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Beste Heveanen,

De vakantie is voor de meesten onder ons al wecr
verleden tijd. Dc redactie is ook weer uitgerust.
Zodoende hebben wij voor dit Heveaantjc weer een
aantal artikelen vergaard.

Zo vindt u onder andere eon tcrugblik op het vijfde
Heveadorpsfeest yan 19 juni rt Op dit feest wcrd ook
de klokkestoel onthuld dorlr '..'ethouder Brandsma.
Daarnaast vindt u ecn reac{ic op het artikel
"Vcrkeersveiligheid" uit hct vorige Heveaantjc. Voor ile
kinderen zijn zoals gewoonlijk \yeer dt: twee middelste
paginals gereserveerd.

Dit nummer is het laatste nummer waaraan Rita van
Muilekom hceft meogewerkt. Zij was vanaf hct prillc
bcgin bij het Heyeaantje betrokken. F{elaas moet zij
ons wc:gens tijdgebrek verlaten. Rita bedankt voor alle
jaren on vele nummers inzet. Vanaf het volgende
Hevcaantje 7al haar plaats worden ingenomen door
Karin Koppeschaar. Wij hopen dat de samenwcrking
met Karin net zo goed ral vcrlopen als dc
samenwcrking met Rita.

Dc rcdactic

Het volgende Heveaant je verschijnt 20 november
1993, de sluitingsdatam voor inleveren van ktpij is:

25 oktober 1993

Brasserie -
Maandags gesloten

Voor korde cn warnrc buffettett, voor
ver ja«rdogetl

Restaurant de Valkenier
Oude Oosterbeekseweg 8

Doorwerth/Heveadorp
a 085-336423

ln verband met de
interne vernieu-
wing van ons res-
taurant, zijn wll
van 11 lot en mel
18 oktober geslo-
tenl

bruilof len, vergaderingen, receplits t,n

Piet en Teunie Fortuin
I



Autocentrum

PETER BOEKHORST v.o.f .

Autosc had e e n o nde r ho ud s bed r i jf
tevens levering van nieuwe- en

gebruikte auto's
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6362 VT OostÈrtÉek

Tel:085-340469

b g g: 04345-i0011

Fax:085,341001

Autotel 06 52943100

Wil ziln Eespecialiseerd in alle soorten

,,'r+oscr'i:{defuerstell!nsen_ l-lierbij maken wij gebruik van

e*"r spuitldroogcabine en Sikkens autolakken Alle

kleunen rrycrden door ons zelf gernaakt.

Bii Eeparatie gratis leerlauto en teruggaaf van eigen

risico bij eigen schuld.

Autocentrum Peter Boekhorst v.o.f.

Eén van onze trouwe adverteerders betrekt een dezer dagen een
geheel nieuw onderkomen. Peter en Frans Boekhorst bouwen al
jaren aan hun bedrijf. Zij hebben dit nu in een letterlijke vorm
gedaan en zijn van pian de feestelijke opening vafl hun nieuwe
vestiging te gaan vieren op Zaterdag 11 september 1993 als Focrva
garantiebedrijf.

Niet alleen omdat de firma Boekhorst
ons al sinrls het ,1" nummer financiecl
ondersteund, maar ook omdat zij een
nict onaanzienlijk aantal mcdebewo-
ners uit Heveadorp tot hun klanten-
kring mag rekenen, vonden wij het
terecht er eens wat meer aandacht aan
te besteden. Bovendien is het een erg
gez.ellig bedrijf ("klantvriendelijk" is
een nogal modieus woord, wat boven-
dien de lading niet dekt).

In vroeger tijden hebben wij al ecns
een ''Op bezoek bij..." de Valkenier
(zelfs twee maal) gedaan en naar wij
hopen ligt er nog steeds een "Op
bezoek bij...' Henk van het Hof in het
verschiet.

Maar nu weer terug bij PeÍer en Frans
Boekhorst. In 198ó begon Peter aan de
Klingelbeekseweg 60 in Oostcrbeek
een eigen bcdrijfje, wat voornamelijk
in spuit- en schadeherstelwerk
gespecialiseerd was.

Maar van het een kcrmt hcrt ander. en
via zijn oude bandcn met het
Mé"ZDA-volkje wcrd er al spciedig
gehandeld in nieuwc en lweedchands
aulo's.

Zo handei.l* n *,.an,lelde hct bedrijl
jaar in jaar ; , ',,erder en zoals bij elk
zich zeiÍ re',1.,i:rtererd bedrijf srr-;eide
"Autocentiiun; Petcr Eoekhr,rst" uii zijn
jasje.

lVleubelfabr:ek Madoea, die op een
steenrvcrp aístand van Boekhorst
gevestigd was, had zich in ilc
rumoerige tijden iran de negentiger
jaren-economie niet staande weten te
houden. Zodoende kwam onlangs de
ideale lol:atie vrij. Van een oude
meubelfabriek we:rd et:fl fraai
garagcbedcjf gc- cn verbouwri.

Niet alleen het uiterlijk is veran<lerd.
maar tevens is "Autoccntrum Peter
tsoekhrirst v"o.f. FOCWA (cat.egoric 3)
garantiebcdrijf gewordcn. I)ie catcgorie
houdt in, dat cr rechtstreeks vooí
vcrzekcringsmaa tschappi ien word t
gewerkt. dat er garantie op cie
reparaties gcgcven wordf en clat er rnet
hoog gekwalif iccerd gerecdschap
gewerkt wordt^

Om nog cyen op hct gereedschap teruq
tc komen: Op 11 september zullen
Frans en Pcter overdag uitlcg en {inai,n
aogetijk!) demonstratieS geven van dc
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gclrruikto appíiratuur; pas aan- het eind
van rle deg zuiien zii rrqh in lict echtc
feestgeciruis sfian rn*aÉlsn onCcr hel
genot van een giaasje grenadine i;f zo
iets.

Als redactie hopcn *ij, dat wij
"Aut{)centrum Peter Bcekhorsf v.o.í."
zoals heï. tegenwoorriig voluit treet, nog
lang tot onze advflrteorders (lees; iinanciële

weldoersrs) rnogefl retr<enen Lln dat de
feesteliike opening ook werkelijk een
feestelijke aangelegenhcid zal lvorden.

h4aarten Mcijer Cluwen

Baby Bulletin

Wij feliciteren:
ls De familie ten Hoopen van harte met

dochter en zusje Saskis :i.,

rs De famile Heitink van harÈe ïï\et de

de geboorte van hun

van hun dochter en

e van hun dochter

Met vreugde en dankbaarheid
geven rvij kennis van de geboorte

van onze dochter

^Éje 
lrene

le De familie rJe Zwart vaffie met
en zusje Lydia

Wij zijn verhuisd

De verhuisperikelen ziin achter de rug, zcdat wij weer
ongeruimd aan de slag zijn Eegaan. On'r u een indruk te geven van onze

rrieuwr: ënÍourage, ncdiger-r wij u uit op zaterrjag '!1 septennber 1993
vanaf 13.00 uur voor een ha.pje en een drankje.

Írdet het betrekken van ons nieuwe pand zijn wlj tevens
Focwa garantiebedri jf geworrJen.

Direktie en medewerkers
Autocentrum Peter Boekhorst v.o.f.

Klingelbeekseweg 54b
6862 VT Oosterbeek

telefoon CI85 - 34 04 69
fax 085 - 34 10 01

I \
I
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Lydia
19 augustus 1993

ffi
Teus & Akke de Zwart

Mirjam
Paul

Zuiderlaan 2
6865 VK Heveadorp

iel.: 085-34 04 58

\\-x
\iE

,§ï+[

,\

-4-

ní/'"



Nieuws van de Bewonersvereniging

(irocnclub

Dc Groenclul, r)rganiseert r)p 2'3

oktober een paddestl,:lenwandoling en
eind septcmh,:r kan trren ecn bozoek
brcngerr ai: r .lc i,vilrllianscl.
Naderu inloix:,rlrr: alt binnenkort bij u
in de briev' nhuc.

Dit bulletin houdt u op de hoogte van de
ontwikkelingen, activiteiten en resultaten van
de bewonersvereniging Heveadorp en haar
commissies.

Bouwgrond Dunolaan/Vccrwcg

Hct bcstuur heeft bij dc gcmeenl"e
bczwaar aangctckend tegcn hct fcit dat
«lit tcrrcin buitcn hct nicuwc
bcstcmmingsplan Hcvoadorp gohoudon
wordt. Tevcns wcrd bczwaar gcmaakt
tcgcn hct vcrlcnen van ccn
bouwvcrgunning voor dczc vcrvuildc
grond. Tijdens dc raadsvergadering van
10 mci jl. hceft Harry Bcukcr namcns
hct bestuur dit standpunt nadcr
tocgclicht. Onlangs ontvingcn wij hct
gcmeentclijk bcsluit omtront hct
bczwaarschrift. Hct is ontvankelijk
verklaard, wat wil zcggcn dat hot
bczwaarschrift op dc juistc manicr cn
binnen de juiste termijn is ingcdicn«I,
maar het is tevcns afgcwczcn.

Klokkcstoel

Tijdcns hct <lorpsfccst op 19 juni jl.
hing wcthoudcr mcvrouw Brandsma,
gcassistcerd door dc hcrcn Martcns cn
Lazaron van de Vercniging
Gepcnsioneerden Vrcdcstcin, dc klcpcl
in dc kcurig op tijd gcrccdgckomcn
klokkcstoel. Binncnkort zal cr nog ccn
informaticbordje gcplaatst worden,
waarop dc historie van dc klok in hct
kort wecrgcgevcn wordt. Dank aan
allcn die aan de totstandkoming van dii
project hebben mecgcwcrkt!

Namcns dc bcwoncrsvcrcniging
Hcvcadorp,
Joricn Joustra

Weverstraat 13
6862 DJ Oosterbeek
Telefoon 085 - 33 05 35

Herenstraat 25
3911 JB Flhenen
TeleÍoon 08376 - 6402

Bczook aan do wildkanscl.

Na hct killc cn nattc zomcrscizocn
bcgint dc grocnclub dc hcrfst mct ccn
ontmocting, om hct warm van tc
krijgcn. Hij gctooid in zijn bcstc klocd
vcrvolmaakt mct ccn imposant gcwci
zij wcllicht gcwillig aan zijn Àj.
Kortom clc Bronstijd van dc
edelhertcn.
Dczc indrukwckkcndc ontmocting zal
plaatsvindcn op 22 cn 24 scptcmbcr.
Nadcrc informatic omtrcnd plaats,
vcrtrcktijd, kostcn, ctc. cn dc
inschrijving zal bcgin scptcmber bij u
in dc bus vallcn. Tot dan.

Dc (irocnclult.

..,
^

,,,...

Ver"i', rscommi:sic

Op 12 iuni werd dc 30- kilomcterzt'rnc
in gcirruik gcnomen. Eldcrs in dit blad
kunt u [:r:nnis nerncn van dc gemengdc
gevoclens !'an ocn medcbewoncr.
In hct vdgendc Heveaantjc tal dc
verkecrrcommirsic hierop ('cn rcactic
gcvcn.

Q{f,lWdr&u"n
"De Ha26nakke#l6tssborgssokg/Hargnakkor 4

xïï*..,
Wij geven u, desgewenst. graag een

persoonlijk advies. Daarbij houden wij
rekening met uw persoonlijke smaak

en voorkeuÍ, omdat aÍgaan op
benaming. jaartal of etiket niet het

enige is, waar u bij uw wijnaankoop op
moet letten.

Activitcitencommissie:

Op 22 augustus heeft ijs en wcder
dicncnde het ccrste Hcvea Opcn
Tcnnistocrnooi plaatsgcvondcn bij
Tcnnisvcrcniuing Duno in Dourwcrth.

1



Oproep

Zou de anonieme briefschrijver zich alsnog willen melden, zodat wij
antwoord kunnen geven op deze onsympathieke manier van doen.
I{ij beschrijft zichzelf als nieuwbouwbewoner, terwijl wij dachten dat
het dorp één was. Valt hij er toch wel even buiten dachten wij zo.
997a praat met elkaar, maar hij doet het op een stiekeme manier,
waar de meeste Fleveanen denk ik kippevel van krijgen.
Wij hopen dat de persoon waarvoor dit bedoeld is het ook leest.

'f. Cotlkc
Ccntrumlaan l2

GBOEN LINKS GAAT WOONKERN.GERICHT VERGADEREN

lngezonden artrkel

Op 14 september om 20.00 uur nodigt groen links de inwoners
van Heveadorp uit in Restaurant "de Valkenier", Oude
Oosterbeekseweg 8 Doorwerth/Heveadorp.
Groen Links vergadert vanaf september in de verschillende
woonkernen van de gemeente Renkum. Wij willen dan van de
bewoners horen welke wensen er leven. ln Heveadorp valt te
denken aan bijv. het creeren van een dorpshuis oí het handhaven
van het pontje over de Rijn. Kortom, Groen Links wil deze en
andere verlangens vertalen naar de Renkumse Gemeenteraad.
Want zoals u wellicht weet doet Groen Links in maart '1994 mee
aan de Gemeenteraads verkiezingen. Zij denkt één mogeliik twee
zetels - met uw steun - te kunnen bereiken.
ln afwachting van een gemotiveerde groep Heveanen heet Groen
Links u graag op dinsdag 14 september van harte welkom.

Op bezoek bij de tuinderij van Landgoed Duno.

Door het natte gras van het weiland loop ik naar de voormalige
tuinderij van het Landgoed Duno voor een gesprek met de heer Dirk
wernsen. Hij is in 1905 geboren op het landgoed en is er, met een
gedwongen onderbreking van ruim een jaar tijdens de tweede
wereldoorlog, altijd blijven wonen.

In juli 1888 kocht de heer J.W.
Scheffer, die als cacao-specialist in de
tropen fortuin had gemaakt. dit bezit
op een publieke veiling. Hij stichtte er
de Modelboerderij Huis ter Aa, een
voor die tijd uniek zuivelcomplex, waar
hygiene hoog in het vaandel stond. Zo
waren de koeiestallen wit betegeld en
kraakhelder. De kwaliteit van de melk
was dan ook zeer hoog, maar ook erg
kostbaar, waardoclr de verkoop laag
bleef.

Het landgoed zelf werd in grootse stijl
bestuurd. Er was esn boswachter, die
in het Jagershuis onderaan de
Fonteinallee woonde, een pluimgraaf
die het pluimvee verzorgde, een
bloemistbaas die bloemen cn planten
kweekte en verzorgde voor het
landhuis en het park er omheen en een
tuinbaas. Er was een koetsier en een
palfrenier die de familie desgcwenst
per koets vcrvoerde. Al deze mensen
woonden met hun families in huizen op
het landgoed. Ook het personeel van
de modelboerderij vond hier <tndcrdak.
Het was, net als later tijdens de tijd
van dc Heveafabriek, ecn gesloten
gemeenschap, die in betrekkelijke
afzontlcring van de rest van de
omgeving hier woondc cn werkte.

De pluimgraaf woonde in het huis De
Pauw, op de kruising van de Dunolaan
en het pad naar de W.A. Scholtenlaan.
Dit huis maakt nu deel uit van de
bezittingen van he1 Ge ldersch
Landschap. Dc tuinbaas woonde in het
huis De Vrucht, dat in dc tweede
wereldoorlog in puin geschoten is cn
niet meer is opgebouwd. Het stond in
het bos aan de Dunolaan. daar waar nu
nog naast het pad de restanten van een
stenen muur te vinden zijn.

Sinds 1903 vcrvulde de vader van dc
hecr Dirk Wernsen de functic van
tuinbaas. Hij huurdc in dic cerste jaren
het tcrrein, dat nog stccds gcsituccrd is
achter Noorderlaan cn Middenlaan.
van dc heer Scheffcr. Dc tuindcrij
leyerde groente en fruit voor de
huishouding van de familic Scheffer en
verkocht haar produkten tevens buiten
het landgoed.

Rond 1904 wr:rdcn twce kassen
gebouwd, ecn perzikcnkas cn een
«lruivenkas. Voor die tiid was dat
uniek, import van dezc vruchten uit
mediterrane lanclcn bestond toen niel,.
Van heinde en verre kwamcn
volontairs naar de tuindcrij om de
kweekmethoden van de heer Wernsen
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te lercn. Op de veiling brachten de
perzikcn zelfs meer op dan nu. ïVilde
je vrocg in het jaar aardbeien eten, dan
moest je bij de tuinderij zijn. Als enigc
warcn zij in staat al begin mei deze
"primeurs" te leveren. In de moestuin
werden groenten verbouwd cn op het
aangrenzende weiland stonden
fruitbomen. De:ze werden midden jaren
'60 gerooid, en nu lopen er in de
vroegcre boomgaard paarden rond.

Hct wcrk in de tuinderij was zeer
intensief. Alleen al hc:t l<renten van de
druiven nam dric wcken in beslag! In
die tijd waren cr dan ook tusscn de
tien en twaalf werknemers in dienst
om hct vele wcrk af te krijgen. Dez.e
kncchten verdienden vaak meer dan de
baas. die immcrs zclf het risico van
minder geslaagdc opbrcngsten moest
dragen cn voor wic de vaste lasten
ongeacht dc opbrengst gelijk bleven.

Van de twce kassen is nu nog één
over. De perzikenkas werd een paar
jaar geleden helemaal opgeknapt en
voorzien van nieuw glas en er worden
nu voor eigen gebruik onder meer
tomaten en druiven gekweekt. Dc
druiven zijn Frankenthalers, een oud
ras dat tegenwoordig nauwelijks meer
voorkomt.

Woncn op hct landgoed bracht begin
dezc ccuu onqekcrnde luxe met zich
mcc. \\ iàar nu vlak voor de slagboom
aan dc Dunolaan dc grotc wittc villa
staat, stond de cigen elektriciteits-
ccntralc. dic allc woningen <lp het
landgocd van stroom voorzag. Het

oude huis crnaast, dat tegen dc
bosrand staat, was de woning van de
machinist. Scheffer keck niet op een
dubbeltje als het om voorzieningen
grng. Het landgoed had zelfs eigen
lantaarnpalen met elektrisch licht, een
unicum in die tijd. Water werd
opgepompt en gefilterd in de
filterkelder onder aan de Seelbeek en
van daar uit naar de huizen en de
Modelboerderij geleid. Na 191-5, toen
de heer Scheffer r-ijn bezit verkocht,
rustte de verplichting tot levering van
water op de nieuwe eigenaar, de heer
Wilhelmi, die er de Heveafabriek
bouwde.

Toen de heer Wernsen cen jaar of
zeven was krceg zijn vader de tuinderij
in eigendom. Bij het bezit hoorde het
huis Post en Enk aan de Middenlaan.
Hier heeft de familie, met z.eyen
kinderen, jarenlang gewoond. ln L943,
het jaar waaria hij trouwde, werd het
bedrijf een commanditaire vennoot-
schap van vader en zoon. In oktober
1944 werd Dirk Wernsen met ziln
vrouw en inmiddels twec kindcren
geèvacueerd. Op de fiets vertrokkcn ze
naar familie in Driebergen. Daar werd
hun derde kind geboren. Na de
bevrijding kcerden ze terug naar de
Duno. Allcs was kapot, er zat gccn ruit
meer in de kasscn en het huis was
zwaar beschadigd. Met oc)n
overheidsbijdrage voor oorlogsschade
en bedrijfsschade werd alles wcor
opgcbouwd cn ging men hernieuwd
van start. Om ook 's winters inkomstcn
tc hcbben wcrd op hct terrein ccn
kippeschuur gebouwd. Het was cen tijd

van lange dagen maken en hard
werken.

Na zijn pensionering werd het huis
Post en Enk in 1968 verkocht aan de
familie Kelk en betrok het echtpaar
Wernsen, de kinderen waren inmiddels
het huis uit, een onderkomen op de
tuinderij.

Ten tijde van de Modelboerderij waren
er geen voorzieningen in de buurt. De
kruidenier en de bakker uit Oosterbeek
kwamen dagelijks langs, en de melk
werd bij de melkerij gekocht. De heer
Wernsen herinnert z.ich d,at de cerste
winkel in Heveadorp in de oude
varkensstal van de Modelboerderij
onderdak vond. Ook yoor de school
was men op Oosterbeek aangewezen.
Pas na 1919 wcrd de lagere school in
Heveadorp gesticht. In zijn jeugdjaren
liep hij dagelijks de 45 minuren
durende tocht naar en yan de
Paasbe rgschool in Oosterbeek,
broodtrommeltje in de hand. Later
kreeg hij een fiets, de oude fiets van
zijn vader waarvan het frame door de
smid verkleind was. Die fiets was iets
heel bijzonders en hij werd er zcer om
benijd door zijn klasgenoten.

Onlangs waren dc Wernscns bij dc
onthulling van de klokkestoel op het
Hevcavcld. Toen constatcerde de heer
Wernscn dat de bronzen klok die stamt
uit dc Modclboerderij op een wel heel
bijzondcrc plaats hangt. En wcl prccics
boven de plek waar vroeger dc
mcsÍput van dc: koeic:stallen was. Dc
grotc lorries vol mcst werden vanaf hct

plateau in de put
die dag weinigen
wisten.

Joricn Joustra

gekieperd. Er zullen
gewccst zijn die dit
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Flondepoep

overlast van hondepoep (en katte-) houdt nog steeds de gemoederen
bezig, soms echter met een humoristische noot, zodat we u het
volgende ingezonden stukje beslist niet wilden onthouden.

Hondepocp, wat zou dat?

Heveaklok

Naast de klokkestoel zal een bord
informatie:

De Heveaklok is cen bronzen klok. In
1908 is hij gegoten in Engeland en
sindsdien deed hij dienst bij de
Modelboerderij Huis ter Aa. De klok
kondigde de wcrk- en schafttijden aan.
Hij hing tussen twee porseleinen tegels.
die opschriften hadden: "waterlozing,'
verwijzend naar de wasserij cn ,,gier-

lozing" verwijzend naar de koeiemest.
In 1916 ging de klok over naar de
HeveaÍabriek, waar hij nog vcle
tientallen jaren gebruikt werd.

Na de overname van dc Hevcafabriek
door Vredestcin cn sluiting van de
fabrieksgebouwen in Hcveadorp steldc
de Vereniging Gepensioneerden
Vredestein in 1991 de klok beschikbaar
aan de Bewonersvereniging Heveadorp
tijdens de vicring van 75 jaar
Heveadorp.

De klokkestoel, waarin de Heveaklok
vervolgens is opgchangen, is ecn
ontwcrp van MARCELIS WOLAK.
buro voor tuin- en landschaps-
architcktuur tc Heveadorp, in lgg3
uitgevoerd door de heer A. Marcelis.
Hct luchtige. moderne ontwerp is
ve rrassend cn symbolisecrt de
harmonic die bestaat tussen hct oudc
cn nieuwc Hevcadorp.

Dankzij dc inzct van vclc Heveancn en
de ondcrstcuning van bcdrijven uit dc
rrmqcvinq hrij dc rcaliscring van dc

geplaatst worden met de volgende

klokkestoel bezit
bijzonder monument.

A. Marcelis.

Hevcadorp een

Wij warcn cen poos gelcdcn op ccn
drukkc markt. Daar stondcn twce
manncn tc pratcn mct handen en
voeten. Ze waren tlc hele omgcving
vergcten. L,cn van dc twee had aan een
ricmpje er: n íÍi)t- Dccnse dog.

't Gesprck duurdc hct dier tc lang ilus
ging hij zittcn pal achtcr die kerols en
legdc cen grote cardolus achtcr de
hiclcn van dc ccn.

Druk in gcsprek staptc dcze man naar
opzij cn stond tircn middcn in dat
gcschcnk. Wij zi jn grinnckcnd
doorgclopcn. Ach, hondepocp, nou cnl

A. Thomas.

Is cr icmand dicr voor ons wat
huishoudclijk werk wil docn.
vooral stolzuigcn, voor 1x pcr
weck'l Vcrgocding nadcr ()vcr
cen te komcn.
Ir. Muntcrlaan 37

H.J. VERHOLT

TUINARTIKELEN

EN

HOUTBLOKKEN
VOOR OPEN HAARD

OF KACHEL

div- soorten consumptie
aardappelen
ook voor opslag

Jhr. Nedermeijer van Rosenthalweg 81

Oosterbeek l el. 085-334448
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Het 5" Heveadorpsfeest

Het 5' Heveadorpsfeest was zonder twijfel een groots succes.
Afgezien van de traditionele barbecue en de spelen-voor-groot-en-
klein, was er dit jaar ter verhoging van de feestvreugde een heuse
helikopterrondvlucht. Een compliment aan de organisatie is hier dan
ook zeker op zijn plaats.

Rond dc vijftig Heveanen
maakten op 19 juni jl. een
rondvlucht bovcn Heveadorp
mt:t een kleine driepersoons
helikoptcr. Dit luiddc het begin
in van hct vijfdc Heveadorps- %*,r
fecst.
De rondvluchtcn vonden plaats
vanaf het wciland aar, dc
Vcerweg, evcn buiten Hevea-
dorp.

Gewapend mct fototoestellen,
videocamera's en ecn flinke
dosis moed stapte men in het
toestel, om ïa ongcveer 6
minuten voldaan cn een ervaring
rijker wcer te landen. Volgens
de organisatoren verlicp alles
vlekkeloos en is er niemand
luchtziek geworden.

- ló- -11



Ondertusscn was op het Heveaveld
alles in gcrcedheid gebracht voor de
ingebruikname van dc, klokkestoel.
Wethouder Klaskc Brandsma moest tot
op het laatste momenl wachten of alles
wel ging lukken. Na toespraken van
o.a. Mark van Buuren, als voorzitter
van dc he:wonersvcrcniging, en de
wethouder kon ovcrgegaan worden tot
de inwijding van de klokkestoel.

Gclukkig voor alle aanwezigen licp het
goed af. Rond drie uur kon de
wethouder een poging wagen de klepel
in de klok te hangen. Met wat hulp
lukte dit, waarna voor het eerst in
lange tijd de klok weer geluid kon
worden. De Heveaanse jeugd vond dit
alles ook zeer leuk; na het officiele
gedeelte sloeg de jeugd aan het
"bammen". Direct hierna haalden dc
bouwers van dc klokkestoel de klepel
er uit. Dit 0m verdere overlast te
beperken.

Hicrna wcrd overgegaan op de
sportieve gebeurtenissen. Zo werd dc

"&à
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ste rkstc man/vrouw compctitie

volleybalfinale gespeeld tussen de
lcams van Alkredo, de winnaars van
vorig jaar, en "de Muntenmeppers". Dit
wcrd een duel op het scherpst van de
snede. Aan het einde van de wedstrijd
blcck het team van "de Munten-
rncppers" het meeste geluk te hebben.
Zij wonnen dan ook deze finale.

Bij het jeu de boules was sprake van
ccn spannende en gelijkopgaande strijd
in beide categorieën. Bij de jeugd was
Stcven de Kruyf de beste net voor
Daniëlle de Jager en Tikva Looijen. Bij
tlc volwassenen werd Rclb Zinnemers

ecrste. Hij bleef net zijn vrouw Ada
van Heest voor. Derde werd Martijn
Oomkes.

Ondertussen was de Hevea Blues Band
bezig met opbouwen. Ramon Berlauwt
(gitarist van HBB) werd tussendoor
naar voren geroepen" Namcns 't
Heveaantje werd hij in het zonnetje
gczet als dank voor het maken van

Iwt:c prachtige bordjes
--__l "Heveavcld" die nu twec

llantaarnpalcn op het speclvcld

l stercn. Ramon wcrd rcl[
ffiffi opgcsicrd mcl ccn trui van 'l

ffi Hcvcaantjc. Rond vier uur k«rn

ffil dan dc Hcvca Blues Band
gffi bcginncn tc spclen. Binnen dc
ffil kortstc kcren was het centrir+ I

Hffil sw'nscndc mcnsenmassa. Voor de
iu*Àl mcnscn tlic mcedcdcn aan dc



getellig druk bij de "schroei-
karren" en in de tent kon je al
spoedig over de hoofden lopen.
De bar draaide een topomzet en
bleef tot ecn uur of een open.
Algemeen was te horen dat het
leuk was om zelf weer te kunnen
barbecuen. Terwijl je stond te
wachten tot je vlees gaar was, had
je uitgebreid gelegenheid om
dorpsgenoten te ontmoetcn cn de
laatste nieuwtjes uit te wisselen.

was het soms moeilijk de concentratie Jorien Joustra & Richard v Oosterwijk
vas[ te iir ri:<]cn.

Zij konden zich
uitleven op dc
ondcrdclcn:
ball,rn ()pp{}m,

p€n, arrnpic
drukl cn
kle 1i, ii - ngen
(nict dic van de
zojuist ,.etrrukic
klok) cl i.i;rttcn
stapclen. Na
afloop hler:k
Nicls dc Kruyl
de stcrkstc Ínan tc zijn. Sterkste vrouw
was Rita van Muilckom. die ovcr-
all twcede werd. Dc dcrde plaats
was voor Fre,ddy Bruggcman.
Frapiant was ciat ,:nkelc kindcrcn
bij het klcpcllrangcn dc beste
prestaticrs neerzcltcn.

Na cJczc geheurtcnisscn was cr
even cen pav/c. 0m acht uur
wcrcl bcgonncn mcll dc barbccuc.
Dc muzicL lr,e rd 's avcrnds
VCÍ,'rii r'il rioor Ralans. F{ot WaS



Kaartclub

vM onze slerre@rlet ler Dlwlse

Er ligt al weer een kaartseizoen achter ons,
maar dat weerhoudt ons er niet van vast een
blik in de toekomst te werpen. Ook '93/,94
zal weer het nodige kaartplezier te zien
geven, vlnzelfsprekend wederom in de
Valkenier.

Net zoals vorig jaar wordt er dit seizoen weer
iederc 4e maandag van de maand gekaart, (jokcren
cn klaverjassen) in "De Valkenicr". De
kaartcommissie (Harry Beuker en Sybe Meijer)
hoopt. naast de bekende gezichten, ook nieuwe
gczichlcn te zicn op 27 september a.s. Dan begint
om 2i).00 uur het nieuwe kaartseizoen. De
volgcn«l kaartavonden vinden plaats op 25
oktobr ,22 november.

"la

Heveaveld krijgt naam

Het speelveld aan de Beeklaan
straatnaambordjes.

Geruime tijd gcleden schrecf 't
Heveaantje een prijsvraag uit om het
veld een naam te geven.De naam die
na een stemming onder de Hcveanen
won was "Heveaveld". De bedocling
was om hct veld voortvarend van zijn
nicuwe naam te voorzien, maar) eí zo
gaat het nu eenmaal, er gingen maan-
den voorbij voordat dit gerealiseerd
werd.
Ramon Berlauwt ging op verzoek van
de redactie aan de slag en ontwierp
twcc originele naambordjes, in dc
Heveakleurcn blauw/wiL, met de
karakteristieke Hevea-fabriek-letter.
Dc afdeling Weg en Werken/Grocn
van de gcmeentc Renkum was /L)

is sinds kort voorzien van twee

vriendelijk dc bordjes op te hangcn.
Zelfs de gcmccnte, die hct in ccrstc in-
stantie niet noodzakclijk vond dat het
veld een naam kreeg, hceft de nieuwe
naam geadopteerd. In de bouwaan-
vraag voor dc klokkcstocl stond op de
gemeentelijke pagina in Hoog cn Laag
vcrmeld dat deze zou verrijzen op het
Heveaveld.

Tijdcns het dorpsfeest hccft de redactie
van 't Hcveaantje Ramr--n Berlauwt be-
dankt voor zijn inspanningcn en hcm
ocn c:xclusicvc Flevoaantje-trui ten
geschenkc gc)gc:ven.

Jorien .Ioustra

Uw SRV man laat even de.bergen- werk achter ztch en oeniet van

6 september tot en met 22 september van de vakantre

VanaÍ DONDERDAG 23 september kan rk dan weer urtgerust

.óEiGiii- voor Li verzeile" 
,If

uva l§lf,Jy Henk va. het Ho!

Ltr=----



Stichting Bescherming Verkeersslachtoffers

lngezonden atikel

De Stichting Bescherming Verkeersslachtoffers SBV geeft al 25 jaar
kosteloze, unieke en neutrale hulp aan mensen die lichamelijk letsel
het"rben overgehouden aan een verkeersongeval (verkeersslachtoffers
met letselschade) die recht hebben op een reële uitkering en
smartegeld.

Weg van
alle drukte

In ortzc sarrna krrnt u alle drukte van de
tlag el'cn vcÍgetcn. L- kunt ztch in eerr

gezelligl ()nlgcvrng gocd ontspanncn.
Ons liiiniaatschap van de Sauna Àllian<.e
rs rrw garantic v,ror optimalc scrvice en
gocdc hygiöne. (iczonde ontspanning
vindt ,i :n on/c sallna.

-*-
sAus{lÈ'*\nnL\NC}t

À/I
-4 I

i II SATJNA

€ o, BAKENBERG
J.L.. zwaan
llakenbergseweg óó
ó81,1 N{K Arnhem

' r 065-43 30 41

Dc :tichting wcrkt samcn mct
dcskunciiqc artscn, hooglcrarc,n on
advocatcn in hinncn- cn huiÍcnlantl.

Dc stichtinc hc:crlt ook ccn zogcnaanrdc
"Í{rocnc hrrtchurc" mcl ccn groot aantal

bruikbarc tips on een informatieblad
ovcr nek- en hoofdklachten
uitgebracht.

Wie belangstelling heeft, kan de
brochurc en/of infoblad aanvragen bij
SBV. Postbus U7986. 2508 DG Dcn
Haag mot hijsluiting van ecn postzcgcl
van .f 0.80 voor dc vcrzendkosten.

Oproep

Zijn er misschien mensen die
vanuit de helikopter foto's
gemaakt hebben. Als deze Íoto's
van goede kwaliteit zijn wil ik ze
graag een keer zien. Eventueel
wil ik het negatief een keer lenen.

Frits Dorresteijn
Beeklaan 41

tel. 333186
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Verkeersveiligheíd [{
irgezonden artikel

fle inhoud van de ingezonden brief vair J. Kamps in het laatste
F{eveaant;'e is ons uit het hart gegrepen.
Gelukkig zijn wij niet de enigen ciie zich verbeelden dat er hareler
gereden wordt in plaats van zachter.

Allerlei stocpen en paaltjes leiclen tot gegenccrd voeld.:* bij de uitnodiging
oqoverzichtclijke verkeerssituaties die van hel ''r.stilur van de
mol. naÍne voor fietsers levensgevaarlijk bcwerners.,,e i'. . ,,. lg Heveadorp om
l<unnen zijn (bijvoorbeeld als r:r achter vooral rn.il. ', rl kindcren aanr+,ezig te
zo'n paaltje een auto staat geparkeerd, zijn op clc llor:ni1,E dtxrr wr:thoud*:r i.rp
waardoor de clcrorgang is geblokkcerd) lz juni ....vccl kindercn? .xa, vcel
De plaatsing van de stoepen is kindercn kunncn dc eersie potentiöle
,,rntrenullig geiiozen: siachtlffcrs wpr$en van {it onzaligc
- precies in de verb_rodiqg van de weg verkeersplan.

bij cen bushalte
- de SRV-wagen kan bij ons vcior de

cleur (Dunolaan) nauwclijks
passeren vanwt.:ge te gcringe
doorgang.

- vrachtwagens rijdcn orn dcze lfde
reden bij ons door de vclor[uin

- en last bul not lcast: het is
lEllassgevdddlik gcworden voc,r
kirlderen; er is gecn lnrtloir voor hrij
ons cn als zc maar óón voct ovcr tlc
trottoirband zetten wordcn /e
gegrcpen door een porsonanauto,
als je pcch hebt wordt jc kinrl in jc
eigen vcortuin platgoreden door een
vrachtwagen!

Samcnvattcnd cn van hartc aansluitcnd
t-.ij de bricf van J. Kamps kunncn wc
stcllcn daf wc dc verkccrsmaatrcgclcn
in Hevcadorp mislukt vindcn" dc
vcrkecrsonvcilighcid is tocgcnomcn.
Hct mrrct ilns van hct hart dat wc ons

Een oplossing. cen voorstci'i
{n cle \,"crenigcie Staten trer:dt dc
overherd zeer dwingenci en cffecticf ap
als hct gaat" oÍn vr:rkeernveii-ighcid,
vaak mei ecnvoudige middclcn. In
welke stad. ,1orp of gohucht je ook
binnenrij<it jc snelheid rvordr al sncl
gedcrnpi cloor tailo:re klcinc ,lsÀ{nigs
drcmpcltjes. Idec?

(i.,4.. Tcr Horst



Recept voor de magnetron

Wi jtirg me, kruidensrus

Wijting werd vroeger ook wel vis voor de poes genoemd. Hiermee is
bewezen dat katten een goede srnaak hebben. Mits goed klaar-
gemaakt is wijting één van de lekkerste vissoorten.

Nodig voor 4 personen:
4 stukkcn wiiting van 200
2 dunne plaktr:cn citroen
sap van I citroen
I ui íniet tc groot)
1 lauri,:riri. r;:ri ic
I ,-'ctlepcl gchaktc
dragon
4 zwartc pc l',i.:rkurrei:
3 dl melk
4 takjes pctcr-.r":!ie

z0uI
60 gram boti:r
35 gram bloem
enkelc : rricijcs bierslook

gram elk

Snippcr dc ui. rnaak dc wijting schoon
(voorzover ,.lat nog nodig is) en lcg ze

in ccn rni:lrncironschaal waar dc
stukkcn wijting naasl ctrkaar in passen.

Vcrdecl dc ui. hct lauric:rblaacljc, dc
dragon, dc plakjcs citrocn, de
pcpcrkorrels cn ccn bcctjc zriut cvcr
dc i, iliing.

BcsJxcnl.cl ric vis mct 6" 6crlk. Zct dit
gehci:i 3 minutcn in <lc magnctron op
cle hrir:rrstc stand. Doc dan dc dcksel
op ri,: .ii, ,irl Daarna nou vijf minutcn
op dc: hoogsLc "tand in dc magnctron.
Ongcvccr halvcrwcsc dc schaal
dra.ri,- n cn dc vis vorirzichtig
omdraaitn (dit i.v.m. uit clkaar vallen

van de vis). I-aat na afloop de vis nog
zo'n drie minuten in de uitgeschakelde
magnetron staan"

Maak ondertussen de
peterselie <:n bieslook
schoon en hak ze fijn.
Meng de bloem door
de boter. Leg, als de 3
rninuten om ziln, de
moten vis op een bord.
Zeef het kookvocht,
doe het wecr in de

schaal en voeg er de geprepareerde
botcr, hcl gcz.eefde citrocnsap en het
haksel van petcrselie on bieslook aan
toe. Zct de saus nog I minuut in de
magncÍron (hoogste stand) 0n roer
halvcrwcge de tijd de saus cen kccr
clorlr.

Leg de u,'ijtingmoten in de saus en
vcrhit ze een halve minuut in de
masnctron (hoogstc stand). Laaf hct
gcrccht daarna nog clrie rninutcn in de
uitgcschakclde magnctron staan.
Opdiencn cn cct smakclijk!

Richard van Oosterwijk

-26- )f

Het natuurÍeservaat "de Kleiputten" te Heelsum.

Het ontstaan.
Volgens opgave van Demoed ("Van
een groenc zoom aan een vaal klecd",
blz.233) zijn de steenfabrieken rondom
het dorp Renkum ontstaan na 1870. In
1872 werd in de Kloosterkamp en in
de Kleikamp ecn drietal stecnovens
gcbouwd, in 1874 volgende de ovcn in
de .Iufferswaard. Laatstgcnoemdc oven
werd in 1944 verwocst en is thans een
ruïne. De overige ovcns vc:rdwenen
ondermeer bij de bouw van de
papierfabriek Van Gelder en bij de
aanleg van de rioolzuiveringsinstallatic.
Deze fabriek raaktc na verloop van tijd
(na 1910) aangcwczen op kleiwinning
in dc uiterwaarden ondcraan de
Noordherg. Het transport van dc klei
wercl tot dusvcrre vcrrichl door micldel
yan smalspoor, lorrics cn paardcn-
tractie.

Tocn latcr dc klei in dc uitcrwaardcn
onderlangs dc l\oordberg gchaald wcrd
was cr ccn trctcrr: aanvocrhturn naar dc
Bult nodig. Dc paarclics cn hittcn
konclcn hct karwci nit.l nrr..t r .l,ln. ,rr

kwam cc:n zwaardcrc sprlrlrhiran cn clc
krrrics wcrdcn gctr<lkkcn clotllJCn
stoomlocornotiefjc. Aan hct cinclc van
de krinstmatigc klcihult tcgcnovcr clc
l!'[aat bouwde SchcrrcnhLtrg ccn rcmiscr
voor dil sÍ.omcndc vchikcl cn dc r,lijk
door dc Julferswaarr.l kwam tr-,t :;tand
cvcnals dc gemctscltlc hrug ovcr dc
monding van dc Hcclsumsc: beck" En
tocn allcs klaar was kondcn cle
Rcnkumcrs clagclijks hct pullcnde
treintjc van machinist Janscn van rlc

Bult naar de Noordberg cn terug zien
rijden. (De Bult was cen kleidepot, in
de vorm van cen circa 200 mcter lange
heuvel, vanaf de Melkdam in de
richting van dc Noordberg).

Uit het hovcnstaande kan niet zondcr
meer wordcn aigeleid dat het
natuurgcbi,.:rr "r' ,u{ {)ngcrvcer 1910 zijn
ofitstaan '., , ,ict alleen de fabriek in
dc Juffcrsw,rurrl h;ralde er zijn klei
vandaan, .Íi.,.i.' ()ok -cn rnisschicn al
veel ecrcier- vond transport van klci
over de Rijn plaats naar Van Wijctr<'s
Waalstccnlatr rickcn in Hctere n.
waartoc het gcbicd oorspronkelijk
bchoorde. Voor dal docrl bcsti;ild cr
cen vccrvcrbinding v,raar.r an de,

voerstocp hij F{ctercn thans nog
aanwezig is.

Op zonclagen wcrrl over rJit vecr gcen
klei vcrvcicrd. rnaar dicndc dc
vcrbinding vo()r fict vcrv()cr viin
i.lc:rkgangcrr van Hctcrcn naa r

[:ie:els;um cn licc: ve-rsu. Er rn()c!. dan
sprakc zijn van ot:n s()or[ kerkr-.pad rnct
ccn "t1p'-:s[16ar" karaktcr. N6g lang na
dc ophcffing van het vccrr is de
vermccnde opcnbaarhciil van dit pad
ccn onderwcrp van discussic gcwocst.
[nrniddcl:; kan lvilrden aangenomen dal
,Jc huidigc afsluiting van he i pacl

iuritlisch nict rriccr aanvochtbaar is.
F{et pad is ovcrigens niet nleer ccht
aanwczig. aangczien hct nu clwars door
dc plasscn loopt-.

Dc klc:iwinnins in dc Klciputten werd
tijdcns dc oorlogsjarcn '40-'4-5



voorgood gcstaakt. Destijds bcstond
het gcbiod uit plassen cn kale vlaktes.
Door dc tocnmalige eigcnaar werd een
dcel van het terrein beplant met
wilgen, waardoor cen gricnd ontstond.
Tot omstreeks 1970 licp vee vrij rond,
daarna wcrd het gerweerd uit de plas-
en griendgebiedcn. Dankzij de lange
periodc van rusf hceft de natuur. cn
met name de vogelstand, zich lot grote
rijkdom kunnen ontwikkclen.
Een andere oorzaak vo«rr dcze rijkdom
is de bepcrkte diepte van de kleiputten.
In de jarcn voor 1940 lvas het met dc
tocn bcsch:i-barc rniddclen nict
mogelijk om de klei tot ver ondcr hel
maaivcld, in dit gcval vcr onder watcr
af te graven. Door hel afstervcn van
planten en hct alzetten van slib bij
overstroming door de Rijn is op
ondiepc plaatsen verlandiug
opgetredcn, rvaardoor een grote
variatie aan vcgetatietypcn is ontstaan
met ieder hun eigen mogelijkhcden
voor bcpaaldqr vogclsoortcn cn anders
dieren.

De stichting.
In l983 kwam hct tcrrcin met ccn
groottc van 43 ha door cen
faillisscme nt te koop. Aankoop-
pogingen van dc bcstaandc natuur-
bcschc:rminqsorganisatios misluktcn cn
hct tcrrein werd c:igendom van ccn
plaatscliikc landbouwcr. In april lt)84
werd. op initiaticf van dc votlrmaligc
hchcerclcr. dc he:or Ci.B. Oostcndorp.
een stichting opgcricht mct als doel dc
Kleiputtcn tc Hcclsum als
natuurlrchicd tc bchoudcn. Dc nicuwc
ciscnuar rvas bcrcid dc oostclijkc hclft

van zijn pas verworven eigcndom te
vcrkopen en werd de Stichting tot
Behoud van het Natuurroservaat "de
Kleiputten" eigenaar van 20,5 ha van
het gebicd.

plan Ooievaar,
Dankzij een recent verschenen studie,
bekend als het Plan Ooievaar. is er in
natuurbeschermingskringen -maar ook
daarbuiten- een grote belangstelling
ontstaan voor de rivieruiterwaardcn.
Deze gebicden lenen zich, door hun
dynamische karakter, uitstekend voor
diverse vormen van natuurontwik-
keling.
Ook het natuuÍrcservaat de Kleiputten
is daarbij niet onopgemcrkt geblevcn.
Het reservaat ligt ongevccr halverwege
de uiterwaarden van de Meinerswijk
bij Arnhem en die van de Blauwe
Kamer bij Rhenen. Voor bcide
gebieden zijn grote plannen voor
natuurontwikkeling in voorbereiding.
De Kleiputten onder Heelsum kunnen
in dat opzicht gez-ien wordon als een
ecokrgischc waardevolle schakel.

A. Bakker
Stichting tot behoud van hcr
natuurrcscrvaat "de Klciputtcn"
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