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30 november 1998

Beste Heveanen,

Nu de feestdagen in zicht komen (de eerste
verlichte kerstbomen zijn alweer in
Heveaanse tuinen her en der gesignaleerd) is
het tijd voor het laatste Heveaantje van dit
jaar. Dit keer veel dorpsnieuws, een
internationale "Op Pad Met", de geschiedenis
van de kabelbaan bij de Westerbouwing en
uit de oude doos van Ramon dit keer zelfs
Hevea suikerzakjes.

Voor één redactielid is dit het laatste krantje
Na na ruim 10 jaar heeft Nicolette Meijer
Cluwen besloten dat het tijd wordt voor
andere dingen. De redactie neemt node
afscheid van haar en zal haar inzet missen.
Gelukkig heeft Nicolette zich bereid verklaard
de ooievaar in depot te houden en kan
iedereen met geboortekaartjes ook in de
toekomst bij haar terecht. Nicolette, nogmaals
hartelijk bedankt.

Rest mij slechts u namens de gehele redactre
een prettige decembermaand toe te wensen,

Anneke Leenhouts

Huho Wiltemsen

Cardanuslaan 28
Tel.026-3336571

Doorwerth
Fax 026-3336329

m



't Heveaantje nr. 52

Heveaanse Zaken:
Marcel is-Wola k La ndschapsa rch itectu u r

Monique en Antony Marcelis zijn in februari 'lgB9 met dochter
Joyce in Heveadorp komen wonen. Tot dat moment woonden zr.1 in
Wageningen, waar zij elkaar tijdens hun studie aan de Landbouw
Universiteit hebben ontmoet. Het feit dat Monique de stedehjke
richting deed en Antony de landelijke vormde gelukkig geen
hindernis. Het was juist een voordeel, toen zij na hun studie hun
bedrijf begonnen.

Al gauw gingen ze op zoek naar een huis, waat ze ook hun
werkruimte in konden maken. Hoewel zij tijdens hun studie een
ontwerpopdracht voor Heveadorp, als de fabriek zou sluiten,
hadden gehad, dachten zij er niet onmiddeltijk aan daar te gaan
wonen. Eigenlijk bij toeval liepen zij trjdens een wandeling over de
Duno door Heveadorp en waren, zoals de meesten van ons,
meteen verkocht: hier wilden ze wonen en werken! Wonen doen ze
hier nog steeds, inmiddels met zoon Laurens erbij, maar het werk
heeft zich wegens ruimtegebrek naar Oosterbeek verplaatst.

Monique en Antony werken hoofdzakelijk met z'n tweeën, maar
denken in de toekomst aanvulling nodig te hebben. Ook nu alwordt
er veel werk uitbesteed aan bijvoorbeeld technische bureaus. De
eerste opdrachten waren vooral ontwerpen voor particuliere tuinen.
Maar van het een kwam het ander en toen eenmaal de naam was
gevestigd, kwamen ook de grotere opdrachten. Opdrachten voor
groenstructuurplannen van gemeenten als Lelystad en Amstelveen,
het ontwerpen van woonwijken (Westerbork), het leiden van
projecten bij Rijkswaterstaat, landschapsbeleidsplannen en
bestemmingsplannen. Op dit moment wordt o.a. gewerkt aan het
herinrichten van het landgoed Frieswijk bij Deventer en een
gigantische kantoortuin in Veenendaal. Ook hier gelden echter de
basisprincipes. een tuin moet passen bij de mensen, het gebouw
en het landschap,

Voor wat tuinen betreft heeft Monique zich de laatste jaren vooral
op boeiende plantencombinaties toegelegd. Zijhaall veel inspiratie

Marcelis Wolakil
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uit haar talrijke bezoeken aan tuinen in Engeland. Haar voorkeur
gaat dan ook uit naar tuinen met veel bloemen en in elke tuin hoort
minimaal één boom. Door "tuinkamers" te maken, waardoor je de
tuin niet in een keer kan overzien, wordt een tuin spannender. Zr)

adviseert om de randen van je tuin niet te druk te maken, maar te
zien als de wanden in je huis. Alle planten komen dan beter tot hun
recht. B'rj het aanleggen van een tuin is een duidelijke structuur van
het grootste belang, want die wordt vastgelegd, terwijlje de planten
nog wel eens kunt verzetten. Uiteraard verschillen smaken nu
eenmaal, dus iedereen moet uiteindelijk de tuin maken die hij zelf
mooi vindt. Maar als een lezer er alleen niet uitkomt, dan weet deze
nu waar hij met zijn vragen terecht kan!

Karin Koppeschaar

La ndsch a psarch t teclu ur

Postbus I 55. 6860 AD Oosterbeek

Koningstraat 7 Oosterbeek TeleÍoon 026 339 0l 5r Fax 026 339 0t 07
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Nieuws van de Bewonersvereniging

Beste Mensen,
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Hoewel ik vorige keer meldde dat er een eind was gekomen aan
het blik langs de Heveaanse toegangswegen, kan ik nu melden dat
er twee kleine "zwarte pieten" mij te hulp zijn gekomen. Vanmiddag
werd er gebeld en stonden er twee kleine (Zinnemers)pieten voor
de deur, die zeiden datzq 20 blikjes bij elkaar hadden gevonden en
in de vuilnisbak hadden gedaan. Hiermee is het totaai aan blik op
1't01 gekomen! wellicht verdient dit navotging. Veel beter zou het
zijn als er geen blik meer zou worden gevondLn, want dan zou de
omgeving van Heveadorp een niet met blik vervuilde aanblik geven.

Met de Íeestdagen voor de boeg wens ik alle inwoners van
Heveadorp goede feestdagen toe en voor het nieuwe jaar (het
laatste in de 20e eeuw) alte goeds.

Vergeet niet alvast te noteren dat we op donderdag 14 januari een
nieuwjaarsbijeenkomst met daaropvolgend een 

-jaarvergadering

houden in de Ontmoetingskerk in Doorwerth. Hierover vótgt nog
informatie.

ln ieder geval tot dan!

Jaap Bunschoten.

Buiten is het koud. Het vriest 6 graden. Heveadorp rijkt
uitgestorven. Binnen bij de cV (vroeger hiette dat bij de haard, of
nog vroeger rond de kachel) zit iedereen kennelijk te wachten op
betere tijden of op de Sint met zijn pieten.

Rond Heveadorp zijn nu weinig activiteiten te ontwaren. Een
u.itzondering is de walburcht. ledereen weet natuurlijk waar de
walburcht is?? Voor diegenen die het niet weten is eeÉ wandeling
naar de Huneschans een prima geregenheid om daar achter te
komen. Bij de entree staat een groot bórd dat uifleg geeft over hoe
het er vroeger moet hebben uitgezien. Momenteells-men bezig de
omgeving weer het aanzicht te geven van weleer. Het zou mooi-ziln
als iets van die walburcht weer zou worden herbouwd. Nu vind lk
het er maar kaal uitzien.

Vorige week was ik aanwezig in het poritiebureau, waar een groep
dorpsbewoners werd aangesteld als medewerkers van het pioject
buurtpreventie. Het woord buurtpreventie zegt al voldoende, oenr
ik. Hans Peters als gebiedsagent is de motoivan het gebeuren en
de centrale contactpersoon voor Heveadorp is SyOe Meijer.
Binnenkort zal de groep zelf nadere informatie geven.

Jet Verdonk en ondergetekende hebben contact met Angelique
schipper over het oprichten van een platform Heveadorp in het
kader van wijkbeheer. ln een bestuursvergadering is een concept
convenant besproken. wijkbeheer gaat over grijs en groen in de
woonomgeving. Het hoopt een bijdrage te kunnen leveren over het
welbevinden binnen de leefomgeving waarin wij allen wonen. Dit is
niet een project dat voor een serecte groep bestuursreden wordt
opgezet, we hopen dat alle inwoners van Heveadorp zich
aangesproken voelen en daarin willen participeren. Het verdient
aanbeveling de veluweposÍ te lezen. De gemeente gebruikt de
veluwepost als informatiebulletin en binnenkort wordt ér ook een
artikel gewijd aan buurtpreventie.

.,rllsTERD 4.MS[_\\,[C I 26
ólll.l ,\R\HElt
ï ír t.. 026,-l-155210
r".tx.026í155{r85

VooR KU,AI_rrEI'rs\r't,t\[\.. l\ f l.RE pRtJshl,ASst_
ilot-rT t, t I DEtiR NIE r' [t \s ]t[-t.R {;tT.
WI.t BIiz-oRcE^* Gt{.{t'ts t\ ilt_\'ti.rDORp.
NAI t.,URLI.IK BF.\T L oot\ \.\\ II..\RTF \\,rt Kolr t\ o\z.ti \t l\KEL. \\,Anlr r
C)P 7-ÀTERD.,\C ALTíJD ll_-[S t\t \ I prt()[\'r \.
Op vERzOEK ilotrDu\ \\'t.t I^: 1t1\.t_NS (.),, I)t_ ilíxx;1.1.. \,..\N Df, spE(.tAl.t:
AANBI EDING [.§ I,: I-T 0N Z Í] 1 I A 1 \ D I I - I.I K S E ) I,\ I I, I i\(;,

ïs



't Heveaantje nr. 52

Buurtpreventie!

Het is zover: na informatie vanuit de politie bij de bevolking van
Heveadorp is besloten om ook in Heveadorp te starteri met
buurtpreventie. sybe Meyer is op zoek gegaan naar diverse
personen, die als wijkcontactpersoon willen optreden. Een en ander
heeft geleid tot een informatie-avond op het bureau, voorgezeten
door onze buurt-agent, de heer Hans peters.

We hebben op deze avond te horen gekregen, wat er van de
contactpersonen verwacht wordt, onder meer door middel van een
duidelijke informatiemap en een aantal videofilmpjes.
Vogr mij sprong er dadelijk uit, dat we met elkaar ons mooie dorp
leefbaar willen houden. \Afij willen hieraan graag ons steentje
bijdragen, alwonen we hier nog maar kort!

Half december zullen er bij de drie invalswegen van Heveadorp
Buurtpreventie-borden geplaatst worden en zal onder leiding van
buurtagent Hans Peters een voorlichtingscampagne wórden
gehouden.

Heveadorp gezellig, veilig en leefbaar houden is een taak van elke
inwoner, die op zrjnlhaar beurt een beroep kan doen op de
volgende personen:
Leny Post, Beeklaan 17, 6865 VG , tet. 3342970
Gerard Waijer, Beeklaan 50, 6865 VH, tet. 3340802
Rob van der Vegt, Dunotaan i2, 6865 VC, tet. 4430900
lneke Hoekerswever, Valckeniershof 10., 6g65 VM, tel. 3336g06
Nell Nijdeken, Valckeniershof 2, 6865 VM, 3390896
Met als aanvoerder
Sybe Meijer, Beeklaan 19, 6865 VG, tet. 3334380,
die als coördinator optreedt naar onze buurtagent Hans peters.

Wij staan met z'n allen graag voor u klaar, maar hopen eveneens
met z'n allen, dat we weinig in actie hoeven te komen, omdat
Heveadorp gezellig, veilig en zeer leefbaar isl

Met vriendelijke groet,
Nell Nijdeken.

6
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Attentie!!!!!!!!

Onze wijkagent Hans Peters heeft kunnen regelen dat de
buurtpreventiebus op zaterdag 16 januari 1gg9 een bezoek brengt
aan Heveadorp.

Van 10.00 tot 13.00 uurstaat de bus dan voor u klaar bij restaurant
de Valkenier. ln de bus krijgt u voorlichting over goed hang- en
sluitwerk en verdere inlichtingen over inbraakpreventie.
Tevens is er die ochtend een graveerset te koop om persoonlijke
bezittingen te merken. Deze set is te koop voor de sterk
gereduceerde prijs van f10,-.

Dus noteer deze datum in uw agenda!

lneke Hoekerswever

Op zaterdag 12 december
verkopen wii weer kerstbo-
men en kerctgroen in Hevea-
dorp op de parkeenrlaats aan
de Beeklaan!!

V.O.F. VERFIOLT

HOUTBLOKKEN
voor open haard

of kachel

HOOI en STRO

CONSUMPTIE AARDAPPELEN
diverse soorten
ook voor opslag

JtrÍ. NedermciieÍ van Rosenthalweg 81
Ooste(beek Tel. O26-3334444
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Hoe de Westerbouwing een Kabelbaan
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zelf. Het eerste plan blijkt niet haalbaar door de voorgenomen bouw
van stuw- en sluiswerken ten behoeve van de Rijnkanalisatie, maar
het alternatief wordt vrijwel ongewijzigd de uiteindetijke route. op 6
januari worden inlichtingen ingewonnen bij de VW over de toen
bestaande bootdienst naar de Westerbouwing, de volgende dag
wordt een landkaart van Oosterbeek gekocht, waarna op de gste
een bezoek aan het kadaster volgt. Op 25 januari schrijft Floor
Bruning zijn eerste in een lange reeks brieven aan de Gemeente
Renkum, een verzoek om inlichtingen omtrent de in de gemeente
geheven vermakel ijkheidsbelasting.

Omdat alles in die tijd nog standaard per brief ging, wordt er in het
logboek vaak melding gemaakt van (te) lang wachten op antwoord
en het zenden van herinneringen. De correspondentie met
Zwitserland zal uiteindelijk niet meer opleveren dan veel nuttige
technische informatie. Het eerste contact met de firma die de
kabelbaan zal bouwen, J. Pohlig Actiengesellschaft uit Keulen,
vindt plaats in april. Pohlig doet een ruwe offerte voor een
"Sesselbahn" van ca. 250 m lang, over een hoogteverschil van zo,n
25 m, met een vervoerscapaciteit van 720 personen per uur. Men
stelt voor 36 stoeltjes, op 14 m afstand van elkaar (in trld is dit om
de 10 seconden), en een duur van het tochtje van ongeveer 6
minuten. Het geheel dient te worden aangedreven door een motor
van27 pk.

Op dat moment is Floor Bruning al uitgebreid in gesprek met de
exploitant van de Westerbouwing, de heer W.H. Giebing, en zijn
schoonvader, de heer Kolfschoten, wiens zoon de horeca bij de
Piramide van Austerlitz bestiert. Een frappant detail is dat deze
heren zelf al eerder de mogelijkheid van de bouw van een
kabelbaan als nieuwe attractie hebben overwogen, maar uiteindelijk
afgeschrikt zijn door de kosten. De Westerbouwing wordt op dat
moment bezocht door zo'n 4200 (!) autobussen per seizoen, deels
schoolreisjes maar ook veel dagexcursies naar elders die de
Westerbouwing als koffie{ussenstop gebruiken. De officiële reden
voor deze stop was het prachtige uitzicht, maar voor de chauffeurs
telde ongetwijfeld ook, dat zij altijd wet een fooi op konden haten
voor de aangebrachte klandizie.

kreeg: een gesprek met Floor Bruning

Velen van ons beginnen een nieuw
jaar met goede voornemens. Van
weinigen zin de nieuwjaars-
resoluties echter zo ambitieus als
van Floor Bruning, die op 1 januari
1959 besloot, dat hij zou proberen
een kabelbaan te bouwen bij de
Westerbouwing. Bovendien bleef
het in zun geval niet bij vage
plannen: 18 maanden later was de
kabelbaan in kwestie in bedrijf.

Floor Bruning was toen hij zijn plannen ontwikkelde 22 en bezig
met een accountantsopleiding. Dat hij een doozetter was, moge
onder meer blijken uit het feit dat hij er in 1956 als 19 jarige in
slaagde de Elfstedentocht te volbrengen. (ln 1963 zou hij
halverwege op anderhalve schaats stranden en daarna heeft hij
een dergelijk avontuur niet meer overwogen.) Hij vond zijn studie
en werk vrij saai en overwoog aanvullende manieren om geld te
verdienen. Het idee van een kabelbaan kwam deels van zijn vader,
die op vakantie in Oostenrijk onder het genot van een kopje koffie
het aantal bezoekers van een lokale kabelbaan tijdens dit
terrasbezoek had geturfd. ln Nederland was er toen nog slechts
eén kabelbaan, in Valkenburg.

ln een groene multomap met het opschrift "Kabelbaan-
herinneringen" bewaart Floor Bruning de complete geschiedenis
van zijn avontuur. Zijn verslaglegging van de gebeurtenissen begint
op 1 januari 1959 met een brief "teneinde adressen in Zwitserland
te krijgen van fabrikanten". Twee dagen later maakt hij ter plaatse
een schets met daarop twee tracés: één waarop de kabelbaan
vanuit het bos bij de Westerbouwing de Veerweg overgaat richting
de aanlegsteiger voor het veer, het andere bij de Westerbouwing
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De firma Pohlig stuurt op 15 mei een vertegenwoordiger, die de
situatie ter plekke bekijkt en schetst. i0 dagen later volgt de
definitieve offerte. ln dezelfde periode duikt ook de eigenaar van
een constructiebedrijf uit Hilversum, lng. De Bas, op. Hij spiegelt de
Westerbouwing een kabelbaan voor van maar liefst 1700 m lang,
van Rolandseck over de Rijn heen naar Heteren, een Europees
unicum. "Gedeeltelijk een fantast", concludeert Floor Bruning
opgelucht, "of de baan wel rendabel is, komt vermoedelijk niet bij
hem op". De Gemeente geeft in elk geval de eerste kans aan de
lokale plannen.

Op 24 juni 1959 komt de voorlopige aanvraag voor een vergunning
voor een kabelbaan in de Raadsvergadering. "Oosterbeek schijnt
gedeeltelijk in een kabelbaansfeer te leven", schrijft Floor Bruning in
zijn verslag. De pers heeft rond die tijd ook lucht gekregen van de
plannen. Het Vrije Volk heeft op 2216 de primeur, vele andere
kranten volgen en AVRO's Radio-journaal maakt een interview. De
Arnhemse Courant weet zelfs te melden dat de kosten ,,het miljoen
wel zullen overschrijden". Dit laatste was zwaar overdreven, maar
de kosten kosten bleken wel enorm tegen te vallen. Eén van de
redenen om een Oosterbeekse aannemer te zoeken voor het
leggen van de fundamenten was dat deze bereid zou zijn .snel

crediet" te geven. Verder wordt de gemeente gevraagd het tarief
van de vermakelijkheidsbelasting (ZSo/o) te verlagen, zeker buiten
het hoogseizoen. (ln Valkenburg blijkt men respectievelijk 15 en
10o/o te innen.) De tarieven en mogelijke aansluitkosten van de
PGEM vormen eveneens een groot probleem.

"Zo is dan een half jaar voorbij gegaan aan allerlei voorbereidingen.
Veel tijd zal dil nog kosten, hopelijk met hetzelfde, of meer succes,',
is de verslagnotitie (in hoofdletters) van 30 juni 1959. De
Gemeenteraad heeft het verzoek zonder stemming goedgekeurd
en lng. de Bas lijkt niet direct voor problemen te zorgen. Er blijft
echter "de geldkwestie". Banken blijken zonder borg niet tot
investeren bereid en ook privé-personen die eerst enthousiast op
de plannen reageerden, bhjken bij nader inzien huiverig. ln juli
wordt op initiatief van de heer Giebing contact gezocht met ,,de

miljoenenman van de diepvries", een Rotterdamse zakenman die
fortuin heeft gemaakt met diepvriesmaaltijden, toen zeer nieuw.
Deze heer de Vries en zijn partners zullen uiteindelijk iets meer dan
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de helft van de benodigde fl. 210.000 inbrengen, de rest komt van
de v.o.f. "Café-Restaurant Westerbouwing" en Floor Bruning (die
zljn aandeel o.a. van zijn vader heeft geleend) Op 21 oktober kan
de laatste, na een bespreking van 10 uur's morgens tot half vijf ,s
middags, noteren: "Zeker is nu, dat de kabelbaan komt." Op 23
november 1959 richten de heren gezamenlijk de vennootschap
onder firma "Kabelbaan de Westerbouwing" op, met een voorlopige
duur van vijf jaar.

lnmiddels was ook opdracht voor de definitieve metingen aan de
firma Pohlig gegeven. Met de bouw werd in het vroege voorjaar van
1960 begonnen. De Arnhemse firma Klynhout zorgde voor de
betonfunderingen en de constructie van het stationsgebouw, een
ontwerp van de Oosterbeekse architect Hekkema. Op 20 april
brachten speciaal daarvoor gebouwde voertuigen de '13 m lange
masten, zes in totaal, uit Keulen naar de Westerbouwing. Reeds op
8 februari was een een advertentie in de Arnhemse Courant
verschenen waarin de Westerbouwing een bedrijfsleider (met enige
elektronische kennis, minimum leeftijd 25 jaar), een caissière en
een "net persoon" voor algemene diensten (gepensioneerde geen
bezwaar) vroeg. ln deze eerste jaren had de Kabelbaan maar liefst
11 mensen rn dienst; 2 om te helpen bry het instappen en ook 2 ter
assistentie bij het uitstappen, in 2 ploegen gezien de lange
openingstijden, dus 8 In totaal, 2 caissieres om dezelfde reden en
ten slotte de bednlfsleider. Wel waren de helpers vaak
gepensioneerden.

Eén onmiskenbaar voordeel voor Floor Bruning in deze hele
ontwikkeling was het feit dat hij prive een goede bekende van de
toenmalige burgemeester van Renkum, Mr. Matzer van Bloois,
was. Uit de verslaggeving blijkt, dat de burgemeester een groot
enthousiasme voor het project aan de dag legde en diverse keren
met nuttige suggesties kwam. Zo werd op zijn initiatief een bezoek
gebracht aan de directeur van de PGEM en was hij het ook die
Floor Bruning gerust wist te stellen omtrent de concurrerende
plannen van lng. de Bas.

Mr. Matzer van Bloois was dan r.rok degene die op 4 juni 1g60 de
kabelbaan officieel opende. Zoals de Arnhemse Courant het
beschreef: "Zwevend boven het Renkums territorium in een der 33

ltt0
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schommelstoeltjes met als duo-passagier naast zich de echtgenote
van de exploitant van de Westerbouwing, mevr. Giebing-van
Kolfschoten, probeerde de burgemeester een aan een lang touw
bevestigde fles met enige zwier tegen de daarvoor bestemde mast
te knallen. Pas bij de derde poging gelukte deze luchtdoop". Tijdens
zijn zweeftocht sprak de burgemeester, zelf behept met
hoogtevrees, tevens een rede uit, waarin hij eerst de aandacht
vestigde op de "staat" van het College van Burgemeester en
Wethouders - "Wordt over het algemeen van een gemeentebestuur
veruvacht, dat het met beide benen op de grond staat, hier heeft het
ieder contact met de vaste grond verloren" - om vervolgens
uitgebreid stil te staan bij het langdurig "in de lucht hangen" van de
kabelbaanplannen zelf. Ook bracht hij, na de exploitanten financieel
succes gewenst te hebben, het eigenbelang van gemeente ter
sprake in de vorm van de "kruimeltjes" van de (inmiddels
verlaagde) vermakelijkheidsbelasting.

't Heveaantje nr. 52

Hij bekent achteraf enige spijt te hebben dat hij zich, na de
kabelbaan, niet in andere projecten in de toeristische sector, die
toen zeer in opkomst was, te hebben geworpen, maar al met al
overheerst de voldoening over het feit dat het toen lukte. Zo af en
toe gaat hij, woonachtig te Doorwerth, nog wel eens lunchen bij de
Westerbouwing, en vorig jaar zat hij zelfs weer eens in de
kabelbaan. "Het kostte maar liefst vijf gulden per persoon", vertelde
hij met schrik. En daarna, lachend, "Misschien ben ik er toch te
vroeg uitgestapt"?

Anneke Leenhouts

l--
!*'q*e"to Bij De 'Westerbournring ,'De kabelbaan had enkele

dagen daarvoor, op Hemel-
vaartsdag, gratis "proef-
gedraaid". De Westerbouwing
verklaarde "nog nooit zo'n
drukke dag te hebben
beleefd". De pnjs van het
kaartje na de opening was fl.
1,00.

Floor Bruning verkocht zijn
aandeel in de kabelbaan in
1977. Hoewel het project
zqker een succes was, was
de opbrengst nu ook weer
geen goudmijn. Een aantal
jaren daarvoor (1971) had hij
dan ook zijn accountants-
studie maar afgemaakt en
heeft hij vele jaren (tot op de
dag van vandaag) bij Akzo
Nobelgewerkt.

- kunnen ze vvel
een feestje bouvï/en!
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Autoschade èn ondsrhoud6bÉdríjt
aev€n6 lsv€ring yan niauyye- an

gebruikl€ auto's

Klngclboak!.rc 5a b
ó052 VT Oeót.ítJ.glí

Tcl: 026 - 33 a&a 6e

b.gtg.: oJ10 - 5í m 1í
Farr OZS 3J { lOOl
Àurotöt: o6§29a3.too

Wij zijn gespecialiseerd in atle soorten autoechadeher-
stellingen. Hierbij maken wij gebruik van een spuiUdroog-
cabine en Sakkens autolakken. Alle kleuren \,vorden door
ona zelf gamaakt. Bij reparatie gratis leenauto en terug-

gaaf van èigen risico bij eigen schuld.
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Eindelijk erkenning!

Orrs hovcnicrsbcclrijf rrrag sintls kort het beeldrlerk
Erkend Hovcnicrs vocren. Dit boeldmerk garanclcerd u

vaknranschap, krvaliteit, service, bctror.rwbaarheiri en een
eerlijke en onafhankelijke benriddeling bij geschillen. Bcl
ons even op voor ccn vrijblijvende afspraak bij u thuis. f)zrn
geniet u binnenkort al vzrn urv droomtuin! Gegaranrjeercl!

",rkengrHOveNtER
\,/

llct ku'aliteit.skeurÍnqk vooÍ gegaiud*:rd 1xiauo1ru.rU.

Oosterbeek/Doorwerth Tel. 02ó 38 3g 134
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Op Stap Met: Richard Vacquier Droop

Richard Vacquier Droop is degene, die dit keer onze aandacht
krijgt. De meesten kennen hem wel als de man met de luidste
motor uit de regio. Echter, met her verstrijken van de tijd verliest
men vaak zijn wilde haren. Dit geldt voor Richard ook, maar dan
alleen geestelijk.

omdat Richard (inter)nationaal vrachtwagenchauffeur is en omdat
veel mensen alleen de bumper of hooguit de helft van de cabine
zien, leek het me wel wat om meer over)1n vak te weten te komen.

Richard was machinebankwerker/lasser voordat hij via onderhoud
aan vrachtauto's uiteindelijk als chauffeur erin terecht kwam. Eerst
nationaal, nog in vijfuersnellings Dafs en Bedfords (dubbel clutchen
dus, voor ingewijden), nu in een zescylinder Scania oplegger
voozien van alle comfort en gemak. Dit laatste houdt onder rieer
in: cabine met slaapgedeelte, in allerlei standen variabele,
luchtgeveerde stoel, airco, stuurbekrachtiging, schijfremmen
rondom, een stuk of 20 versnellingen, zelfs 

-een 
oventje en

koffiezetapparaat. Een heer verschir dus met de oude stugge
vrachtwagens.

Vraag: 'Wat heb je voor papieren nodig tegenwoordig,?
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Alleen rijbewijs BE, CE-DE is allang niet meer voldoende. Er horen
ook bij het chauffeursdiploma, wat inhoudt vervoersadministratie,
zoals vrachtbrieven en dergelijke, beladingstechnieken en
autotechniek, en daarnaast zijn er ook nog specialisaties zoals
koelvervoer, gevaarlijke stoffen en ook personenvervoer.

Richard vindt het rijden in het buitenland ontspannen vergeleken
met hier. Er ztjn minder verkeersremmende maatregelen en door
de grotere afstanden heb je meer tijd om eventuele vertragingen in
te lopen. Hoewel, in voormalige Oostbloklanden wil he[ nog
weleens voorkomen dat je op een provinciale weg, pal voor een
viaduct, geattendeerd wordt op het feit dat de doorrijhoogte 3.40 m
is. Ja, en daar sta je dan, met je truck van 18 meter lengte en 3 g0
m hoog.

Verder wilde ik ook graag weten, wat die 'L' betekent in dat ronde
groene vlak. lk kon me namelijk niet voorstellen, dat dit iets met
leswagens van doen zou hebben. En inderdaad, Richard moest
smakelijk lachen. Wagens met zo'n 'L' maken zo weinig lawaai, dat
ze worden toegelaten in landen met een lawaainormering, zoals
Zwitserland en Oostenrijk. 'L' staat voor 'Leise', vandaar dus.

Richard is geen 'cowboy trucker', zoals hij zelf zegt Hij vindt ziln
werk fantastisch, maar realiseert zich heel goed dat het ,vrije
jongen imago' ook alleen imago is. Tegenwoordig ben je als trucker
overal bereikbaar voor je baas. ledere vrachtwagenchauffeur
beschikt over een draagbare telefoon en mocht die uitvallen, dan
zijn er ook vervoerders die hun wagens voozien van een
satellietontvanger, zodat ze op elk moment kunnen zien waar hun
trucks zich precies bevinden.

Richard neemt nooit lifters mee en echt niet uit angst dat, als er
eens een knappe meid staat te liften, er ook nog vier stoere knapen
achter een bosje staan te wachten. Je moet namelijk een
i nzittendeverzekering hebben

Bovendien zit je natuurlijk wel lekker in je eigen wereldje, boven het
gewone autoverkeer. CD'tje aan, al dan niet op 10 en een riant
uitzicht over de files.

20 2t
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Over mijn vraag wat Richard het leukste/mooiste vond wat hij in zijn
carrière heeft meegemaakt, hoeft hij niet lang na te denken. het
vervoer van de decors en requisieten van lntrodans naar Lissabon.
Het vervoer was nog tot daar aan toe, maar Grada (de vrouw van
Richard) was ook mee en ze kregen een vip-behandeling, met
rondleidingen, kaartjes voor de optredens, enz.

Richard heeft trouwens een grenzeloos vertrouwen in Grada's
rijvaardigheid, want in zijn vrije tijd rijdt zij meestal als ze ergens
heen gaan. En dat voor iemand, die zelf zo'n 200.000 km per jaar
rijdtl

Dick Kelderman

We heeft op korte of langere termijn het voornemen
zijn of haar huis in Heveadorp te verkopen?!
U zou ons een groot genoegen doen, daarover dan
met ons kontakt op te nemen.
Wj hebben 3 zoons, zijn thans woonachtig in

Oosterbeek en zijn telefonisch bereikbaar onder
nummer: 026-3341264.

Jos en Liesbeth Boekhorst



@ ,r,*.* . .R.NTNGEN

HUISHOUDHÀNDSCHOENEH
N. Y. RUBBERFABRIEI(EN H EYEA

HEVEADORP

N.Y. YER. NED. RUBBERFÀBRIEI(EIT

HEYEADORP. RAALTE. HARDERIYIJK

2

't Heveaantje nr. 52

lJ,,.X§3-[:hlïiP.',ilà,,[,-,,ff I

w
,fr

4" rnreRrue,o*oLi
TAFETIENNISIOERNOOI

13 MEt 19ó2

't Heveaantje nr. 52



't Heveaantie nr. 52

Activiteiten G roencl u b

De groenclub organiseert jaarlijks een aantal leuke excursies,
waarbij we telkens naar een nieuw boeiend thema zoeken.
wandelend of fietsend trekken we erop uit. Niet alleen excursies,
maar ook andere activiteiten worden ondernomen: organiseren
groenbeurs, gidswerk, maken van vogelkastjes, voederplanken
enz. We hopen erin geslaagd te zijn op deze wijze voor jong en oud
iets leuks te bieden en de interesse voor de natuur met haar dieren
en leefmilieu te bevorderen.

U herinnert zich vast wel de "deur aan deur,' uitnodigingen die de
groenclub voor iedere afuonderlijke deelname bezorgde. Ook wij
hebben een voornemen voor het nieuwe jaar; namelijk dit eens
anders te organiseren. We denken, dat het nuttiger is, om in plaats
van iedere keer ons programma per huis te verspreiden, eens te
inventariseren welke bewoners geïnteresseerd zijn in een actieve
deelname aan ons groenprogramma. De Heveanen die hun
belangstelling kenbaar maken blijven dan iedere uitnodiging in de
toekomst ontvangen. Tevens hebben we het voornemen om in het
voorjaar een avond te organiseren om een voorlopig ,,doe-

programma 99/2000' aan te bieden. Uw inbreng en ideeën worden
graag tegemoet gezien.

Hoe gaan we deze belangstelling in ons dorp peilen? Een lid van
de groenclub zal tussen Kerst en oudjaar bij u langs komen met de
vraag "wilt u voor iedere groenactiviteit een uitnodiging ontvangen,'
en zo ja, "mogen we rekenen op een actieve deelname of andere
betrokkenheid"? Op deze wijze hopen wij kosten (ook de groenclub
krijgt een geringer budget) en de natuur (lees papier) te sparen.
Onnodig werk kunnen we reduceren, maar vooral hopen we u
gericht te informeren en een goede samenwerking tot stand te
brengen.
Doet u mee, dan juichen wij dit toe en hopen u gauw te mogen
verwelkomen op onze excursies. Jeugdige deelnemers worden óok
graag begroetl

Groenclub Heveadorp,
Mark van Buuren
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De Hunnenschans

Beste Dorspgenoten,

Wellicht zult u mensen aan het werk hebben gezien op
Hunnenschans en eventueel ook al opgemerkt hebben hoe
daar alveranderd is.

Jongsleden september werden wij door hwt "Gelders Landschap"
uitgenodigd voor een informatieve rondleiding over de
Hunnenschans. Dit in samenwerking met het R.O.B., de Rijksdienst
voor Oudheidkundig Bodemonderzoek. De heer Jager van het
R.O.B. vertelde ons over hun plannen om de Hunnenschans haar
oude allure terug te geven.

Wij zullen niet altijd beseffen, dat we naast één van de meest
unieke plekjes van Nederland wonen op oudheidkundig gebied. De
Hunnenschans is een ringwalburcht en stamt uit de tiende eeuw. Er
zijn vier zulke burchten getraceerd in ons land. De heer Jager geeft
aan "het zonde te vinden dat het verdedigingswerk zo verstopt ligt".
Het moet weer voor de dag gehaald worden. Hij denkt er aan om er
excursies te gaan organiseren, bijvoorbeeld voor de basisscholen.

Het Gelders Landschap draagt zorg voor het opruimen van de
bomen. Wanneer u dit leest zal de klus waarschijnlijk al geklaard
zi)n.

Het lijkt mij vanzelfsprekend, dat deze plek gespaard moet worden.
lk hoop dat de mountainbikers dit ook gaan inzien. Er wordt
gewerkt aan alternatieve routes in de regio. Verder zouden
wandelaars juist daar zich moeten houden aan de wandelpaden.
Het is een plek met een bijzondere uitstraling waar de fantasieën
over het grijze verleden weer naar boven kunnen komen.

Tijdens de algemene ledenvergadering/nieuwjaarsreceptie van de
Bewonersvereniging zalde Hunnenschans een thema zijn.

Willem Hillen

de
het
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HD: de gevolgen van zwemles

Een stukje schrijven over kleine gebeurtenissen die onevenredig
grote invloeden kunnen hebben.

Daarbij moet ik toch gelijk denken aan de zwemles van de
kinderen. Nu zult u zeggen, och dat is een paar jaar 2 keer per
week een half uur in het zwembad zitten puffen, tot ze diploma a en
b hebben en klaar. Dit zou dus een kleine gebeurtenis kunnen zijn.
Maar wat wil het geval, ik werd zelf gevraagd om les te geven in de
tijd dat de kinderen les hadden. Och leuk, dacht ik, heb ik getijk wat
te doen. Totdat Marleen haar diploma's binnen had en Edwin nog
een tijdje moest. Marleen begon het zwemmen leuk te vinden en
werd gevraagd bij het wedstrijdzwemmen. Ze was er nu eenmaal
toch.

Edwin haalde zijn diploma's, ik dacht klaar te zijn. Dit was niet het
geval. Marleen vond het zwemmen zo leuk dat ze nu 4 keer per
week traint en moeders (ikzelf dus ) 2 keer per week meegaat om
de trainer te helpen en dit met zeer veel plezier. De wedstrijden die
in het weekend gezwommen worden, daar ben ik natuurlijk ook bij
en sta de zwemmers dan te coachen.

En als ik dan de uitslagen van het zwemmen in de krant lees en
Marleen haar eerste gouden medaille haalt, dan ben ik toch
beretrot§. Een kleine gebeurtenis die, ik hoop, nog groot mag
worden.

Rita van Muilekom
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De klussendienst

De Bries (Stichting Welzijn Gemeente Renkum) heeft een
klussendienst. Deze dienst biedt hulp aan mensen, die niet in staat
zijn zelf huis- tuin- en keukenklussen te verrichten. Het gaat daarbij
om klussen die u normaal gesproken zelf zou doen, maar waar u
(door omstandigheden) niet meer toe in staat bent. De
materiaalkosten en reiskosten van de vrijwilliger zijn voor uw
rekening. Meer informatie en een klus aanvragen kan via het
Meldpunt Vrijwillige Thuishulp van maandag Um vrijdag van 9.30 tot
11.30 uur. Telefoonnummer 0317 - 319 317
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Nieuwkomers

Deze rubrièk bracht mij deze maal bij m[n, tijdetijk, nieuwe
buurvrouw. Tijdehlk zult u denken, ja tijdelijk. Niet omdat ik de
buurman ben, maar omdat zij bij uitkomen van dit krantje al haar
nieuwe woning op Schefferlaan 6 betrokken heeft.

Om wie gaat het nu eigenlijk? Het gaat om Betty den Dekker en
Wim van Leeuwaarden. Bij voorbaat wil ik vermelden, dat ik Betty
heb geïnterviewd als bewoonster van Heveadorp en niet in haar
functie van directeur Welzijn van de gemeente Renkum. Ten tijde
van dit interview verbleef de heer des huizes in het buitenland.

Be§ den Dekker en Wim van Leeuwaarden
Kinderen: een zoon van24 en een dochter van 26
Voormalige woonplaats: Oud Beierland (27 jaar)

Waarom Heveadorp: sinds 1 maart 1998 is Betty werkzaam in de
gemeente Renkum. Verhuizen was voor haar een voorwaarde. Zij
vindt dit een manier om "contact" te krijgen en te houden met de
bewoners. Daarnaast voldeed de nieuwe woning aan de wensen
voor de toekomst: een huis om oud in te worden.

Typeer Heveadorp. Het is vooral de gevarieerdheid, die Betty den
Dekker aanspreekt. De combinatie van bos, water en de wijdsheid
van de Betuwe spreekt haar enorm aan. Overigens ziel zij
Heveadorp niet als een dorp. Bij een dorpsbeeld horen bijvoorbeeld
een kerk en winkels.

Wilt u er nog iets aan toevoegen?
Om een goede sociale controle in stand te houden, is het belangrijk
om naast de huidige activiteiten, elkaar te wijzen op elkaars
verantwoordelijkheden.

Peter Boltze
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Mini-waterpolo

Hallo, ik ben Jordi Kersten. Na het halen van mijn A, B en C_
zwemdiploma wist ik niet op wat voor sport ik wirde. Zwemmen
vond ik leuk, maar dat doe je voor jezerf . Maar iets met een oàt, in
teamverband, leek me ook wel wai. Mijn zwemleraar vertelde metoen iets over mini-waterpolo; zwemmen en met een bal in
teamverband bezig zijn! Dat doe ik nu sinds maart van dit jaar. rnhet begin moest ik wer wennen, want het is best zwaat,le Àoet
twee keer in de week trainen. Maar nu vind ik het hartstikke'leuk engaat het ook steeds beter. Je hoeft trouwens niet perse je A, B en
C-diploma te hebben, alleeen A en/of B is ook al goed.

Een keer in de maand is er ook een toernooi, dat is echt te gek!
Dan ga je elke keer naar een ander zwembad hier in de buui of
jqts-v9rler weg. Lijkt dit je ook een reuke sport, informeer dan eens
bU R.Z C. in Renkum. Wie weet zie ik je dan een keer!

Groetjes,
Jordi Kersten

tircverslraal 13
ri86? L)J Oöslerheek
releÍoon 026 - 333 35 35
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*- Willemsplein 4
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Huisje? Boompje? Beestje!
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Oud en nieuw in Heveadorp

Traditioneel nodigt de activiteitencommissie u uit, om met
elkaar het glas te heffen op het nieuwe jaar. Dit zal weer
plaatsvinden om ongeveer 00.30 uur op het speelveld, onder
luid geknal van vuunrverk.
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