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Beste Heveanen,

Na een langdurig "zomer-
reces" bleek het weer even
wennen met de kopij. En
het moet gezegd, in de zon
zitten * waarvoor we dit
jaar wonder boven wonder
in Heveadorp konden
blijven - valt te prefereren
boven aanschuiven voor
de computer. Gelukkig
hadden de commissies een
heleboel te melden.
De rubrieken Nieuwkomers
en Huisje, Boompje,
Hondje ontbreken ditmaal;
daarentegen is er de
primeur van een Heveaans
huwelijk.
De redactie neemt hierbij
afscheid van Rita van
Muilekom (zie ook pag.2).
Het laatste nummer van dit
jaar verschijnt begin
december; de sluitings-
datum voor kopij is 10
november. Blijft u vooral
schrijven.

Anneke Leenhouts

oplage 400 stuks

Redactie:
Zuiderlaan 11,6865 VK
Heveadorp

Ramon Berlauwt
Hartenweg 8 (3342031)
Peter Boltze
lr. Munterlaan 44 (3343007)
Jorien Joustra
Noorderlaan 15 (3341778)
Dick Kelderman
lr. Munterlaan 34
Karin Koppeschaar

17 (3337338)
Leenhouts

11 (3336922)

Kopij kunt u bij elk van de
redactieledèn 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.

Adve!'tcnties:
Jorien Joustra (026 - 3341778)

Abonnementer:
Woont u buiten Heveadorp en
wilt u ook't Heveaantje
ontvangen dan z[n daarvoor de
kosten ,17,50 perjaar. U kunt
zich opgeven b'rj de redactie.

PseLstelling:
't Heveaantje stelt zich als doel
de contacten tussen de inwoners
van Heveadorp te verstevigen en
in stand te houden.

uerecltijn!Í!g:
't Heveaantje verschijnt 5x per
jaar en wordt bij alle inwoners
van Heveadorp gratis bezorgd.
Het volgende nummer (57)

december 1999.

Hubo l&illemsën

Cardanuslaan 28
Tel. 026-3336571

Doorwerth
Fax 026-3336329

ffi



Afscheid Rita van Muilekom

Ze stond aan de wieg van 't Heveaantje: Rita van

Muilekom. Samen met een vriendin produceerde ze de

eerste dorpskrant in Heveadorp. Dit initiatief mondde uit in
de oprichting van de stichting 't Heveaantje. Als redactielid
leverde Rita jarenlang haar bijdrage aan ons krantje, maar
door andere bezigheden heeft ze geen tijd meer voor het

lidmaatschap van de redactie. Wij zien haar node gaan.

Rita, dank je wel voor je inzetl

Redactie't Heveaantje

Heveaanse Zaken

Hoe je van je hobby je (parttime) beroep kunt maken:
Anny Schoonderbeek en haar atelier "Annything for you".

De voordeur van haar woning aan de Beeklaan wordt
opgefleurd met een schildering van bonte papegaaien.
Het is een voorproefje van al het moois dat Anny maakt.
"Mijn passie voor het maken van mooie dingen begon 14
jaar geleden, toen mijn dochter Mariëtte net geboren was.
ln een winkel hing een babyjasje versierd met beertjes. De
mevrouw in de winkel moedigde mij aan zoiets zelf te
gaan maken. lk gaf mij op voor een cursus en vanaf dat
moment was ik verkocht". Een kleine gebeurtenis met
grote gevolgen.

Anny's hart is verpand aan het zijdeschilderen. Zeven jaar
volgde zij lessen, zodat zij alle mogelijke technieken
beheerst. Tot haar verbazing bleek ze te kunnen tekenen
en wie haar creaties ziet zal, net als ik, versteld staan van
hun betoverende uitstraling.

Annything for you is haar bedrijf. Zij geeft allerlei creatieve
cursussen bij haar thuis. De nadruk ligt op het leren
beheersen van de techniek, zodat de màgelijkheden die
de verschillende materialen bieden zo goed mogelijk
benut worden. Met een beetje creativiteit leer je zo de
meest exclusieve kleding of kadootjes maken. Daarnaast
leidt Anny docenten op, met als specialiteit het
zijdeschild eren.

"Zijde is mijn favoriete materiaal", zegt Anny, ',het is niet
echt duur en je stopt het gewoon in de wasmachine. Zijde
heeft een eigen karakter, het leeft, je moet je ervoor
inspannen. Als je dan iets moois maakt, ben je er tien keer
zo blij mee. Er zijn veel verschillende technieken, die
allemaal een ander resultaat geven. ledereen kan het
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leren." En ze legt uit wat die technieken allemaal zijn. Mij
is dat veel te abstract - ik wil het zien! Echtgenoot Wim is
zo vriendelijk haar voorbeeldmap te halen. Een tiental
beschilderde panelen komt tevoorschijn. De ene abstract,
de andere figuratief, modern, romantische bloemen,
levensechte dierenfiguren. Allemaal verschillend in stijl,
met een overeenkomst: de prachtige kleuren.

ln haar fotomap laat zij mij haar beschilderde zijden
kleding zien: een rode blouse met een rand van
opengewerkte libelles, een jas met papegaaien, nog een
met een enorme chimpanseekop erop. "lk houd niet zo
van schilderijtjes aan de muur", zegt Anny. "Als alles
volhangt en de vrienden en kennissen voorzien zijn, ben
je klaar. lk maak liever kleding.". Haar cursisten kunnen
natuurlijk zelf kiezen hoe ze hun opgedane kennis willen

Naast zijdeschilderen houdt Anny zich bezig met
airbrushen. Dat is schilderen met verf en lucht, waardoor
de verf heel fijn verneveld op het doek komt en je de
meest fantastische kleureffecten krijgt. Zr1 laat mij een
schilderij zien: een levensechte tijger kijkt mij aan. Dit is zo
knap, het beneemt mij de adem. Op haar werkkamer heeft
zij een speciale airbrush-hoek, compleet met compressor
(voor de lucht) en a2uigkap.

Anny is een "certified professional demonstrator',, een
erkende titel van de branchevereniging van producenten
van hobbyartikelen. ln die hoedanigheid is zij enige keren
per jaar te vinden op belangrijke Europese hobbybeuzen.
Zl laat daar zien wat je allemaal kunt makeÀ met de
artikelen van een bepaalde fabrikant. Met haar
professionele collega's wisselt Anny regelmatig ideeen uit.
"Wij geven elkaar les met gesloten beuzen. Op die
manier leren wij van elkaar wat je allemaal kunt doen met
verf, textiel en allerlei andere materialen." Elk nieuwtje op
hobbygebied wordt uitgeprobeerd.

"Het is erg stimulerend om samen bezig te zijn met je
hobby. lk geniet ervan om werk van andeien te zien en te
leren hoe je het zelf kunt doen. Het lijkt mij erg leuk om
zoiets in Heveadorp op te zetten. Om alle hobbyisten uit
het dorp samen te brengen en een tentoonsielling te
houden. lk weet dat er hier mensen wonen die zich blzig
houden met boekbinden, quilten, arabisch borduurwerkl
kaarten maken. En ik doe hierbij een oproep aan hen om
zich bij mij aan te melden."

Van dinsdag 26 Um zondag 31 oktober a.s. is Anny te
vinden op de CreaDoe, een grote hobbybeurs in de
Jaarbeurshallen in Utrecht. ,'Het is een enorme
happening, waar alles wat er op creatief gebied te doen is
gedemonstreerd wordt. Zij zal er laten lien hoe je een
simpel lapje zijde omtovert tot een kunstwerk. En ze zal er
ongetwijfeld veel inspiratie opdoen voor weer nieuwe
manieren om mooie dingen te creëren.

Jorien Joustra
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Nieuws van de Bewonersvereniging

De vakanties zitten er weer op. Mij zijn geen berichten ter
ore gekomen dat er tijdens die periode schokkende
dingen zijn gebeurd. Dus ga ik er maar van uit dat
iedereen weer (redelijk) gezond op haar2ijn basis in ons
groene dorp is neergestreken.

Veel nieuws heb ik niet te melden want ook in de
vakantieperiode staan de activiteiten op een laag pitje.
Wel is het zo dat een afuaardiging van het bestuur van de
bewonersvereniging een gesprek met de burgemeester en
één der wethouders zal hebben op 27 september.
Onderwerp van gesprek is erkenning van Heveadorp als
het zesde dorp in het groen binnen de gemeente Renkum.
Deze afspraak is wat later tot stand gekomen omdat de
uitnodiging voor dat gesprek (begin mei) ergens in een la
van een ambtenaar was blijven liggen(!). We gaan er van
uit dat we samen met de vertegenwoordigers van de
gemeente goede afspraken kunnen maken. De uitslag van
de enquète kan zelfs de gemeente niet naast zich neer
leggenl!!

De activiteitencommissie heeft afscheid moeten nemen
van Sybe Meijer. Sybe heeft zelf te kennen gegeven er
maar eens een tijdje tussen uit te willen. Het bestuur vindt
het jammer dat Sybe deze beslissing heeft moeten
nemen. De activiteitencommissie was Sybe. Hij is
jarenlang de spil geweest waar de activiteitencommissie
om draaide en het zal niet mee vallen om het nu zonder
hem te doen. Wel hebben de andere leden een aantal
jaren met hem meegedraaid, zodat er voldoende kennis
aanwezig is om er in ieder geval voor te zorgen dat het
vertrek van Sybe niet ten koste van de activiteiten zal
gaan. Op deze plaats nog : Sybe, hartelijk dank voor alle

tryd en energie die je in de afgelopen jaren in de
activiteitencommissie hebt gestoken! Overigens, Sybe
verdwijnt niet uit ons dorp en blijft de coördinator van
buurtpreventie.

De activiteitencommissie heeft mij gevraagd langs deze
weg nog eens te vragen om medewerkers. Er staan weer
een aantal nieuwe activiteiten op hun programma en
versterking is zeer gewenst. ln de gemeente hebben we
steeds de nadruk gevestigd op het feit dat Heveadorp
springlevend is en we stellen er een eer in om de
activiteiten op een hoog niveau te houden. Ada en Jessica
zullen blijzijn met uw medewerking!!

Hebt u ook gezien dat alle komborden "Heveadorp,
gemeente Renkum" (de naam alleen al is een onder-
streping van ons streven tot erkenning) aan de noordzijde
van ons dorp zijn verplaatst? Dat betekent dat alle verkeer
dat vanuit die zijde Heveadorp in rijdt al tijdig de snelheid
tot 50 km/uur dient te reduceren. Met 100 km/uur langs de
Valckeniershof rijden kan niet meer. (Dat kon voorheen
ook al niet want met zo'n snelheid die weg afrijden stond
bijna gelijk aan zetfmoord).

ln een volgend Heveaantje hoop ik u te berichten over
positieve ontwikkelingen binnen ons dorp. Tot dan,

Jaap Bunschoten.



OP PAD MET: EEN INSTALLATIEMONTEUR

Deze keer geen moord en doodslag of standaard
jongensdroom maar een degelijk beroep waar iedereen
weleens mee te maken heeft. Sterker nog, zonder mensen
die dit beroep uitoefenen zou het een grote en bovendien
gevaarlijke puinhoop zijn in onze woningen.

Rob Wolthof is nog één van de zeer weinige Heveanen die
echt in Heveadorp is geboren in zijn ouderlijke (bunker)-
woning op het Heveaveld aan de Beeklaan. Zijn jeugd heeft
hij uiteraard doorgebracht in het "Gele zand" en in de
bossen rond Heveadorp. Tijdens zijn LTS-opleiding deed hij
mechanische techniek met als extra vak installatie techniek.
Hier leerde hij o.a. dakgoten maken en het solderen van
allerlei metalen. Na de LTS ging hij 1 jaar werken bij een
Renkums installatiebedrijf om wat ervaring op doen.
Daarnaast moest hij nog 1 dag in de week naar de streek-
school. Tijdens dit jaar bestond zijn werk voornamelijk uit
het ophangen van radiatoren en het werken met
dunwandige (stalen) buizen. Dat zijn de buizen waar het
CV-water doorheen loopt.

Sinds Rob van school af is werkt hij al meer dan 20 jaar als
installatie- of CV monteur. Hij is in al die tijd pas 2 maal van
baas gewisseld. ln dit beroep werk je eerste paar jaar als
hulpmonteur. Je loopt dan mee met een ervaren monteur
die je de kneepjes van het vak bijbrengt. Het werk bestaat
o.a. uit het loodgieterswerk, WC's en wastafels plaatsen,
complete badkamers en CV-installaties installeren en al het
water en gas wat hier bij komt kijken, evenals ventilatie- en
koelinstallaties.

Rob is nu al jaren geen hulpmonteur meer en doet alles
zelfstandig. Hij voert overleg met de aanwezige uitvoerder
en moet ook alle problemen die hij bij een klus tegenkomt
zelf op kunnen lossen. Rob is een zgn. B-monteur. Zijn

werk bestaat uit eendags of meerdaagse klussen met een
max. van 14 dagen. Er werken bij zijn bedrijf ook A_
monteurs die op langdurige projecten zitten zoals in nieuw
te bouwen wijken of een ziekeÀhuis. Rob werkt door heet
Nederland.

De eendagsklussen bestaan bijv. uit een CV_ketel
vervangen, wastafels vervangen op een school, onderhoud
in sporthallen van een niet nader te noemen gemeente en
onderhoud van geisers en boilers. (Dit wordt meestal
gedaan door speciale servicemonteurs). De meerdaagse
klussen bestaan vaak uit het aanleggen van sanitair in èen
groter woonhuis, inclusief al het gas en water en de
aansluiting op de bestaande riolering.

De werkdag van Rob begint om half B. Op de "zaak', pikt hij
zijn hulpmonteur op en krijgt hij te horen waar hij Oie dag
heen moet en wat hij daar moet doen. Rob heeft een bué
tot zijn beschikking die is voozien van bijna al het materiaal
en gereedschap wat hij nodig heeft. Het werk gebeurt bijna
altijd onder een tijdsdruk. Een eendagsklus moet ook echt
in eén dag klaar zijn, want voor de volgende dag is weer
een andere klus gepland. Dat kan wel eens in Friesland
zt)n.

Het leukste werk vind Rob het ,'dikwandig 
CV',. Dat is CV_

yvgrf m9t dikwandige staten teidingbuizen of koperen
buizen. Hier komt veel buig-, las- en fitrrverk (draadsnijden)
bij kijken. lets wat toch heel secuur moet gebeuren. Hei
gaat hier vaak om gasleidingen en Rob kan àet enige trots
zeggen dat hij tot nu toe geen gas-explosies op zijÀ naam
heeft staan. Omdat Rob hier specifiek voor geleerd heeft
vindt hij dit ook leuker dan het loodgieterswerk wat ook
meestal bij een klus zit. Het minst leuke werk vindt hij het
repareren van keukenrioleringen van grote instanties zoals
b.v. bejaardentehuizen of ziekenhuizen. Dit gaat vaak
gepaard met een enorme stank en vet van etensresten en



alles wat er door onverlaten en inferieure keukenhulpen
door de gootsteen wordt gespoeld.

Op de vraag of Rob er na 20 jaar nog nooit aan gedacht
heeft om iets anders te gaan doen, antwoordde hij dat hij
best graag meubelmaker zou willen worden. Maar dan zou
hij niet in een productielijn willen werken maar zelf één
compleet product willen fabriceren. Helaas zijn er in
Nederland bijna geen meubelfabrikanten meer die dit op
deze manier doen. De omscholing zou dan natuurlijk ook
nog heel wat voeten in aarde hebben.

Tot slot heeft Rob naast zijn werk zo'n druk sociaal leven
dat hij geen tijd heeft voor (veelgevraagde) klusjes in zijn
vrije tijd. Na zijn werk doet hij de deur van zijn bus op slot
en dat blijft deze ook tot de volgende werkdag.

Ramon Berlauwt

Van het BuuÉ Preventie Team

De vakantie zit er weer op voor de meesten onder ons en
ik neem aan dat het een prima vakantie was. Toch is er in
deze periode in ons dorp het een en ander gebeurd, en
we| 2 opengebroken schuren (buit: 2 fietsen, i brommer *
helm) en 1 inbraak aan de Zuiderlaan (buit: diverse
huisraad). Ook is er weer het een en ander vernield
(bustrokje bij de glasbak: 3 ruiten eruit), een bouwkeet aan
de Beeklaan beklad met viltstift, piullenbakken op de
Hunneschans. Lopende het onderzoek kunnen en mogen
we verder niet verder ingaan op deze zaken, wórdt
vervolgd.

Oproep aan de bewoners:
Er is het preventieteam Heveadorp veel gelegen aan
medewerking van de bewoners al hier, wij kuÀnei het niet
alleen. Wat kunt u doen: meldt zaken *aàrvan u vindt dat
het niet kan, gevaartijk is e.d., dit kan aow_eLO:i ots"_aÈUij
dspclitie. Als u een metding doet bij de potitie dan zou k
het prettig vinden als u dat ook aan mij doorgeeft, zodat er
eventueel preventief opgetreden kan worden. U treft
hieronder onze adressen aan. Het preventieteam heeft
zwijgplicht naar derden, dus uw informatie zar discreet
worden behandeld.

Plannen van het team:
Wij zijn op korte termijn van plan om met de jongeren in
de leeftijd van 12tot1Z jaar om de tafel te gaan zitten, om
zo een.beeld te krijgen van wat er in deze groep leeft, wat
ze zoal doen, wat er gedaan zou kunnen worden, wat dehobby's zijn, kunnen we hier wat mee, enz. Een
informatieve bijeenkomst dus, waar wij hopen iets uit tehalen waarmee we de ,,verveling,, àie er is kunnen
verbannen. Dus indien er een uitnodiging bij u door de
brievenbus valt, spoor dan uw zoon-l O-ochier aan om
erheen te gaan.

ffi
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Preventiekoffer:
Zoals eerder gemeld hebben wij een preventiekoffer.
Deze kunt u zonder kosten lenen om uw bezit eenvoudig
maar doeltreffend te merken, onder het motto "Merk wat je
hebt". U kunt hem lenen d.m.v. een telefoontje naar Sybe
Meijer.

Adressen leden van het preventieteam

SPORTIEVE SPETTER:
MARLEEN Van MUILEKOM

Bij deze sport spettert het altijd. Het gaat namelijk om
zwemmen. Marleen van Muilekom, wonende aan de
Wilhelmilaan 7, zwemt vanaf haar achtste levensjaar.
Marleen is nu veertien lentes j ong en zwemt alweer zes
jaar bij de Renkumse Zwemclub, afgekort R.Z.C. Marleen
kwam via haar moeder in contact met het wedstrijd_
zwemmen.

Marleen traint op het moment vier maal per week,
anderhalf uur per training. De training bestaat eerst uit een
halfuur inzwemmen. Dat betekent dat er achthonderd tot
duizend meter wordt gezwommen. Daarna begint de
training. Alle slagen komen dan aan bod. Dat varieert van
schoolslag, borstcrawl, rugslag tot de vlinderslag. De
training richt zich op snelheid, conditie en kracht.

L. Post
G. Waayer
S. Meijer

Beeklaan 17
Beeklaan 50
Beeklaan 19

3342870
3340802
3334380
3340800
3342875
3391 000

R. Van der Vegt Dunolaan 12
B. Waterman Dunolaan 41
A. Vastenholt Zuiderlaan g

l. Hoekerswever Valckeniershof 10 3336806
N. Nijdeken Valckeniershof 2 3390896
Uw gebiedsagent: H. Peters, bureau Doonuerth 9344444
Of bij spoedgevallen 112

namens het preventie team,
Sybe Meijer

;"ïffi;ffiïï;ffiï.;Jffi;ffi,"*
een jaar lang iedere maandagmorgen alle achtergebleven
blikjes, papiertjes en andere troep van het speelveld heeft
verwijderd. Helaas heeft zijn actie niet geleid tot minder
"wegwerpgedrag". Wij bedanken Klaas hartelijk voor zijn
inzet en hopen met hem dat onder het mom "opgeruimd
staat netjes" iedere gebruiker van het speelveld in het
vervolg iets beter op wil letten. De afualbakken staan er
p.?l.r.l.".ly.?:.::[:i]lq-isl.,.?:J.i."§*************************



ln 1998 is Marleen met haar club tot het Gelders niveau
gepromoveerd. Hierna volgt het landelijk niveau. Een
aantal leden van R.K.C. zwemt al op landelijk niveau.
Marleen hoopt zich in het Gelderse team te kunnen
vestigen. Zij heeft inmiddets een Gelderse titel op zak. Zij
heeft namelijk met de dames estafetteploeg een bronzen
medaille behaald. De vlinderslag is voor Marleen het favo_
riete onderdeel. Haar snelste tijd op dit onderdeel is 1.24.

Het streven van Marleen is om uiteindelijk op nationaal

1lveau te gaan presteren. Gezien de jonge leeftijd van
Marleen en het grote plezier die ze aan deze sport beleeft,
zal dat streven zeker niet onhaalbaar zijn.

Peter Boltze
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HD: Vakantieperikelen

Onze kinderen (17 en 19 jaar) gaan nog steeds met ons
op vakantie. .En geef ze maat eens ongelijk, want het
betekent voor hen een volledig vezorgde en gratis reis.
Alleen de afwas en hun eigen vuile wasgoed komt voor
hun rekening. Na aanvankelijk de jaren afgeteld te hebben
dat ztl mee moesten, beginnen wij nu te denken, dat wij
nooit meer van ze af komen. Zij hebben al te kennen
gegeven, dat zij volgend jaar weer van de partij zijn. Maar
eerlijk gezegd leveren zij tegenwoordig vooral een
positieve bijdrage aan onze vakantie en dat was vroeger
bepaald wel eens anders. Omdat niets vervelender is, dln
om andermans succesverhalen over hun kinderen te
horen, zal ik over een absuluut dieptepunt iljdens een van
onze vakanties vertellen.

Het verhaal speelt zich 12 jaar geleden af. Michel en ik
hadden op vrijdagmiddag, tenruijl de kinderen op school
zaten, samen de auto ingepakt. Dat liep gesmeerd, dus de
stemming zat er (nog) goed in.Om drie uur pikten wij de
kinderen bij de school op en vertrokken richiing
Groningen. Reeds om kwart over drie was de stemming ii
de auto al om te sn'rjden, want de kinderen waren niei te
genieten. Achterin was het duwen, trekken, plagen, huilen,
en schreeuwen in alle mogelijke varianten en àat hebben
ze meer dan twee uur vol gehouden. Ook terwijl wij onze
tent aan het opzetten waren bleven ze doorgaan, dus omz::. y"ur liepen wij op ons tandvtees. Gelukkig was er
ylrlbij de camping een snackbar en Michel gin-g met de
kinderen daar wat halen. Na een half uurtje vàn-miln rust
genoten te hebben, hoorde ik ze al van verre onder veel
gehuil weer aankomen. "Wat nu weer!,,, wist ik uit te
brengen, want eigenlijk wilde ik het helemaal niet weten.ln de snackbar hadden ze geprobeerd een defecte
flipperkast "te repareren" en op de terugweg had de
jongste lopen jongleren met de kroketten. Na vele
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waarschuwingen en nadat de kroketten uiteindelijk
allemaal uit de zak waren gevallen, kon Michel zich niàt
meer inhouden en gaf de jongste (eindelijk) een klap voor
zijn billen. Uiteraard begon- het kind ijsetijk te 'giffàn,

waarop een man en vrouw uit hun tent tevoorichijn
lwamen "Kan je wel, zo,n grote kerel en dan zo,n klein
kind slaan". Geef dat kind maar aan ons!,,, riep de man.
Mijn drie mannen wisten niet hoe snel ze er vandoor
moesten gaan en eindelijk werden de kinderen stil. Ook
tijdens het eten waren ze nog heerlijk aangeslagen. Dus
toen ze na het eten vroegen of ze mócnten vissen, was ik
alweer heel coulant en gaf ze toestemming. Als ze echter
aan de waterkant weer gingen duwen en trekken en er
één in het water zou vallen, dan zou hun straf vreselijk
zijn. Tenrvijl Michel nog aan het filosoferen was, of hij naàr
de "boze" man en vrouw terug moest gaan om te pro-beren
het uit te leggen, hoorden wij reeds eón plons. En ja hoor,
één stoel was leeg. Een modderig hoofd met kroós erop
kwam boven water en dat riep: ,,Mama, helpl Niet slaan
Mama!". Stikkend van het lachen, opvoedkundig (alweer)
volkomen onverantwoord, heb ik hem eruit geàeurd. Dó
rest van dat weekend hebben we geen kind meer aan de
kinderen gehad en werd het toch nóg leuk.

Karin Koppeschaar

I §Íerhestrating
* Garon onderhoud

I ïuinfifinlsg en onderhoud
* Snoeien en vellen van bomen
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Bericht van de activiteitencommissie

Terugkijkend op een prachtige zomer is het even graven
in ons geheugen om nog terug te blikken op ons 11de
dorpsfeest van 26 juni. Ondanks onze uitspraak van vorig
jaar, "we slaan een jaartje over", konden we het toch niet
laten een klein feestje te organiseren. En kennelijk waren
vele dorpsgenoten het met ons eens dat het toch een
uniek moment van samenkomen is, want de barbecue-
pakketten werden weer grif verkocht. Uiteindelijk hebben
erzo'n 120 mensen meegegeten.

De hele dag was het gelukkig prachtig weer en was het al
vroeg gezellig op het Heveaveld, waar de festiviteiten
begonnen met de traditionele jeu de boules finales.
Hierover meer in het stuk van Klaas Wolberts. De
daarvoor geplande Hevealoop ging niet door wegens
gebrek aan harlopende Heveanen (??l)

Tijdens de barbecue was natuurlijk ook de bar al een druk
bezochte stek.

Ondanks ons stellige voornemen het klein te houden dit
jaar, hebben we uiteindelijk toch een heuse zanger (Erik
Kingley) en muziekinstallatie weten te regelen. En het
swingde weer. Of het door het ontbreken van een houten
dansvloer kwam, weten we niet, maar van een hossende
menigte was dit jaar geen sprake. Minder "herrie" en meer
praten. Lekker knus wel, vonden wij.

De klok gaf onverbiddelijk het einde aan om 24.00 uur.
Helaas was toen iedereen er ook snel vandoor om thuis
het feest voort te zetten. Daardoor hebben we, gelukkig
toch nog met hulp van een enkele vrijwilliger, tot diép in dó
nachVvroege ochtend moeten opruimen. Desondanks
vonden wij het een geslaagd feest.



lnmiddels zijn wij alweer druk in de weer met de volgende
activiteiten. Helaas kon het geplande tennistoernoói niet
doorgaan in verband met andere boekingen op Zg
augustus op de Duno. Wij zoeken nog naar een alternatief
begin oktober.

Dan nog een oproep!
Sybe Meyer en Frank piepelenbosch hebben na het
dorpsfeest besloten te stoppen met de activiteiten_
commissie. Bij deze willen wij hen hartelijk bedanken voor
het vele werk dat zij (Sybe zelfs jarenlang) voor het dorp
hebben vezet. Dit betekent echter wel vacatures! Wij
zoeken '1 à 2 mensen die onze commissie willen
versterken. Mensen die enthousiast hun schouders er
onder willen zetten om onze dorpse activiteiten te laten
voortbestaan. Wij vergaderen van september Um juni
ongeveer eens per 6 tot B weken.
Graag tot ziens,

de activiteitencomm issie
Michel Koppeschaar, Nell Nijdeken, Jessica Janssen,
Hennie de Jager, Cobi van der Molen, Ada van Heest

d bezoek aan de Leemkuil.

Sint Maarten

-4.
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Donderdag 11 november, het duurt nog even, maar het is
altijd weer een spannende avond voor onze kleine
Heveaantjes. Zodra het donker wordt komen ze met
stralende gezichten en lampionnen langs de deuren en
zingen hun Sint Maarten-liedjes, ik zelf kijk er altijd naar
uit want het is een leuke traditie. Toch kan ik mij
voorstellen dat het niet bij iedereen gelegen komt, daarom
stel ik voor dat diegenen die het leuk vinden als de
kinderen aanbellen en hun liedjes laten horen (in ruil voor
wat lekkers) b.v. de buitenverlichting laten branden, de
gordijnen openhouden of misschien een brandende kaars
voor hun raam zetten, zodat het voor de kinderen
herkenbaar is waar ze welkom zijn en niet ongelegen
komen.

Wij zullen ook dit jaar zeker de buitenverlichting laten
branden en kijken uit naar 11 november als de kinderen
met hun lichtjes en liedjes langskomen, er zal voor ieder
wat lekker zijn.

Willie Vermaas
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V.O.F. VERIIOLT

HOUTBLOKKEN
voor open haard

ofkachel

HOOI en STRO

CONSUMPTIE
AARDAPPELEN

diverse soorten
ook voor opslag

Jhr. Nedermeijer van Rosenthalweg 81
Oosterbeek Tel.026 - 3334448
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Wij verzorgen roor bedrijvrn:

-Financiëleadnrinistraties: Begilncrdcrrrriernco)er\lrij!Èn
- Salarisatlministraties: hij ons pcnuonlijke exrra
- Tussentijdse intirrnratie: bc§cl('idirrg bii de ilrn
- Jaarrekeningcn: \an hun (nldcr'('nlirg

- Alle yoorkonrerrde Ílrcale
aungiften

Dit alles tegen Ïàn le \,oren met u cfgcsproken vasÍe
AI.l.,-lN Íarieyen.

Particulieren:

Ot:k voor u verzorgen w'ij «angitien inkornsten-
belasting en vermogensbrlasting.

Cardanuslaan 40,6865 HK DOORWERTH
Tel.; (026) 339 03 09 Fax: (026) 339 01 29

Jeu de Boules 1999 - Heveadorp

Op dinsdag 15 juni startte onder leiding van de scheids-
rechters Jolanda Kleijn en Hannes van Loenen het jeu de
boulestoernooi voor volwassenen. Voor de start waren er
al afzeggingen, wat uiteindelijk ertoe leidde dat de
Noormannen uit het toernooi stapten en hun plaats werd
ingenomen door de "Reddende Ridders" (Paul Verstegen
en Bastiaan Westeneind). Zij begonnen meteen goed, 13-
11 tegen de Boulies.

ln de eerste poule waren verder ingedeeld de Snelle
Meiden en de Snelletjes. De Snelle Meiden versloegen
hun snelle collega's en bleken ook te goed voor de
Reddende Ridders. Deze konden ook niet op tegen de
Snelletjes. De Boulies waren niet in vorm: zij verloren al

hun partijen. De Snelletjes hadden uiteindelijk het hoogste
boules-saldo (41) en gingen door naar de finale.

ln de tweede poule speelden de Zandora's, Bobby's, de
Heideroosjes en de Remia Freaks. De Bobby's en de
Zandora's versloegen allebei de Heideroosjes en de
Remia Freaks, zodat het onderlinge duel uitkomst moest
brengen. Dit werd gewonnen door de Zandora's, maar ook
in deze poule besliste het aantal boules, en dit bracht de
Bobby's voor de 3de maal in de finale.

ln het jeugdtoernooi speelden vier teams mee, Nione, de

Boules, de Teletubbies en de Niet Loossers. Deze
laatsten deden hun naam geen eer aan; zii verloren al hun

wedstrUden, eenmaal zelfs met een score van 15-0. De

andere drie teams behaalden ieder twee overwinningen
en verloren één wedstrijd. Ook hier besliste het aantal
boules en kwamen uiteindelijk de Teletubbies en de

Boules in de finale. Zij zorgden voor een uitermate
spannende partu die lange tijd gelijk opging, maar ten

slotte door de Teletubbies (Marleen van Muilekom en



Mark Meeren) met het kleinst mogelijke verschit (13-12)
gewonnen werd.

De andere finale, tussen de Snelletjes en de Bobby,s,
bleek net zo spannend. De Snelletjes wonnen de toss en
namen een 4-1 voorsprong, maar toen kwamen de
Bobby's op gang en was het gauw gelijk. Daarna ging het
om en om, tot een eindstand van ook 13-12. De Bobby,s
(Ada van Heest en Rob Zinnemers) werden daarmee
kampioen en kwamen in het bezit van de wisseltrofee.
Voor de Snelletjes waren er kleine bekertjes. Alle prijzen
werden uitgereikt door Jaap Bunschoten.

Het was tijdens de finales prachtig weer en de publieke
belangstelling was groot. Dat de bar inmiddels open was
hielp ongetwijfeld ook.

Mijn dank gaat uit naar: alle deelnemers, het publiek en de
scheidsrechters, Jolanda Kleijn, Hannes van Loenen en
ondergetekende,

Klaas Wolberts

P.S. Jolanda, de bloemen zijn besteld.

de Kiekjestrommel

Beeklaan 2 Um 6 met het wijkgebouw. Onder het bord wi.ikgebouw is nog een

gedeelte te zien van de steen met MADOERA waar dit huizenblok naar
genoemd is. Deze steen is thans ingemetseld in een bloembak bij de familie
Wolthof.

De haven van Heveadorp met rechts de "Heveapijp"



de Kiekjestrommel

Nieuwe "Valkenier" opent 4 oktober.

Restaurant/Brasserie De Valkenier slaat een nieuwe weg
in met kok Richard Halink en gastvrouw Wendy van
Schelven. Zij willen van De Valkenier een gezellige en
voor iedereen betaalbare ontmoetingsplaats maken, waar
je uitgebreid kunt dineren, maar ook een broodje kroket of
een pannekoek kunt eten. Samen met hun partners zryn ze
hard aan het werk om het interieur een face-lift te geven.
De redactie wenst hen een goede start, en heeft alvast
een tafeltje gereserveerd!

,l«ilxrhs..:t:!:!trí7lffi
Middenlaan gezien vanuit de Noorderlaan omstreeks 192S.

De Valkenier

ledereen weet ondertussen wel dat de familie Fortuin naar
Frankrijk is vertrokken. Ook wij van 't Heveaantje moesten
natuurlijk even langs. Was het niet voor't Heveaantje, dan
wel persoonlijk, want de Hevea voorjaarsrit voor (lokale)
motorrijders heeft alle vier de keren van daaruit mogen
starten. Dat hield dan voor Piet en Teunie wel in, dat ze
voor 10 uur zondagsmorgens het restaurant bedrijfsklaar
en de koffie in de pot moesten hebben. Waarvoor alsnog
onze dank.

ln Hoog en Laag en de Veluwepost is uitgebreid verslag
gedaan van het hoe en waarom, dus daar ga ik niet op

door. lk zat ook even te praten met de moeder van Piet
Fortuin. Zij zei dat veel mensen dromen hebben, maar dat
weinigen ze waarmaken. Daarom heeft ze zoveel respect
voor hen.

Op mijn vraag aan Teunie of ze nog iets wilde meedelen
voor ze vertrok, zei ze het volgende: "Allereerst wil ik
iedereen bedanken voor het vertrouwen in ons en ons
bedrijf. Dan speciaal heel veel liefs voor Willemien en

Theo, en een knuffel voor Lady, hun flat-coated retriever.
Willemien is echt de grootmoeder van alle Heveaanse
honden."

Als iemand van plan is de familie Fortuin komend jaar te

bezoeken en informatie wil omtrent de ontwikkelingen
daar (er moet nog van alles ver/her/gebouwd worden),

dan kunt u schrijven naar onderstaand adres.

Rest mij nog hen zoveel mogelijk succes toe te wensen
met hun Franse avontuur. Misschien wip ik zelf wel eens

aan.

Dick Kelderman



La Chassagne
03450 SUSSAT

France

Tel.0033 - 47OSBs7o4

Routebeschrijving vanaÍ Lille:

A1 :Lille-Paris
410 : Paris - Orléans - Bourges
471 : BoLrrges- Clermont-Fèrrand

. A71 afslag Gannat / Ebreuil. ln centrum van Ebreuil Sussat volgerrr kruispunt Vicq linksaf richting Susiat. let op: voor Sussat rechtsaf iictrting Veauce. na ca. "l ,5 km wegwijzers van La Chassagne volgen

voor kwaliteitswijnen in erke prijsklasse hoeft u de deur niet meer uit..
Wij bezorgen gratis in Heveadorp.

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

aanbiedingen met onze maandelijkse mailing.

Henri Bloem's Wijnkoperij - Amsterdamseweg 126 - 6814 GJ ARNHEM
Tel.026-4455220 FaxO26-44 55 085

Heveaans Huwelijk

Op 21 augustus trouwden Annemieke Vermaas en

Vincent van der Haven. Annemieke is bij het grootste deel

van het dorp bekend dankzij haar inzet voor de Jeugd-
magneet, de scouting en de club van de kerk en haar vele

oppas- en babysit-adressen. De receptie in haar ouderlijk
huis, of liever gezegd, de tuin, aan de Dunolaan was dan
ook druk bezocht. Als speciaal gebaar voor alle kinderen
stond voor het huis de ijscoman zijn bakken leeg te
scheppen. De tuin was na maanden hard werk van de

familie Vermaas een plaatje, met honderden bloeiende
eenjarigen in de juiste tinten, en gelukkig werkte het weer
mee. De redactie wil hierbij het bruidspaar hartelijk



Gastgezin gezocht,

Door de enthousiaste inzet van een groot aantal
vrijwilligers was de groenbeurs dit jaar een groot succes.
Niet alleen voor de kinderen, de plantenliefhebbers en de
beekonderzoekers maar ook voor de kas was het een
succes. ln plaats van geschatte onkosten bleek het
resultaat positief uit te vallen.
Wij, als groenclub, willen dit bedrag weer investeren in
groenvoorzieningen voor Heveadorp. Een voorwaarde die
we aan deze voorziening stellen is dat het een bijdrage
levert aan de natuur, dat iedereen hier plezier aan kàn
beleven, dat het vandalisme ongevoelig is en dat het
onderhoud minimaal is. Welnu, een idee dat aan al deze
voorwaarden voldoet is bestemd voor de gierzwaluwen.
Omdat deze zomer weer gierzwaluwen rónd om ons dorp
zijn waargenomen is dit een mooie gelegenheid om de
nestmogelijkheden voor deze unieke beestjes uit te
breiden. Nu zoeken wij mensen die plaats wiÍen bieden
aan een klein gierzwaluw-gezinnetje. Door de ,,subsidie,, 

is
het nu mogelijk om voor ongeveer i5 gulden een speciale
dakpan te kopen. Ats U zich opgeeft bij Kitty (026-
3341118) of bij Pete(026-3334666), dan kunnen-we, naeen inventarisatie, contact met U opnemen over
afmetingen en over de mogelijkheden van het plaatsen
van de dakpan. Hieronder volgt een artikel over de
eigenaardigheden van deze lucht-acrobaat.

Gierzwaluwen
Door hun manier van vliegen zin gierzwaluwen te
onderscheiden van andere zwaluweï: lànge glijvluchten
afgewisseld met een paar snelle vleugelslagen. Ze
bereiken snelheden van 120 km/uur. Ze mafeÀ daarbij
een gierend geluid (vandaar de naam), dat klinkt aló
"srieh" Ze zijn groter dan andere zwaluwen en zijn
eigenlijk geen zwaluwen. Ze behoren tot een aparie
familie. Ze zijn bruinzwart gekleurd, met een lichte

keelvlek. Borstelige haren aan de voorzijde van de kop
beschermen de grote, diepliggende ogen tegen uitdrogen
bij hoge snelheden en tegen stofdeeltjes. De snavel is kort
en breed. De mond is nog weer breder dan de snavel. De
pootjes zijn kort met sterke naar voren gerichte tenen,
waarmee ze zich aan muren kunnen vastgrijpen. Op de
grond hebben deze supervliegers niets te zoeken. Met
hun lange sikkel-vormige vleugels, die in samengevouwen
toestand tot 3,5 cm reiken, kunnen ze niet van de grond
opstijgen. De gierzwaluw is gebouwd voor vliegen. Na het
uitvliegen duurt het twee jaar, voordat de jonge vogel, dan
geslachtsrijp, weer voor het eerst landt om te nestelen. Ze
vliegen dus altijd: 's morgens en 's avonds in grote
groepen tussen de huizen. Ze eten vliegend en voeden
zich uitsluitend met insekten, wel zo'n 20.000 per dag, per
gierzwaluwgezin! De beste insektenverdelger die je maar
kunt bedenken. Ze drinken vliegend: scherend over het
wateroppervlak nemen ze een snaveltje water. Tegen de
avond verzamelen ze zich in groepen en stijgen naar ca.
3000 m hoogte om daar rustend in een soort half slaap
met trage vleugelslag drijvend op de lucht en de wind, de
nacht door te brengen. Ze nestelen in bestaande holtes en
spleten in gebouwen. Het nest wordt bekleed met in de
lucht gevangen sprietjes en draadjes, die met speeksel tot
een komvormig bakje aan elkaar worden geplakt. Eind
mei worden twee, hooguit drie eitjes gelegd. Na drie
weken van beurtelings broeden komen de jongen uit. Bij

slecht weer en dus weinig insekten in de lucht vliegen de

ouderdieren tot 1000 km ver om voedsel te verzamelen.
De jongen kunnen tot vijf dagen zonder voedsel over-
leven. Ze raken dan in een soort verdovingstoestand
waarbij de lichaamsfuncties vertragen en ze dus minder
energie verbruiken.

Na ongeveer zes tot acht weken vliegen de jongen uit.
Absoluut ongeoefend verlaten ze het nest en vliegen dan
twee jaar aan een stuk door. Als de ouders hebben



gezien, dat de jongen zijn uitgevlogen keren zij ook niet
meer terug op het nest. Ze vertrekken dan spoedig voor
een vlucht met de jongen naar het zuiden van Afrika, een
barre tocht van 7000 km. ln het winterkwartier wordt het
verenpak gewisseld. Niet in een keer, maar veer voor
veer, want een gierzwaluw moet blijven vliegen om aan de
kost te komen.

ln onze dorpen komen gelukkig nog gierzwaluwen voor.
Maar ook bij ons is deze soort bedreigd. Door de sterk
verbeterde bouwwijzen van onze huizen en schuren wordt
het steeds moeilijker voor de giezwaluw om geschikte
nestplaatsen te vinden. ln negentiende-eeuws stàdswijken
broeden nog hele kolonies gierzwaluwen. Maar door síoopen renovatie verdijnt ook daar langzamerhand d;
nestgelegenheid. Met wat extra voorzióningen is daar
gelukkig wel wat aan te doen. Al een jaar oÍàcht bestaat
een speciale gierzwaluwdakpan met een vliegopening, die
toegang biedt tot de ruimte onder de pannen.

namens de Groenclub,
Peter van de Ham

*-** Prssthus I1A5
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6&01 BC Arnhem --*-*
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Sybe Meijer en de andere motormuizen, de organisatorón
van de motortoertocht bedanken.
Het was weer een grandioze tocht langs en door de
Utrechtse heuvelrug, ieder jaar presteren ze het weer om
een leuke tocht in elkaar te draaien, en ga er maar vanuit
dat dit de nodige kilometers vergt voor verkenning.
Ook volgend jaar kunnen jullie weer op ons relienen, en
wij hopelijk op jullie.
Zo zie je maar weer wat een aantal actieve mensen wij in

AS GEZOCHT VOOR PEUTER VAN 2 112.
Tel: 333 64 23 (omg. Heveadorp)
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Snelje rijbewijs!

dan naar:

Autorijschool
.I'ON VISSER

,Schefferlaan I2
Heveadorp

't'cl: 026 - 3341685

* gratis proefles!!

A.r.d.Yqh

rrldcol pprnorllru 10-12 tol, l3l!ll0

DOORWERTH
Scho€nmakeííj-ra*ets beryannen-schaatsen.

Parfteren voor de deur - maan@s geslolon.


