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Beste Heveanen,

Het Heveaantje begint
deze nieuwe eeuw met
als nieuw redactielid één
van de actiefste en
meest betrokken dorps-
bewoners, nl. Cobi v.d.
Molen. Van harte wel-
kom Cobi!
Verder staan wij nog één
keer stil bij de discussie
over een zelfstandige
status voor Heveadorp.
Wordt onze volgende
zorg het behoud van ons
openbaar vervoer?
De vaste rubrieken 'Op
Pad Met' en 'Huisje,
Boompje' ontbreken dit
keer; in plaats daarvan
vindt u o.a. een span-
nend verhaal over
vroeger tijden en veel
aandacht voor onze
leefomgeving.
Kopij is en blijft van
harte welkom. Voor het
volgende nummer dient
deze op 23 maart in ons
bezit te zijn.

namens de redactie,
Anneke Leenhouts

Hubo WilÍem§Bn

Cardanuslaan 28
ïel. 026-3336§71

Doarrrverth
Fax 026-3336329
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Colofon:

[edaq!iq:

oplage 400 stuks

Zuiderlaàn I l, 6865 VK Heveadorp

Ramon Berlauwt
Hàrtenweg 8 (3342031)
Peter Boltze
Ir. Munterlaan 44 (3343007)
Jorien Joustra
Noorderlaan l5 (3341778)
Karin Koppeschaar
Noorderlaan l7 (3337338)
Dick Kelderman
Ir. Muntcrlaar 35
Anneke Leenhouts
Zuiderlaanll (3336922)

Cobi v.d. Molen
Noorderlaan2 (3336898)

Kqpjj kunt u bij elk van de redacÍieleden
inleveren. Anonieme stukjes worden niet
geplaatst, De redactie behoudt zich het
recht voor ingezonden stukken wsar

in te korten. Niets uit deze uitgave
mag zoíder toestemming wordeu
overgenomen.

4dver!eÍiie!:
Jorien Joustra (026 - 3341778)

A bon Le!!r eo t en :

Woont u buiÍen Hevesdorp en wilt u ook
tt Heveaantje ontvangen dan zijn

de kos(en /17,50 per jarr. U

kunt zich opgeven bij de redactie.

Dqelstelli[g:
't Heveaantje stelt zich f,ls doel dc
contacteo tussen de inwoners van
Heveadorp te verstevigen eD in stand te

houden.

Vsqechija!!rg:

't Hevesantje verschijnt 5r per jaÍr eÍ
*ordt bij alle inwoners van Heveadorp
gratis bezorgd.
Het volgende nummer (59) verschijnt
medio april 2000.



Heveaanse Zaken

Dit is de allerlaatste aflevering van Heveaanse Zaken. Wij
ronden de serie af met een echte Heveaanse Zaak: hoe
Heveadorp erkenning kreeg als zesde dorp in de
gemeente Renkum. Een chronologisch overzicht en een
selectie krantenkoppen laat nog een keer zien hoe
Heveadorp haar naam terugkreeg.

Najaar 1991 - Heveadorp bestaat 7S jaar. Het voorstel van
de gemeenteraad voor een zelfstandig Heveadorp haalt
het op een stem na niet.
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Februari 1998 - De bewonersvereniging Heveadorp zet
het onderwerp weer op de politieke agenda tijdens een
verkiezingsdebat t.b.v. de gemeenteraadsverkiezingen.

Februari 1999 - De gemeenteraad besluit akkoord te gaan
met de verzelfstandiging, mits de meerderheid van de
bewoners er achter staat.
Maart 1999 - De gemeente stuurt 325 Heveaanse
huishoudens een enquète. Bij een respons van twee
derde, waarvan twee derde voor, zal B&W een voorstel
voor verzelfstandiging maken. De bewonersvereniging
moet wel alle kosten betalen. ln de enquète kan men
aangeven hoeveel financiële schade men denkt te lijden
door postcodewijziging.
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't Heveaantje start een posteractie: wij wonen in
HeveJAdorp.

31 maart 1999 - De uitslag is bekend: 250 formulieren
werden teruggestuurd (77%), met 188 voorstemmers
(57,8% van alle bewoners). De enquéte is dus geldig. De
onkosten zijn opgelopen tot / 63.000: / 10.000 voor
wijzigingen in de gemeentelijke administratie, f 12.500
voor postcodewijziging, de rest aan claims uit het dorp.

B september 1999 - De WD verbreekt de stilte met een
haalbaar voorstel: wel een zelfstandig Heveadorp, geen
eigen postcode.

Oktober 1999 - De gemeenteraad besluit Heveadorp een
zelÍstandige status te verlenen per 1 januari 2000:
Heveadorp wordt officieel het zesde dorp van de
gemeente Renkum. De postcode blijft ongewijzigd.

Deze afloop is van een verbluffende eenvoud en
acceptabel voor alle partijen. Als sluitstuk zal de
Bewonersvereniging voorstellen haar doelstelling een
zelfstandig Heveadorp te realiseren uit haar statuten
schrappen. Eind goed, al goed.

Jorien Joustra

1 april 1999 - De Arnhemse
Heveadorp-bijlage, De krant

Courant verschijnt met een
wordt in heel Heveadorp

bezorgd.
5 mei 1999
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Bewonersverenfiing Gemeente-Renkum
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aangifien

Dit alles iegen ran Íe voren mtt u sfgcsproken vasÍe

.{LL-lN Íarieven.

Particulieren:

Ook voor u verzorgen wij aangilien inkornsten-

belasting en vernrogensbelasting.

Cardanuslaan 40,68ó5 HK DOORWERTH
Tel.: (026) 339 03 09 Fax: (026) 339 0l 29
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Nieuws van de Bewonersverenigin

'Minister Netelenbos vindt dat autorijden aansluit bij het
moderne levensgevoel'. Zij is van mening ,dat ze natuurlijk
niet zoveel wegen zal aanleggen dat alle zes miljoen
automobilisten tegelijk kunnen rijden,. ,Vooral in de
stedelijke gebieden moet de frequentie van het openbaar
vervoer omhoog. Ze denkt daarbij aan een trein om de
tien minuten'. Tot zover enige citaten uit een ochtendblad
van maandag 31 januari. ln de wandelgangen hoor ik
verhalen dat de bus straks niet langer door Heveadorp zal
rijden, dat er straks helemaal geen bus meer door Door_
werth en Heveadorp zal rijden, dat er met kleine busjes in
de uren buiten de spits zal worden gereden enz. Zeli vind
ik dat de opmerkingen van mevr Netelenbos en de
verhalen uit de wandelgangen niet met elkaar overeen_
komen. Gezien het feit dat er 's avonds ook al geen bus
meer rijdt, maak ik me langzamerhand toch behoorlijk
zorgen over de bereikbaarheid van Heveadorp voor die
bewoners die zijn aangewezen op het openbaar vervoer.
Het is me wat waard wanneer er iemand van de bewoners
zich daar eens in zou gaan verdiepen. lk denk dat de
bewonersvereniging best in staat is een vuist te maken in
de richting van 'het openbaar vervoer, wanneer de
bereikbaarheid in het geding is (en komt?). Gaarne
reacties!!

Nu Heveadorp het zesde dorp is van de gemeente
Renkum, denk ik dat het een goede gedachte is om er
naar te streven dat Heveadorp ook het mooiste dorp van
de gemeente blijft. Met opzet schrijf ik niet ,wordt,, want ik
ben van mening dat het dat al is. Maar ik wil aan alle
inwoners vragen om er aan mee te werken dat het dat ook
blijft. Het is zeker niet de bedoeling dat ons dorp een
modeldorp wordt. Maar 'opgeruimd is netjes, moet toch
zeker voor Heveanen een vanzelfsprekenheid zijn.

ln de krant hebt u kunnen lezen dat er eind 1999 al een
buurtwandeling is gehouden. Er zijn wat afspraken
gemaakt die dit jaar zullen worden gerealiseerd. De
gemeente kan nu tonen dat het haar ernst is met
wijkbeheer. lk ben benieuwd!

Hebt u ook de nieuwjaarsreceptie van de bewoners-
vereniging in de Valkenier bezocht? Het was er bere-
gezellig. Voorgaande jaren is het lang niet zo druk
geweest. Velen van u heb ik daar een voorspoedig 2000
toegewenst en met elkaar hebben we een toast
uitgebracht op een voor een zelfstandig Heveadorp goed
millennium. Volgens mij is dit zeker voor herhaling
vatbaar.

Terwijl ik dit schrijf zijn bestuursleden (vooral de secretatis
en penningmeester) druk met de voorbereiding van de
algemene jaarvergadering. lk hoop er velen van u te
mogen begroeten.

Jaap Bunschoten

5tr b7
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KEH-Z,O §L§KTRO
§e vakspeciaakaak voor §6sld - Geluid - en
Huiehoudelijke apparaten

Grote keus - Uitsluitend topmerken. Lage prljzen
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Bijzonder Oud Streekverhaal

Wij Heveanen wonen in een Asterix-achtig dorpje, midden
tussen de donkere bossen, zoals bekendl Bewóning is er
in deze streek al heel lang en daardoor zijn er, uiiover_
levering, ook nog verhalen uit de tijd vóór computers,
mobieltjes en zelfs voor straatverlichting.

Het zal rond de eeuwwisseling zijn geweest, dat een
veerman van het Drielsche veer op een nevelige winter_
avond, bij gebrek aan klandizie, wat zat te doÀmelen in
zijn boot. Opeens hoorde hij achter zich zeggen: ,Varen
maar!' Automatisch trok hij het meertouw binnen en toen
hij wegvoer zag hij pas zijn passagier: een oude man met
een grote hoed en een lange, wijde mantel. Aan de
Oosterbeekse kant aangekomen, zei de man op een toon
die geen tegenspraak duldde: ,Volg mij!, Samen liepen ze
naar de Duno en klommen daar een eind een heuvel op.
Onder een grote, oude eik stopten ze en onder zijn wijde
jas vandaan haalde de oude man een leren zak. Nieuws_
gierig vroeg de veerman: 'Wat zit daarin?' ,Goudstukken,,

zei de oude man,'graaf hier maar eens een gat.,De
veerman deed het en de oude man liet de leren zak erin
glijden. 'Gooi maar weer dicht, en wee je gebeente, als je
ooit naar dit goud zoekt,'zei hij en de veerman huiverde
door de dreiging die van de woorden uitging.

Ze klauterden weer naar beneden en toen de veerman
zijn passagier op Betuwse bodem had afgezet, verdween
die onmiddellijk in de mist. ,Ho, mijn veergeld,, riep de
veerman nog, maar hij kreeg geen antwoord. ,s Nachts
deed hij geen oog dicht en dacht maar aan het goud. De
volgende ochtend vroeg ging hU, ondanks dL waar_
schuwing, toch terug de Duno op. Maar hoe hij ook zocht,
er was geen spoor te vinden van gegraaf, laat staan van
goud. Menigmaal stak hij de Rijn nog over om te zoeken,
maar altijd tevergeefs.

Een aantal jaren later werd de vrouw van de veerman
ziek. Geen onschuldog verkoudheidje, maar Echt Goed
Ziek. Omdat de veerman maar net in hun levensonder-
houd kon voorzien, had hij spoedig geen cent meer om de
dokter te betalen en ziekenfondsen bestonden toen nog
niet. Opeens schoot hem de vreemde veertocht weer te
binnen. Teneinde raad ging hij op een regenachtige avond
terug naar de Duno, een schop onder de arm. Teruvijl het
steeds harder ging regenen klauterde hij weer naar boven.
De wind waaide geheimzinnig door de oude bomen en
plotseling, hij schrok zich rot, hoorde hij in 't halfdonker
een stem, die zei: 'Hier is het veergeld, dat ik vergat.' Daar
glinsterde iets tussen de boomwortels. Hij vond minstens
tien goudstukken. Nu kon hij een arts betalen en had nog
ruim voldoende over om een prettig leven te lelden.

Vaak heeft hij nog gezocht, maar nooit iets gevonden.
Later, veel later, zrjn er diverse archeologische
opgravingen gedaan rond die plek, maar er is nooit één
goudstuk aangetroffen. Dus wie weet...

Dick Kelderman

Dc Du"o va"aÍ Drirl srlico
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Van de Groenclub
Dan nog tot slot een mededeling van huishoudelijke aard.
Vorig jaar hebben we de uitnodigingen, die anderhalve
week voor elk evenement worden bezorgd, selectiever
rondgedeeld. Na een enquète hebben we alleen
uitnodigingen verstuurd naar belangstellenden. Mocht u

alsnog belangstelling hebben of juist geen uitnodiging
meer willen ontvangen, dan horen we dat graag. Pak
direct de telefoon en bel even met Kitty Hendriks:
334 11 18.

Geniet nog even van de wintervogels want voor je het
weet is het weer voorjaar.

Peter van Ham

Jaarprogramma Activiteitencomm issie
Heveadorp 2000

datum activiteit voor

Terwijl de winter een beetje doorsukkelt bruist het binnen
de Groenclub weer van de activiteiten. Zo zi)n vorige week
11 nestkasten voor gierzwaluwen afgeleverd bij belang_
stellenden binnen ons dorp. Naar aanleiding van een vorig
schrijven hadden deze mensen gereageerd op een
oproep om dakpannen voor zwaluwen aan te schaffen. Na
contact met de giezwaluw-werkgroep leek het beter om
nestkasten binnen ons dorp op te hangen. Dus als u
binnenkort een buurman hoort klungelen met spijkers en
verf, dan is hU waarschijnlijk deze nestkast, die als
bouwpakket binnen kwam, in elkaar aan het zetten. Op
Koninginnedag worden de eerste zwaluwen verwacht, dus
houd ze in de gatenl

Aanstaande zondag gaat een grote groep op excursie
naar de Gelderse Poort. Met een touringcar zal een route
langs grote kolonies ganzen worden afgelegd. ïot onze
verbazing was de belangstelling zo groot, dalwe in eerste
instantie mensen moesten afzeggen. Na wat heen en
weer gebel hebben we voor elkaar gekregen dat op 20
februari de rest toch nog mee kan.

De informatieavond op 20 maart krijgt ook steeds meer
vorm. De gierzwaluw-werkgroep Ede zal dan een lezing
verzorgen, tevens is er dan nog een mogelijkheid om,
tegen normaal tarief, een kast aan te schaffen. De
stichting Blom is gevraagd om informatie te geven over
onder andere het recyclen van huishoudelijk afval.

25 maart is de jaarlijkse zwerfuuil-actie om de randen van
het dorp te ontdoen van plastic, blikjes en andere rommel.
We rekenen op een grote opkomst, zodat we een extra
grote ronde kunnen doen en daarna snel aan de koffie
kunnen zitten met een voldaan gevoel.

13 februari schaatsen
24 april paaseieren zoeken
17 juni leemkuil
24 juni dorpsfeest
10 september familie fiets-puzzelrit
I oktober (disco) bowlen
1 december schoentje zetten bij

Sint

B jaar en ouder
van0UmBjaar
van2UmSjaar
allen
alle leden
van 8 Um 14 jaar
0 Um 8 jaar



Van de Activiteitencomm issie:

Een traditie is weer in ere hersteld!
Sint Nicolaas schreef een brief aan de Activiteiten-
commissie, of zij de kinderen in Heveadorp wilden waar_
schuwen, dat zijn Schoen-vul piet door de schoorsteen
van restaurant De Valkenier, waar zo'n mooie grote opón
haard staat, naar beneden zou komen om te kijken of daar
schoenen klaarstonden om te vullen.
Veel ouders kwamen met hun kinderen langs om te
zorgen voor een hele rij schoenen, zodat piet die nacht
daar heel wat te doen hadl Zaterdagochtend konden de
gevulde schoenen weer opgehaald worden. ,t Heeft Sint
heel wat blije gezichtjes opgeleverd.
Nogmaals dank aan gastheer Richard en gastvrouw
Wendy voor het'uitlenen' van de open haard.

De tweede traditie bestaat al zolang de Bewoners-
vereniging Heveadorp functioneert: de jaarlijkse kerst_ en
nieuwjaarswensen. We weten uit de vele reacties die de
uitdelende commissieleden ontvingen, dat dit door de
inwoners van Heveadorp zeer gewaardeerd wordt.

namens de Activiteitencommis sie,
Nell Nijdeken

te koop: goede jongensfiets (20 inch), / S0,
tel. 333 72 51

De Kiekjestrommel
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De Kiekjestrommel
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I Gazon onderhoud

I Tuinaanleg en onderhoud
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Atitsschadë 6n ondËrhorldsbÈdrÍjl
tëvànr levering vrn nicuwË. §n

gsbrulkle auto's

Xlinu*lbarks+,eg §{ h
6!§2 YT Oo.te.M

T611 otó - 33.tO4 Ë9

i.§-t-: 03ï§ -§l dÖ r{
faír Oza -33 4 talot
À{rtotöll OS-$t$a310O

Ytlij ziJn gespecialiseerd in alle soorten auto*chadshrr-
strillingen. Hierbij maken wij gebruik van esn epuiUdroog-
cabine en Sikkens autolakken. Alle kleursn wordea door
one zalf gemaakt. Bij reparatie gratis leeneuto rrn tëruS-

§aaf van eigen risico bij èisen schuld,

Nieuwkomerc:

Wij, Els van Aken en Patrick Jaspan, hebben tijdelijk
Dunolaan 30, het huis van Ans lmmink en Gerrit ter Horst,
gehuurd, in eerste instantie voor een half jaar met de
mogelUkheid om dit contract te verlengen tot een jaar.

lk zelf ben een geboren en getogen Achterhoekse en heb
de laatste 16 )aar in Manchester in Engeland gewoond en
daar bij het Nederlandse Consulaat gewerkt. Mijn zoon
Patrick is 12 jaar en een geboren en getogen 'Mancunian'
(Manchesternaar). Patrick gaat nu naar de internationale
tak van het Lorentz College in Arnhem-Zuid. Dus, als er
iemand is die ook 's morgens bus 88 neemt of met de fiets
in die richting gaat, laat wat van je horen! Ook is Patrick
geïnteresseerd in voetbal en vraagt hij zich af van welke
voetbalclub hij lid kan worden. Suggesties welkom (tel.
333 63 14)



Omdat we pas twee weken in Heveadorp zijn, hebben we
nog weinig kans gehad om de omgeving te verkennen.
We vinden het wel een uniek stukje Nederland en kijken
uit naar de lente hier. Nederland vinden wij in vergelijking
met Groot-Brittannië erg vol, dus dan is het wonen in
Heveadorp heerlijk rustig. Onze eerste indruk van de
bewoners hier is alleen maar positief, erg vriendelijk en
gezellig. Die Hollandse gezelligheid is iets dat ik zetf wel
heb gemist. Heveadorp is ook een "uítstekende locatie
voor bezoekjes van Engelse famile, vrienden en
kennissen. Wij zullen ons hier zeker snel 'at home' voelen.

Els van Aken.

Baby Bulletin

\
.)

IVadine
6865 VP Heveadom
Tel. (026) 334 03 26

Bij fDe \À/esterbou\ zing
kunn(en ze \Àrzel

(e(en feestj e bou\ zen !
Hurwelijk, jubileurn, receptie, aangeklede borrel,

lopend buffet, bedrijfsparty etc. woor 20 toÍ 2OO personen-
De Westerbourwing, de goedbereikbare toplocatie

I\zIet schitterend tuitzicht -

Tevens stijlvol restaurant voor een srnctkelijke (zctken)lunch,
een werrassend;familie-etentje olf slfeervol à la carte diner.

{-A,r í- *u s r Au }rA.L dkb p/\r{Ty - s pË cI Àr rsï

§)x 1ffx sTf; m B ot.J w ír-ít
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Westerbouwing I .6862 VV Oosterbeek
Telefoon (026\ 333 20 19 . Fax (026) 333 65 33



Oude Oosterbeekseweg (Hopelijk het slot)

Als redactielid heb ik mij alle keren afzijdig gehouden van
het fenomeen Oude Oosterbeekseweg. Uiteraard heb ik
ook geen recht van spreken omdat ik nu niet meer in
Heveadorp woon.

Recentelijk werd ik gebeld door een bewoner van de
Valckeniershof. Deze was het gedoe over het wel/niet
afsluiten van deze mooie weg na 3 Heveaantjes eigenlijk
wel zat. lk moet eerhjk zeggen dat de berichtgeving in het
Heveaantje over deze weg zelfs mij tegen de borst begint
te stuiten. Vele nobele argumenten worden door
voorstander(s) aangevoerd. Echter, naar mijn bescheiden
mening wordt het motief eigenbelang, bewust of
onbewust, achterwege gelaten. lk kan me heel goed
voorstellen dat iemand er moeite mee heeft als er een
weg ter hoogte van ztjnlhaar slaapkamer loopt waar 's
nachts ook nog door snelverkeer gebruik van wordt
gemaakt. ln dat geval zou je dit ook als nr. 1 bovenaan het
lijstje van argumenten moeten zetten.

lk lees over'bijna" ongelukken. Maar in mijn simpele visie
bestaat 'bijna' niet. Er is een ongeluk of er is geen
ongeluk. lk heb minstens 20 jaar in Heveadorp gewoond,
ook toen over bovengenoemde weg bussen, vrachtauto's
en de zwaantrein van de Westerbouwing reden. Nooit heb
ik een ongeluk gezien of er over gehoord. Dat zegt op zich
nog niet veel. Echter, ik ben in de gelukkige omstan-
digheid dat ik bij een baas werk die er de gewoonte van
maakt ongevallen/aanrijdingen te registreren. Het
verbaasde mij dan ook niet dat er op gewraakt wegvak
(Oude O'beekseweg tussen de Molenallee en de
Seelbeekweg) nog nooit een aanrijding was geregistreerd.
lk ben zelf toch een stevige rijder maar deze weg leent
zich voor niet hogere snelheden dan B0 km/u. Dat
sommige mensen toch denken dat ze Jos Verstappen zijn

wil ik graag geloven. Maar die kom ik als diender op de
gekste wegen tegen. Als dit een reden zou zijn om een
weg af te sluiten, dan begrijpt u natuurlijk dat er geen weg
meer open blijft. We hebben het hier over excessen, niet
iedereen rijdt extreem hard. Ook het verkeersaanbod
vanuit Doonrverth-zuid is door de vele drempels op de
W.A. Scholtenlaan al redelijk gereduceerd. Tot zover het
verkeer. Als we het over het milieu hebben, kan ik daar
misschien ook nog iets (on)zinnigs over zeggen. Er liggen
inderdaad her en der lege blikjes tangs de weg. EChler,
niet meer of minder dan langs andere wégvakken.
Aangereden reewild dan. lnformatie bij de plàatselijke
jachtopzichters leverde mij op het betreffende wegvak
geen enkel (geregistreerd) aangereden stuk reewild op,

lelfs niet tot 30 jaar terug. Ook niet toen ik bij de
Reewildring 'Zuid veluwe, West' informeerde, gn dit is
toch de instantie als het om registratie van reewild gaat.

Men hoeft zich daar ook geen zorgen over te maken. Ten
zuiden van de Oude O'beekseweg komen geen reeën
voor, hoogstens doortrekkers. Eén van de belangrijkste
redenen is dat er teveel drukte is, veroozaakt doór o.a.
mountainbikers, loslopende honden, schreeuwende
kinderen etc. Ook de biotoop in de Valkeniersbossen is
niet ideaal voor het reewild. Tussen de Oude
O'beekseweg en de Molenallee verblijven soms wel een
paar reeën. Reeën zijn cultuurvolgers en hebben niet de
minste moeite met auto's. Wil je een ree goed bekijken,
doe dat bij voorkeur vanuit een auto. Ze weten dat ze-daar
niets van te duchten hebben. Stapt u echter uit en de
beesten krijgen lucht van het 'gehate, mensbeest, dan is
de ree foetsie. Wel wordt van tijd tot tijd een ree
aangereden op de Molenallee. Oorzaak is dat de dieren in
hun dekking gestoord worden, vaak door loslopende
honden of door mensen die zich, om één of andere ieden,
moedwillig buiten de paden begeven.



lk hoop dat dit het laatste is wat er (in het Heveaantje)
over genoemd wegvak wordt geschreven. Allerlei
argumenten worden uit de kast getrokken, helaas geen
nieuwe. We praten hier over een maatschappelijk breed
probleem. Overal in Nederland gooit men lege bierblikjes
en patatbakjes weg. Overal rijdt men te hard. Overal wil
men de hond los laten lopen, om over andere rottigheid
maar te zwijgen. En als je over het geheel kijkt naar de
historische gegevens/feiten die er zljn m.b.t. genoemde
argumenten van voorstande(s), dan valt het op genoemd
wegvak nog wel mee. Het zit hem in de mentaliteit van de
mensen en niet in het afsluiten van een weg. lk stel mij de
simpele vraag, want ik blijf een simpel mens: 'Zouden
voorstanders van afsluiting van de Oude Ooster-
beekseweg zich ook zo druk maken als zij op de
Dunolaan zouden wonen, of moet dan de Dunolaan
dicht?'

Ramon Berlauwt

ooaaoI tatooa

eug.g00§§en§

wijn- en gedistilleerdhandel

Utr€chtseweg lö4 OOSTERBEEK 026 - ö55221A

HD: Exposeren

Op de nieuwjaarsreceptie van de bewonersvereniging, op
15 januari jl. in restaurant 'De Valkenier,, waren de
werkstukken van creatieve dorpsbewoners te
bewonderen. Op iniatiatief van Annie Schoonderbeek
ontstond een bijzondere expositie. lngrid Cornelissen
(triplex figuren + handwerk), Diana Meijer en Willie Eimers
(figuren van kalebassen met klei), Wiebrig Visser
(schilderen en tekenen), Monique Boerlage
(beeldhouwen), Monique Lenselink (beeldhouwen ),
Bernard van der Blaak (schilderen), Jeanny Nuijten
(kantklossen en boekbinden) en Nel van Velzen (quilts)
reageerden op de oproep van Annie (schilderen) in het
vorige Heveaantje. Wie weet kunt u in een later
Heveaantje meer over deze mensen lezen, want we zullen
zeker proberen om hen voor een interview te strikken.

Omdat ik in het bezit ben van een museumjaarkaart, loop
ik alle musea waar ik in de buurt ben binnen, om hun
tijdelijke exposities te bekijken. Zo heb ik veel mooie
dingen gezien, maar ook vaak bij mezelf gedacht: ,Dat kan
ik ook!' Na het werk van de Heveanen te hebben gezien,
moet ik echter bekennen: dat kan ik in de verste verte niet!
Dus als u niet bent wezen kijken, dan heeft u iets gemist
en hopelijk komt er een herhaling. Alle exposanten zaten
bij hun werk om uitleg over hun werkwijze te geven. Hun
enthousiasme werkte op mij zo aanstekelijk, dat ik besloot
om nu eindelijk eens tekenspullen te gaan kopen. lk ging
zelfs zo ver, om (na enkele bellen wrjn) te roepen, Oàt it<
volgend jaar ook wil exposeren. Voor mijn vroegere
beroep als kleuterleidster heb ik veel moeten tekeÀen,
maar verder dan statische paddenstoelen, Sinterklazen en
andere kabouters ben ik nooit gekomen. Maar aangezien
mijn collega's er nog minder van bakten dan ik, stond ik
op school te boek als de tekenexpert. En ook al had ik al
12 jaar geen tekenpotlood meer in mijn handen gehad,



een klein beetje verbeeldde ik me nog wel. Vandaar het
'dat kan ik ook!' idee, waarvan ik inmiddels weet, dat het
nergens op sloeg. Onder honend gelach van mijn jongste
zoon, die echt kan tekenen, zwoeg ik al drie dagen met
oliekrijt en ontelbare vellen papier. Tot op heden heb ik
alles verscheurd, ook al vond mijn man het wel aardig.
Maar zijn oordeel moet op dit vlak met de nodige reserves
genomen worden, want met 'Pictionary' (dat tekenspel
met de zandloper) kan hij alleen maar krassen en
wanhopige blikken op het papier werpen. Maar hij doet dit
met zoveel gevoel voor drama, dat zijn partner toch vaak
zijn tekenopdracht raadt. Dus het spel heeft dan nog maar
weinig met tekenen te maken.

Exposeren zit er voor mij voorlopig (en waarschijnlijk
nooit) in, maar ik ga zeker door met experimenteren. Een
leuke bijkomstigheid is, dat de jongste zoon ook weer aan
het tekenen is geslagen, dus misschien levert dat nog wat
op voor de volgende expositie!

Karin Koppeschaar

Voor kwaliteitswijnen in elke 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 zaterdag altijd iets
kunt proeven. Op verzoek houden wij u tevens op de hoogte van de speciale

aanbiedingen met onze maandelijkse mailing.

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

Als ik wel eens aan meisjes vroeg welke sport ze leuk
vonden, dan kreeg ik vaak als antwoord: paardrijden,
gymnastiek en ballet.

Nu ken ik toevallig een hele echte ballerina bij ons in de
straat. Zijwoont op lr. Munterlaan 3g. Haar naam is Naomi
Thunnissen en ze is zeven lentes jong. Naomi vertelde mij
dat ze nu drie jaar aan ballet doet. ledere dinsdag gaat zé
naar Oosterbeek naar 'Het Venster,. De dansjuf heet
Julliët en ze is heel lief.

Eerst deed Naomi aan dansante vorming. Nu ze zeven is
doet ze aan klassiek ballet. Ze heeft ook zo,n mooi rose
balletpakje. Verder draagt ze een maillot en echte ballet_
schoenen. Die zijn heel zacht, want je moet op je tenen
kunnen staan. Oh ja, en je moet je haar in een knot
dragen, anders komen die losse haren in je gezicht en dat
is alleen maar lastig.



De muziek die juf Julliët draait is heel verschillend. ïijdens
de dansante vorming draaide zij nog wel eens liedjes van
Bert en Ernie, maar nu níet meer. Voordat de les begint
gaan de kinderen (ballerina's) eerst tikkertje spelen, zodat
ze al 'opgewarmd' zijn. De les zelf duurt één uur en
bestaat uit allerlei oefeningen. Ze gebruiken ook allerlei
moeilijke woorden zoals bijvoorbeeld 'plié'. Tijdens de les
beelden de kinderen verschillende dingen uit. Zo wordt
hen weleens gevraagd een bloem of de zon uit te
beelden.

Er zitten zes kinderen bij Naomi op ballet, dat zíjn allemaal
vriendinnetjes van haar. Eén à twee keer per jaar heeft
Naomi een uitvoering. Dan komen papa, mama, opa en
oma en haar broertjes ook kijken.

Peter Boltze

Weverstraat 13

6862 DJ Oosterbeek
Telefoon 026 - 333 35 35

Herenstraat 25
391 1 JB Rhenen
Telefoon 031 7 - 61 64 02
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Mozartlaan 66

6865 GC Door"werth
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Kurk- en Alumini um-verzamelpunt

Kranten en flessen gescheiden inleveren is alweer jaren
ingeburgerd. Het kost de meeste mensen welnig moeite
meer de kranten in de krantendoos en het glas in de
glasbak te gooien in plaats van in de vuilnlsbak. Op
verschillende plekken gaat het gescheiden inzamelen van
afual al veel verder: kleren, batterijen, drankkartons,
chemicaliën enz., het kan allemaal apart ingeleverd
worden. Wat veel Heveanen wellicht nog niet wetèn is dat
er sinds enige tijd op Schefferlaan nummer 6 een
container staat waar aluminium en kurken verzameld
worden. Nu zijn de hoeveelheden die men van deze
producten gebruikt over het algemeen niet groot, toch
loont het zeer de moeite om ze in te zamélen als je
bedenkt dat er in Nederland jaarlijks alles bij elkaar io
ongeveer 325.000.000 flessen ontkurkt worden. Deze
verdwijnen nu nog in de afualemmer.

Heeft u zich ooit afgevraagd waar de kurk vandaan kwam
voor hij in de fles belandde? Welnu, kurk groeit aan de
kurkeik. Alvorens de boom 'geschild, kan woiden, moet hij
eerst 20 jaar oud worden. Kurk ontstaat uit afgestorven en
afgestoten cellen van de moederschors aan de kurkeik.
De kurkeik is een van de weinige soorten bomen waarvan
men de schors kan verwijderen zonder dat dit afsterven
tot gevolg heeft. Maar daarna doet de kurkeik er B tot 10
jaar over om een nieuwe schors te vormen. De beste kurk
komt van een boom die ongeveer 100 jaar oud is. Het
schillen kan gemiddeld slechts 10 keer gedaan worden
zonder de boom schade toe te brengen.

Gerecyclede kurk wordt niet gebruikt voor voor flessen_
kurken, maar men maakt er kurkproducten van zoals
onder andere voetbedden voor schoenen, kurkvloeren en
hoogwaardige isolatieplaten. En het mooie van dit



gerecycelde materiaal is, dat het vervolgens weer
opnieuw hergebruikt kan worden.

Over aluminium zal ik u in het volgende Heveaantje meer
vertellen. Begint allen met verzamelen !

Margriet Verlinden

(AWXA{WL ffi
Stichting Milieugroep BLOM geeft een Blom-wijzer uit.
Het doel van de Blom-wijzer is het verminderen van de
afualstromen en een overzicht te geven van zaken en
materialen die kunnen worden hergebruikt. De Blom-
wijzer laat op alfabetische volgorde zien, waar bewoners
in de gemeente Renkum met nog te gebruiken materialen
naar toe kunnen.

Wilt u informatie of ook een wijzer hebben, neem dan
contact op met:

Wegens omstandigheden,

Te koop:

SPARTAMET
(ELECTROSTART)

In goede staat

J. Bakker
Noorderlaan 5

Heveadorp

026 - 333s934

Margreet van der Velde,
Middenlaan 40, Heveadorp V.O.F. VERTIOLT

HOUTBLOKKEN
voor open haard

ofkachel

HOOI en STRO

CONSUMPTIE
AARDAPPELEN

diverse soorten
ook voor opslag

Jhr. Nedermeijer van Rosenthalweg 8l
Oosterbeek Tel. 026 -3334449

Een nieuw initiatief van ThUs Hendriks

In het vorige Hevaantje heeft u kunnen lezen over de
Heide-Karweitje actie van Thijs Hendriks. Dat stukje werd
ook gelezen door een journaliste van de ArÀhemse
Courant, en zo kwam Thijs wederom in het nieuws.

Eind vorig jaar heeft hij een nieuwe actie opgestart voor
de Faunaopvang. Hij heeft 150 vogeltaartjes lemaakt en
die werden deur aan deur in Hevèadorp, maar ook via
telefonische bestellingen uit de regio, verkocht. Ook heeft
hij er heel wat verkocht tijdens de kerstactiviteit in het
Museum voor Natuu.rbeheer (Kasteel Doorwerth). Op
woensdag 19 januari heeft hij fl. 235,_ overgedragen aan
de beheerders van de Faunaopvang. Vanwége het grote
succes wordt de vogeltaartjesactie volgende winter zeker
herhaald.

Beste mensen, heel erg bedankt voor jullie bijdrage!

Familie Hendriks,
Schefferlaan 48, Heveadorp (tet. 334 11 1B)
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Snel je rijbewijs!

dan naar:

Autorijschool

TON VISSBR

Schffirlaan I2
Heveadorp

Tel: 026 - 3341685
--- PosÍbus í Í05

-**- tel: 0?6 443'í?_St *""-


