Loterij 't Heveaantje: í000 loten verkocht

Col,Íon:

Heveaantje nr. 50 !!!
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Op dinsdag 23 juni heeft Cobivan der Molen, penningmeester van de
Activiteitencommissie, de trekking van de winnende nummers verricht.
Met 1000 verkochte loten werd de kas van 't Heveaantje met f 1000
gespekt. Het wegvallen van de gemeentelijke subsidie met ingang van
í januari 1999, maakt dat de extra inkomsten zeer welkom zijn. Uit
naam van de redactie dank ik u allen dat u zo enthousiast zo veel loten
heeft gekocht. U heeft ons een geweldig kado voor ons tienjarig
jubileum Eegevenl

Zuidcrkrí ll.

tot uiterlijk 1 september í998, tegen afgifte van uw
oranje lot af te halen bii: Nicolette Meiier Cluwen, lr' Munterlaan 15.
Op pagina 26 vindt u de winnende nummers. Alle loten zijn
gewaarmerkt, en u begrijpt dat alleen gewaarmerkte loten geldig zijn.
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werd de financiële situatie wat nijpend, en
kwam er een loterrj om hierin verbetering
te brengen. Alle Heveanen nogmaals

bedankt voor de snelle afname van alle
lootjesl De uitslag van de trekking vindt u

Vc6chiininsdalr:

Cardanuslaan 28
Doorwerth
Tel. 026-3336571 Fax O26-3536329
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ln deze jubileum-uitgave ontbreken de
gewone rubrieken - in het septembernurnmer komen deze weer ruimschoots
aan bod. ln plaats daarvan is er dit keer
volop aandacht voor het thema "tien", van
huisnummers tot heuglijke feiten tot
Heveaanse "prominenten".
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Hubo Willemsen

vijftigste nummer ter ere van het tienjarig
bestaan van het Heveaantje.
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Na de grootse viering van het tienjarig
jubileum van de bewonersvereniging met

een spetterend dorpsfeest - compleet
met oranjezonnetje en "oranje" doelpunten - volgt hierbij dan het speciale,
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De prijzen zijn

22 juni 1998
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Beste Heveanen,
Ilrdcnscg

Zuidcrhatr

Alle prijzen zijn beschikbaar gesteld door onze adverteerders en
diverse bedrilven in en rond Heveadorp. Wijwaarderen dat enorml

6865

op pag. 26.

Als permanente herinnering aan het
jubileum van het Heveaantje is er het
tijdens het dorpsfeest onthulde bankje op
het speelveld, aangeboden door Hotel
Dreijenoord. Dus, gaat u zitten en prettige
vakantie.
Anneke Leenhouts

Tien

jaar't Heveaantje

Het eerste exemplaar van de dorpskrant voor Heveadorp (het nul-nummer)
zag het licht in 1987, toen iedere bewonereen krant op A-4-formaat in de
bus kreeg De krant was samengesteld door Rita van Muilekom en Diane
Meijer. ln dat nummer werd een prijsvraag uitgeschreven om een originele
naam voor de krant te bedenken. De winnende naam: 't Heveaantje.

Dit initiatief werd ondersteund en overgenomen door de

Heveaanse

bewonersverenigingen. Dit leidde tot de vorming van een redactie, met als
leden Ria de Jager, Willem van Loon, Maarten en Nicolefte Meijer Cluwen

Geachte Heveanen,
leder tienjarig bestaan van een vereniging is een felicitatie waard. Bij het
tienjarig bestaan van het Heveaantle echter, is een bijzondere felicitatie op
zijn plaats. Ondanks de bezuinigingen die bijna elke Nederlandse gemeente

en Rita van Muilekom, geassisteerd door Cees Bouwman en Wim

Huysman. Opvallend is, dat deze lieden van het eerste uur vrijwel allen nu
nog in Heveadorpwonen.

hebben getroffen en de daarmee gepaard gaande verminderingen van

De redactie liet een fraaie kaft ontwerpen, ging adverteerderswerven, vroeg
gemeentelijke subsidie aan en ging aan de slag. Vijf keer per jaar zou 't

allerlei gemeentelijke subsidies, heeft uw krant toch kunnen voortbestaan.
Belangeloze medewerking en onvermoeibare inzet van ongetwijfeld vele
vrijwilligers ligt daaraan ten grondslag.

doelstelling was en is "het verstevigen en instandhouden van goede
contacten tussen de bwoners van Heveadorp". Het eerste Heveaantje

Uw krant vervult een speciale functie in Heveadorp. Ondanks het feit dat
Heveadorp geen zelfstandige status heeft als dorp, heeft het toch een heel

eigen identiteit. Het periodiek verschijnende Heveaantje draagt daar
ongetwijfeld sterk aan bij. Op naar het komende decennium, zou ik willen
zeggen. De dorpsgeest en onderlinge verbondenheid bij de inwoners van
Heveadorp is een goed dat zeker behouden moet worden en tot voorbeeld
kan dienen voor alle inwoners van onze prachtige gemeente! Hoogachtend,

De Burgemeester van Renkum,
Drs. J.W.A M. Verlinden

Heveaantje gratis

bij iedere dorpsbewoner bezorgd worden en

de

verscheen in maart 1988.
De eerste jaren was 't Heveaantje voornamelrjk de spreekbuis voor de drie
Heveaanse bewonersverenigingen: de Belangenvereniging Heveadorp, de

Kopers/bewonersvereniging premie-B woningen Heveadorp

en

de

Belangenvereniging van eigenaren woningen "seelbeekdal", en voor het
Koepeloverleg, waarin drie bestuursleden van de drie verenigingen zitting
hadden. Men werd geïnformeerd over de plannen voor het speelfort op het
(toen nog) Speelveld en de wens om van Heveadorp een 30-km zone te
maken. Het Speelveld heet sinds 1991 (br; de viering van 75 jaar
Heveadorp) trouwens officieel Heveaveld. De gang van zaken omtrent de
lagere school, die uiteindelijk toch naar de kunstenaars van de SLAK ging,
verhitte toen de Heveaanse gemoederen.

je naar de lay-out en illustraties, dan zie je dat de eerste Heveaanijes
met veel plak en knipwerk in elkaar gezet werden. Scanners waren voor de
redactie niet betaalbaaren de kwaliteitvan de foto's was discutabel. om dat
Kijk

beter te krrlgen is in de loop der jaren veel geëxperimenteerd. Eerst met

doozichtige rastervellen, daarna met gerasterde fotokopieën, en toen
volgde de eerste scanner. Het is de redactie nog steeds niet gelukt een
bevredigende kwaliteit foto's in 't Heveaantje te krijgen.

Toen per

1

september 1989 de drie verenigingen opgingen

in

een

Bewonersvereniging Heveadorp, besloten de redactieleden een stichting op
te richten, de Stichting 't Heveaantje. Vanaf dat moment was het krantje
formeel niet meer gebonden aan de bewonersvereniging.

regelde namelijk alles. De advertenties, de subsidies, de contacten met de
drukker, het in elkaarzetten van het krantje. Toen hij plotsklaps stopte, werd
opeens zichtbaar hoe belangrrlk hij al die jaren voor 't Heveaantje was.
Maar dankzij ons nieuwe redactielid Anneke Leenhouts, die bereid was

't Heveaantje vanaf september 1997 in elkaar te
knutselen, en een nieuwe interne taakverdeling, staat't Heveaantjeweer als
een huis. En kunnen wij u na tien jaar dit vijftigste nummer aanbieden.
geheel onvoorbereid

Jorien Joustra,

Voozitter Stichting't Heveaantje

Tien jaar lang heeft 't Heveaantje waar gemaakt waar het voor stond. Het is
een blad geworden, dat door veel Heveanen met plezier gelezen wordt, en
waar iedereen zijn verhaal in kwijt kan. Tot onze verbazing is er nooit een

tekort aan kopij geweest, iets wat de redactie toch eigenlijk wel een keer
verwacht had. De inhoud van 't Heveaantje werd met de jaren diverser. Niet

V.O.F. VERFIOLT

meer uitsluitend verenigingsnieuws, maar in verschillende rubrieken poogde
de redactie oud en jong te boeien.

Het begon met "Op bezoek blj", waarin oud-voozitter Cees Bouwman
markante Heveanen en mensen uit de omgeving van Heveadorp
interviewde. Die serie ging over in "Heveaanse Zaken", een rubriek die al
meer dan drie jaar bestaat en zelfstandige ondernemers in Heveadorp aan
het woord laat. Fraai allitererende titels als Resto-recensie, Baby Bulletin en
Boekbabbel en Ramon's Rariteitenkabinet kwamen allen uit de koker van
Richard van Oosterwrlk, die van november 1gg1 tot medio 19g7 in de

HOUTBLóKKEN
voor open haard
of kachel
HOOI en STRO

redactiezat.

CONSUMPTIE
AARDAPPELEN

Herinnert u zich de column van Frank Pieplenbosch, Frank en vrij gezegd,

diverse soorten
ook voor opslag

waar wij helaas maar kort van konden genieten. Vanaf januari 19g4
vezorgde Edith Bayens van de Bibliotheek Doorwerth ruim drie jaar lang
"de Boekbabbel, of: is er nog iets leuks te lezen", waarin de leukste boeken
voor de jeugd aan de orde kwamen. Voor de kleintles verzorgt lneke
Hoekerswever nu alweer vi.1f iaar de Kinderpagina, strategisch geplaatst in
het midden van't Heveaantje.
Door de jaren heen ziln er vele wisselingen in de redactie geweest. Van de
mensen van het eerste uur zijn alleen Rita van Muilekom en Nicolette Merjer
Cluwen overgebleven Het vertrek van Maarten Meijer Cluwen medio vorig
jaar, die in verband met ziln werk en studie geen tijd meer had voor 't
Heveaantje, bracht de dorpskrant kortstondig aan het wankelen. Maarten

De redactie van

't Heveaantje:

Anneke Leenhouts, Karin Koppeschaar,

Jhr. Nedermeijer van Rosenthalweg 81
Oosterbeek Tel. O26-3334448

Peter Boltze, Ramon Berlauwt,
Jorien Joustra, Rita van Muilekom
en Nicolette Meijer Cluwen.

Rintaien Jules Grunewald danken iedereen voor hun medeleven. Met
name dank aan de jeu de boules'kampioënen, die hun "diner voor twee"bon van De Westerbouwing aan hen gaven. Hartverwarmend!
5

Het eerste dorpsfeest, of al doende leert men
Het eerste dorpsfeest, op 23 september 1989, was in feite bedoeld als
een eenmalig gebeuren, een idee van het koepeloverleg om te vieren dat
de nieuwbouw in Heveadorp (bijna) voltooid was en de verenigingen van
bewoners en eigenaars zouden opgaan in één nieuwe vereniging voor
alle Heveanen. Pas toen het feest een groot succes was gebleken werd
besloten er een jaarlijks gebeuren van te maken.

penningmeester, een paar avonden voor het feest voorrekende dat er
minimaal drie consumpties per persoon genuttigd moesten worden wilde
de commissie quitte spelen. Voor ondergetekenden, beide net als Johan
nieuwkomers, was dit allemaal wat twijfelachtig, maar Cobi, oudgediende
in dit dorp, zag daar geen enkel probleem in, en zo bleek ook.
Uiteindelijk hadden we niet genoeg aan tien fusten bier (de sporthal in
Doorwerth bood uitkomst) en waren er veel te weinig plastic wijnglazen

om aan de vraag te voldoen. (Dit laatste probleem werd in

alle

Het eerste dorspfeest werd georganiseerd door de feestcommissie, in

dorp (inclusief de feestcommissie) had waarschijnlijk een kater

de

gehouden. De feestplannen zelf werden door het enthousiasme van de

Na het opmaken van de kas op zondag bleek dat er niet alleen genoeg
geld was om alle rekeningen te betalen, maar zelfs een behoorlijke winst.
Genoeg voor de aanschaf van een eigen volleybalnet en ballen. Er werd
ook vrijwel onmiddellijk besloten dat het feest een jaarlijks evenement
rnoest worden. ln de loop der jaren is er weliswaar aan de formule

Íeite de voorloper van de huidige activiteitencommissie. Om voor
startkapitaal te zorgen werd in het voorjaar eerst een rommelmarkt

commissieleden steeds uitgebreider. Niet alleen wilden we op de
bewuste zaterdagavond een feesttent met een band en een barbecue,
voorafgaand aan het feest zelf planden we en passant een
volleybalcompetitie in stratenteams en een jeu de boules-toernooi, een
puzzelwandeltocht op vrijdagavond, plus 's zaterdags kinderspelen, een
kindertheater en een playback show
Zoals te begrijpen is, had de uitvoering van dit alles wat meer voeten in

de aarde. Niet alleen had niemand in de commissie ooit zoiets

grootschaligs gedaan, we hadden ook nauwelijks geld achter de hand. Zo
kon het gebeuren dat de commissie met minder dan drie weken te gaan
alleen nog maar de slager had vastgelegd (slager Stienissen, door Cobi

van der Molen gevonden via de Gouden Gids, en zolang het dorpsfeest
een barbecue had de vaste leverancier). De slager op zijn beurt veruvees
ons naar een tentenverhuurder (dezelfde Peppelmans die nog steeds
komt), dit na dagen stad en land afbellen. Martijn Oomkes slaagde erin
via-via een betaalbare band te vinden.

daaropvolgende jaren perfect opgelost door de firma Depa.) Het halve
volgende dag, maar gezellig was het!

en is de datum permanent vervroegd naar juni, maar de
essentie is gebleven. De huidige organisatoren werken met complete
draaiboeken, het aantal fusten bier wordt feilloos ingeschat, er zrln glazen
gekocht en stoelen hoeven niet meer bij elkaar gebedeld te worden maar
worden gewoon met de dansvloer gehuurd.
gesleuteld

En toch.. in sommige opzichten was het eerste dorpsfeest het leukste
van allemaal. Heveadorp was voor de meeste organisatoren een nieuwe
woonplaats en het feest was een geweldige manier om het dorp en

elkaar beter te leren kennen. En tegen de spanning van dat eerste
gereken kan al met al geen routine op.

Anneke Leenhouts
Karin Koppeschaar

barbecue-pakketten, in dit eerste jaar voor de bewoners
gesubsidieerd, werden vooraf verkocht en afgerekend, waarbij de
oorspronkelijke limiet van de slager - 300 pakketten maximaal - steeds
verder werd opgerekt Er werden meer dan 330 pakketten verkocht. ln
feite kwam zowat het hele dorp gewoon eten. De bestelling van de
dranken was echter een heel andere zaak. Uit de winst op het bier, de
wijn en het fris moesten band en tent worden betaald. Dus was niet
alleen de prijsstelling een punt maar ook het aantal consumpties. Dit alles
leidde ertoe dat Johan Doolaard, die zich had opgeworpen als

De
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Autoschade en onderhoudsbedrijf
tevens levering van nieuwe- en
gebruikte auto's

BOUA
Tel: 026 - 33 404 69
b.g.g.: 03í8 - 51 00 11
Klinqelbeekseweq 54 b
6862

VT Oosterbeek

Fax: 026 - 33 4 '100'l

Autotel:06-52943í00

De Hevea Blues Band

Opgericht in 1990 door enkele buurtgenoten in Heveadorp en voor het
eerst in Heveadorp te beluisteren op het dorspfeest in1990. ln het

relatief korte bestaan van de band is er nog al eens van bezetting
gewisseld. Zelfs de naam van de band is, onder druk van "nietHeveaanse" bandleden, voor een periode van driekwart jaar
"Crossroads" geweest. Nadat deze leden de band in het voorjaar van
1992 verlieten is de band weer onder de oude naam verder gaan spelen.

De Hevea Blues Band heeft in zijn bestaan op alle dorpsfeesten
gespeeld, en met veel succes. Na het dorpsfeest in 1995 moesten enkele
bandleden iv.m andere verplichtingen stoppen De overige leden
hadden helaas geen energie meer om voor de vierde keer opnieuw met
een andere bezetting te starten. Dit betekende het einde van de,
Heveadorp zeer populaire, Hevea Blues Band
Ramon Berlauwt

Foto: de Hevea Blues Band in de laatste bezetting: v l.n.r. Jan Bovenscheer, drums; Jos Nijs, toetsen; Ramon Berlauwt, gitaar/zang; Aat
Zegveld, bas, en zanger Richard Vaquier Droop

in

Wij zijn gespecialiseerd in alle soorten autoschadeherstellingen. Hierbij maken wij gebruik van een spuiUdroogcabine en Sikkens autolakken. Alle kleuren worden door
ons zelf gemaakt. Bij reparatie gratis leenauto en teruggaaf van eigen risico bij eigen schuld.

Het tiende dorpsfeest
Het grote aantal evenementen waaruit het dorpsfeest dit jaar bestond, kost
natuurlijk veel geld. En aangezien alles naar goede gewoonte voor iedereen
gratis toegankelijk moet zijn (alleen voor het eten en de drankjes op de

De sch ijnwerper op de activiteitencommissie

Dit jaar heeft, als u dit leest, op 20 juni het tiende dorpsfeest plaats
gevonden. Een groots opgezet feest, dat Heveadorp drie dagen lang in haar
ban heeft gehouden. Wat daar allemaal bij komt kijken, leest u in deze

feestavond zelf moet betaald worden), werden sponsors gezocht. Ruim
veertig brieven gingen de deur uit naar verschillende bedrijven in en om
Heveadorp. Er werd nu eens niet alleen om geld gevraagd, maar om zaken

bijdrage.

als dropveters, postzegels, ijsjes en bloemen. Bijna alle aangeschrevenen
reageerden positief, met als gevolg dat de financiële kant van het

De activiteitencommissie van de Bewonersvereniging Heveadorp is de
motor van (bijna) alle evenementen die in Heveadorp georganiseerd
worden. Voor jong en oud stelt zij jaarlijks een gevarieerd programma
samen, met als hoogtepunt het dorpsfeest. De organisatie daarvan is elk

dorpsfeest tijd ig rond was.

Wij vroegen de commissieleden wat ze van het feest venrvachten.
"Gezelligheid en saamhorigheid voor iedereen die komt", was een

jaar weer een enorme klus, die de commissieleden, met de onmisbare hulp
van veelvrijwilligers, met verve klaren.

antwoord. "Een zompig feest, met een natte tent van binnen en van buiten"
(dit omdat het zo vaak regent!), zei iemand anders.

Direct na de zomervakantie begint de activiteitencommissie aan de

Voor elk commissielid betekent het dorpsfeest gewoon dat er hard gewerkt
moet worden. Gehuld in hun speciale t-shirts zljn ze van grote aEtand
herkenbaar en als om twee uur 's ochtends de stekker uit het stopcontact
gehaald wordt, moet er nog opgeruimd worden. Maar juist dan is het erg
gezellig en worden er sterke verhalen en moppen verteld en fraaie liederen
gezongen. Aljaren wordt de nachtploeg, die de tent bewaakt, rond drie uur
's ochtends venivend met éen ontbijt: gebakken eitjes en koffie, gemaakt en

voorbereidingen voor het dorpsfeest van het komende jaar te werken. Er
wordt nagedacht over nieuwe elementen die verwerkt kunnen worden voor

wat betreft het eten, de muziek, de activiteiten overdag en

het

sportprogramma. Sommige zaken moeten vroegtijdig vastgelegd worden,
zoals de band die komt spelen. Voor de steeds terugkerende elementen ligt

een draaiboek klaar. leder commissielid krijgt een bepaalde taak en

in

maandelijkse vergaderingen wordt de voortgang bewaakt.
Het tiende dorpsfeest moest iets bijzonders worden. Een feest waarbij echt
elke Heveaan zich betrokken voelt. Vandaar dat de activiteitencommissie
vorig jaar huis-aan-huis een enquète verspreidde, om erachter te komen
welke wensen en ideeën de Heveanen hebben omtrent hun dorpsfeest. Uit
de hoge respons bleek dat veel mensen zich betrokken voelen bij hun dorp.
Uit de vele bruikbare suggesties werd een aantal opgenomen in het
feestprogramma, onder meer het Straatversieren en de Spelletjesochtend

geserveerd door Anita Hollander, echtgenote van commissielid Gert.
Hoevwel het ook wel eens is gebeurd dat de helft van de nachtploeg thuis
op de bank lag te snurken en zijn ontbijt door zijn zoon opgesmikkeld
werd...
Hoe de rest van het programma eruit zag, dat weet u inmiddels. Wellicht
heeft u de reportages van Omroep Gelderland gezien op tu of beluisterd op

de radio. ln ieder geval heeft Heveadorp een onvergetelijk weekeinde
beleefd en kunnen de leden van de activiteitencommissie weer even

voor de kinderen.

uitblazen.

De spectaculaire opening van het jubileumfeest, op vrijdag 19 november, is
(i1s en weder dienende) verricht door een aantal parachutisten, die
gewapend met de Heveadorpvlag op het Heveaveld landden Om dat voor
elkaarte krijgen moest er veel overlegd worden met allerlei instanties om de
benodigde vergunningen te verkrijgen.

Jorien Joustra
Peter BolEe

l0
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Dit zijn de leden van de activiteitencommissie:
Jessica Janssen, Cobi van der Molen, Sybe Meijer (vz), Ada van lleest,
Michel Koppeschaar, Gert Hollander, Jules Gntnewald, Frank pieplenbosch
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en gedistilleerdhandel
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Willemsplein 41
Postbus 1 105
6801 BC Arnhem
tel' 026-4431231
fax' 026-4436083
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Alle nummers 10 van Heveadorp
ln dit jubileumnummerdraait alles om het cijfer "tien". Het leek ons aardig u
een overzicht te geven van alle nummers tien die in Heveadorp te vinden
zljn.

)
)
Dunolaan 10

Noorderlaan 10

Centrumlaan 10

Beeklaan 10

Valckeniershof 10

)
)

Oude Oosterbeekseweg

1

0

14 lr Munterlaan

10

Schefferlaan 10

§noeien en vellen von bomen

.

ïuin oonleg en onderhoud

.

Typisch Heveadorp Il
75 Jaar Heveadorp

Gozon onderhoud

.

Sierbestroïing

.

1991 stond in het teken van het 7S-jarig bestaan van Heveadorp. Van 30
april tot 15 juni werd een hele reeks activiteiten ontplooid. Om maar te
noemen.

'/,/
./
./
,/
./
,/
./
,/

30 april, kampvuurop het Heveaveld
9 mei, grote fancy-fairen voor de kinderen een indianenfeest
'13 mei, bezoek aan Countdown studio's te Bussum

21 mei, bezoek aan PTT expeditie-knooppuntte Arnhem
25 mei, bootttocht Heveadorp-Doesburg
31 mei, wandelpuzzeltocht
1 juni, zeskamp op het Heveaveld en voor de kinderen een speurtocht
8 juni, fietspuzzeltochten clownsoptreden voor kleine Heveaantjes
3-15 juni, voorrondes en finales volleybalen jeu de boules toernooi

Tevens werd er van '18 mei Um 15 juni in een barak op het schoolplein een

tentoonstelling gehouden m.b.t. het 7S-jarig bestaan van het dorp. De
tentoonstellingwerd druk bezocht en had soms meer weg van een reunie.
Uit heel Nederland kwamen ex-Heveanen en ex-Heveawerknemers de
oude glorie van ons fabrieksdorp nog eens bekijken. De barak moest
jammer genoeg na de tentoonstelling op aandrang van buurtbewoners weg.
Deze had anders tijdeiijk dienst kunnen doen als dorps- of activiteitenruimte.

vereniginq
van hoveniers en
groenvoorzieners

De festiviteiten werden op 15 juni afgesloten met een spetterend dorpsfeest
met barbecue, voorafgegaan door een playback show. Letterlijk spetterend,
want het regende de hele dag met bakken uit de hemel. Pas rond half elf 's
avonds werd het droog.

Gedurende deze hele periode was Heveadorp feestelijk versierd met
vlaggetjes en vaantjes. Topper was de dorpsvlag van Heveadorp, die
speciaalvoor het 75-jarig bestaan van het dorp was ontworpen.
Ramon Berlauwt
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Bij De Westerbouwing
kunnen ze wel
een feestje

bouwen!

10 Prominente Heveanen
:
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geportretteerden verdienen hun ereplaats door hun jarenlange inzet voor

het dorp. Betrokken en actieve mensen zijn essentieel zijn voor het

in

standhouden van een gezellig dorp, waar voor jong en oud veel te beleven
valt..
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Veel Heveanen dragen hun steentje brj aan de leefbaarheid van
Heveadorp. De redactie zet hier tien mensen in het zonnetje, in de
wetenschap dat vele anderen ook zo'n ereplaats verdienen. De tien

Jaap Bunschoten
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Maakte het begin jaren '80 mogelijk, samen met de
heren Van Beek en Orsel, dat de bewoners van de
"pannendak" huizen van Vredestein hun huurhuis
konden kopen. Zorgde met de milieucommissiedat
er bodemondeaoekkwam n.a.v. de vervuiling van

de

Seelbeek.

ls thans voozitter van

de

bewonersvereniging en actief beijveraar van een

zelÍstandige status voor Heveadorp. Ook bekend
als scheidsrechter van de jaarlijkse jeu de boules
werdstrijden.

A NISTERDANISE\\/EG
68IJ ARNTIENI
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026-4455220
0264í55085
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HOEFT U DE DEUR NIET EENS I\TEER UIT.
Wlt eezoRGEN GR;\TIS IN gEVEADoRp.
NaruuRLtJK BENT u ooK \/AN HARTE wELKoN,t IN oNZE wtNKEL, wAAR
OP ZATERDAC AL'TI.ID IE'TS I(UNT PROEVEN.
Op rreRzorK HoUDEN \\,tJ u'rE\/ENS op DE HoocrE vAN DE spECIALE
AANBIEDINGEN T,I 11' ON ZE J\{-\,-\N DELIJI(SE J\IAII-I NC.

Joke van der Laan
Woont sinds 1957 in Heveadorp. Begin jaren B0
heeft zij zich ingezet voor de renovatie van de
rietenkapwoningen en tijdens de bouw hield zij

Zlj was lid van de

toezicht.

dorpsfeest.
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huurders-

belangenvereniging, maakte deel uit van het
koepeloverleg, en was van 1989 tot 1gg6 lid van
de activiteitencommissie. Sinds jaar en dag zorgt
Joke voor de verkoop van de drankbonnen op het

Bram Waterman

Kwam

in 1991 in het

bestuur

van

de

bewonersvereniging. Werd gelijk gebombardeerd
tot voozitter van de verkeerscommissie, waar hij

en zijn club eendrachtig aan de slag gingen met
het realiseren van de 30 km-zone. Door zijn goede
contacten met de gemeente en geruggesteund
door actieve commissieleden weet Bram menige
verkeersvooziening voor Heveadorp te realiseren.

!neke van Rhenen
Al vanaf de oplevering van het nieuwe dorp actief
voor het groene Heveadorp. Oprichter van de
Groenclub, waar ze van 1989 tot eind '1996 een
prominente rol vervulde. lnitiatiefnemer van de
Groenbeurs, waar onder meer stekjes uit eigen
Groenclubtuin verkocht worden. Hecht veel waarde
"groene"

aan het betrekken van kinderen bij

Cobi van der Molen
Een begrip in heel het dorp. Bestuurslid van de
vereniging van het "oude dorp" en van de
huurdersbelangenvereniging. Zat in het
koepeloverleg en is nog steeds bestuurslid van de
bewonersvereniging.Als enige van meet af aan lid
van de activiteitencommissie en dus medeorgan isator van alle tien dorpsfeesten.

Lucas Vos
Heveaan sinds 1972. Was onder meer wijkagent
in Heveadorp. Nu parttime boswachter bij
Natuurmonumenten en als zodanig enthousiast
voorlichter over alles wat met natuur te maken
heeft. Met het IVN de grote motivator van de
campagne om de uitenruaarden jaarlijks schoon
te houden.

activiteiten.

Martijn Oomkes
Eerste en tot nog toe enige gemeenteraadslid uit
het dorp (1994-1996). Kwam eind 1987 in

Heveadorp wonen. Mede-planner eerste
dorpsfeest en daarna bestuurslid van de
bewonersvereniging (1989-1992) en de
activiteitencommissie. Stelde, ongetwijfeld als
eerste en enige, zijn huis beschikbaar voor de

Paulde Bruijn
Voozitter koepeloverleg. Nodigde de Sint voor het
eerst in jaren weer eens in Heveadorp uit (1987).
Zat in de commissie tot het oprichten van de
belangenvereniging. ln september'8g kwam het tot
integratie van de drie verenigingen. Schreef vele
artikelen voor 't Heveaantje. Voortrekker van de
organisatie Heveadorp 75 jaar. Woont thans in
Oosterbeek.

inzameling van de rommelmarkt in 1987.
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Sybe Meijer

Voorzitter van de huurdersbelangenvereniging
(1986-1990) en vanaf 1986 van de C.W.S.commissie. Was 8 jaar lang bestuurslid van de
belangenvereniging en is nu voozitter van de
activiteitencommissie. Samen met Harry Beuker
vezorgt hij de kaartclub, die al weer vier
seizoenen draait. Last but not least is Sybe
aangesteld als wij kcoördinator.

MaaÉen Meijer CIuwen

Typisch Heveadorp lll

van de Stichting 't Heveaantje.
Penningmeester en eindredacteur Heveaantje

Ontwerp van de Heveavlag i99.1

(1988-1998). Hij onderhield de contacten met de

De vlag van Heveadorp

Oprichter

adverteerders.

Was secretaris van

het

koepeloverleg, medeoprichter en later secretaris
van de bewonersvereniging. Lid van de commissie

'Erkenning Heveadorp'; opgeheven
raadsvergadering

1

B-1

2-'91

na

.

de

Ter ere van het 7S-jarig bestaan en met het vooruitzichtop een zelfutandige
dorpsstatus, werd in 1gg1 een eigen vlag voor Heveadorp ontworpen, in àe
kleuren blauw-wit-groen. Blauw staat voór het fabrieksveileden en uiteraard

voor de lucht. ln de witte middenbaan staat de halve cirkel voor de zon
boven_ons dorp. De groene onderbaan staat voor al het groen rondom
ons
dorp. De hellende lijn van dit groene vlak staat voor het heuvelachtige
landschap waarin Heveadorp ligt.

overigens is dit niet de eerste keer dat deze kleuren werden gebruikt met
deze symboliek. ln 1984 werden er ter ere van een Heveadorp-reunie

stickers ontworpen met dezelfde kleuren. Deze stickers waren nog een
tijdje
op de auto's in het dorp te zien.

Ramon Berlauwt

t

U* INC B--t; U*..t,..weg

110, Oosterbeek, telefoon: 026 - 3 340 545
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Bankje voor't jarige Heveaantje

Naar de Hevea feesten
45 jaar geleden, in augustus 1953, vierden Heveadirecteuren J. Warners
en R.N. Meijer hun 40 resp. 25 jarig jubileum en werd de voltooiing van

de wederopbouw van de Heveafabrieken gevierd. Alle 1800 "werkers" en
hun gezinnen beleefden een onvergetelijke feestweek. Op de foto de bus
die een groep klnderen naar de Hevea feesten vervoerde
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PARKEÏ'KAN ALTIJI)
EN OVERAL

öi LAilirll ilNn A F\

Marcel Bekkers
Van Riessenstraat 1
(achter Bril 2000)
6871 AP Renkum

A-f

II

Tel/Fax: (03 l7) 31 84 93
B.s.s.: (06) s4 31 47 8s

Specialist in alle houtsoorten
D[] I]ES'I'E NATU L,I RLI JK
25

Het tiende dorpsfeest: spetterend!

Grote loterij t.b.v. 't Heveaantje
Vrijdag 19 juni: rond 7 uur een perfecte landing van drie parachutisten
boven het Heveaveld. Het feest kan beginnen!

De winnende nummers:
Hoofdprijs : B lack& Decker accu boorma chine

(H U B

O Wi I I e m sen,

Doo

rwe rth ) :

87

1',2" en 3" prijs: een WV-bon 'a f 100 (Autocentrum Boekhorst, O"beek):

##§*.{Í
32,

,È',,'..:

159,484
4" en 5" prijs: een diner voor twee (De Westerbouwing): 313,72
6" prijs: VW-bon ter waarde van f 50,-- (Rabobank, Doorwerth): 962
7" en 8" prijs: entree lnformatietuinen Appeltern + koffie en gebak voor 2 pers.
(Lensen Groenvoorziening, Heveadorp): 51 ,64
9" en í0' prijs: een wijnpakket (Makelaardij Hestia van Elten, Arnhem): 66,
761

11" prijs. een zonnebril (Erken Optiek, Oosterbeek): 321
12" prijs: een rugzak (Hedo, Doorwerth): 7g1
13" prijs: beach volleybal (Hedo, Doorwerth):920
14" en 15u prijs: weekendmenu (snackbar Jos, Doorwerlh): 250,218
16" prijs: bon voor gratis pizza (Ristorante Da Leone, Arnhem):748
1

7" prijs: drie flessen wiln (Gatl & Gatl Goossens, Oosterbeek) ;31

1

18" prijs: fles whiskey (Gatl & Ga/I Goossens, Oosterbeek):136

19'prijs: f 1O (Firma Verhott, Oosterbeek): 491
20' prijs: Limburgse vlaai (Albert Heijn, Oosterbeek): 263
21'-25" prijs: 5 paraplu's (lNG bank, O'beek): gg7, 395, 1, 564, 817,
26" en 27" prijs: videoband S-VHS 24O (BASF, Arnhem): 398,176
28" en 29" prijs: 5 cassettebandjes CSll-90 (BASF, Arnhem): 207, 41
30" - 32" prijs: blik tennisballen (BASF, Arnhem): 659, 608, 279
33" prijs: hengel (Super de Boer, Doorwerth): 899
34" prijs: handdoekset (Super de Boer, Doorwerth): 281

35' prijs: speelgoed vrachtauto (Super de Boer, Doorwerth): 501
36' prijs: b'rjzondere Chinese vaas (Rest Kievitsdel, Doorwerth): 470
37" prijs: Boekensteunen, keramiek (Rest. Kievitsdet, Doorwerth): 665

26

Zaterdag 20 juni: veel vertier voor de kinderen Na de picknick wordt
op de Huneschans een ballonnenwedstrijd gehouden.

Zaterdagavond 20 juni. feestvreugde bij een doelpunt voor Nederland.
Voor voetballiefhebbers was er een groot tv-scherm neergezet.
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Mozartlaan 66

Weverstraat 13
6862 DJ Oosterbeek
Telefoon 026 - 333 35 35

6865 GC Doorwerth

Herenstraat 25
3911 JB Rhenen
Telefoon 0317 - 61
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