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Beste Heveanen,

Bent u rond de jaarwisseling ook een week overspocld
door krantenbezorgers met een kaartje met de beste
wensen, gevolgd door de hoop op een financiële bijdra,
ge? Welnu, "'t Heveaantje" doet hier niet aan mee!

Echter, per I januari 1999 wordt de subsidie
woonconsument geschrapt. Wij moeten dan geheel selÍ'-

supporting werken, of op bijdragen van onze lezers
steunen. Draagt u "'t Heveaande" een warïn hart toe, dan

kunt u uw bijdrage gewoon gireren (5914622) of bij één

van de redactieleden afleveren. WU kunnen in de

toekomst zonder uw bijdrage niet blijven bestaan.

Steun uw Heveaantje; wij willen ook 4q l0 jaar uw
do rpskrant blij ve n v e rzo r gen.

De redactie
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Het volgende HeveaanÍje verschijnt l9 april 1997, de
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Huho Willemsen

Cardanuslaan 28
Tel. 026-3336571

Doorwerth
Fax 026-3336329
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Winter

Het koude, stille jaargetijde.

De natuur rust uit van de vermoeienissen
van de afgelopen zomer. Is deze pcriode
wel zo rustig? We zullen zien. Ik hcb hct
al eens een keer gehad over bladaÍval.
De bladeren dienen als bcscherming
voor plant en dier. Necm n<lu bijvoor-
beeld de pad. Waar blilli dat cngc lteest
in de winter? Goed geraden. [{et schuili
door de bladlaag en legt zich ter ruste in
de strooisellaag. In deze laag is voor de
pad veel voedsel te vindcn. Dus die is
onder de (pannen) bladeren. De pad zal
clus regelmatig wakker worden en gaan

eten. Dit is anders geregeld bij de dieren
met een echte winterslaap. Wat is een
echte winterslaap?
Hieronder wordt verstaan een vaak
maandenlang durende toestand, die veel
op bewusteloosheid lijkt. Alle levenspro-
cessen staan nagenoeg stil. Daardoor
kunnen die dieren met weinig voedsel en
zuurstof toe. Ze moeten natuurlijk wel
maatregelen treffen. In de herfst eten ze
extra en zorgen ervoor dat er reserve-
stoffen (vetten) in hun lichaam worden
opgeslai', ,r [.aten we er eén dier uitlich-
ten eu iren hoe het zijn winterslaap
ondergaat. We nemen de lrekendste
maar.

De egel.

Als het koudcr gaat worden kruipt clnze
vriend in een warm hol onder takken en
bladeren. Hij slaapt, als alles goed gaat,
ongeveer 5 maanden aan een stuk. Wat
een genot. Geen gezeur aanje kop. Geen

nachtdienst, geen controles en vooral
geen vergaderingen. Het einde. Maar nu
evcn serieus. De egel is een
warnrbloedig dier. Ztln lichaamstempe-
ratuur is normaal ongeveer 35 graden
Celsius. Deze temperatuur kan in het
koude jaargetijde dalen tot ongeveer 4
graden Celsius. Dan gaat er in de egel
een thermostaat werken. Die zorgt dat
het beesde wakker wordt. Dit uit voor-
zorg. Anders zou het bevriezen. Is de
egel wakker, dan moet hij op pad om te
eten. Kan hij dan niets van zijn gading
vinden, dan ziet het er slecht voor hem
uit.
Meestal komt hij de winter dan niet
door. Daarom was er in Wageningen een
egelopvangcentrum. De egels die daar
opgenomen werden, waren veel te licht.
Deze beestjes hebben niet genoeg
reserve in hun lichaam kunnen opslaan
om de winter te overleven. Wist u dat de
ademhalingsritme van de egel, dat
normaal ongeveer 45 keren per minuut
plaatsvindt, gedurende zijn winterslaap
daalt tot ongeveer 20 keren per minuut
en dat de hartslag van ruim 100 keren
per minuut terugloopt tot ongeveer 20
keren? Wordt de egel in het vooriaar
wakker dan is hij ongeveer 20 procent
van zijn lichaamsgewicht kwUt. Dat zou
wel wat wezen voor dikke mensen
(waaronder ook vrouweu). Lekker sla-
pen en dan ook nog dunner worden. U
ziet, de natuur zit prachtig in elkaar.

"De Winterkoning"

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

Als zorgverzekeraar bieden wij onze cliënren graag een zo goed moBe-

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

bij ons een goede ziekenfondsverzekering of particuliere ziektekos-

tenverzekering afsluiten, regen gunsrige premies. Ook voor reisverze-

keringen, spaar- en pensioenverzekeringen kunr u uitstekend bij ons

terecht. Voor bedrijven hebben we aanrrekkelijke collectieve verzeke-

ringen tegen ziektekosten en Arbo-diensren.

Bel uoor informatie: Í0261 3 345 345.

Hoofdkantoor: Dooruterth, Houtsniphan l.
RZR-ut i n k e ls : Aa lt e n, B rid e uo o r ts es taa ttaeg 2 4 a ;

Arnhem, Ir. J.P uan Muijlutijhstraat 246;

Arnhem (Poli-Zuid), Marga Kompéhan 6;

Culemborg Stationssingel 24 ; Doetinchem, Julianaplein 59;

Doorwertlt, Houtsniphan l; Ede, Hermenshoek 2;

Tiel, Oude Hauen 73; Wenendaal, Parallelweg l/t;
lVage n i nge n, B e rgs t raa t 2 0.

MZK
0e zorguerzekeraar met hart u00r z'n omgeuing.
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Autocentrum

PETER BOEKHORST v.o.f.

Autoschade en onderhoudsbedrijÍ

tevens levering van nieuwe- en

gebruikte auto's

ffiBou

Klingelbssksewog 54 b

6862 VT Oost6rboèk

Tel: 026 - 33 404 69

b.g.g.: 03í8 - 5í 00 11

Fax: 026 - 33 4 í00í
Autotel: 06-52943'100

Wij zijn gespecialiseerd in alle sooÉen autoschadeher-

stellingen. Hierbij maken wij gebruik van een spuiUdroog-

cabine en Sikkens autolakken. Alle kleuren worden door

ons zelf gemaakt. Bij reparatie gratis leenauto en teruggaaf

van eigen risico bij eigen schuld.

Een nieuw jaar met een nieuwe begin??

De door het bestuur van ons Heveaantje
georganiseerde nieuwjaarsreceptie in De
Valkenier Iuidde wel een nieuw begin in maar
of dit goed was? De organisatie was dik voor
elkaar, de sfeer was prima maar naar mijn
mening was wat meer belangstelling best op z'n
plaats geweest! Voor mij persoonlijk een nieuw
begin omdat ik per 1 oktober 1996 met SUM
(de VUT voor de metaalindustrie) ben.

Je mag best weten dat ik toch wel met een stukje geschreven over "Blik op de
enige spanning heb uitgekeken naar dit weg". Het ging toen niet over dat TV-
nieuw begin. Hoe ga je om met die zee programma, maar over de troep die
van vrije tijd? Nou, dat blijkt dus hele- overal langs de weg ligt. (De groenclub
maal geen probleem te zijn. Michel heeft kan daar over meepraten, ik denk aan
de voorzittershamer van de bewo- akties zwerÍvuil opruimen en Seelbeek
nersvereniging aan mij overgegeven en schoon maken). Al wandelend met onze
direct zit je al in de voorbereiding van de trouwe viervoeter ben ik vorig jaar
jaarvergadering. Ook Jorien vraagt om begonnen met het oprapen van blikjes
een stukje in het Heveaantje te schrijven langs de weg. Op dit moment heb ik er
en buiten Heveadorp zijn er ook nog al al 469 opgeraapt en in vuilnisbakken
wat aktiviteiten die om aandacht vragen. gedeponeerd.
Als je wilt weten hoe ik met die vrije tijd
omga, moet je dat maar eens aan mijn Voor een paar jaar geleden bezochten
wederhelft vragen. Zlj zal zeggerl "Ik zie wij tijdens een vakantie een kasteel.
hem nu minder dan toen hij nog Scouts hadden daar ook iets dergelijks
werkte"!!! gedaan alleen hadden ze dat in een groot

net bij de poort van het kasteel aan de
Vy'at gaat het nieuwe jaar de bewoners- muur gehangen. Stel je voor dat we een
vereniging brengen? Ik hoop veel aktivi- groot net met zwerfvuil aan de ingang
teiten. Dat zal niet aan de aktiviteiten- van ons mooie dorp hangen! Voor de
kommissie liggen, ook niet aan de goede orde, ik ben geen milieu-freak,
Groenclub en de verkeerscommissie. maar er zou mij toch wat aan gelegen
Niet in de laatste plaats aan alle Hevea- zijn om te voorkomen dat ons mooie
nen die hun aktiviteiten binnen een Heveadorp een grote vuilnishoop zou
commissie ontplooien. Toch heb ik wel worden! Ik hoop dat Heveanen zich
eens de indruk dat wat meer creativiteit bewust zullen blijven van de mooie
zou kurmen worden ontwikkeld om alles omgeving waarin zij willen wonen. Sluit
wat ons als bewoners van Heveadorp ik dit stukje af met de wens dat we met
bezig houdt te activeren. Ideeën zijn van z'n allen een goed, gezond, actief en
harte welkom! ! mooi 1997 tegemoet gaan.

-4-

Ander onderwerp. Vorig jaar heb ik eens
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[Ieveaanse zaken

Op de Beeklaan waren wij reeds het

spoor bijster, want geen van ons beiden
wist het huisnummer van Bert Eimers.
Wonder boven wonder was het meteen
bij het eerste huis, waar we aanbeldcn,
raak. We werden hartelijk door Bert en

zijn vrouw ontvangen. Na de koflie met
koek en de eerste kennismaking gingen
we tot het echte werk over: Wie is Bert
Eimers en wat doet hij'?

Bert heeft 22 jaar met veel plezier bij
bouwbedrijf Frederiks en Degen ge-
werkt. Hier heeft hij alle kneepjes van
het vak geleerd. Dus metselwerk, tegel-
werk, timmerwerk, stucwerk, sierbestra-
ting e.d. behorcn tot Bert's vaardighe-
den.
Omdat htj bU dc baas niet verder kon
komen, wilde hii graag voor zichzelf
beginnen. Dit is r.ratuurliik geen gemak-
kelijke beslissing, maar zijn vrouw, die
wist hoe graag hij het wildc, heelï hem
over de streep getrokken. Ziy neenrt hem
ook zoveel mogelijk werk uit handen.
Zij neemt overdag de telefoon aan, en zij
doet de administratie van het bedrijl'.
"41 met al was het toch een sprong in
het diepe, want er komt natuurliik ont-
zettend veel op je af", vertelt Bert.
Aanvankelijk was het plan om samen

met een vriend een bedrijf op te zetten.
Maar deze haakte toch a1', want hij vond
het te onzeker. Je kan namelijk maar een
hall yaar vooruit kilken.

- metselwerk Op een van de donkere avonden voor kerst

::l1Y::l^-,. gingen wij op weg om de eigenaar van de
- timmerwerk
- sierbestratinn jongste Heveaanse zaak te interviewen.
- stucwerk e.d.

Klussenbedrijf Bert Eimers

Na de inschrijving bij de Kamer van
Koophandel moest er een ondernemings-
plan worden geschreven. Dit heeft Bert
heel wat zweetdruppeltjes gekost, want
je weet van tevoren niet precies hoe alles
gaat lopen. Toen deze drempel was
overwonnen, werd er een bus

aangeschaft. Het benodigde gereedschap
had Bert gelukkig al, dus nu hoefde hij
alleen nog maar ontslag te nemen. De
spannendste periode brak nu aan voor
Bert. "Want", vertelt hij, "je hebt
natuurl|k ook klanten nodig!". Gelukkig
bleek al snel, dat hij zich hier geen

zorgen over hoefde te maken. Zelfs voor
de folder de deur uit zou gaan, meldden
de klanten zich al zelf aan. Via mond tot
mond reclame door vrienden en familie
stroomden de klussen binnen. Ook kreeg
Bert binnen korte tijd een overeenkomst
voor groot en klein onderhoud met de
Arbeidsvoorziening Gelderland. Deze
overeenkomst levert hem werk voor
twee dagen per week op. In principe
werkt Bert alleen en wil hij een

eenmansbedrijf blijven. Maar 'als een

klus te groot voor hem is, dan kan hij de

hulp van collegaklusbedrijven inroepen.
Deze samenwerking verloopt heel goed,
want er is voor iedereen genoeg werk.

Bert vindt het belangrijk, om op een lijn
met zijn klanten te zitten. "Als ik merk,
dat een klant verkeerde verwachtingen
heeft. dan neem ik een klus niet aan. Zo

kom je geen van beiden voor
verrassingen te staan", zegt hU. Tevorer.r

vindt er een uitgebreid overleg plaats en

maakt hij een offerte. Zo weten beide
partijen waar ze aan beginnen. Het
maken van ofÍèrtes is natuurlijk wel een

tijdrovende klus, die in de avonduren
moet plaats vinden. Dus er blijtt niet
zoveel tUd meer over voor andere
dingen, zoals sporten. "Ik moest het
voetballen eraan geven", vertelt Bert,
"want behalve, dat er geen tijd meer is
om twee keer per week te trainen, kan ik
nu het risico niet lopen om geblesseerd
te raken". Maar dat heeÍt hij graag voor
zijn bedrijf over, want hij heeft het
enorm naar zijn zin. Zyn enige wens op
dit moment is een opslagruimte in de

buurt. Aanbiedingen van lezers zljn
uiteraard welkom!

Op onze vraag of hij al gekke situaties
had meegemaakt, vertelt Bert een

anekdote. Tijdcns de reis naar cen van

zijn eerste klussen, kreeg hij een lekke
band. Al zljn werkgereedschap was

keurig in orde, maar aan de bus had hij
niet gedacht. Er was dus geen

kruissleutel aanwezig en de krik bleek
vastgeroest. Gelukkig staken twee passe-

rende dames de helpende hand uit, zodat
de "klusjesman" zijn reis kon hervatten.
Hij heelt ze later met gebak beloond,
want hij weet een helpende hand te

waarderen. Bert's eigen klanten gelukkig
ook, want hij heett nog geen klachten
gekregen. Trouwens, als iemand
onverhoopt een klacht heeÍt, dan wil hij
het graag horen. Want er is geen betere
reclame, dan een tevreden klant.

Rita en Karin.

klussenb edrijf
BERT EIMERS

tel:026-3340536

-6-
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Activ iteitencommi ssie presenteert..... .

"Oud Nieuws in het Nieuws"

De rubriek "oud Nieuws in het Nieuws" bracht ons deze keer bij de heer
Petersen, beter bekend als Dries , en zijn vrouw Sietske.

februari
3l maart
april/mei
4 iuni
2l juni
augustus
oktober

Schaatsen
Paaseieren zoeken
Leemkuil (speeltuin)
Straatspeeldag (VVN)
Dorpsfeest en Groenbeurs
Zetlen
Bowling

vru
2tlm8

4 t/m l0
0 tlm 12

vrlj
13 t/m 65
8 t/m 15

Wie is Dries zullen velen zeggen; of
misschien: Oh, ja Dries.
Wel nu, voor diegenen die Dries niet
kennen: Dries was groenteboer in
Heveadorp van ca. 1932tot ca. 1970 (de
exacte data wist de S5-jarige Dries zich
niet meer zo precies te herinneren).

Dries werd op l0 augustus lgll geboren
als visserszoon in Harderwijk. Het gezin
Petersen bestond uit vader, moeder, vier
dochters en vijf zonen, waar Dries er
dus één van was. Toen de Zuiderzee
werd afgesloten werden veel vissers
werkloos en een aantal trok richting de
Heveafabrieken in de hoop hier een
nieuw bestaan op te bouwen.

Zo ook de familie Petersen. Dries was
toen ongeveer 18 jaar oud. Tot het
moment dat hij naar Heveadorp vertrok
heeft hij gevaren als visser. Hij kon zich
nog herinneren dat de familie op 26 mei
1929, om 11.00 uur met zijn familie in
Heveadorp aankwam. Het gezin kreeg
van de fabriek Tuinlaan 9 toegewezen.
Een rijtjeshuis met een rieten dak, op de
plaats waar nu een parkeerplaats is.

Dries zelf werkte zo'n twee jaar bij de
fabriek. Tijdens de crisisjaren werd hij
ontslagen, iets waar hij niet om kon
treuren. Als schipper had hij alrijd veel
vrijheid gekend. Nu hij was onrslagen
kon hij iets bedenken waarmee hij net
zoveel vrilheid zou hebben.

Het dorp was reeds voorzien van een
Slager (Baars) en een bakker, een
melkboer (Loor) en een kapper (Bos). In
Heveadorp was nog geen echte groen-
teboer gevestigd dus Dries besloot
groenteboer te worden, dit gebeurde
omstreeks 1932.

In 1936 trouwde Dries met ztin
buurmeis.je Sietske Boelens. Inmiddels
woonden zij op Middenlaan 36, waar zij
ook de winkel in de voorkamer hadden.
Daar in de crisisjaren veel huizen niet
goed te verhuren waren huurde Dries
ook Middenlaan 38. In deze woning
sloeg Dries 1000 kilo uien op die hij
ergens op de kop had kunnen tikken
(voor weinig). In 1938 keerden zijn
ouders, drie zussen en drie broers terug
naar Harderwijk. Dries ging eerst met de
bakfiets langs de deur, later tijdens de

oorlog kreeg hij zijn eerste paard met
een platte wagen.

Dries wist ons veel te vertellen over de

oorlogsperiode. HU was één van de
mensen die op de muur van de
Seelbeeckschool met zeer hardnekkige
verf de tekst "Oranje boven, Nederland
zal herrijzen" kalkte, tot grote ergernis
van onze Oosterburen. Dries zelf
ontsnapte zelf aan een razzia in Arnhem.
Toen de Duitsers hem naderden, wist hij
zich in een langs rijdende trouwkoets te
verstoppen door op de bodem te gaan
liggen tussen de benen van de bruid en
de bruidegom.

Voor iedere leeftild is er weer wat te doen. En ook dit iaar zullen wij weer een beroep
op u doen om bij een activiteit te riiden of te begeleiden. Zonder uw hulp zijn wij
nergens! Heel graag mogen wij u begroeten bij de activiteiten, zodat we er met z'n allen
weer een gezellig Hevea-jaar van kunnen maken.

Met vriendelilke groet, narlens de activiteitencommissie,
Jessica Janssen

HET JAARPROGRAMMA VAI{ I|/NI,

Het bewogen activiteitenjaar 1996 ligt weer
achter ons. Hopelijk heeft u net zo veel plezier
aan alle activiteiten beleefd als de commissie.

Een fris 1997 lacht ons nu toe en er zijn
weer volop plannen, zelfs al voor het
komend lustrumjaar. Mocht u ver-
frissende ideeën hebben voor activiteiten
in het dorp, plannen voor het lustrumjaar
of sponsor suggesties, dan zrjn die
uiteraard van harte welkom en kunt u
zich wenden tot een van de leden van de
commissie.

Zoals u ziet staat hieronder het kersverse
jaarprogramma van 1997 te "trappelen".

JAARPROGRAMMA 1997

Maand Activiteit LeeftUd

Naast de golden oldies zijn er ook
nieuwe prograrnma-onderdelen, zoals
schaatsen en zeilen. In verband met
organisatorische redenen treft u dit jaar
niet bij alle activiteiten een datum aan. U
ontvangt echter voor iedere activiteit
tijdig informatie in de brievenbus, zodat
u niks hoeft te missen. Een heel
verrassende datum is ditjaar zaÍerdag2l
juni. Zoals u ziet wordt op deze dag de
groenbeurs gecombineerd met het
dorpsfeest. De hele dag activiteiten, dat
beloofd wat te worden!

-8-
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Naast het venten van groente en liuit,
bezorgde Dries ook post en

telegrammen. Deze moest hij in Ooster-

beek ophalen om ze dan te bezorgen. De

groente haalde Dries uit Arnhem. Voor
tiuit trok Dries geregeld de Betuwe in.
Dir deed hii elke dag voordat hij langs de

deur ging.

Na de slag om Arnhem moest de hele

VeluWezoom evacueren en Dries vertrOk

naar Harderwijk. Hij bleef daar negen

maanden en werkte weer als schipper.
Na de oorlog kwam Dries als één van de

eersten terug en hij vond zijn huis in de

as, net als zoveel huizen in Heveadorp.
Hij betrok zijn latere woning aan de

Kerklaan in Doorwerth, deze woning
kreeg hij met hulp van meester van
Beek. Het huis werd voordien bewoond
door diens schoonmoeder maar deze

kwam na de evacuatie niet terug. Dries
haalde zijn gezin naar Doorwerth en

knapte het huis op met gevonden materi-
alen en wat hij later kreeg van de

noodhulp uit Hoogezand (de vorige
vestigingsplaats van de Heveafabriek).
Dries vond ook nog veel van zijn oude

spullen terug in huiskamers van anderen

maar bewijzen, dat het van hem was,

kon hij niet.

Zijn groente verkocht Dries eerst vanuit

het pand van Slagcr Baars aan de

Cardanuslaan (waar nu "Pas Sans

Fleurs" gevestigd is), die ook naar

Doorwerth was vertrokken. Later werd

de garage van Dries omgebouwd tot
groentenwinkel. Zijn vrouw runde de

winkel en Dries reed met zijn zoon en

paard en wagen langs de deur in
Heveadorp en nu ook in Doorwerth.

Aan de naoorlogse tijd denkt Dries met
veel plezier terug. Iedereen die Dries
nog kent weet dat hij altijd vrolijk was
en voor iedereen wel een woord.je over
had. Iedereen kon, zoals gebruikelijk in
die tiid, op de pof groente en fruit
kriigen. Dries heeft, op een rijksdaalder
na, altijd alles tot op de laatste cent
betaald gekregen. Hij was kind aan huis
bij velen in het dorp. De koffie stond
voor Dries altiid klaar ook al waren de
mensen niet thuis. In dat geval moest hU
ze wel zelf zetten.

Nellie in het weidje van Dries

Een ieder die aan Dries denkt zal zich
ook zijn laatste paard Nellie herinneren.
Nellie was zl1n zwarte paard en kon met
niemand opschieten, behalve met Dries.
Bij deze wil Dries her geruchr uit de
wereld helpen dat Nellie een deel van
zijn vinger had afgebeten (als wij als
kind vroegen hoe dat kwam zei Dries
altijd dat Nellie dat had gedaan en daar
zagen wij Nellie wel toe in staat). De

ware toedracht is dat Dries in de tijd dat
hU in de Heveafabriek werkte een
"bedrijltongeval " heefi gehad.

Nellie stond in de jaren 50 en 60 altild in
"het weidje van Dries" aan de huidige
Spechtlaan te Doorwerth. (Hier komt
dus de naam van het nog bestaande
trapveldje vandaan). Nellie had daar
soms geen zin in, brak dan uit en ging
aan de wandel in het toen nog
dunbevolkte Doorwerth of op de Duno.
Ook kwam het meerdere malen voor dat
Dries Nellie 's morgens niet meer op
hoefde te halen omdat ze zelf al naar de
Kerklaan was gelopen.

Dries op zijn dagelijkse route

Door de toenemende drukte en
vooruitgang moest Nellie omstreeks
1965 weg en ze werd na 14 jaar trouwe
dienst voor een groot bedrag verkocht
aan iemand aan de overkant van de Rijn.
Dries ging over op een modernere
motortraktie en bleef doorgaan met
venten in Heveadorp tot ongeveer
196911970. In Doorwerth bleef hrj dat
nog in enkele straten doen.

ln 19'13 stopte Dries op 62-jarige leeÍiijd
met zijn handel en genoot daarna en nu
nog steeds van zijn welverdiende rust

samen met zijn vrouw Sietske. Het was
hard werken maar wel plezierig, aldus
beiden.

Als laatste noot hoorden wij van Dries
nog een variant op de letters HEVEA:
Hier
Eindigt
Vriendschap
En
Alles

Voor ons schrijvers heeft Hevea een heel
andere betekenis.
Ramon Berlauwt
Peter Boltze

optr
n
ek

Weverstraat 13
6862 DJ Oosterbeek
Telefoon 026 - 333 35 35

Herenstraat 25
391 1 JB Rhenen
Telefoon A317 - 61 64 02
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Herstel Seelbeek en Bouwman-bouwplan

Per post werden wlj op de hoogte gebracht van het feit dat de gemeente

cle Seelbeek gaat opknappen en ons uitnodigt voor een bijeenkomst

waarin de plannen nader toegelicht worden.

Baby Bulletin

Wij leliciteren de Íamilie Thunnissen met de geboorte van hun zoon Aiiron

Wilt u uw geboortekaartje gepubliceerd zienT Zend dan het geboortekaartje naar het

redactieadre s met vermelding " publiceren " .

"Wij., dat zijn de bewoners van de

Beeklaan, Centrumlaan, Dunolaan,
Fonteinallee l, enz. enz. Kortom, alle
Heveanen. Liever bezorgt de gemeente

de typist van de brief kramP in de

vingers door hem alle straatnamen te

laten tikken, dan dat men de naam

Heveadorp in de mond neemt.

Ondanks alle vervuiling stroomt door de

Seelbeek zeer zuiver water, waar plant

en dier goed in gedijen. Door het

aanleggen van drie opvangbassins, wordt
voorkomen dat vervuild regenwater van

de straten in de Seelbeek terecht komt.
De vijvers worden schoongemaakt en

barrières in de beek worden zodanig
aangepast dat de waterdieren vrijer
kunnen rondzwemmen. Ook wordt de

watervoorziening van de volkstuinen
tussen Beeklaan en Valkenier verbeterd.

De intbrmatiebrjeenkomst,' georganiseerd

samen met de Groenclub, vindt plaats

maandag a.s. 17 februari, om 20.00
uur in de Ontmoetingskerk aan de

Bentincklaan in Doorwerth.
Medewerkers van de Sector Ruimte
zullen de Seelbeekplannen
verduidelijken. Op deze avond komen
bovendien de nieuwbouwplannen op het
terrein van Bouwman ter sprake. Daar
zullen twaalf "geschakelde villa's"
verrijzen, waarvan er op dit moment al
vier van verkocht zijn. De verkoop loopt
via Makelaardij Engelsing in

Oosterbeek. Gezien de prijs van de

huizen kunnen wij het oude mopje van

de "Sale-beek" weer van stal halen.

Bent u geïnteresseerd in uw dorp en

leefomgeving, dan hoop ik u op deze

interessante avond te mogen begroeten.

Jorien Joustra

]

wijnadviseurs. wijncommissionairo - wijnimporteure

6862 OA Oosteóeek
teleÍoon
026 - 333 68 38

l1'3'."à.. uo u,

Wij geven u, desgewenst, graag een
persoonlijk advies. Daarbij houden wij

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

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

Het hlht zo geuoon
maar het u heel bijzoruln

ons )e bindje
het hlqft een hLein wondr.

\l 11 i,irulrn het ftjn lc u;ebn
tt annt't't l b*rhutt nil ntnsy't ht»nl ilrn.

ll'i1 zgn dolgeluhÀio met de eeboorte

t.)an onz( zoon en brur

Aciron
Ariron Nicolai

12 decernber 1996

Bert, Adeline, Naomi en Brant Thunnissen
ir. Munlulaan )9

6865 TC Hateadorp
fcb.foon 026 - )))2890

-14-
- 15-



pe Boekbabbel, 
of: is gr l10g iets leuks re tezeni

Dit is de eerste Boekbabbel van 1997. Een jaar dat begonnen is met kou,
ijs, sneeuw en de 15" Elfstedentocht. De medewerkers van de bibliotheek
wensen alle lezers van 't Heveaantje een gelukkig en gezond
jaar toe. In de bibliotheek is het jaar 1997 uitgeroepen tot het

JAAR VAN HET

Met boeken kun je reizen
maken in je hoofd. Met dit idee
is een tentoonstelling gemaakt
die vanaf 15 januari tot l0
Íèbruari in de bibliotheek van
Doorwerth te zien is.
Levensgrote boeken met allerlei luikjes
en spannende doorkijkjes. Kom naar de

bibliotheek en ga op reis in je slaap, of
maak een sprookjesreis. Via de
levensgrote boeken kun je kermis maken
met Vrouw Holle, Niels Holgerson en
Alice in Wonderland. Het geheel is zeer
kleurrijk.

1 februari gaat de Nationale Kinderjury
weer van start. Alle kinderen in
Nederland die van lezen houden kunnen
hieraan deelnemen. Formulieren
hiervoor liggen in de bibliotheek.
Kinderen kunnen hun top-5 uitbrengen
van de mooiste boeken die in 1996 zijn
verschenen (herkenbaar aan een sticker).
Voor alle deelnemers is er een klein
presentje.

Hieronder volgen een aantal leestips.
Hiervoor heb ik een keuze gemaakt uit
de nieuwe jeugdboeken van de
bibliotheek.

EIZEN.

I van Loon - Een spook in de
(AA-boek Avi 4)

it is een boek over Sam (Samanta)
Schoffel Meester-speurder. Zij
vindt dingen terug. Zij vangt

boeven, want zlj is een meester-
speurder. Maar zij vangt geen spoken,
want daar gelooft zij niet in.
Tenminste....

Joost ziet spierwit. Hij vertelt aan Sam
dat er een spook op school is. "Flauwe
grap, Joost. Spoken bestaan niet", zegt
sam. Maar Joost meent het echt. sam
moet dat spook gaan vangen. Ze is niet
voor niks Meester-speurder.

Mensje van Keulen - Pas op yoor Bez
(A-boek)

De duivel moest bij zijn grootmoeder
komen. "Wat is er Bez, zei hij. "Je moet
wat voor me doen", zei ze, "want ik
verveel me" . "Zal ik het bij de mensen
insecten laten regenen? Of inkt op het
schone wasgoed? Of hagelstenen zo
groot als komkommers?" Bez schudde
haar hootd. "Nee, die grappen ken ik
ondertussen wel. Ik heb zin in een braaf

- l6-
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kind. " En dan verzirmen Bez en haar
kleinkind een list om een heel braaf kind
te vangen. Een kind zo braaf daÍ ze

heerlijk kunnen gruwen...

Rindert Kromhout - De wraak van
Ellie en Nellie (A-boek)

De gemene tweelingzusjes Ellie en
Nellie (bekend van het boek Erge Ellie
en Nare Nellie) pesten altijd andere
kinderen. Daarom zitten ze nu

opgesloten. Om wraak te nemen
bedenken ze een slim plan. Vanaf ca. 8
jaar.

Lees - Lees dit niet!

Griezelige verhalen van I I bekende
schrijvers uit de hele wereld. Vanaf ca.
I I jaar.

Joyce Hansen - Verraden en verkocht
(C-boek)

In West Afrika worden rond 1800 grote
gebieden door slavenhandelaren onveilig
gemaakt. Voortdurend worden er dorpen
uitgekamd op zoek naar mensen die op
plantages of boerderijen aan het werk
gezet kunnen worden. Als vee worden
de nieuwe slaven per schip naar vooral
Amerika vervoerd, om daar aan de

hoogste bieder te worden verkocht. De
berichten over de gruwelen van de
slavenhandel bereiken ook de starnrnen

die verder landinwaarts wonen en
gaandeweg wordt iedereen zich bewust
van de dreiging.

Kofi is de zoon van een stamhoofd. Met
zijn vader, zijn broers en een groot
aantal andere familieleden gaat hrj op
een dag naar een groot feest dat ter ere
van de koning wordt gegeven. KoÍi kan

zich niet voorstellen dat er werkelijk
onraad dreigt. Pas als de hoofdbediende
van KoÍi's vader zljn meester op
ongeruste toon verzoekt het feest te
verlaten, begint het tot Kofi door te
dringen dat ze daadwerkelijk in gevaar
zijn. Gehaast vertrekken Kofi's vader en
twee broers met de bediende, die hen in
veiligheid zal brengen. Als ze weg zijn,
ontdekt Kofi waar het echte gevaar
vandaan komt. Hij gaat hen achterna om
hen te waarschuwen, maar Kofi's vader
en zijn broers zijn verdwenen...

Marita De Sterck - Zoé zwijgt (C-boek)

Zoë zwíjgt. Een uur lang. Hoe boos haar
vader ook is,-hoe hard hij ook tekeer
gaat, omdat ze niet om middernacht
maar twee uur later thuis kwam. Wat
kan ze hem zeggen? Dat het een rotfuif
was? Dat hd er was, Marijn? Dat er iets
moois was gegroeid tussen hen, maar dat
hij nu de koude kikker speelde? En dat
zlj, Zoë zweeg. De hele avond. Tot het
te laat was. Voorgoed te laat. Of niet?
Zoë zwljgt, wat haar vader ook zegÍ. Ze
kan niet tegen haar verlies. Ze raakt niet
uit haar woorden. Maar in haar hoofd
praaÍ ze, als een gek. Tegen Marijn, die
ze nu al mist. En tegen haar vader, die
ze kan missen als de pest. Of niet?

Hans Hagen - Kwaad bloed (C-boek)

Kwaad bloed is het derde boek over
Yarim, de jongen die de hoofdrol speelt
in Het Gouden Oog (Zilveren griffel) en

De weg van de wind (Ylag en Wimpel).
In deze novelle laat Hans Hagen zien hoe
de scheppingsmythe deel uitmaakte van
het dagelijks leven van de oude
Sumeriërs.
Op de avond dat Soernat zenuwachtig de
geboorte van zijn eerste kind afwacht,



huilt en giert de wind door dc stad Kish.
Maar in de paleiszaal is het doodstil.
Alle ogen zijn gericht op Nanshe, de
verteller en Yarim die hem begeleidt op
zrjn harp. "We doen het Enurna Elisj",
zegt Nanshe. "We vertellen over het
begin van de wereld, over de geboorte.
Want dat is wat Soernat bezighoudt. "

Dat was het weer voor deze Boekbabbel.
Alle boeken besproken in deze
Boekbabbel doen mee in de Kinderjury
1997. Tot ziens
Doorwerth.

Jeanne Wijgerde

in bibliotheek

Tip voor een kindewerjaardag:

MidgetgolfpaÍk "Duno ".

tJTist u dat in Doorwenh een mooie midget-

golfbaan ligt. Oud en jong krn daar

ontspannen een rondje golfen. Onze baan

ligt aan de §fl.A. Scholtenlaan, nabij het
sportcomplex "De W'aayenberg" en is ook
toegankelijk voor niet-leden. Orze baan

heeft een ruim teras, waar u na de

irspanning een lekker kopje kofie,
frisdrank of een ijsje kunt nunigen.

Toegangsprijzen:

Eén ronde voor kinderen t,/m tZ jnrn2,SO
Eén ronde voor volwassenen [ 3,50

Aansluitende ronden E 1,- korting.

Openinptijden:
April woensdag, zarcrdag en zondag 13.30 -

18.00 uur
Mei fuelijks 13.30 - 18.00 uw
Juni, Juli en Augusus d"C.lijkr 13.30 21
uur
September dageliil§ 13.30 uur -18.00 uur

Groepen vanaf 10 personen genieten

reducde en kunnen ook een afspraak buiten
de genoemde openingsti.iden maken.

inlichtingen kunt u aan de baan of tele
fonisch k ijg.n. Telefoonnummer: A6 -

3342t88 ft.9.9. 0317 - 410725)

SJ. Kopjar»en,
voorzitterM.G.V. Duno

V.O.F. VERHOLT

HOUTBLOKKEN
voor open haard

of kachel

HOOI en SïRO

CONSUMPT!E
AARDAPPELEN
diverse soorten
ook voor opslag

Jhr. Nedermeijer van Rosenthalweg 8'l
Oosterbeek Tel. 026-3334448

- l8- - l9-

Resto recensie

Een avond in Wiinfort lrnt is anders dan
anders. Achter de robuuste muren van de
vesting, die ooit opgericht werd om de
Franse dreiging af te wenden, schuilt een
bijzondere eet- en feestgelegenheid. Het
Wijnfort werd in de jaren 1800 - 1862
gebouwd langs de rivier de Waal, net
buiten het dorp [rnt.
In het Wijnfort worden diners gehouden en
feesten gegeven voor gezelschappen van 20
tot 800 man. Het is een geliefde plek voor
personeelsfeesten. Daar kende ik het ook
van. Op zondagen is het echter geopend
voor de individuele gast, die er tussen elf
en vier terecht kan. Een wisselende
zondagavond per maand kan er ook 's
avonds à la carte gedineerd worden.

Deze dinsdagavond in oktober vervoegt
een klein, internationaal gezelschap zich bij
de poort. Wij worden feestelijk onwangen
met een glas Kir, onze jassen worden
keurig voor ons weggehangen en daarna
gaat het richting één van de "tapas"-bars,
die in de gemetselde bakstenen gewelven
ingericht zijn. Tapas zijn kleine hapjes uit
de Spaanse en Portugese keuken. Mijn
favoriet is het warme stokbrood met
tapenade, een soort olijvenpasta.

Na een kleine rondleiding door het fort,
waar de geschutskoepels nog in volle glorie
aanwezig zijn, is het tijd voor het diner. In
een andere gewelfde ruimte staat een
feestelijk gedekte tafel klaar en twee
Portugese barden verzorgen de muzikale

ln deze rubriek worden restaurants besproken die door
redactieleden met een bezoek zrJÍr vereerd. Helaas
dienen redactieleden wel zelf de rekening te betalen.

omlijsting. Het voorgerecht is vis: kleine
en grote garnalen op een bedje van sla, met
een heerlijk sausje. Dan volgt het
hoofdgerecht, wild. Een keur van groentes

en aardappeltjes wordt hierbij geserveerd.

De wijn vloeit natuurlijk rijkelijk en de

sfeer is geanimeerd. Als toetje krijgen wij
gemarineerde vijgen met ijs. Ook dit
gerecht ziet er feestelijk uit en smaakt
vemrkkelijk.

Voor de kofhe met een likeurtje
verplaatsen wij ors (met enige moeite)
weer richting bar. Voor Griek, Belg,
Duitser, Brit, Italiaan en Nederlander is dit
een geslaagde avond. Niet alleen door de

kwaliteit van het genoten eten, maar ook
door de vriendeliike sfeer die in dit
oorspronkelijk zo krijgszuchtige Wijnfort
knt heerst.

Als afscheidspresentje ontvangt iedereen
een fles wUn. Op het etiket het embleem
van de conferentie waarvoor (tenminste de

helft van) het gezelschap bij elkaar was.
Ook daar kan in Wijnfort lrnt voor
gezorgd worden.

Mocht u er eens op een zondag willen eten,
reken dan op een bedrag van rond de

"f 100,: p.p., inclusief aperitief, wijn en de

fraaie klanken van de Portugese zangers.

Jorien Joustra



Voederplan§es

Op zaterdag 16 november arriveerden
vanaf l0:00 de eerste deelnemers,
gewapend met hamcr, nijptang en
schroevendraaier. Na een uitvoerige
uitleg door Mark van Buuren gingen de
timmerlieden van heel jong tot oud aan
de slag. Het getimmer vanuit "souterrain
Koppeschaar" was tot ver in Heveadorp
te horen.

In totaal zljn 15 voederplanken in elkaar
gezet en geschilderd.

Op 16 november

groenclub rr

maken".

organiseerde de

voederplankjes

De ca. 25 deelnemers konden onder het
genot van koÍïe, limonade en koek,
pinda's rijgen en "effe bijkletsen".

Dankzij de strenge vorst werd door de
gevederde vrienden dankbaar gebruik
gemaakt van onze "kunstwerken".
Groenclub bedankt voor het organiseren
van deze leuke, "broodnodige"
bijeenkomst.

De lieftallige echtgenote van een der
redactieleden.

-20- -21-

9' ALV Bewonersvereniging: nuttig, gezellig en leerzaam

De algemene ledenvergadering, die op 30 januari jl. gehouden werd, was
niet alleen informatief, maar bovenal gezellig.

Voorzitter Jaap Bunschoten gaf op
plezierige wijze tekst en uitleg bij de
agendapunten, bijgestaan door
penningmeester Teije Koning en
vertegenwoordigers van de commissies.

Terugkijkend over het afgelopen jaar,
was de conclusie dat het goed gaat met
de bewonersvereniging, dus met de
bewoners. De inzet van de
aktiviteitencommissie, kaartcommissie
en de groenclub zorgden voor veel
vertier, leidend tot onder meer een
denderend dorpsfeest, trotse
kaartkampioenen en zelfgetimmerde
voederplankjes voor vogels. Dat dat in
de smaak viel in Heveadorp blijkt uit de
steeds stijgende deelname per
georganiseerd evenement. De
verkeerscommissie houdt als
gewaardeerde gesprekspartner van de
gemeente de vinger aan de pols omtrent
verkeerszaken. De WBR-commissie (die
de belangen van de huurders behartigt)
heeft ook afgelopen jaar kunnen
bewerkstelligen dat WoningBeheer
Renkum minpuntjes wat betreft het
onderhoud aan huizen en parkeerplaatsen
herstelde.

De rol van het bestuur is een initiërende
en waar nodig sturende. Alle geldzaken
die met bewonersvereniging en
commissies samenhangen, lopen via de
penningmeester. Deze regelt ook dat de
gemeentelijke subsidies binnen komen,
die van levensbelang zijn voor de
uitvoering van het scala aan activiteiten
dat ons, Heveanen, meestal gratis
aangeboden wordt.

Punt van zorg is dat een deel van de
srrbsidie per 1999 vervalt, en voor een
ander deel per diezelfde datum een
praktisch gehalveerd budget beschikbaar
is. Vooralsnog wordt de contributie niet
verhoogd. Duidelijk is wel dat er op

termijn andere inkomstenbronnen nodig
zullen zijn.

Met lovende woorden, zoenen en een
discreet verpakte fles werd afscheid
genomen van secretaris Miriam Engelen.
Voorzitter Jaap Bunschoten prees haar
welgemeend voor haar grote inzet en
dankl.e haar voor de voortreffelijke wijze
waarop zij zich van haar tijdverslindende
taak had gekweten. Bestuursleden
Michel Koppeschaar en Coby van der
Molen werden herkozen, en als
secretaris ad interim, voor de periode
van een jaar, werd ondergetekende
benoemd.

Na de pauze volgde de presentatie over
bijen door Ron van Muilekom. Hij liet
ons een korte film zien, waarin ons een
blik gegund werd in de bijenkorf en ons
de verschillen tussen voedsters,
werkbijen, darren en koninginnen
duidelijk gemaakt werden. Vooral het
fenomeen "darrenslacht" was
fascinerend. Elk iaar in augustus worden
de darren (de mannetjes) door de
vrouwtjesbijen de korf uitgewerkt en
komen ze jammerlijk om. Ze zijn dan
niet meer nodig aangezien er op dat
tijdstip voldoende nieuwe koninginnen
en jonge bijen in het volk zijn. De film
riep zoveel reacties op, dat men al snel
btj de tafel met honingraten,
koninginnekasten en bijenkorven stond
om dat alles met eigen ogen te
aanschouwen.

Napratend met een glas wijn en een
lekker hapje waren de aanwezigen het
volledig met elkaar eens: de algemene
ledenvergadering is nuttig, gezellig en
leerzaam.

Komt u volgend jaar ook?

Jorien Joustra



Levensmiddelenbedrijí

J.H. JOOSTEN

Middenlaan g

HEVEADORP-DOORWERTH

Iglo Diepvries

Tabaks artikelen

Drogisterij

Poly Haar cosmetica

Elnet Ilairspray

wij bezorgen ook aan huis
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Zaden- en Tu i n bouw bedri i í
tel. zrsr- groeneweg 76 - 80 - renkuin
0ep0tr J.W. y. Ueldhuize n

Ce ntrum laan 5
HEUEADÍINP

Enige autenthieke advertenties uit het "bazar"krantje van de Heveafanfare ,,Kunst Na
Arbeid" @C'jaren)

)1

Uit de kiekjes-trommel

ZichÍ op de benedenfabriek vanafde kruising Dunolaan/Beeklaan.

Met dank aan Ramon Berlauwt voor het beschikbaar stellen van defoto's

uit "Arnhem en ve VVV l9l9).
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De drie seizoenen

Het is zomer 1996. Vanaf het bankje in de zon tuur ik door mijn
oogharen naar mrjn kinderen. De jongste schatert van plezier, al
schommelend op de wip-kip. De oudste amuseert zich kostelijk op de
glrybaan en in het speelhuisje, samen met zijn kleutervriendjes en -
vriendinnedes.

Het is herfst 1996. Schoonmaakactie op
het Heveaveld. Druilerig weer. Voor een
Mars zet het handjevol oudere kinderen
dat er speelt, zich in beweging om
snoeppapiertjes, ijsstokjes en overige
troep te verzamelen, samen met twee
moeders.

Het is winter 1997. Stralende zon. Vanaf
het bankje ktjk ik naar de houten
omheiningen die kapot getrapt zijn. Naar
het speelhuisje, waarin een bankje met
een mes zo toegetakeld is, dat die bijna
in tweeën ligt. Ik zie de misvormde
taxushaag, waaruit stukken ijzerdraad
steken. De paaltjes, waaraan het draad
ter bescherming van de haag aan
vastgezet was, zijn verdwenen. Ik zie de
klolLenstoel, omringd door platgereden

rododendrons. De hondendrol, middenin
het zand onder het speelfort. En de
rotzooi op de grond. Mijn kinderen deert
het niet, die zijn nog te klein.
Maar ik denk:

Ouders,
Leer toch je kinderen de waarde van
hetgeen ons omringt.
Breng ze respect bij voor zichzelf en
voor anderen.
Alleen dan zal dit bijzondere plekje een
bron van vreugde kunnen blijven voor
alle Heveaanse kinderen.

Jorien Joustra

GERMA MODE

BRENGT DE MODE OOK BlJ U THUIS
vttlltcftíTlt ta 'oe vEfno.
t or^rrL^All Í/r, ooomrcrru Tmm gt|ttrtla, 0mtrTELEf( OX Oza-irr/Irlt!
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