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't Heveaantje verschijnt 5 keer per jaar en wordt bij alle
bewoners van Heveadorp bezorgd. Oplage 350 stuks.

De doelstelling van 't Heveaantje is het verstevigen en
instandhouden van goede contacten tussen de bewoners van
Heveadorp.
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Cees Bouwman
Jorien Joustra
Nicolette Meijer Cluwen
Maarten Meijer Cluwen
Rita van Muilekom
Rintai Mulder

Redactieadres:

lr. Munterlaan 12
Noorderlaan 15
lr. Munterlaan 15
lr. Munterlaan 15
Wilhelmilaan 7
Noorderlaan 2

lr. Munterlaan 15

TOYOTA 1OO,NX

Alleen bij ons
uit voorraad
leverbaar

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 contact op met
M.J. Meijer Cluwen (werkdagen:
085-562525, privé: 085-341 759)

Automobielbedrijf Hooijer
Lebretweg 68 - 6%172 Oosterbeek

Telefoon 085 342A37 Telefax 085 - 335967

Geld halen enbetalen
gaat steeds makkelïker :

met'n pas en pin-code

Habobank trl
bankvoorje geld
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Van de redactie

Beste Heveanen,

De vakantietijd ligt weer achter ons. De redactie hoopt dat u
allen weer veilig thuisgekomen bent en de perikelen van
alledag weer fris en uitgerust tot de volgende zomer aankunt.

ln dit Heveaantje kunt u zien dat de zomervakantie Ílink wat
kopij heeft opgeleverd over wat er zich zoal in en om
Heveadorp afspeelt. De onderuerpen lopen zoals u van ons
gewend bent Ílink uiteen: van komkommer tot klokkestoel,
munitie en fruit-Íraude tot zwerfafual en toetjes. Die laatste
twee onderwerpen hebben gelukkig niets met elkaar te
maken!

Het volgende Heveaantie verschijnt 14 november.

de sluitingsdatum voor inleveren van kopij is:

31 oktober í991

Fotopuzzel

Ken uw dorp en omgeving

De vorige foto toonde een
deel van de lantaarnpaal aan
de Italiaanse weg. Dit is op
de grote foto hier-onder
duidelijk te zien. De heer S.F.
van Looyen uit de Centrum-
laan won de 75 dubbeltjes.
Van harte geÍeliciteerdl

Hiernaast staat de nieuwe
uitdaging. Wat stelt deze
detailfoto voor en waar staat
dit? lnzendingen voor 31

oktober inleveren bij de
redactie. Succes!
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IVN-proqramma

Het IVN organiseert
gewoontegetrouw ook in de
komende maanden een
aantal leuke en leerzame
maandagochtend
wandelingen. De deelname
hieraan is gratis. Hieronder
volgt het programma.

21 oktober 1991:
Mariëndaal
Aanvang: 9.15 uur, lijn 1,
halte Utrechtseweg-
Mariëndaal (9.06 uur van het
station)
KoÍÍie: Het Dorp.

18 november:
Duno Doorwerth
Aanvang: 9.25 uur, lijn 6,
Heveadorp-Valkenier (9.02
uur van het station).
KofÍie: Sportpark De
Waayenberg.

Gulden Bodem Zijpendaal
Aanvang: 9.20 uur, lijn 2,
hoek Bakenbergseweg- van
Heemstralaan (9.10 van
station).
KoÍÍie: Burgers Zoo.

Voor nadere inÍormatie:
O.A. Holterman
tel. 085 - 45 68 80

Een Íabrieksdorp wordt een
plek om te wonen (slot)

ln december wacht ons nog
een aardige surprise. Men is
al een tijdje bezig met het
aÍgraven van de grond waar
de voormalige Íabriek heeft
gestaan. ( Het zand wordt
verkocht aan Parenco).

Bij het aÍgraven ziet de
chauffeur van zo'n
zandgigant dat de shovel
gelijk met een enorme hap
zand een rond voorwerp op
zijn bak deponeert. Niets
vermoedend rijdt de man
weg maar halverwege de
Beeklaan slaat de schrik hem
om het hart. Was er pas niet
een bom ontdekt in Hevea-
dorp? Dit kon er ook wel een
zijn!!! Geschrokken trapt hij
op de rem, schakelt in z'n
achteruit en dumpt zijn hele
vracht op een afgegraven
terrein tegenover de
Centrumlaan en rijdt
spoorslags naar het
politiebureau om daar
melding van zijn vermoeden
te doen. Wat blijkt?? De
politie zet het terrein aÍ, De
EOD wordt ingeseind en
constateert een vliegtuigbom

van 500 pond!!
Ook deze wordt op 21

december om 3 uur's
middags onschadelijk
gemaakt. Nu wordt het even
stil. Stilte voor de storm?

Op 26 januari 1985 lezen we:
"Ramp dreigt in Heveadorp.
Het bedriji Vredestein in
Renkum wacht mogelijk een
rampzalig verlies van bijna 7
miljoen. Projectontwikkelaar
Amstelveste dreigt zich terug
te trekken. Zouden de
ve koopcontracte n tusse n

Amstelveste en Vredestein
niet worden uitgevoerd, dan
komt het rubberbedrijf in de
grootste moeilijkheden." (Het
verlies van 7 miljoen bestaat
uit de opbrengst vekoop
grond Heveadorp 4 miljoen
en subsidie van provincie 3
miljoen.)

Wat is er aan de hand? De
provincie is gevraagd een
verklaring van geen bezwaar
tegen de bouwplannen af te
geven. Een groep bewoners
van Heveadorp (het
toen malige bewonerscomité)
vond het nodig om bij de
Raad van State schorsing
van dat besluit te vragen,
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met als argument dat de
planvormi n g onzorgvuldig,
ondoordacht, ondoelmatig en
volstrekt amateuristisch was
opgezet. Een "zeer
deskundig" planoloog zou
hebben gezegd dat het plan
voor bebouwing van
Heveadorp zou zijn te
vergelijken met een
spoorwegongeluk in een
weiland."

Aan de andere kant heeft
Vredestein geld moeten
lenen voor de bouw van de
nieuwe fabriek in Renkum en
stelt dat het voortbestaan van
deze fabriek op het spel staat
als niet snel kan worden
beschikt over die 7 miljoen.
Zij doen voorkomen alsof dat
Heveadorp op de rand van
de aÍgrond zou brengen.
Gezien het Íeit dat Vredest-
ein op dat moment nog voor
90% eigendom van de Staat
is lijkt mij dat op z'n minst
discutabel.

Op 30 januari wordt het
schorsingsverzoek van
enkele bewoners van
Heveadorp door Staatsraad
Kapteyn aÍgewezen. Dit
bericht wordt door gemeente

Renkum, Vredestein,
Amstelveste, bouwbedrijf
Gerritsen alsook bij de grote
meerderheid van de inwoners
van Heveadorp met gejuich
ontvangen. Het wordt zo
langzamerhand duidelijk dat
woordvoerder Tuijnman van
twaalf bewoners veranderen
in eilandbewoners. Het
dreigement dat er nog een
bodemprocedure bij de
provincie loopt blijkt later ook
een zeepbel te zijn.

Op 7 februari 1985 ontruimt
Vredestein Huize Modern en
gaat men over tot sloop.

Op 17 maart 1985 komt dan
het verlossende bericht. "
Amstelveste eigenaar van
Heveadorp". ln het kantoor
van notaris Sasse,
Venemans en Ribbers had
gisteren de officiële
overdracht plaats.
Amstelveste wil in Heveadorp
199 woningen bouwen. Het
CWS zal dertig
woni ngwetwoningen bouwen
en de renovatie van 47
rietenkapwoningen is bijna
klaar.

Op 24 mei ontvangen

bewoners van Heveadorp
een uitnodiging van
Gemeentewerken voor het
bijwonen van een
informatieve bijeenkomst in
de Westerbouwing om kennis
te nemen van datgene wat in
de komende jaren in He-
veadorp op stapel staat.

ln een kranteartikel van 4 juni
1985 staat te lezen -ik citeer-
Heveadorp tevreden over
Seelbeekdal. Het
Seelbeekdal in Heveadorp
behoudt tot tevredenheid van
de bewoners haar natuurlijke
staat. Het Seelbeekdal wordt
zo aangeplant dat er zich
nieuwe flora en Íauna kan
ontwikkelen.

Op 6 december kan men in
de krant lezen dat in het
Seelbeekdal 150 woningen
zullen worden gebouwd.
Volgens planning moet nieuw
Heveadorp in 1988 gereed
zijn.

Op 25 februari 1987 wordt de
renovatieprijs toegekend aan
Heveadorp voor de
restauratie van de 47
rietenkapwoningen.
Hiermee eindigt een lange

reeks van feiten vanaÍ de
eerste lancering van plannen
tot het moment waarop
defínitieÍ de koop/verkoop
van Heveadorp een feit werd.

Tot slot nog een persoonlijke
toevoeging die dient om aan
te geven waarom volgens mij
de vlag de lading dekt.
Toen de voormalige fabriek
werd gesloopt wandelden wij
zondags wel eens boven
over de heuvel waar nu de
witte villa staat. Vanuit dat
punt had je een goed uitzicht
over de troosteloze ru-
ineresten van wat eens een
winstgevend bedrijf was.

Starend over de zandwoestijn
mijmerden we wat voor ons
heen en zagen in gedachten
hoe het zou worden als er op
die kale zandplaat huizen
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zouden staan omgeven door
groene aanplant. ln de
toekomst zagen we het voor
onze ogen groeien. Een
groen dorp aan een vale
zoom Heveadorp, een plek
om er te wonen.

Jaap Bunschoten.

Van de moestuin

Wie o wie beleeft er plezier
aan om het kleine beetje
groente en fruit uit onze
(misschien meerdere)
moestuin(en) weg te halen
zonder toestemming. Helaas
heb ik al meerdere keren
moeten constateren dat
groente (wortelen e.d.) en
fruit (pruimen) zijn
weggehaald uit mijn
moestuin.

Nu juist het eerste jaar dat ik
pruimen aan m'n boompje
had hangen en ik terug
kwam van vakantie waren de
pruimen weg. Het enige wat
ik zag waren voetstappen
rond dit boompje; je kon zien
dat dit jongeren geweest
moesten zijn.

Jammer, kunnen we nu niet
gewoon uit de moestuin
blijven, hierin steken wij veel
aandacht en vrije tijd om er
dan van te kunnen oogsten.
Daarom vraag ik dan ook via
het "Heveaantje" laat de
mensen die een moestuin
hebben er zelt van oogsten
en plezier van hebben en
geen ergernis.

lk wil en zal niemand
veroordelen, maar laat de
moestuín(en) de
moestuin(en) en als je iets
wilt hebben vraag het dan.
Een kleine moeite met veel
begrip voor de vrager.

S. Meijer

Europa. EuIqBa_lG)

Zwitserland, het kruispunt
van drie belangrijke
Europese culturen (Duits,
Frans en ltaliaans) heeft het
moeilijk.
Intensief discussiëren de
Zwitsers over het al dan niet
toetreden tot de Europese
Gemeenschap. Het o zo
Europese land denkt diep na
over het verbonden blijven
met de Europese buren
zonder hun unieke
verworvenheden te hoeven
opgeven.

Het "vredige" Zwitserland

Voor de landen die de
Tweede Wereldoorlog
hebben meegemaakt is
Zwitserland, die hieraan in
militair opzicht ontkwam, een
vredig land.

Wanneer de eeuwen
vooraÍgaande hieraan wat
beter worden bekeken, blijkt
dat het wit/groene hart van
Europa een onstuimige
geschiedenis heeft. Voor het
onderwerp van dit artikel is
een uitgebreide beschrijving
niet zo relevant. Wel kan een

kleine opsomming van
conflicten en oorlogen
Zwitserland weer midden in
de Europese geschiedenis
plaatsen: een van veldslagen
en geloofstijd.
Om er een paar te noemen:
1386 Slag bij Sempach,
Zwitserse steden in opstand
tegen de Habsburgse
overheersing.
1440 lnterne oorlog tussen
het "kanton" Zurich tegen
Schwyz.
1500 Verovering van Tessin
op Lombardije.
1797 De Fransen bezetten
de Jura.
1799 Russische en
Oostenrijkse leger vechten bij
Zurich tegen de Fransen.

De Frans-Duitse oorlog van
1870 speelde zich weliswaar
net buiten de grenzen af, de
revolutionaire stemming ging
aan Zwitserland echter niet
voorbij. Lenin, Trotski en
anderen startten hun socialis-
tische veldtocht in het
vredige Zwitserland.
Ook de "Verduitsing" van
Europa onder de Nazi's
veroorzaakt in de Zwitserse
samenleving grote
spanningen.
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Zwitserland in cijÍers

Misschien oriënteert u zich
graag aan de hand van
cijfers. Wel nu, Zwitserland
telt momenteel 6,7 miljoen
inwoners op een iets grotere
oppervlakte dan Nederland.
De Zwitsers moeten iedere
viekante kilometer met 162
andere landgenoten delen;
Nederlanders met 364.

Hun werkloosheids-
percentage is benijdens-
waardig laag: 0,67". (Hun
bijzondere berekeni ngswijze
maar evén buiten
beschouwing gelaten). De
Zwitser verdient veel, per
hoofd van de bevolking (dus
kinderen, bejaarden en niet-
werkenden inclusief) 38376
Zwitserse Íranken.

Niet alleen het jodelen is
de Zwitsers dierbaar

De Zwitsers hebben veel. Zij
hebben een schitterend land-
schap dat met een zeer
strikte milieupolitiek wordt
beschermd. Men is over het
algemeen welgesteld, de
economie is redelijk gezond.
Van wat je verdient gaat

relatief weinig naar de
schatkist (bij een inkomen
van 40.000 gulden, zo'n
5,3%) laten wij de toch wel
dure sociale vezekeringen
en de lokale belastingen
weer even buiten beeld.

De arbeidsmakt werkt
"lekker" flexibel : buitenlandse
werknemers gaan meestal na
"gebruik" weer direkt de
grens over. Op deze manier
betaalt het land van herkomst
de werkloosheidsuitkering en
houdt Zwitserland het werk-
loosheidspercentage
verbluffend laag.

Het meeste en ronkende
Eu ropese vrachtverkeer over
de Alpen gaat door
Oostenrijk en Frankrijk.
Alleen niet vrachtwagen-
typen, die niet zwaarder zijn
dan 28 ton mogen over de
Zwitserse en dan alleen
gedurende de dag- en
avonduren passen. Van wat
toch nog door Zwitserland
rolt gaat, let wel, meer dan
85% op de trein. Zo houdt
het land de hel van de
Brennerpas (in Oostenrijk)
veilig buiten de deur.

De Europese Gemeenschap
bedreigt veel wat dierbaar
is

De Zwitserse milieu-
maatstaven zijn de hoogste
van Europa. Fosfaathou-
dende wasmiddelen waren al
op de Zwitserse makt
veöoden (geen heren-
akkoord) toen in Nederland
de discussie over deze
materie nog op gang moest
komen. Terwijl Zwitserland

de komende jaren rond de
20.000.000.000 ! Zwitserse
Íranken investeert in het Rail
2000 plan, onder andere
Basel al jaren een autovrije
binnenstad kent en
automobilisten hier een
milieu (O.V.) abonnement
kunnen kopen, wordt in
Nederland het openbaar
vervoer duurder. Behalve
Duitsland, loopt de rest van
de E.G. op dit terrein achter
bij de Zwitsers.
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Toetreding tot de E.G.
betekent dat de lagere
milieunormen van de E.G.
ook in Zwitserland gaan
gelden. Kunnen de Zwitsers
dan hun (vracht)auto-
beperkende maatregelen nog
handhaven. De E.G. oefent
al jaren druk uit op onder
andere Zwitserland om het
transitverkeer zonder beper-
kingen toe te laten.

Het belastingklimaat mag in
Zwitserland gunstig worden
genoemd. Weinigen die dit
zullen bestrijden. De Zwitsers
zeggen dit als resultaat te
zien van hun inspanningen.
En niet ten onrechte. Wat als
de belastingen moeten
gelijklopen met die van de
E.G.? Dit betekent voor alle
Zwitsers een aanslag op de
portemonnee. En daar zitten
weinigen van hen op te
wachten.

Wie een huis wil kopen in
Zwitserland als niet-
ingezetene, moet voorzichtig
zijn. Als de Zwitserse
autoriteite n speculatie
speuren kan dit niet tot
onteigening leiden. Ook
kopen voor eigen gebruik is

aan strikte banden gelegd.
Met name inwoners van de
kleinere dorpen en de
milieuorganisaties zijn de
leegstaande maar altijd
venruarmde huizen zat. Maar
wat als de E.G. om de hoek
komt kijken met de vrijheid
van verkeer, kapitaal en
personen? Wordt het
groen/witte hart van Europa
dan prooi van speculerend
en beleggend Europa? En
wat zal dit voor effect hebben
op de toch al torenhoge
grond- en onroerendgoed-
prijzen.

Naast de huizenmarkt is ook
de arbeidsmarkt sterk
afgeschermd. Bedrijven die
geen vacatures op het
thuisfront kunnen vervullen,
mogen weliswaar niet-
ingezetenen aannemen,
echter binnen het door de
overheid per bedrijÍ
vastgestelde aantal. De
gelukkige krijgt overigens een
tijdelijke werkvergunning en
een reeks van formaliteiten
(de Zwitsers hebben een
bijzonder bu reaucratische
inslag) moet verder verblijf
alleen voor de doordouwers
mogelijk maken.

Verpleegku ndigen maken
een goede kans op blijvend
werk.
Vrij verkeer van personen na
toetreding tot de E.G. kan
volgens de Zwitsers
betekenen dat vele andere
E.G.-burgers een baan in
Luzern of Bern wel zien
zitten en de Zwitsers
beconcurreren. Niet alleen
het landschap heeft op velen
een magische werking, ook
de hoge lonen uitbetaald in
harde Íranken spreekt vele
Europeanen buiten
Zwitserland aan.

De landbouwsektor is voor
40/" aÍhankelijk van
subsidies van de Zwitserse
overheid. Rendabel is deze
in ieder geval niet. Van de
Zwitsers hoeft dat ook niet.
Veel van de Zwitserse
boeren hebben een kleine
oppervlakte (minder dan 15
hectare) in een moeilijk
bebouwbaar terrein. Maar
waar de boerenstand zich in
dit bergachtige land
handhaaft, is het
voortbestaan van de kleine
dorpdn gegarandeerd.

Daarnaast worden de veelal

onderhoudsintensieve
alpenweiden door de boeren
in stand gehouden. Als u dan
ook nog weet dat de Zwitsers
niet graag van buitenlandse
voedselproduktie aÍhankelijk
willen zijn, heeft u de
veklaring voor de
beschermingsdrang van deze
kwetsbare i:edrijfstak.
De E.G. streeft reducering
van de landbouwsubsidies
na, kent grotere en
efficiëntere landbouw en dus
lagere produktprijzen; einde
Zwitserse landbouw.
Voorstanders van toetreding
tot de E.G. stellen dat
Zwitserland toch al voor 37"/o
afhankelijk is van
buitenlandse landbouwpro-
dukten.

Tot slot hechten de Zwitsers
zeer aan hun democratie van
onder af. Zwitsers voelen
zich in de plaats inwoner van
een dorp of streek.
Vervolgens roept het kanton
een gevoel van "thuis" op.
Pas dan, als derde, komt der
Bund, de Zwitserse bond van
kantons. De E.G. met
Brussel als politiek en
bureaucratisch hart vertegen-
woordigt nu juist het
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centralisme dat zij zo
verafschuwen.

Daarnaast komt nog een
tweetal typisch Zwitserse
aanvullingen op het model
van de westerse democratie.
Ten eerste kent men het
GrondwetsinitiatieÍ, dat al
sinds 1848 bestaat. Op grond
hiervan kunnen 50.000
Zwitsers initiatieven nemen
om de grondwet geheel of
gedeeltelijk te wijzigen.
Ten tweede is daar het
"facultatieve
wetsreÍerendum", waarbij
30.000 burgers (of 8 kantons)
een stemming kunnen

afdwingen over een door de
regering aangenomen wet.
(Zo hebben de Zwitsers
direkt kun mening kenbaar
gemaakt over de toekomst
van het beroepsleger en het
verkeersplan Rail 2000).

U zult zich aturagen of
Zwitserland nog voorstanders
van toetreding kent, die
hiervoor ook deugdelijke
argumenten hebben.
De Euro-aanhang is
aanzienlijk en groeiende.
Maar wat de doelstelling
aangaat ve rschillen voor-en
tegenstanders niet veel: be-
houd van alles wat
Zwitserland zo aantrekkelijk
maakt. De een is bang dit te
verliezen door toetreding tot
dat grote Europa, de andere
is bang dit te verliezen door
isolatie van datzelfde Europa.

De discussie gaat door en
voor landen als Zwitserland
loopt de druk op. Toetreding
of niet, Zwitserland is en blijft
het kruispunt van Europa.

P. de Bruijn

Kledino- en
speelqoedbeurs

Op 3 oktober a.s. wordt er
wederom een kleding- en
speelgoedbeurs
georganiseerd door de
oudercommissie van de
peuterspeelzaal "De Wip
Wap". Tweedehands kleding
t/m maat 152 en gebruikt
speelgoed verwisselen dan
tegen een kleine vergoeding
van eigenaar. Artikelen die u
graag wilt verkopen (max. 30
stuks) kunt u op 30
september en 1 oktober
inleveren bij "De Wip Wap",
Richtersweg 25, tel. 085-
336912. De kleding moet
schoon en goed draagbaar
zijn en ook het speelgoed
dient in goede staat te
verkeren.

C.W.S.-commissie

Eerst even een rectificatie op
het vorige Heveaantje. In het
verslag van de CWS-
commissie is een onjuiste
mededeling geslopen ten
aanzien van de natte kelders.

Er stond dat men gestopt
was met de kelders omdat er
geen geld meer zou zijn,
maar de reden was dat de
bouwvakantie voor de deur
stond en niet het geldgebrek.
Dit bleek een gerucht te zijn.

Wat nieuwe zaken betreft is
er te melden dat de enquëte
van de cv-installatie is
aÍgerond en er 5
belangstellenden zijn.
Hiermee wordt door de CWS
gepraat omtrent plaatsing
van c.v. Mochten er intussen
nog mensen zijn die alsnog
c.v. willen dan moeten zij zelÍ
contact opnemen met CWS.

In ieder geval wil ik iedereen
bedanken voor hun mede-
werking.

Er staan een aantal zaken
voor Heveadorp op de
begroting voor de jaren '92-
'93 en '94-'95. Wat dit is
hopen wij u in het volgende
Heveaantje te kunnen
melden.

Namens de CWS-commissie,
S. Meijer
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Klaverias- en iokeravond

Maandag 26 augustus was
de eerste avond waarop men
z'n talenten, wat kaarten
betreft, kon laten zien in het
"TreÍcentrum" te
Doorwerth.Het werd een
gezellige avond waar naast
de stilte rond het kaarten ook
nog regelmatig gelachen
werd.

De reactie van de kaarters
was zeer positief en men is
blij dat er eindelijk zoiets van
de grond gekomen is. De

opkomst was bevredigend;
17 voor 't klaverjassen en
helaas maar 4 voor het
jokeren. Wij hopen dan ook
dat dit aantal de volgende
kaartavon d zal stijgen.

Er komen nog 8 avonden die
allemaal in 't TreÍcentrum in
Doorwerth worden gehouden.
Dus heeft u zin in een leuk
en gezellig avondje kaarten
komt u dan eens langs! Wij
hebben tevens gemeend dat
er per inwoner van
Heveadorp één introducé
mee mag komen.

Vervolgens volgt hier de
uitslag van de eerste avond:

Jokeren:

3e prijs; waardebon Í10,-
Mw Dorresteijn, 118 punten.
2e prijs; waardebon f 15,-
Mw Jansen, 1 14 punten.
1e prijs; waardebon 125,-
Mw Snel, 20 punten
En de 4e prijs (laagst
geëindigde) een Íles wijn
aangeboden door de
beheerster van het "Tref-
centrum" voor Mw. Cooke
met 137 punten.

Klaverjassen:

3e prijs; waardebon f10,-
J. Holman, 5041 punten.
2e prijs; waardebon f 15,-
D.v.d. Berg, 5169 punten.
1e prijs; waardebon f25,-
Mw. Veerman, 5180 punten.
En de 17e prijs (laagst
geëindigde) een fles wijn
aangeboden door de
beheerster van het Tref-
centrum voor A. Marcelis met
3975 punten.

Alle winnaars en
winnaressen gefeliciteerd en
natuurlijk ook de

poedelprijswinnaars en
volgende keer beter. Er zaten
de eerste avond nog een
paar schoonheids-Íoutjes in
de organisatie, maar na een
goed advies en een nieuwe
strijkbout gaat de volgende
avond glad voorbij.

Hier volgen de data voor de
andere klaverjas en
jokeravonden'9'l /'92 :

23 september 1991
28 oktober 1991
25 november 1991
23 december 1991
27 ianuari 1992
24 februan 1992
23 maart 1992
27 apnl 1992

Hang of leg deze data bij uw
agenda zodat u ze niet
vergeet.

Tot ziens bij de volgende
avond!

Sybe Meijer
Harry Beuker
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lnoezonden stuk

"47"i De redding

Met belangstelling las ik het
verhaal van Dirk Tuijnman
over de leemten in de
Heveageschiedenis. Terecht
verwijst hij naar de kraakactie
(mei '81) van de
leeggekomen
rietenkapwoningen.
Zonder deze aktie was er
geen renovatie geweest! Het
verval van deze leegstaande
huizen (vocht, verkrotting)
zou onstuitbaar zijn geweest.

Door een lankmoedige
houding hebben sommige
bewoners ingestemd met
deze leegstand en interne
sloop, maar Dirk Tuijnman

rllrsrrutr,' l\" t I lt n I I t I lt n t us

wist het tij te keren. Niet voor
niets werd er bij de uitreiking
van de renovatieprijs gezegd:
"Zonder Tuijnman géén
renovatie!" Dat is iets anders
dan praten over "het dorp" en
de eigen postcode (lag er
niet oorspronkelijk de
aanvraag van een aantal
nieuwelingen om de "ar-
moedige" naam Heveadorp
maar op te heffen en alles
Doorwerth te noemen...)

En een dorpskrant is pas
goed als het de keerpunten
in de eigen geschiedenis
goed weet te belichten.

W. Schuimer,
ex-bewoner Bommelstein, de
voormalige Hevea-
direkteurswoning
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Zwerfafvalaktie

Ia\

'&
Zaterdag 5 oktober is er weer
een zwerÍafualaktie. G raag
verwelkomen wij ook mensen
die nog niet eerder mee
hebben geholpen.

We vertrekken om 10 uur
vanaf de Schefferlaan 26.

Voor nadere informatie kunt
u bellen: 33 60 88.

De Groenclub

\I

Volkstuinties

Wie om een gezellig praatje
verlegen zit, moet eens bij de
volkstuintjes achter de
Beeklaan gaan wandelen.
Laatst moest ik wat vragen
voor de rubriek'Wist u dat'.
De mooiste verhalen kwamen
los, natuurlijk over de tuin.
Wie de grootste andijvie
heeft, wie de meeste bonen
er aÍ haalt.

De heer HazelhoÍ brak het
record met de komkommers
van maar lieÍst 44 cm, zoals
u op de foto (zie volgende
blz.) kunt zien. lk had dus
weer wat leuks voor het
Heveaantje en ging
bovendien naar huis met een
maaltje bieten en een
komkommer.

Een paar dagen ervoor had
ik van zo'n aardige meneer
een bosje lathyrus
gekregen.Voor al deze
heerlijkheden alsnog mijn
hartelijke dank.

Zoals u misschien weet staat
er bij de volkstuintjes ook
een bankje. Dit is geen
gewoon bankje, het wordt het

II
I
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'leugenbankje' genoemd.
Daar zal ik verder niets over
schrijven, want zo is mij
toegezegd, de tuinders zelÍ
zullen hiervoor de pen ter
hand nemen.lk wacht met
spanning af wat er komen
gaat! Hierover dus meer in
het volgende Heveaantje.

Heeft u ook iets leuks of
geks te melden, laat het ons
dan weten. Misschien staat u
dan ook in het volgende
Heveaantjel

Rita van Muilekom

I{.J. VERrIOLT
TUINARTIKELEN

EN

HOUT B LOKKEN
VOOR OPEN HAARD

OF KACHEL.

div. soorten consumptie
aardappelen ook voor
opslag

Jhr. Ned v Rosenthalweg B1

Oosterbeek Tel 085 334448
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Wist u dat ...

- de nieuwe huizen aan de
Noorderlaan klaar zijn.

- de volledige redactie van 't
Heveaantje nu weer in
Heveadorp woont.

- de heer Vos onze nieuwe
wijkagent geworden is.

- hij ook belast is met
milieuzaken.

- u uw afual pas
maandagmorgen vroeg
aan de weg mag zetten.

- de scholen weer begonnen
zijn.

- u dus op moet passen
voor onze fietsende jeugd.

Sybe pruimen heeft zien
hangen, o als eieren zo
groot.
het asfalt op de Beeklaan
de warme dagen met
moeite kon verwerken.
het laatste bouwbord van
Hazeleger aan de
Beeklaan na zes jaar
eindelijk verwijderd is.
de EOD de beek nu
grondig schoongemaakt
heeft.
daar dus geen munitie
meer in ligt.
er bij die schoonmaak-actie
een raar soort bol
tevoorschijn gekomen is.

Wii heten u
warnwelkom
Kom effi kcmisrÉlio met m Alliace Ële
§mÍ bij otr lur u ach in q schooe. h\Eiè-
rehc omgo'mg hadiik onspamo. En q'ordt
&r uB' lsLc sunaoeoek? Dan zullen B'e u
grug prc6lmdlen. hoe u hermGr vm @
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Op bezoek bii ...

Gees Bouwman over de
gezondheidszorg in
Arnhem

Wij weten dat in deze tijd van
het jaar veel mensen op
vakantie gaan. Dat leverde
voor deze rubriek wat
problemen op. lk ben toen
maar bij mijzelf op bezoek
gegaan, met de gedachte
'kan ik zelf niet iets vertellen
wat de interesse van meer
mensen heeft'.

Vroeg of laat hebben wij
allemaal wel eens te maken
met ziek zijn, dus ook met
ziekenhuizen. Daar ik nu al
weer zo'n 25 jaar meeloop in
de gezondheidszorg in
Arnhem, is het misschien wel
interessant voor diegenen die
aangewezen zijn op de
Arnhemse ziekenhuizen om
er'iets meer over te horen.

De laatste jaren zijn er nogal
wat ontwikkelingen op gang
gekomen in de
gezondheidszorg in
Nederland, in het bijzonder in
Arnhem. Zo hebben de
bezuinigingen vanaf 1 982

heel wat druk uitgeoefend op
de zieken huisorganisaties,
maar dat speelde in heel
Nederland een grote rol.

ln Arnhem waren er drie
ziekenhuizen: het
Gemeenteziekenhuis, het
Diaconessen ziekenhuis en
het St. Elisabeth's Gasthuis.
Deze ziekenhuizen
beschikten gezamenlijk over
zo'n 1200 bedden, maar om
financiële en politieke
redenen werd de druk steeds
groter om de ziekenhuizen
samen te voegen. Dat
resulteerde in eerste instantie
in een fusie tussen het
Gemeente ziekenhuis en het
St. Elisabeth's Gasthuis.
Door deze samenvoeging
ontstond zieken De Malberg.
Daar bleef het niet bij, want
na korte tijd Íuseerde het
Diaconessen ziekenhuis met
De Malberg en ontstond het
huidige Rijnstate ziekenhuis
met de bedoeling een nieuw
ziekenhuis te bouwen met
een sterk gereduceerd aantal
bedden, namelijk 77O in
totaal.

Voordat het zover was, is er
heel wat overleg geweest
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met de plaatselijke,
provinciale en landelijke
politiek. Maar daar zal ik u
verder niet mee vermoeien.

Nu is het dan eindelijk zo
ver: het nieuwe ziekenhuis
wordt gebouwd, alles is rond.
Op de plaats waar voorheen
het Gemeente ziekenhuis
stond, is het terrein bouwrijp
gemaakt. Aan het eind van
dit jaar zal de eerste steen
gelegd worden.

gezondheidszorg in Arnhem
voor de toekomst veilig kan
stellen.

Ziekenhuis Rijnstate heeft
dus alle reden om opgelucht
adem te halen nu de zaken
definitieÍ vaststaan en de al
zo lang gekoesterde wens
voor nieuwbeuw in veruulling
zal gaan.

De hieronder aÍgebeelde
maquette van het nieuwe
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De verwachting is dat de
bouw drie tot vier jaar in
beslag zal nemen. Maar dan
kunnen wij in Arnhem ook
gebruik gaan maken van een
modern ziekenhuis, dat de

ziekenhuis Rijnstate laat zien
hoe het nieuwe gebouw aan
de Wagnerlaan 55 eruit zal
gaan zien. Het gebouw
helemaal links op de foto laat
het 'Arti'zien: het Arnhems



Radiotherapeutisch lnstituut,
dat reeds in gebruik
genomen is. Als u er ooit
langs rijdt op loopt, kunt u al
zien hoe het ziekenhuis er
aan de buitenkant uit komt te
zien.

lk geef u nu een klein beetje
een idee wat er allemaal
komt kijken bij de organisatie
van een ziekenhuis.

De organisatie heeft zo'n
2200 medewerkers; per jaar
bezoeken ongeveer 280.000
patiënten de poliklinieken;
ongeveer 24.000 patiënten
worden opgenomen, die
gemiddeld 1 1,7 dagen in het
ziekenhuis verblijven. Met dat
alles is per jaar een bedrag
van rond de 170 miljoen
gulden gemoeid.

Als de bouw van het nieuwe
ziekenhuis wat is gevorderd
kcjm ik nog eens terug met
inÍormatie over het gebouw,
maar dan van binnen de
ziekenhuismuren en hoe dat
tot stand is gekomen.

Cees Bouwman

Groenclub SaÍari

In het vorige Heveaantje heb
ik u al bericht over de safari
naar de wildkansel in Ede,
georganiseerd door de
Groenclub.

Het is nog steeds mogelijk u
voor deze spannende en
boeiende avond op te geven.
Luu.k Vos, uw gids, zal u en
uw kinderen meenemen naar
de wereld van de edelherten.

De safari wordt twee keer
georganiseerd: op 25 en 28
september. We vertrekken
dan op 18.15 uur vanaf het
speelveld aan de Beeklaan.

Van de deelnemers wordt
een kleine bijdrage in de
kosten verlangd:

*

*

Volwassenen betalen
f 2,50 p.p.
Kinderen tot 13 jaar gratis
Maximaal t 7,50 per gezin.

Op de wildkansel zijn een
paar voorschriften van
toepassing:
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- kinderen onder de vijf jaar
mogen niet mee

- dit geldt ook voor honden- roken op de wildkansel is
niet toegestaan.

Voorts heb ik nog een paar
wenken voor u. Kleedt u voor
de safari in niet te opvallende
kleuren en neem indien
mogelijk een verrekijker mee.

Als u zich nog niet heeft
opgegeven doe dit dan snel,

want er zijn maar een
beperkt aantal plaatsen
beschikbaar.

U kunt zich opgeven op de
volgende adressen:
Middenlaan 48
Schefferlaan 26
lr. Munterlaan 32.

Wij hopen u op 25 oÍ 28
september te zien.

De Groenclub

oude oosterbeekseweg g
doorw_erth (afslag hevàadorp)
tel.: 085 - 336423



Recept

Deze maand een overheerlijk
dessert: Charlotte Russe.

U heeft voor 6 tot I personen
nodig:

1/2 liter melk
1 vanillestokje
4 eierdooiers
100 gr suiker
20 gr witte bladgelatine
2 eetlepels sinaasappelsap
300 gr abrikozen uit blik
l5lange vingers
3 eetl. apricot brandy
l12liler slagroom

Bereiding:

Melk met opengesneden
vanillestokje aan de kook
brengen. Eierdooiers en
suiker kloppen tot schuimige
witte massa en geleidelijk de
kokende melk erdoor
spatelen.
Gelatine weken in koud
water.
Si naasappelsap verwarmen.
Gelatine uitknijpen en in het
warme sap oplossen.
Laten afkoelen en door de
crème roeren.
Abrikozen laten uitlekken

en pureren in de blender of
food processor, of door zeef
wrijven.

Charlottevorm van 1 12 liler
inhoud met lange vingers
bekleden en besprenkelen
met apricot brandy.
Slagroom stijf koppen en 213
deel door de crème spatelen.

Vorm achtereenvolgens
vullen met:
1/3 deel crème;
de helft van de
abrikozenpuree;
1/3 deel crème;
andere helft abrikozenpuree ;

de rest van de crème.

De Charlotte 24 uur in de
koelkast zetten, storten en
garneren met de rest van de
slagroom.

Rintai Mulder

RectiÍicatie

Het recept uit 't vorige
Heveaantje was afkomstig
van mevrouw Berlauwt.

de redactie
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De miinen van Heveadorp

Begin maart liep een aantal
kinderen bij de Seetbeek te
spelen met oude
conservenblikken. Dat
dachten ze tenminste. Bij
nader inzien bleek het echter
om mijnen uit de Tweede
Wereldoorlog te gaan. Wat
dat nu inhield was voor
sommige kinderen nog
onduidelijk. Toen echter
duidelijk werd gemaakt dat
ze bij een ontploffing één of
meerde re I ichaamsdelen
zouden moeten missen, was
het aÍgelopen met de pret.

lntussen was de politie
gewaarschuwd om te kijken
oÍ er nog meer van dit
oorlogstuig lag. Dit was
inderdaad het geval. De met
het oog waarneembare
mijnen werden gelijk
weggehaald en veilig
opgeborgen.

De politie schakelde op haar
beurt de Explosieven
Opruimings Dienst (EOD) in.
De mensen van de EOD
kwamen enkele weken later
met metaaldetectoren kijken
of er nog meer munitie lag.

ln korte tijd werden diverse
plaatsen waar zich munitie
bevond in kaart gebracht.
Door tijdgebrek kon de beek
niet eerder worden
schoongemaakt dan op 24
juli jl. Eerst werd op 22 juti
het terrein rondom de
vindplaats van zijn begroeiing
ontdaan. Ap 24 juli werd
gewerkt met
metaaldetectoren om de
exacte plaatsen te vinden.

Al gauw bleek dat dit geen
doen was. Vlak na de oorlog
is in deze omgeving allerlei
puin gestort. Hierdoor begon
de detector bij het minste of
geringste al te piepen. Omdat
niet met detectoren kon
worden gewerkt, was de
EOD genoodzaakt de hulp in
te roepen van een
grondverzetbedrijf. Omdat
niet alle op een dag kon
worden onderzocht, werd de
volgende dag verder gegaan
met zoeken.

Met een kleine graafmachine
werd de beek over een
lengte van ongeveer 25
meter systematisch
uitgekamd. Hierbij kwamen
diverse soorten munitie naar



boven, variërend van diverse
granaten tot een
zogenaamde 2S-ponder. Op
donderdag 25 juli om 13.00
uur werd een en ander bij de
steenfabriek aan de
Fonteinallee tot ontploÍfing
gebracht.

Richard van Oosterwijk

Gevonden: OBO

Op 24 juli jl. werd in de
Seelbeek een OBO
(Onbekend Betonnen Objed)
aangetroffen, de Heveaanse
variant op de UFO (zie foto).

De explosieven opruimings
dienst kwam het tegen
tijdens hun zoektocht naar
explosieven.

De herkomst van dit
bolvormige voorwerp is
onbekend. Wij zijn erg
benieuwd of iemand weet
wat het is en waar het
vandaan komt.

Uw reactie(s) kunt u kwijt bij
de redactie. Wij zien de
oplossing van dit mysterie
met belangstelling tegemoet.

Rita van Muilekom
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Een klokkestoel voor de
Heveaklok

Het voornemen is de
Heveaklok in december te
plaatsen op het Heveaveld.
De exacte lokatie is aan de
rechtekant van het paadje
vanaÍ de Schefferlaan,
onderaan de helling.

De klok is eigenlijk van
Vredestein. Deze
onderneming stelde de klok
beschikbaar aan de
bewoners van Heveadorp als
aandenken aan de
HeveaÍabriek.

De klok is al bijna een eeuw
oud. Hij is gemaakt in
Engeland en bestaat uit een
legering van koper. ln de
Heveafabriek had hij een
plaats boven de poort van
Huis ter Aa, het
hoofdgebouw. Tijdens de
afbraak van de
fabrieksgebouwen had het
niet veel gescheeld of hij was
met het afual meegegaan.

Gelukkig werd de ktok tijdig
gered. Sindsdien heeft hij
nabij de Renkumse beek in
de hallen van Vredestein

gerust onder een Ílinke laag
stof.

Nu komt de Heveaklok
eindelijk weer in de
buitenlucht te hangen en wel
aan drie ronde roestvrijstalen
buizen. Deze buizen zullen
zodanig gekromd worden dat
ze tegen elkaar aan leunen.
De klok komt in het midden
te hangen. De buizen worden
verankerd in een zeshoekig
betonnen terras. De
hoekpunten liggen
anderhalve meter van elkaar.
De buizen staan twee en
halve meter van elkaar. Via
een trapje van 3 of 4 treden
kun je op het terrasje komen.

De klok zelf hangt op
ongeveer 3 1/2 meter boven
het terras. ln het terras
worden daarbij drie lampen
aangebracht om enerzijds de
klok te verlichten en
anderzijds ook meer lícht op
het Heveaveld te krijgen.

De redenen waarom voor
deze constructie gekozen is
zi)n:
- door gebruik te maken van

buizen wordt een luchtige
co nstructie verkregen,



waardoor het accent op de
klok blijft liggen; de klok is zo
altijd goed zichtbaar.
- deze constructie geeft een

combinatie tussen oud
(klok) en nieuw (buizen en
beton), waarbij elk
onderdeel zijn karakter
behoudt.

- de drie buizen kunnen de
drie ontwikkeli ngs-perioden
van Heveadorp
syrnboliseren: de groei en
bloei van de Íabriek, de
onzekere periode na
sluiting van de Íabriek en
tenslotte het ontstaan van
het vernieuwde dorp.

- de drie buizen vormen in
combinatie met de zes
hoeken van het terras en
de verschillende
materialen een luchtig
samenhangend geheel,
dat verwijst naar
saamhorigheid van de
Heveaanse gemeenschap.

Hopelijk zal de erkenning van
de cultuurhistorisch
waardevolle klok gelijk
opgaan met de erkenning
van Heveadorp als

zelÍstandig dorp in de
gemeente Renkum.

Voor het maken van de
klokkestoel, waarmee begin
december begonnen wordt,
zijn wij op zoek naar mensen
die kunnen helpen bij het
betonstorten, het aanbrengen
van de toplaag en het lassen
van de buizen. Wie is er
bereid ons de helpende hand
toe te steken?

Verder willen wij graag van u
horen of de buizenconstructie
gladgeschuurd moet worden,
zodat het zonlicht erin kan
weerkaatsen, of dat de
buizen (Hevea-)blauw
geverfd moeten worden.

Ook zijn wij op zoek naar
iemand die wat meer kan
vertellen over de
geschiedenis van de
Heveaklok.

Vrijwilligers kunnen zich
melden bij ondergetekende,
lr. Munterlaan 31.

Antony Marcelis
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HEREH!!!
Er is een kapper waar u nooit
hoeft te wachten.
Da's handig

Wij werken uitsluitend volgens aÍspraak.
Belt u even?

,,Haarmode Willem v.d. Heuvel,,
kapsalon - partumerie _ pruiken

Weverstraat 25, Oosterbeek. Tel. 332429
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VAN GELDER
CARDANUSLAAN 28 - DOORWERTH - TEL.O85-33ó57I
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