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kunt u bij elk van de
tieleden inleveren.

stukjes worden niet
De redactie behoudt

het recht voor ingezonden
en waar nodig in te koÉen.
uit deze uitgave mag

toestemming worden

Joustra (026 - 33417781

u buiten Heveadorp en
u ook 't Heveaantje

dan zijn daarvoor de
,17,50 perjaar. U kunt

opgeven bij de redactie.

Heveaantje stelt zich als doel
contacten tussen de inwoners

Heveadorp te verstevigen en
stand te houden.

't Heveaantje verschijnt 5x peÍ
iaar en wordt bU alle inwoners
van Heveadorp gratis bezorgd.
Het volgende nummer (55)

medio iuni í999.
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nr. 54

19 april 1999

Beste Heveanen,

Dit keer, een paar weken later
dan gepland, een Heveaantje
met allereerst veel discussie:
over de status van Heveadorp
en het al of niet afsluiten van
de Oude Oosterbeekseweg. BU

de vaste rubrieken ontbreken
het Babybulletin en Heveaanse
Zaken, zU het om verschillende
redenen. Verder is de rubriek
Huisje, boompje, beestje
enigzins aangepast: wij hopen
dat dit leidt tot vele
enthousiaste bijdragen van
andere hondenbezitters.

Tot verbazing, maar ook trots
van de redactie kreeg ons
vorige nummer zowaat een
eervolle vermelding in "Hoog
en Laag". We zullen ons best
doen om het peil zo hoog
mogelijk te houden en rekenen
hiervoor, zoals altUd, ook op
uw bijdragen. De sluitings-
datum voor nr. 55 is 20 mei.

Anneke Leenhouts
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Nieuws van de bewonersvereniging

Deze dagen is "Heveadorp zelfstandig', het gesprek van
de dag. U hebt atlemaat het enquèteformuliei gekregen.
Het bestuur had na de jaarvergadering de behoefte*om
onder de leden te peilen of er werkelijk een breed
draagvlak voor erkenning van Heveadorp a1s zelfstandige
kern binnen de gemeente Renkum bestond. Daarom
werd, in overleg met de gemeente, besloten om een
tweetal forse voonruaarden aan de uitkomst te verbinden.
De respons zou tenminste 2/3 van het aantal bezorgde
formulieren moeten zijn en daarvan zou 2t3 vOOr
vezelfstandiging moeten stemmen. Om te voorkomen dat
achteràf zou kunnen worden gezegd dat de uitslag door
de bewonersvereniging was beïnvloed, werd de gemeente
vezocht de formulieren te versturen en diende men de
antwoorden in de door de gemeente meegezonden
envelop te retourneren.

De uitslag, door de gemeente verzameld, is als volgt: van
de 325 verspreide enquëteformulieren zin er 260
geretourneerd, een percentage van 80%. Het aantal voor-
stemmen bedroeg 192, een percentage van T4o/o. Hieruit
mag worden geconcludeerd dat er índerdaad een breed
draagvlak is om Heveadorp het 6e dorp in het groen van
de gemeente Renkum te noemen. Het bestuur is best blij
met deze uitslag en is van mening dat de gemeente hiei
politiek in ieder geval niet meer om heen kan. Wat nu?
Zijn we er nu? Nee, beslist niet. Wel is het bestuur weer
super gemotiveerd om op het ingeslagen pad verder te
gaan, want er is nog wel het één en ander te doen.
ln de media hebt u kunnen lezen dat het totaal benodigde
bedrag voor erkenning Fl 63.000 zou bedragen. Wai in
1991 begon met een claim van de pTT van FtlOOO is fors
uitgedijd. De huidige situatie is dat de pTT Ft 14.000

claimt, de gemeente Fl 10.000 en het resterende bedrag
is een optelling van claims van inwoners van Heveadorp.
Omdat het antwoord vertrouwelijk is, heeft het bestuur
geen inzage in het ontstaan van deze Fl 39.000, maar zij
heeft zich voorgenomen deze claims zeer serieus te
nemen. Wanneer de bewonersvereniging verantwoordelijk
is voor de financiële dekking, vindt het bestuur dat zij ook
onderhandelingspartner daarvoor moet zijn. Voorop wordt
gesteld dat het niet zo moet zijn dat achteraf kan worden
gezegd dat de benodigde gelden door de leden van de
bewonersvereniging bijeen gebracht werden. Het bestuur
heeft zich dus twee doelen gesteld:
1. er moet worden onderzocht welk bedrag er echt nodig

is en
2. de benodigde gelden dienen in ieder geval niet in de

vorm van bijdrage uit contriburtie van leden te worden
bijeengebracht.

lnmiddels wordt een besluit door de gemeenteraad
voorbereid en zullen afspraken dienen te worden gemaakt
over overgangstermijn en datum van ingang. De
overgangstermijn bepaalt de tijd waarbinnen de
benodigde gelden zullen moeten worden bijeengebracht.
U ziet, we zijn er nog lang niet en er zal nog heel wat
inspanning nodig zijn om het gestelde doel uiteindelijk te
bereiken. Maar, gezien de uitslag, is het bestuur
enthousiast aan het werk.

Resten mij nog twee opmerkingen:
ledereen die mee wil denken, werken, helpen is van harte
welkom.
Jorien, bedankt voor jouw posteractie!

Jaap Bunschoten



De onderwerpen Heveadorp zelfstandig en eventuele
afsluiting van de Oude Oosterbeekseweg blijven de
gemoederen bezig houden. Hieronder volgen een bericht
van Jorien Joustra over de actie HeveJAdorp, een
ingezonden stuk van Dirk Tuipman, dat begint met een
denkbeeldig gesprek tussen de bewonersvereniging en de
burgemeester, en een kopie van de brief die Govert
Riksen op 22 maart aan B&W van de gemeente Renkum
stuurde. De discussie over de Oude Oosterbeekseweg
krijgt een vervolg in het stuk van Astrid en Roland Jorna.
De redactie juicht het toe wanneer voor- en tegenstanders
van een bepaald onderwerp zich roeren in 't Heveaantje
en heeft besloten al deze stukken te plaatsen. Om de
discussie zuiver te houden, vindt de redactie wel dat
schrijvers hun argumenten niet "op de man", maar "op de
bal" moeten richten. Niet voor niets is en blijft de
doelsstelling van 't Heveaantje "de onderlinge band tussen
de Heveanen versterken".

9-""fi111ï*****************************************************

HeveJAdorp

ln maart kon elke Heveaan in een gemeentelijke enquëte
zijn mening geven over "de kwestie Heveadórp',: Otilven
wij Doorwerth, of wordt het weer Heveadorp.'Van mijn
hand verscheen in de lokale kranten een pleidooí om'Jà,'
te stemmen. lk geef toe dat dit geen wereldschokkend
item is, maar het doet recht aan de bijzondere historie van
dit dorp om je ervoor sterk te maken. De posteractie die er
uit ontstond, sloeg aan. 's Middags was het nog een idee,
's avonds om half negen was het hele dorp voorzien van
de poster " Wij wonen in HeveJAdorp',. Heel veel mensen
hingen de poster voor hun raam. En met resultaat.

Ruim driekwart van de bewoners retourneerde de

enquete, en driekwart daarvan stemde voor! Een

ongehoord hoge respons, waar (als we even heel eerl[k
zijn) weinig mensen op gerekend hadden. Dit maakt
duidelijk dat het initiatief van de bewonersvereniging om
deze zaak weer aan te kaarten, wel degelijk een groot
draagvlak heeft onder de bewoners. De kranten vulden
(een stukje van) hun kolommen met Heveadorp, Omroep
Gelderland kwam langs voor een radio-item, de kabelkrant
nam het over, kortom heel Gelderland kon op de hoogte
zijn van de "Heveaanse strijd". De Arnhemsche Courant
voorzag op 1 april heel Heveadorp van haar krant met
daarin twee artikelen over Heveadorp. Da's toch wel leuk!

Of het allemaal lukt met Heveadorp is nog maar de vraag.
Het kost geld en de gemeente wil vooralsnog geen cent
betalen. Wat de HeveJAdorp-actie in ieder geval heeft
opgeleverd, is dat de gemeente nu weet dat er in
Heveadorp mensen wonen die zich bekommeren om hun
dorp, die er zich bij betrokken voelen, die er wat voor
willen doen. Dus burgemeester, wethouders en raad: als
zoveel mensen in Heveadorp willen wonen, kom dan je
verkiezingsbeloftes na en regel het! Belofte maakt schuld.

Jorien Joustra

HEVEADORP ERKENNEN ?
[ingezonden stuk van Dirk Tu!pman]

De Bewonersvereniging Heveadorp waarschuwt
burgemeester Verlinden voor de laatste keer:

B.H.;- Als binnen een week Heveadorp niet op alle land-
kaarten van Nederland staat,

- er geen borden zijn geplaatst bij alle ingangen van
het dorp,



- de ANWB verkeersborden Heveadorp niet vermel-
den

dan springen we van pure opgeblazenheid ter plekke
uit ons vel.

Verlinden (angstig):
Mijn hemel, wat een smeerboel zal dat zijn; mama-
maaa...r uw wensen zijn al 80 jaar geleden vervuld.
Niet springen alstublieft.

B.H.: Niks mee te maken, het staat in onze statuten. Dan
willen we nu ook nog een andere postcode.

Verlinden (nu weer ferm):
We zullen zien, gaat u nu maar.

Hoewel de sluitingsdatum van de enquète al verstreken is
als deze bijdrage in het HEVEA-aantje verschijnt en
derhalve geen invloed meer kan hebben op het
stemgedrag - zo dit al het geval geweest zou zryn - wil ik
toch niet nalaten hierover het één en ander op te merken.
Allereerst de "erkenning van Heveadorp a/s zesde dorp in
het groen" (H, nr 53, pag. 3). De betiteling, ,,zesde dorp in
het groen" is geen administratief en/of bestuurlijk gegeven
waarover met de gemeente kan worden onderhandeld
maar venrvijst naar de vereniging de "Vijf Dorpen in ,t

Groen". Als het bestuur van die vereniging het totnutoe niet
dienstig heeft geoordeeld haar naam te wijzigen zal ze niet
onder de indruk zijn van het gezeur van de ,'Bewo-

nersvereniging Heveadorp". De ,,Open brief' van Jorien
Joustra pretendeert een aantal "feiten" aan te dragen die
zouden moeten leiden tot een 'Ja"-stem voor de enquète.
7e wordt daarbij evenwel op een aantal cruciale punten
niet gehinderd door kennis van zaken. Haar betoog is on-
juist, misleidend en demagogisch, het kenmerk bif uitstek
van de overijverige proseliet (recent bekeerde, red.). Het
begint direct al in de aanhet .. ,,Zonder posÍcodes was
Heveadorp Heveadorp gebleven,,. De werkelíjkheíd is
anders. Heveadorp is altijd Heveadorp geweest sui generis
maar heeft eveneens altijd administratief/bestuufliJk Oeel

uitgemaakt van Doonrverth. De introductie van de postcode
heeft daar niets aan veranderd maar heeft slechts de
bestaande toestand gecontinueetd. ,,Men zat kennet'rjk met
Heveadorp in zijn maag". Grote onzin. Het postkanioortje
en de Openbare Lagere School bewijzen helemaal nietl.
De PTï (lees: de Rijksoverheid) bouwde vanzelfsprekend,
met een concessie van de eigenaar van de grond, haar
kantoor op de plaats waar de overgrote meeràerheid van
de post werd aangeleverd. Zeker in een tijd dat de
voorsortering nog dàar geschiedde. De pTT maakte en
maakt (zie het telefoonboek) haar rayonindelingen nu
eenmaal geheel onafhankelijk van bestaande admini-
stratieve en bestuurlijke grenzen. Kievitsdel, toch onmis_
kenbaar een deel van Doorwerth, heeft een ander
netnummer dan de rest van Doorwerth, inclusief
Heveadorp. Dat geldt trouwens ook voor de kantons. Die
trekken zich ook niets aan van dorps-, gemeente- of
provinciegrenzen. Voor wie de achtergronden daarvan kent
niks bijzonders. Hetzelfde geldt m.m. voor het schooltje,
een logische consequentie van de wet ',de Visser,, uit t gjO.
Ben ik dan tegen "erkenning,'? Wie wel eens van mij heeft
gehoord weet wel beter. lk hecht alleen een andere
betekenis aan het woord erkenning dan die van wijziging
van de postcode; dat kan alleen maar ongemat< veróorl
zaken. verder vart er administratief/bestuurrijk niets te
"erkennen". Plattegronden en bewegwijzering behandelen
sinds jaar en dag Heveadorp als een zelfstanOige entiteit.
wellicht zelfs een beetje in strijd met de officiére status,
maar niemand, bij gemeentebestuur of ANWB, die er ovei
denkt dat te veranderen. Wie wil kunnen zeggen dat hij in
Heveadorp woont, niemand die het hem belèi. Zo zal éen
inwoner van b.v. het door Amsterdam geannexeerde
Osdorp altijd zeggen dat hij in Osdorp woont en er aan
buitenstaanders bij vermelden dat het onder Amsterdam
ressorteert. Hetzelfde geldt voor nog minstens een half
dozijn dorpen rond Amsterdam. En daarbijte bedenken dat
hetzelfde Osdorp ooit wél een zelfstandig dorp en zelfs



zelfstandige gemeente was. Wat erkenning naar mijn
mening wel zou moeten inhouden, daarover heb ik van de
Bewonersvereniging Heveadorp nog nooit iets zinnigs
gehoord. Wellicht een taak voor een gerevitaliseerd - want
nooit opgeheven Bewonerscomité Heveadorp.
Geïnteresseerden kunnen zich bij mij vervoegen.

Dirk Tuijnman

Heveadorp en de postcode
[brief van Govert Riksen aan B&W van de gemeente
Renkum van22 maart 19991

Geachte Bu rgemeester en Wethouders,

Bij deze wil ik u vragen de uitslag van de enquète
betreffende Heveadorp bij voorbaat nietig te verklaren.

Argumentatie:
1. de vraagstelling is niet eenduidig; twee verschillende

issues (naamswijziging en postcodewijziging) worden
vermengd in de vraagstelling.

2. de respondent wordt uitgenodigd een bedrag te noemen
dat de postcodewijziging met zich mee zou brengen. Dit
leidt m.i. tot het noemen van een willekeurig bedrag. Het
valt te venruachten dat deze bedragen vele malen groter
zijn dan de reële kosten.

Ad 1. voor alle duidelijkheid: ik ben TEGEN een postcode-
wijziging, deze is m.i. ook niet nodig. lk ben er voor
dat de naam Heveadorp blijft bestaan (erkenning?!)

Wat eigenlijk alle consequenties zijn van erkenning en
naamswijziging zijn, blijkt niet uit de informatie die is
rondgestuurd. Bij hetgeen tussen haakjes staat (wijzigen
postcode) kan ik niet begrijpen wat dit met erkenning te
maken heeft. De combinatie postcode en huisnummer is nl.

uniek en wordt bepaald door de voordeur. Of je daarachter
nu Heveadorp of Doorwerth schrijft is volgens mij om het
even.
Ad 2: een postcodewijziging veroozaakt ook bij mij kosten,

een erkenning bij gelukblijvende postcode niet. lk ben
het er niet mee eens dat eventuele kosten van dit
alles betaald worden door burgers en/of bewoners-
vereniging.

lk zou u de eenvoudigste oplossing willen aanreiken:
postcodes wijzigen is duur en niet nodig,
erkenning van Heveadorp als dorp is niet meer dan een
formaliteit en kost niets indien de postcode ongewijzigd
brijft.

Het feit dat de erkenning in de statuten van de dorps-
vereninging staat en dat nagenoeg alle huishoudens van
Heveadorp lid van deze vereniging zijn, zou voor een goed
verstaander genoeg moeten zijn. Men onderschrijft de
erkenning van dit dorpl Daar hoeft u geen enquète meer
voor te houden.
Mijn advies: verklaar de enquéte nietig en erken Heveadorp
als dorp en laat de postcode zoals die is.

Met vriendelijke groeten,
Govert Riksen



Oude Oosterbeekseweg - vervolgd

Graag reageren wij op het ingezonden stuk van Lex
Schruijer en het commentaar van Jorien Joustra
betreffende het wel of niet afsluiten van de Oude
Oosterbeekse weg.

Onze eerste reactie op het lezen van de brief van Mevr
Joustra was: wat een frustratie wordt hier op papier gezet.
Wat de werkelijke reden van zo'n reactie is, daar valt
moeilijk achter te komen. Waar wij echter als nieuwe
bewoners van de Valckeniershof wel iets van weten zijn de
hedendaagse feiten.

o De Oude Oosterbeekseweg is een prachtige oude weg
door een prachtig natuurgebied. Wat vaak echter minder
prachtig is, zijn de gemotoriseerde weggebruikers die
van deze weg gebruik maken. Snelheden van meer dan
100 km/uur zijn zeker geen uitzondering.

o Gezien het aantal lege bierblikjes dat elk weekend weer
in de berm worden achtergelaten is deze route ook
duidelijk in trek bij automobilisten die ztjn wezen
"stappen" en met wat glazen te veel op (met alle
gevolgen van dien), deze weg kennelijk zien als veilige
sluiproute.

. Sluiting van de Oude Oosterbeekseweg is niet een
nieuw gegeven, maar speelt al een aantaljaren.

. Mevr Joustra voert aan dat de verkeersdrukte op de
Selbeeckweg bij sluiting van de Oude Oosterbeekseweg
alleen maar toe zal nemen. Wij denken echter dat het
waarschijnlijker is dat veel mensen uit Heveadorp
gebruik zullen maken van de route via de Beeklaan en
de Veerweg om op de Benedendorpsweg te komen, wat
weer een ontlasting voor de Seelbeeckweg inhoudt,
waardoor deze veiliger wordt. Tevens ontmoedigt sluiting
van de Oude Oosterbeekseweg ook het gebruik van de
W.A. Scholtelaan als doorgaande weg. Recentelijk is er

veel geld uitgegeven voor verkeersdrempels en is een
30 KM zone ingevoerd om het verkeer te ontmoedigen
die weg als sluiproute te gebruiken.

o Verkeersondezoek in deze lijkt ons verkeerd besteed
geld voor een gemeente die budgettair zo in het nauw
zrt. Het moge toch duidelijk zin dat er genoeg
alternatieve routes zin, waardoor de Oude
Oosterbeekseweg kan worden ontzien, zonder dat het
ten koste gaat van de van de veiligheid, voor
bijvoorbeeld de fietsende jeugd.

o Rest ons nog iedereen succes en sterkte toe te wensen
in de periode die voor ons staat met betrekking tot de
beslissing in zake vezelfstandiging van Heveadorp.

Astrid en Roland Jorna
Valckeniershof 1
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Op pad met.......een piloot

Piloot worden is vaak een jongensdroom. Voor Berend Jan
Joustra was dit niet helemaal het geval. Vroeger wilde hij
brandweerman worden of bij de politie te water gaan
werken. Op negentienjarige leeftijd kreeg Berend Jan een
brief van de Koninklijke Luchtmacht. Of hij niet witde
solliciteren naar de functie van piloot. Het leek hem wel wat.
Van het een kwam het ander. Berend Jan is nu, in de rang
van majoor, Hoofd Opleidingen van de vliegbasis
Soesterberg.

De opleiding tot piloot begon met een zes maanden
durende basisopleiding. Deze werd gevolgd door een
selectie vliegopleiding. Daarna volgde een training in het
overleven. Toen kwam de grote oversteek naar Amerika.
Daar volgde Berend Jan een vliegopleiding van circa zeven
maanden. ln Nederland werd de opleiding afgerond met
een opleiding van zo'n acht maanden. Al met al heeft het
ongeveer twee jaar geduurd voor de opleiding tot piloot
voltooid was.

Over wat voor een piloot hebben we het eigenl'rjk? Een
helikopterpiloot. Als ik vraag waarom helikopters, dan lijkt
het antwoord heel eenvoudig. Op dat moment hadden 2e
alleen vacatures voor helikopterplloten. ,'lk wist niet eens
dat ze heli's hadden" was in eerste instantie het antwoord
van Berend Jan.

Nooit spijt gehad, of de aandrang gevoetd om
straaljagerpiloot te worden? Nee is het antwoord. Achteraf
gezien was het de juiste keuze. Helikopters zullen altijd een
bestaansrecht hebben. Het bestaan van helikopters is met
name gebaseerd op vervoer. Van mensen en middelen
boven moeilijk begaanbaar terrein.

Nooit de behoefte gehad om een switch te maken naar de
burgerluchtvaaft? Ook hier is het antwoord weer heel
eenvoudig. De maximale leeftijdsgrens om tot de Rijks
LuchtVaart School te worden toegelaten was vastgestàld
op achttien jaar. Het leven als burgerpiloot lijkt Berend Jan
ook wat saaier dan het leven dat hij nu leidt. Daarnaast
biedt de Koninklijke Luchtmacht veel afirisseting. Om de
drie jaar wordt er van functie gewisseld. Hierdoor leer je alle
kanten van een bedrijf kennen en daarnaast kom je op veel
plaatsen.

Wat betekent vliegen voor Berend Jan? "Het is een leuke
hobby." Het hoeft voor hem geen dagelijkse bezigheid meer
te zijn. Het is een mooie afwisseling naast de vele
managementtaken die zijn huidige functie behelst.

Toen Berend Jan uit Amerika kwam heeft hij eerst vijf jaar
als vlieger gefunctioneerd. Daarna heeft hij een opleiding
als vlieginstructeur gevolgd. Vervolgens heeft hij vier jaar in
die functie gewerkt. ln 1993 werd Berend Jan naar
Cambodja gezonden. Een leezame periode vertelt Berend
Jan. Niet alleen uit oogpunt van piloot maar ook als mens.
Terug in Nederland werd hij op Deelen gestationeerd.



Wellicht weet u zich nog te herinneren dat deze basis in
1995 werd gesloten. Na Deelen volgde Den-Haag, waar de
staf van de Koninklijke Luchtmacht gevestigd is. Hier kreeg
hij een internationale beleidsfunctie toebedeeld. Op dit
moment heeft Berend Jan de functie van Hoofd opleidingen
op de vliegbasis Soesterberg.

Hoe ziet jouw dag als "piloot" eruit? "Dal is afhankelijk van
de opdracht? Wie of wat vervoeren we? Als eerste werken
we van te voren een vluchtplan uit. We zijn afhankelijk van
een aantal factoren. Het weer speelt een belangrijke rol. Je
gaat dan ook langs de meteorologische dienst om de te
venrvachten weersvoorspellingen te bespreken. Daarnaast
ga je bepalen of je "op zicht' gaat vliegen of op je
"instrumenten". Je hebt nu alleen maar de voorbereidingen
voor de heenweg getroffen. Je moet ook de terugreis
plannen. Daarnaast vindt "de briefing" plaats. Je neemt de
procedures met de bemanning en de passagiers door.,'

Gaan we dan nu vliegen? Nee hoor, eerst krijgt de
helikopter een algehele controle, Vervolgens wordt de
motor opgestart en worden de vluchtgegevens in een
computer ingebracht. Al met al een hele voorbereiding. Het
is niet even een "sleuteltje" omdraaien, starten en
vertrekken maar. Je vliegt altijd met twee man. Een heeft
de functie van gezagvoerder en de ander van piloot. De
gezagvoerder bepaalt de vlucht, de procedures etc. De
piloot concentreert zich op het vliegen zelf.

ls de taak van piloot bij de Koninktijke Luchtmacht erg
veranderd na de val van het "lJzeren Gordijn,,? Jà
voorheen richtte men zich alleen maar op het grote"rode
gevaad'. Nu heeft de taak van de Luchtmacht veel meer
een internationaal karakter gekregen. Het doel is niet alleen
maar op het militaire aspect gericht. Steeds meer wordt er
een beroep gedaan op de hulpverleningstaak. Denk daarbij
aan het huidige Macedonië en dichter bU huis "Dó

Elfstedentocht", de overstromíngen in 1998 etc. We zijn nu
plannen aan het uitwerken voor mogelijke inzet tijdens de
"millenium" wisseling.

ls er in de tijd dat je vliegt veel veranderd met betrekking tot
het vliegen? De militaire organisatie heeft ook niet kunnen
ontsnappen aan de individualisering. Voorheen was het
militaire apparaat meer een hechte gemeenschap. De
commercie heeft, net zoals elders, ook zijn weerslag
gevonden in de mentaliteit van de mensen. Er heerst nu
meer een "van acht tot vijf' mentaliteit. De mensen zijn
meer individualistisch ingesteld. Dat is jammer, want dan
gaat een deel van de informatie c.q. gezelligheid verloren.
Ook de techniek heeft zijn steentje bijgedragen. Een
helikopter gaat gemiddeld zo'n dertig jaar mee. Tja, en dan
schaf je na dertig jaar een nieuwe helikopter aan. Alleen je
hebt je de afgelopen dertig jaar met verouderde techniek
gevlogen. Je kunt het vergelijken met het dertig jaar lang
rijden in een Volkswagen Kever en dan overstappen in een
Porsche.

Dit heeft natuurlijk ook gevolgen voor de piloot zetf? Ja, de
eisen worden steeds hoger. Een bijkomend nadeel is dat
de Luchtmacht steeds moeilijker aan personeel kan komen.
Misschien toch nog een kans om een jongensdroom in
vervulling te laten gaan???

Peter Boltze



HD: De muis van de Bijenkorf

Van kleins af aan heb ik een innige band met de Bijenkorf.
Deze voorliefde heb ik van mijn moeder overgenomen, die
ook een fervent bezoekster van de Bijenkorf is. Vroeger
waren winkelen en naar de Bijenkorf gaan voor ons
synoniem. Wij konden daar rustig een hele dag
doorbrengen. Niet dat wij zo gigantisch veel kochten,
maar van alles in onze handen nemen, geurtjes
opspuiten, hoeden passen enz., daar konden wij geen
genoeg krijgen. Nu zijn wij dan ook geboren en getogen in
Amsterdam, waar de eerste en nog steeds de mooiste
Bijenkorf staat. En over die Bijenkorf gaat mijn verhaal.

Na de eerste koffie stond altijd het passen van schoenen
op het programma, aangezien de schoenenafdeling naast
het restaurant lag. Teruvijl ik torenhoge naaldhakken in
een spiegel bewonderde, zag ik achter mij een vreemde
klant schuiven. Tussen de vele damesvoeten liep een
muisje! Snel stootte ik mijn moeder aan en samen volgden
wij de muis met onze ogen. Zo aanschouwden wij, hoe
een stevige dame een pas achtenrvaards deed en precies
op dat muisje ging staan. Alleen een zielig staartje was
nog zichtbaar. Wij waren zo perplex, dat wij geen woord
konden uitbrengen. Maar moeder was de eerste van ons
tweeën die tot zinnen kwam, zr1 ging over tot een
koelbloedige daad en gaf de dame een flinke duw. Toen
de dame verbolgen omkeek, zei mijn moeder lacherig: *U

stond op een muis". "O", zei de dame, ,,ik dacht at Oàt it<
iets voelde". Wij zijn er toen maar snel vandoor gegaan,
voordat de verbouwereerde dame aan ons vreemde
verhaal kon gaan twijfelen. Want probeer maar eens om
op een muis te gaan staan, dat lukt toch niemand!

Autö66hado €n snd€rhöudàbËdrÍif
tëvënr lsvaring vrn liaurve- en

gebruikte auto'Ë

Ktlnwlbc4k?*B§ 5.4 tr

§86: VT OeótEÍ§ek

Tttr 02ö - 3ï a$4 59

à,.§.§.: s31$ -§l 00 11

rar: OZÉ'33 4 1001

Autotàl: 06§244310O

llYij rijn gespeciali*eerd in alle *oorten auto*chadsh*r-
stellingen. Hierbij maken wij gebruik van é8n apuiídraog-
catsine en sikkens aut{}lakkBn..dlle kl*uren rxorden donr
one zelf gëmaakt. Bij reparatÍe grati§ lsenauto en tÉru§-

gaaí ran eigen risico bii èigsn §ehuld.

Karin Koppeschaar
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Eindehjk erkenning!

Orrs hoveniersbcclrijf ruag sinris kort hct beeldt:rerk
Erkcnd Hovcniers voercn. Dit bceldmerk garandeerd u

vaknranschap" krvaliteit, servicc, betrourvltaarheid en een

eerlijke en onafhankelijke berrriddeling bij geschillen. Bel
ons even op v.)or ecn vrijblijvencle afspraak hii u thuis. I)an
genieÍ u binnenkort nl van uw droomtuin! Gegararrtleercl!
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l'leÍ. kwàliteitskeurmerk vou. geg«lurjccrd tuiilvakwerrk.
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Bericht van de activiteitencommissie: Over
Pasen, ballonnen en een klein dorpsfeestje

Viel het weer misschien wat tegen in het paasweekend,
voor de allerkleinste Heveaantjes kon dit de pret niet
drukken. Eieren kun je zelfs zoeken tussen de regenbuien
door. De paashaas had dit jaar z'n verstopdomein
verplaatst naar het Dunoplateau. Waarschijnlijk vond ook
hij de Hunneschans er nog wat kaal ui2ien. Er werd flink
gezocht en eieren gekleurd door de 63 kinderen die zich
hadden ingeschreven. Ook de ouders waren in grote
getale aanwezig. Onder genot van koffie en paasbrood
werd er volop gekletst en gekeken naar de prestaties van
de kinderen. Kortom, het was weer een gezellige ochtend.

foto paastocht

Het paaseieren zoeken deed me denken aan een andere
geslaagde activiteit, die vorig jaar juni werd gehouden: de
ballonnenwedstrijd. ln verband met drukke werkzaam-
heden en mijn bevalling heeft het even geduurd voordat ik
u en de prijswinnaars van de uitslag op de hoogte kon
stellen. Toch is het leuk om te vermelden dat we 6
kaartjes, die aan de ballonnen zaten, retour hebben
ontvangen.



Wie zijn de prijswinnaars en waar kwam hun ballon
terecht:
Niels Post: Hoge Veluwe
Sandra Homan: Doetinchem
Naomi Thunissen: Laag Soeren
Max Boltze: Breedenhoek (gld)
Petra Wijnja: Silvwolde
De absolute topper was Sophie Verlinden. Haar ballon is
in Lauterbach in Duitsland terecht gekomen. De prijs-
winnaars hebben inmiddels hun prijsje in ontvangst
mogen nemen p
De activiteitencommissie had zich voorgenomen dit jaar
geen dorpsfeest te organiseren. Maar juni nadert en wij
krijgen toch weer de kriebels. Daarom toch een klein
feestje op zaterdag 26 juni a.s.!

De nadruk ligt dit jaar op "klein". Geen grote tent, geen
kinderspelen, maar gewoon een gezellig samenzijn op het
Heveaveld. Reserveer vast de datum in uw agenda. Over
de verdere invulling van de avond ontvangt u uiteraard
nog bericht. Tot ziens bij een van onze activiteiten!

Namens de activiteitencommissie,
Jessica Janssen

HEVEAVOORJAARSRIT

ATTENTIE A.U.B.

HIER VOLGT EEN MEDEDELING VOOR ALLE MOTORRIJDERS, DIE

VOORGMNDE JAREN MEEGEREDEN HEBBEN MET DE HEVEA.
VOORJAARSRIT:
na lang aandringen en oeverloos vergaderen hebben wij Peter Boltze zo-
ver kunnen kr[gen, dat hij een nieuwe rit in elkaar heeft gezet.
En wel Ín een omgeving die hij uitstekend kent i.v.m. zijn huidige werk -
kring: de Utrechtse Heuvelrug en omstreken.
Het zou voor Peter een enorme deuk in zijn ego worden, als we hem al-
leen zouden laten rijden: vandaar deze oproep.

Dus Richard, Hans, John, Carla, Siebe, Frits, Gerben, Maarten, Rene, Jan,
Henk, Marian, Ramon, Bobbie en AL die anderen, als jullie zin hebben.....
ZONDAG 30 MEI a.s., ongeveer 10 UUR bi.i De VALKENIER in HEVEA -
DORP.
Na afloop kan een eenvoudige, doch smakeliike maaltijd worden genuttigd
in De Valkenier voor een bedrag van ongeveer 20,- a 25,-.
l.v.m. te maken afspraken met De Valkenier vezoeken wij je op te geven
voor 15 mei bij:

Peter Boltze, 026-3343 OO7

Bert Thunnissen, ,, 3332890
Dick Kelderman, ,, 3340616

Kom a.u.b. met een volle tank en denk eraan: we rijden als groep, maar
voor justitie als individu.

NIET BESTEMD VOOR
PUBLICATIE ELDERS.
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TeleÍoon 026 - 333 35 35

Herenskaat 25
3911 Jts Rhenen
TeleÍoon 0317 - 6'1 64 02

Huisje, Boompje, Hondje!

Vorig jaar, vlak voor de zomervakantie, is onze eerste
hond, Lara, overleden. Bijna iedereen in Heveadorp kende
haar, want zij wilde weleens in haar eentje een ommetje
maken. Dit deed zij, als er tudens een vorstperiode brood
voor de vogels gestrooid was. Haar eeflust kende nameluk
geen grenzen. Dus op de dag dag, toen zij voor het eerst
haar brokken niet opat, wist ik dat ztl iets ernstigs moest
mankeren.

Omdat wij er vanuit gingen, dat wij nooit meer zo,n leuke
hond als Lara zouden krijgen, zijn wij niet meteen op zoek
naar een nieuwe hond gegaan. Een half jaar later echter,
wilde vooral ik toch weer een hond hebben. En het liefst
weer een Golden Retriever. Michel, mijn echtgenoot, was
daar echter op uitgekeken en toen we via vià tegen een
nest kruising Labradors opliepen was hU meteen vèrkocht.
lk hem me laten ompraten en had voor ik het wist een
klein zwart mormeltje, Tara geheten (wij hebben niet
zoveel fantasie). Door haar komst kwamen helaas de
herinneringen aan de vorige hond weer helemaal boven
en de eerste dagen heb ik alleen maar lopen snuffen. En
ook al mag je niet vergelijken, ik deed het toch en alle
vergelijkingen vielen in Tara haar nadeel uit. Na een week
heb ik zelfs ovenrogen om haar terug te brengen, maar
vlak erna kwam de totale ommekeer. We waren aan
elkaar gewend geraakt en werden allebei rustiger.



lntussen zijn ik (en het hele gezin) volkomen idolaat van
Tara. lk kan eindeloos uitweiden over de stand van haar
oren of het puntje van haar staart, maar daar zal ik u niet
mee lastig vallen. lk kan me gelukkig uiileven bij de
andere hondeneigenaren uit dit dorp en vooral bij de twee
vriendinnen, die een zusje van Tara hebben (Sara en
Lobke).

Vier keer per dag wandel ik in het bos en zelfs als het
regent prijs ik mij gelukkig! Net als een vrouw die onlangs
twee miljoen heeft gewonnen. Tijdens een radiointerview
antwoordde zij op de vraag, wat zij nu ging doen: " Een
hondje kopen en in het bos wandelen"....

Karin Koppeschaar

Voor kwaliteitswijnen in elke prijsklasse hoeft u de deur niet meer uit.
ll'ij bezorgen gratis in Heveadorp.

Natuurlijk bent u ook van harte welkom in onze winkel, waar u op zaterdag altijd iets
kunt proeven. Op verzoek houden wij u tevens op de hoogte van de speciale

aanbiedingen met onzs maandelijkse mailing.

Henri Bloem's Wijnkoperij - Amsterdamseweg 126 - 6814 GJ ARNHEM
Tel.026-44 55220 Fax026-44 55 085

Vogel-lezing en enquëte groenclub

Voor de uitwerking van de groenclub-enquète is op 22
maart een informatie-avond gehouden in de Markuszaal in
Doorwerth. Voor een goed gevulde zaal hield Jan Knupker
in het eerste deel een lezing over de meest voorkomende
vogels van Heveadorp. Hij legde uit waarom deze vogels
juist hier voorkomen, wat hun gedrag is, welk voedsei ze
eten, hoe ze communiceren en hoe zezich voortbewegen.
De tijd was veel te snel om maar na de koffie stond een
ander belangrijk punt op het programma.

Dankzij de inzet van vele vrijwilligers is de enquète zo
goed ingevuld. Allereerst hiervoor mijn dank. Opvallend is
dat de helft van het dorp de uitnodigingen vaak leest en
dat deze mensen deze willen blijven ontvangen. Dezelfde
helft bezoekt ook regelmatig de groenbeurs en hiervan wil
de helft actiever meedoen met organiseren of ideeën.
Voor excursies en (schoonmaak)werkzaamheden
ontbreekt het de meeste mensen aan tijd, maat ze vinden
dit wel belangrijke zaken. Kinderactiviteiterl zijn weinig
georganiseerd en daarom is er ook weinig deelname.Dat
"À van de ondervraagden de activiteiten dicht bij huis wil
geeft aan dat we op de goede weg zijn.
Uit de enquète bleek dat de groen-activiteiten als positief
worden ervaren, maar toch matig bezocht worden.
Daarom hebben we groepjes samengesteld rondom de
onderwerpen die het meest aanspraken. Heftige
discussies volgden en de ideeën die aangedragen werdén
zullen ons de komende jaren sturen naar een bruisend
groen Heveadorp. Met voor jong en oud mogelijkheden
om kennis te maken met de unieke omgeving wàarin wij
wonen. Wij willen deze omgeving mooi houden en waai
mogelijk intensiveren, samen met bewoners en andere
instanties.



Voor de volledigheid volgt hier nog de cijfermatige uitslag
(getallen in %, totaal 196 reacties)

vaak
Leest u de uitnodigingen 44
Heeft u meegedaan met 6
excursies
Bent u op de groenbeurs 20
geweest
Heeft u meegedaan aan 9
werkzaamheden
Heeft u kind meegedaan 5
aan activiteiten
Wilt u de uitnodigingen
blijven ontvangen
Welke activiteiten wilt u
bezoeken
Wilt u helpen met
ideeën/organiseren

Namens de Groenclub,
Peter van Ham

wel eens
31
23

30

11

19

ja 56

dichtbrl 73

ja26

nooit
25
71

50

80

76

neen 44

ver weg 27

neen 74

NOODKREET

Wij vragen uw aandacht voor het navolgende: ons tijdelijk
huurcontract in Heveadorp zal helaas binnenkort geheel
onverwacht eindigen. Wij zoeken dan ook dringend een
ander huis, bij voorkeur een koophuis.
Prijsind icatie: f|.600.000, -- - fl. 800. 000, --

Wegens werkzaamheden in het Rijnstate ziekenhuis in
Arnhem zijn wij genoodzaakt op korte afstand van het
ziekenhuis te wonen.
lndien u plannen heeft om uw huis te verkopen (of u kent
iemand die zijn of haar huis hier in de regio wil verkopen)
laat het ons dan s.v.p. weten.
Bij voorbaat dank,

C. en L. Stengs
telefoonn umm er: 026-33 9297 3
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de Kiekjestrommel

ia.t:|llii,,:.1rlt'li!lli:tI :

Brandstapel van de Heveafabriek gezien vanaf Huis ter Aa.
Op de plaats waar nu ongeveer de lr. Munterlaan is. De
bodem is na de sloop gesaneerd.

Parkeerplaats van de fabriek op de plaats waar later het
huizenblokZuiderlaan g, 11, 13 etc. gebouwd is.



de Kiekjestrommel

Het "grote veld" gezien in de richting Heveaveld vanaf de
Noorderlaan (nu Beeklaan).

Oproep

Kort geleden heb ik mijn nieuwe tuinschepje op straat
verloren. Het is een Gardena schepje - blauw met oranje
heft - smal model.
Het zou f'rjn zijn om dit weer terug te hebben.

lneke van Rheenen
Schefferlaan 26

Nieuwkomers

Nieuwe buren krijgen is altijd spannend. Nieuwe buren aan
beide kanten is zodanig spannend dat je zelf aan verhuizen
begint te denken, mocht het hevig tegenvallen. Vorig jaar
vond ondergetekende zich in deze situatie, toen Zuiderlaan
9 plotseling te koop stond en ook de bewoner van nr. j3
aanstalten maakte te verhuizen. Gelukkig bleken alle
zorgen voor niets. Weliswaar heeft het halve dorp de komst
van de nieuwe buren van nr. g kunnen meebeleven - zij
begonnen met het uitbreken/uitboren van twee vloeren -
maar dit bleek (gelukkig) een eenmalige gebeurtenis. Beide
buurparen waren bereid zich voor te stellen in ,t Heveaantje
en een nadere kennismaking leverde de volgende feiten
op.

Zuiderlaan 9:

sinds eind mei 1998 wonen hier
Arthur Vastenholt en Sabine
Andeweg. Arthur begon als
banketbakker en werft nu
advertenties voor vakbladen
van Elsevier voor de bakkerij en
slagerij. Hij had de pech dat
kort na vestiging in Heveadorp
zijn bedrijf werd overgeplaatst
van Arnhem naar Doetichem.
Sabine werkt in de buitendienst
bij KPN, maar is at een tijdje
thuis vanwege zwangerschaps-
verlof. De baby wordt begin mei
verwacht.

Arthur en Sabine woonden eerst in Arnhem en hebben een
hele tijd gezocht naar een geschikt huis hier in de regio. De
combinatie van bossen en water was voor hen een
belangrijke factor en zij genieten van hun wandelingen in



de directe omgeving. Ook met een wandelwagen kan dit
prima, is hun inmiddels duidelijk.

De grootste hobby van Arthur en Sabine is diepzeeduiken,
bij voorkeur in warmere oorden, zoals aan de Rode Zee.
Voorlopig komt daar niets van, maar voor later in het jaar
zijn er alweer plannen. Zij hebben trouwens toegezegd
hierover ook iets voor't Heveaantje te schrijven.

Vorig jaar hebben zij de gezelligheid van het dorp al leren
kennen tijdens het dorpsfeest. Arthur is sindsdien lid
geworden van de buurtpreventie. Kortom, Arthur en Sabine
voelen zich hier thuis.

Zuiderlaan í3:
begin september 1998 kwamen hier Ernst Kamminga en
Marianne van Woerkom met hun zes weken oude zoon
Jonas (die prompt in het Babybulletin is opgenomen). Ernst
is software-ontwikkelaar bij de Bibliotheek Centrale in
Arnhem. Marianne doet ondezoek op het terrein arbeids-
markt en beroepsondenrvijs bU Stoas in Wageningen.
Allebei werken ze vier dagen. Op hun vrije dag passen ze
op Jonas en zijn vriendje Jouke uit de lr. Munterlaan. "U
kunt ons herkennen aan de dubbele kinderwagen waar we
mee door het dorp wandelen," zeggen ze. Marianne blijkt
trouwens in staat met de beide jochies helemaal naar
Oosterbeek te lopen.

Ernst en Marianne woonden hiervoor op een flat in
Wageningen en ook zij voelden zich aangetrokken door de
omgeving. Zij kenden Heveadorp van hun fietstochten, een
hobby, en wandelen nu ieder weekend uitgebreid met
Jonas. Toen zij via-via hoorden dat het huis op nr.'13 te
koop kwam, was de beslissing snel genomen.

Kortom, het zal inmiddels wel duidelijk z|n dat de
Zuiderlaan er op twee adressen enthousiaóte nieuwe
bewoners bij heeft en dat tussen hen in wonen ook prima
is.

Anneke Leenhouts

TE KOOP:
zo goed als nieuwe
babyfoon (maxiphone)
tel. 333 72 51

Naast wandelen en
fietsen (Ernst gaat ook
meestal fietsend naar
zijn werk en waardeert
het pontje zeer) houden
Ernst en Marianne erg
van muziek. Ernst speelt
gitaar en Marianne
speelt cello. Mochten er
nog liefhebbers zijn in
Heveadorp om samen
muziek te maken, dan
houden zij zich
aanbevolen.

V.O.F. VBRTIOLT

HOUTBLOKKEN
voor open haard

ofkachel

HOOI en STRO

CONSUMPTIE
AARDAPPELEN

diverse soorten
ook voor opslag

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



Verkoophu lp voor Wereldkinderen

ln de winkel in Het Dorp, gelegen aan de Amsterdamseweg
in Arnhem, is sinds enkele maanden een Unicef_corneï
gevestigd. Hier worden artikelen verkocht uit de Unicef_
collectie. De opbrengsten maken onderdeel uit van de
inkomsten waarmee het werk van Unicef wordt betaald.

Door het bestuur van het Regionale Unicef Comite Arnhem
en Omstreken wordt gezocht.naar mensen die voor langere
tijd elke week een vast dagdeel vrij willen en kunnen màken
voor het Unicef-werk. Mensen die belangstelling hebben
voor het werk van Unicef en het leuk vinden iets aan
verkoop te doen, kunnen contact opnemen met mw. F. van
der Meij-Scholten, tel. 026 - 3612492.

Bij De \À/esterlrou\i\.irrg
kurrn(en ze vvel

(eerr feestj e bou\lzen !
Flurvelijk, jubileurn, receptie, aangeklede borrel,

lopend buffet, bedrijfsparsz etc- voor 2O tot 2OO persorren.
De Westerbourving, de goedbereikbare toplocatie

lWet schitterend uitzicht.
7-evens stijlwol re.staurant voor eert srnttkelijke (zaken)lunch,
een werrctssendlfctrnilie-etentje o;f sfeerwol à Ia carte diner.
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Westerbouwing 1 .6862 W Oosterbeek
Telefoon (026) 333 20 19 . Fax (026) 333 65 33
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Snel je rijbewijs!

dan naar:

Autorijschool

TON VISSER

Schefferlaan l2
Heveadorp

Tel: 026 - 3341685

* gratis proefles!!


