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Beste Heveanen,

Na een welverdiende vakantie is ook de
redactie van 't Heveaantje weer met
frisse moed begonnen, en zowaar met
versterking. Dick Kelderman heeft zich
bereid verklaard mee te werken aan de
samenstelling van ons dorpsblad en wi1

heten hem hierbij van harte welkom.

Na het speciale lubileumnummer is dit
weer een krantje vol vertrouwde
rubrieken. De redactie wil met name Lex
en Marry Schruijer hartelijk bedanken
voor hun 'nieuwkomers' bijdrage. Goed
voorbeeld doet goed volgen, hopen wr1

Wilnhandel Henri Bloem organiseert, met
het oog op de langer wordende avonden,
een wijnproeverij voor Heveadorp Wij
hopen op veel belangstelling hiervoor.

De ooievaar is deze zomer bijzonder
actief geweest. Er z\n maar liefst vilf
geboortekaartjes binnengekomen - en
direct daarmee verband houdend, een
advertentie waarin een oppasmoeder
wordt gezocht.

Resten nog de felicitaties voor ons
vroegere redactielid Richard en zrln
Marnie, thans op huwelijksreis in
zonniger oorden.

Anneke Leenhc 'ts
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Heveaanse Zaken: Wijnkoperij Henri Btoem organiseert
een wijnproeverij voor Heveadorp!

Deze keer hebben wij een artikel over een zaak, die sterk
geassocieerd wordt met de geneugten des levens een
wijnspeciaalzaak. Sinds eind vorig jaar is in Arnhem een
vestiging gekomen van Wijnkoperij Henri Bloem Dit is een kleine
keten van wijnspecraalzaken, met in totaal 14 vestigingen door
het land, waarbij de verkoop van kwaliteitswijnen centraal staat.
En dat zijn er nogal wat!! Bijna 400 verschillende wijnen uit 19
landen, in elke prijsklasse ruim vertegenwoordigd.

De zaak wordt gerund door Marja en Michel van Tooren, voor
een aantal Heveanen geen onbekenden, omdat zij elf jaar lang
Herberg "Het Wolvenbosch" in Wolfheze bestierd hebben. Maar
na zo'n periode waren zij toe aan een nieuwe uitdaging en begin
december vorig jaar werd het pand van de voormalige
beeldengieterij aan de Amsterdamseweg in Arnhem omgetoverd
tot een vinotheek.

'De loop zit er al goed in', aldus eigenaar Michel van Tooren. Hij
is zeker niet ontevreden over het aantal klanten dat de weg naar
de winkel inmiddels heeft gevonden. En tevreden klanten, gezien
het feit, dat de meesten regelmatig terugkomen. Dat is ook wel
verklaarbaar, want door de 'Henri Bloem-formule' wordt een groot
deel van het assortiment door de aangesloten leden zelf
gelmporteerd. Dit betekent niet alleen dat de kwaliteit constant
nauwlettend in de gaten wordt gehouden, maar ook dat
prijstechnisch zeer concurrerend gewerkt kan worden. Op de
toch al scherpe prijzen wordt bovendien bij elke doos van 12 de

- 13e fles gratis meegegeven.

'Vaak geven wij dan wat anders mee', zegt Marja, 'om de
mensen op zo'n manier ook kennis te laten maken met andere
wijnen uit onze collectie. Daar krijgen we vaak hele leuke reacties
op, vooral ook omdat wij kunnen putten uit een breed scala van
wijnen. Als je eenmaal de smaak van iemand een beetje kent,
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weet je welke wijnen je beter niet aan kunt raden en welke wilnen
zeer waarschijnlijk in de smaak zullen vallen.'
Maar het leukste bli.1Ít toch, dat de wiln leeft en dat elk jaar weer
nieuwe ontdekkingen worden gedaan, in tradrtionele wilnlanden
als Frankrijk en ltalie, maar evenzeer tn rilzende sterren als
Australie, Chili. of Zuid-Afrika.

Omdat ook in Heveadorp het gemak de mens dient, wordt alle
wijn van Henri Bloem gratis bij u thuis bezorgd. Dat kan bijna
dagelijks, want de beide eigenaren wonen in Doorwerth, dus
praktisch bij ons om de hoek. Om de Heveanen kennis te laten
maken met de wijnen van Wjnkoperij Henri Bloem wordt er een
wijnproeverij georganiseerd, die uitsluitend toegankelijk is voor
de inwoners van Heveadorp. Deze proeveril, waarbil een tiental
wijnen op de proeftafel staan, draagt een informeel karakter en is
voor deze gelegenheid gratis. U moet zich daarvoor wel even van
tevoren opgeven, dus spreek af met de buren, of andere
kennissen en kom naar de proeverij op vrijdag 9 oktober (in de
wijnmaand dus!). Om de proeverij doorgang te laten vinden,
moeten er wel tenminste 20 belangstellenden zijn. Overigens
staan er elke zaterdag een paar wijnen open in de vinotheek
Dus ook buiten de georganiseerde proeverij om is er genoeg
reden om eens een kijkje te nemen op de Amsterdamseweg 126!

lneke Hoekeswever

Wijnkoperij Henri Bloem
Mar.1a en Mrchel van Tooren
Amsterdamseweg 126
6814 GJ Arnhem
Tel. 026- 4455220
Fax 026-4455085



Michel van Toren met wijnkenner Hubrecht Duyker
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Van de bewonersvereniging

Beste Heveanen,

De eerste vraag bij het begin van een nieuw seizoen: Een goede
vakantie gehad? En allemaal weer gezond thuis gekomeni Wel,
dan kunnen we er met frisse moed weer tegenaan! Wil en ik
hebben in rnei een fietstocht naar Gera (in het oosten van
Duitsland) gemaakt. ln 14 dagen hebben we ruim 800 kilometer
gefietst. Een prachtige omgeving, het ThUringer land. ln die tijd
waren de weergoden ons zeer goed gezind zodat we daarna niet
echt meer naar een ander (buiten)land moesten. Ter
compensatie van het mooie weer fietsten we in juli nog de
Drentse fietsvierdaagse waarvan we 3 dagen in de regen heÉben
gefietst. Nou zo kan die wel weer!

Hoe vond u het dorpsfeest? Bere-gezellig! Een lot uit de lotenj
leverde ons een toegangsbewijs op voor de informatietuinen in
Appeltern. Voorheen nooit van gehoord, maar nu zijn we erg
enthousiast over wat je daar allemaal kunt zien. prachtig gelegen
en schitterend aangelegd. Tuinliefhebbers kunnen er hun Àart
ophalen. Een keur van voornamelijk vaste planten waarvan
vooral de composities ons erg troffen. Het beste kan ik
verwoorden wat in de folder staat. 'Eerst Appeltern zien, dan de
tuin aanleggen' en 'Talloze voorbeelden van paden en terrassen
zijn er te zien" Nog nooit zag u zoveel mogelijkheden br.1 elkaar,.
Voor de liefhebbers van beeldende kunst is men bezig een
beeldentuin aan te leggen. ln deze tuin is een verkoopexpositie
van meer dan 100 beelden uit Zimbabwe te zien, Alles met elkaar
een must voor de tuinliefhebber. Je moet er minstens een dag
voor uittrekken om van al het moois te genieten.

Nu de mouwen opgestroopt en met nieuwe energie een nieuw
seizoen in. Op 14 september heeft een afuaardiging van het
bestuur een gesprek met de wethouders de Vries en Verheij over
Heveadorp, het zesde dorp in het groen. Uiteraard zijn er, na het
politiek café, alweer gesprekken geweest met beide wethouders.
Tijdens het politiek café verklaarden beiden een voorstander van
Heveadorp als zesde dorp binnen de gemeente Renkum te zijn
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en het is plezierig te vernemen dat ook na de verkiezingen de
meningen niet zijn veranderd. Er zullen best nog wat 'hobbels'
nroeten worden genomen, maar het bestuur is ervan overtuigd
dat de wens zoals die op de jaarvergadering door de leden is
geuit zal worden vervuld.

Van Sybe Meijer heb ik begrepen dat het resultaat van de
enquète over buurtpreventie zodanig is dat onze wijkagent Hans
Peters initiatieven zal ontplooien. Ook daar zal ín het nieuwe
seizoen het nodige werk om de hoek komen kijken. Jet Verdonk
en ondergetekende hebben binnenkort een gesprek met
Angelique Schipper over wijkbeheer. Er zal voor Heveadorp een
apart platform worden ingesteld. Over hoe het een en ander er uit
gaat zien hoop ik in het volgende Heveaantje meer te vertellen U
ziet, er is weer het éen en ander te doen. Het bestuur zal zich
ook in het nieuwe seizoen inspannen om de belangen van de
Heveanen zo goed als mogelijk te behartigen.

Al een wandeling gemaakt op de Valckeniershof? Het ziet er
bijzonder goed uit. lk ben benieuwd hoe de nieuwe bewoners dit
ervarenl [zie de bijdrage van de Schruijers - red ] We heten de
nieuwe Heveanen van harte welkom en hopen dat ook zij zich nu
al thuis voelen in ons prachtig gelegen dorp. Uiteraard rekenen
we er op dat ook zij lid worden van de bewonersvereniging Voor
informatie kunnen zij wellicht terecht bij Mark van Buuren, die op
nummer 10 woont. Mark is jaren voorzitter van de
bewonersvereniging geweest en weet als geen ander van de
hoed en de rand.

Rest mij nog te vermelden dat onze Yda op 9 juli is overleden,
het blik nu op'108'1 staat en dit de laatste melding is omdat ik niet
meer zo frequent de omgeving verken. lk hoop hiermee te
hebben bereikt dat inwoners van Heveadorp iets meer besef
hebben gekregen van de mooie omgeving waarin we wonen en
dat het altijd de moeite waard is om er voor te zorgen dat dit zo
brijft

Gegroet, en tot de volgende keer,
Jaap Bunschoten.

Heveadorp zesde dorp

Bij de opening van het dorpsfeest op 20 juni jl vertelde wethouder
Joop Verher.l dat de gemeente Renkum het verzoek van de
bewonersverening Heveadorp haar dorpsstatus terug te geven,
serieus zal gaan bestuderen. Wat kunnen wij hieruit opmaken?
Volgens de afdeling Voorlichting van de gemeente is er inmiddels
een onderzoek gestart naar de consequenties van het verlenen van
de dorpsstatus aan Heveadorp.

Het is duidelijk, dat dit geld gaat kosten En juist daaraan is op dit
ogenblik een groot gebrek. De grootste kostenpost is het wrlzigen
van de postcode voor Heveadorp. Het is wrang te constateren dat
die kosten bijna zijn verdubbeld ten opzichte van 1991, toen het
voorslel om Heveadorp als zesde dorp aan te merken op één stem
afketste. Als het ondezoek is afgerond, zullen Burgemeester en
Wethouders een voorstel formuleren voor de Gemeenteraad. De
contacten met de gemeente lopen vra de Bewonersvereniging.Wij
houden u van de ontwikkelingen op de hoogte!

Jorien Joustra

lNC,[ài,r r]AN t.,

i U* INC Barrk; Utrccht.scweg I tÈ, (lostcrbcek, rcle tr:on: 026 - I -1.10 515



De Westerbouwing

Wie kent niet de Westerbouwing? Al ver voor de oorlog was het
een begrip in de omgeving. Op schoolreis met de boot naar de
Westerbouwing, de Zwaantrein, de kettingbrug, later de
automatenhal en de botsauto's. Deze dingen zullen voor velen, en
zekervoor heel veel Heveanen, een leuke herinnering blijven. ln dit
nummer van het Heveaantje een beknopte weergave van de
historie van de Westerbouwing

De eerste bebouwing met de naam Westerbouwing was een
boerderij gelegen in de buitenbocht van de Veerweg aan het
Kerkpad. Bouwing betekent boerderij of landbouw(bedrijf) gelegen
ten Westen van Oosterbeek. Deze werd bewoond door Evert Jan
Thomassen en zijn gezin. Als bijverdienste voozag hij daar
wandelaars van een natje en een droogje ln 1873 werd hij vermeld
als landbouwer en kastelein.

ln 1876 werd op de huidige plaats van de Westerbouwing een
paviljoen gebouwd dat werd gerund door de vrouw en 6 dochters
van, de inmiddels overleden, Evert Jan Thomassen. ln 1gg2 werd
de uitspanning een professionele onderneming onder Otto Gotflieb
Scharf. Dankzij een goede bediening en een moderne
bedrijfsvoering werd de Westerbouwing één van de bekendste
uitspanningen in het land. Het was ook Otto Scharf die de eerste
trap met houten treden en leuning liet aanleggen, zodat
dagjesmensen dre met de boot arriveerden er gebruik van konden
maken. J.W. Scheffer, eigenaar van Huis ter Aa, liet na 1g0g
diverse veranderingen/uibreidingen uitvoeren en moderniseerde
ook de toegangstrap aan de Veerweg. Wilde men gebruik maken
van de trap dan kon men met een koetsje van de veerstoep naar
de uitspanning gebracht worden. Uit de richting Arnhem was de
Westerbouwing ook per tram te bereiken.

ln '1932 werd door het toenemende bezoekersaantal door de
gemeenteraad besloten dat er een geheel nieuw café-restaurant
moest worden gebouwd De eerste steen hiervoor werd in 1g33
gelegd en op 2 juni 1933 werd de nieuwe Westerbouwing geopend.

Als nieuwe attractie werd er een 26 meter hoge uitkijktoren aan
toegevoegd.

Tr.ldens en na de slag onr Arnhem werd de westerbouwing geheel
venrvoest. ln 1946 werd begonnen met een noodgebouw en in juni
1950 werd de Westerbouwing, zoals deze was voor de laaiste
verbouwing, in gebruik genomen ln 1960 kwam hier ook nog de
kabelbaan bij als attractie.

f)e zwaantrein, de kettingbrug, de automatenhal en de vele
attracties zrjn inmiddels verleden tr1d. De hoge kosten en de
toename van grove vernielingen aan de speeltuin en apparatuur
deed de huidige eigenaar besluiten een andere weg in te siaan En
niet zonder succes. Het is een plaats waar men goed kan
vertoeven wat bleef is het schitterende uitzicht op het Drielse Veer,
de Betuwe, de spoorbrug - bij helder weer kan men tot in het
Arnhemse en het Nrjmeegse kilken. Met weemoed kijken we soms
terug naar het verleden. Helaas kun je daarvan alleen niet leven.
Dat hebben de eigenaren van de Westerbouwir:; op tijd ingezien.
Zij hebben daarom geinvesteerd in een, hópelijk- tange en
succesvolle, toekomst.

Ramon Berlauwt



Café-restaurantde Weste
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Het na de oorlog opgebouwde restaurant-woonhuismet de
bekende zwaantrein en kabelbaan in de 60-er.1aren.
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Het nieuwe café-restaurantDe Westerbouwing rond 1935 gezien
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Baby Bulletin

De redactie feliciteertalle trotse ouders

Marian v.d. Meijs
lr. Munterlaan 52
Tel.333 70 64
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Voor Jouke en Jonas zoeken wij een oppasmoeder die
het leuk vindt om één dag per week op beide baby's te
passen. Bij voorkeur op dinsdag, maar woensdag of
donderdag kan eventueel ook.
Als u interesse heeft kunt u contact opnemen met:

of Marianne van Woerkom
Zuiderlaan 13
tel.333 49 98

,.!. t.,t .t,:t I i,. \t1,,

fi:;Alt:,t1

Z,; ,- y; ,",, ,.,

(.í',..1,! I ai Jt ! tii,ti: I

íl.,tt r,í,t,,. I J

t,iit, t l:l it.,,,i,--t tt.

Ltlt I rt:, t,.tn /,) 1

r:r *b ' e# r&.0

i*r- -q; 
àfrt2

/l



Automobilisten en fietsers opgelet !!!

Zoals iedeieen waarschijnlijk weet zijn de nieuwe huizen aan de
Valckeniershof praktisch allemaal bewoond. Deze mensen gaan
ook op de fiets naar Doorwerth om boodschappen te doen, of om
de kinderen naar school te brengen. Dit betekent dat het niet
meer vanzelfsprekend is dat alle fietsers (dus ook kinderen)
komend vanuit de richting Doorwerth, automatisch voor
restaurant "De Valkenier" rechtsaf slaan, de Beeklaan in.
Onlangs werd onze zoon door een andere moeder fietsend naar
huis gebracht. Gelukkig ging het goed, maar zij werd bijna
geschept door een auto, omdat de automobilist er vanuit ging dat
zij wel de Beeklaan in zou fietsen. Tevens merken wij dat auto,s
en fietsers, die Hev.adorp verlaten, er vaak geen rekening mee
houden, dat er nu meer verkeer van rechts kan komen.

Conclusie: Let u er a u.b op dat er meer rechtdoorgaand verkeer
zalzijn, zowel komend van links als rechts bij het kruispunt Oude
Oosterbeekseweg / Beeklaan

Bij voorbaat dank,
Fam. van Buuren-Hoekeswever

---* lNiIIentsplein 41

-- 
Posf bus 1105

-- 6801 BC Arnhent
' *-- le/. 026"4431 23 tt4

- fax. A26-4436083
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§noeien en vellen von bomen .

Tuin oonleg en onderhoud .

Gozon onderhoud .

Sierbeshqting .

verenrglng
van hoyeniers en

groen voorzien ers

0ostelbeek/Doorueilh 026 - 33 33 134
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Nieuwkomers

ln een vorige aflevering van
het Heveaantje werd aan de
bewoners van de nieuwe
woningen aan de
Valckeniershof een oproep
gedaan zich voor te stellen.
Aan dat verzoek geven wij
met plezier gevolg.

Even voorstellen: Op 28
maart verhuisden wij van
Vlaardingen naar Heveadorp.
Op die datum r,'rerden wij
(Marry en Lex Schruijer,
beiden 48 jaar, geen
kinderen) de eerste bewoners
van het nieuwbouwproject op
het voor-malige
Bouwmanterrein.

Marry Schruijer Gille: Mijn wieg stond in het dorpje
Blankenburg op het voormalige eiland Rozenburg Op mijn 17e
vertrok ik naar de 'grote stad' Vlaardingen, waar ik als leerling-
verpleegkundige aan het werk ging Na de A-opleiding heb ik de
kinderaantekening gehaald in Leiden. ln 1g74 trouwde ik met
Lex. We gingen wonen in Vlaardingen. lk werkte achtereen-
volgens als verpleegkundige in een algemeen ziekenhuis, als
verpleegkundige in de wijk en als operatie-assistente op een
afdeling kaakchirurgie.

Omdat het werk in de wijk mij het meest aansprak heb ik in 19BB
rnijn baan opgezegd om een tweejarige dagopleiding
Maatschappelijke Gezondheidszorg te gaan volgen Na het
behalen van het MGZ-diploma werd ik wijkverpleegkundige in
Vlaardingen. Vanwege onze verhuizing naar Heveadorp moest ik
noodgedwongen mijn baan opzeggen. Daar heb ik erg tegenop
gezien. Maar bij de Thuiszorg Midden Gelderland bleek het



personeelsgebrek groot. lk kon, als ik wilde op 1 april al aan de
slag. lk heb mijn indiensttreding gelukkig even kunnen uitstellen.
Een verhuizing gaat je niet in de kouwe kleren zitten Maar sinds
18 mei kun 1e mij in Oosterbeek en Doorwerth met mijn rocle Mini
van patiént naar patient zien tuffen.

Lex Schruijer: lk ben geboren en getogen in Vlaardingen, begon
mijn loopbaan in het basisondenmjs en belandde na
avondstudies Nederlands en aardrijkskunde M.O. in het
voortgezet onderwijs. ln mijn vri.1e tijd bekleedde ik jarenlang
bestuursfuncties, waaronder die van secretaris van de Undugu
Vriendenknng Nederland. (Een vereniging die de Undugu Society
of Kenya ondersteunt, een organrsatie die zich inzet voor
straatkinderen ) Andere hobby's ztln: hardlopen, skiën,
fotograferen en (video)filmen. Samen zijn we verslingerd aan het
maken van verre reizen. In Afrika, Azié en Zuid-Amerika hebben
we al menig exotisch land bezocht Dit jaar staat een reis door
Namibiè, Botswana en Zimbabwe op het programma.

Op mijn 39e stond ik voor de keuze: of langzaam opbranden in
het onderwijs of een nieuwe uitdaging aangaan. lk koos voor het
laatste en werd coordinator van brandweerofficiersopleidingen.
(Terwijl ik op dat moment van de brandweer niet veel meer wist
dan dat ze in doorgaans rode auto's rondrijden.)

ln 1994 verplaatste mijn werkplek zich van Den Haag naar
Schaarsbergen. Daar werd ik directiesecretaris/hoofd PR &
Voorlichting bij het Nederlands lnstituut voor Brandweer en
Rampenbestrijding (Nibra). Sinds dat jaar pendelde ik vrijwel
dagelijks op en neer van Vlaardingen naar Schaarsbergen. lk
kreeg daar, na het op de weg zo'n beetje dagelijks drukker te
zien worden, op een goed moment schoon genoeg van. (Wie
geïnteresseerd is in bijzonderheden van hectometerpaaltles
tussen Nieuwerkerk aan de lJssel en Gouda, tussen Reeuwijk en
Nieuwerbrug, of rond het knooppunt Valburg kom gerust eens
langs. lk kan 1e er boeiende verhalen over vertellen!)
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Langzaam maar zeker begonnen we te wennen aan het idee dat
een sprong van het Hollandse veen naar het Gelderse zand
onvermijdeli jk zou zrjn.

Hoe wij in Heveadorp verzeild raakten: Al heel lang waren wi;
op de hoogte van de nieuwbouwplannen in Heveadorp. Toen wr1
destijds de plek zagen waarop deze zouden worden gerealiseerd
wisten wij het meteen: hier zullen wij ons onmiddellijk thuis
voelen! Groot was dan ook onze teleurstelling toen we rond Kerst
1996 zowel van de Gemeente Renkum als van de makelaar te
horen kregen, dat de kans om in aanmerking te komen voor een
van de huizen vrijwel nihil was. Er waren namelijk honderden
gegadigden en de gemeente had bepaald dat inwoners van
Renkum voorrang hadden. (Ondanks het feit dat de prijs van de
huizen ruimschoots boven de vrije vestigingsgrens |ag.........)

De rijksoverheid streeft er naar om werknemers zo dicht mogelijk
bij hun werk te laten wonen. ln een brief aan B & W vezocht ik
daarom het college uitvoering te geven aan dit beleid door ons
ontheffing te verlenen van de toewijzingsregeling. Maar deze
actie leidde tot niets. het antwoord op de brief had een heel hoog
'eigen volk eerst' gehalte

Al snel bleek echter dat maar weinig inwoners van Renkum
bereid waren een werkelijk bizarre prijs van rond de / 1000,- voor
één m2 bouwgrond neer ie tellen Mét als gevolg Oit Oe verkoop
van de huizen wat stroever verliep dan gemeente en makelaar
hadden verwacht. (Zoals wellicht bekend zal er maar één
'autochtoon'gezin in het project neerstrijken.) Na een paar
redelijk zenuwslopende weken tekenden wq in januari 1gg7 het
koopcontract en brak een periode aan van reikhalzend ui2ien
naar de oplevering van onze 'bosvilla'. De bouwtekeningen
konden wij uiteindelijk wel dromen. Al vanaf het begin waren wij
erg gecharmeerd van de architectuur Met een paar bouwkundige
ingrepen ontstond een huis dat nu helemaal naar onze zin is.
Ook de omgeving geeft ons een permanent 'wij zijn hier met
vakantie' gevoel. Tijdens fiets- en wandeltochten doen wij nog
steeds nieuwe ontdekkingen en prijzen we ons gelukkig dat we er



uiteindelijk toch in geslaagd zijn op zo'n uniek plekje een huis te
bemachtigen.

lnmiddels heeft de penningmeester van de bewonersvereniging
ons tijdens een bezoek uitvoerige informatie verstrekt over
Heveadorp in het algemeen en de bewonersvereniging in het
bijzonder. Vanzelfsprekend hebben we ons aangemeld als lid.
We vinden het heel leuk dat er in Heveadorp zo veel mensen zijn
die zich inzetten voor een plezierige woonomgeving. Wij hopen
daar nog vele jaren actief in te participeren.

Marry en Lex Schruijer
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stellingen. Hierbij rnaken wij gehrtrik van sen spuíUdroog-
cabine en $ikkens autötakken. Alle kleuren worden door
ons zolf gemaakt. Bij reparatie gratis leenauto en terug-

gaaÍ van eigen risico trij eigen schuld.
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3e Hevea voorjaarsrit, í juni lggg

Vol spanning werd voor het pinksterweekend de weersvenruachting
op teletekst gevolgd. Die veranderde van clag tot dag, dus daar was
geen peii op te trekken. De voorbereidingen voor dà tocht moesten
dit jaar in korte tijd voltooid worden omdat door omstandigheden
geen juiste datum vastgesteld kon worden. Het werd àus Ze
pinksterdag, geen gelukkige keus dachten velen. Het tegendeel
bleek echter waar.

Rond de klok van 10.00 uur vezamerden zich 14 motorfietsen, 1
trike en 1 motorscooter bry ons startpunt De Varkenier. Dieptepunt
van deze 3e tocht was dat er geen vrouwerijke bestuurders'waren.
Wel 5 dames die genoegen moesten/wiiden nemen met een
bescheiden plaats achterop. ook voerde geen van de dames zich
dit jaar geroepen om dit verslag te schrijven, waardoor het weer
een relaas wordt rnet veel ,'stoere mannenpraat".

Zoals ook vorig jaar werd er een consumptie genoten op kosten
van de Bewonersvereniging Heveadorp. wedeóm onze i-rarterilke
dank hiervoor. Daarna hierd peter weer een eentonige speech en
deelde nietszeggende routebeschrijvingen uit Dèze' werden
weggestopt om niet meer teruggevonden te worden of waaiden
weg.

ongeveer 10.45 uur vertrok het bonte gezerschap. Dick uiteraard
voorop, daar achter de Hevea ,angels, 

met weinig groepservaring.
Bert in het midden en ons technisch wonder achteiaan. Een iedèr
moest wel steeds achterom kijken of peter zelf niet met panne
achterbleef. Bij de Valkenier kreeg Bobbie al pech, dit als straf
omdat hij zrjn deelname constant van de weersverwachting had
laten afhangen. Na fiink trappen deed de motor het gerukkig wéer.

Voor het eerst werd de colonne van ca. 350 meter door Heveadorp
gevoerd naar de Veerweg. Via de van Borselenweg richting
Wolfheze en via de Koningsweg naar Hoenderloo. letJ voor dà'woeste Hoeve'werden wij op de smaile weg gehinderd door tar
van geparkeerde auto's en mensen die probeerdèn een glinrp op te
vangen van het, aldaar trainende, Nederlands elftal De rit ging via
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Loenen, Klarenbeek en Wilp naar Deventer. Voor Deventer werd
door de pessimisten onder ons al getankt. Daarna langs de
Deventerse Wallen (3 schaarsgeklede dames van lichte zeden op
het trottoir) Deze route had Dick weer uitgezocht en wij sluiten
toeval dan ook pertinent uit.

Op de Kleine Markt werd op hét terras bij café 'De Brave Broeder,
een plas/koffie/theepauzegenoten. Het was zo gezellig en er wercl
zoveel geplast dat we nu al 20 minuten achter liepen op ons
tijdschema. Na 3 kwartier vond de organisatie het welletjes. Met
veel kabaal vertrokken we uit Deventer in de richting van Holten.
Het was overigens niet Richard die lawaai maakte. Hij had op zijn
gloednieuwe motor, tot zijn spijt, (nog) orginete uiflaatpijpen. Ook
had hij van zijn fouten van vorig jaar geleerd en had zich dit jaar
behoorlij k aangekleed.

Na de Holterberg nam Peter het roer over en werd Dick
gedegradeerd tot 'bezemmotor'. Als je nu naar rechts keek scheen
de zon, maar links vulde de lucht zich met dreigende zwarte
wolken. ledereen keek dus stug naar rechts. peter voerde ons naar
Nijverdal en door Ommen richting Vilsteren langs de Vecht. Daar
was min of meer een lunch gereserveerd bij 'Herberg De Klomp,,
maar toen de eigenaar ons gezelschap zag had hij opeens geen
plaats meer. Dit was waarschilnlijk te wijten aan het uiterlijk van de
bikers van buiten Heveadorp, denkt de organisatie. Gelukkig
werden we 1,5 km verder met open armen ontvangen bU

RestauranVspeeltuin'Madrid' Hier werd alles getolereerd en zelfs
het afrekenen ging op vrryblijvende basis. Maar zo integer als wij zrln
werd alles tot op de laatste cent betaald. Dit jaar moesten de
ouderen onder ons het ontgelden en kregen hun lunch pas toen
iedereen zijn eten al op had. Het was hier zo gezellig dat we
ongeveer 1,5 uur bleven hangen. De vele bezoekers keken hun
ogen uit naar al die blinkende monsters die overal op het
toegangspad geparkeerd stonden en kregen uiteraard de nodige
uitleg van trotse bezitters.

Omdat het toch wel laat werd moesten we helaas afscheid nemen
van deze gemoedelijke stek. De tocht ging verder in de richting van
Dalfsen/Heino naar de veerpont Wijhe. Hier stond een file en
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moesten we zeker een half uur wachten voor de schipper ons
overvoer. Aan de ovezijde over de lJsseldijk naar Terwolde, waar
wij een poging waagden om te tanken Helaas hadden we geen
rekening gehouden met de geloofsovertuiging die men in deze
omgeving aanhangt. Het tankstation bleef ook na enig aandringen
dicht Nu moest de route omgeleid worden naar Twello, waar wel
een open tankstation was. Het was inmiddels al 17.00 uur en er
werd ovenruogen om een kortere route naar huis te nemen Maar
omdat moeders toch nret thuis was waagden wij het unaniem om te
laat thuis te komen en de vastgestelde route te volgen. Terug dus
naar Tenivolde en vandaar richting Veluwe, Vaassen, Emst,
Vierhouten, Elspeet en langs Kasteel Staverden. Hierna raakte de
toch al overspannen Peter het spoor bijster en sloeg Speuld over.
Dick greep streng doch rechtvaardig in en stuurde Peter voor straf
naar achteren Big Chief voerde ons via Garderen, Harskamp naar
Otterlo. Voorbi.lOtterlo begonnen velen vreemd gedrag te vertonen
en bij elke kruising werd over de billen gewreven (meestal hun
eigen billen). De biefstukken waren al die kilometers toch niet
gewend en het verlangen naar een normale stoel werd bij velen
steeds groter

Deze vonden we rond '19.30 uur bij 'Bakers lnn'te Oosterbeek, om
het gemis van Hans Bakker enigzins te compenseren en de centen
toch een beetje binnen het Heveaanse te houden. Jaap had echter
niet op ons gerekend (wij hadden onze komst ook niet
aangekondigd)en had zijn hele tosti-voorraad reeds verkocht. Dus
smeerden we onze droge kelen met Non-alcoholica (NOT) en werd
vol lof over de tocht nagepraat. Door Gerben werden nog foto's van
vorig jaar uitgedeeld en hierna werd door de meesten afscheid
genomen.

De 3e Hevea voorjaarsrit, onderhand een begrip, was naar onze
bescheiden mening de rnooiste, gezelligste en de langste (250 km).
Bijna hadden we het moeten stellen zonder onze organisatoren
Dick en Peter. Dick had onlangs zijn Harley ingeruild voor een
motor van een betrouwbaarderJapans merk, die dus stuk ging en
op de dag voor de tocht nog niet was gerepareerd Gelukkig voor
ons vond hij in een oude schuur bq een boer een echte
betrouwbare motor en kon toch mee. Ook de BMW van Peter
rnoest nog op de zaterdagavond voor de tocht nog (door anderen)
in elkaar gesleuteld worden.

Frits Dorrestein was de grootste man met de lichtste motor van
250CC. Roèl Aliens, Ko 'De eerlijke man' en Rene de L'Etang
deelden een twijfelachtige eerste plaats nret '1340 CC Er waren
veel Heveanen van het eerste uur bi1 en jammer genoeg ook een
paar niet, wegens verplichtingen elders. Nieuwkomers dit jaar
waren: Frits, Maarten, De eerlijke man en ega, Roè|, Jeffrey, John
en Carla en lrene. Niet allemaal Heveanen maar ze droegen, net
als een ieder, zeker bij aan de goede sfeer tijdens de rit.
Vermeldenswaard is ook nog dat er geen ongelukjes zijn gebeurd
dit jaar. Uiteraard niets dan lof voor de organisatoren D,P & B. Een
prachtige route met veel afwisseling in het landschap De schema's
liepen wat uit, maar wie let daarop als je het naar je zin hebt.
Helaas dit jaar weer geen medaille en/of kampvuur, om over natte
T-shirts maar te zwijgen.

Tot volgend jaar,

Bert Thunnissen en Ramon Berlauwt.
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HD, de reality colurnn van 't Heveaantje

Het leven van een moeder en huisvrouw gaat niet over rozen.
Toegegeven, het heeft zijn voordelen, maar als moeder van kleine
kinderen wordt dagelijks veel gevergd van je geduld Vooral als je
kinderen met een flinke dosis assertiviteit en een behoorhlk
ontwrkkeld willetje uitgerust zrln

Het is zomer 1998 Na de maandenlange regenbuien schlnt
eindelijk de zon. Zoon en dochter brengen de dag door bij de
Jeugdmagneet, de creatieve knutselclub die elke zomer in
Doorwerth en Renkum gehouden wordt.

lk wil de kinderen verrassen als ze thuis komen. lk verlaat mijn
comfortabele tuinstoel, leg mijn spannende boek weg en haal het
zwembadje uit de schuur. Tuinslang erin leggen en dan maar
sjouwen met vele emmers warm water tot het badje vol is. Hiervoor
offer ik een kostbaar half uur vrije (= ktnderloze)tijd op. Tevreden
stap ik iets voor drieén in mijn auto om de schatjes op te halen.

Dochterlief en vriendje stappen vrolijk in. Zij hebben prachtige
muziekinstrumentengemaakt op de peutermiddag Bij de gymzaal
aan de Dalweg staat mijn zoon, ook met vriendje . Ztjn gezicht staat
op storm. Wat er mis is wordt mij niet duidetijk, en at bij het
instappen begint de ellende. Veel geduw, getrek en geschreeuw
om de "beste plaats" (die de ene dag bij het raam, de andere dag
achter mama, en de dag daarna weer niet achter mama is).
Lichtelijk geirriteerd rijd ik naar oosterbeek om de vriendjes thuis te
brengen.

Terug naar huis is de boot aan. Zoon en dochter zitten vreselijk
ruzie te maken en er wordt luid gehuild en geschreeuwd Mr.1n

vermaningen aan hun adres halen niets uit. Nu ben ik ook boos. lk
roep ze nog een keer tot de orde, maar ook dat heeft geen
resultaat Dan volgt de ultieme straf: bij thuiskonrst allebei direct
naar hun kamer. En dus niet zwemmen, voeg ik daar valselijk aan
toe, ais wij Heveadorp binnenrijden. Het getoei dat dan opstijgt doet
mijn 11 jaar oude auto bijna exploderen. Even later zitten de
kinderen op hun kamer, en ik weer in miln tuinstoel. Met boek. En



met een pot vallurn om de hartkloppingen te onderdrukken. Het
zwembad staat in de volle zon. Maar die dag heeft er geen kincj in
gezwommen. Dit zijn de momenten dat ik miln huisvrouwenleven
graag inruilvoor een leuke baan!

Jorien Joustra
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Huisje, Boompje? Beestje!

Hallo ik ben dor'[en
En ik zit samerl met mijn buurrneisjes

simone en selma op paardrij. bij de manage
"De Fruithof in heteren.

ze hebben er veel pony's en paarden.
De allerkleinste pony is net nieuw hil is wild

en snel .

De pony die iets groter is, heet Speedy en
hij is inderdaad ook erg snel.

Mijn lievelingspony is zwarl en als je zijn naam
wilt weten los dan de puzzel op.

de overgebleven letters vorrnen zijn naam.

G

Kruis deze woorden aan in de tabel.
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GAI-OP GRAZEN
PONY DRAF

Dorien Meijer Cluwen
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HOUTBLOKKEN
voor open haard

of kachel

HOOI en STRO

CONSUMPTIE
AARDAPPELEN
diverse soorten
ook voor opslag

,llrr Netitrrrreijur van Rosr:rrtlralrveq 81
(-)(rsterl)eek Tel. 026 3334448

IE KOOP

Telefoon van het model Harley
Slechts één keer gebruikt.
Prijs / 100,-
Te1. 3340795
Middenlaan 13, Heveadorp

Davidson.
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