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Beste Heveanen,

Een natte zomer ligt weer achter ons. De herfst staat
weer voor de deur. We gaan ons weer voorbereiden op
Sinterklaas en kerst. De kachel gaat weer aan. Ook dat
heeft ongetwijfeld zijn charme, maar ik heb meer behoef-
te aan de Malediven.

Nummer 42 heeft weer voor elk wat wils, zelfs een
mooie kleurplaat voor de kleintjes, dus ik wens u voor
de 43" keer veel lees- en kleurplezier.

De redactie

Inhoud:

Frank en vrij gezegd . .

Heveaanse zaken

Berichten van uw bewonersvereniging . . .

"Oud N ieuws in het nieuws".

Van de Kaartcomrnissie

Kinderpagina

Dorpsfeest'96 . . .

Baby Bulletin

Even uw Aandachl.

De Boekbabbel, of: is er nog iets leuks re lezen'l

Reslo recensic

Ooievaar

2

5

8

9

I]
14

l6
t7
l8
l9
23

27
Hubo Willemsen

Cardanuslaan 28
Tel. 026-3336571

Doorwerth
Fax 026-3336329

Het volgende Heveaantje verschijnt I december 1996, de
sluitingsdatum voor inleveren van kopij is:

5 november 1996

Colofon: Opluge 365 stuks

Redactie.
Ir. Muilerleil l5
68ó5 TC Heveadorp J-t41 759

EW L : MMEIJ ER@WqRLDA«'L:Ss. N I,

Peter Bokze
IÍ.Mwterl@,t 44 3J4JN7

Noorderlun 15 Jl4l77ll
Korín Koppetchaar
Noorderlun 17 IIJTJJS
Nicolette Meier Clu||en
It.Muilerl@n 15 3341759
M@ilen MeíjeÍ ClNeil
Ir.Muilerl@n 15 1341759
Ríta van Muilekont
Wilhelmílaan 7 333ó919
Riilai MuAet
N@rderlw 2 3340129
Richard yan Oostemijk
Beekl@ 43 3334977

Kopij kM u bU eUt vu de redutiele-
den htijt. Arunieme stukjes worden niet
BeplMst.

advertenties:
ililfriliï ct*"n
we*dagen; 02637M755
privé: 0263341759

atvrutemeilen:
W@il u buiten Heveodorp en wík u
@L't Hevctuilje onttugen dan zijn
d@rvNr de kos|eil Í 17,50 per j@t. U
km zich opgeven bíj de redacie.

doelstellíae:
"'t Heve@ilje" srell zich als doel de

coilrcten twsen de íilwoners vM He-
veadorp le verstevigen en in stand te
houden.

verschijníngsdda
"'t Heve@tje" verschijnt 5t per jmr
en wordt bij alle iilwone$ van Hevea
dotp gtdis baorgd.

t97:

april

teptenber

verschUilinE

3011

7-2

19-4
21 ó
20-9

edítie
t9ó:
MvenbeÍ

sluiting

5-l I

lol
2+3
2G5
25-8

44

45
4ó

l-



Frank en vrij gezegd

De zon stond hoog aan de hemel. Een drukkende hitte lag als een
benauwde deken over Heveadorp heen, alleen een klein briesje
zorgde af en toe voor wat lucht. Een eeruame zwaluw, een ver-
dwaalde toerist op de flets, het dorp was uitgestorven. In huize Piep
heerste een algeheel gevclel van zoÍncr...

"lk verveel me... "
"Dan ga je wat doen."
"Wat dan?", vroeg ik.
"Dan ga je naar de speeltuin."
"De speeltuin, de speeltuin... in de
speeltuin is niemand, al mijn vriendjes
zijn met vakantie."
"Je bedoelt mijn vriendjes, pap."
"Watte?"
"Tim, Dees, Gemma... mijn vriendjes,
pap."
"Jouw vriendjes zijn ook mijn vriendjes,
jongen. "

Halsreikend heb ik naar het einde van de
vakantie uitgekeken. Met een grote,
rode cirkel was het begin van het nieuwe
schooljaar in mijn agenda omcirkeld,
hopend op al die kinderen die dan terug
zouden keren uit Zuid*Frankrijk, Corsi-
ca de Fiji-eilanden of waar ze dan ook
door hun ouders mee naartoe zijn ge-
sleept: ik kan weer spelen in de speel-
tuin!

Niets is namelijk leuker dan glijden van
een glijbaan, schommelen op de schom-
mel, op het dak van het huisje klimmen
of voetballen met Achmed (Beentjes!).
Maar ook.poten, ploffen of buskruit, ik
beheers het allemaal. Tienen? Ik doe het
graag. Pingelen om een doel? M'n
favoriet. Maar ja, je hebt er andere
kinderen bij nodig. Gelukkig dat vanaf

nu onl half vier de deurbel gaat en de
plaatsclijke ieugd een beroep op mrj
doet: "Komt Frank buiten spelen?" En
als ik dan zobezig ben, vergeet ik dat ik
eigenlijk al volwassen ben. Dat het er
heel raar uitziet als een man van 32 jaar
heel hard roept: "Bijkomen", of "Weg,
weg, weggertje". Dat mijn knieën bruin
zijn van het zand, mijn broekzakken vol
met flippo's zitten en dat mijn vrouw
mij haalt om te eten...

Maar eigenlijk is het ook raar dat ik de
enige vader ben in de speeltuin. Tsja, er
zijn moeders, maar die hebben het toch
over hele andere zaken (Damien, Lilly).
En hoewel ik het best kan vinden met
sommige moeders (die vanaf het bankje
hun kinderen bewaken), mis ik soms wel
eens een leuke vader met wie ik kan
spelen. Zijn we allemaal te druk met
werken en carrière maken dat we het
kind in ons vergeten zljn? Kom op,
vaders van Heveadorp, laat je snufferd
eens zien in de speeltuin. Ga met je
zoon of dochter mee naar de leukste
plek van het dorp en speel met mij! Met
andere vaders erbij voel ik me tenminste
niet zo opgelaten. Want een volwassen
vent in een speeltuin is tegenwoordig al
heel verdacht...

Frank Pieplenbosch

ziekte kostenue rze ke ri n g?
0p zoek naar 'n complete

Als zorgverzekeraar bieden wij onze cliënten graag een zo goed moge-

lijke zorg. Iedereen in de regio Zuidoost-Utrecht en Gelderland kan

bij ons een goede ziekenfondsverzekering of particuliere ziektekos-

tenverzekering afsluiten, tegen gunstige premies. Ook voor reisverze-

keringen, spaar- en pensioenverzekeringen kunt u uitstekend bij ons

terecht. Voor bedrijven hebben we aantrekkelijke collectieve verzeke-

ringen tegen ziektekosten en Arbo-diensten.

Bel uoor inÍormatie: Í0281 3 345 345.

Hoofdhantoor: Doorwerth, Houtsniplaan t.

RZR-winhe ls : Aahen, Bredeuo ortsestaatweg 2 4 a;

Arnltem, h.l.P uan Muijlwijkstraat 246;

Arnhem (Poli-Zuid), Marga Klompéhan 6;

Cu lem b o rg, S tati ons i nge I 2 4 ; D o e ti nc h e m, Ju lia nap le i n 5 9 ;

Doorwertlt, Houtsniplaan 1; Ede, Hermenshoek 2;

Tiel, Oude Hauen 73; Wenendaal, Parallelueg l/t;
lVagen i nge n, B e rgs taa t 2 0,

§qz§q
0e zorguerzekeraar met hart u00r z'n omgeuing.
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Autocentrum

PETER BOEKHORST v.o.f.

Autoschade en onderhoudsbedrijf

tevens levering van nieuwe- en

gebruikte auto's

Kllngelbeekseweg 54 b

6862 VT Oosterbeek

Tel: 026 - 33 404 69

b.g.g.:0318 - 51 00 '11

Fax: 026 - 33 4 1001

Autotel: 06-52943'100

Wij zijn gespecialiseerd in alle soorten auto-
schadeherstellingen. Hierbij maken wij gebruik van een

spuiUdroogcabine en Sikkens autolakken. Alle kleuren
worden door ons zelf gemaakt. Bij reparatie gratis

leenauto en teruggaaf van eigen risico bij eigen schuld.

Heveaanse zaken

Stel je wilt op vakantie naar Frankrijk.
En je zoekt een huisje waar je met het
hele gezin, inclusief oma en de hond,
terecht kan. Liefst met zwembad, en de
streek weet je ook: de Dordogne. Het
mag natuurlijk niet te veel kosten, maar
je hebt er wel een reëel bedrag voor
over. Van het reisbureau krijg je een
stapel brochures mee, minstens tien,
waar je je doorheen moet worstelen.
Heb je eindelijk wat gevonden, blijkt het
in die periode al weg te zijn. En kun je
weer opnieuw beginnen...

Deze tijdrovende en soms frustrerende
zoektochten behoren sinds vijf jaar tot
het verleden voor de klanten van
ViaVia. ViaVia neemt het zoekwerk
over en selecteert, aan de hand van de
wensenlijst van de cliënt, een aantal
geschikte vakantieaccommodaties. Bin-
nen een week valt een goed verzorgd
informatiepakket, met foto's, bU de
aanvrager in de bus. De kosten? Eén
telefoontje naar Heveadorp, meer niet!

Vera Hilhorst kwam op het idee voor
haar bedrijf door haar eigen speurtoch-
ten naar de leukste, mooiste en meest
bijzondere vakantiehuizen in Frankrijk.
Geprikkeld door de aparre plekjes die
Vera voor haar eigen gezin vond, volg-
den al gauw verzoeken van vrienden en

Deze keer een ontmoeting met Vera Hilhorst.
Met haar bureau ViaVia helpt zij vakanrie-
gangers bij het vinden van "het perfecte va-
kantiehuisje". Het blijkt een gat in de markt.

familie om ook hen bij re sraan bij het
vinden van een "anders-dan-anders"-
object om hun vakantie door te brengen.

"Ik dacht, er moet toch een instantie zijn
die dat voor je regelt", vertelt Vera,
"maar die was er niet. Dus ben ik het
zelf gaar. opzetten." In januari l99l ging
ze yetrt start. Van de tientallen aange-
schreven verhuurorganisaties waren er
slechts twee met haar in zee gegaan.
Haar idee te bemiddelen tussen
vakantiehuizenvraag- en aanbod was
nieuw, en men was er kennelijk een
beetje huiverig voor. Ondanks het zeer
beperkte huizenbestand waarover ze
beschikte, ging ze zelfverzekerd
adverteren in het NRC en de
Volkskrant.

"De eerste die naar aanleiding van die
advertenties belde, was een meneer Van
Zweden. Die naam zei mij op dat
moment niets, maar de stem kwam mij
bekend voor. Hij zocht een huis in Zuid-
Frankrijk, en het mocht f 5.000 per
week kosten. Toen realiseerde ik mij dat
het de violist Jaap van Zweden was. Het
was een lucratieve opdracht, maar ik
beschikte op dat moment niet over
dergelijke zeer luxe accommodaties, en
moest hem 'nee' verkopen. " Dat zal

inÍoÍmaliebuÍeau Via Via
VeÍa Hilhoísl - @n deí EÍve
Beeklaan 8
6865 VH OooMeíh
(026) 334 14 80
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- Geen zoekwerk in stapels reisbrochures.
- Één contactpersoon, dus geen telefoontjes naar de verschil-

lende verhuur-organisaties.
- ceen kosten verbonden aan de inschakeling van yie\lig.
- Vrijblijvende selectie huizen.
- Een geheel zelfstandig opererende organisatie, dus geen

blnding met welke organisatie dan ook.

Bij het kiezen van een vakantiehuis kunt u zich veel zoekwerk
besparen in de enorme stapel gidsen en wel door het inschake-
len van ViaVia.

Aan de hand van een vragenlijst tracht ik een zo goed mogelijk
beeld te krijgen van het huis dat u zoekt en stuur lk u een
geheel vrijblljvende selectie beschÍkbare huizen uit verschil-
Iende brochures met de bijbehorende voorr,raarden van de organl-
saties.

Zodra u een huis uit deze selectie kiest en als dit huis noqr
steeds vri.j is, geef ik de boeking door aan de verhuur-organi-
satie. Deze gaat dan de huur-overeenkomst met u aan en de
bemiddel ing van ViaVia stopt l-riermee.

Uiteraard ken ik de duizenden huizen uit de verschil lende
brochures niet persoonlijk, maar ik stuur de door mij aange-
brachte "klanten" na afloop van de vakantie een vragen-formu-
lier over het huis en de organisatle, zodat ik deze informatie
weer door kan geven aan een volgende klant.

Het door mij te verrichten zoekwerk is kosteloos en vrlJblij-
vend. Ik opereer geheel zelfstandig, zonder enige binding met
welke organisatie dan ook. Over de door mij aangebrachte
boekingen ontvang ik provi s i es .

Bovenstaande uiteenzetting is bedoeld om duidelijk te maken
dat ik geén verhuur-organisatie ben, maar een helpende hand
kan bieden biJ het vinden van een geschikt vakantiehuis.

In de afgelopen jaren heb ik veel mensen aan een geschikt
vakantiehuis kunnen helpen en ik hoop dat ik hier ook voor uffi
Vera Hilhorst-van der Erve
026 - 33 41 4BO

-6-

Vera nu niet me e r overkomen.
Inmiddels heeft haar l)aanr een bekende
klank bU de verhuur()rganisaties en

maken zij bijna allemaal gebruik van
haar diensten.

"Het biedt iedereen voordeel: de klant,
die gratis en zonder inspanningen zijn
gewenste accommodatie krijgt, en de

huizenverhuurder, die een kant en klare
boeking van mij doorkrijgt", aldus Vera.
Haar inkomsten komen uit de provisie
die zij van de verhuurorganisatie krijgt.
ViaVia beperkt zich tot huizen in
Frankrijk. Het land is zo groot en zo
divers dat er voor Vera meer dan
genoeg te doen is. Ze kent verschillende
landstreken door eigen vakanties, en
sinds ze met ViaVia begonnen is, is die
kennis verdiept en verbreed.

Elke vakantieganger die via ViaVia
geboekt heeft, vindt bij thuiskomst een

korte enquëte op de mat, waarin
gevraagd wordt naar de ervadngen
omtrent het huis, de voorzieningen en de

verhuurorganisatie. Het is frappant dat
alle enquëtes teruggezonden worden. Zo
beschikt ze inmiddels over een

uitgebreide database met veel praktische
informatie, waar nieuwe cliënten van
kunnen profiteren.

Haar 'seizoen' loopt van jaruari tot mei.
Dan staat de telefoon niet stil en worden
er dagelijks informatiepakketten
verzonden. Naarmate de zomer

dichterbil komt, neemt het aantal

mensen dat daadwerkelijk boekt toe.
"Mensen die in mei of iuni bii mti
terecht komen, zirr al heel blij dat ik
toch nog iets geschikts gevonden heb.
Eén op de drie aanvragen wordt dan

omgezet in een boeking. "

Vera's passie voor Frankrijk is het
afgelopen jaar uitgemond in de aankoop
van een eigen vakantiehuisje in de

Bourgogne. Het ligt in een klein dorpje
in de buun van Beaune en is precies
toegesneden op de wensen van haar
eigen gezin. Zo is de cirkel weer rond.

Jorien Joustra

Will u e6n vahnliehurs huÍon ?

Viavla bladed v@í u do gid6on
&or op z@k naaÍ €6n geschtkl
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Berichten van uw

Een voordeel is in ieder geval, dat de

natuur in en rond ons dorp er in ieder
geval weer prachtig bijstaat en dat wij
daar tot aan de volgende zomer weer
volop van zullen kunnen genieten.

Geluk hadden wij op de dag van ons
jaarlijks dorpsfeest, dat onder een

praktisch wolkenloze (volgens mij
nieuwe spelling) hemel opnieuw een

doorslaand succes is geweest. De
vlekkeloze organisatie van onze
aktiviteitencommissie verdient wederom
een groot compliment.

Diegenen die bij het middagprogranrma
aanwezig konden zijn, hebben ditzelfde
compliment kunnen horen uit de mond
van wethouder de Vries, tijdens de

uitreiking van de aanmoedigingsprijs
SOCIALB VERNIEUWING ter
waarde van 1.000 gulden, die ons deze

middag ten deel viel. Ik denk dat
hiervoor ons hele dorp een compliment
verdient, omdat zonder de steun van de

bewoners onze bewonersvereniging geen

bestaansrecht heeft.

Het is trouwens niet ondenkbaar, dat
onze bewonersvereniging ook met zwaar

bewonersvereniging

Voor veel bcwoners zal de vakantie in
Nederland en wellicht zelfs in ons dorp als
een koude douche z4n overgekomen. Een
schrale troost is misschien dat ook de
ervaringen van velen in het buitenland vaak
niet anders is geweest. Ikzelf heb dat in ieder
geval aan den lijve ondervonden.

"Oud Nieuws in het nieuws".

"Oud Nieuws in het nieuws" is een nieuwe rubriek.
ontstaan met de gedachte om verhalen uit de oude
boven te halen.

Deze rubriek is
doos weer naar

weer te maken gaat krijgen. De nota van
de sektor welzijn binnen ons
gemeentehuis met als kop " een onsje
anders, nader gewogen" , is aanleiding
tot enig gefrons. Wel denken wij dat
onze bewonersvereniging heel goed

inspeelt op de wens tot de zogenaamde
sociale preventie en het voor velen
belangrijke punt van sociaal
welbevinden. Wij hopen de gemeente

duidelijk te kunnen maken dat iedere
subsidiegulden, vanuit de gemeente,

dubbel en dwars terugkomt.

In ieder geval gaan wij door met onze
pogingen een basketbalveldje te
realiseren op het speelveld. Wij rekenen
nog steeds op Uw steun, ook als het
straks aankomt op een stukje
zelfwerkzaamheid bij de realisatie. Dan
komen wij namelijk ook nog in
aanmerking voor de pnjs van de

Heidemij "Kern met pit", voorwaar een
prijs die Heveadorp heel goed past.

Een mooie nazomer toegewenst,

Michel Koppeschaar

Rijnlaan gezien vanuit de Dunolaan omstreeks 1925

U kent ze wel (of misschien ook niet)
die verhalen uit "die goeie ouwe tijd".
Toen Heveadorp ook HeveaDORP was.
Dan bedoel ik dat op de manier van: een
ieder kent een ieder,een ieder helpt een
ieder.

Zelf kom ik al sinds 1975 in Heveadorp.
Als jongen van l0 kwam ik hier al
graag. De prachtige omgeving en
natuurlijk de Westerbouwing (Op latere
leeitijd kreeg ik overigens meer interes-
se voor mijn huidige vrouw, die hier
geboren en getogen is). Het was op de

Westerbouwing altijd een drukte van
jewelste. De mensen vermaakten zich
prima, de kinderen nog beter. Naast de

Westerbouwing was er in de
zomermaanden natuurlijk "De Bran-
ding". Mooie herinneringen.

Helaas zijn deze sociale ontmoetings-
plaatsen verloren gegaan aan de

commercie. Maar goed dat is mijn visie.

Mrjn regelmatige bezoekjes bij de

familie van Beek deden mij besluiten om
een rubriek als deze in het leven te

-8- -9-



roepen. Telkens word/werd ik gccon-
fronteerd met van die prachtige vcrha.
len, anekdotes uit die "dic gocic ouwc
tijd". Vandaar dat mevrouw van Beck cn
haar zoon René het voortouw nelncn crr

u voor het eerst "oud nieuws"vcrlcllcn.

Sinds 18 augustus 1965 woont dc fanrilic
van Beek op de Micldenlaan 25.
Mevrouw (Jo) van Beek komt oorspron-
keliik uit Zwolle en dat is af en toe dan

ook goed te horen.

Als ik bij haar op bezoek kom om dit
interview te nemen heeft ze zich
helemaal voorbereid; de stoel naast haar

ligt vol met oude foto's, kranteknipsels
«rvcr Ilcveadorp en nog veel meer.
/,cll. is z.e altijd zeer actief geweesÍ. Ze
is onder andere lid geweest van de
vrouwenvereniging "de Zaaier" , en van
tlc zangvereniging. Daarnaast was ze
altiid actief als vrijwilligster bij de
cliversc I levea evenementen.

Al gauw komt het onderwerp bij Zuster
de Bruin. Vroeger woonachtig op de

Middenlaan nummer 24. Zuster de Bruin
was wijkverpleegster en hielp Dr.
Onderwater in zijn prakt|k. Daarnaast
was zij tevens sociaal werkster. Eenmaal
per jaar werd er een dagje uit

georganiseerd voor oucl werknemers van
de fabriek. Voor het zover was, werd er
door vrijwilligsters collcctc gelopen on.r

geld in te zamelen. De oud werknemers
kwamen niet alleen uit Heveadorp maar
ook uit Doorwerth en Elst. De uitstapjes
kenden verschillende bestemmingen: De
Ster in Nieuw Kuyk waar Vader
Abraham optrad, Ave Korte in
Lieverden en naar de Grote Zwaan in de
Chutte.

gezellige avond.

'lla, de fabriekskantine. De kantine was
goed voor allerlei activiteiten. Wat dacht
u van de St.Nicolaasfeesten. De kantine
zaÍ vol met kinderen. Ook de kinderen
kwamen van heinde en ver. Met behulp
van gekleurde dierenkaartjes werden de
kinderen in leeftijdsgroepen ingedeeld.
De kinderen werden onthaald met cho-
colademelk (en VEL) en aan het eind

van het feest een presentje van Sint en
Piet.

Daarnaast werd er in de kantine
regelmatig een bazaar georganiseerd met

Beeklaan 2 t/m 6 mel het wiikgebouw. Onder het bord wijkgebouw is nog een gedeelte
te zien van de steen met MADOERA waar dit huizenblik naar genoemd is. Deze steen is
thans ingemetseld in een bloembak bij de familie wolthof, Beeklaan 33, die tot + Igg4

op Beeklaan 6 gewoond heeft

Beeklaan gezien vanuit toen Noorderlaan (nu Beeklaan). In het gat werd vroeger
gevoetbald en is na de oorlog dichtgegooid met rubberaÍval uit de fabriek. voor de

huidige nieuwbouw moesÍ dit gat weer tot de originele diepte uitgegraven worden om
het afval te verwijderen.

Als men 's avonds in Heveadorp
terugkwam dan kreeg men eerst een
broodmaaltijd aangeboden in de
fabriekskantine en er volgde nog een

-10-
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V.O.F. VERHOLT

HOUTBLOKKEN
voor open haard

of kachel

HOOI en STRO

CONSUMPTIE
AARDAPPELEN
diverse soorten
ook voor opslag

Jhr. Nedermeijer van Rosenthalweg 8'l
Oosterbeek Tel. O26-3334448

onder andere een rad van fortuin,
boekenbeurs, rommelmarkt en ccn

grabbelton.

Heveadorp kende verder nog cen

mannenkoor, een eigen brandweerkorps,
de gymnastiekvereniging "S.V.DUNO"
en natuurlijk de fanfare" Kunst Na
Arbeid".

Het sociale leven in Heveadorp
kenmerkte zich in die tijd door onder
andere de aftankelijkheid van elkaar die
zich voor een deel weer vertaalde in
gezelligheid. Kunt u het zich voorstellen
2 telefoontoestellen in heel Heveadorp?

Goed dit was een klein voorproefie van
oud nieuws in het nieuws Er zijn nog
genoeg verhalen die nog(maals) verteld
zouden moeten worden. Bijvoorbeeld
over de Vivo, bakkerij Thunnissen, het
gele zand of de kleuterscholen nog veel
meer .

Mocht u ons wat oud nieuws willen
vertellen laat het ons dan weten.

Met vriendelijke groet,

Peter Boltze,
"een nieuweling in een oud dorp".

Van de Kaartcommissie

Voor het vorige Heveaande waren we net te laat om de

uitslagen van ons afgelopen seizoen te vermelden vandaar
dat u het nu kunt lezen.

Het was weer een gezellig seizoen waarop 
'we 

kunnen
terug kijken er waren gemiddeld 5 tafels Klaverjassers en

3 tafels Jokeraars, iedere kaart avond waren de kaarters
fel aan het strijden om de avond prijs c.q. de seizoens-
prijs, ook was er iedere keer een verloting met leuke
prijzen (10) welke werden ingekocht door Diana Meijer.

Wij willen alle kaarters bedanken voor 24 september - 22 oktober -

hun aanwezigheid en Diana voor het 19 november - 10 december -
verzorgen van de prijzen, wij hopen dan 28 januari - 25 februari -

ook dat we iedereen weer mogen 25 maart - 22 aprll en 20 mei....
verwelkomen op onze eerste kaart avond
eind september (de data leest u verderop Alle avonden zljn op Dinsdag en
in dit verslag). beginnen om 20.00 uur in "de

OntmoetingsKerk" in Doorwerth.
Dit jaar ging de EERSTE prijs bij de
KLAVERJASSERS naar, mevr. Mars Iedere kaart liefhebber is welkom, let
met 30681 punten, tweede werd dhr. v. wel wij kaarten voor de gezelligheid en
Maanen met 28686 punten, derde werd willen daar ook garant voor staan.
dhr. Colmenero met 28362 punten, en
de Poedel prijs ging dit jaar naar H. De toegangsprijs is voor leden van de
Holman rrret 23349 punten. Bewonersver. Heveadorp Í 3,50 en voor

niet leden Í 4,50 per kaartavond.
De EERSTE prijs bij de JOKERAARS
ging naar, mevr. Ros met 389 punten,
tweede werd Y. Colmenero met 399
punten, en'de Poedel prijs ging dit jaar
naar J. Bakker.

Alle kaarters van haÍe gefeliciteerd met
jullie prijzen, en zet hem op volgend
seizoen-

Wlj (Harrie en Sybe) hopen vele kaarters te
Hier zijn dan de data voor het nieuwe mogen begroeten op 24 september.
seizoen, noteer ze in uw agenda en kom
gezellig kaarten. namens de Kaartcommissie.

Niet veranderd maar wel belangrijk:
- Alle avonden beginnen om 20.00 u.
- Iedere kaart avond een verloting met

mooie (10) prijzen.
- We kaarten in "de Ontmoetings-

Kerk" in Doorwerth (de kerk naast
het tank station).

-*
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Dorpsfeest '96

Heerlijk zonnig wet:r cr.r veel Heveanen
die zin hadden in een gezellige dag heb-
ben er voor gezorgd dat het dorpsfeest
van l3 juli wederom zeer geslaagd was.

Jaap Bunschoten bracht ons reeds de
week van het dorpsfeest in Franse
sferen. Er werd volop jeu de boules
gespeeld op het Heveaveldje. Zouden
wij ooit uit ons dorp een team kunnen
afvaardigen naar de Olympische Spelen?
Wie zal het zegge\ talent genoeg!
Vooralsnog waren het gewoon gezellige
avonden.

De dag van het dorpsfeest waren er ook
volop activiteiten. Er werd gevolleybald,
de wethouder hield een praatje en hele
kleine kinderen stonden volop te housen
op de dansvloer. s' Avonds stond er een
heerlijk Indisch buffet en zat ieder
genoeglijk te eten aan de lange tafels.
De band 'Don't Forget' heeft het geheel
muzikaal omlijst en inderdaad een
onvergetelijke indruk gemaakt!

Tot diep in de nacht was werd er nog
volop gedanst en gedronken en heb ik
van menigeen gehoord dat het toch uniek
is dat Heveadorp zijn eigen dorpsfeest
heeft waar alle bewoners elkaar kunnen
ontmoeten. En dat kon ik alleen maar
beamen!

De activiteitencommissie wil graag ie-
dereen nogmaals heel hartelijk danken

die mee geholpen heeft om deze dag te
doen slagen. De aanmelding van spon-
sors en vrijwilligers was dit jaar gran-
dioos. Vele handen maken het werk
licht, maar ook zeker zo gezellig. We
hopen dat we op uw hulp kunnen blijven
rekenen.

Vriendelijke groeten van de
activiteitencommissie,

Jessica Janssen

Het lcck cr evcn op alsof circus Rens haar
tent hacl opgcslagcn in Heveadorp. Hoewel
het <lrn dc tcnt kri«lelde van de kinderen en de

vlag in top hing, hlcek het 'onze eigen' feest-
tent te zijn.

Baby Bulletin

Wij feliciteren de familic llillen met de geboorte yur Marleen.

Wilt u uw geboortekaartje gepubLiceerd zien? Zend dqn het geboortekaartje naar
het redactieadres met vermelding "publiceren".

Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van onze dochlet

Marleen Francis
5 september 1996

Willem en Miranda Hillen-Tiidink

lr. Munlerlaan 11

6865 ïC HeveadoÍp

Miranda sn Marleen rusten van 12.00 lol 15 0O
dr&r"n

'Oe Hazenakkef PieteEberEsewe0/Hazenakk€r4
6862 DA Oosteöeek

teleíoon
026 - 333 68 38

l1'Ë'là.. u. u,

Wij geven u, desgewenst, graag een
persoonlÍk advies. Daarblj houden wij

rekening met uw persoonlijke smaak en
voorkeur, omdat afgaan op benaming,

iaartal of etiket niet het enige is, waar u bij
uw wijnaankoop op moet letten.

- l6- -11 -



Even uw Aandacht.

Graag zou ik de aandacht willen vestigcrr op rlc mcnsen die zich dit jaar als vrrlwilliger
hebben opgegeven voor de werkzaarnhcdcn voor / tiidens en na het Dorpsfeest. Dit jaar
was het zo dat we niemand cxtra hocÍclcn t0 vragcn om te helpen, dit was voor ons als

Aktivitcitcncornmissic ccn hccl fijn gevoel.
Dit jaar hadden we dc beschikking ovcr (cn schrik niet) 53 Vrijwilligers.

We kunnen ze met naam noemen maar dat doen we dus niet, uit angst dat we iemand
vergeten en dat zou zonde zljn.

Mensen allemaal heel hartelijk bedankt.

Wij hopen dat we volgend jaar wederom op u mogen rekenen. Dit namens de
organisatie van het Dorpsfeest.

Wie we wel met naam noemen zijn onze sponsoren,

Hotel de Bilderberg - Rensen Zonwering - Henk van het Hoff -
Scouting Oosterbeek - Ma Bakker.

Deze mensen c.q. bedrijven steunden dit jaar ook het Dorpsfeest.

Ook hiervooÍ onue........
Hartelijke dank

En nu op naar het 9e DorpsfeesÍ 1991

-+-+-+-+-+-

MARKï Coops
*I Van der Molenallee J

a, oöo) LÀ rrooÍlw'efr'rlrcl\'- telc ozG33jzjz4

é, l'
*Í
r'Lvf,
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De Boekbabbel, of: is er nog iets leuks te lezen?

Wim Burkunk schreef Ik hou van
Muwanda:
Diederik is een Nederlandse jongen.
Hij woont met zijn ouders in Afrika.
Hij wordt verliefd op Muwanda de
dochter van het dorpshoofd. Een
zwart meisje met een blanke jongen
kan dat wel? Soms begrijpen ze
elkaar niet zo goed. Op een dag is
Muwanda verdwenen. Iedereen in het
dorp doet daar heel geheimzinnig
over. Maar Diederik gaat haar
zoeken en vindt haar in het geheime
bos.

Corrie Hafkamp schreef Verliefd op
de meester:
Maud krijgt een nieuwe meester. Ze
is meteen gek op hem.
Smoorverliefd! Zou hij ook op haar
zijn? Maud denkt eerst van niet. Dan
twijfelt ze. Maar na een poosje weet
ze het zeker: z1j en de meester
hebben een groot geheim.

Hans Petermeijer schreef Verliefd
wat een gedoe!:
Roxanne vindt verliefd worden maar

De eerste Boekbabbel na de vakantie!
En tjokvol nieuwe boeken, griezelige,
treurige, spannende, mooie en leuke
boeken.

Zoeklicht is een serie boeken, speciaal voor kinderen
van negen tot twaalf jaar die een beetje moeite
hebben met lezer,. Er zrjn pas zes nieuwe
Zoeklichtboeken in de bibliotheek over... Verliefd!

niets. Je krijgt er alleen maar
toestanden door. Zwemmen vindt ze

veel belangrijker. Ze wll dat haar
ploeg kampioen wordt. Dan staat er
opeens een groot hart op de muur
van het zwembad. Nu denkt iedereen
dat Roxanne verliefd is...

Tais Teng schreef Aardig is niet
genoeg:

Martijn vindt Linda zo leuk. Pech
want Linda ziet hem niet staan. Geef
haar maar stoere Freek of rijke Jan-
Jaap. Dan op een maandag komt
Linda zomaar op Martijn af. Hij
krijgt zelfs een kus. Martijn begrijpt
er niets van. En hoe komt dat briefie
van f 250- in zijn jaszak?

Peter Vervloed schreef Een raar
gevoel:

Annette heeft een heel leuke
buurman. Hij sleutelt in zijn garage

aan oude auto's en hU is altijd
vroliik. Annette helpt hem bij het
opknappen van zijn oude sportwagen
een echte Ferrari. Bijna elke dag is
ze bij de buurman. Aan haar vrien-



din Yvonne vertelt ze over dat rare
gevoel in haar bui. 'Kriebels in .je
buik?' zegÍ Yvonne. 'Dat t.iin
vlinders. Jij bent verliefd op .je buur-
man'. Maar dat gevoel verdwijnt na
het ritje in de opgeknapte [,crrari.

* Jacques Weijters schrcef lk wil
dansen met jou:
Daan staart naar hct bord. Er staat:
Laatste dag van hct schooljaar
DANSWEDSTRIJD. Dus Dame
zoek een Heer" En Hecr zock een
Dame! Daan wil meedoen met de w-
edstrijd. Maar wie zal hij vragen?
Wie wil er dansen met een ukkie als
hU?

Iedere griezelfan moet dit boek lezen.
Je kunt nooit genoeg weten over onze
prachtige griezelkunst!

Dit zegt Paul van Loon de voorzitter van
het Griezelgenootschap over het boek
Weerwolven een bloedstollend verhaal
over weerwolven met daarnaast
informatie over griezelige zaken als: het
Beest van Keulen wolvenjagers huilende
wolven maanziekte de wilde man en
wolfsmelk.

Bernard kende de verhalen over het
bos. Hij wist dat er afschuwelijke
monsters moesten wonen. Maar hij
liep fluitend over het bospad en dacht
aan heel ander dingen. Hij vroeg
zich af hoe het leven zou zijn in de
stad waar hij naartoe ging.
Maar het werd steeds donkerder om
hem heen. En met het donker kwam
de angst.
De bomen schenen klaar te staan om

Ircm re grijpen. Slechts hier en daar
viel nog een straaltje zonlicht. Soms
leek een windvlaag de dode bladeren
tot leven te wekken.
Opeens ritselde er iets in de struiken.
Bernard bleef geschrokken staan.
Zijn hart bonsde van angst. Het vage
geluid veranderde in een dreigend
gegrom. Een bruine flits leek zich
een weg door het kreupelhout te
snijden. Met een klap werd Bemard
omver gesmeten...

De Buitenplaats van Natalie Babbitt is
een meeslepend historisch verhaal dat
zich afspeelt op de Goemanstate een
buitenplaats waar de moeder van Willem
Goeman met trots de scepter zwaait. De
jonge Willem wordt beheerst door het
geheim van zijn vaders verdwijning. Het
wordt nog mysterieuzer wanneer
Hercules in huis komt als onderwijzer
van de jongen.

Toen hij de treden was opgegaan en
voor haar stond boog hij en zei:
'Goedemorgen. Ik ben Hercules
Welgemoed. Ik kom voor de baan
van huisleraar.'
'Hij heeft een katevel in zijn ras

mama 'zei Willem die naast hem
kwam staan. 'Ik vind hem aardig.
Mag hij blijven?'
Mevrouw Goeman keek Hercules
met nadenkend gefronste
wenkbrauwen aan. Haar helderblau-
\rye ogen stonden een beetje triest
dacht hij. 'Hoe maakt u het meneer
Welgemoed 'zei ze. 'Hoe wist u dat
ik een huisleraar zocht? Nou ja laat
ook maar. Alleen lijkt u niet veel op
een leraar is het wel? U lijkt ei-
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genlijk...op geen enkel bcroep.'
'Ik hoop dat ik er alleen maar uitzie
als mezelf 'zei Hercules Welgemoed.
Mevrouw Goeman knecp haar ogen
halfdicht. 'Wat bedoelt u daarmee?'
vroeg ze.

Hercules Welgemoed staarde haar
aan. 'Nou niets!' zei h1j haastig.
'Helemaal niets! Dat wil zeggen ik
ben een leraar echt waar en ik hoop
dat ik een goeie ben.'
'Goed dan' zei mevrouw Goeman.
Ze ontspande zich een beetje. 'Maar

kunt u hem de juiste dingen
leren?'
'Welke dingen had u in gedachten
mevrouw?' vroeg Hercules
behoedzaam.
Mevrouw Goeman keek onzeker.
'Nou weet u wel' zei ze haperend.
'De juiste dingen. De dingen die alle
huisleraren hun leerlingen
bijbrengen. Ik wil dat Willem een
echte heer wordt. Alle kinderen van
zijn leeftijd hebben een huisleraar.
Dat wil zeggen' voegde ze er een
beetje uit de hoogte aan toe 'alle
rijke kinderen.'
'O' zei Hercules. 'Ja ik denk wel dat
ik hem die dingen kan leren.'

Lieneke Dijkeul schreef Kortsluiting:

Hij komt nier dacht Daniël. Hij heeft
zich bedacht. Hij probeerde nier naar
de telefoon te kijken die op het
bureau stond en elk moment kon
gaan rinkelen.

De veertienjarige Daniël schuift heen en
weer op zijn stoel en veegt zijn klamme
handen af aan zijn spijkerbroek en staart

naar de wijzers van de klok. Hij zit te
wachten op zijn nieuwe pleegvader. Wat
verwacht die familie van hem en hoe
moet hij zich gedragen? Hij weet al
nauwelijks hoe je netjes mer mes en
vork moet eten. Want hij is het allemaal
niet gewend: al jaren zorgt Daniël voor
zichzelf zo goed en zo kwaad als het
gaat.

Op zijn nieuwe school gaat het niet zo
best en ook in het pleeggezin loopt het
niet echt op rolletjes.
Als Daniël vindt dat hij onrechtvaardig
wordt behandeld pikt hij dat nier en slaar
de vlam in de pan. Toch begint hij zich
wat beter in zijn nieuwe omgeving thuis
te voelen en langzamerhand groeit zijn
vertrouwen. Dan doet Marieke zljn
pleegzus met wie het toch al niet erg
botert iets onvergeeflijks. Bij Daniël
slaan de stoppen door en hij neemt de
benen.

Beregezellig is een leuk prentenboek
geschreven door W. Brittner:

Zondagochtend vroeg. Tobias wordt
wakker. Opeens hoort hij het: daar
bromt een beer! De beer moet in de
slaapkamer van papa en mama zijn.
Tobias sluipt op het geluid af maar het
is geen beer. Het is papa die ligt te
snurken. Maar met zijn haar en zijn
baard zo door de war lijkt hij wel een
beetje op een beer. Tobias kruipt bij de
'beer' in het berehol. Er komen jagers
en er komt een sabeltandtijger maar
Tobias kan ze best aan! Uiteindelijk
maakt mama een einde aan de gezellige
zondagochtend. Met één ruk trekt ze het
dekbed van het bed en roept: 'Opstaan



slaapkoppen! Het ontbijt staat klaar.

De boeken van deze Boekbabbel:
Ik hou van Muwanda
Verliefd op de meester
Verliefd wat een gedoe!
Aardig is niet genoeg
Een raar gevoel
Ik wil dansen met jou
Weerwolven
De Buitenplaats
Kortsluiting
Beregezellig

Tot ziens!

Edith Bayens
Bibliotheek Doorwerth

Wim Burkunk
Corie l-lafkamp
Hans Pctermeijer
Tais Teng
Peter Vervloed
Jacques Weijters
Jim Pipe
Natalie Babbitt
Lieneke Dijkzeul
V/.Bittner

(B-boek)
(B-boek)
(B-boek)
(B-boek)
(B-boek)
(B-boek)
(J-boek)
(B-boek)
(C-boek)

(A-prentenboek)
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Resto recensie

Het was op een zonnige zondagmiddag,
dat wij aan de overkant van de rijn in de
Stenen Camer aankwamen. Voor
diegene die het niet kennen, het is een
pannenkoekenhuis. Een oude boerderij
die omgetoverd is tot een restaurant.

Er kunnen maar liefs 150 mensen buiten
zitten, 100 mensen binnen, 50 mensen
op de zolder ja u leest het goed op
zolder. Op deze zolder worden ook
kinderfeestjes gehouden, zo is er dus
voor de kinderen een uur lang oud-
hollandse kinderspelen, daarna
pannenkoeken eten en ijs natuurlijk.

De pannenkoeken voor de kinderen bak-
ken ze in de vorm van een beer die je
dan kan versieren met stroop of suiker.
Maar voor de grote mensen hebben ze

ook heerlijke pannenkoeken met de
raarste combinaties. Chinese tot
antilliaans, franse tot duitse
pannenkoeken. Nu denkt u natuurlijke
zo'n chinese pannenkoek wat zit er nu
op, je kunt beter zegger, wat zit er
tussen. Het volgende, veel vlees,
groente en wordt geserveerd met warme
pindasaus, hierbij krijgt u ook nog eens

heerliike rauwkost.

De antilliaans pannenkoek is voorzien
van ook veel vlees met stukjes ananas en
wordt ook geserveerd met rauwkost. Dit
alles is zeker de moeite waard. En als u
zit te wachten op u pannenkoek, kunnen

In deze rubriek worden restaurants be-
sproken die door redactieleden met een
bezoek zijn vereerd. Helaas dienen re-
dactieleden wel zelf de rekening te be-
talen.

de kinderen even kleuren met de daar-
voor bestemde kleurtjes die op iedere
tafel staan daar wordt zelfs door de
grote mensen gebruik van gemaakt, in
plaats van de kleurplaat kleuren ze de
placemat die op de tafel ligt. En als
dessert kunt u kiezen uit de heerlijkste
ijs soorten.

Wij vonden het zeker de moeite waard
en kunnen dit echt aanbevelen en zeker
niet alleen voor mensen met kinderen,
maar ook om eens gezellig met z'n
tweetjes niet te duur uit eten te gaan.

optt
n
ek

Weverstraat 13
6862 DJ Oosterbeek
Telefoon 026 - 333 35 35

Herenstraat 25
391 1 JB Rhenen
Telefoon 0317 - 61 64 02



Groenclub

Gras kan ook mooi beige of bruin of
enigszins paars zíjn. Hoog, bloeiend
gras, belangrijk voor planten en dieren .

De Vereniging Natuurmonumenten
beheert landelilk zo'n 8850 hectare
grasland. Duingrasland, blauwgrasland,
kamgrasweide, heischraal grasland,
dotterweide.

: Van Nature 035 655993

Bomen buren

Hoog in de top tien van ergernissen in
Nederlandse huishoudens
staat : de boom van de buurman.

Veel ergernissen, aanvaringen met
"buurman" kunnen voorkomen worden.

Enkele algemene regels:

Groen gras

Gras houden wU graag kort. Een kort, groen
gazonl maar ook het voetbalveld en golfbaan
en grasveldjes van de gemeente, enz..
Flink kort. Het krijgt niet de kans in bloei te
komen.
De wereld van de aar, de schijnaar en de
pluim blijft zo verborgen, jammer.

Bomen niet binnen een afstand van 2m
vanaf de grenslijn van 2 percelen
planten. (dichterbij mag met
toestemming van de buren/als de boom
aan de openbare weg of water grenst,
mits de gemeente geen bezwaar heeft/de
boom niet boven de scheidsmuur
uitkomt). Wanneer de takken van een
boom van uw buren boven uw tuin
hangen kunt u uw buren verzoeken de
takken af te zagen.

Doen zij dit niet, dan mag u ze zelf
verwijderen echter zonder hun perceel te
betreden. Hetzelfde geldt voor
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Ilalf juni trokken vrijwilligers uit ons
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doorschietende wortels. Het is verboden
giftige stoffen in eigen grond te
brengen met als doel het doden van de
boom.

Hagen
De wet gaat er van uit dat een haag op
de grens van twee percelen
gemeenschappelijk is als die haag dient
om de twee percelen af te scheiden. Dit
betekent dat beide eigenaren de plicht
hebben de haag te verzorgen. Een
gemeenschappelijke haag mag nooit
eigenmachtig omgehakt worden. Wil
men een haag planten, zonder daarbij
afhankelijk te zijn van de mening van de
buren, dan moet dit minimaal 50 cm
vanaf de erfgrens gebeuren.

Meer informatie bij Bomenstichting te
Utrecht 030 2340778 of bij u eigen
wijkagent.

Speelveld

Ondanks de vier prullenbakken ligt er
veel afval op het speelveld. Half
september is er een kinderafvalaktie en
vragen aandacht voor dit probleem. Na
het opruimen willen wij als proef,
enkele weken, iedere woensdagmiddag
met enkele volwassenen en graag ook
met kinderen het speelveld schoonmaken
(20130 min) en zo laten zien dat
verpakkingen van versnaperingen op het
gras niet normaal is. De Groenclub
vraagt uw ondersteuning. WU kunnen
enkele vrijwilligers goed gebruiken.
tel 3336088.

Strijd tegen de beren, japanners en
bramen

dorp met kruiwagen en schop er op uit.
Zl.i gingen een klus doen die de
gemeente eigenlijk niet kan doen.
Misschien heeft u in augustus in de

krant iets gelezen over de Berenklauw,
een niet inheemse plant die 3 soms 4 m
hoog wordt. In Duitsland noemen de
plant het monster uit de Kaukasus. Mooi
maar gevaarlijk. De plant kan 2" graads
verwondingen aanbrengen. En de

Berenklauw overwoekert en vergiftigt de
grond. Onze oosterburen doen er van
alles aan om de plant te bestrijden. Wij
zijn in Heveadorp ook begonnen. Als
eerste de Japanse duizendknoop, ook een
niet inheemse plant, gedeeltelijk
aangepakt. Verder is die dag het voetpad
langs de Seelbeecklaan braamvrij
gemaakt en zijn heesters aan het einde
van de ir. Munterlaan beschermd d.m.v.
ijzerdraad. Ook zijn daar in de
haarspeldbocht de steentjes voor de
zoveelste maal vast gemetseld. We zijn
nog lang niet klaar, in het najaar willen
wij verder.



MEER VRIJWILLIGERS ZIJN VAN
HARTE WELKOM

i 3334666
3333558
3336088

IVN-activiteiten in en om Arnhem

kinderpuzzeltocht voor het hele gezin
door Mariëndaal.
Zondag 20 oktober, aanvang
13.00-14.30
Start bij de ingang aan de Utrechtseweg.

Wandeling door Warnsborn.
Maandag 18 november, aanvang9.25
Begin aan de Kemperbergerweg bij het
Pannenkoekenhuis. Koffie in Groot
Warnsborn.

Wandeling door Gulden Bodem en
Zrlpendaal.
Zondag 24 november, aanvang 14.00
Begin hoek Schelmseweg-
Bakenbergseweg (bij Shell station)

De Groenclub

Wij zoeken een oppas voor onze
beide kinderen 3 en 5 jaar.

- -:3332O54

voornamelijk de dinsdagmiddag

cevraag d:

voor de komende
groenbeurs: stekjes fl iefst
met naam) en potjes niet

groter dan '10 cm
schefferlaan 36 en 38

-26-

Is het normaal?

Is het normaal, al die gekleurde papiertjes op het
speelveld?
Is het normaal, gebroken glas op het speelveld?
Is het normaal, blik op het veld?
Nee toch, doe er wat aan. Waarschijnlijk heb je al
een uitnodiging gekregen om samen op 18 september
hier iets aan te doen.
En wie weet, aan
schoonmaakaktie. . .

Reden om voor een nieuwe
ooievaar te zorgen.

Op dit moment wordt de laatste
verÍkwast ter hand genomen om
de nieuwe ooievaar af te
werken. Dankzij de sponsoring
van Hubo tJy'illemsen te
Doorwerth (hout en verf; zijn
wij in staat het dorp een nieuwe
ooievaar te geven. Wim van
Oosterwijk verzorgde het

het einde van de

zaagwerk en een metalen frame
voor de nodige degelijkheid.
Waarna ondergetekende zich
kon gaan bezighouden met de
afuerking. In het volgende
Heveaantje komen we uitgebreid
terug met nieuws over de
ooievaar die dan waarschijnlijk
al in gebruik is genomen.

Richard van Oosterwijk

Mw

ffi#
Ooievaar

Heveadorp is toe aan een nieuwe ooievaar vond de redactie van 't
Heveaantje. De oude ooievaar (ooit, jaren geleden ook al door de
redactie in het leven geroepen) was niet meer in al te beste conditie.
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