bestanden geautomatiseerd
zL1n, is het mogelijk om

met bestaande Postcodes
aIs uitgangsPunt de te-
naamstelling HeveadorP oP

eenvoudige wijze in te
voeren. (In het oude Post-
codeboek staan 18 Postco-
des voor HeveadorP. Nu ons
dorp volgebouwd is, zaL
het aantal Postcodes de 35

niet overschrijden).
wanneer dan alleen de Per-
soonskaarten van HeveadorP
handmatig moeten worden
gewii zLgd, zullen dat er
zeker geen 6000 zijn! Een
schadeclaim van de PTT ten
bedrage van f 7000,- Iijkt
mij oP z'rt zachtst gezeqd
behoorlijk overtrokken.
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ad 2z In Heveadorp ont-
breekt het aan voorzienin-
gen. Aan bewoners van He-
veadorp zou ik de vraag
willen stellen: Mist u
die? Zeker voor de nieuwe
bewoners geldt dat dit een
konsekwentie urasr van hun
besluit hier te komen wo-
nen. Daarnaast zaL een
onderzoek aantonen dat
welke voorziening dan ook
economisch onrendabel zaI
blijken te zijn.
ad 3: Formeel is dit waar.
In de tijd dat de Hevea-
fabrieken een enorm stuk
werkgelegenheid bood (er
werkten ooit 1600 mensen),

werd informeel Heveadorp
als naam voor ons dorp
gehanteerd. Nu deze werk-
gelegenheid is gewijzigd
in een prachtig stuk woon-
gerief is het toch denk-
baar dat een gegroeide
situatie formeel als zoda-
nig wordt aangewezen?

J. Bunschot,en
Middenlaan 38
6865 VR Heveadorp.

Eeveadorp zesde dorp

Bij het schrij-
ven van dit
stukje werd
bekend dat over

onderstaand onderwerP in
de raadsvergadering van 24
oktober beslist wordt, dus
niet op 19 september, dus
komt a77en op 24 oktobet
naar het gemeentehuis

op 4 september 1990 werd
in de raadscommissieverga-
dering Algemeen bestuur en
Cultuur c.a. a1s agenda-
punt 6 de conceptbrief
behandeld gericht aan het
voormalig koepeloverleg
Heveadorp waarin B&w mel-
ding wilden maken van hun
bestissing Heveadorp niet
als dorp te willen be-
schouwen, maar als aan-
hangsel van Doorwerth. Dit
was voor de bewonergver-
eniging Heveadorp aanlei-
ding een commissie samen
te stellen om de raad er-
van te overtuigen, dat er
in Heveadorp anders over
gedacht wordt. Na een vu-
rig pleidooi (verkrijgbaar
bij het secretariaat) van
PauI de Bruijn, die voor
deze ene keer (gelukkig)
het voorzittershamertje
(ztl het van onze commis-
siel weer even opnam, wer-
den de standpunten van de
diverse fracties door

voorzitter van de raads-
commisgie, de burgemeester
drs J.I{. À.I.t. Verlinden,
gehoord. De WD nam de
aftrap en de heer Noord-
hoek verkondigde dat ze de
argumenten van de bewo-
nersvereniging nogal zwak-
jes vonden. onze moed zonk
aI in de schoenen. Hii
vervolgde echter met de
mededelirif dat zrln frac-
tie de argumenten van B&vi

minstene even zwak vond en
dat, wanneer HeveadorP zo
graag wilde, hij niet in-
zag waarom HeveadorP geen
zelfstandig dorp zou kun-
nen worden. Kortweg ge-
zegd, de WD steunde Heve-
adorp in haar behoefte
HEVEADORP te mogen heten,
voor iedereen (dus ook de
PTT).
De PvdA steunde HeveadorP
aI eerder in deze wens en
zo ook nu, waarbij de heer
van der Deen zich afvroeq
waar burgemeester Verlin-
den toch al die kosten
vandaan zag komen. Burge-
meester Verlinden kon de
door hem aangevoerde hoge
kosten echter niet onder-
bouwen, zodat de aanwezige
raadsleden het zonder die
informatie moesten doen.
ook D'66 steunde bij monde
van mevrouw drs. J.J.
Smit-Alberts onze wens en
zo ook Gemeentebelangen.
Laatstgenoemde partij ver-
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diend zeet zeker nog een
extra pluim (en wat meer
aandacht bij raadsverkie-
zingen! ) vanwege het }uis-
terrilke pleidooi van de
heer Bartels. De heer Bar-
tele had zich de moeite
getroost alle mogelijke
landkaarten, stafkaarten,

( zoals r^ri j ook al gedaan
hadden) dat de vorige bur-
gemeester van llolthe tot
Echten aI eprak van zes
dorpen, maar dat ook de
huidige burgemeester (!)
in een artikel over de
gemeente Renkum in het
tijdschrift "Gelderland in

B&W steunde en dat was in
dit geval het CDA. Argu-
menten als zou er aan de
naam HeveadorP een "vies
luchtje" kleven omdat mi-
lieu 20 tot 7O jaar gele-
den niet zo'n grote rol
speelde kunnen we toch
niet serieus nemen. Moet
het dorp Renkum dan ook
maar van de kaart? Anno
1990 kan een dergelijke
milieuvervuiling daar
blijkbaar wel en voor He-
veadorp lang geleden niet.
ceen argument due. Ilet
tweede argument van het
CDA \^/as dat naar hun me-
ning een dorP Pas een dorP
zou zijn wanneer er voor-
zieningen waren. Toegege-
ven, de gemeente Renkum
heeft ons nou niet bePaald
ruim bedeeld met winkels
(dit zaL waarschijnlijk

commercieel ook niet haal-
baar zijnl r €r is niet
eens een telefoonceMm
dit echter a1s argument te
gebruiken gaat ons wel wat
ver, een dorP is een
kerkdorp a1s het een kerk
en een kroeg heeft en een
dorp is een dorP als het
een kroeg heeft, €D die
hebben we. Het argument
dat HeveaCorP nooit for-
meel aIs dorP aange\^/ezen
is volgt uiteraard uit het
feit dat HeveadorP alti3d
privéterrein geweest isi
de burgemeester van Hevea-
dorp was dan ook niet de
burgemeester van Renkum
maar de direkteur van de
Hevea-fabriek.
Het resultaat was dat er
zes commissieleden voor
"Heveadorp zelfstandig" en
dus tegen het voorstel van
B&w waren en twee aan de
zijde van B&w. Een uitge-
maakte zaak volgens ons,
maar ik kan helaas geen
koffiedik kijken.

M.J. Meijer Cluwen
secretarig Bewonersverent-
ging HeveadorP

Wii heten u
warmwelkom

atlassen en wat dies meer
zi) door te spitten (de
hele tafel voor hem 1ag er
vol mee) en kwam tot de
conclusie dat hij geen
enkele kaart van dit ge-
bied had kunnen vinden
waar Heveadorp niet op-
stond. Verder meldde hij

bedrijf" van november 1988
(kopie bij secretariaat)
spreekt van zes dorpen. De
burgemeester was hier
zichtbaar niet verrukt, om

niet te zeggen zeer korze-
lig over.
Uiteraard moest er iemand
zijn die het voorstel van

Dc bacr euM s van Ncddt2rd h
nu vcm'8d in d( s2uB Alllrtrc Hd zl u dzn
mk nia vcöa6 drt @L oG sum Hi dc
szlE Alliffc ban86ld4
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'De Valkenier'
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een nieu we é la caÍte kaart
en tevens
een nieuwe lunchkaart.
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Europa, Europa.

De Europese vlag dan toch
maar eens gekocht. De eer-
ste vlag in huis. Leuk
voor feestelijke gelegen-

l-989 de muur
eenwording van
symbolischer
benadrukt.
Toch zijn ook
se" feestdagen

folklore voor onszelf. Dat
uitgerekend de vorstenhui-
zent het Nederlandse niet
uitgezonderd, een dieP
gewortelde Europese tradi-
tie en een reekEr van Pan-
Europese familiebanden
heeft, blijft die dag
stilletSes op de achter-
grond.
Maar ook de Àirborne of de
"Nijmeegse" Vierdaagse is
qua deelnemerg meer Euro-
pees dan Nederlands.
Kortom, met een beetje
goede wil is een Europeae
vlag op vrilwel iedere
Nederlandse feestdag een
geschikt symbool ter on-
derstreping van de feeste-
Iijkheid. En dat is maar
goed ook, want a1s het
wachten is op de eerst
volgende Europese verkie-
zingen (van 1994) zal mijn
vlag eerder door de motten
worden opgegeten dan door
weer en wind worden aange-
tast.
Misschien dat naast 9 no-
vember ook 2L juni een
Europese feestdag kan wor-
den, immers dan begint de
zomer. Het is de start van
een periode voor de rei-
zende, volksverhuizende
Europeaanr op zoek naar
andere culturen, een ande-
re taal, dat zonnige kli-
maat, de nieuwe musea, de
uitdagende steden en de
imponerende landschappen.

Dan wordt EuroPa EuroPeser
dan velen zich realiseren.

Wilt u meer over EuroPa
weten, vooral over de za-
ken van aIIe dag, kijk dan
(vrijwel) iedere zaterdag
om 13.05 uur naar de ARD

(Duitsland 1).

Paul de Bruijn.

viel en de
Europa niet
kon worden

"Nederland-
niet altijd

heden, zo'n geel bevlekte
blauwe lap. Voor een Iid
van de Europese Beweging
mag wel enige zichtbare
promotie van de Europese
gedachte worden verwacht.
Alleen, wanneer hang je
hem aan de stok? Europese
feestdagen kennen wij nog
niet. Zeker, er zLln ge-
denkwaardige momenten te
bedenken, momenten vJaarop
dat nieuwe Europa weer een
stap dichterbij kwam. Maar
veel van die momenten wer-
den alleen beleefd door
een kleine Europese poli-
tieke elite.
Misschien dat 9 november
zo'n Europese feestdag kan
worden, de dag waarop in

'@ffi
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1os te zien van de Europe-
se context.
Neem nu bevrijdingsdag.
Wij werden bevrijd van een
van de meest barbaarse
regimes in de Europese
geschiedenis, maar werd
rond die tijd niet heel
Europa verlost van het
Nationaal Socialistische
juk? ÀIleen had het tijd-
stip, 5 mei, ie Nederlands
(althans West-Nederland),
de bevrijding als zodanig
is een Europese gebeurte-
nis.
Koninginnedag lijkt ook zo
typisch HoILands. Oranje,
wuivende kinderen en de
Nederlandse driekleur,
reserveren dit stukje
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Het was woensdagochtend.
Ííe stonden met de fiets
bij school. voor vertrek
naar Lunteren. onze ouders
zwaaiden ons na. We gingen
over de heide naar Lunte-
ren. De bagagewagen kon
niet over de heide. Die
moest omrijden. Over Ce

Amsterdamseweg. We kwamen
bi j de carnPing aan. De

camping heet DE GOUDSBERG.

Iedereen krooP rneteen de
tent in. we sliePen in de
volgorde van achteraf,:
Petra
Maartje
MeraI

tr Iona
Diana

We mochten de sPullen uit*
pakken. AIIeen er was geen
pomp om het luchtbed oP te
blazen. Onze meester had
een fluitje bij zLcl:.. Hij
blies op zijn fluit. Ie-
dereen kwam bij elkaar. Je
moest je lunchPakket Pak-
ken.
We gingen eten. Toen we

klaar waren moest 1e ie
zwemspullen gaan Pakken.
Het regende dus iedereen
had zijn regenjas aan- we

renden door de regen naar
het zwembad.

De dag voor dat wij
kwamen vraren Irma en
Bertina gevallen. fn
het zwembad. Dus
iedereen deed heel
voorzichtiq. Meester
deed heel voorzich-
tig en viel toch nog

bijna. Maar er is van onze
school gelukkig verder
niemand gevallen. Om half
drie gingen we een bossPel
doen.
ïk was samen met Petra dat
was erg Ieuk. We gingen
terug naar de tent" AIs je
geld bij je had mocht je
dat gaan pakken. Ik en
Petra deden samen met het
geld. we hadden Ëamen zes
gulden bij ons.
In het Eeheel- kochten we

drie zakken snoep" Dat
aten we samen oP. De vol-
gende ochtend gingen we de
tent cpruímer't.
overai )-a<;en snoep PaPier-
tles. Toen dat was opge-
ruimd gingen we vreer zwem-
men, Ondertussen was groep
7 /8 aangekomen. Toen we

terug kwamen was groeP 7/8
aan het slagballen. Maar
ze waren de slagPlank ver-
geten. Dus deden ze het
met een stoffer. Maar )a,
wij moesten weer naar
huis. op school aangekomen
waren de meesten ook wel
weer bIij.

VAN JORIEN

II II TIIIIIIIIIIIIIIIIITII
De airbornewaadeltocht.

Op zaterdag 1 september
werd de airborne \^reer ge-
houden. Wij (Miranda en
Ramona) en nog een paar
anderen zijn gestart om

10.45 uur bij sportpark
"Hartenstein".
De' dag begon als volgt
regen, regen, regen en
regen. Wij liepen met z'n
twaalven de 1s-km en dat
was ongelooflijk ver! !
ondanks de regen Iiepen er
toch veel mensen. 't Was
dus wel gezellig. Er ston-
den veel kraampjes langs
de wegen.

Sommige straten waren een
beetje smal zoals de ïta-
liaanseweg en je Iiep de
andere mensen op de hak-
ken.
Op het Dunoplateau kreeg
je gratis 9íORSTI ! !
Op het eind moest je je
kaart inleveren en kreeg
je een medaille. Wij moes-
ten helemaal van sportpark
"Hartenstein" naar huis
lopen (dus naar Hevea-
dorp). Toch was het een
hele gezellige dag.

Ramona en Miranda
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Reaktie over YeEkeeEqs:L'Eg:
atie en stankoverlast.

Ik wil graag reageren oP
uw artikel in Heveaantje
nr. L1. Het artikel betrof
een voorstel van de "Vijf
dorpen in het groen" om de
Fonteinallee af te sluiten
voor aI het gemotoriseerde
verkeer (het artikel be-
trof een inventarisatie
van de diverse etandPun-
ten. redactie).
ALs belangrijkete reden
geeft men: de Paddentrek,
milieu, flora en fauna.
Tevens zou deze weg een
stuiproute zijn.
Verder geeft u in uw blad
aan, dat de Fonteinallee
op een door de weekse dag
al vrij druk ie en om aI
het bovenstaande te sParen
moet het verkeer maar om-
geleid worden via de Beek-
laan. Het commentaar van
mijn kant hieroP is als
volgt: inzet voor natuur
en milieu is zeker in deze
tijd een goede zaak maar
men moet de neveneffekten
vaà dit voorstel niet uit
het oog verliezen. AIs men

het verkeer via de Beek-
Iaan wil laten loPen, za)-
men rekening mogen houden
met een verhoogd ongeval-
Ien risico, omdat het dorP
veel jonge gezinnen kent
met dus ook jonge kinde-
ren.

Er wordt nu al door menig-
een te hard gereden en om

die reden laten de bewo-
ners van de Beeklaan hun
auto op de \"reg in P1aats
van de Parkeerstrook
staan.
Daarbij komt ook nog dat
de Iuchtverontreiniging
door de omleiding nu ten
koste gaat van de longen
van de Beeklaanbewoners.
Mijn mening is dan ook dat
mensen en zeker kinderen
boven plant en dier 9e-
steld dienen te worden.
Mocht u het met deze argu-
menten niet eens zijn kunt
u altijd nog als voor-
proefje een "snuifje" ko-
men nemen als er een bus
van het G.V.A. langs komt.
Verder wil ik de "milieu-
lobbyisten" onder u nog
een bruikbare tiP geveni
het betreft hier het bijna
permanent afgeven van een
vergunning voor het ver-
branden van slooPmateriaal
door de firma Bouwman al-
hier.
De-ze veroorzaakt een dus-
danige stank dat men soms
de ramen moet sluiten en
men kan dan ook het ver-
blijf in de tuin wel ver-
geten. Volgens mii moet
dit afval naar de huidige
milieunormen te oordelen
verbrand worden in sPeci-
aaI voor deze doeleinden
gebouwde verbrandings-

ovens. Verder commentaar
geef ik oP het feit dat
het dorp aI iaren gebruikt
wordt als reclamezuil. Dit
hoort zeker in orrze na-
tuurlijke omgeving niet
thuis. À1s laatete wiI ik
opmerken dat mensen van
verenigingen of instellin-
gen door hun "gelobbY" de
direkte betrokkenen con-
fronteert met een situatie
die zii niet wensen.

J.G.A. KamPe
Beeklaan 15

Taxrrskever, oiet &aar
een kever!

De taxuskever, ook wel de
gegroefde laPsnuitkever
genoemd, is zeker !Íeen
onschuldig kevertje. Als
we door het dorP }oPen
zien we zowat in elke tuin
vraatschade van deze ke-
ver. Wij komen dan tot de
conclusie dat er vele ke-
ver€, rond moeten loPen en
dat het tuincentra vaste
klanten krijgt om het
plantenbestand weer aan te
vullen. Fijn voor hen maar
niet voor uw Portemonnaie!
om wat voor kevertje gaat
het nu eigenlijk? Een kor-
te beschrijving van het
kevertje en haar levens-
wijze zullen hoPelilk dui-
deJ-ijkheid geven.
Het gaat hier om een kever
van ongeveer 1 cm groot,
de schilden zi3n dof en
donker grilsbruin van
kleur en ze ziin niet
glad. (zie foto)
Er zlln uitsluitend vrou-
welijke kevertjes die elk
600 tot L0O0 eitjes kunnen
Ieggent De eitjes worden
in en oP de grond gelegd
tot in het naiaar. De lar-
ven die hieruit komen

overwinteren in de grond.
zi.) houden zich in }even
door aan de ondergrondse
plantedelen te vreten.
Vanaf eind mei, begin juni
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zijn er dan de kevers weer
en de cyclus is rond.
De kevers kunnen trouwens
onder gunstige omstandig-
heden ook de winter over-
blijven, en dat is mis-
schien de reden dat we nu
zoveel kevers hebben.
Schade
De schade van deze kever
bestaat uit vraatschade
aan het blad van vele
tuinplanten. Ze eten ronde
happen vanuit de bladrand.
(zie foto) Behalve de bla-
deren worden ook knoppen ,
bloem- en vruchtstelen
aangetast. Dit ie tot daar
aan toe, het is geen mooi
gezicht maar ach de plant.
gaat niet dood. Maar het
venijn zLt hem in de lar-
ven die zich in de grond
verschuilen. zL) vreten de
jonge wortels af en ook de
dikkere wortels Iaten ze
niet met rust. ook bescha-
digen ze het bovenste deel
van de wortels (de wortel-
hals) door de bast ervan
af te vreten en ook de
dikkere wortels laten ze
niet met rust. Dit laatste
betekent meestal het einde
van uv, plant.
Erg kieskeurig zijn de
kevers niet, want ze eten
aan zeer vele tuinplanten.
Maar ook binnenshuis kunt
u de kevers aantreffen en
dan zijn kamerplanten het
slachtoffer van hun vraat-

zucht. Als we in onze tuin
kijken dan vinden we
vraatschade in de euonymus
(kardinaalshoed), skimma,
clematis, prunus, wisteria
(blauwe regen), partheno-
cissus (wilde wingerd),
cotoneaster, pieris en
hydrangea (hortensia). In
onze eigen tuin hebben $re

dan de meeste planten met
vraatschade wel gehad maar
deze opsomming is bij lan-
ge na niet compleet.
Tja dit is een "aardig"
verhaal, maar wat doen we
eraan? Tegen de larven
kunnen we niets doen, zL)
zitten immerg in de grond.
Maar de kevers kunnen r^re

wel vangen en dat gaat
vrij gemakkelijk. U kunt
plankjes in de tuin leg-
gen. De kevers kruipen
hier tegen de ochtend on-
der. 's Morgens draait u
de plankjes om en doodt de
aanwezige kevers. ook zit-
ten ze vaak onder of tus-
sen snoeihout of hoopjes
onkruid. U tilt het hout
op en de kans is groot dat
er kevers uitvallen. over
het algemeen kunt u ze
daar vinden waar ook pis-
sebedden en slakken zich
ophouden.
De kevers kunnen zich ove-
rigens meesterlijk dood
houden, maar zekerheid
hierover heeft u pas als u
ze echt doodtrapt of ge-

drukt heeft. Begrijp ons
niet verkeerd; dit is qeen
oproep om elke willekeuri-
ge kever dood te maken,
want vele kevers zijn erg
nuttig, maar deze ene ver-
velende taxuskever brengt
ook vele boomkwekers tot
wanhoop. op dit moment
zult u nog weinig keverg
kunnen vinden omdat we het
najaar naderen, maar vol-
gend jaar in juni zu1len
ze er vreer. volop zi j n.
Mocht u er meer over wil-
Ien weten dan kunt u zich
wenden tot de echrijvers
van dit stukje. Goede
vangst.

Peter Jacobs, Cora Drijver
Ir. Munterlaan 39

Waar een klein dorp qroot
iu kan ziin.

Volgens enkele gemeentebe-
stuurders zou zwerfafval
in onze gemeente het toe-
risme nadelig beï.nvloeden.
De Groenclub heeft via de
bewonersvereniging een
idee naar B&Ví gezonden
betreft zwerfafvalakties
voor de gehele gemeente
Renkum. Het idee houdt in
dat de gemeente een dag
organiseert riraarop vri j -
willigers zwerfafval ver-
zamelen. In de organisatie
zouden I.V.N, scholen,
sportverenigingen, enz.
betrokken kunnen worden
die vrijwilligers, gewa-
pend met een vuilniszak,
de weg wijzen.
Het organiseren van een
jaarlijkse schoonmaakaktie
in de gehele gemeente Ren-
kum heeft tot doel de men-
sen bewust te maken dat ze
het afval op de juiste
plek afvoeren. Dat zo'rL
aktie een succest kan zijn
bewijst de uiterwaarden-
schoonmaakaktie die elk
voorjaar door het I.v.N.
georganiseerd wordt.
In en om Heveadorp rapen
bijna 2 )aar vrijwilligers
zwerfafval op. Een vermin-
dering van de hoeveelheid
afval wordt geconstateerd,
zodat er een groter gebied
geschoond kan worden. Daar

l
)

I
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streven r^re naar. Laten wij
bewoners van HeveadorP aan
de gemeente zien hoe wij
het in en om ons dorP het
doen. op l-5 september is
dit weer met succes 9e-
beurd en er volgen er ze-
ker meer.

De Groenclub

Wat krinqelt daar in het
water?

Op zaXerdag 6 oktober 1990
wil de Groenclub samen met
jullie, kinderen van Heve-
adorp, (ouders zLjn ook
welkom hoorI ) gaan "water
kijken".
wij gebruiken daarbij een
leekiet, waarin een kijker
zit waarmee we eens onder
water gaan kijken. Met de
I . V. N. -waterdierenzoek-
kaart, Ieren \rre hoe de
door juIIie gevonden on-

derwaterdieren he-
ten.
De zoekkaarten zul-
Ien na afloop van
deze leerzame och-
tend verloot worden
onder de belangstel-
Iende "onderzoe-
kers".
In het komende voor-
jaar willen we het
waterkijken nog eens
doen, zodat we wel-
Iicht nieuw waterle-
ven ontdekken. Ga

mee met de Groenclub
onder water en ver-
zamel juIlie dan op
6 oktober otu lO.OO
uu:i: op heX Hevea-
veld. Nemen juIIie
wel laarzen mee!

Tot dan!
De Groenclub

lrlota over zwerfYuil-
problematiek
GLMEE\ TE RE\KI'M ÈT

Lomr Én nota Z*eÍfvuil en drtrin
zullcn o.m. de enaÍinqen vcn de

hewoncnvercntginq i ieveuriorp. in_

.rke hra. oPruimaclie \efltrkl
wordtn.
l)a! .erLharde wethouíltr ma-
vrou* K. Bmndsmr-De vries in de

rergdering van de raad*onrmissie
RurmteliiLe I )rdenttrq en het Vi-
iieu. welkcÍ leden arndrongen oP
(n msÍ tegtmGlkomendc hou-
ding vsn d. gemente Íetr rinzien
vsn pnniculitre sctivit€iten als dsl
Yrn de H.vddorpvereniginS.

l{e{ concept antwoord dat aan de
commrssle ler beoordeling werd
loorgeleqd, gtng dc commisstc niet
l'ergenrg. fcbehouoend" - zet

de heer \1. !an .ier VclJe (PvdAi,
''re louo .crlluarJe Je heer J.
HegentanrU Il ) Korlal' \(r-
klaarde tnevrouw J. Ucekhuis-De
Jong (CDA), die voorstelde derge-
li;ke r;trrrtcrtcn lol Je sndere,-lor'
pen uir tc brerdcn cn daarbii de Pa§

aangcstehle mrlreu_educatr<meder_
kers op de \cholen le betrekken
Mevrouw g. p6olnbqs lVVl))
vrocg waaÍom In de wllk Hevea-
doÍ1. hlriten. de rappr,rtrtc r'rn Je

bewonersverenrging, geen rival_
bakI'cn zrin sepiaatst.
De wcrhouder leidde uit dit com-

missie-oordeel af, dal ze onderstcu-
nrng aan veÍderc kleinschalige bur-
geÍinltiatievcn wenst. Ze vrmg zich
al oi de gemeenteliike personeels-
capaciteit - behoudens rn inciden-
tele gcvallen - wel toeretkend zal
zijn. De ervaring leert dat bijvoor-
beeid een uiterwaaÍdenschoon-
maakactle, eénmMi per jaar, veel

weak vraagl.
Uiteraard wordt het HeveadorP-
irrrilatret Joor .le gemeente oere'
lurrht. Een Jrootschalige ranPaL
vraagt nogai wat. De commissle
rdrvscerde tot tn meer Porttiere
benaderrng. om - zoals de her
Van der Velde .relde Semecn-
schap(zln le honorcren. \Íet dc be-

wonerrcommrrsre wordt verder
o!erleq Èepleegd. de ionccplbriei
zal aanSepast worden en in de nota
zwerivuil zullen de overwegingen
van de commissie mecgewogcn
wordcn-
Een zo grote Janpak da( Jlle dor-
pen en alle burgennitatleven rn eén

f\rotect \erttI Touden Iunnen wor-
den. werd uiteindelijk, bii alle
wrarrlrrtng,'och ntet realtsrtsch ge_

achr. \rmcnwerkrng ran de ge-

meenle met bewonerscomtÍes en

milieugroepen acht de commissie
aan te bevelcn. De wethouder zal
hail coilega's over de gevoeiens
van de commrssie informeren.
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Fotoqraferen iu de "natuur".

Heveanen ga met uw fotocamera op pad,
en neem op de korrel een bloem, ree of pad.
In Hevea's direkte omgeving
of is uw tuin een foto beleving?

Uw dia's en foto's zien r^re gaarne tegemoet
als u ze vóór 7 deceatber in een van onze bussen doet
Prijzen zo mooi, zijn te bedingen
Vergrotinq in lijst en andere dingen

De drie winnaars worden in ianuari bekend
tweeëntwintig januari zijn ze present
De prijsuitreiking zal dan geschieden
op de dia-avond die wij u allen aanbieden

De wedstrijd gaat alleen door,
bij minimaal vijftien keer gehoor.
De inzending is per persoon maximaal
twee dia's of foto's met uw initiaal.

De Groenclub

Inleveradressen:
Middenlaan 48
Schefferlaan 26



Zeldzaam monument in Eeve-
adorp.

De filterkelder in het
Seelbeekdal in ons Hevea-
dorp is een voor Nederland
in deze vorm unieke water-
zuiveringsinstallatie. Hij
werd ongeveer 82 jaar ge-

hygiëne bracht hem zo ver
om het water uit de Seel-
beek te gaan zuiveren.
Uit overlevering is bekend
dat de zuiveringsinstalla-
tie ongeveer als volgt
heeft moeten gewerkt.
Een schuif in de toegang
tot de kelder zorgde er-

vrijwilligers in 1987 bezig met het blootleggen van het gebouw en hct begin van de restauratie

Ieden gebouwd in opdracht
van Dhr. J. Scheffer.
De heer Scheffer was eige-
naar van de modelboederij
Huis ter Aa. Hi j vras een
rijk man en genoot lande-
Iijke bekendheid met zLln
modelboerderij.
Een vermoedelijke tik voor

voor dat de toevoer van
i^,ater uit de Seelbeek kon
worden geregeld.
Hiermede kon de kelder
worden gevuld met water
uit de Seelbeek, het grint
in de kelder zorgde er
voor dat het water werd
gezuiverd (gefilterd).
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Vervolgens werd het water
opgeslagen in het onder-
grondse bassin. Als dit
bassin vol was kon de
schuif weer gesloten wor-
den en kon het water zíjn
normale route door de
Seelbeek vervolgen naar de
Rij n.
Het schone water werd dan
met pompen opgepompt naar
de verschillende ruimten
van de modelboerderij.
Men heeft ook aI eens ge-
opperd dat de kelder ge-
bruikt werd om de melk
koel te houden, maar uit
een brochure uit die tijd
blijkt dat het water uit
de Seelbeek werd gefitterd
om gebruikt te worden als
drink- en waswater ten
behoeve van mens en dier.

In 1987 is op initiatief
van de Nederlandse vereni-
ging van monumentenverzor-
gers met behulp van vrij-
will j.gers de restauratie
van de kelder in gang ge-
zet-.
Men heeft toen het gebouw
bLoot gelegd. scheuren
dichtgemaakt en het dak
gemaakt, maar men is niet
aan alles toegekomen.
Zo wilde men nog een op-
staande rand om het dak,
dat er volgens ooggetuige
heeft gestaan.
Ook wil men de kelder nog
leegpompen om er weer

grint in te brengen.
Als er voldoende vrijwil-
Iigers zijn is het de be-
doeling om daar nog dit
jaar mee aan te vangen,
maar eenvoudig zal dat
niet zijn. Al twee maal
eerder is het uitgesteld
vanwege een te geringe
belangstel 1 ing.
In december 1985 werd de
filterkehlrr op de gemeen-
telijke rnonumentenlijst
geplaatst, en dat is maar
gelukkig ook. Doordat de
constructie van deze fil-
terkelder de enige in zijn
goort is, zou dat zonde
zijn deze verloren te la-
ten gaan"

C. Bouwman.



Eet dorpefeest 1990

vrijdag 7 september werd
op het apeelveJ.d door to-
neelvereniging ATVO een
wagenspel opgevoerd. De
rolverdeling wac al-s
volgt:
- pantalone: bakker en

vrek
- colombina: bakkersvrouw

met een rotte tand
- harlekina: schavuit, te

lui om te werken
- brigello: schavuit, te

lui om te werken
- verteller.
Brigello zet Harlekina aan
tot het stelen/bemachtigen
van een suikerbol. ïn eer-
ste instantie gebeurt dit
met grof geweld, maar dat
lukt niet. Brigello pro-
beert het opnieuw door
Colombina te paaien, maar
als hij begint over haar
mooie witte tanden krijgt
hij een draai om z'n oren
en wederom mislukt het.
Harlekina doet opnieuw een
poging door Colombina bij
de neus te nemen door een
smoesje te verzinnen dat
ze namens de baas de sui-
kerbol komt halen.
Pantalone komt vroeg thuis
van een vergadering en
wordt ervan beschuldigd
dat hij de suikerbol heeft
opgegeten. Het btijkt dus
dat Colombina inderdaad
bij de neus is genomen. En

Pantalone wil haar een
week op water en brood
zetten. Waarop Colombina
zegt- dat hij lijdt aan
kleinzieligheid en
hebzucht, dat ze zich uit
de naad werkt en niet eens
geld voor een nieuwe jurk
krijgt en dat hij knopen
tegen duiten ruilt uit het
kerkbuiltje.

De möraal:
Hebzucht, de grootste ondeugd van een
vrek
dat was wat Pantalone dreef
daarom was bi.i zijn overhaast vertÍek
slechts de opluchting die bleef
vergeven heeft hij nooit geweten
slechts eigenbelang stond in zijn kraam
men zal hem dan ook snel verqeten
maar hoe zal 't hem vergaan
ver hier vandaan

Colombina heeft het beter bekeken
dat "stomme trut" ging haar net te ver
heeft zaken doen van Pantalone aÍgekeken
slechts relzen zal dan ook haar sterken

En nu tot slot ons paar apart
dat stelen zo slecht is bekomen
al hadden ze een slechte start
beiden zijn ze op hun schreden teruggeko-
men
want het bakkersvak "en ik kan het weten"
laat toe dat alles wat mislukt
door knecht en meid woÍdt opqegeten
ze zijn dan ook zeeÍ verrukt

Brigello wil nog een sui-
kerbroodje en probeert dit
te bemachtigen. Maar dit
keer trapt Colombina er
niet in en krijgt hij z'n
beloofde wijn met wrange
nasmaak (een kJ.ap met de
deegroller).
Harlekina treurt dat Bri-
gello dood is, terwij I
Pantalone zijn biezen moet
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gaan pakken en Colombina
de zaak overneemt. Uitein-
delijk blijkt dat Brigelto
toch leeft. Tot slot mogen
Harlekina en Brigello
ze]-fa in de zaak werken.

Tot slot wil ik toch wel
even vermelden dat het een
mooi wagenspel was dat
speciaal nog even voor ons
dorp tekstueel r.ras aange-
past. Het was het bekijken
en beluisteren meer dan
waard, zeker voor herha-
ling vatbaar.

Zaterdag 8 september begon
met de verkleed- en
schminkwedstrijd. HeIaas
uras er hier en daar wat
onduidelijkheid ontstaan
over dit onderdeel (de
kinderen moesten aI ver-
kleed en geschminkt zijn
en werden niet nog ter
plekke opgedirkt) zodat er
uiteindelijk 15 kandidaten
overbleven. Er qraren onder
andere cowboys, clowns,
een harlekijn, een bruids-
paar, een oosters paar en
een japans vrouwtje. AlIe
kandidaten kregen een num-
mer en mochten hun outfit
even showen. De eerste
prijs ging naar IIse van
Eekeren die verkleed en
geschminkt wag als poes,
de tweede prijs naar het
bruidspaar waaronder de
zusjes Visser schuil gin-

gen en de derde prijs naar
het oosters verkleed paar.
Na het uitreiken van de
prijzen en het drinken van
wat limonade r^ras het de
beurt aan de cloqrn. Hi j
probeerde een ballon op te
blazen waar hij niets van
bakte, maar na aanwijzin-
gen van alle jongens en
meisjea bliee hij een reu-
zeballon bij elkaar. De
bedoeling was dat een dame
in het publiek de ballon
vast zou houden, maar he-
laas knapte hij. RoeI van
de MoIen waa vri jwilJ-iger
om met een zeer vreemde
bril op een ballon weg te
trappen. Ondanks zijn
voetbaltalent wilde dit
niet zo lukken. Hetzelfde
probleem had een meisje
met het stuk trappen van
de ballon. Het geheel gaf
wat hilariteit onder de
jeugdigen. De clown deelde
vervolgens wat spekjes
uit, maar blijkbaar had
een jongen niets gehad.
Dit vond de clown zo zïe-
lig zodat hij op een hoge
stoel mocht zitten waar
hij vervolgens helemaal
vol met spekjee werd ge-
stopt! Verder waren er nog
wat grappen en grollen en
natuurlijk ijsl I

De fietswedstrijd dreigde
bijna letterlijk en fi-
guurlijk in het water te



tíaarschilnlijk om zich cours omvatte een slalom
droog te fietsen. Het was met hockeystick en bal,
iedere keer zeer spannend vervolgens een sLalom met

vallen. Toch }ieten de
kinderen het hier niet bij
zitten en gingen er met
nog meer energie tegenaan.

, ,:,:,,lil

wie er als eer-
ste naar beneden
rou komen. Ge-
lukki.g hadden we
wat koeriers die
ons dat kwamen
melden.
In de leeftijd
van 5-7 jaar
ging voor de
jongens Dennie
de Ruyter met de
eer strijken en
Lindsy Cooke
voor de meisjes.
In de Ieeftijd
B-10 jaar was de prijs
voor Tinus JaLiëns en Ilse
van Eekeren en in de leef-
tijd van 11-13 laar was de
eerste prils voor Niels de
Kruyf.

Voor de familie-estafette

moest er even gewacht wor-
den, want Pluvius liet ons
niet met ruet. Het par-

een voetbal, dan
moest je je
(soms) door een
hoepel wringen
en tot glot werd
je gezegend door
een sprintje in
een zak. Hierbij
wonnen Roelie en
de Boelies (het
zag et zeer pro*
fessioneel uit)
bestaande uit:
RoeI van der
Molen, §etin
Demir en Patrick

Gerrist.

De finale volleybal tussen
de Muntenmeppers en de
Ploegers werd beslecht
door het eerete team zodat
de Ploegers de faam van
Navratilova (negen keer
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winnen achter elkaar) he-
laas niet kunnen evenaren.
Volgend jaar maar weer
proberen! Bij de jeu de
boulesfinale was het ook
zeer spannend. Een boeien-
de wedetrijd waarin de
kleineren onder de fina-
listen zich uitmuntend
weerden met als resultaat:
1. Dick Àartrijk, 2. san-
der Koppeschaar, 3.
Michiel Koppeschaar. Zoals
de score laat zien heeft
leeftijd er niet altijd
mee te maken.

HeL watervolleybal viel in
het water. Ach dat beetje
water erbij had toch best

gekund?

Voor de playbackshow waren
weer een hoop artieeten.

Van de partij vrarens Tina
Turner, Sade, Lois Lane,
Kinderen voor kinderen,

BiLl Medley & Jennifer
Warrens, D€ La Soul en
Àswad. Iedereen had reuze
z'n best gedaan om zich te
vermommen tot zijn of haar
favoriet.
Het was deze keer weer
zeer moeilijk voor de jury
om een keuze te maken,
maar uiteindelijk viel
deze op de groep De La
Soul (bestaande uit §etin



Demir, Patrick
José Alvaro).
j ongene !

Gerrist en
Proficiat

feesttent stond voor de
mensen die liever geen
vlees wilden een uitge-
breide kraam met allerlei
vegetarische hapjes die
door Annette van de Blaak

bereid \^raren. Ter plekke
werd er ook nog een soort
brood gebakken. Ik denk
dat deze mensen bevoor-
recht waren met zo'n kok,
want het zaq er fantas-

tisch uit! En zeker een
pluim waard, want vorig
jaar heb ik even in de
keuken mogen kijken (en
proeven) en zoiets vergt
zeer veel tijd! ZeLf vond

Tijdene de playbackshow
waE de slager alvast be-
gonnen met het aansteken
van de barbecues, zodat we
om acht uur direct konden

beginnen. Zeven kramen
stonden tot onze beschik-
king met vlees, vruchten-
salade, aardappelsalade,
stokbrood en sauzen. In de

N

ze het jammer dat er zo
weinig mensen besteld had-
den (slechts 16). Ats er
volgend jaar weer een

feest komt moet u dit toch
beelist eens proberen.

N. Meijer Cluwen

Eevea Blues Band.

Beste mensen,

Als u dit leest hebben de
meeste Heveanen het eerste
optreden van de enige ech-
te Hevea Blues Band meege-
maakt. Wij hopen dat het
optreden naar uw zLn is
geweest, tevens het optre-
den van orr:-re collega muzi-
kanten van de groep Cock-
tail uit VíaEeningen. Deze
band is overigens te con-
tracteren onder telefoon-
nummer 08370-10152 t.n.v.
!{olve Music Wageningen.
Wlj hebben gekozen voor
een optreden samen met een
andere band omdat de stijl
van onze muziek niet voor
een hele avond zoals deze
geschikt is. Er zijn ook
mensen die niet van deze
stijl houden. Allereerst
willen wij ons voorstellen
zodat u weet wie wat
speelt.
Aan de basgitaar staat Jan
de Kruyf. Achter de per-
cussie (drums) zit Bertus
van der GIas. Verantwoor-
delijk voor aIle slag en
Iead gitaarpartijen is
Ramon. En last but not
least ie Richard verant-
woordelijk voor de zang.
De muziek die wij maken
bestaat hoofdzakelijk uit,
zoalg de naam van onze
band al zegtt Bluesmuziek
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en is eigentijk niet ge-
schikt voor normale feest-
avonden, maar we1 voor de
goede sfeer van Blues-ca-
fe's e.d. Deze band is
ontstaan naar aanleiding
van de eerste feestavond
van dit dorP, omdat daar
een band stond die uit-
sluitend commerciële mu-
ziek maakte.
wij stonden daar toevatlig
met zijn vieren bij elkaar
en gaven onderling, zoals
het een muzikant betaamt'
commentaar oP de muziek.
Jan kwam toen oP het idee
om zelf maar weer eens
muziek te qaan maken die
meer in onze lijn ligt,
zodoende is de Hevea Blues
Band ontstaan.
Ik za:. de achtergronden
van de muzikanten even bij
de Heveanen toelichten. om

te beginnen stel ik u
voor:
Jan de Kruyf. Jan is bas-
sist in hart en nieren en
is een geboren en getogen
Heveaan. Na diverse om-
zwervingen in zowel ama-
teur- en semi-ProfgroePen
heeft Jan zijn basgitaar
aan de wilgen gehangen en
wilde zijn tijd eenE meer
aan zijn gezin besteden,
maar ja het bloed gaat
altijd waar het niet krui-
pen kan en Jan haalde zi7n
basgitaar weer uit de wil-
qen en richtte de Hevea

Blues Band oP.
AIs 2" muzikant stel ik u
Bertus van der GIas voor.
Bertus speelt diverse mu-
ziekinstrumenten. Hij is
geboren in Enschede (tuk-
ker) en woont nu aI weer
enige jaren in HeveadorP.
Hij heeft zelfs nog oP de
Heveafabriek gewerkt.
Bertue heeft, zoals de
meeste oude Heveanen mis-
schien nog we1 weten,
vroegJer nog in de kantine

van de Heveafabriek ge-
speeld ter ere van een of
andere pereoneelsavond.
Later heeft hij ook zLln
gitaar weggehangen om hem

Iater weer oP te Pakken in
de vorm van een drumstel
om met de Hevea Blues Band
mee te spelen.
AIs 3" muzikant stel ik u
Ramon Berlauwt voor, de
jongete Heveaan in deze
Bluesband, maar een Prima
gitariet die zowel de elag
als de soloPartijen uit-
muntend beheerst. Ramon is
van Indonesische afkomst
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en woont ook aI sinds jaar
en dag in Heveadorp.
AIs 4" muzikant stel ik u
Marcel Ploeger voor. Mar-
cel is een jongen die uit-
stekend keyboard speelt en
pas sinds een paar weken
met ons meespeelt. Hij is
afkomstig uit Doorwerth en
heeft het laatet bij amu-
sementsorkest Lets Dance
gespeeld en hij is voor
on§r een geweldige onder-
steuning.
AIe 5e muzikant etel ik u
Robin Piepelenbos voor.
Robin speelt diverse in-
strumenten, maar vanavond
beperkte hij zich tot
slaggitaar. Robin is ook
een jongen van Indonesi-
sche afkomst en is afkom-
stig uit Doorwerth. Robin
is jammer genoeg geen vast
bandlid, omdat hij eigen-
Iijk maar weinig vrije
tijd heeft. Maar speciaal
voor dit optreden in Heve-
adorp heeft hij wat tijd
vrijgemaakt om ons met
zijn gitaar uitstekend te
begeleiden. Robin, daar-
voor krijq je nogmaals
onze hartelijke dank.
AIB 6" muzikant stel ik
mezelf voor en ik ben de
zanger, mijn naam is Ri-
chard Vacquier Droop. Ik
ben dan wel geen geboren
Heveaan, maar r^roon wel
sinds enige tijd in Hevea-
dorp. Ook ik ben van Indo-

nesische afkomsÈ en heb
ook in diverse bandjes
gespeeld. Maar ja zoals ik
al reeds eerder voor mijn
medebandleden heb beschre-
ven geldt ook voor mij;
het bloed kruipt altijd
waar het niet gaan kan.
Ik hoop dat de Heveanen nu
een beeld hebben kunnen
krijgen van de Hevea Blueg
Band en ,eij hopen dat ie-
dereen, ook al houden ze
niet allemaal van Bluesmu-
zLek, toch een beetje heb-
ben genoten.
(Zeker wetenl redaktie)

Richard



ZORG DÀT iTE ERBIJ EOORT

Je laatste kans op een heus Heveadorp-shirt

Met danl« aan Dagblad de Gelderlander

De laatste serie komt binnenkort onder de zeef vandaan;
nu of nooit; wie voor 1 oktober bestelt, heeft er nog
eeh !
Maak je keuze:

shirts: f 25,-
r kleur opdruk: foto + spreuk / "Heveadorp"

rood / groen
blauw/ bruin
oker / paars

r maat z M/L/XL
r zonder/met spreuk "woondermooie heuvelplooi"
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rrr kinder- en babymaten op aanvraag (tel. OB37O-14374)
maat 62-116 f 15,-
maat 116-152 f 17,50

sweaters: f 50r-
"Hanes"-trui, zwart, katoen/polyester, fraaie kwalit,eit
r kleur opdruk: foto + spreuk ? "Heveadorp"

grijs f groeo
paars / rood
oker / grí)s
grije / blauw
oker / paars

r maat: M/L/XL
r zonder/met spreuk "woondermooie heuvelplooi"

Hoe bestel je?

r omcirkel je keuze, knip deze bon uit, gooi die in de
bus op fr. Munterlaan 7O of stuur hem op naar:
zeefdrukkerij Zeebra, ïndustrieweg 5, 6702 DR Wagenin-
gen;

r maak het betreffende bedrag over op bankrek.nr.
53.90.61.484 van de firma Zeebra te Víageningen (ABN
!{ageningen; gironr. bank 824184) (opgelet: girogebrui*
kers bij mededelingen ook het banknr. vermelden! ! )
of sluit betaalkaart bij je bestelformuJ-ier bij;

r de bestellingen worden aan huis
dag J.3 oktober

naam:

adres!....

#al

afgeleverd op zater-



Naam speelveld

Tijdens ons grandioze
dorpsfeest is ook de (her-
haalde) stemming geqreest
voor de naann van het
speelveld. om L2 uur hing
de stembus aI in de grote
tent met 400 stemformulie-
ren erbij. Aangezien de
stemming anoniem verlieP
hebben wij het vermoeden
dat sommige mensen wel
eenE dubbel geetemd heb-
ben, wat natuurlijk een
beetje kinderachtiq ie. De
uitslag is echter zo aPre-
kend dat een enkele dubbe-
le stem daar niet de oor-
zaak van kan zijn.

We hebben, zoale afgespro-
ken, het resultaat dan ook
ale definitief vaetge-
steld. HeeI opmerkelijk is
het dat naar aanleiding
van onE vorige stukje er
nog één extra naam binnen-
gekomen ig en deze vervol-
genE meteen met de eerste
prijs ging strijken. Bij
de presentatie van de uit-
slag zijn de eerste drie
finalieten genoemd en hier
volgt de hele lijet.

aantal stemmen

L

2

3

4
5

6

7

I

Naam

Heveaveld
Het Middelpunt
De }íoelwei
't Groene Lapke
Joke van der
Laan-veld
De Tra
Makkermaatje
't Speeltje

Er waren 16 ongeldige
stemmen (meer dan één aan-
gekruist, 9" variant of
blanco). Dit brengt het
totaal op 400 uitgebrachte
stemmen. 't Heveaantje
heeft de winnaar zijn
prije op de feeetavond nog
even nagebracht (hij was

inzender

Peter Hoekstra
Fam Meijer
A. Thomas
Matthijs Boerlage
Act ivite itencommis s ie
en P. de Bruijn
Car1a Voorhorst
Anja Maussart
H. Peters

a} naar bed), te weten een
Hevea T-shirt, een fles
wijn en een bosje bloemen.
wij zullen er voor zorgen
dat er een bord komt.

de redactie.

1s6
70
54
46

40
9

6
3
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ROMANTISCHE
(TROUWIFEESTEN
OM NOOIT MEER TE VERGETEN
Bijzondere gelegenheden vier je in een bijzondere omgeving.
De Eranding in Doorweíh weet hoe je een feest kan laten
slagen. pviliten De Branding, midden in do bosrijke omge'
ving van de veluwezoom, zet graag haar deuren vooÍ u open
en kan zorg dragen voor een íeest om nooit te vergeten. Dit
alles binnen ieders budget.
paviljen De Brandhry bledt
- ruimte aan 30 tot 350 personen
- sfeervolle omgeving
- romantische ofen haard
- binnen barbecue
- golíslagbad met stÍand
- buitenterras
- sympathieke prijzen
- GRATIS overnachting voor

het bruldspaar, lnclurloí

i§
:-.I

paviljoen De Branding
Ktbtlla,uwtlleo 39, AGC DL Ooorw.ttt; t l. OA373-l eO lO



IIrlemaal ullf-
g"mÀktr van oude
Bpaksn en. dlukjes
btlonlJzor...
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