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Beste Heveanen,

Met de zomer in aantocht
een Heveaantje met een
sportieve inhoud. Zo blijken
wij in dit kleine dorp een
kampioensturner van grote
internationale klasse te
hebben. Voor degenen die
op wat lager niveau
sporten (de rest van het
dorp dus) is de hardloop-
club op zaterdag misschien
een aanrader, of anders
het jeu de boulestoernooi.
Voor de motorrijders onder
ons was er onlangs weer
de motortoertocht en voor
de kinderen het uitstapje
naar de Leemkuil.
De redactie ontving boven-
dien een praktisch voorstel
om de verkeersdrukte op
de Oude Oosterbeekse te
turven. Wij zien belang-
stellend uit naar verdere
ontwikkelingen.
Het volgende nummer
verschijnt in september; de
sluitingsdatum voor kopij is
26 augustus.

Anneke Leenhouts
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Hubo Willemser

Cardanuslaan 28
Tel" 026-3336571

Doorwerth
Fax 026-3336329
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oplage 400 stuks

11, 686s VK

Berlaurvt
8 (3342031)

Boltze
'. Munterlaan 44 (3343007)

Joustra
15 (334í778)

Koppeschaar
Noorderlaan 17 (3337338)
Dick Kelderman
lr. Munterlaan 31
Anneke Leenhouts
Zuidetlaan'11 (3336922)
Rita van Muilekom
Wilhelmilaan 7 (3336919)
(qr.ij_kunt u bU elk van de
redactieleden inleveren.
Anonieme stukjes worden niet
geplaatst. De redactie behoudt
zich het recht voor ingezonden
stukken waar nodig in te korten.
Niets uit deze uitgave mag
zonder toestemming worden
overgenomen.

AdleÍedie§:
Jorien Joustra (026 - 334í778)

Abenngn[Cntg,n:
Woont u buiten Heveadorp en

u ook't Heveaantje
dan zijn daarvoor de

,17,50 perjaar. U kunt
opgeven bU de redactie.

't Heveaantje stelt zich als doel
contacten tussen de inwoners
Heveadorp te verstevigen en

in stand te houden.

Vers,shijning:
't Heveaantje verschijnt 5x per
iaar en wordt bij alle inwoners
van Heveadorp gratis bezorgd.
Het volgende nummer (55)
verschijnt september 1999.



Heveaanse Zaken

Rijschoolhouder Martin Visser is vorig jaar teruggekeerd in
het dorp van zijn jeugd. Met zijn vrouw Helmà, dochter
Lisa (7) en zoon Robin (S) bewoont hij een fraaie twee_
onder-een-kapwoning aan de Schefferlaan.

Volgens mijn informant heeft half Heveadorp bij Martin
Visser z'n rijbewijs gehaald. Dat verbaasde mij, íotdat ik
hoorde dat Martín hier geboren en getogen is. 2i1n vader
werkte in het ketelhuis van de Heveafabriek, dat onderaan
de Dunolaan stond. Martin werd geboren op de Beeklaan,
in een van de "platte daken"-woningen op het huidige
Heveaveld. Later verhuisde de familie naar de Tuinlaan

Rond zijn vijfentwintigste vertrok Martin naar Doorwerth. ln
die tijd had zijn broer een rijschool. ,'Dat is ook wat voor
jou!", riep zijn broer. Dat vond Martin ook en na anderhalf
jaar avondstudie had hij in 1982 de benodigde papieren
op zak. Zeven jaar gaf hij full-time les. En het klopt, veel
van zijn Heveaanse vrienden en vriendinnen hebben bij
hem het roze papiertje gehaald. Zo heeft hij ook zijn vrouw
Helma ontmoet. "Het was liefde op het eerste gezicht',,
zeggen ze beiden. "Later kreeg ik ook mijn schoonmoeder
op rijles", zegt Martin. "Dat was niet eenvoudig, ik moest
mijzelf steeds netter voordoen dan ik eigenlijk ben!',

Samen met Helma verhuisde Martin naar de Beneden_
dorpsweg in Oosterbeek. Een ideale stek, totdat er
kinderen kwamen. Dat was de voornaamste reden om
terug te gaan naar Heveadorp. ,'ln Oosterbeek werd je als
je niet uitkeek zelfs van de stoep af gereden. Hier kunnen
de kinderen heerlijk spelen, hier is het veilig',, zegt Helma.

Tegenwoordig werkt Martin, naast het lesgeven, als
magazijnbeheerder bij Riedet in Ede. Zijn werktijden zijn
zodanig, dat hij altijd vroeg thuis is en dus tijd heeft voör

zijn rijschool. Zijn leerlingen krijgen les in een vuurrode
Peugeot 106, voorzien van dubbele bediening. "Het gros
haalt het rijbewijs in 40 lessen", aldus Martin, "en men
doet gemiddeld twee keer examen. Dat kost ruim f 3000.
Het is echter een investering waar je tot in lengte van
jaren plezier van hebt'. Een rijles kost f 60. "Met dit bedrag
zit ik in de middenmoot", zegt Martin. Heveanen krijgen bij

hem een gratis proefles. Alle leerlingen kunnen bij een

Het gesprek dwaalt af naar Martin's Heveaanse jeugd.
Sneeuwballen gooien, sleetje rijden, voetballen op het
gele zand, illegaal vuurtje stoken in het bos, meelopen
met de Airborne (zie foto): alle elementen van een
jongensjeugd zijn aanwezig. Martin herinnert zich nog
goed de Heveabussen, die de werknemers van en naar de
fabriek vervoerden. "Waar nu de Wilhelmilaan is, was
vroeger het veldje waar de bussen parkeerden. De
dorpsjeugd mocht altijd meerijden van het veldje naar de
fabriekspoort Wij mochten zelfs sturen. Op een dag was
een buschauffeur bij ons thuis aan de Beeklaan koffie aan
het drinken, toen h'rj zijn bus voorbij zag komen. Mijn broer
had de handrem eraf gehaald, en de bus was gaan rollen.
Gelukkig is dat zonder brokken afgelopen."

collega in Oosterbeek terecht voor theoriele,s,



Martin vertelt over het vakantiewerk op de fabriek.
"Vredestein bekleedde grote tanks met rubber, en die
moesten geschilderd worden. lk was twee weken druk in
de weer met een kwastje om zo'n tank van een kleurtje te
voozien.". Dan was er nog het thuiswerk. ',Degene die het
thuiswerk kwam brengen gaf de leuke klusjes aan de
mensen die hij aardig vond. Als je een keer een grote
mond had, kreeg je de nare kanrveitjes te doen. En àlles
stonk naar rubber". Martin heeft hier nog de kleuterschool
bezocht, die achter de filterkelder bij de Seelbeek
gehuisvest was. Later had hij gymnastiekles in de
Seelbeekschool aan de Middenlaan. Het vervoer naar de
lagere school in Doonuerth was goed geregeld. Hij mocht
meerijden met juffrouw Hannink. Zijbezaleen scooter, en
Martin liet zich dagelijks staande voor op de treeplank van
en naar school vervoeren.

Er is sinds die tijd een hoop veranderd. De komst van de
verkeersdrempels, bijvoorbeeld. "Voor mijn leerlingen is
het gemakkelijker geworden. Zij hebben door de drempels
veel meer tijd om te kijken of er ander verkeer aankomt.
Je leert er echter minder van." Datzelfde geldt voor
rotondes. Daarom zoekt Martin routes uit waar zijn
leerlingen wèl goed uit moet kijken en sneller moeten
reageren. "Dat vinden mijn cursisten in het begin erg
lastig", lacht Martin. Zijn oudste leerling tot nu toe was een
vrouw van 74 jaar. "Zij was weduwe geworden en wilde
per se haar rijbewijs halen. Zij deed het uitstekend,
jammer dat ze uiteindelijk niets met haar rijbewijs doet".
Martin's meest gemotiveerde leerling was een asielzoeker,
die met vele folder- en krantenwijkjes het lesgeld bij elkaar
verdiende. Ook de zoon van de voozitter van onze
bewonersvereniging haalde zijn papiertje bij Martin.
Ter afsluiting dan ook Martin's motto: "Maak geen misser,
les bijVisser".

Jorien Joustra

Nieuws van de Bewonersvereniging

Hoe staat het met "Heveadorp zelfstandig"? Op 12 april
stuurde het bestuur een brief naar het college van B&W
waarin zij voorstelde om in goed overleg met het college
te bekijken hoe we verder zullen gaan. Het bestuur stelde
voor om dit overleg 25, 26 of 27 mei te houden. Bij
navraag op 20 mei bleek dat de brief niet bij het college
was aangekomen maar bij een ambtenaar was blijven
liggen. Op 2 juni hadden we een extra bestuurs-
vergadering gepland om binnen het bestuur te overleggen
hoe we nu verder gaan. Aangezien de vakantietijd nu
aanbreekt zal het nog wel even duren voor we een
uitnodiging krijgen namens het college om te overleggen.
Het bestuur wacht dus op een reactie van het college,
want we staan te popelen om verder te gaan.

lnmiddels heeft iedereen kennis kunnen nemen van
allerlei publicaties in de media over de erkenning van
Heveadorp. Waarom het bestuur daar niet op reageert? lk
vind dat we ons niet moeten verlagen tot ordinaire
gevechten via de media. Ordinair, omdat er argumenten
worden gebruikt die aperte onjuistheden bevatten. Verder
is het zo dat in de tijd voorafgaand aan de enquète
iedereen ruimschoots de gelegenheid heeft gehad om de
bezwaren te uiten (zelfs op een vergadering van he
bestuur in december 1998)en dat nu blijkt dat ertoch een
groot draagvlak is voor erkenning van Heveadorp als
zelfstandige kern binnen de gemeente, de druiven voor
tegenstanders wel erg zuur lijken te zrjn.

lnmiddels is op 3 mei mede door wethouder L. ter Huurne
het platform Heveadorp geïnstalleerd en het convenant
ondertekend. Het platform heeft tot doel eraan mee te
werken dat Heveadorp een mooi en leefbaar dorp blijft.



Samen met de politie, woningbeheer Renkum, stichting
De Bries en de gemeente willen we ons daar voor
inzetten. Direct na de vakantie zal contact worden gezocht
met de diverse instanties om een bijeenkomst te bèleggen
waarin we samen met de inwoners van Heveadorp ,i.,ti"n
praten over hoe we dit willen realiseren. Wanneer u
ideeën hebt over verbetering van de leefbaarheid van uw
eigen omgeving zijn die nu al van harte welkom.

Onlangs heeft de activiteitencommissie laten weten datzij
er prijs op stellen dat ook dit jaar weer de traditionele Jeu
de 

. Boules wedstrijden worden gehouden. Dus heeft
ondergetekende weer het éen en ander georganiseerd.
Op 15 Um 18 en 21 Um 24 juni zullen ,s avonds van half g
tot half 10 wedstrijden in teamverband worden gehouden
die.zullen zorden geleid door Jolanda Kleijn alJscheids_
rechter en Klaas worberts ars assistant-schóidsrechter. De
twee besten van de twee poules volwassenen en de twee
besten van de jeugdpoule spelen zaterdag 25 juni de
finale. De winnaars krijgen voor een jaàr de mooie
wisseltrofee's in bezit. Het belooft een spannende
aangelegenheid te worden. De Noormannen hebben al
tweemaal de wisselbeker gewonnen, en dat houdt in dat
ze, als ze nu weer winnen, die definitief in hun bezit
krijgen. Andere teams zullen er alles aan proberen te doen
om dat te voorkomen. De scheidsrechter en de spelers
hopen op veel support!!!

lntussen staan de vakanties al weer voor de deur. lk wens
iedereen die gaat genieten van een paar vrije weken een
ontspannende periode toe in een mooie omgeving (en
daar hoef je niet eens voor weg te gaanl). Tot dé volgLnde
keer.

Jaap Bunschoten

Turven (de Oude Oosterbeekseweg vervolgd)

Het Heveaantje wordt steeds leuker en spannender! Veel
discussie en zo!

lk wil ingaan op de veronderstelde verkeersproblemen. Er
wordt veel beweerd over snelheid en drukte. Het kan
allemaal best waar zijn, maar weten doen we het niet.
Daarom moeten we meten. Dat hoeft de gemeente niet te
doen, dat doen we zelf! We gaan tellen hoeveel verkeer er
gaat over de Seelbeeckweg, de Oude Oosterbeekseweg
en de Veerweg. Dat willen we natuurlijk goed doen, dus
vragen we advies aan de gemeente. Het aantal auto's
turven is niet zo moeilijk: wat we nodig hebben is een
aantal vrijwilligers, een paar campingstoelen, ballpoints en
papier. En thermoskannen met koffie. lk bied mr'j hierbij
aan als vr'rjwilliger!

Het meten van de snelheid is wat moeilijker. lk moet
zeggen dat ik geen 100 km/uur zou durven rijden op de
Oude Oosterbeekseweg. Maar ja, waaghalzen zijn er
altijd! Misschien is de politie bereid een keer op een
doordeweekse dag en in het weekend te meten. Dan
weten we ten minste waar we over praten, meten is
wetenl

Toen wij elf jaar geleden hier kwamen wonen vanuit de
Randstad vonden wij het zo prachtig rijden over de
Wolfhezerweg en de Oude Oosterbeekseweg. Dat zouden
we graag nog jaren willen doen! We zijn inmiddels een
paar jaartjes ouder, dus fietsen en wandelen wordt wat
moeilijker. De natuur is er toch voor iedereen om van te
genieten?

F.G. van der Heide



PuLlTtE
Op pad met........een politieagent

ln het vorige Heveaantje werd al een jongensdroom
beschreven. ln de top 10 van de jongensdromen mag het
beroep politieman/vrouw of, zoals het tegenwoordig Íeet,
politiemens niet ontbreken. Wij, peter en Ràmon, hebben in
ieder geval niet zo'n "nachtmerrie" gehad en zijn daarom
pas op zeer late leeftijd bij onze huidige baas begonnen.
Ramon kwam via de milieupolitie bij de politie terecht en
had al enige voorkennis van het beroep. peter kwam uit de
winkelbranche en had al heel wat mensenkennis in zijn
rugzak.

Wij werken allebei in de surveillancedienst op een platte-
lands basiseenheid. Allebei in een andere politieregio, maar
niet in de regio waarin wij wonen. De surveillancèdienst is
de uniformdienst zoals men die op straat tegenkomt (Het
blauw op straat). Ze rijden in koppels van twee van de ene
naar de andere melding. Bij Peter in de regio heet deze
dienst "Noodhu lp", bij Ramon "Districtssu rveillance',.
Allebei hebben we de opleiding voor potitieagent gevolgd.
Een leuke maar intensieve opleiding van 1B maanden die
op onze leeftijd toch aardig wat energie heeft gekost. En
zonder de steun van het thuisfront was het voor ons beiden
bijna niet te doen. Niet alleen de theorie maar ook het
fysieke gedeelte is redelijk pittig. Je wordt tijdens de
opleiding op allerlei aspecten beoordeeld. Het voornaamste
is je houding ten opzichte van elkaar en van de
maatschappij waar je als politie midden in staat. Ook wordt
er gekeken of je wel doozettingsvermogen, improvisatie-
talent, aanpassingsvermogen hebt en je nuchtere verstand
kan gebruiken. Nou willen we niet zeggen dat wij dat
kunnen, maar we hebben zonder problemen de opleiding
doorlopen.

Peter zit voor 100% in de noodhulpdienst. Ramon heeft
naast het noodhulpgebeuren ook een neventaak: Milieu en
Bijzondere Wetten. Dit zijn bijv. de Jachtwet, Vogelwet,
Visserijwet, Wet op de Kansspelen en de Wapenwetgeving.
Daarnaast is Ramon aanspreekpunt van een 9tal
jachtopzichters dieelke in zijn gebied werkzaam zijn.

Een normale werkdag ziet er als volgt uit:
-Koffie drinken en briefing G-l\
-'ï[i""'" 

,nn €= &-Surveillance
-Schriftelijke afhandel
Er wordt gewerkt in 3 ploegen. Een ochtend-, middag- en
nachtploeg zodat er 24 uur een politie-auto bemand en
beschikbaar is. De dag wordt meestal begonnen met een
briefing. Hier worden alle bijzonderheden van de afgelopen
dag(en) uit de doeken gedaan en worden er opdrachten
uitgedeeld. Dan gaat de surveillancedienst naar buiten en
surveilleren in de w'rjken. De meldingen krijgen we via een
centrale meldkamer waar alle meldingen binnenkomen. Dit
zijn meldingen van de meest uiteenlopende aard. Enkele
voorbeelden die iedereen aanspreken zln natuurlijk:
Bankovervallers oppakken, dieven en inbrekers vangen en
aanrijdingen behandelen met doden en gewonden.
Uiteraard is dit hetgeen je altijd op televisie (SBS 6) ziet
maar de meeste meldingen hebben een rustiger karakter.
We bemiddelen vaak in buren/relatieproblemen, doen
tijdens onze dienst ook nog wat aan het verkeer en milieu.
Het leukste van het werk is dat je altijd met mensen werkt,
oude en jonge mensen, vriendelijke mensen en ook grote
etterbakken. Je moet overal op ingesteld zijn. Je weet bij
aanvang van dienst nooit hoe de dienst zal verlopen. De
ene dienst is de andere niet. Je kan zo van een aanrijding
met letsel naar een conflictbemiddeling worden gestuurd.
Er wordt van jou, als agent, veruvacht dat je een flexibele
instelling hebt. Vaak verwachten de mensen dat wanneer



de politie versch'rjnt, er een oplossing wordt aangedragen.
Helaas kan dat niet altijd het geval zijn en heeft éen agent
een meer bemiddelende rol. Het is nu zo dat de mensen op
hun eigen verantwoordelijkheden gewezen worden. Je hebt
als politiemens vaak met een hele reeks van wetten te
maken. Het is nu niet meer zo dat we dat allemaal uit het
hoofd leren, maar dat we weten waar we het kunnen
vinden. De meest voorkomende artikelen kennen we nog
wel uit ons hoofd.

ltr jg ons vraagt wat wij een gevaarlijke melding vinden,
dan is het vaak een buren/relatieprobleem. Je gaal er naar
toe en voordat je het weet escaleert de hele zaàk, niet in de
laatste plaats doordat er in die gevallen vaak sprake is van
alcohol- en/of drugsgebruik. Als je naar een bankoverval
gaat of ergens naar toe wordt gestuurd waar sprake is van
wapengebruik, dan ga je daar al met de grootste
voozichtigheid en de nodige collega's heen. Een simpete
echtelijke ruzie kan echter ontaarden in een flinke
knokpartij- Dat kan op het platteland nare gevolgen hebben
voor politiemensen omdat het dan heel lang duurt voor je
hulp hebt van collega's. Je mond is vaàk net eersie
"wapen" waar je als agent op terugvalt. Je zal moeten
proberen mensen met je mond te ontwapenen. (Dit houdt
niet in dat wij de mensen gaan bijten) Je hebt ook de
beschikking over een wapenstok en een pistool. Om deze
wapens te hanteren dien je eerst aan allerlei voorschriften
te voldoen. Als een agent een wapen gebruikt dan volgt
een hele procedure om na te gaan of een agent zijn wapen
volgens de regels heeft gebruikt. ln de praktijk worden
politieagenten regelmatig getoetst op hun schietvaar-
digheden. (Peter kan nu goed schieten)

De minst leuke situaties zijn die waar kinderen bij betrokken
zijn. Dat went niet en zal nooit wennen. Je merkt wel dat de
maatschappij steeds harder wordt en dat steeds meer
mensen het recht in eigen handen gaan nemen. Ook een

toename van drank- en drugsgebruik maakt het werk er niet
makkelijker op. Mensen worden daardoor onberekenbaar
en zijn niet meer aanspreekbaar. Landelijk is er een
toename van geweldgebruik, al dan niet met wapens, tegen
de politie. Gelukkig valt dat bij ons nog wel mee. ln
tegenstelling van wat je altijd op TV (Blauw blauw RTL 4)
ziet, zit er aan alle klusjes die we op straat opknappen een
hele schriftelijke aÍhandeling vast. Dit kost een hoop ttjd en
is erg saai. De meeste politiemensen houden ervan om
"gewoon" lekker op straat te werken.

Mocht u het idee hebben dat het hier om een wervings-
campagne gaat dan is dat niet zo, maar het is een feit dat
de politie op dit moment te kampen heeft met een tekort
aan nieuwe mensen. Waarschijnlijk is de animo om agent
te worden minder geworden omdat de normen van de
maatschappij de laatste jaren erg veranderd zijn en in de
media het imago van de politie nogal eens negatief wordt
afgeschilderd. Wie wil er ook in de krant lezen dat een
agent iets aardigs heeft gedaan. Dat is geen sensationeel
nieuws. Men smult helaas meer van corruptie en wandaden
binnen het apparaat. Je moet maar zo denken dat de politie
je beste vriend is. De onze wel in ieder geval.

Voor ons is het de baan van ons leven. Je hebt een lekker
vrij bestaan. Het ene moment schrijf je een bekeuring uit en
vinden de mensen je een hufter en de in de volgende
situatie zijn de mensen je heel erg dankbaar omdat je ze
ergens mee hebt kunnen helpen. En dat is toch het meest
dankbare van het werk. Als er dus nog jongelui in
Heveadorp zijn die interesse hebben in een baan b'rj de
politie kunnen wij jullie aanraden om zeker wat meer
informatie aan te vragen. (Niet bij ons maar op het
politiebureau).
By the way, als je door rood rijdt kost dat f180,-.

Peter Boltze en Ramon Berlauwt



Topsporters

Mag ik aan u voorstellen:
RU.fULROIJIE, een echte topper in
Routh heeft al een aardige naam
turnwereld. Leest u maar even mee:
1 998:

juni 1998:

juli 1998:

december
1998:

het turnen.
gevestigd

Rufus
in de

Nederlands kampioen turnen allround en op
alle 6 toestellen: vloer, sprong, paard, ringen,
brug en rekstok. Kampioen van junioren en
senioren.
Jeugd-Europese Kampioenschappen te Sint
Petersburg. 11e plaats all-round.
Jeugd-Olympische Spelen te Moskou: 12e
plaats all-round, 9e plaats rekstok. Dit zijn
overigens spelen voor de hele wereldselectie.
1e met team bij de Nederlandse Kampioen-
schappen.

*- Posti:us í 705

- 
6801 BC Arnhem

Een mooi c.v., en dus tijd om een afspraak te maken voor
een interview. We spraken elkaar op het huisadres van
Rufus: Dunolaan 7, Heveadorp.

Rufus is nu achttien jaar. Hij begon op zijn achtste te
turnen. Op zijn elfde trad Rufus toe tot het nationale
turnteam. Dit vereist: 6x per week 5 u.u-r trainen. Dat heeft
natuurlijk de nodige consequenties. Niet alleen sportief
gezien maar ook voor het thuisÍront. Rufus studeert
overigens op de aparte sportafdeling van het Gelders
College.

Als we naar een trainingsdag kijken, dan kent die ongeveer
de volgende indeling:
08.00-10.00 uur: trainen, met name krachttraining
10.00-15.00uur: school
16.00-19.00 uur: trainen in Nijmegen, gericht op de

toestellen
thuis.

íar,O?€;.,14i{;O{13 . - -

20.00 uur:



Rufus hoeft geen huiswerk te maken, dit gebeurt t'rjdens de
lesuren. Hij zit nu in een examenjaar. Dat examen is
overigens verdeeld over twee jaar.

Hoe is het nu om in Nederland topsport te bedrijven ?
Moeilijk, is het antwoord. De Bond, de K.N.G.B., werkt niet
echt mee om een goede aansluiting te vinden met de
wereldtop. Waarom? Het antwoord is al bijna te raden:
gebrek aan geld en dus ook aan de middelen. Het gevolg is
dan ook dat de Nederlandse top zeer select is.

Gelukkig is er Verandering in gekomen sinds de komst van
een nieuwe trainer. Niet zomaar een trainer, maar een
toptrainer uit het turnland bij uitstek, Rusland. Zijn naam:
Gennady_ Zadorodznyy. Sinds zijn komst, zo vertelt Rufus,
is hij efficiënter gaan trainen en heeft hij weer nieuwe
technieken geleerd. Die toptrainer is er niet zomaar
gekomen. Daarvoor heeft men eerst een stichting in het
leven moeten roepen. Stichting Topturnen ruéderlanO
(S.T.N.) wil turntalent alle mogetijkheden bieden en wordt
vooral b'rjgestaan door WOB sports Den Haag
(WolÍsbergen Osnabrug Baars belastingadviseurs) en doo-r
vele sponsors in Arnhem en omgeving.

Waartoe zullen al die trainingsuren en die toptrainer moeten
leiden? Allereerst moet Rufus zijn titel als Nederlands
kampioen verdedigen op 5 juni 1999. [Dit is inmiddels met
succes gebeurd, red ] Daarna volgen de wereld_
kampioenschappen in China. Op deze wereldkampioen-
schappen zal hij zich proberen te kwalificeren voor de
droom van elke topsporter: de Olympische Speten in
Sydney 2000. Om tot die spelen toegelaten te worden zal
Rufus zich volgens de NOC*NSF bij de eerste acht van de
wereld moeten plaatsen. Gezien zijn prestaties en de
progressie die hij met de nieuwe trainer boekt, is dit zeker
niet ondenkbaar.

Zoals vermeld is de nieuwe trainer gekomen door een
nieuwe stichting op te richten: Stichting Topturnen
Nederland. Topsport betekent geld. Dat geld is nodig voor
toestellen en voor het salaris van de toptrainer. Het meeste
geld is afkomstig van sponsors. De stichting blijft dan ook
op zoek naar bedrijven die Rufus willen steunen. Een
olympische kandidaat uit Heveadorp is er niet elke dag. De
stichting is ook zeker bereid tot een tegenprestatie in de
sfeer van reclame, of u kunt ook een bedrag storten op
rekeningnummer ABN-AMRO Arnhem 51.44.76.990. U
kunt natuurlijk ook telefonisch contact opnemen: 026-
3391 01 0 of 026-3529598.

lk verwacht, gezien het talent en de jonge leeftijd van
Rufus, dat we in de toekomst nog veel van hem zullen
horen. lk wens hem veel sterkte in de strijd om de
internationale turntop te bereiken.

Peter Boltze.



Baby Bulletin

Wij zijn super4elukkiq met de
qeboorl,e van onze zoon

Daan Merlin

19 aprit 1999
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Arihur Vastenholt,
1abine Andeweq

Zuiàerlaan g

6b65VK Heveaàorp

V.O.F. VERHOLT

HOUTBLOKKEN
voor open haard

ofkachel

HOOI en STRO

CONSUMPTIE
AARDAPPELEN

diverse soorten
ook voor opslag

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

Eindelijk erkenning!

Ons hclvcniersbeclrijf irrag sinds kort het beeldruerk
Erkend Hoveniers voercn. Dit bceldmerk gironclee rci u
vaknranschap, ktvaliteit, service, hetrourvbatarheid en een
eerlijke en onafirankelijke berrriddeling bij geschillen. Bel
ons even op voor ecn vrijblijvencle afspratrk bij u thuis. Dan
geniet u binnenkort al van Lrw <Iroomtuin! Gegzrranrleercl!

.tke}lqr
Hov(eNrER

Lr/
Het kÈalileiÍskèusnerk v(!oÍ gcgíÍiuderd tuitrvakwerk.

Oosterbeek/Doorwerth Tel. O26 gg gB Ig4
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Autöschàdé &fi ondàrhoud*bsdrijf
tÉvsns l€v€ring Yrn nicuwè- ën

gehruikge auto's

KiiÍqdlireeks*4§ ,{ h
BE6l VT Oe.tsrlxe*

Tslr 026 - 3n 40{ 69

b.§.9^: 0310 - §í @ 11

Fax: O2A - 33 ,( luol
ÀuratÉl: 06-52t43t00

\lVij zijn gespecialiseerd in alle soortsn autosch*deher-
stellingen. Hierbij rrrakÈrr wij gebruik van ean epuiUdroog-
cabine en §ikkens autolakken. Allo kleuren worden door
ons zeÍf gemaakt. Bij reparatie gratis leen*uto én torug-

gaaf van eigen risico bi} eigen echuld.
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Sportieve Spetters: de hardloopclub ?/$ $

u
Op zaterdagmorgen, rond de klok van half tien, heeft u ze
vast wel eens zien staan, een groepje hardlopers. Ze
veaamelen zich wekelijks bij de Valkenier, sommigen van
hen, zoals lneke, Frits, Wim, Alfred, Wim, Gerda en Rene al
tien jaar lang. Tien jaar?? zult u misschien denken. Ja, tien
jaar alweer.

Eigenlijk stonden Gerda en René van Roomen aan de wieg
van deze club. Het was namelijk hun zoon Onno die tien
jaar geleden ermee begon. Onno volgde in die tijd een
CIOS opleiding. Als opdracht kreeg hij mee om in zes
weken tfid een groep van minimaal zes personen
enthousiast te maken voor een sport. Het moesten ook nog
eens mensen zijn die eigenlijk niet zo sportief waren. Tja,
wat moet je dan? Gezien de omgeving en het prille bestaan
van de nieuwbouw in Heveadorp, leek het Onno wel leuk
om een hardloopclub te beginnen. Een foldertje werd
verspreid om de mensen enthousiast te maken. De eerste
zaterdag kwamen er drie mensen. Maar in de loop van die
zes weken kwamen er steeds meer mensen. Op een
gegeven moment waren het er zelfs meer dan twintig.

Maar goed, na zes weken was de opdracht vervuld. Wat
nu? De club werd nog een jaar of vijf onder de leiding van
Onno voortgezet. Andere verplichtingen deden ónno
besluiten om er een eind aan te breien. Gelukkig was Jan
Wieringa er. En nog steeds. Jan geeft met zeer veel
enthousiasme "les". Jan kent ook de meest prachtige
routes. Maar ja, soms verlies je de schoonheid van de
omgeving uit het oog, door een gebrek aan conditie.

Niet alleen Jan is enthousiast, de hele club wordt geken-
merkt door een bepaald enthousiasme. Zelfs na een uur,



als de "training" erop zit. Wat ook zeker een rol speelt is het
sociale karakter. Het is allemaal vrijblijvend en er zijn geen
kosten aan verbonden. Een "training" duurt ongeveer een
uur. Er wordt in drie categorieën gelopen. Er is voor elk wat
wils, van beginner tot gevorderde. Er traint zelfs iemand
mee die marathons loopt. Als eerste vindt er een warmíng
up plaats en dan wordt er voor elke categorie een route
aangegeven. Er wordt tussent'rjds nog tweemaal gerekt en
gestrekt. Na een uur is men weer terug bij de Valkenier, al
dan niet met een voldaan gevoel. Lijkt het u leuk om ook
eens mee te lopen met de Hevearunners, ga dan op een
zaterdagmorgen, rond de klok van half tien, naar de
Valkenier.

Peter Boltze

Bij De \À/esterl)(Duvyirrg
kurrrr(en ze \ zel

(e(err feestje bou\ zerr!
I{uvrzelijk, jubileurn, receptie, aangeklede borrel,

lopend buffet, bedrijfsparty etc- voor 20 tot 2OO personen.
De Westerbourving, de goedbereikbare toplocatie

I\zlet schitterend uitzicht.

Tevens stijlwol restaurant voor een srnakelijke (zaken)lunch,
een verrc)ssendiftirnilie-etentje o.if slfeervol à la carte diner.
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Westerbouwing I .6862 VV Oosterbeek

Telefoon (026) 333 20 19 . Fax (026) 333 65 33

Motortoertocht lggg

30 Mei. Eindelijk was het dan zo ver. Er was een
aangename temperatuur voorspeld, maar er kon hier en
daar een buitje vallen, met oÍ zonder onweer. Het weerhield
niemand (?) ervan zich tegen tienen naar de Valkenier te
begeven. 21 motoren reden het parkeerterrein op. BMWs,
Harley's, Yamaha's, Honda's, 1 scooter, een Suzuki, een
Guzzi en een Kawasaki. Sybe, René, een vriend van René,
Ramon, Libertje, Dick, Bert, Adeline, Marian, peter, Hans,
Yvonne, Jan, Maarten, John, Carla, Henk, Jenny, Govert,
Ben, Richard, broer van Siebe, Frits, Bert E., iuan, Xo,
Desiree, familie, vrienden, kennissen, vage kennissen en
een aantal onbekenden keurden de motoren en vele
wetenswaardigheden werden uitgewisseld. Film_ en
fotoapparatuur waren ook aanwezig. Na de nodige koffie en
thee en een toespraak van peter gingen we een rit
tegemoet van 180 km. Het begon goed, ik zag iemand die
de motor aan moest duwen voor hij kon starteÀ. Er was iets
met de accu. Nadere informatie kan ik absoluut niet geven,
daar hier iemand de opdracht tot schrijven is gegevén die
totaal geen verstand heeft van motoren.

De zon was afwezig, maar gelukkig was het droog. Het
ging langs weilanden, door de bossen, langs de rivier in
een lange sliert motoren. De pont "Het Lexkes Veer" over,
dwars door "Peters district" richting Leusden. ln Leusden
hielden we de eerste stop. Een lange stop. Er was een
pannenkoekenhuis, "De Haphorst", en een patattent,
"Jacco's lJssalon-Cafetaria-Catering", voor de liefhebbers.
van de vette hap. Hier splitste de groep zich in tweëen. De
meesten kozen voor de pannenkoeken. Door de vette hap
klanten, waaronder één van ondergetekenden, werd patat,
hamburgers, koffie en ijs en wat al niet genuttigd. Ondenruijl
was er een verhaal van een meneer die tot hier



meegereden was. Of die meneer nu onze gemeente
vertegenwoordigde of een rijschool werd niet helemaal
duidelijk. Hij legde het één en ander uit over een
motorcursus veilig rijden. Er bleek weinig animo, dus die
meneer was snel uitgepraat en ging zijns weegs. Na een
lange zit, toen we het vermoeden kregen dat we aan het
wortel schieten waren, werd er eens geïnformeerd bij de
afdeling pannenkoeken of we nog verder gingen. Daar was
men naar vertellen druk met het voederen van eenden en
kwam men eraan.

Bij de afdeling pannenkoeken was er ook een praatje van
dezelfde meneer, die onze gemeente bleek te
vertegenwoordigen en ons tevens de mogelijkheid gaf om
met korting een vervolgcursus motorrijden te volgen.
Daarna hoera!!l De menukaart en na nog een drankje vele
toiletbezoekjes en nog meer vragen over het hangbuik-
zwijntje (dat vooral Carla's hart veroverde) eindelijk onze
overheerlijke pannenkoeken. Deze waren het wachten
waard.

Nadat ook wij onze knorrende magen haddeh gevuld
gingen we op zoek naar de liefhebbers van de vette iap. Zij
stonden al vol ongeduld op ons te wachten en we besloten
dus gauw onze weg te vervolgen. ledereen besteeg
zi)nlhaar ijzeren ros en daar gingen we weer... tot aan het
eerste kruispunt. Daar viel de Harley van René (letterlijk)
voor de mooie scooter die voor hem stond. Gelukkig viel de
schade na dit onverwacht kusje mee en vervolgden we de
rit.... Maar waar was onze voorganger peter met zijn kleine
gevolg gebleven? Wij reden toch goed?? Of niet??? We

reden achter Peter aan, en al snel bleek dat we fout zaten,
want de overige motoren waren niet meer te bekennen. Oh,
het geluk van de zaktelefoontjes, de zaak werd zo opgelost,
en we gingen richting benzinepomp, waar de rest ook
aanwezig moest zijn maar ook niet was. Er werd getankt en
wederom druk getelefoneerd. Niet ver van de benlinepomp
werd de rest aangetroffen.

En verder gingen we met z'n allen over de Veluwe naar
Otterlo. De wolken boven ons verkleurden langzaam naar
iets donkerder tinten. We stopten bij een restaurant in
Otterlo, waar we niet gingen zitten maar ons van
regenbroeken/pakken voorzagen voor zover deze
aanwezig waren. Het bleek dat we wat langer bij de
benzinepomp hadden moeten rondhangen; nu waren we te
vroeg waren voor het diner in de Valkenier. Er werd
besloten naar Oosterbeek te gaan en in het welbekende
café "Baker's lnn" de overgebleven tijd te volbrengen.

En ja hoor, daar ging het door de regen. Er waren er die
geen regenpak hadden meegenomen, maar beweerden er
tegen te kunnen. Er was er één die de regen met open
armen ontving. Deze had een mooie motor met een heel
breed stuur. En was goed nat. De motor die aan het begin
niet deed heeft het volgehouden. ln "Baker's lnn" was het
goed toeven na de regenbui. Na een half uur gingen we op
weg naar de schnitzels, sla en patat in de Valkenier.

Complimenten voor de organisatoren van deze tocht. De
vierde alweer. Tot volgend jaar bij nummer 5.

Adeline Tunnissen en Libertje Datema



Huisje, Boompje, Hondje!

Onze Hond

Onze hond hebben we Jilly genoemd. We hebben haar al
bijna twee jaar. Net als onze vorige hond Boebie, die
trouwens btlna 17 jaar is geworden, komt Jilly uit het asiel.
Ze was als zwerver daar binnengebracht. Daarom kregen
we weinig informatie van het asiel. Het enige wat ze ons
konden vertellen, was dat het een lieve hond was van
ongeveer vier jaar. We besloten toch maar de gok te
wagen. Na de tatoeage, spuitjes en controle door de
dierenarts, mochten we haar de volgende dag meenemen.

ln het begin was het wel wennen natuurlijk en nam ze een
paar keer de kans om weg te lopen. Met uitlaten konden we
haar ook nog niet loslaten, want dan nam ze een sprint en
deed ze net of ze je niet hoorde roepen. Natuurlijk moest ze
ook nog aan haar nieuwe naam wennen. Dus bleef er niets
anders over dan achter haar aan te rennen. We besloten
haar uit te laten met een lange l'rjn, Jilly dacht dan dat ze los
liep. Wanneer we haar riepen en ze niet luisterde, gaven
we een ruk aan de lijn. En het resultaat is er: Jilly luistert
heel goed! Ze is een trouwe lieve hond.

We hebben er geen spijt van dat we haar uit het asiel
hebben gehaald. Weer wat dierenleed minder.

familie Lapian

Nieuws van de Activiteitencommissie

Zaterdag 29 mei was het weer zoveï. na een jaar
overgeslagen te hebben omdat er te weinig auto,s
beschikbaar waren om alle kinderen te vervoeren, kon het
"dagje speeltuin" met dat stralende weer en zoveel
enthousiaste assistentie bij voorbaat al niet meer stuk, Voor
de kleine bijdrage van fl. 2,SO per kind hadden ztch
ongeveer 30 kinderen opgegeven en beschikten we over
meer dan voldoende auto's en begeleiding.
Bij de Leemkuil aangekomen heeft iedereen zich heerlijk
kunnen uitleven in de waterbak, het treintje, Oe speót_
toestellen en natuurlijk...het grote speelforil Er is, ook al
hadden de kinderen nog zoveel te doen, toch tijd gevonden
voor frites, een ijsje en een drankje. Tot sloi kieeg elke
deelnemer nog een presentje van de ActiviteitencomÀissie.
Moe, vies, maar heel voldaan werd aan het eind van de
middag de terugreis aanvaard. Dank aan de vele
vrijwilligers die, mede door hun inzet, de jonge Heveaantjes
een fijne dag bezorgd hebben!

Al hebben we geen lustrum te vieren, een klein feestje is
nooit weg, nietwaar? Op 26 juni a.s. wordt de jaarlijkse
Hevealoop gehouden, in de late namiddag gevolgd door de
finale van de jeue de boules-competitie, en deze twee
belangrijke evenementen vragen duidelijk om een feestje
toe!
Vanaf 18.00 uur is de bar geopend en om ca. 19.00 uur is
er een gezellige barbecue gepland. Dit alles wordt muzikaal
omlijst, zoadt er later op de avond nog een dansje gemaakt
kan worden. Nadere informatie volgt. Nu maar vast duimen



voor minstens zo mooi weer als op de afgelopen speeltuin-
dag.

namens de Activiteitencommissie,
Nell Nijdeken

Let's party

Geen house-party, geen tupperware-par§, geen
speelgoed-parly, maar een... Kl N DERKLEDI NG-PARTY.

Heb je ook wel eens geen zin om de deur uit te gaan om
met je kroost kinderkleren te kopen? Urenlang zoeken met
zeurende kinderen die alleen nog maar naar Mc Donalds
willen en daarna naar huis. Misschien hebben we dan hier
DE oplossing. Vanaf februari 1999 komt, als U dat wilt, de
kinderkleding bij U aan huis.
Wat : kinderkleding (/m) maat 1 16 Um 176.
Merk : Artwork, stoere modieuze kleding.
Wie/info. : Astrid Bourgonjen/ tel. 026-3338401.

Nieuwsgierig? Bel Astrid.

Weverstraat 13

6862 DJ Oosterbeek
Telefoon 026 - 333 35 35

HeÍenstraal 25
3911 Jts Rhenen
Teletbon 0317 - 61 64 02

DIEFSTAL
Op de dag dat mijn moeder overleed, 17 april, heeft iemand
's avonds een tuinkabouter uit mijn tuin gehaald. Wie heeft
er iemand mee zien lopen?
Het was een grote tuinkabouter, voornamelijk rood van
kleur en met kleine eendjes eraan vast. Er zat ook een
lamp aan, maar dit is er gewoon afgetrokken. De
tuinkabouter is tussen 21.00 en middernacht gestolen. lk
heb aangifte gedaan.
Arend van Rooijen
Centrumlaan 6, 6865 VE Heveadorp

Gevonden vooníverp
kruiwagentje, rood metaal (rolly toys)
medio maart'99 gevonden in de speeltuin
info: fam. Schrijver, Zuiderlaan 17

Oproep
Wie heeft er in de week van 17 mei een Lancöme
oogpotlood gevonden (nieuw, nog in plastic), kleur vert,
bleu, terwaarde van fl. 24,90.
Waarschijnlijk verloren in de Wilhelmilaan, heel graag
terugbrengen op Wilhelmilaan 4, want het was speciaàl
besteld, de kleur is namelijk uit de handel.
bijvoorbaat dank,
Josje Kersten

Te Koop
. fietsimperiaal voor achter op

zonder trekhaak
de auto, te gebruiken

. degelUke witte kinderbox met lade

. z.g.a.n. houten speelgoedgarage

. nieuw verwarmingselement (plat, 80 br. 70 h.)
tel. nr. 333 68 06



De Kiekjestrommel

Beeklaan gezien in de richting van de Noorderlaan 1980. Voor de 2e
wereldoorlog hadden alle rietenkapwoningen een heg, en allemaal
even hoog.

lngang Heveadorp Noorderlaan, nu Beeklaan eind jaren '70

De Kiekjestrommel

Leden van de HEVEA-brandweer na de brandweenredstrijden te
Heveadorp 196'l . Voor de oudere Heveanen is iedereen op deze
foto bekend. 4 ervan wonen nu nog in Heveadorp.
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HD: "Quidam" van Cirque du Soleil

Dit zou een stukje over vakantieperikelen worden. Maar
gisterenavond zijn wij met de kinderen naar Cirque du
Soleil geweest en nu kan ik aan niets anders meer
denken. Twee jaar geleden na "Alegria", van dezelfde
rondreizende groep, heb ik zeker een week in een roes
verkeerd, dus het zal nu ook wel weer even duren. Het
stond toen voor mij vast, dat als er een nieuw programma
zou komen, de kinderen deze keer ook mee zouden gaan.
Het is dan wel een kostbare aangelegenheid (f89,- per
kaart x 4l), maar dit moesten zij meemaken.

Cirque du Soleil is van oorsprong een Canadees
gezelschap, maar inmiddels zijn er artiesten van allerlei
nationaliteiten aan verbonden. Het heeft alles met circus
te maken, maar tegelijkertijd ook weer helemaal niets.
lntrigerend dus! Het geheel speelt zich af in een heuse
circustent, met ongeveer 2000 zitplaatsen, en het
programma bestaat uit circusacts, zoals trapeze,
acrobatiek, clowns enz. Maar daar houden de
overeenkomsten met een circus mee op. Zo gauw het
spektakel start wordt je meegenomen naar een andere
wereld. De muziek, de kostuums, het decor en de
belichting doen je belanden in een sprookje.

"Alegria" was een barok en exotisch sprookje, begeleid
door een hese zangstem, waarbij zelfs een oosterse geur
de tent werd ingeblazen. "Quidam", hoewel ingetogener
qua uiterlijk, met muziek die vaak neígt naar opera, en met
een frisse zeepgeur, is toch even verpletterend als
"Alegria".

De spreekstalmeester is een mimende spring-in-'t-veld,
die als een elastiekje over de piste schiet. Zonder
woorden rrlgt hij alle onderdelen vlekkeloos aan elkaar.
Het ene onderdeel is nog niet afgelopen, of het volgende

komt soms letterlijk uit de lucht vallen, of uit de grond
kruipen. lk ben eigenlijk nooit zo'n liefhebber van
acrobaten of trapezewerkers geweest. Maar zelÍs twee
body-builders, die er in mijn ogen afschuwelijk uitzien,
worden door de choreografie en de muziek tot iets
feeërieks verheven. De trapezeact, uitgevoerd door een
doorschijnend meisje, in alleen maar een heel lang rood
gordijn, benam ons de adem. Om van de vier Chinese
bosgeestjes met diabolo's maar niet te spreken.

Vandaag wordt er dus alleen maar naar de muziek van
"Quidam" geluisterd en ondanks de regen en storm
verblijven wij in hogere sferen.

Karin Koppeschaar

J,AURAIS i
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tarten d6 iaren ! Want er is geen ster-
k6r carcas dan't Hevea-carcas, ge€n
duurzamer rubber dan Hevea-rubbor.
En het doelmatige anti-slip-proÍiel
van de Hevea bromíiotsband geeÍt
U do hoogste veiligheid. Vraag dus
Hevea, in iwart oÍ zilart/wit: de licht-
lopende band, waar bromíistsers
allerwegen hot best mes kunnen
,,opschieten" ! Kilomsten

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

Natuurlijk bent u ook van harte welkom in onze winkel, waar u op zaÍerdagaltijd iets
kunt proeven. op verzoek houden wij u tevens op de hoogte van de spiciale

aanbiedingen met onze maandelijkse mailing.

Henri Bloem's Wijnkoperij - Amsterdamseweg 126 - 6914 GJ ARNHEM
Tel.026-44 55220 Fax026-44 55 085
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Bericht van de Stichting Milieugroep BLOM
(Bewust Leren Omgaan met Milieu)

Een inwoner van Heveadorp heeft zich aangemeld om voor
Heveadorp en omgeving als inzamelpunt te dienen voor
aluminium en kurk. Een container waarin u kurk (zonder
dop of ander bijproduct) kunt inleveren staat aan het adres
Schefferlaan 6. Tevens kunt u hier verpakkingsaluminium
dat "verfrommelbaar" is, d.w.z. dat niet terugspringt
wanneer je het in elkaar drukt, inleveren, zoals cups van
waxinelichtjes, voedselbakjes van kant-en-klaar maaltijden,
somm ige kattenvoerku ipjes, smeerkaasku ipjes, alu minium-
folie van de keukenrol, enz. Echter wel zonder bijproduct
(waxine, plastic, papier, voedselresten e.d.). Dus geen
koffieverpakkingen, chipszakken of medicijnstrips! Ook uw
afgedankte aluminiumpan (dus zonder handvat) of ander
puur aluminiumafual kunt u inleveren. Zowel van het
aluminium als het kurk kunnen weer nieuwe producten
gemaakt worden.

De twee andere inzamelpunten van Milieugroep BLOM
voor dit goed recyclebare afual zijn:
Jnkhr. N. van Rosenthalweg 71 te Oosterbeek en
Johannahoeveweg 10 te Wolfheze.

De Milieugroep BLOM kan nog steeds enthousiaste
mensen gebruiken die zich, eventueel incidenteel, willen
inzetten. Voor verdere inlichtingen kunt u bellen met
Marjan van Dijk, 026-:,..rtt: 
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Snel je rijbewijs!

dan naar:

Autorijschool

TON VTSSER

Schefferlaan 12
Heveadorp

Tel: 026 - 3341685

* gratis proefles!!


