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instandhouden van goede contacten tussen de bewoners
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U kunt uw kopij en opmerkingen natuurlijk ook bij een
van de andere redactieleden kwijt. Anonieme stukjes
worden echter niet geplaatst.

Wilt u adverteren? Neem dan kontakt op met M.J. Meijer
Cluwen (werkdagen: 085-562525,
privé: 085-341759 )

Het volgende Heveaantje verschijnt 5 juli
L99L; de sluitingsdatum voor inleveren van ko-
pij is:

2O iuni 1991
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Van de redactie.

Beste Heveanen,

Het jaar 1991 zal een woelig jaar worden. We voorspel-
Ien u nu a1 een nog grootser feest dan voorgaande ja-
ren. Voor die tijd krijgen we echter aI het een en an_
der voorgeschoteld. Lees daarom vooral het gekleurde
middencatern. Dit alles wordt georganiseerd omdat
Heveadorp 75 JAAR bestaar.

We hebben voor u naast de oude bekenden ( "Op bezoek
bil . . . ", "recept", "Europa, Europa" en "Van de redac-
tie" ) een aantal nieuwe vaste rubrieken voor u in pet-
to. Leest u vooral "Wist u dat.." eens. Weet u nog veel
sterkere? Lever 'm dan in bij Rita van Muilekom, Wil-
helmilaan 7. We geloven 'm pas als we 'm geJ-ezen heb-
ben.

Op bezoek bij...

op de hoek van de Midden-
Iaan en de Oude Ooster-
beekseweg op nummer 49
staat een van de oudere
panden van Heveadorp.
Als je een wandeling maakt
kom je er vaak langs en
het pand valt dan direkt
op. Dat gebeurde mij ook
en ik veronderstel-de dat
er een stuk geschiedenis
aan vast zat. AIs je dan
eens een praatje maakt met
mede-bewoners van Hevea-
dorp en die bevestigen
dat, dan wordt het inte-
ressant en komt de nieuws-
gierigheid boven. ïk kon
het niet nalaten om te
proberen hier meer van te
weten te komen.
op bezoek bij Paul de Ja-
ger Mezenbroek die samen
met zijn vrouw €D, twee
dochters en een zoon de
huidige bewoners z:-1n,
kwam ik wat meer te weten.
Het pand stamt uit (plus-
minus) L912. Helemaa:.. ze-
ker is hij er niet van,
het kan ook nog ouder
zL1n. Maar dat is niet
meer te achterhalen, want
in de oorlog zr1rt de pa-
pieren verbrand. Dit pand
hoorde samen met andere
oude panden, welke te her-
kennen zijn aan de gegla-
zuurde dakpannen, zoals

onder andere Post en Enk,
Huis de Vreugde en het
oude postkantoor bij Huis
ter Aa.
Het pand heeft de nodige
bestemmingen gehad. De
volgorde van bestemmingen
is niet helemaal duide-
lijk, maar het zou een
waterpompstation zt)n ge-
weest welke water door-
pompte oàai het hoger ge-
legen klooster. Er moet
ook een sigarenzaak in
hebben gezeten en het fun-
dament wijst erop dat er
een tap heeft gestaan.
Daar komt nog een lambri-
zering bij wat dan weer
aangeeft dat er een café
is geweest.
In de oorlog is het be-
hoorlijk verwoest en werd
het weer opgeknapt, vraar-
schijnlijk door de Protes-
tante Kerk, de toenmali-ge
eigenaar. Deze kerk ge-
bruikte de aan de kant van
de oude Oosterbeekseweg
gelegen ruimte, een zaal-
tje met podium, voor kerk-
diensten en verder voor
verenigingsakt ivite iten .

De rest van het huis werd
bewoond en de bewoner
zorgde voor het onderhoud,
ook van het zaaltje.
fn 1969 kocht Paul de Ja-
ger Mezenbroek het pand en
verbouwde het voor eigen
bewoning. Volgens PauI

Ken uw dorp en omgevinq.
Onze tweede nieuwkomer is de fotopuzzel. Weet
waar dit is? Schrijf het op een papiertje en
in bij de redactie. De winnaar kan rekenen op
beltjeS. rnzendins slut op i aprir rse1.

u wat en
lever het
75 dub-
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moet
voor

Heveadorp, althans
zijn tijd, ook aI

geschiedenis hebben.
Bij het graven van een
zinkput in die tijd en
Iater bij het aanleggen
van de vijver rondom het
huis heeft hij scherven
gevonden van potten die
daarop zouden duiden.
De vijver rondom het huis
heeft hij ook zei-f aange-
Iegd, er zit ongeveer 15 m3

beton in de grond, dat zou
)e zo niet zeggen.
Tijdens het gesprek met
Paul- kwam ik er achter dat
hij ook nog kunstzinnige
neigingen heeft: Hij giet
n.1. bronzen beeldjes. "Ik

ben geen kunstenaar" aldus
Paul, "maar ik ben zeer
gefascineerd door de tech-
niek van het gieten in
brons". Hij heeft ook een
oven in de tuin.
"A1s ik de kriebels krijg
begin ik er weer eens
aan", zegt hij.
Paul is zeJ-f nog steeds
geinteresseerd en nieuws-
gierig naar het pand waar
hij in woont en zi_1n ge-
schiedenis.
In de oorJ-og moet er een
groep mensen in de kelder
van het huis hebben ge-
schuild wat erop wijst dat
er een grotere kelder moet
zijn geweest.

Als er bewoners van Hevea-
dorp zLln die daar iets
meer van weten vraaEt hij
of deze kontakt met hem
willen opnemen. Zo z:-e je
maar, ik ben niet de enige
die nieuwsgierig is.

C. Bouwman.

Dode_,voqel-s.

Kort geleden hoorde ik bij
9íi11em wever (radio) de
vraag waar toch de dode
vogeltjes blijven in het
bos. Het antwoord was dat
ze meestal worden opge-
ruimd door grotere vogels
(kraaiachtigen) en ook wel
door insecten. Dat bracht
mij op het idee een erva-
ring van Iang geleden op
papier te zetten. Nu zijn
wij zestien jaar lang gids
van't I.V.N. geweest in
de duinen; vandaar dit
zanderige verhaal.
we zagen dus een dood
vinkje op ons pad en daar-
omheen vele vliegen. Nu
waren dit doodgraversvlie-
gen die met elkaar bezig
waren het zand onder de
vogel weg te graven. Op de
manier waarop een hond een
gat graaft. Een gigantisch
karwei. Na nog een wande-
ling te hebben gemaakt
gingen we naar die plek
terug. Toen zaqen we dat
de vogel aI in een kuil
Iag. l{e hebben gewacht en
na verloop van tijd was
het karwei zover gevor-
derd, dat de vliegen hun
eieren in de vogel legden.
Daarna is lang geploeterd
om het weg gewerkte zand
in omgekeerde vorm weer
over de vogel te versprei-

Wii heten u
wafinwelkorn
Kmffikemis@ko mei @Allie« ete.
Vmt bíi oN kunr u dch in m {honc, h)Biè-
nishc omgsing herlijk onspamm En wordt
dar us' G6te sunabsoek? Dan rullen wc u
grug pnrio vmllm, hG u hfl mGt \m trn
guM funl -x-smnrn SAUhVï'AJ,ILA,NCE

é
SAIITUA
DE BAITENBTNG
r-ÈH4&.[h

Lanchtoom - RcsttaÍ8nt - -Koíficsbolt

'-De Valkenier'

Ons terras is weeÍ g:eopend!
ï{om dus eeÍts op een mooie
maartse len tedag: é:enieteÍ1 van
bilvoorbeeld een kopje koffie
met g:ebak...

U kunt attijd bij ons teÍecltt voor Junch, dinor, bruiloftea
en partuen_ keakon opon vanaf I l.JO
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den. Er was heel wat werk
verzet om op deze manier
de nakomelingen veilig en
van voedsel voorzien ach-
ter te laten. wij hebben
dat in aI die jaren maar
één keer gezien. Een toe-
vafstreffer.

A. Thomas.

hartelijke dank, het was
heerlijk hoor!
Daarna was ik a1 aardig
door de bomen heen en ik
ben om 13.30 uur dan ook
gestoptÍ want ze waren oP.
Àtte bewoners nogmaals
bedankt namens firma Ver-
holt en mijzelf.

Klaas Wolberts
Middenlaan 33

P.S. Voor het recePt van
de snert moet u bij Rintai
Mulder zijn hoor.Eet ze.

I.V.N.-activiteiten.

Ma 18 maart, 9.20 uur:
I{andeling door Klarenbeek.
Begin bij halte lijn 9

hoek Rozendaalseweg-Bern-
hardlaan. Vertrek bus 9

uur van station Arnhem.
Koffie in jeugdherberg
AIteveer.
Di 19 maart 20.00 uur:
"NatuurIi3)'er tuinieren"-
De avond wordt gehouden in
de Lea Dasbergschool, PY-
thagorasstraat 9 in Arn-
hem. De avond duurt tot
22.00 uur.
zo 24 maart 14.00 uur:
Wandeling door Warnsborn;
motto "Rond de lente".
Startpunt: hoek Bakenberg-
seweg-Stroolaan in
Schaarsbergen.
Ma 15 april 9.20 uur:
Wandeling door Oosterbeek.
Begin bii halte )-ijn 1

halte Utrechtseweg-Wevers-
traat. Vertrek bus 1 van
station Àrnhem om 9. O6

uur. Koffie bij de Wester-
bouwing.
Ma 27 mei 9.25 uur:
Wandeling door Immerloo.
Begin bij halte lijn 5 |
hoek Groningensingel-
Frieslandsingel. Vertrek
bus 9.08 uur van station
Arnhem. Koffie bij 't
Duifje.

Heveadorp, terugblik op de
kerst.

Terwijl ik dit stukje
schrijf bedenk ik me dat
we alweer drie maanden in
het jaar 1991 zijn als ons
Heveaantje de eerste maal-

in de bus glijdt.
Toch nog even een terug-
blik. op L5 december 1990
startte wij de verkoop van
kerstbomen op het Plein,
die de firma Verholt bii
mij afleverde. Het was
meteen een gezellige druk-
te en er was een ruime
keus. Tussendoor hield ik
een praatje hier en daar
dat afgewisseld werd door
een kopje koffie met
kerstkransjes van fam.
Hoften,
dank.

waarvoor mlln

Toen om 11. l-5 uur Rintai
Mulder kwam vragen of ik
al trek had in de erwten-
soep, zet ik doe dat maar
om 12 uur, en zo u/aar om

L2 uur kwam zí) met een
pan snert en stokbrood met
roomboter. Hiervoor mijn

-6-
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TUINARTIKELEN

EN

H OUTBLO KKEN
VOOR OPEN HAARD

OF KACH EL.

div. soorten consumPtie
aardapPelen ook voor
opslag

Jhr. Ned. v. Rosenthalweg 81

Oosterbeek Tel. 085-334448

-7-



Heveadorp cultureel.

Wie denkt dat de cultuur
in Heveadorp zLch, bePerkt
tot feesten, aandacht voor
't groen, oPtochten en
sportevenementen heeft het
mis. Wandel oP een mooie
zomerdag of -avond maar
eens rond, dan hoor je oP
diverse plaatsen blazers,
strilkers en Pianisten aan
het werk.
Zichtbaar zijn aI die mu-
zikanten meestal niet.
Tenminste één voelt zich
echter wel eens bekeken,
maar dan niet van z'n
meest voordelige kant:
vanaf het voetPad tussen
de Schefferlaan en de Mun-
terlaan is mijn achterkant
net víaar te nemen a1s ik
achter de Piano z:-t. En

hoe het klinkt daar bui-
ten, daar heb ik zQ mijn
twijfels over.

Dat moet aIlemaal in het
Mozartjaar mèt de oProeP
in Hoog en Laag om huis-
concerten te organiseren
maar eens veranderen. OP

zaterdagmiddag 3O maart
zrln derhalve collega-mu-
zikanten en andere belang-
stellenden welkom oP het
huisconcert dat de violis-
te HeIga ZöIIner (van het
Gelders Orkest) en ik ge-
ven in de "garage" van

Schefferlaan 22. We sPelen
werken (aIlemaal voor vi-
ool en piano) van JosePh
Haydn, Kodàly ZoLLàn, Jo-
hannes Brahms, Peter
Tchaikovsky en uiteraard
van Wolfgang Amadeus Mo-
zart. we hebben beiden na
onze conservatoriumoplei-
ding een aantal jaren in
binnen- en buitenland en
in diverse bezettingen
kamermuziek gesPeeld en
hebben ons sinds het na-
jaar '89 geconcentreerd oP

het viool-Piano rePertoi-
re. Zou U er 30 maart bij
willen zijn, bel dan even.
En aIs de belangstelling
te groot mocht blijken dan
organiseren we een herha-
ling een week later.

Hans ten Hoopen, Scheffer-
Laan 22,
teI.337836

Kleding-
beurs.

en. speelgoed-

De kleding- en sPeelgoed-
beurs die 2x per jaar door
de oudercommissie van de
peuterspeelzaal "De WiP
wap" georganiseerd wordt,
is inmiddels uitgegroeid
tot een bekend gebeuren in
Doorwerth, waarbij veel
bruikbare sPullen van ei-
genaar verwisselen tegen
zeer lage prijzen.
Donderdag 21 maart a.s. is
het weer zover. van 13.00
tot 15.00 uur wordt in de
peuterspeelzaal "De WiP
Í,Iap" de voor j aarsbeurs
gehouden voor tweedehands
kinderkleding (t/m maat
752) en voor gebruikt
speelgoed.
Artikelen die U graag wilt
verkopen (max. 30 stuks)
kunt U inleveren oP maan-
dag 18 en dinsdag 19 maart
a. s. van 13.00 tot 15.00
uur in "De WiP WaP", Rich-

tersweg25,
tel.085-336912. De kle-
ding moet schoon en goed
draagbaar zL)n en ook het
speelgoed dient in goede
staat te verkeren.
van de opbrengst is 7/3
deel bestemd voor de Peu-
terspeelzaal. Artikelen
die niet verkocht worden
en die U niet retour wilt,
worden gesehonken aan de
Paula Stichting in Ooster-
beek. Men rekent weer oP
veel belangstelling en een
succesvol en gezellig ver-
Ioop van de beursmiddagl

De oudercommissie.
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Feeste].i-ik menu.

Licht gebonden kippesoeP.

Tournedos pepersaus.
Gegratineerde witlof.
Worteltjes à La creme.
Gebakken krielaardappels.
Parfait.

Kippesoep:

Benodigdheden voor Lrt 1i-
ter:
2OO gr kipfilet
1l 'bouillon van 2 kiPPe-
bouillontabletten
enkele takjes selderij of
petersel ie
1 kruidnagel, stukje foe-
lie
\ laurierblad, 1- gesniP-
perd worteltje
40 gr rijstebloem of kin-

dermeel
2 eetl. zeer fijngehakte
peterselie
aroma, peper, zovL, 2 eí-
dooiers
4-6 eet1. kookroom of
slagroom
Bereidiog:
Was de kipfilets, snijd ze
met een seherp mes in lan-
ge dunne repen. Breng de
bouillon aan de kook met
de ui, selderij, de kruid-
nageI, foelie, laurier en
de wor:telsnippers. Voeg de
reepjes kip toe laat ze
gaar worden. Zet een zeef
op een pan, giet de bouil-
lon in de zeef en neem het
vlees eruit; snijd het
vlees in kleine stukken en
doe die in de bouillon.
Laat de bouillon biina
koken, roer de bloem met 6

eet1. water tot een papie
en bind daarmee de bouil-
Ion. Laat de rijstebloem
even gaar worden, roer de
peterselie door de soep
met naar smaak aroma, Pe-
per of zout. Klop de dooi-
ers in de soepterrine 1os
met de room, schep er on-
der goed kloppen 1 lepel
soep bij, schenk de rest
van de soep in de terrine
en serveer de soep direct.

Tournedos met pepersaus.

Benodigdheden:

4 opgebonden tournedos van
2OQ gr
60 gr roomboter, Peper'
zout
3 eetl. bloem
1 kleine gesniPPerde ui
2 door midden gesneden
spaanse pepertjes zonder
zaad
2 a., dl bouillon zeLf ge-
maakt of van li tablet wor-
cestersaus
Bereiding:
Dep het vlees droog met
keukenpapier; maak de
helft van de boter in een
niet te grote koekePan
goed warm en bak het vlees
eerst aan de ene en daarna
aan de andere zijde in
niet meer dan tweemaal 4-5
minuten mooi van kleur-
Strooi pePer en zout oP de
tournedos en houd ze warm
op de dienschotel.
Verwarm de bakboter van
het vlees, voeg daaraan de
bloem toe en }aat die,
onder geregeld roerenf
kastanjekleurig worden.
Fruit daarin de ui goud-
geel; sniPPer de spaanse
peper fijn en fruit de
pepersnippers even mee.
Schenk de bouillon in de
pan en roer tot een gladde
gébonden saus is ontstaan-
Zeef de ui en de PePer
eruit, verwarm de saus en
verdun deze met kokend
water. Voeg ten slotte

naar smaak worcestersaus
of zout toe.

Gegratineerde witlof.

Benodigdheden:
witlof
Zout, citroen
Schouderham
Beboterde ovenschaal

Bereiding:

De lof bijna gaar koken in
water, zout en citroen.
Daarna de witlof in een
plakje schouderham rollen.
Vervolgens in een beboter-
de schaal doen en 25 minu-
ten laten gratineren in
een oven van 175".

Worteltjes à ]a creme.

Benodigdheden:
l-2 bosjes geschraPte wor-
teltj es
zout
flinke mesPunt suj-ker
6 eetl. kookroom of slag-
room
4 eetl. fijngehakte Peter-
selie of venkel
Bereiding:
Snijd topjes, staartjes en
beschadigde Plekken weg-
was de worteltjes en kook
ze gaar in een flinke bo-
dem water met wat zout en
suiker.
Giet het kooknat af,

,gÍ
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schenk de room in de Pan
en schud, als de room warm

geworden is, de Peterselie
door de worteltjes.

Parf ait-.

Benodigdheden:
5 eieren
2OO qr suiker
! I slagroom

Bereiding:
Slagroom oPkIoPPen. Eieren
en de suiker verwarmen tot
de kou eraf i-s. Daarna met
de mixer kIoPPen tot dik
vloeibaar. De massa wordt
roomkleurig. De slagroom
er voorzichtig doormengen'
Scheutje drank erdoor' Dit
is naar eigen keuze bij-
voorbee Id:
brandewijn, advocaat,
grand marnier of jonge

I enever .

Verdelen over de dessert-
schaaltjes en oP laten
stijven in de diePvries '
Het is aan te raden om dit
een dag van te voren

klaar te maken- Wel afdek-
ken met folie.

Tip: aan te raden rode
wijn bij het hoofdgerecht:
een bourgogne of bordeaux'

C. Bouwman

tÍeveadorp bestaat 75 iaar!

Heveadorp bestaat dit jaar
75 jaar!

Dit jaar, 1991, is het
namelijk 75 jaar geleden
dat de eerste woningen in
ons dorp werden gebouwd.,

In 1916 kreeg architekt
Jan Rothuizen van de on-
dernemer WilheImi de oP-
dracht om een (rubber-)
fabriek, kantoorruimten,
magazijnen, qen school en
woningen voor het Perso-
neel te bouwen. Naast LzO
zogenaamde arbeiderswonin-
gen en 23 \^roningen voor
beambten en hoger Perso-
neel, kreeg HeveadorP te-
vens een eigen elektrici-
teitscentrale. Met de
komst van de Heveafabriek
kr.eeg de bebouwing in het
Seelbeekdal haar naam:
Heveadorp.

over de achtergronden van
de historie van HeveadorP
heeft u ongetwijfeld aI
het een en ander in 't
Heveaantje kunnen lezen.
ook in de nabije toekomst
zult u in de gelegenheid
worden gesteld kennis te
nemen van de geschiedenis
van Heveadorp.

Een gebeurtenis als deze

verdient meer dan bijzon-
dere aandacht. Voor de
Heveanen moet 1991 het
jaar worden van het jarige
Heveadorp.

Het is hierom dat een
reeks van aktiviteiten en
festiviteiten ter viering
van dit jubileum in voor-
bereiding zijn. Een team,
van zo'n i5 enthousiaste
orqanisatoren zijn aI we-
ken in dq weer om dit ju-
bileum extra glans te ge-
ven.

Zondermeer mag worden ge-
steld dat een ambitieus
jubileumprogramma is sa-
mengesteld. voor iedere
leeftijdsgroep is een aan-
tal leuke, interessante,
boeiende en gevarieerde
aktiviteiten in voorberei-
ding.

In dit artikel wordt u
uitgebreid geinformeerd
over dit unieke iubileum-
pr09raÍnma.

3O april Koninginnedag: 's
avonds een kamPvuur oP het
ve1d, waarmee het start-
sein wordt gegeven voor de
zes jubileumweken.
9 mei Indianenfeest voor
kinderen van 4 t/m 9 1aar.
Er zaL een sPeurtocht
zL1n, waarbij gezocht
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wordt naar een verborgen
schat. Een regelrecht
avontuur.
9 mei Hemelvaartsdag wordt
een grootse dag. In een of
twee reuze tenten zaL een
reeks van festiviteiten
plaatsvinden. De gehele
dag zaL met belevenissen
zijn gevutd. Voor kinderen
van 2,3 en 4 jaar zai. een
grote puzzel veel inzet
vragen en plezier opleve-
ren. Verder zuIlen uiteen-
lopende spelen, een fancY
fair en een rad-van-avon-
tuur ook de "grote mensen"
een leuke dag bezorgen.
Een speciale huifkartocht
zal u over de fraaiste
Ianen en paden in onze
omgeving voeren. Beleeft
de romantiek van de huif-
kar. De groenclub zal deze
dag haar jaarlijkse groen-
beurs houden, q/aar u weer
vele Ieuke planties kunt
bemachtigen.
13 mei Kan een bePerkt
aantal jongeren van 16, 17
en 18 jaar een oPname bij-
wonen van Veronica's
cointdown.
2L mei Is voor dezelfde
Ieeftildsgroep (16 t/m 18
jaarl een rondleiding mo-
gelijk door het moderne
Expeditie KnooPPunt van
PTT Post in Arnhem. Te
zien zaL zijn hoe daar,
meestal volautomatisch,

dagelijks honderdduizenden
stuks post worden gesor-
teerd.
25 mei Ííordt de tentoon-
stelling over 75 jaar He-
veadorp qeopend; een must
voor hen die meer willen
weten over ons boeiende
dorp. De tentoonstelling
zat- gedurende vier weken
op nader bekend te maken
tijdstippen gratis toegan-
kelijk zijn.
Vanaf 11 uur zal' een ex;
clusieve boottocht u van
Heveadorp over de Rijn en
de IJsseI naar het schit-
terende stadje Doesburg
brengen. Daar kunt u op ul,
gemak zien waar Abraham de
mosterd haa1t. Een schit-
terende tocht voor het
hele gezin die u rond 18
uur weer bij Heveadorp
terugbrengt.
31 mei !,Iordt de dag van de
wandel/puzzeltocht voor
volwassenen. Deze zaL 's
avonds plaatsvinden.
1 juni Is Zeskampdag. Di-
verse aktiviteiten moeten
's middags sport en sPeI
combineren. Wie wi} Iachen
en bewegen tegelijk zal- 1

juni in de agenda moeten
plaatsen. Op dezelfde dag,
echter in de ochtend, kun-
nen kinderen van 6 t/m 11
jaar meer aan de weet ko-
men over hun dorP. Een
speurtocht met vele oP-

drachten za]- hen kriskras
door Heveadorp voeren.
3 juni ïs de eerste dag
t6/aarop u 's avonds r^reer
kunt deelnemen aan het
volleybaltournooi of het
jeu de boulestournooi. Tot
en met 14 juni iedere
avond op het speelveld.
I juni om 1"5.00 uur zullen
op het speelveld twee
clowns en een muzikant
optreden (mits het weer
het toelaat)
8 juni ZaL een bijzondere
fietstocht voor jongeren
van 12 l/m l-5 jaar flink
veel energie kosten. Een
pittige dag voor hen die
stevig op de Pedalen
staan.
l-5 juni Vormt de af slui-
ting van de festiviteiten
ter gelegenheid van Hevea-
dorp 75 jaar. HoogtePunt
is ongetwijfeld het grote
dorpsfeest, dat ieder jaar
weer beter bfijkt te zL)n
dan het voorafgaande jaar.
Kinderen van 3 t/m Ll. jaar
kunnen zich deze dag ui-t-
l-even op de versiering van
de grote feesttenten. 's
Middags zal- een officiëIe
ceremonie het 75 jarig
jubileum markeren. Voor
wie een gokje wi} wagen,
of door aankoop van loten
al heeft gewaagd, zaL die
avond de trekking plaats-
vinden van de grote Hevea-

loterij, waarvan de op-
brengst naar de organisa-
tie van Heveadorp 75 jaar
gaat.
U ziet Heveadorp 75 jaar
biedt een omvangrijk en
gevarieerd progra[una. voor
iedereen is een interes-
sant of leuk programma-
onderdeel voorzien.

Benadrukt !ïroet worden dat
de enorme financiëIe bij-
drage die onze bewonerg-
vereniging levert, de
meeste aktiviteiten uit-
sluitend voor leden (of
zLj die ter plekke lid
willen worden) toeganke-
lijk zijn. De organisatie
is daarom genoodzaakt uw
lidmaatschap via aktuele
computergegevens Le con-
troleren.

Nadere informatie over de
exacte tijdstippen, P1aats
en eventuele kosten van de
festiviteiten zal- tiidig
worden verstrekt.

I

I

I

)
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Zwerfafval ruimeu.

Morgen is het zover. Voor-
jaarsschoonmaak in onze
straten en het bos. Zwerf-
afval verwijderen dus.
Nooit eerder meegedaan?
Het is niet alleen werken
(ongeveer anderhalf uur)
maar het zijn ook gezelli-
ge contacten. Tot zaterdag
de zestiende.

De Groenclub,
Ineke van Rheenen
Schefferlaan 26
10. uur.

Op zaterdag 23 maart no-
digt de I.v.N. u uit om

mee te doen met de jaar-
lijkse uiterwaardenschoon-
maak. voor verzekering,
hapjes en drankjes wordt
gezorgd. onder andere ver-
zamelen om 9.30 uur bij

het voetveer.
persberichten !

Let op de

oproep !

op 9 mei 1991 organiseren
wij weer een groenbeurs.
Hiervoor hebben wij weer
potjes nodig voor tuin-
planten. Ook kunt u stek-
jes, voor tuin- en kamer-
planten inleveren oP
Schefferlaan 26.

De Groenclub.

I

-1 6- -1,7 -

Í"ro
o.l
oísf

h
-ö , .-z

-l\ lr'l'd& r
,,@í-t t

rr--Nt-.-.à0> r " d.&*

SaÍnen f luite& ilr IIPv -
dorB !

wij ziln met ons tweeën en
trespelen sopraan-, alt- err

basfluit- oP eenvoudig ni-
veau" Het lijkt ons gezel-
Iig om één ochtend in de
week met een iets groter
groepje muziek te maken.
Meer informatie bij:
Margreet v.d. Veldt,
Middenlaan 40,
TeI.: 340759

Dineke van Elk,
Schefferlaan 10,
Tel. : 341,126.

Schenkine.

Er is door de heer Goos
Wubs het één en ander aan
documentatie aan de bewo-
nersvereniging geschonken -

Wat is het één en ander?
- een fotoboek (Periode

vanaf dat de fabriek er
nog stond)

- overzLcÏtLsf oto
lleveador.'

van

- een aantal- i:c,eken r+aarin
versJ-agen ziln oPgenomen
uit de Peri-ocie dat "het
dorp" zou verdwijnen dan
wel herrijzen.

Als bestuur eijn wij z.-etr

blij met deze docurnentatie
juist nu HeveadorP dit
laar 75 jaar bestaat. wij
beCanken de heer Goos Víubs

zeer voor deze mooie gave.
(zelf is de heer Wubs ia-
renlang inwoner van Hevea-
dorp geweest. )



Voqelbebouwing.

23 Februari 1,991, was het
zover t de behuizing van
"vogel"Heveadorp werd ter
hand genomen. Het overwel-
digende aantal aanmeldin-
gen gaf in de voorberei-
ding wat organisatie Pro-
bleemples, maar die waren
zo opgelost. Eén van de
garages van de fa. Bouwman
was omgebouwd tot vogel-
werkplaats.
Er waren vogelPosters oP-
gehangen, er was een tafel
met informatie, eieren en
opgezette vogels. ZeIfs
dia's van vogels met hun
"gezang" en niet te verge-
ten een heleboel workma-
te' s.
Met behul-p van een werkte-
kening en meegebracht ge-
reedschap werd er hard
gewerkt. De jongere kinde-
ren werden geholpen door
vader en moeder. De rest
deed 't op eigen kracht.
I,let een drif tig geschroef
en getimmer ontstond er aI
gauw een gezellige sfeer.
Het enthousiasme van een
ieder deed ons deugd, en
bemoedigd ons voor toekom-
stige aktiviteiten.

De GroencLub.

t{ist u dat..

- Dit een nieuwe rubriek
is, wist u dat!

- Uw inbreng voor deze
rubriek onmisbaar is

- U dit kunt melden bij
Rita

- Bij de renovatie van de
Dunolaan, mensen tot hun
knieën in de modder
staan

- Er op de Vlotenhof ook
een inpandig zwembad
aanwezig is

- Er soms koeien oP de
Veerweg grazen, Pas oP
dus I

- De redactie bruist van
nieuwe ideeën

- Ze veel hééI veel nieuwe
kopij verwachten

-U op 5 januari 2 gratis
drankjes had kunnen ont-
vangen bij de nieuw-
j aarsborrel.

- Het zeer gezellig was
bij de nieuwjaarsborrel

- wij verder geen namen
zullen noemen (deze komt
van Jorien)

- we een redactielid heb-
ben buiten HeveadorP

- We dit maar een half
jaar tolereren

- Je in HeveadorP kan
Ianglaufen

- Eind maart een zoon van
een Heveaan in het Pro-
granuna Fort Boyard mee-
doet.
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Europa, Europa (4).

Het is in deze dagen van
grote internationale span-
ningen niet makkeJ-ijk om

niet over de Golfoorlog te
schrijven. De Europese
vingers i-n de brandende
pap van het Midden-Oosten
zijn een nadere beschou-
wing waard. Echter, deze
rubriek beperkt zich tot
Europese zaken binnen Eu-
ropese grenzen. À1 was het
aIleen maar omdat de in-
ternationale verwikkelin-
gen in de media al vol-
doende aandacht krijgen.
Over Europa valt veel te
melden, zeker aIs je alle
mooie woorden aLs bron
voor nieuws beschouwt.
Concrete zaken komen ech-
ter minder voor het voet-
Iicht. En dat is lammer.
Want het Europese ideaal
(... ) vindt haar fundament
in tastbare zaken, zoals
doorrijden bij de binnen-
grefizen, één Europese munt
of het Europese paspoort.
Tastbaar is zeker de start
van de H.E.B.O. HEBO staat
voor Hogere Europese Be-
roepen oplei-ding, die op 7

september 1990 in Den Haag
zijn deuren voor driehon-
derd eerstejaarsstudenten
opende.
De HEBO leidt op voor een
scala van beroepen die

alle van belang zí1n voor
het werken in een Europese
omgeving. Dat kennis van
diverse Europese talen een
van de peilers van deze
opleiding vormt, za)- nie-
mand verbazen. Ui-t Engels,
Frans, Duits, Spaans en
Nederlands moet de studertt
drie vreemde talen kiezen.
Verder wordt de Europese
student ,;edegen kennis
bijgebracht over economie
(de basis van de E.G. ),
het Europees recht, de
Europese cultuur, de Euro-
pese geschiedenis en de
Europese instellingen.
Dat Europa in het algemeen
en een Europese opleiding
in het bijzonder een grote
belangstelling genieten,
bleek op l7 november 1990
toen 2300 geïnteresseerden
de open dag van de HEBO

bezochten. Duizend van hen
meldde zich aan als stu-
dent, waarvan er driehon-
derd werden geselecteerd.
De HEBO kent drie studie-
richtingen, die eigenlijk
"varianten" heten.
De eerste is de lin*
guïst isch/ communicat ie
variant; dat is een mond
vol. Van de studenten uit
deze studierichting wordt
bij afstuderen uitstekende
mondelinge vaardigheden
verwacht; al was het aI-
l-een al om in drie talen



te kunnen uitleggen welke
studievariant je hebt ge-
voIgd.
Deze variant leidt oP tot
voorlichter, PR-functiona-
ris, bureauredakteur,
hoofdcorresPondent, tekst-
schrijver, medewerker bij
radio of televisie en eve-
nementenorganisator.
De tweede bedrijfskundige-
/management variant. De

pioniersmentaliteit die
hier wordt bijgebracht
(kan dat geleerd worden?)
moet de deuren openen naar
funkties aIs exPortmana-
get, salesmanager en Euro-
pees manager.
Tot slot de Politiek /
bestuurl!jk variant, die
studenten voorbereidt oP

de politieke carrousel van
Europa. Hier worden de
ambtenaren oPgeleid om de

werkzaamheden van de Euro-
pese Commissie en het Eu-
ropese Parlement in de
praktijk uit te voeren en
te controleren.
Wellicht herkent u in deze
HEBO een "verbouwde" HEAO'

En' dat is het ook. Een

nieuw onderwijsinitiatief
komt wel vaker uit de

HEÀO-hoek. Gevoel voor
nieuwe trends is deze oP-
Ieiding niet vreemd.
Laten wij hoPen dat "Euro-
pa" geen trend is, maar
een blijvende ontwikkeling

naar een stabieler, veili-
gët, gezonder en welvaren-
der Europa.

P. de Bruijn.
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Als elke seconde telt.

Het alarmnummer 06-11 is
uitsluitend bedoeld voor
die gevallen, waarbij met
seconden winst levens ge-
red en materiële schade
voorkomen of beperkt kan
worden.
Het schijnt nogal eens
voor te komen dat het num-
mer verkeerd gebruikt
wordt. En dat is natuur-
fijk vervelend voor de
mensen die echt in nood
zitten !

Om u een idee te geven hoe
het een en ander werkt,
een paar voorbeelden:
BeI 06-11:
* Als u getuige bent van

geweld.
- Als u een hartaanval of

een beroerte vermoedt.
- AIs u een ongeluk met

Iichamelijk IetseI zLet
of meemaakt.

- AIs u iemand z:-eL inbre-
ken.

- ÀIs er brand uitbreekt.

BeI de gebruikelijke in-
stanti-es:
- AIs u een klacht wilt

indienen vant ege een
opgelopen k1ap.
Als u uw voet verzwikt.
Als er slechts sprake is
van geringe blikschade.
Als u slechts kunt con-
stateren dat de inbraak
aI is gepleegd.

Hoe te hande.t-en bii alarm:
1. Bel 06-11 (draai/druk
06, wacht op kiestoon en
draai/druk vervolgens 11. )

2. Vertel waar huIP wordt
gewenst.
3. Vertel van wie u huIP
moet hebben, dus van PoIi-
tie, brandweer, of van de
ambulance.
4. U wordt doorverbonden
met de gewenste dienst en
u vertelt wat er aan de
hand is en waar.

we hopen dat u nu wat be-
ter weet hoe u dit nummer
moet gebruiken. A1s u de
instanties wilt beIlen
voor niet noodgevallen dan
volgen hier deze telefoon-
nummers:
Brandweer: 085-337751.
(geen brandmelding, wel
b.v. kat uit de boom ha-
Ien, vergunningen zoals
bij kampvuur)
Politie: 085-337951.



De kreatievelinqen van
Heveadorp.

op mijn vraag: "waar zLln
aI die kreatievelingen van
HeveadorP?" heb ik ver-
schillende leuke reacties
gehad. En verbazendi ze
wonen niet ver!
Een gezellige koffieavond
in lanuari bracht ons bij
elkaar; eIf enthousiaste
hobbyisten (alleen géén
enkele man vond z:.c}:lzelf
creatief).
Van alles wordt er gedaan
in onze kleine gemeen-
schap.
* Arabisch borduren, heel

mooi toegepast oP kle-
ding.

* Papier knipwerk, fijne
fragiele vormen.

i oude meubels restaure-
ren.

r. Caraibisch
koken.

* euilten.
* Borduren.

en Oosters

i Schilderen en sjablone-
ren op stof en zi1de.

,k Stenen beschilderen.
,' K'leding naaien.
Het leek ons Ieuk om el-
kaar geregeld te ontmoeten
en van elkaar te 1eren,
technieken uit te wisselen
en bovenal elkaar insPire-
ren.
De exacte vorm heeft zich
nog niet helemaal uitge-

kristalliseerd, maar al-
doende zullen we de juiste
formule wel vinden.
hle zLln begonnen om samen
iets kleins te quilten
voor Pasen. De volgende
aktiviteit wordt een de-
monstratie oosters (Indi-
aas) koken en smullen.
Misschien zLel' u ons werk
in de toekomst oP een
"open dag" of "tentoon-
steIIing".
U wordt oP de hoogte ge-
houden en u bent ook wel-
kom.

Anny Schoonderbeek.
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Mens !!e'E verstand of kop
iU het zand?

federeen weet dat zure
regen een ernstig probleem
is. Men denkt dan snel aan
het afsterven van de bos-
sen. Maar vergeet niet de
effect,en van zure regen in
de duinen, veenweidegebie-
den, archiefpapier en onze
gebouwde monumenten. Ver-
grassing (heide) treedt
op, soorten verdwijnen en
ook vogels ondervinden

rechtstreeks schade (vee1
minder nakomelingen). Op
de grond in de bossen vin-
den we vaak de stikstof-
minnende braam. De bramen
verdringen de laagblijven-
de kruiden en ook de mos-
sen en korstmossen. Ook
worden soorten als bosane-
moon, dalkruid, Ielietje
van dalen verdrongen door
de oprukkende bramen.

Als er nu niet snel iets

gebeurt, hoeft het niet
meer. Het probleem is te
ernstig om te wachten tot

het oplossen. Wat
kunnen rrre zeLf doen? Van
alle maatregelen, die je
kunt bedenken, is minder
autorijden een van de be-
Iangrijkste. De auto ver-
vuilt niet all-een als hi j
rijdt (hii produceert ern-
qeveer 50t van alle stik-
stofoxyden en koolwater-
stoffen) maar ook als hij
gefabriceerd wordt. Ííist

u, dat een auto a1s hij
l-20 km/uur rijdt, 2 \ x
meer stikslelqqlyde! uit-
stoot dan wanneer hij 90
km/uur rijdt. Koopt u een
nieu'ire auto, kies dan een
auto met een zg. drieweg-
katalysator. De vervui-
Iingscurves van de auto
bereikt haar hoogste punt
onmiddellijk na de koude
start en daalt dan tot een
stabiele waarde na onge-
veer 4 tot 5 km zijn afge-

Ui ts1 ag vi tal i tei tsonderzoek Natuurmonumenten 1989.

minder weinig niet vitaal
vi taal vi taal vi taal of dood

2300 eiken 20,4% 48,0% ?5,2% 6,3%
1400 beuken 50,3% 40,1% 7,9% 1,7%
1300 berken 34,9Y. 43,0% 18,0% 4,1%



1egd. Statistisch onder-
zoek heeft aan het Iicht
gebracht dat de Nederlan-
der zich met de auto het
meest over korte afstan-
den, tot ongeveer 7 km

verplaatst ( 5Ot van de

autoritten). Milieudefen-
sie heeft uitgerekend dat
in 2O1O het aantal autoki-
lometers met 70t moet ziin
afgenomen, om aan de mini-
male eisen van het milieu
tegemoet te komen. De Ne-
derlandse automobilist
ri3dt nu gemiddeld nog
zo'n 16.000 km Per jaar.
In 2010 zou dat voor een
auto met een geregelde
driewegkatalYsator nog
maar 5OOO km mogen zijn'
Op zaterdag vers brood
halen? Neem de fiets (on-
derweg gratis een heerlij-
ke boslucht).
Kinderen naar school, neem

de fiets dan vervuil je
niets. Winkelen in Arnhem,
met bus 6 binnen L5 minu-
ten in het centrum en geen
parkeerProblemen- Ga 1o-
p€fl, fietsen of neem vaker
de 'bus of de trein. Stuit
dat oP bezwaren, dan is
carpooling misschien een

mogelij kheid -

Nieuwe onderzoeken hebben
bewezen, dat iedere dag

een half uurtie fietsen
gezonder is dan ioggen en

ons leven kan verl-engen '

NÀnn,ljrttrvttr'K?

BTTTNOP DE FIEIS!

DAN VEKVUIL JE NIEIS

Uitgebreide informatie
over dit onderwerP oP de
groenbeurs oP 9 mei.

De Groenclub.
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Heveadorp 75 iaar kost een
lieve duit.

Dat Heveadorp 75 iaar een
ambitieus jubileumProgram-
ma heeft opgeleverd, heeft
u elders in dit Heveaantje
kunnen lezen.
ondanks de forse bijdrage
van de Bewonersvereniging
Heveadorp zal nog een aan-
tal festiviteiten uit an-
dere middelen moeten wor-
den gefinancierd.
Het is hierom dat door
verkoop van een aantal-
speciaal. voor deze gele-
genheid vervaardigde arti-
kelen, getracht zal worden
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in de aanvullende gelden
te voorzien.
Verder zal een loterij het
resterende financiële gat
moeten dichten.
Alleen met oPbrengsten uit
deze aktiviteiten kunnen
de meeste van de twintig
festiviteiten zonder deel-
namegelden worden georga-
niseerd.
Ook over i{e loterij en de
speciale artikelen zult u
zo spoedig worden geinfor-
meerd.

De organisatoren van
Heveadorp 75 jaar.
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De erkenning van Heveadorp
liqt op koers.

Het Iijkt wat stil gewor-
den rond de erkenning van
Heveadorp als dorP in de
gemeente Renkum. Toch is
er het een en ander ge-
beurd.
Eind december van het vo-
rig jaar stuurde de com-
missie erkenning HeveadorP
een dringend verzoek aan
B & W om nu toch snel tot
adequate besluitvorming te
komen. PvdA en Gemeentebe-
langen ondersteunden ons
verzoek in de vergadering
van de commissie ÀIgemeen
Bestuur van 5 februari
1991.
InmiddelsblekenB&W,
zonder dat hierover in de
commissie Algemeen Bestuur
van september 1990 was
gesproken, advies over
deze zaak bij de Vereni-
ging Nederl-andse Gemeenten
te hebben gevraagd. WeI-
licht weet u dat het VNG

met PTT post in onderhan-
deling is over wat gemeen-
ten moeten betalen indien
postcodes moeten worden
gewij zLgd.
In reactie oP ons schrij-
ven van eind december
schrijven B&W oP 2l fe-
bruari 1991: "Uit recente-
Iijk mondelinge informatie
van de VNG hebben wii af-

geleid, de situatie
Heveadorp mogelijkerwijs
voldoet aan de tussen de
VNc en PTT gemaakte af-
spraken over gratis wijzi-
gen van de postcodering.
VÍij wiIlen eerst overleg
met de PTT plegen alvorens
$rij een beslissing nemen".
Naar verwachting, aldus B

& W, zal dit advies binnen
"enkele maanden na nu"
bekend zijn. wij houden de
zaak warm.

De commissie erkenning
Heveadorp.

uitslaq kerstpuzzel.

De uitslag van de PuzzeL
voor de jongeren was:
kerstfeest en voor de ou-
deren prettige kerstdagen.
Àls winnaars uit de bus
kwamen Thomas Derksen en
Diane Meijer.

Yeq§Í -
?vzzel 'ry
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Oproepie 1.

Àls er nog documentatie is
bij mensen over Heveadorp
en men er niets mee doet,
de vereniging is er bfij
mee. U kunt ermee terecht
bij S. Meijer, Beeklaan
19. Te1.: 334380.

Oproepje 2.
op 6 april L99L om 20.O0
uur speelt "De kleine ko-
medie" in de concertzaal
in Oosterbeek:
"Drie vrouwen om één"
van Johan Blaaser"

Nieuwi aarsborrel .

Zaterdag 5 januari was het
zover. De Heveanen konden
elkaar een goed Heveajaar
wensen. Za rond vier uur
kwarrren de eerste Heveanen
binnen. In het begin werd
er nog uitgebreid gekust
en gewenst, maar op een
begeven moment Braren er
zoveel dat het verder bij
wensen bleef.
Na een uur vras het rond de
bar helemaal vol. Onder
het genot van een borrel
en wat lekkere hapjes werd
er gezellig gebabbetd.
ZeIfs de nieuwe bewoners
onder ons wisten de weg en
zo werden er weer nieuwe
kontakten gelegd. We hopen
dat volgend jaar weer heel
Heveadorp aanwezig is.

R. Mulder.

Ons lammetie

Zoals we in nr 14 aI ge-
meld hebben heeft "'t He-
veaantje" een lammetje
geadopteerd bij de Rheden-
se schaapskudde. Op 3 fe-
bruari zag "Heveaantje"
het levenslicht en ver-
keert in goede doen. Als u
in de buurt bent van de
Posbank, zoek hem dan eens
op.

Slictttiog Bh.densa Schlapskuóde
Poltbur 14.6990 AA Rh.dcn
Girc 294.80.50 t.n.v.

dc Slichling Rhodcne Schs$lkuddc t. Rhcdcn
ol Rabo-gaí* 38.48.0'13.23

Hal dooÍ u gotdoficsdc hm b in het CÍoct ehEpenboek
vrn d. Stbhtlng Rh.dsx S{firrp.krÉde
imarchíden oMcÍ de rolm

" HËVEorixrJc"
0",.J'2. $sl

Oe herder
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wi :r, H:v.ad.-al-F.varr l,:r- si,telveid aai', de Scheíferlaar,. lia aerr
vr ;l i;l:e rarrdgèng C,r:i l-t.'. .l,rrp s ltirt :,ms+-rael.:s O!.3C uur ,le
l,j(,twe::hsa jÉ,,9d àan Li j l,ei Var, der M;ierrElr:n. 3r f l:ul:ge
r-,p'.,:ct,i trekt- dadrna verder naar h€l feestterrein aar, de
Ber.trrr;!:laan.
Vocr de moorste en L-r'tglleelsj',e zlJn leuke priJSJes te verdl.enerr

K I nderrpc lrn
Voor alle kinderen uit Doorwerth en Heveàdorp die de basisschool
bezoeken, ook die buiten DoorwerLh op echool gaan.
Waterdragen met helm, kegelbaan. looptèpiJt, hobbelfiets.
zaklopen, IuchLkàsteel, elekirische spiraàl en nog veel meer.

Elk krnd krijgt 2 gràtls consumpLies en voor 's middags een
gratis rrtje op de pony's.
Voor de muziek zorgt zoals altijd de heer Behr.

uur: uitrciking v.n de prijzcn
Voor iede:-e leefti;Csgroep zijn er drie prlJzen.

uur: Lurchtijd
Het is de bedoeling om öp het speelveld soep, broodjes, snacks
of iets van de barbeque te koop àan te bieden.

uur: lliddàgprogrlom.
KNOLLffJESMÀRKT vo,rr de -1eugd uit Doorwerth en Heveadorp.
De origineelste knol lenverkoper ontvangt een pri is.
LUcfffKUSSEl.l. DÀRTSPEL. SUIKERSPIN en nàtuurlijk RÀD VÀN ÀVoN'I'!,I-JR
met prachtige prijzen, àangeboden door p1ààtselrjke wrnkelrers.
Bij voldoende belàngstelling PÀNTY-VOmBÀL voor de jeugd vanaf
12 jaar.
PONY RIJDEN op de paarden van rnènege Xlein VosdàI.

uuri Eind. alddegprogramme

uur: OQANJEBAL btJ PGtlt-Rcrtaur.nt JCIS 1n rinkrlcrntrun Dr Weerd
Vanaf half zes Hordt het Orànjefeest voortgezet met een
Oranjebal met life-muziek bij Jos rn het winkelcentrum.
Het feest gàat de gehele avond door.

uur: Lacptonoptochtt
Vooraf gegàan door ie 'Fan:,àsy Girls" err het Tamboerk.-,rps K.N.À.
vertrekt de opt.,chi vanaf let feestterreln aan de Berrt rr,,:kiaarr
naàr het Weit_le yan Drie:: aan het etnde van de Spe.-frt 1.,:rn

Voor d,e leifksi.e trelfJemadl:l-e larnpt:,nr,ett :t-i:r a]- wÈi: p:

r r1 Groots vuurHerk!
-; lJ-.'--e .:: l, ï: d:r. li:ie-i...:tà".

rrr Eindc vuurxerk.
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TAAANDAG NA Ll.(x) UUR GEOPCND

HËRET{!!!
Er is een kapper waar u nooit
hoeft te wachten.
Da's handig

Wij werken uitsluitend volgens afspraak.

Belt u even?

,,llaarmade Willem v.d. Heuvel"
kapsalon - parfumerie - pruiken

Weverstraat 25, Oosterbeek. Tel. 332429


