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Van de redactie.

Beste Heveanen,

Zoals oplettende lezers (als die er zijn) al opgemerkt
zullen hebben stond boven het "redactioneeltje" van
nummer 23 ook reeds "januari 1993. (en niet zo'n mooi
logo'tje). Dit was uiteraard wat voorbarig, daar het
toen noyember 1992 was. Maar ja, waar gewerkt
wordt, worden fouten gemaakt.

En dat we allemaal hard gewerkt hebben valt niet te
ontkennen. In het volgende Heveaantje vieren wij
alweer ons eerste lustrum. Het vijfjarig bestaan zal, wat
ons betreft, niet stilletjes voorbijgaan. "U kunt ons
helpen van het volgende nutntner, nhmmer 25 tot een
kroon op ons werk te m.aken. Yoorzie ons van de rnooi-
ste, aardigste ol gewoon leuke (tekst)bijdragen". Felici
taties mogen natuurlijk ook en wie weet kunnen we
daar misschien een leuke collage van maken!

HOUTEN SPEELGOED
Kado- en decoratieartikelen

voor betaalbare prijzen

op de markt
zaterdag - Kerkplein

DE SPEELHAAS

08367 - 62809 Het volgende H 3 april 1993, de
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Sinterklaas, bent u Heveado.p vergeten?

Deze vraag hadden diverse kinderen afgelopen december. Nu, sinter-
klaas is ons dorp niet vergeten, maar hij moest een keuze maken
tussen komen of het deze keer aan de kerstman overlaten.

Deze kon zelf ook niet komen, maar er de Activiteitencommissie een handje
moest namens hem een kerstboom zou helpen bij het opzetten van de
geplaatst worden op het speelveld. boom, welke door de Kerstman besteld

was bij de Gemeente. Aan bijna alles
op maandag 14 december 199 om- was gedacht, verlichting, staardraad,
streeks 20.00 uur kwam er een enorme grondankers en nog veel meer.
hijskraan van de firma Bouwman bij
het speelveld aan, die de mensen van Er was zelfs een aantal dorpelingen,

dat zorgde voor een warm drankje
voor de altijd maar klaarstaande leden
van de activiteitencommissie, die hun
handen uit de mouwen staken.

Zo ziet je maar weer, Sinterklaas en de
Kerstman zijn Heveadorp echt niet
vergeten en wie weet komt de goede
Sint dit jaar weer. Ik hoorde ook dat
de paashaas iets van plan was, dus wie
\ryeet...?!?!?

In ieder geval wensen dezn prominente
personen u een goed en gezond 1998
toe..............

van de "SinterKerstHaas"

..en Segraven..

Er werd een kuil gegraven...

.|
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Een hongerig gezin

Deze huiszwaluw heeft hongerig kroost. Hij heeft insekten gevangen en wrl zn zo
spoedig mogelijk naar de jongen brengen. De kindertjes wachten en kun jij daarom
de oude vogel een beetje helpen?

Uit: Op §afui, nieumblad var de wieuden safuipark "De Beekr Bergen,,.

..en don, lampjes in dc boorn en hijsen maar!
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J. Rothuizen, architect Heveadorp 100 jaar
(Voor u gelezen, red.)

In verzorgingshuis de Honskamp in Lunteren vierde de heer J. Rot-
huizen begin december zijn honderdste verjaardag, die gepaard ging
met een persoonlijke felicitatie van burgemeester W. Blanken.

Munter ere-lid van bewonersvereniging Heveadorp

Tijdens de algemene ledenvergadering van onze
bewonersvereniging van 25 november 1992 is Mr.
J. Munter, (hij is de zoon van Ir. H.C. Munter die
na een werkstaking bij de Heveafabriek op 3 mei
1943 werd gefusilleerd) benoemd tot erelid van
de bewonersvereniging Heveadorp.

Weverstraat 13
6862 DJ Oosterbeek
TeleÍoon 085 - 33 35 35

Herenstraat 25
391 1 JB Rhenen
Telefoon 08376 - 6402

De in deze gemeente geboren heer
Rothuizen vestigde àch in 1916 als
architect in Heelsum.
De eerste opdracht die Rothuizen van
de firma Wilhelmi kreeg toen deze zijn
rubberfabriek van Hoogezand naar
Heveadorp overbracht, behelsde het
ombouwen van de stallen van de voor-
malige Modelboerderij tot fabrieks-
ruimte. Daarna volgende het ontwerp
van zo'n 100 woningen voor de arbei-
ders en het hoger personeel, de zo

bekende en karakteristieke rietenkap-
woningen. Een heel bijzondere op-
dracht volgens de jarige.
De bouw vond plaats tussen 1916 en
L91. Rothuizen is er met zijn ontwerp,
geihspireerd door het Engelse landhuis-
type (cottage), in geslaagd de huizen
fraai op te laten gaan in de glooiende
omgeving. Daar zijn wij, Heveanen, de
heer Rothuizen nog dagelijks dankbaar
voor!

de heer J. Rothuizen
(fo,o H@g &. I-ail

De heer Munter heeft altijd belangstel-
ling yoor oio vroegere woonplaats
gehouden en bezoekt Heveadorp nog
regelmatig.
7r.ll zegf. hrj over zijn ere-lidmaat-
schap: 'Ik heb er niets voor gedaan en
heb derhalve geen verdienste ten op
zichte van Heveadorp, maar ik vind

het fantastisch dat hiermee mijn vader
in zekere zin wordt geëerd."
Wij hopen de heer Munter nog vaak in
Heveadorp tegen te komen!

Marc van Buuren overhandigt de bijbehorende oorkonde aan de hcer Munter

-6- -1-



Geboortekaartjes

Bij de geboorte van onze zoon had ik het gevoel, dat ik de geboorte-
kaartjes in Heveadorp net zo goed huis àan huis had kurinen ver-
spreiden. Dat had energie en zoekwerk in het adressenboekje ge-
scheeld.

Daarom leek het ons leuk om het
volgende voor te stellen:
Als bij u een blijde gebeurtenis plaats
vindt en u stuurt het geboortekaartje
naar de redactie onder vermelding van
"publiceren", dan zetten wij uw geboor-
tekaartje in de eerstvolgende aflevering
van "'t Heveaantje". Desgewenst kan
ook alleen de naam vermeld worden.
Bovendien kunt u dan, mits u lid bent
van de bewonersvereniging Heveadorp,
rekenen op een aardige attentte. Zo
viert heel Heveadorp de geboorte een
beetje mee, net zoiets als een ooievaar

i11 ds trrin, maar dan anders. Mogen wij
uw kaartjes tegemoet zien? Wij reke-
nen op u. Hier alvast de eerste(n).

Namens de redactie
Maarten Meijer Cluwen

.t*
'.!.->/

PETER BOEKHORST
AUTOSCHADE- EN ONDERHOUDSBEDRI J

TEVENS VERKOOP VAN NIEUWE EN
GEBRUIKTE AUTO'S 

M
KLINGELBEEKSEWEG
OOSTERBEEK

085 - 340469 b.g.g. 08385 - l00ll

wij zijn gespecialiseerd in alle soorten autoschadeherstellin-
gen- Hierbii maken wij gebruik van een spuit/droogcabine
en sikkens autolakken. Alle kteuren worden door ons zetf

gemaakt.

Bij reparatie gratis leenauto en teruggaaÍ van eigen risico bij
eigen schuld.

Wii ziin bltl met de geboorte van onze dochter en zusje

nfvette

is gebren op I decembcr 1,992

Lex Aoussort
Ania /{.ausscrrf von Goudoever
Selma. LEura en Stmone

lr. Aunterloon 17

éE65 TC Heveodorp
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Voorontwerp bestemmingsplan "Hevead orp 1992

Het voorontwerp bestemmingsplan werd op g decemb er 1992 door
de gemeente in een inspraakbijeenkomst beiproken en toegelicht. Bij
een besluit van dergelijke importantie blijkt het wederom nuttig je ei
in te verdiepen.

De realisatie van
voorontwerp houdt

voorgestelde
dat er enige

beperkingen zijn voor de yoortuinen.
Voor de achtertuinen wordt een bouw-
recht verschaft. De achtertuinen kun-
nen in principe tot op de erfgrens
bebouwd worden. Doordat er geen
rekening wordt gehouden in het plan
met de bestaande hoogteverschillen in
Heveadorp, is het in principe mogelijk
dat buren tegen een hoogte variërend
van 3 tot mogelijk L0 meter moeten
aankijken.

De afspraken die zijn gemaakt bij de
ontwikkeling van de Van Vlotenhof,
tussen de bewoners aan de Ir. Munter-
laan, Huis ter Aa en Dunolaan, de
kopers van de te bouwen woningen
aan de Van Motenhof enerzijds en de
Gemeente Renkum anderzijds zijn
niet opgenomen in het plan. Men gaat
hier gemakshalve aan voorbij.

Het plan werd gepresenteerd als het
vastleggen van de huidige situatie.
Een groep bewoners van de Ir. Mun-
terlaan, Huis ter Aa en de Dunolaan
heeft het plan besfudeerd. Dit is de-
zelfde groep die betrokken was bij de
ontwikkeling van de van vlotenhof en
is dus goed ingevoerd in de materie.
Na bestudering is men van mening dat

het bestemmingsplan niet de huidige
situatie vastlegt.
Het voorstel houdt namelijk mogelijk-
heden in van uitbreiding van de be-
staande bebouwing, waarbij ook nog
met twee maten wordt gemeten. Bij
een aantal woningen worden ruime
maatstaven aangelegd, terwijl bij ande-
re woningen juist beperkingen ten
opzichte van de huidige situatie plaats-
vinden. De genoemde bewoners heb-
ben het College van Burgemeester en
wethouders van de gemeente Renkum
dan ook een reactie doen toekomen
over het voorontwerp met onder ande-
re de volgende inhoud:
1. De huidige bebouwingssituatie van

Heveadorp als uitgangspunt te
nemen. Dit houdt onder meer in dat
de destijds gesloten overeenkomst
verwerkt wordt in het voorontwerp
bestemmingsplan "Heveadorp
I9Y2.. Wij laten er geen enkel mis-
verstand over bestaan dat deze
overeenkomst en de strekking ervan
voor ons nog steeds essentiële bete-
kenis hebben.

2. Het gÍoene karakter van Heveadorp
in de uitgangspunten van het be-
stemmingsplan op te nemen. Dit
betekent voldoende ruimte te laten
bestaan en zover mogelijk te cre-
eren voor de aanleg van tuinen

tussen de woningen.
3. De hoogteverschillen in Heveadorp

als een essentiële wegingsfactor bij
uitbreidingsbouw mee te nemen en
als zodanig in het bestemmingsplan
op te nemen.

4. De huidige bezonningslijnen als
uitgangspunt in het bestemmings-
plan te waarborgen. Deze aspecten
houden onder meer in dat er ruimte
wordt gereatseerd tussen eventueel
op te richten bouwwerk en erf-
gÍens.

5. In de uitgangspunten van het be-
stemmingsplan op te nemen dat bij
uitbreidingsbouw c.q. verbouwing,
dit alleen na overleg en toestem-
ming van de omwonenden mag en
kan plaatsvinden.

Op 8 februari zal een en ander in de
gemeenteraad behandeld worden.
Mochten er nqg bewoners z-ijn die
meer informatie wiHen hebben, dan
kunnen zij die bij de gemeente verkrij-
gen.

Enkele exemplaren kunnen nog bij mij
worden verkregen op Ir. Munterlaan
12.
Het betreft hier een plattegrond, een
voorontwerp bestemmingsplan en een
toelichting.

Cees Bouwman

het
in

Wij heten u
warm welkom

Kom eens kennismaken met een Allian-
ce sauna. rilant bij ons kunt u zich in
een schone hygiënische omgeving heer-
lijk ontspannen. En wordt dit trw eerste
saunabezoek? Dan zullen rr/e u graag
precies vertellen, hoe u het meest van
een sauna ktrnt genieten.

-*-
sÀ[INlk'í\I.J.ï,À§rcm

SAUNA
DE BAKENBERG
J.C. Zwaan
Bakenbergseweg 6ó
ó814 MK Arnhem
r 0E5-43 30 41
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Aan alle nieuwe bewoners van Heveadorp

zoals u wellicht al ontdekt hebt bestaat er in Heveadorp een bewo-
nersvereniging. Deze vereniging behartigt niet alleen belangen, maar
organiseert ook aktiviteiten, zoals het dorpsfeest, de nieuijaarsbor-
rel, samen met 't Heveaantje en vele anàere dingen (ook voor de
kinderen!!)

Zoals voor elke vereniging geldt: "hoe
meer l(i)eden, hoe meer vreugd!".

Het is echter ondoenlijk, om -gewa-
pend met notitieblok en schrijfhout- de
straten van Heyeadorp met regelmaat
te inspecteren, met als oogmerk het
opsporen van verhuisde dorpsgenoten
en de daaryoor in de plaats gekomen
nieuwe ingezetenen.

Het is daarom dat de Bewonersvereni-
ging Heveadorp u vraagt: "wanneer u
geïnteresseerd bent in het wel en wee
van Fieveadorp en/of u wilt deelnemen
aan de aktiviteiten die wij organiseren,
wordt dan lid van de Bewonersvereni-
ging Heveadorp!!".

Voor het geld hoeft u het niet te laten,
want voor slechts / 15,- bent u al lid.
Uw huisgenoten kunnen dan gezinslid
worden voor de ongelooflijk lage prijs

van / 5,- per p€rsoon (mits ouder dan
18). Hiermee verkrijgen ook zij stem-
recht binnen de vereniging. Voor deel-
name aan aktiviteiten is het gezinslid-
maatschap echter niet verplicht, daar-
aan kunnen alle huisgenoten van leden
deelnemen.

Wilt u meer weten of zich aanmelden,
wendt u zich dan tot
Harry Beuker
Noordedaan 3
c085-337704

Glamourland in Heveadorp

van onze sterreporter ter plaatse

op zaterdag2 januari jl. leek het wel Glamourland tijdens de Nieuw-
jaarsborrel in "De valkenier". Deze receptie werd ioals gewoonlijk
yeer georganiseerd door de bewonersvereniging en de redactie van
dit glossy magazine.

De complete jet-set van Heveadorp gaf
acte de présence. Zo'n 75 Heveanen
namen ondanks de snijdende koude
een kijkje in "De Valkenier" om elkaar
een goed '93 toe te wensen. Onder hen
deze keer ook een flink aantal kinderen
en een aantal dorpsbewoners dat nog
niet eerder op de receptie waren ge-
weest. Zj hadden het goed naar hun
zin.

Onder het genot van een, al of niet
alcoholische versnapering kwamen de
verhalen los. Het bleek dat veel van de
aanwezigen op een geheel eigen wijze
het nieuwe jaar hadden ingeluid. Som-
migen zÀgen er dan ook nogal slaperig
uit (al was het ondertussen al Z janua-
ri). Helaas kwamen er geen schandalen
naar boven; geen sappige verhalen dus
deze keer. Volgend jaar beter. Tussen-
door zorgde "De Valkenier" voor een
aantal heerlijke hapjes, ter vergroting
van de feestvreugde.

Rond een uut of zes werd het wat
rustiger, de harde kern kletste echter
nog wat na. AI gauw bleek, dat de
overgebleven personen wel trek had-
den gekregen. Zo werd het idee gebo-
ren bij iemand thuis pannekoeken te

gaan bakken. Na enig aandringen werd
iemand bereiC gevonden zijn keuken af
te staan. Helaas had hij geen bloem of
pannekoekmix in huis. Dit probleem
werd opgelost door twee redactieleden,
die als een speer naar huis gingen om
de keukenkastjes te plunderen. Op
dezn wljze konden de magen dus als-
nog gevuld worden. Hoe één en ander
verder is gegaan vermeldt het verhaal
niet...

J
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Weet jij war bij wat hoort?

Hoge bomen

Beter één vogel in de hand

Als het kalf verdronken is

Beter een half ei

Alle havens

De appel

Eén zwaluw

Als er één schaap over de dam is

Het kaf

Men vangt meer vliegen

Het zijn de slechtste vruchten niet

volgen er meer

waaraan de wespen knagen

dansen de muizen

dan tien in de lucht

vangen veel wind

van het koren scheiden

met een lepel stroop

dempt men de put

valt niet ver van de boom

dan een lege dop

maakt nog geen zomer



Kerstkaarten

eveneens van onze sterreporter ter plaatse

Met kerstkaaften wordt hier niet gedoeld op de jaarlijkse poststroom
in de laatste maand van het jaar, maar de kaartavond ln décember.

Deze werd gehouden op 21 december
jl. Op deze avond waren net als op 23
november 7 jokeraars aanwezig. Bij de
klaverjassers kwamen 2l (tegenover 17
in november) om de prijzen kaarten.

Bij de prijsuitreiking in november
bleek, dat de plaatsen 1,2 en 3 bij het
klaverjassen werden ingenomen door
introducés.

Tijdens het kerstkaarten werd ook
weer een loterij gehouden, waarbij een
recordhoeveelheid loten werd verkocht.
Ook een redactielid kocht een aantal
loten. Dit redactielid won echter geen
prijs.

Ook mevrouw Veerman had geen
geluk in de loterij. Terwijl haar over-
buurvrouw toch de prijzen altijd in-
koopt. Dit blijkt dus niets uit te maken.
Mevrouw Veerman is wel te spreken
over de sfeer, van de Ieiding merk je
eigenlijk niets als je aan het kaarten
bent. Dit is dus een goed teken. Wat
schrijver dezes echter wel opviel is, dat
de leiding de bar met een hoge fre-
quentie bezoekt. Zo kan de leiding
door de kaarters dus nooit opgemerkt
worden!

Aan het einde van deze kerstkaart-
avond bleek dat Klaas \ïolberts weer

eens gewonnen had (dit deed hij ook
op de eerste avond van het seizoen).
Op deze wijze kwam hij in het bezit
van een rijkelijk gevulde kerstmand.
Bij het jokeren trok Thijs Ros aan het
langste eind. Ook hij kon met zo'n
mand huiswaarts keren.

Uitslagen 23-L1-92:
klaverjassen:
1. mevr. v.d. Heuvel
2. mew. Mars
3. J. Ros
P. mevr. v. Strien

jokeren:
L. mevr. Bakker
2. J. Bakker
3. mevr. Colmenero
P. mevr. Gerrits

Uitslagen 2l-12-V2:
klaverjassen:
1. K. Wolberts
2. mevr. Veerman
3. H. Holman
P. mevr. v. Maanen

jokeren:
1. T. Ros
2. mevr. v.d. Molen
3. J. Bakker
P. mevr. Bakker
(P = poedelprijs)

punten
5517

5240
5r37
3392

punten
62
88
96

147

punten
5231
5077
5069
3368

punten
66
73
79

109

-ló-
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Voor u gelezen in de "Hevea fleraut"
jali 7948 nr 2

Met dank aan Ramon Berlarrwt

Ons eígem phkie grond.

is de aarde :
'vaarin rfuy iS gel>ooC.

i7 ''àt. ,..,=e ho9" BuLt :

i.t< heb e, 'n b.oertjé àan dood I

§
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Hevead"p voordat het oorlogsterrein werd



Tafeltennis bij Duno

wist u, dat er naast de sporthal aan de Dalweg in Doorwerth, in het
KNA-gebouw iedere dinsdagavond van 19.30 tot 22.30 gelegenheid is
om gezellig met elkaar te tafeltennissen?

Het damesteam speelt mee in de regio-
nale competitie, de heren spelen mo-
menteel alleen recreatief, bij gebrek
aan voldoende teamleden.

Mocht U interesse hebben om eens
een balletje mee te slaan, dan bent U
van harte welkom.

Wanneer het u bevalt, kunt u lid wor-
den voor Í 100,- per kalenderjaar +

I 6,75 voor het lidmaatschap van de
NTIB. De minimum leeftijd is 17 jaar.

Voor het meedoen in de competitie is
nog een extra bijdrage verschuldigd.
Het is echter heel goed mogelijk uit-
sluitend recreatief te spelen, waarbij
natuurlijk ook wedstrijden gespeeld
kunnen worden.

Wanneer u de sfeer eens wilt proeven,
kom dan op een dinsdagavond eens
een kijkje nemen of bel de secretares-
se:

Mia Berends
G08373 - t3235

Marion Kuijpers
Siem van Huijzen

Schefferlaan 36
Middenlaan 44

ZOC}IU:/ED
meer dan normale maaltijdcn, met een buiten-
gewoon wiendelijke tledienin& tegen noroale
prijrear Pu, natuurlijk naar:

Hotel "DREYEROORD'

Voor al uw recepties, diners,
kofÍietafel§ en - let op...
KOUDE BUFFETTEN!

Graaf van Rechterenweg 12
OOSTERBEEK
N.S. Station - Eindpunt tijn l

A. van der Straaten
TeleÍoon 33 3Í 69

-18- -19-

Denkt u wel eens aan de groenclub?

De Groenclub, een deel van de bewonersvereniging, heeft meestal
veel ideeën voor excursies. Te veel om binnen een korte periode uit
te voeren. Toch vinden wij het leuk om ideeën te ontvangen van
dorpsgenoten.

Vraag op de jaarvergadering

Op de ledenvergadering is er een
vraag gesteld over het kappen van
bomen in de Valkeniersbossen. Door
de groenclub is er geiinformeerd. Wil
de vragensteller graag antwoord op zijn
YÍaag, belt u dan s.Y.p. G 336088.

de Groenclub.

Heeft u een bijzonder plantje of dier
voor deze omgevtng gezien? Graag
willen wij dat van u horen.
Misschien zijn er nog meer dingen,
waarvan u denkt dat de groenclub
daarvan op de hoogte moet zijn.

Wilt u het op een papiertje zetten en
inleveren op Ir. Munteilaan 29



Realiteit na de feestdagen

Na het heerlijke culinaire geweld van de afgelopen weken wenst de
groenclub u een gelukkig en milieubewust nieuw jaar toe. Het begin
van het jaar is de tijd van goede voornemens, minder snoepen, min-
der roken, een borreltje af en toe laten staan net als ons meest be-
minde dier, de heilige koe.

,4[s beetjes helpen" is een bekend
gezegde, maar nog vaker wordt ge-

foss1fl. "Ach dat beetje verwiling meer

of minder van mij" De meeste mensen

vinden ondanks het dagelijkse gescheur

en geloei van hun auto, zichzelf brave
milieuíreakjes. Ze hebben immers een

spaarlamp in gebruik (op de plee) en

al wordt er net zo lang gedoucht als

voo.Íheen, ze hebben immers een zuini-
ge douchekop? Wat kunnen we nog
meer doen? Een aardig antwoord geeft
het boekje, "Hoe wordt ik een vrek?"
geschÍeven door een ex-yuppies-echt-
paar urt 's-Grapehage. Het is lachen als
je het boekje leest, maar de rode draad
van zuinigheid is duidelijk goed voor
milieu en portemonnaie. Het is niet
overal te koop maar Plug (winkelcen-

trum) heeft het voor slechts Í 9,95. Tot
slot het milieuvriendelijke stoken. Met
de allesbrander is goed stookgedrag
vooral door de ligging van ons dorp
van groot belang. Als je hicr's avonds
de hond uitlaat, kun je bijna niet spre-
ken van "even een frisse neus halen".
Bij zuinig en gesmoord stoken ontstaan
de meest grftige dampen evenals bij het
branden van kranten, droog huisvuil,
geverfd- gelijmd- of geiirnpregneerd
hout. Het minst slecht is een fel vuur
van gedroogd kaphout, houtbriketten of
antraciet. Laat de buren niet stikken.

de groenclub
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Nieuws van de bewonersverenigirg

Ook in het nieuwe jaar zal de bewonersvereniging Heveadorp zich
voor de volle 10A7o in blijven zetten voor alles wat met ons mooie
dorp en zijn inwoners te maken heeft.

Een vast bestanddeel vafl onzË vereni-
ging wordt gevormd door vijf commis-
sies. Inmiddels is hun samenstelling
voor 1993 bekend en opdat u weet
waar u moet zijn met vragenfopmer-
kingen of aanmelding als commissielid,
zetten wij deze gegevens even voor u
op een rijtje. (Commissie: voorzitter)

Groenclub:
Baldwin Cornelisse, Middenlaan 48, tel
344741
A-ktiviteitenc ommissie :

Berend Jan Joustra, Noorderlaan L5,
rel 341778
Verkeerscommissie:
Bram Waterman, Dunolaan 41, tel
342875
CWS-commissie:
Sybe Meijer, Beeklaan 19, tel 334380
Dorpshuiscommissie:
Martijn Oomkes, Zuiderlaan 13 tel
331529

De Groenclub verzorgt dit jaar vele
aktiviteiten, waarover àj u znlï via 't
Heveaantje en huis-aan-huis verspreide
uitnodigrngen inÍormeert. Een highligful
wordt dit jaar weer de traditionele
groenbeurs die in mci plaatsvindt.

De aktiviteitencommissie heeft z'n
plannen voor het komende jaar natuur-
lijk weer uitgestippeld. Absoluut hoog-
tepunt wordt het vijfde dorpsfeest op
zaterdag 19 juni. Dit eerste lustrum zal
uitbundig gevierd worden met specta-
culaire stunts. Via aankondieingen in
dit krantje wordt u verder op de hoog-
te gehouden van de diverse evenemen-
ten. Er staan veel aktiviteiten voor de
jeugd van alle leeftijden op het pro-
gramma. Binnenkort valt een overzicht
bij u in de bus.

De verkeerscommissie is druk in de
weer met de 30-km zone in Heveadorp
en de perikelen omtrent de Beeklaan.
Over dit laatste onderwerp is inmid-
dels, samen met de betrokken bewo-
ners een voorstel naar de gemeente
uitgegaan. Dit is overgenomen door de
betrokken ambtenaren en zal eind
januari leiden tot een besluit.

Het voorstel behelst het volgende:
a. het aanleggen van fietssuggestiestro-

ken (ó la de Wolfhezerweg);



b. het aanleggen van asverschuivingen
bij het Heveaveld en in de bocht in
de richting van de Rijn;

c. het aadeggen van acht parkeerha-
vens aan de beek-zijde van de
Beeklaan.

Voor wat buslijn 6 betreft heeft de
gemeente in december '92 een defini-
tief standpunt ingenomen. Deze rijdt
vanuit Heveadorp onderlangs via Oos-
terbeek-laag naar Arnhem. Hierover
heeft u in de lokale kranten veel kun-
nen lezen. Om vanuit Heveadorp naar
Oosterbeek-Centrum te komen, moet u
eerst met lijn 6 naar winkelcentrum
"De Weerd" in Doorwerth en dan
overstappen op lijn 88 naar Ooster-
bcek. De aansluitingen zijn zodanig,
dat u maximaal 7 minuten op verbin-
ding moet wachten.

De CWS-commissie behartigt de belan-
gen yan de leden die hun woonruimte
huren van de CWS en houdt zich in
ruime zin bezig met alles wat de huur-
huizen betreft. Op dit moment wordt
gezocht naar een oplossing voor de
ontsierende schotelantennes die in de
Middenlaan aangebracht zijn.
De dorpshuiscommissie, opgericht op
de ALV van 25 november L912, on-
derzoekt de mogelijkheden te komen
tot 'een dorpshuis in Heveadorp. De
gemeente is inmiddels op de hoogte
gesteld van onze \r/ens een dorpshuis
op te richten en is verzocht dit bij het
vaststellen van het nieuwe bestem-
mingsplan mee te nemen.
De kaartcommissie tenslotte gaat en-
thousiast verder op de door hen inge-
slagen weg. Nu de kaartavonden in de

Valkenier gehouden worden, rekenen
.rroij op nog meer enthousiaste kaarters!
Het succes van dit initiatief doet beide
organisatoren, Sybe Meijer en Harry
Beuker deugd! Ze ook het artikel
elders in dit blad.
Andere zaken, die direkt door het
bestuur behartigd worden, zijn de
vervuiling van het terrein onder aan de
Beeklaan, het bestemmingsplan Hevea-
dorp'92 en het plaatsen van de klok-
kestoel met de klok van de Heveafa-
briek.
Ten aanzien van de toekomstige be-
stemming van het Bouwmanterrein
heeft de vereniging de gemeente op de
hoogte gesteld van haar voorkeur voor
woningbouw boven kantoren. Dit naar
aanleiding van het op de afgelopen
ledenvergadering genomen besluit.
In het volgende Heveaantje houden wij
u op de hoogte van deze ontwikkelin-
gen.

Jorien Joustra
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Terugblik op vierde ALV

Op 25 november jl. waren zo'n 45 mensen aanwezig op de Algemene
Ledenvergadering. Met een goed gevulde agenda met veel àctuele
zaken lag er een belangrijke discussieavond in het vooruitzicht.

Het geheel werd extra luister bijgezet
door de huldiging van Mr. J. Munter
tot eerste erelid van de vereniging.
Naar aanleiding van deze huldiging
werd in Hoog en Laag van 2 december
jl. een artikeltje geplaatst, waarin de
historische band van ons dorp met de
familie Munter nogeens uiteen werd
gczet.

Hieronder volgt een opsomming van
de belangrijkste besproken punten en
conclusies. Voor geïnteresseerden
liggen bij de voorzitter (Munterlaan
32) notulen ter inzage tot één week na
de verschijning van dit Heveaantje.

Ons achterliggende verenigingsjaar
ving teleurstellend aan met de verwer-
ping van ons voorstel Heveadorp de
dorpsstatus te geven tijdens de raads-
vergadering van 18 december 1.991.
Onze doelstelling hieromtrent blijft

onveranderd; echter op korte termijn
kunnen geen acties worden onderno-
men. (ook niet het verzoek om de
ANWB-borden met verwijzing naar
Heveadorp te laten verwijderen.)

Klokkestoel: het ontwerp van A. Mar-
celis is goed ontvangen door de ge-
meente en onze leden. Een gedetail-
leerd plan wordt ter verdere voorleg-
gng en goedkeuring uitgewerkt. Geen
consensus bestaat nog ten aanzien van
precieze lokatie op het Heveaveld. De
totale kosten blijven ruimschoots bin-
nen de begroting en zullen waarschijn-
lijk de / 3000,- niet te boven gaan.
Subsidie en sponsoring wordt nader
bekeken. Er komt een extra ledenver-
gadering in het voorjaaÍ yan'!R alleen
gewijd aan dit onderwerp.

Vervuiling Dunolaan: voor het braak-
liggende terrein onderaan de Dunolaan
is door de provincie een grondverkla-
ring afgegeven, zodat bebouwing van
(4) kavels nu mogelijk is. De vervuiling
is echter van dien aard, dat het bestuur
gesteund werd in haar mening dat
bronnen moeten worden gelokaliseerd
en opgespoord. Een probleem hierbij is
dat diepgaand onderzoek van de Fugro
niet heeft geleid tot het vinden van de
brornen. Het bestuur zal aansturen op
verdere akties hiertoe.



Seelbeek ter hoogte van Bouwman: u
heeft in Hoog en l-aag van 23 decem-
ber jl. de reaktie van de gemeente op
ons schrijven, waarin de vervuiling van
de Seelbeek met dieselolie aan de kaak
werd gesteld, kunnen lezen. Kortom,
ook hier is na onderzoek de vervui-
lingsbron niet gelokaliseerd. Men ver-
moedt dat de verontÍeiniging via de
stroomrichting van het grondwater van
hogerop wordt aangevoerd, Voor wat
betreft de bouwlokatie Bouwman is de
vergadering unaniem ys1 6s1ing dat
bij vertrek van dit bedÍijf het gebied
een natuurbestemmiflg moet krijgen.
De realisatie van een kantorencomplex
wordt unaniem afgewezen.

0m nadere invulling te geven aan
wensen en lokatie omtrent een eventu-

eel dorpshuis is een commissie inge-
steld. In totaal hebben zich 6 mensen
aangemeld. De commissie stelt zich tot
taak om te bekijken of er een plan kan
worden uitgewerkt dat praktisch en
financieel haalbaar is.

Tot slot vermeld ik nog dat 4 bestuurs-
leden zijn afgetreden, te weteno dhr. M.
Meijer Cluwen, mw. M. Marcelis, dhr.
F. Dorresteijn en dhr. J. Derksen. Als
nieuwe leden zijn gekozen: dhr J. Bun-
schoten en de dames C. van der Mo-
len, J. Joustra en W. van der Bruggen.

M. van Buuren
voorzitter bewonersvereniging Hevea-
do.p
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M aktiviteiten

wederom zijn er weer mooie tochten te maken met het rvN. Laat u
het eventuele slechte weer geen spelbreker zijn; het hoort nou een-
maal bij de natuur.

r.o 7 Íebr 11.00 uur:
Rondleiding in Burger's Zoo.
Beginpunt: ingang van de dierentuin.

ma 15 febr 9.15 uur:

landgoed Warnsborn".
Beginpunt: Oude Harderwijkerweg
tegenover Westerveld. Duur ca 1/z aur.

zo 4 aprtl 11.C0 uur:
Wandeling door Angerenstein en Bron- Rondleiding in Burger,s Zoo
beek. Beginpunt: ingang van de dierentuin
Beginpunt: Wellenstein aan de Velper-
weg, te bereiken met lijn 9, vertrek 9
uuÍ van het station Arnhem
Koffie: bij 't Klinkertje.

di 2 mrt 14.00 uur:
Rondleiding in Burger's Zoo
Beginpunt: ingang van de dierentuin

wo 3 mrt 14.00 uur:
Zie 2 mrt

do 4 mrt 14.00 uur:
zie 2 mrt

to 7 mrt 11.00 uur:
zieZ mrt
Wandeling door Gulden Bodem, Zj-
pendaal en Sonsbeek.
Beginpunt: hoek Bakenbergseweg-Van
Heemstralaan (te bereiken via lijn 2,
vertrek 9.10 uur van station Arnhem.
Koffie: in Trianon.

zo 2L mrt 14.00 uur:
Wandeling door Warnsborn met als
thema: "voorjaarskenmerken op het



Op bezoek bij...

De éénjarige aanwezigheid van Teuni en Piet Fortuin in restaurant
De Valkenier op 17 januari grepen wij aan om er weer ,op bezoek,
te gaaL

"De Valkenier" revisited.

Teuni ontvangt ons gastvrij met een
heerlijk kop koffie. Gevraagd naar hoe
het hen vergaan is het afgelopen jaar,
steekt ze enthousiast van wal.
"Boven verwachting" en "Heel erg veel
leuke reacties". De eerste maanden was
het een kwestie van afwachteu hoe hun
nieuwe aanpak aan zo:u slaan, maar
tegen de zomer bleek al overduidelijk
dat zn in de roos hadden geschoten.
Het werd drukker en drukker en in-
middels komen de gasten van heinde
en ver om zich crrlinair te laten ver-
\Yennen in "De Valkenier".

Ook vanuit Heveadorp is er veel aan-
loop en zeker niet alleen van diner-
gasten. Zo frequenteert "de honden-
club" het terras en 's winters het res-
taurant, voor een drankje na het uitla-
ten van hun viervoeters. Voor de hon-
den is'er steevast een hondekoekje.

Heï valt inderdaad op dat Tenni en
Piet (al zijn ze dan nog nooit op het
Duno-plateau geweest) al helemaal bij
Heveadorp horen. Zij zetten àch waar
mogelijk in, zoals bij het dorpsfeest,
waarvoor ze onder meer de tapvergun-
ning regelden. Ook de kaartcommissie
kan dit beamen. Iedere laatste maan-
dagavond van de maand wordt "De

Valkenier" opengesteld voor de Heve-
aause kaarters. Met redactielid Rintai
achter de tap, zijn het zeer geslaagde
en druk bezochte avonden. De prijzen
zijn voor de gelegerheid aangepast, iets
dat bijzonder gewaardeerd wordt." Die
kaartavonden zijn heel erg leuk", aldus
Teuni, "Er is een grote opkomst en
iedereen helpt na afloop mee om de
boel keurig netjes achter te laten".

Het is voor Teuni en Piet een jaar van
hard werken geweest. "Daar hebben
we ons toch wel wat op verkeken",
zegt Teuni. "Het runnen van een eigen
bedrijf legt erg veel beslag op ons, veel
tijd voor een privéJeven is er niet
geweest". Waren ze een jaar geleden
nog van mening dat ze met z'n tweeën
een heel eind zouden komen, inmiddels
staan er 10 man/vrouw op de salaris-
rol. Het eerste personeelsuitje, begin
januari, was dan ook een groot succes.

Een hoogtepunt afgelopen jaar was
natuurlijk hun huwelijk. "De reacties
uit het dorp waren hartverwarmend",
volgens Teuni," Het is echt een onver-
getelijke dag geworden".

Gevraagd naar hun plannen voor de
toekomst zegt Teuni het huidige succes
vast te willen houden en ernaar te
streven het nog beter te doen, zowel
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qua accomodatie als op culinair gebied.
Kok Piet (ofwel Maitre Pierre) is druk
doende met de nieuwe kaart en volgt
allerlei cursussen om z'n kennis op nog
hoger peil te brengen. Het restaurant is
inmiddels voorzien van dubbel glas, het
terras is vergroot en binnenkoÍ staat
een face-lift van het interieur op het
prqgramma. Hiervoor zal "De Val-
kenier" een week gesloten zijn.

Verder willen ze meer aandacht beste-
den aan de zakelijke markt, om zo ook
overdag een gÍotere bezetting te krij-
gen met vooral zakenlunches.

\ffat ze nooit zullen vergeten is hoe het
hen tijdens de Airborne wandeltocht is
vergaan. Er lagen 500 broodjes klaar,
waarvan er maar tien verkocht werden.
Tegen hun verwachting in was dat dus
een verliesgevende zaak. Maar daaren-
tegen liepen de toiletten, waarvoor 2
kwartjes betaald moest worden, als een
trein. Teuni heeft wel de hele dag, om
het kwartier, staan schrobben en het
personeel heeft zich suf gegeten aan de
490 broodjes die over waren. Dat doen
z,e dit jaar dus anders!

Tenslotte willen wij Teuni en Piet van
harte feliciteren met hun eerste jaar in

de Valkenier. Jullie zijn een aanwinst
voor ons mooie dorp en we u/ensen
jullie nog veel goede jaren toe!

Jorien Joustra

Let Op!!

Eind maart 1993 wordt in Heteren een kledingboetiek geopend door Heidi,
ons allen welbekend van "de valkenier". Hierover meer in het volgende

Heveaantje.



Recept

Quiche à la Ross

Benodigdheden:
7 plakjes diepvries bladerdeeg
1 bakje champipons
200 gr. geraspte kaas
100 gr. ham
4 eieren
z,warte peper

Beboter een diepe ovenschaal en be-
kleedt deze met het ontdooide blader-
deeg. Prik met een vork flink wat
gaatjes in de bodem. Snij de champig-
nons en de ham klein en leg dit, samen
met de kaas, in de met bladerdeeg
beklede schaal. Kluts de eieren en doe
er flink veel zwarte peper bij en giet
het in de schaal. Vouw de erboven
uitstekende stukken bladerdeeg naar
binnen toe, en leg er eventueel een
plakje bladerdeeg bovenop waarin
mooie figuurtjes ziin uitgestoken. Be-
strijk het bladerdeeg met het restant
van het eiermengsel.

Z-et de schaal in een voorverwarmde
oven (250"C) en laat het in ongeveer 3
kwartier gaar wordcn. Als de boven-
kant bruin wordt, leg er dan voor de
resterende baktijd losjes een stuk alu-
miniumfolie overheen met de doffe
kant naar boven.

Deze quiche smaakt voortreffelijk met
een frisse salade erbij.

Jorien Joustra
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