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Hebt u ons'gemist? Getroffèn door de Wet van Murphy
Heveaantje niet verschenen.
Wrj gatm hier geen gewoonte van maken!
In dit nummer vindt u, zoals u van ons gewend bent,
veel lezenswaardigs. Onder nreer wordt een idee voor
een nieuwe rubriek gelanceerd: "HD, de nieuwe realiry
column van 't Heveaantje". Daar hebben wij uw inbreng
bij nodig. Laat u inspireren door dagelijks (on-)genoegen
en klim in de pen. Wij publiceren het graag.
Als nieuw redactielid begroeten wij Anneke I-eenhouts.
Afscheid nemen wij v;ur Richard van Oosrerwijk en,
voor de duur van een jaiu, van Maarten Meijer Cluwen.
Beiden leggen zich, naast hun baan, toe op een veeleisende studie. Succes!

is het juninummer van 't

Jorien Joustra
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Autocentrum BoekhorsÍ: het effecl van vakwcrk
Een nieuwe jachtopzichtcr in Heveadorp
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Het volgende Heveaantje verschijnt 29 november 1997, de
sluitingsdatum voor inleveren van kopij is:
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Van de bewonersverenlgmg

wonen kunnen zich nog herinneren dat we voor een
kwartje een emmer pens konden halen voor de hond bij

in het dammetje dat het bekken van de beek scheidt en nu loopt het water van de beck
door zo'n gat in het bekken en een meter verder er weer uit. t{et bekken zelf is eerr
Sroot gat waarvan de afzetting direkt na het in actie komen van cle graafmachine
grondig werd vemield. Dit is nog steeds niet hersteld en nu zie je ook regelmatig
de
jeugd daar allerlei dingen doen waarvoor het bekken waarschijntlf
niet is aangeligd.
ook het trottoir is grondig in de vernieling geholpen en bhjfr ook rnru. zo liggen. Al
met al wordt het er rondom ons mooie dorp niet mooier op. Het lijkt er op dat
niemand daarvoor verantwoordelijk is en dat het dus zo maar moet blijven liggen.

wat toen het slachthuis was) werd de grond minstens een
meter of drie cliep orngewoeld om alle ongerechtigheden
boven te halen. Na egalisatie werden er weer diepe

Heb

Heb je ook al

eens een blik geworpen op wat straks het
plan "Valkenier" gaat worden?? Ik heb nooit geweten dat
het bouwklaar maken van een stukje terrein zo veel

voeten in de aarde heeft. Na de sloop van de "Bouwmangebouwen" (diegenen die al wat langer in Heveadorp

voor de riolering. Toen

die
gleuven gegraven
kabelen
electriciteit
nu
voor
gegraven
dichtgemaakt waren werden er weer gleuven
TV. Nadat het terrein geegaliseerd was werd met de bouw van de eerste huizen
begonnen. Er blijven nog een paar bergen met (vervuilde????) grond liggen en ik vraag
me af of toekomstige bewoners in augustus 1998 hun nieuwe bewoning op die lokatie

zullen kunnen betrekken.

bij. Maar wat heet schoon? De hele gang van zaken
vind ik goed waardeloos. BU de bronnen (er zijn er meerdere) ziin poelen
schoongemaakt en het daaruit afkomstige slib is in het aanliggende bos gedeponeerd.
Onze Seelbeek lag er weer schoon

Tot zover niets aan de hand. Maar dat daarbij van alles en nog wat kapotgereden moet
worden begrijp ik niet. Schuin tegenover de Middenlaan is een graafmachine dwars
door de afzetting gereden die daardoor is vernield. In het ontstane gat is een bordje
geplaatst met de texr Verboden Toegang. Het daarachter opgeslagen slib is afgezet met
àuiA"tilt zichtbare rood/witte banden die uitnodigend zeggen "kom er maar in". Denkt
men nu echt dat een groot gat met een bord eenieder zal beletten in die bagger te gaan
wroeten? De graafmachine die aan het eind van de klus een halve meter in de modder
stond is via de wal dwars over een afwateringsput naar de Seelbeekweg gekropen,
onderweg zich niets aantrekkend van de een tijd geleden aangelegde afwateringspuf met

de bijbehorende goot, die dan ook behoorlijk werden beschadigd. Bovenaan de
Seelbeekweg en onderaan bij de kruising Oude Oosterbeekseweg is ook al weer een
graafmachine bezig geweest. De bomen die daar stonden moesten het loodje leggen en
vervolgens is de puinhoop dic daar lag opgeruimd. Ik meen me te herinneren dat er een
plan was dat voorzag in cle aanlcg van een tlrietal verzamelbekkens bedoeld om
regenwater te laten bezinken zodat clat zonder straatvuil in de Seelbeek kon over lopen.
Van de geplande bekkens boven aan «le Seelbcekwcg is alleen een vernield stuk grond
te zien, van het bekken on«ler aan de Oucle Oosterbcekse weg is nog niets te zien. Een
wat te <ienken van het bekken bij «le ingang van Heveadorp? Je zou toch mogen
veronderstellen dar een bekken de mogelijkheid in zich rnoet hebben om water op te
vangen en te laten bezinken. Na de eerste beste regenbui ontstonden er een paar gaten

Voorwaar een slechte zaakllt

je ook in de eerste helft van mei

een wandeling over de Duno gemaakt? ook
genoten van de prachtige kleuren van de Azalea Mollis? Ik heb er een tweetal foto,s
van gemaakt en vind het jammer dat die niet in kleur kunnen worden afgedrukt in het
Heveaantje. Dat de natuur om ons prachtig gelegen dorp alleszins de moeite waard is
om je druk over te maken zullen de meeste Heveanen willen beamen. Des te jammer is
het dat er telkenmale weer acties nodig zijn om de omgeving schoon te houden. De
groenclub kan er van mee praten! Inmiddels is het blik al weer opgelopen tor toraal
7lg
stuks(!!!) Moet je eens voorstellen dat je een bult met 718 blikjes op de oprijlaan van
de Duno legt tussen de bloeiende Azalea MollislMk denk dar over het algemeen het
blik wordt weggeworpen door passanten en vind het jammer dar je die niet kunt

bereiken.

Dat vandalisme hand over hand toeneemt in Heveadolp wordt ook steeds duidelijker.
Tegenwoordig worden al opgeschoten jongens gesignaleerd die door middel van her
gooien met grote keien proberen onze klok te laten luiden. Dat gaat net zo lang goed

tot die het loodje legt en dan heeft men zijn doel bereikt. Het plaatj.

*uurop

wetenswaardigheden over de klok wordt vermeld zal ook zijn langste tijd wel gehaà
hebben (??). Nu de scherpe kanten van de betonranden zijn afgeslepen leverr dit wat
minder kans op letsel op. Het heeft even geduurd maar nu staat de klok er bij zoals dat
van het begin de bedoeling is geweesr. Tegen beter weten in (?) hoop ik toch dar we er
nog lang tegen aan mogen kijken.

Het bestuur is onlangs op het gemeentehuis aanwezig geweest ter bespreking van de
subsidie. De gemeente wordt door het rijk gekort in de bijdragen en dientengevolge
heeft de politiek besloten dat het mes maar in de subsidies moet. We hebben pioUeren
duidelijk te maken dat we in Heveadorp veel activiteiren kunnen realiseren dank zrj de
subsidies die we van de gemeente ontvangen en we reken er op dat de gemeente van
mening is dat de voortgang van de activiteiten ook in de toekonst gewaarborgd dient te
worden.

Onlangs ben ik aanwezig geweest bij een vergadering van de acliviteitencommissie. De
sfeer was prima maar dat is dan ook noodzakelijk. Vooral als je ziet wat daar allemaal

.,

l-

voor werk wor(lt verz.ct om (le activiteiten die voorliggcn te organisercn. Pctjc a[ voor
het vele werk wat daar in een uitstekende samenwerking wordt verzetl
De vakanties z.ijn weer achter de rug en de scholen zijn weer begonnen. Ook zullen er
weer activiteiten worden ontwikkeld door de clubs van de bewonersvereniging. Ik wens
icdereen die zich daarvoor inzet veel inspiratie en succes toe!!

Autocentrum
PETER B0EKH0RST v.o.f.

Jaap.

Aanleg rotonde
Autoschade en onderhoudsbedrijÍ
tevens levering van nieuwe- en
gebruikte auto's

De Verkeerscommissie laat ons wctcn dat dc rotonde op het kruispunt van de Van der
Molenallee/Ss5ilrrlck'ws1' clit na.iaar zal worden aangelegd. De commissie heeft de
gemeente verzocht tegelrikertild de reconstructie van het kruispunt Seelbeekweg/Oude
Oosterbeekseweg ter hand te nemen.

B0u

Ineke van Rheenen ex-Groencluh

Tel: 026 - 33 404 69

b.g.g.:03í8 -

llet blijkt dat veel mensen nog niet weten dat Ineke van Rheenen niet langer in de
Groenclub zit. I{oewel Ineke groen Heveadorp een warm hart blijft toedragen, vraagt
ziy u via dit Heveaantje om uw Groenclubvragen in 't vervolg aan de Groenclubleden te
stellen.

5l

o0 1í

KUngelboekseweg 54 b

Fax: 026 - 33 4 100í

6862 VT Oosterbeok

Auiotol: 06-52943100

Wij zijn gespecialiseerd In alle soorten autoschadeherstellingen. Hierbij maken wij gebruik van een spuiUdroog-

Geen uitstap Leemkuil
Wat waren we teleurgesteld dat het uitstapje naar de Leemkuil niet doorging op 3 mei.
Van de activitcitcncornmissie kregen we schriftelijk te horen dat er te weinig rij-ouders
warcn en dus de ac(iviteit niet cloor kon gaan. Er waren 3 auto's beschikbaar op 22
kincleren! Wij waren één van de drie die zouden rijden. Wij rijden altijd mee naar de
activiteiten die voor dc kinrlercn georganiseerd worden. Bii deze ook rniln lofuitingen
voor de activitcitencomrnissic rlic 't elk.jaar regelt dat de kindcren naar het zwembad
kunnen, gaan bowlen, schaatscn, n()em lnaar op.
Vol enthousiasme warcn onzc kirrdcrcn nu dus wcer aangcmeld voor de hartstikke
leuke uitstap naar de Lecrnkrril lVorigjaar rcgendc hct, nu was het heerlijk geweest)
Vanaf het in de brievenbus vallcn van dc activiteiten-in[o vcrheugden de kinderen zich

op deze uitstap. Nu zijn zi.i de dupc. De inzet van de aktviteitencommissie en

cabine en Sikkens autolakken. Alle kleuren worden door
ons zelf gemaakt. Bij reparatie gratis leenauto en teruggaaf van eigen risico bij eigen schuld.

$t\

van

diegenen die wel wilden riidcn wordt trestraft.

Ik hoop dat de uitstap naar [)c l.ccmkuil tle volgende keer wel door kan gaan en dan
rnet veel aanbiedingen om tc ri.idcn.

Anja Maussart
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flD, de nieuwe reality column van 't

Heveaande

Weien

(ioede ideeën verdienen navolging! 't Heveaantje wil graag op bescheiden schaal een
I.leveaanse versie van de succesvolle rubriek NL uit de Volkskrant realiseren. Hierin
d«ren lezers verslag van hun huiseliik leven. Wat is huiseli.jk leven? Welnu, alles wat je
zoal in het huiseliik leven overkomt. Van een clagtrip naar de Super tot het mierennest
onder "le bed.
I-ezers worden verzocht hun biizondere, blijde, droeve, grote en kleine gebeurtenissen
ilt te lcvcren hij de redactie.

op schrift tc stellen en

en vellen von bomen

.
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Sierbestroting

.

Baby Bulletin
wii

feliciteren de familie Fransen mer de geboorte van hun dochter willemijn.

È.
Wij zijn heel blij met de geboorte
van onze dclclrter

Willemijn Elisabeth
13 Juli 1997

vereniging
van hoveniers en

Wilrna van der Bruggen
Peter Fransen
lr. Munlerlaan 19
6865TC HEVEADOI]P

groen voorzi

wih u uu, geboortekaortje gepuhliceerd zien? Zend dan het geboortekaartie naor het
reclactieadres met yernrelding "publiceren".
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Heveaanse Zaken
wij niet uitgeschreven; Heveadorp staat echt bol van de ondernemers.
Dcze keer een gesprek met Jos Mud over ziln bedrijf Direct Result
Voorlopig raken

Naast zijn part-time baan als manager bij een grote verzekeringsmaatschappij, houdt
Jos Mud zich al vijf jaar bezig met zijn eigen bedrijf. Vanuir zijn kantoor in zijn huis
aart Huis ter Aa adviseert Jos het bedrijfsleven op het gebied van (direct) marketing én
houdt hij z.ich bezig met de verhuur en verkoopbemiddeling van ,,tweede huizen" in

Frankrijk. Nu de

vakantieti

jtl weer

gespreksonderwerp op de avond die

aanbreekt

is vooral dat laatste het

ik in huize Mud doorbracht.

Jos' activiteiten in Frankrijk komen voort uit een jarenlang gekoesterde wens ooit een
eigen huis in dat zonnige land te bezitten. Zo eenvoudig is het echter niet om het juiste
stckje te vinden en om dat dan ook (e kunnen kopen. In Frankrijk mag alleen de
verkoper een makelaar in de arm nemen, de koper niet. En dat is lastig als je in

Nederland woont.

De regio waar Jos het droomhuis voor zljn gezin (echtgenote en vier kinderen)
uiteindelijk bemachtigde, Iigt in zuidwest Frankrijk, in de driehoek Carcassonne,
Narbonne, Beziers, vlakbij het dorpje Saint Chinian. "Een prachtige streek. Je vindt er
ntst, ruimte, schitterende natuur en interessante steden", vertelt Jos" Het is echter wel
1300 kilometer van Heveadorp verwijderd. "'s Nachts rijden", zegt Jos, ',dan ben je er
in ongeveer elf uur".
Door de jaren heen bouwde Jos in dat stukje Frankrijk een netwerk van relaties op.
Ook ontmoette hij er zijn huidige zakenpartner, met wie hij zijn Franse huizenproject
runt. Direct Result bemiddelt bij de aankoop, bouw en verhuur van vakantiehuizen. Het
bedrijf heeft inmiddels zo'n 60 huizen in zijn pakket. Ook voor Nederlanders die in die
streek een lapje grond zoeken om een huis op te bouwen, staat Direct Result paraat.
Direct Result vervult als het ware de rol van makelaar voor de potentiële koper en staat
hem

bij met advies op fiscaal

en

juridisch gebied.

Daarnaast regelen Jos en ziin compaan zaken als financiering, verzekeringen en de
benodigde aansluitingen op nutsvoorzieningen. Zelfs voor het openen van een Franse
bankrekening kun je bij hen rerechr. "Een huis in Frankrijk is een prima belegging. De
kans op waardestijging is zeer reëel, en de huuropbrengsten kunnen hoger zijn dan de
financieringslasten.

I\ltcntiële kopers doen er goed aan een adviseur in te schakelen. "De Frlnse wctten
zijn ondoorgrondelijk", zegr Jos. "Zo is her bijvoorbeeld mogelijk dat je bry de noraris
zit om de koopakte te laten passeren, en dan blijkr het departement (zeg maar de
Provincie J.J.) het bezit onder je neus weg te kapen. Dat is volkomen legaal, omdat
zowel de gemeente als het departement altijd het eerste rechr van koop hebben. Dir kan
ie overkomen als er bijvoorbeeld op termijn een weg gepland is door je toekomstige
bezit, waar jij als Nederlandse koper nier van op de hoogte bent, of als cle prijs op de
verkoopakte erg laag is doordat er veel geld "onder de tafel door" geschoven wordt.

Wij zorgen eryoor dat men weet waar men aan begint,

«lat alle voetangels en klemmen

in beeld zijn gebracht en dat men niet voor onaangename verrassingen komt te staan."
Dat zwarte geld interesseert mij. Jos doet daar niet geheimzinnig over. "ln Frankrijk is
veel mogelijk. Maar wij zien het als onze taak om mensen te behoeden voor
misstappen. Alle consequenries worden goed doorgesproken", zegt Jos. Dan pakt hij er
een goede fles wijn bij, uit Saint Chinian natuurlijk, enztjn presentariemap met huizen.
Watertandend bekijk ik de foto's. Bijna elk huis heeft een zwembad, en stuk voor stuk
z.ijn ze gelegen in een prachtige heuvelachtige omgeving. De huurprijzen vallen mee.
Vanaf zo'n f 450 per week heb je buiten het hoogseizoen een week lang de beschikking
over een comfortabel huis. In het hoogseizoen liggen de prijzen een stuk hoger. Dan
tikt het verschil tussen wel of geen zwembad bij het huis behoorlijk aan. Met zwembad
ben je dan rond de f 1700 kwijt, zonder ligt dat rond de f 800.
De koopprijzen liggen beduidend lager dan in Nederland. Toegegeven, voor een beerje
huis met drie slaapkamers, gelegen in een dorpskern ben je rond de ton kwijt. Nou niet
een bedrag wat je zomaar even ophoest. Maar als je dat pand verhuurt ben je in een
aantal jaren uit de kosten.

Bij grondprijzen vanaf f 40 per vierkante meter droom ik weg en zie ik me daar al
wonen. Maar voorlopig lijkt het mij reëler de werkelijkheid onder ogen re zien. Een
huis in Frankrijk huren is haalbaar. Een huis in Frankrijk kopen niet. Maar dromen
mag altijd en dat kosr niers!

Jorien Joustra
Bent u geïnteresseerd? Bel 334 03 40 of fax 334 21 24 voor meer informatie.

Aangezien Nederland een belastingverdrag met Frankrijk heeft en je in dat land
nauwelijks belasting betaalt, is een rendement van 6 tot 15% over je geïnvesteerde
vermogen heel realistisch", aldus Jos.
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rzo Dick her wl)

f)e weersvoorspellingen waren dit .jaar veel beter dan vorig jaar. Zo'n 7O% zon tegen
lO% regen. Voor bijna een iedcr een reden om toch maar wel te gaan rijden. Rond l0
uur verschenen 19 motoren, l8 bestuurders, I bestuurster en 6 dames die het wel
opwindend vonden om achterop zo'n stalen beest te z.itten, wederom bij startpunt "De
Valkenier".

De motorrijder die vorig jaar vermoedelijk ziek was had nu op teletekst de betere
voorspelling gezien en was boven vcrwachting gelukkig in ons midden. We zullen geen
nanten noemen. Hij is blond, kalend en één van de eerste motorrijders in Heveadorp.

Dc motoren waren van Amerikaanse, Duitse, Italiaanse en natuurlijk Japanse makelij.
Engelse motoren reden niet mee. Dit had waarschijnlijk iets te maken met het feit dat
de rit langer dan drie km was. (P"S. Mocht er iemand ziin die dit leest met een Britse
fiets, we menen dit niet echt). De lichtste motoren waren 500CC, waaronder weer die
van Bert, en de zwaarste was weer van Hans Bakker met 1400CC.

Er werd eerst thee, koffie en warme chocola gedronken. Onze hartelijke dank aan de
Bewonersvereniging Heveadorp dre de rit gesponsord heeft met een consumptie voor
iedere deelnemer" Peter, Bert en Dick maakten nog ruzie om wie de speech zou
houden maar uiteindelijk won Peter het, zoals gewoonlijk. Hierna vertrok de bonte
s{oeÍ, met een lengte van ca. 500 meter, om 10.30 uur, uitgezwaaid door jaloerse
fantilieleden en vage kennissen. Dick reed (weer) als een goede herder voorop om zijn
kudde veilig door het Nederlandse landschap te leiden. Bert reed in het midden want
hii kon niet zo hard en Peter reed achteraan, met al zijn technisch inzicht (NOT), om

stoer motorgezelschap ziet denkt gelijk aan een bierdrinkende ongeregelde bentle. I-let
drinkgelag beperkte zich echter tot warme choconrel met slagrurrn cn een nctre rij vtlttr
het toilet.

De rit ging vol goede moed verder het Limburgse landschap in. Bij Afferden richting
Siebengewald. Een mooie weg langs een schone seksboerderij (Dick kende deze route

dus al) naar de Wellse heide, waar wij ineens geconfronteerd werden met Duitse
teksten en reclameborden. We waren dus een ander land binnengevallen, overigens
zonder het te weten en met louter goede bedoelingen. Hierna volgde een tankstop,
maar hier werd maar door een enkeling gebruik van gemaakt. Tussen wanssum err
Geysteren passeerden we een groep ruiters. Dit moest in alle voorzichtigheid gebeuren
omdat, en dit is geen gein, bij het geluid van sommige mororen de paarden op hol
zouden slaan, met alle gevolgen vandien. Gelukkig kon iedereen zijn zelfbeheersing
bewaren en gingen we zonder brokken verder.

We gingen door het plaatsje Vortum Mullem richting Sambeek. Dick zijn hersenen
begaven het weer en hij loodste ons een doodlopende, zeer smalle, weg in. Iedereen
moest keren maar nu kon er gelijk iemand plassen, die had waarschijnlijk niet genoeg
kleren aangetrokken 's morgens. Na deze misrekening (dit jaar wel iets meer dan 15
meter) van ons opperhoofd begonnen onze magen al ietwat te knorren in een gebied
waar je zo een spuit kunt krijgen voor het lijden aan de varkenspest, of zelfs I fi.; net

vermoeden dat je er aan lijdt. We reden steeds harder door St. Anthonis naar
Ledeacker, waar werd gestopt voor de zeer welkome lunch bij café-restaurant De
smidse, alwaar wij een vette, gezonde en niet al te dure hap genoten. Toen bijna
iedereen klaar was had Siebe nog niets gehad. Waarschijnlijk had de eigenaresse hem
door zijn geringe lengte over het hoofd gezien.

achterblijvers en pechvogels op sleeptouw te nemen.

Big Chief "Sitting Dick" voerde ons via Heteren langs de Linge naar Elst, Oosterhout,
l-ent over de Waalbrug het Rijk van Nijmegen in. Op de klinkerwegen bij BeekUbbergen hadden we onze eerste uitvaller. Een chopper zonder vering begon zo hevig
te sluiteren op het wegdek dat de benzine spontaan de carburateur niet in wilde.
Technici onder u zullcn hiervan de gevolgen wel onderkennen. Na wat duwen en
slarten en heel voorzichtig rijcien gclukte het de stoere chopperrijder een zo fel
begeerde asfaltweg te bereiken. De groep wachtte hem geduldig op in Groesteek. De
tocht ging verder via Breedcweg naar Milsbeek, waar bij restaurant De Diepen koffie
werd gedronken en vooral veel werd geplast. We waren nu ruim een uur onderweg.
Het was die zondagochtend vri.j fris en het begon nu wat warmer te worden. Richard
(van die motor met oorverdovend veel lawaai) had slechts zi.jn nieuwe stoere
houlhakkershemd aan maar hij Kievitsdel had hij reeds veel spiit dat hij niet meer aan
hatl getrokken. ( Wie mooi wil z-i.jn moct lijden, in dit geval kou). Een ieder die zo'n
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Na drie kwartier op een zonovergoten terras, uit de wind, werden onze stalen rossen
weer door ons bestegen. We verlieten het Brabantse via Mill en Grave, waar onze
onfortuinlijke chopperrijder een demper van zijn uitlaat verloor. De motor maakte toch
al herrie dus van het verlies had hij zelf niets gemerkt. Na de Graafsebrug reden we
over de Maasdijk Tweestromenland in langs Nifirik en het middeleeuws uitziende
Batenburg naar Appeltern, Druten en een pit stop bij een tankstation in Benedenlreuwen. Hier werd nog een keer geplast, getankt en ook nog geslapen. De meesten

hadden na zo'n 150 km al zere billetjes en anderen hielden quasi-nonchalant de handen
in de rug. Het viel ons op dat er lang werd gerreuzeld bij het tankstation.

We moesten nu over de oude Tolbrug richting Al5, waar we een stuk van l0 kilometer
snelweg voor de boeg hadden. Dick sprak af met de "snelle jongens" dat ze na het
tamelijk rustige geplof nu goed het gas konden lostrekken mits er bij de afslag
Opheusden maar werd gewacht op de complete groep. Wat verwacht werd bleef uit.
Niemand durfde langs Dick. Dit omdat ze misschien ontzag voor hem hadden of 6m
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wij (nog) niet weten (koud he!). Na Opheusden en voor Hemmen
wat in elke goed georganiseerde toertocht wel voorkomt nl. een kop-

een andcre redcn die

gcheurde

staartbotsing tussen twee deelnemers. Waarschiinlrjk reed de een per ongeluk achteruit
tot een kromme nummerplaat. Het
voorste gedeelte van de 500 meter lange stoet had van het accident niets gemerkt en
tegen de ander. Gelukkig bleef de schade beperkt

had de zeer toeristische route door Hemmen genomen. Door de schrik had het
slachtoffer van de aanrijding deze afslag gemist en werd de groep voor korte tijd in
tweeën gesplitst. We ontmoetten elkaar weer bij het lrxkesveer, waar de ene helft al
aan de andere kant van de Rijn wachtte. We blcken niet de enige motorijders op deze
zonnige zondagmiddag. Het hele veer stond vol bikers die wij niet tot onze groep
mochlen rekenen.

Via rilageningen gingen we richling Gcertiesweg, rechtsaf naar Nol die in het bos
woont. Omdat we zo'n grote groep hadden werd de kruising netjes afgezet door een
ervaren toerrijder, zodat de pirocp niet weer uit elkaar zou vallen. Een onwillige,
haastige, taxichauffeur meende dit gebaar te moeten negeren en kwam vol agressie
midden in de groep terecht. Toen hij zag dat het er eigenlijk toch wel heel veel waren
en hij geen kant meer op kon werd hem door enkelen duidelijk gemaakt dat zelfs wij
veel waarde aan onze goede gezondheid hechten en dat we dat ook van hem
verwachten. Via de Telefoonweg, WolÍheze naar Oosterbeek, waar een koud buffet op
ons wachtte in restaurant Schoonoord. Een enkeling nam voor het buffet afscheid maar
de meesten schoven aan een, speciaal voor ons gedekte, tafel, uiteraard in een aparte
zaal . Hier werden wij voorzien van allerlei lekkers. Bij het nuttigen van de soep en het
hier kwamen de eerste sterke verhalen los en dit duurde de hele maaltijd voort. Na het
diner nam iedereen afscheid van elkaar en konden de organisatoren en deelnemers
tcrugblikken op een zeer geslaagde tocht. Zoals vorig jaar vermeld zou er dit jaar een
"Miss Wet T-shirt contest" gehouden worden. Maar aangezien de dames ruzie gingen

maken om wie eerst mocht, hebben wij dit evenement maar tijdelUk opgeschort.
Dames, dames, toch. Jammer, jammer, jammer.

De organisatie bestond dit jaar behalve Dick en Peter ook uit Bert Thunnissen.
er iets heel moois van gebrouwen. Tijdens de voorbereidingen
hcbben zii ook veel vocht van bekende brouwers genuttigd. Dit heeft echter niet geleid
tot kwalijke verstandsverbiisteringcn. De route, de stops, de maaltijden en het
tiidschema pastten weer als een puzzel in elkaar, dus hebben ze aangeboden om de
volgende rit ook weer te organiseren. Vermeld mag worden dat de organisatie veel
vri;e tijd , moeite en eigen financiële middelen in de voorbereiding heeft gestoken.
Gedrieën hehben ze

Bedankt, het was de moeitc zeer zeker waard.

De afgelegde afstand was dit jaar ca. 201 kilometer, volgens de organisatie met 19 à
20 motoren een goed af te leggen rit. Ir'Íochten er in de toekomst meer Heveanen mee

willen rij«len, dan moeten ze er rekening

rnee houden dat de groep geSplitst
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wordt. Om

het nog enigzins veilig te houden op de weg en onderling is een aantal van 20 motoren
wel een maximum.

Voor de tweede maal een zeer geslaagde HEVEA VOORJAARSRIT. We streven nu
nog naar een meerdaagse tocht, inclusief kampvuur en aan het einde een MEDAILLE,
georganiseerd door onze vrienden D,P&8.
Bert en Ramon
PS. Foto's gaarne voor nabestellingen inleveren bij
Peter Boltze, Ir. Munrerlaan 44, Íel.026-343001

:

De Seelbeek
De Opknapbeurt van de Seelbeek houdt dc gemoederen nogal bezig...

WAS

IK MAAR NIET ZO MOOI!!!!!

t{et klinkt ijdel, maar mooi zijn heeft ook zijn keerzijde. Ik zal u vertellen hoe ik ten
onder ben gegaan aan mijn eigen schoonheid. "lk" ben namelijk de seelbeek in
llcveadorp en ik was beeldschoon. Gcen bulderende, bruisende beek, geen sloom
slilstaand sloode; nee echt beschaafd, kalm cn natuurlijk en kraakhelder bovendien.
Maar helaas stroom ik, samen mct rniin zus de Zuiderbeek, door de gemeente Renkum.
En die gemeente kreeg het plotseling in haar bol. Door een subsidie van het Rijk
kwamen mijn zus en ik incens in bccld bil enkele hoge ambtenaren. Die vonden onze
"ecologische" waarde erg hoog. Nu had ik daar nog nooit van gehoord, maar ik voelde
me toch wel gevleid. Dus die hoge ambtenaren kwamen ons bekijken. Bleek dat ze ons
"nrigreerbaar" wilden maken.
Toen begon ik nattigheid te voelen, dus ik informeren bij de Rijn en andere beken in
de buurt, maar die wisten ook niet wat migreren betekent. Tot op 17 februari enkele

een voorlichtingsavond waren geweest. Bezinkbassins, bruggen,
kanaliseren, opschonen. amputatie van mijn prachtige vijver aan de veerweg. Ik kon
het niet geloven. Drie dagen later kwamen de eerste kettingzagen en graafmachines al
aandenderen. "Weg met die natuurlijke plantengroei, wij mensen willen alles glad,
strak en efficiënt". Pompen in de beken en omploegen! Tot overmaat van ramp werden
passanten naar

we volgestopt met klei en hagelwitte steentjes. Dat was om onze watervallen te
egaliseren. U weet wel, die romantische plekjes langs een beek met springbalsem,
kikkers, vogelgeluiden en een zacht geklater. Welnu deze watervallen vormen, volgens
onze experts, een te groot obstakel voor sommige vissen. Nu moeten we niet meteen
denken aan zalmen...

.

Als daad van verzet ben ik, toen de vijver kaal en leeg was, nog even doorgebroken
t.odaÍ deze in een mum van tijd weer vol was. Toen kwam die graafmachine weer en
trok de stop eruit. Sindsdien heb ik het opgegeven. Mijn zus is nu totaal gesterillseerd
en ik kan niets anders doen dan wegkruipen. onder de stenen door zoek ik nu mijn
weg. Ik leid een stil en ondergronds leven. Een soort "nat grindpad" ben ik geworden.
Als die bruggen er trouwens komcn is dat wel zo veilig voor de vissen. Ze kunnen dan
ongestoord heen en weer migreren. Beken in de buurt, wees dus op uw hoede: u kunt
beter zelf emigreren dan gemigrecrd worden.
En als de drie zalmen

uit

kasteel Doorwerth
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Í705
-Willemsplein
6801 BC Arnhem
-postfius
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tel' 026-4431231

mij willen bezoeken, dan kunnen ze het

hcste bergschoenen meenerncn: het loopt nogal rot over al die keien.
.laap

-t4

I5-

fi*YP
:;';;*bw

/ l\
)/

I

/

Wot zit hier tussen de bloderen? Verbind de punlen von
elkoor en ie zult het weten
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I)e werkzaamheden aan de Seelbeek
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lrnige tijd geleden heeft er naar aanleiding van deze actie in de Arnhemse Courant een
interview met boswachter Luc Vos uit Heveadorp gestaan. Tijdens dit interview heeft
Luc Vos zijn ongenoegen geuit over de manier waarop de werkzaamheden plaats
vonden. Hij vertelt, dat het onbegrijpelijk is dat de werkzaamheden middenin het
llroedseizoen gestart zijn. En bovendien wordt er te werk gegaan als een olifant in een
lxrrseleinkast. Een grondige schoonmaakbeurt is eens in de zoveel tijd wel nodig, maar
tlat doe je dan niet met een shovel, maar met een zandzuigertje. Luc heeft het
vcrmoeden dat ze de bodem van het bovenste vijvertje met de shovel hebben lek
gcstoken, want normaliter is de waterstand daar veel hoger.

lli.j de renovatie is veel van de bijzondere plant de goudveil en kikkerdril van de bruine
kikker verloren gegaan. "Het weghalen van de kikkerdril, kan weer het verdwijnen van
tlc ringslang tot gevolg hebben" vertelt Luc Vos, "de gemeente ontkent dit in alle
t«rtrnaarden, maar ik heb het zelf gezien". Volgens Luc getuigt de hele onderneming
nieÍ van juist natuurbeheer en heb je geen liefde voor de natuur als je zo te werk gaat.

(slijtwaarde 90OO)

- beuken
- kersen
- eiken
- essen

Ongeveer drie maanden geleden werden de werkzaamheden aan de Seelbeek gestart.
()nze gemeenteraad had een bedrag uitgetrokken om drie bassins uit te graven en de
lrcken schoon te maken. De bassins hebben tot doel het beekmilieu te verbeteren,
orndat hierdoor het door motorolie en pekel verontreinigende regenwater van het Van
tlcr Molenplein opgevangen wordt. De manier waarop deze werkzaamheden verricht
werden wekte bij velen van onze dorpsbewoners verbazing op. Het is er voorlopig niet
Í'raaier op geworden want er heeft een soort kaalslag plaats gevonden.

ln het zelfde interview staat ook de reactie van de heer F. Welsch, hoofd van de
;rÍileling groen bij de gemeente. Hij legt uit dat er uit veiligheid voor de shovel is
gckozen, in verband met de explosieven die zich in de grond bevonden. Aan de
Scelbeek was vijftig jaar niets gedaan en Welsch noemt het juist een goede aktie, die
g,cruggesteund wordt door ingenieursbureau Oranjewoud. Op de informatieavond voor
rlc omwonenden, enige tijd geleden, bleek echter dat dit bureau het regenwater van de
l)unolaan richting beek over het hoofd had gezien. Al met al hopen we er allemaal het
bcste van en de tijd zal het leren.
Karin Koppeschaar

-
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Autocentrum Boekhorst: het effect van vakwerk
Persoonlijke aandacht

voor de klanr en het leveren van kwaliteit. Dat zijn

lren nieuwe jachtopzichter in Heveadorp
de

ingrediënten van het succesverhaal van de gebroeders Boekhorst.

Na 14 jaar btj Mazda Jansen in Doorwerth te hebben gewerkt, besloot Peter Boekhorst
medio jaren '80 voor zichzelf te beginnen. Zijn dertien jaar jongere broer Frans, toen
nog MTS'er, werd ingeschakeld om de benodigde papieren te halen. Van meet af aan
hield het duo zich bezig met autoschadeherstel. Daarnaast werden er tweedehands
auto's verkocht.
In de ruim tien jaar van zijn bestaan heeft Autoccntum Peter Boekhorst een zeer goede
naam in de regio opgebouwd. Veel vaste klanten uit Heveadorp en omstreken weten de
weg naar de Klingelbeekseweg in Oosterbeek te vinden. Onze "adverteerder van het
eerste uur" heeft op 13 september jl. eengrote showroom voor nieuwe en "jonge"
gebruikte auto's geopend. Reden om eens met Frans Boekhorst te gaan praten.
"Het is hard gegaan, dat kun je wel stellen", lacht Frans. "Toen wij in 1994 met 1000
vierkante meter bedrufsruimre uitbreidden, dachten wij voorlopig klaar te zijn." Krap
tweeënhalf jaar later is de nieuwe showroom van 1500 vierkante meter voltooid. De
opening heeft op l3 septemberjl. plaatsgevonden.
Van meet af aan was het Peter en FraÍls duidelijk dat als je succesvol wilt zijn, je je
moet onderscheiden door kwaliteit. Boekhorst biedt zijn klanten een aantal waarborgen
die in de autowereld hoog aangeschreven staan: ze zijn Focwa-garantiebedrijf en bijna
alle gebruikte auto's krijgen een jaar Bovag garantie, waar dat bij overige garages drie
maanden is. Bij schade of onderhoud krijgt de klant bovendien gratis een leenauto mee.
Een fantastische service. De omstuimige groei van het bedrijf maakt de nieuwste
uitbreiding noodzakelijk. De apparatuur en spuitcabines voor het herstellen van
autoschade zijn sinds de laatste uitbreiding keurig onder dak. Dat geldt echter niet voor
de jonge tweedehands auto's, waar Boekhorst er vorig jaar meer dan 300 van verkocht.

Die staan allemaal buiten, verspreid over het terrein.

"Met de showroom wint ons bedrijf aan uitstraling. wrj zetten er een pand neer.dat
uitnodigend is, en waar onze klant in alle rust zijn keuze kan maken. De nieuwbouw
moet ons werk vergemakkelijken. Bovendien besparen wij, als de auto's binnen staan,
aan schoonmaakkosten vele duizenden guldens per jaar", aldus Frans.

Hij denkt nog wel eens terug aan wat een goede vriend zei, toen hij besloot met zijn
broer in zee te gaan. "Als het met de auto's niks wordl, kun je nog altijd een
discotheek beginnen". Het ziet er naar uit dat dóór niets meer van komt.

Op 6 mei j.l. om exact 14.00 uur is René van Beek, beler bekend als Bill beëdigd tot
parttime jachtopzichter. René werkt overdag in een garage en in zijn vrije tijd is hi.i
thans werkzaam als jachtopzichter op het landgoed Quadenoord te Renkum, een gebied
wat begrensd wordt door de Bennekomseweg, Telefoonweg en de spoorlijn ArnhemUtrecht.

Het gebied waar René werkt bestaat uit 361 ha. waarvan 280 ha. bosgebied afgewisseld
rnet velden en akkers, met daarin een grote natuurcamping met minimale voorzieningen
(voor de echte natuurliefhebber). In het gebied is een manege en een woonhuis van de
grondeigenaar voor wie René werkt. Het gebied herbergt een redelijk aantal reeèn,
konijnen, vossen, een enkele haas, alle voorkomende spechten, roofvogels zoals de
buizerd, havik, torenvalk. Ook de boommarter en de bosuil laten zich hier wel eens
zien. Er lopen drie beken door het gebied (De Renkumse beek, die overgaat in de
Molenbeek, de Afgebrande beek en de Oliemolenbeek).

Wat doet nu eigenlijk een jachtopzichter vraagt u zich misschien af. Volgens de letter
van de wet is een jachtopzichter diegene die belast is met de bescherming van de
.iachtbelangen van de jachthouder en tevens buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA)
is. Hij is direct betrokken bij jacht- en wildbeheer.

Tegenwoordig bestaan zijn werkzaamheden nog maar voor een gedeelte uit de
daadwerkelijke jacht. De jachtopzichter houdt tegenwoordig toezicht op de naleving van
een scala van wetten, de zgn. groene of veldwetten, bijv. jachtwet, visserijwet,
vogelwet, boswet, ontgrondingenwet, diverse milieuwetten en zelfs een gedeelte van de
verkeerswetgeving. Hij ziet q op toe dat motorcrossers het gebied niet vernielen, dat
er geen ruiters buiten de ruiterpaden komen, dat de hondebezitters hun trouwe
viervoeters aan de lijn houden en dat het publiek zich aan de openstellingsregels
houden. Hij probeert de veroorzakers van vervuilingen en illegale storten te achterhalen
en uiteraard probeert hij stropers en vogelvangers uit het terrein te houden. Om al deze
redenen is het noodzakelijk dat hij zich vaak in het veld bevindt. René (of Bill) is dan
ook bijna elk uur van zijn vrije tijd in "zijn" veld te vinden en heeft zo van zijn hobby
een beroep gemaakt, zij het in deeltijd.

dit werk goed te doen heeft elke jachtopzichter veel politie-bevoegdheden en kan
hij overtreders bekeuren en in zeer ernstige gevallen aanhouden. Daarvoor heeft René
Om

een degelijke opleiding gevolgd en een zeer moeilijk examen afgelegd, waarvoor hij
uiteraard geslaagd is. Omdat iachtopzichters vaak alleen en 's nachts werken, zlin zij
net als de politie vaak bewapend en werken zij zonodig samen met andere opzichters en
de politie.

Jorien Joustra
20
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Wij wensen René veel succes rnet zijn nieuwe baan en voor moeilijke vragen over de
.iacht, dicren etc. kunt u bi.i hem terechr. Mocht u op een mooie zondagmiddag het
landgoed Quadenoord bezoeken, wat beslist cte moeite waanl is, dern zult u
René
ongetwij feld tegenkomen.

l)e Boekbabbel, of: is er nog iets leuks te lezen'/
In deze Boekbabbel een greep uit de nicuwe boeken
hele jonge kinderen, maar

in de bibliotheek, voor
ook voor de l3-plussers!

Ramon Berlauwt

Een tak vogelkers zwiept in mijn gezicht. In een
reflex knijp ik mijn ogen dicht en ren hijgend verder.

De felgele blaadjes branden op mljn netvlies.
Onwerkelijk. Misschien worden de bomen straks
blauw, mijn handen groen. Ik slik de zoute smaak
weg.

Op straat rijdt een auto voorbij. De banden slissen
over het asfalt. Achter de auto een droevige sluier
van druppels.

Ik blijf hollen. Tussen de bomen ben ik zo goed als onzichtbaar. Ik haast me naar de
Paaltjes, bij de ingang van het natuurgebied. Auto's kunnen er niet komen. Ik zal er
;rlleen zijn met de bomen en met de lucht. Met de modder en met de pijn.

I)it is het begin van het boek'Eiland', geschreven door Kolet Janssen. Natalie wil
hclemaal overstuur naar het eiland in de vijver roeien. Ze wordt betrapt door de
cigenaar van de boot, die haar meeneemt naar het oude kapellede op het eiland. Daar
komt ze op adem. ze zet haar onrustige gedachten op een rijtje. Hoe moet ze omgaan
lnct wat haar moeder haar verteld heeft? Met dat nieuwe, onuitwisbare gegeven in haar
lcven? En waarom wil ze Arno niet meer zien? Hij heeft hier toch niets mee te maken?
I)c flarden herinneringen die haar overspoelen zijn prjnlijk. Maar uiteindelijk doen ze
Natalie inzien wat ècht belangrijk is.
'lriland'is een gevoelige novelle voor tieners vanaf 12jaar. Over de hevige verwarring
«lie je ervaart wanneer totaal onverwachte gebeurtenissen ie leven overhoop halen. En
over het proces van aanvaarding.
In de keuken wordt gekookt. Op allerlei manieren worden boter, kaas en eieren,
Eroene en rode groenten, vlees en vis, warme saus en koude kruiden met elkaar

vcrmengd. Je kunt het doen zoals je grootmoeder het cleed, maar ook zoals ze het
gcwend ziln in België of Amerika. Je kunt ook zelf iets bedenken; dat doen echte koks
«rok. Koken is geen kunst, koken is een plezierige bezigheid.
-Met een slecht humeur

lukt het niet, wat je er ook in stopt. In 'De vrolijke keuken' wordt daarom alleen
vroltjk gekookt, met gewone ingrediënten en soms niet zo alledaags: broodje bonbon,

brandwct'rsaus, envelop.jesvis, vliegende cola en kabouternotenbroodjes...

ln een grote kom

XA;',:p;»{*#

doe

je 75 gram suiker, 75

gram boter,

75 gram

gemengde

l'iingestampte noten en 3-50 gram meel. Kabouters gebruiken geen gewone bloem maar

bisemecl
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of

tarwefijnmeel. Dat

is erg

gezontl en claarom koop
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je het in

een

natuurwinkel. Je doet er nog vijl'eetlepels lauw water bij en met je handen rneng je
allcs vresclijk gocd door elkaar tot je een stevige bal deeg vol noten hebt. Die verdeel
je in zevenen en dan kneed je er bolletjes vzur of wclke vorm.je ook maar wilt. Je legt

:rllang dood en begraven, heeft een document nagelaten over zijn boosaardige
sticlvader. Over stiefouders kunnen de vijf meepraten en voor z.e zich bij de anderen
vocgen, is er voor ieder van hen wel een kwartiertle tijd om hun eigen verhaal te

de ongebakken broodjes op een met malsolie ingevette bakblik en dat gaat 45 minuten
in de oven (stand 6). Klaar!

vt:rtellen.

Als je iemand een broodje aanbiedt moer je er wel bij zeggen dat her

echt

kabouterbrood is, dat maakt het helemaal bijzonder.

7.in om iets leuks met je haar te doen? Of je haar nu kort, lang, glad, golvend of
gekruld is, het boek 'Doe iets met .je haar' staat vol met fantastische ideeën om dit te
vlechten. Je zult ontdekken dat imponerende stijlen, zoals Franse vlechten,
Hippievlechten en lintvlechten, lang niet zo moeilijk te maken zijn als het lijkt. Je zult
vermoedelijk wel kans zien enkele van deze stillen zelf uit te voeren, maar bij andere is
het gemakkelijker wanneer je een vriend of vriendin om hulp vraagt. Het is heel erg
leuk de verschillende vlechten eens uit te proberen; de verbazingwekkende resultaten
zijn de extra inspanning dubbel en dwars waard.

"Een wereld vol baby's' laat op een aandoenlijke manier de verschillen en

de

overeenkomsten zien tussen alle soorten baby's.

IJsbeer-baby's, jonge vleermuizen, biggetjes en ook kleine schildpadjes vind je in dit
boek. En net zoals mensenbaby's maken ze veel lawaai, hebben ze honger, worden ze
vies en zijn ze gek op spelen. Maar hoe groter alle baby's worden, hoe minder ze op
elkaar lijken...

over de hele wereld worden baby's vies. Jij kon niet zelf naar de wc en je kon je nog
niet wassen, daarom had je een luier om en ging je elke dag in bad.
AIs je een ijsvogel-kuiken was, za( je tevreden in een vies, stinkend nest, vol met oude
visgraten en vogelpoep.
AIs je een kitten of bunzing-baby was, likte
tong.

je

moeder je elke dag schoon met

haar

In'Een stieÍkwartiertje', geschreven door Anne Fine gaat de klas op schoolreisje naar
een oud landhuis. Niet alle leerlingen kunnen in de bus en in de haast om vijf

uit te kiez.en die in het minibusje meereizen, kiest juffrouw o'Dell, de
lerares, de eerste vijf namen van een van de rildes leerlingen met 'biizonderheden'. ze
zottden vegetariër kunnen zijn, of allergisch voor wespensteken, of niet-zwemrirers.
Maar waÍ Pixie, Robbo, claudia, colin en Rall' gemeen hebben, zljn twee
leerlingen

telefoonnummers, twee huizen - twee gezinnen.
Dit willekeurige groep.ie konrt aan in een verschrikkelijk onweer brl een spookachtig

huis, waar het licht is uitgevallen. In het donker vinden de kinderen een oud
manuscript en een verborgen kamer, boven in het gebouw" Richar«l Clayton Harwick,
24

l)olfs ouders hadden er wel tien jaar over gedaan om hem te maken. Bij zijn geboorte
was Dolf een scharminkel. Hij had een apenkop en vuurrood haar. 'Kijk nou eens,'
zci de dokter. 'Het lijkt wel of hij in brand staat.'
Zijn moeder vond hem het mooiste kind van de wereld. Overdag zat ze urenlang naar
lrcm te kijken. 's Nachts deed ze geen oog dicht. Ze ging er steeds uit om te luisteren
oÍ' Dolf nog wel ademde. Dat kon hij heel goed. Als een tevreden oude heer lag hii
spuug te sputteren.
'Is hij geen engel?' vroeg zijn moeder stralend.

Dat vond iedereen. zelfs zljn vader, ofschoon hij bang was dat Dolf te veel
aandacht kreeg.

'Schat,' zei hij bezorgd, 'verwen je hem niet te veel?'
'Nee schat, dat heeft hij nodig.'
'Zo wordt hij toch nooit een kerel?'
'Dat hoeft toch ook niet, schat. Heus ik weet het wel.'

'Maar later...'
'Dat duurt nog zo lang, schat. Laat het maar aan mij over. Heus, dan gaat

het

goed.'
Maar, wat moet je doen als je niet zo'n grote mond hebt, als je jezelf een sukkel vindt

cn je wordt verliefd op het mooiste, het leukste, het slimste meisje van de school?
lin hoe los je je problemen op als je veel te lieve moeder het altijd voor je opneemt?
(iclukkig is Sonia ook het aardigste meisje van de school, maar of Dolf haar kriigt...
rl;rl kan je lezen in 'Verliefd op Sonia', geschreven door Dolf Verroen.

Mischa gaat met zijn ouders een dagie naar het strand, 's Avonds is Mischa ziek. Hii is
lrclemaal verbrand in de zon en dat doet pijn! 'Nieuws uit Zonnebrandland',
licschreven door Anna Russelman legt aan kinderen uit waarom het zo belangrijk is dat
jc le moet beschermen tegen de zon.

Ieder gebied van de huid heeft een vertegenwoordiger gestuurd. Ze komen
allemaal uit Zonnebrandland. Dankzij Mischa is Duimelot nog net op rijd.
De vergadering van de Verenigde Naties van Huidgebieden kan beginnen.
De eerste afgevaardigde staat op:
'Mijn naam is Juk en ik zit hier nalnens de Schoudergewesten. Zoals wij allen
weten, was het gisteren ontzettend warm. Bij ons brandde de zon zó erg dat het
licht door de muren heen drong. Het plafond werd gloeiend heet. wil moesten
allemaal vreselijk zweten en iedereen was misselijk. we konden geen pap meer
zeggen.'
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snuf, de afgevaardigde

va.n het Neusvolk, sraat op:,Ja, bij ons was het net zo. Bij
ons waren er een heleboel die echt niet meer zon konden hebben. Zr"1 hebben hun
spullen gepakt en zijn vertrokken. Wie gaat ons nu helpen, om ons verbrande lan«l
weer op te bouwen?'
Koning lro schreef een brief aan zijn beste vriend in Amerika. Toen hij klaar
was, schreef hij op de enveloppe: BELANGRIJK.
Daarna liet hij een dienaar komen en sprak: "Hier is een belangrijk bericht. Breng
dit zo spoedig mogelijk naar Amerika
'Jawel Majesteit,' zei de dienaar. 'U kunt op mlj vertrouwen.,
Dat wordt een leuk reisje, dachr hij opgewonden.
Maar nu trad de raadsheer naar voren. Hij schoof de dienaar terzijde en zei:
'Koninklijke Hoogheid, staat u mij toe u een goede raad te geven.. Laten wij de
brief per post verzenden. Dat gaat veel sneiler en het kost haasi niets.'
'Ben je gek geworden!' riep de dienaar. 'Daar kun je niet op vertrouwen,
de brief
raakt natuurlijk zoek.'
Maar de Koning vond het geen slecht idee en besloot de raad op te votgen. De
raadsheer plakte er een postzegel op en gooide de brief in een rood kastje, dat
bij
de rand van het bos stond.
Maar de dienaar van de Koning had er geen vertrouwen in en besloot de zaak te
controleren. Toen hij zijn hand in de brievenbus stak, bleek dat er niets meer in
zat. Zieje wel dat ik getijk heb, dacht hij.
In de verte zag hrj een klein rood autootje verdwijnen.
Vlug haalde hij zijn fiets uit de schuur en ging er achreraan.

'Een belangrijk bericht', geschreven en getekend door Max Velthuijs, is
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De boeken van deze Boekbabbel:

*

*
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Eiland - Kolet Janssen - C-boek
De vrolijke keuken - Philip Mechanicus - J-boek
Doe iets met ie haar - Fiona Watt - J-boek
Een wereld vol baby's - Mick Manning - AJ-boek
Een stiefkwartierrje - Anne Fine - B-boek
Verliefd op Sonia - Dolf Verroen - B-boek
Nieuws uit Zonnebrandland - Anna Russelman - AJ-boek
Een belangnjk bericht - Max Velthuijs - A-prentenboek

Tot de volgende Boekbabbel!
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Scclheeckweg: Loopt van

Oud Nieuws in het Nieuws
Dit is voorlopig de laatste uitgave van cleze rubriek. Er is natuurlrjk lang niet alles
vcrteld, maar het is weer eens tijd voor een nieuwe rubriek. Mocht u toch nog oud
nieuws kwijt willen dan kunt u dat ons attijd laten weten. De laatste uitgave is anders
dan anders. Deze keer willen we u graag meenemen door het dorp om u nader kennis
te laten maken met de straatnamen en hun historische achtergrond, voorzover u die al
niet wist. We sommen voor u de straatnamen op met daarachter de herkomst van de
naam.

Heveadolp:

Afgelcid van de rubberplant Hevea Brasiliensis.

Huizenblokken met namen Borneo, Java, Celebes, Sumatra, Madoera: genaamd naar
de Indonesische eilanden waar rubbergrondstof getapt werd.

Niet meer bestaande straatnamen:
Ter

Aa-laan: Lag voor de oorlog in het verlengde

van Centrumlaan en

was

gelegen tussen de Tuinlaan en de Dunolaan. Was de verbindingslaan tussen Heveadorp
en Huis ter Aa.

Berglaan: Lag

in het verlengde van de Tuinlaan en verbond

waar nu ongeveer de Schefferlaan ligt.

deze met de Beeklaan,

Vooroorlogse straatnamen (Deze spreken voor zich)

Middenlaan: Loopt door het midden van het dorp
Noorderlaan: Ligt in het noorden van het dorp (ret wel, niet het geografische

noorden)

Centrumlaan:

Is het hart van het clorp.

Ligt in het zuiden van het dorp.
Tuinlaan: Aan deze laan lagen tot de komst van cle nieuwbouw volkstuinen.
Beeklaan: Uiteraard ligt deze aan de Beekzijrte van het dorp. voor de oorlog
lagen
Zuiderlaan:

tussen de beek en Beeklaan ook diverse volkstuinen.

Dcze loopt over Landgoed de Duno, van de Rijn tot aan

de

Rijnlaan: Tot aan het eind van de oorlog liep deze van Dunolaan tot aan
de Rijn had. Tot de komsr van

de
de

Dunolaan:
Italiaanse weg

directeurswoning, welke fraai uitzicht over
nieuwbouw bestond de Rilnlaan nieÍ meer.

Het grindpad dar ovcr dc Duno loopt noemde men vroeger de Azalea Mollislaan.
clit
behoeft vcrder geen uitlcg.
-28

Heveadorp naar Doorwerth, langs de spre rl qcn van clc
Scclbeek, vroeger in de volksmond Dennenlaantje genoemd naar het denncnhos wal cr
rurn de andere zijde langs ligt.
Veerweg: Weg die naar het veer loopt.
Oude Oosterbeekseweg: Spreekt voor zich.
Nieuwe straatnamen

Wilhelmilaan: Vernoemd naar fabrikant Dirk Frans Wilhelmi, die

de

rnodelboerderij Huis ter Aa opkocht en daar zijn Heveafabriek * dorp begon. Hij was
aÍkomstig uit Hoogezand. Op de plek waar eens zijn fabriek stond bestaat nog steeds
het Heveapad.
Schefferlaan: Vernoemd naar J.W.F. Scheffer, een man die als cacaospecialist in
tle tropen fortuin had gemaakt. Hij richtte in 1908 de modelboerderij Huis ter Aa op
waar nu Heveadorp staat.
Ir. Munterlaan: Vernoemd naar Ir. H.C. Munter, die een leidende rol heeft gespeeld in
de algehele werkstaking in de 2e wereldoorlog op de Hevea en zich als vrijwilliger
rneldde om anderen te vrijwaren van executie. Hij werd echter samen met de anderen
op de Waterberg geëxecuteerd.
Van Vlotenhof: Vernoemd naar Odo van Vloten, een rijke theeplanter die in 1917 eerst
een gedeelte en later het gehele landgoed de Duno van Scheffer kocht en het in 1932
vcrmaakte aan het Geldersch Landschap.
Iluis ter Aa:
Klein straatje, tussen de Ir. Munterlaan en de Dunolaan, ongeveer
op de plaats waar het hotel-restaurant heeft gestaan. Later kantoor van de Hevea en
nog later gekraakt.
I)cter Boltze
llamon Berlauwt

Echte Engelse Pub in Oosterbeek
op 20 juni

openden Jaap en Mary Bakker (bekend van de Engelse Tea parry's) op de
Utrechtseweg te oosterbeek een echte Engelse Pub, gcnaamd "Baker's Inn". Het pand

dat door de familie Bakker is aangekocht en geheel naar Engelse stijl is ingericht kan
plaats bieden aan ongeveer 50 gasten. De bedoeling van Jaap en Mary is dat ze om
10.00 uur's morgens openen en orn 24.00 uur wecr sluiten, met uitzondering van de
weekenden, want dan zijn ze langer geopcn«i.
Voor de speciale Engclse inrichting is de ftrrnilie Bakker twee weken lang kriskras door
Engeland gereisd orn daar de conrplete inrichting uit te zoeken, wat mijns inziens
uitstekend gelukt is. Naast de Tea cn de lekkernijen die er meestal bij geserveerd
worden, kunt u ook genieten van de vcrschillende soorten Grolsch bieren en uiteraard
ook van de Engelse bieren, waaronder RUDDLES uit het vat, wat vrij uniek is voor
Nederland. Ook hebben ze echte Engelse cider, maar vanzelfsprekend ook diverse
soorten wijnen, gedestilleerd en alcoholvrije dranken. Van dit alles kunt u genieten in
het gezellige, typisch Engclse sfeertje dat deze pub bezit. volgens mij is een bezoekje
aan "Baker's Inn" de moeite waard!

jubilaris in Heveadorp

Op z-ondagmorgen 8 juni om ongeveer 10.30 uur werd ons doorgaans zo rustig dorp.le
opgeschrikt door een konvooi auto's op weg naar de Ir. Munterlaan 4l om daar dc
heer Oomens, voetballer en voetbalkenner bij uitstek, van huis op te halen en op hct
terrein van V.V. Duno eens flink in de bloemetjes te zetten. Waarom was dit nodig,
gewoon om het feit te vieren dat Ad Oomens 40 jaar akticf lid van V.V.Duno was.

Ad Oomens en familie waren dan ook hoogst verbaasd toen er voor de deur zo'n 40
oud voetballers van V.V.Duno stonden om hem en zijn familie mee te nemen naar het
Dunoveld om daar nog één keer een wedstrijd te voetballen voordat Ad Oomens, de
laatste tijd getergd door blessures, zijn voetbalschoenen aan de wilgen kon hangen"
Ondergetekende, zelf al heel lang lid van V.V. Duno, alleen nog niet limg genoeg om
ook gehuldigd te worden, zag daar dan ook een leuke partij voetbal, waarbij keepers
vaak spectaculaire reddingen moesten verrichten om hun doel schoon te houden, wat
hen dus niet lukte. Ondanks verwoede pogingen van oud Heveaan Bernard Dik om het

Ad Oomens van het scoren af te houden kon
overwinning op zak deze zo speciale wedstrijd beëindigen.
team van

dit

team toch met

de

De wedstrijd werd door oud scheidsrechter (alweer oud) Henk Jansen uit Oosterbeek
hij werd geassisteerd door de vroegere grensrechter van het
eerste elftal Kees Tessel en de huidige grensrechter van het eerste elÍial, de Heveaan

Richard Vacquier Droop

perfect geleid, waarbij

ï'e Koop:
van Heveaan:
Prachtige Honda CB 650 C te koop. Hele fijne veelzrldige motor.
Voelt zich zowel in de stad als op de snelweg op zijn gemak.
Zeer goed onderhouden. Bouwjaar: 1981. Kilomererstand: 37.000
Vraagprijs: fl. 5.000,Tel. 026 - 334 06 16

Ski's, Dyna, look-over bindingen, één cigenaresse, weinig gebruikt.
Vraagprijs: fl. 250,Tel. 026 - 333 69 22 (na 18.00 uur)
Traphekjes, wit metaal, drie stuks,
Jorien Joustra, Noorderlaan l5

Een

fl.

Jan Veldhuizen. Toch kreeg deze wedstrijd nog een kleurtje, door middel van de éérste
RODE kaart die Ad Oomens in zijn 4O-jarige voetballoopbaan op het laatst nog in deze
wedstrijd kreeg, alleen was deze dan niet voor ruw spel, maar om als éérste in de
kantine te zijn, om daar het startschot te geven voor het begin van de receptie, waarbrj
Greet Oomens ook nog eens flink in de bloemen werd EezeÍ, en de hele familie met
een diner-bon werd verrast.

Op de druk bezochte en zeer gezellige receptie, die geheel werd verzorgd door de
organisatoren Ton Jansen en Herman de Jezus, (uist!!! farnilie van die uit Nazareth)
was het een drukte van belang en werd er natuurlijk heel wat bijgepraat over de
wedstrijden van vroeger. Al met al was het een zeer leuke en gezellige voetbalmiddag
en Ad Oomens dankte allen persoonlijk voor hun komst en in het bijzonder het bestuur
cn de barmedewerkers die dit allemaal mogelijk hadden gemaakt.
Richard Vacquier Droop
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HOUTBLOKKEN
voor open haard
of kachel
HOOI en STRO

Theloosen
Mozartlaan 66
6865

CONSUiJIPTIE
AARDAPPELEN

GC Doorwerth
Jhr. Nedermeijer van Rosenthalweg g1
Oosterbeek Tel. O26-3334448
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