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Beste Heveanen,

Een nieuwe lente, een
nieuw geluid: voor het
Heveaantje betekent dit,
de eerste aflevering van
een serie over creatieve
inwoners van ons dorp.
De redactie krijgt ook
steeds meer vezoeken
informatie over allerlei
(culturele) evenementen
te plaatsen. Zolang de
ruimte dit toelaat, doen
wij ons best.
Weinig'officiëte' mede-
delingen dit keer, wel
onder andere veel
informatie over reeën,
de aankondiging van de
motortoertocht en vaste
rubrieken zoals HD en
Sportieve Spetters.
Voor 20 lezers is er
eenmalig de kans een
zeldzame Hevea-poster
te bemachtigen, zie
achterin dit nummer.
Voor het volgende
Heveaantje dient koprj
op 25 mei in ons bezit te
zijn.

namens de redactie,
Anneke Leenhouts

Hubo Willemsen

Cardanuslaan ?8
Tel. 026-3336571

Doorwerth
Fax 026-3336329
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Dit is de eerste aflevering van:
Greatieve Heveanen

Naar aanleiding van de expositie tijdens de nieuwjaars-
borrel is het idee voor deze nieuwe rubriek ontstaan. ln
Heveadorp wonen dus heel veel creatieve mensen, veel
meer dan ik had gedacht. Waarschijnlijk hebben niet eens
alle creatieve Heveanen in restaurant De Valkenier
geëxposeerd, dus we venruachten nog heel lang met deze
rubriek door te kunnen gaan.

Het eerste interview is met Wiebrig Visser, die met man en
drie dochters (waarvan een inmiddels uit huis) al ruim 12
jaar in Heveadorp woont. Het oorsrponkelijke beroep van
Wiebrig is B-verpleegkundige. Maar daar is zij mee gestopt
toen er kinderen kwamen, omdat zij het prettig vond om
haar tijd aan hen te wijden. Het was altijd al haar hobby om
met haar handen bezig te zijn. Dat uitte zich toen in kleding
naaien voor de meisjes, maar ook in allerlei creatieve
cursussen. Boetseren, textiele werkvormen en zijde-
schilderen zijn hier voorbeelden van. Toen de jongste
dochter naar de basisschool ging, vond Wiebrig een baan
als activiteitenbegeleidster in het psychiatrisch ziekenhuis in
Wolfheze en later bij een dagopvang voor psychiatrische
patienten in Ede. Daar kon zij haar hobby naar hartelust
botvieren. De opleiding Creatieve Handvaardigheid gaf haar
nog meer mogelijkheden om de patiënten goed te
begeleiden. Kortom, Wiebrig haar hobby was haar werk
geworden. Wat haar eigen vorming betreft is zij toen niet stil
gaan zitten. Bij de ATAK in Renkum heeft zij teken- en
schilderlessen gevolgd en bij het NIVON heeft zij een week
in natuurvriendenhuis Bosbeek gelogeerd en geschilderd.
Momenteel volgt Wiebrig af en toe portret-tekenlessen. Een
voorkeur voor een bepaalde techniek heeft zij eigenlijk niet.
Zowel pen- en potloodtekeningen, aquarellen, als
olieverfschilderijen toont zij mij in haar werkruimte. Zi
beschikt over de luxe van een ruime en lichte serre, waar zij

alles kan laten staan. Dat nodigt meer uit tot werken en is
vooral prettig, als je met iets op een dood punt zit, want dan
kan je er steeds even langs lopen. Zo staat er bij Wiebrig
een portret van haar drie dochters al heel lang op de
voltooiing te wachten, tenrvijl ze ondertussen aan andere
dingen werkt. Wiebrig doet haar inspiratie vooral in de
natuur op, maar ook door veel exposities van anderen te
bezoeken. Door de exposanten "uit te horen', over hun
techniek, doet zij weer ideeën op. Zelf heeft zij ook al
meerdere malen geëxposeerd en zelfs al wat verkocht. Tot
slot, als ik vertel over mijn mislukte tekenpoging, adviseert
Wiebrig mij, om vooral een cursus te volgen. Als
beginneling, helemaat in je eentje, heb je tà weinig
inspiratie en motivatie om door te gaan. Zelfs ,,gevorderden-,

hebben vaak nog het groepsverband en gerichte
opdrachten nodig, als stok achter de deur.

Dit steekt mij uiteraard een hart onder de riem en als ik dit
stukje af heb, ga ik weer een poging wagen.
En dat is NU!

Karin Koooeschaar



Over reeën gesproken

Als inwoners van Heveadorp zult u zich gelukkig prijzen met
de natuur om u heen. Met een beetje geluk zult u vast wel
eens een vos zijn tegengekomen of heeft u de sperwer zijn
buit zien slaan in uw achtertuin. Het meest fascinerende
dier dat in onze naaste omgeving redelijk vaak te zien is,
vind ik het ree.

Om te beginnen is een ree een ree en geen hert. Het is wel
de kleinste van de hert-achtigen in Europa. Door
opgravingen weten we dat dit dier een miljoen jaar geleden
al voorkwam in de vorm zoals het nu nog steeds is. Een ree
is niet veel groter dan een Ílinke hond. De schouderhoogte
bedraagt 75 cm en het gewicht van een volwassen ree is
ongeveer 23 kg, Een ree kan maximaal 15 jaar oud worden.
Deze leeftijd haalt het bijna nooit. Het gebit is vaak al veel
te ver versleten om goed mee te kunnen herkauwen. Het
zal dan vaak aan maagdarmstoornissen sterven.

Een volwassen reebok draagt een zesendergewei met een
hoogte van 15-25 cm. We kunnen wel stellen dat een goed
gewei er op wijst dat we met een gezonde bok te maken
hebben. Eenjarige bokken hebben vaak een gewei met
minder stangen. (spitser: een gewei bestaande uit 2
stangen, een gaffelbok: twee gevorkte stangen) Reegeiten
hebben in de regel geen gewei.

Reewild is in de zomer oranjebruin, met variaties van geel
tot roodbruin. lk heb zelf ook meerdere malen zwarte
reeeën gezien in de buurt van Wolfheze. ln de winter is de
'dos'bruingrijs. ln deze periode kan men aan de achterzijde
van het ree de witgele haarvlek, 'spiegel' genaamd, het
beste zien. Bij de bok is de spiegel niervormig en bij de geit
hartvormig. De spiegel dient in de winter, als de reeën in
groepen of sprongen leven, als een soort alarm voor
soortgenoten. Bij onraad, als het dier schrikt, wordt de
spiegel groter en witter.

Reeën zijn goede zwemmers. Ze kunnen zonder veel
moeite een riviertje overzwemmen. Er verdrinken helaas
ook veel reeën, omdat ze de steile betonnen kanten niet op
kunnen. Op enkele plaatsen in Nederland zijn er stukjes
oever geschikt gemaakt om reeën de gelegenheid te bieden
aan wal te gaan.

Reeën kunnen bij onraad 'schelden'. Dat is een blaffend
geluid. ln Nederland heb ik dit echter nooit gehoord. ln
Luxemburg meer dan ééns. Geiten en kalveren kunnen ook
een klagende fluittoon produceren, het zogenaamde
'fiepen'. Hiermee roept de geit haar kalveren en §ebruikt zij
het tijdens de bronst om de aandacht van een geliefde té
trekken.

ln 1939 kwamen in Nederland niet veel reeën meer voor.
Nu kan men zeggen dat ons land ongeveer 25.000 tot
35.000 reeën herbergt. Doordat het zich aan bijna alle
terreinen aanpast, komt het ree in vrijwel alle soorten
landschap voor. Voorwaarde is dat er voldoende rust en
dekking is. De maximale stand in een gebied wordt mede
bepaald door het voedselaanbod.

ln april/mei vallen de sprongen uiteen en zonderen bokken
en geiten zich af. De geiten om een kalf te werpen.
Volwassen geiten brengen twee, drie kalveren ter wereld.
De eenjarige geiten (smaldieQ veelal één. Reeën zijn dus
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solitaire dieren, op de bronst en moeder-kind relatie na.
Wanneer de bok zich heeft afgezonderd bakent hij zijn
territorium af met zijn eigen geurstoffen. Tussen het gewei
en de hoeven van zin achterlopers heeft de bok
geurklieren. De geurstoffen smeert hU met gewei en
achterlopers op zijn vaste veegstammen en krabplaatsen.
Hierin duldt de plaatsbok geen andere bokken, hoogstens
een eénjarige bok met een knopgeweitje, die voor spek en
bonen meedoet. Het territorium is vaak niet meer dan 15-20
ha groot.

De bronsttijd loopt ongeveer van half juli tot half augustus,
De bokken verdedigen hun territorium en verjagen alle
andere bokken. De geiten worden niet allemaal tegelijk
bronstig. Daardoor vindt de bok steeds weer een andere
geit waar hij een dag of vier bij blijft. ln die periode bevrucht
hij de geit 20-40 maaL De bevruchte eicel deelt zich in de
baarmoeder een paar keer en bh1ft dan in de
baarmoederholte liggen. Pas in januari/februari begint het
embryo te groeien. De kalveren worden in mei geboren. Zij
blijven de eerste weken in de dekking liggen en zijn goed
gecamoufleerd met hun witgevlekte ruggen. Mocht u zo'n
lief reekalfje vinden, denk dan niet dat het verlaten is door
de moeder. Raak het beslist niet aan, de kans is groot dat
het dan wordt verstoten. Moeder komt na een tijdje vanzelf
terug. De kalveren blijven ongeveer een jaar bij moeders in
de buurt om daarna hun eigen weg te gaan.

Reeën zijn herkauwers en nemen per dag rustig de tijd om
het opgenomen voedsel te herkauwen. Het plantaardig
materiaal bestaat uit: heide, grassen, brem, braamblad
knoppen, twijgen, kruiden en knoppen, maar ook
paddestoelen, eikels, bast en vruchten van loofhout staan
op het menu. Rozen in de knop vormen een delicatesse
voor het ree.

Loslopende, stropende honden en een hoge recreatiedruk
zijn rampzalig voor reewild. Het gevolg hiervan is dat veel

reeën gestresst en in paniek wegen oversteken en op
klaarlichte dag worden aangereden- Veel reeën vallen nog
ten prooi aan stropers, die nog steeds gebruik maken van
de strik en het geweer met de lichtbak. Niet beheren en niet
bejagen is soms de oorzaak van massale sterfte door
parasieten, na een lange lijdensweg.

De jacht op reewild is in Nederland alleen mogelijk op basis
van een vergunning. Daar zal ik hier niet inhoudelijk op
ingaan, want dat geeft weer stof voor een discussie op een
heel ander vlak.

Dit was dan in tamelijk droge bewoordingen iets over het
reewild. Het komt nog in redelijke getale voor in de bossen
rond ons dorp en zeker in onze gemeente. lk hoop dat u het
ree nu met iets andere ogen bekijkt als dit uw pad kruist. U
zult vanaf nu in ieder geval niet meer de fout maken en
zeggen dat u een hert hebt gezien. Voor mij persoonlijk
geldt in ieder geval dat mijn dag niet meer stuk kan als lk
die dag één of meerdere reeën heb mogen aanschouwen.

Ramon Berlauwt



Heveadorp in paspoort en rijbewijs

Sommigen herinneren zich misschien nog wel dat begin
jaren '90 Willem van de Goor, die deel uitmaakte van een
groep Heveanen die (toen tevergeefs) voor de
verzelfstandiging van Heveadorp pleitte, principieel zijn
nieuwe paspoort weigerde, omdat als woonplaats
Doorwerth vermeld stond. Willem hield vol dat hij in
Heveadorp woonde en ging uiteindelijk twee en half jaar
paspoortloos door het leven. Hiermee haalde hij de
voorpagina's van de lokale pers.

Twee weken geleden kon ondergetekende constateren dat
de gemeente inmiddels, conform eerdere toezeggingen,
haar bestanden heeft aangepast en Heveadorp een eigen
vermelding heeft gegeven. Ondergetekende heeft nu, zoals
u ziet, een paspoort waarin keurig Heveadorp vermeld
staat. Het hoefde niet eens gevraagd te worden, de
gegevens kwamen zo uit de computer.
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De redactie belde Willem van de Goor voor een reactie.
'Wat een Íantastisch nieuws, nee, dat wist ik nog niet,, zei
Willem enthousiast. 'Dit zijn de mooie dingen in het leven.
Het is belangrijk dat er in deze tijd van globatisering ruimte
is voor dit soort kleine zaken. Die kunnen uitèinOeti.lt<
belangrijker zijn dan de grote. De algemene houding wàs
toen dat het niet belangrijk was om je over zo'n kleinigheid
druk te maken. "Waar doet u zo moeilijk over,,, zeiden de
ambtenaren. Maar ik zie om me heen dat er behoefte is aan
dat wat je kunt ovezien, aan zaken die je emotioneel wat
waard zijn. De oozaak van de verdwijning van de naam
Heveadorp was een verkeerd weggegumd streepje. lk vond
dat onacceptabel.' Willem zal niet direct een nieuw paspoort
gaan halen, hij woont hier niet meer. 'Maar de blauwe
sticker zit nog steeds op mijn auto. Dit is een heel goede
reden om terug naar Heveadorp te komen.,

Anneke Leenhouts
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Scholen

Sinds november vorig jaar zitten mijn twee kinderen op
ieder op hun 'eigen school'. Eén op De Dorendal, eén op
De Wegwijzer. Waar mijn dochter heel gelukkig is op De
Dorendal, was mijn zoon dat opeens niet meer. Hij zat op
een prima school, met prima juffen, veel vriendjes en toch
ging het niet goed. Toen ik dat halvenrvege groep 3 in de
gaten kreeg, schrok ik mij wild. lk had mij nooit gerealiseerd
dat mijn kind dit zou kunnen overkomen.

Na een tijdje kwamen mijn man en ik tot de conclusie, dat
hij de zelfstandigheid van het Daltononderwijs niet goed
aankon. Hij kon zich in de grote groep slecht concentreren
en had moeite met leren. Een andere school met kleinere
klassen en een meer klassikale manier van lesgeven zou
een oplossing kunnen zijn. ln die periode vroeg ik moeders
met kinderen op andere Doorwerthse basisscholen het
hemd van hun lijf.

Uiteindelijk maakten wij een afspraak bij de openbare
school De Wegwijzer. Uitgerekend de school waar wij ruim
drie jaar eerder niet voor gekozen hadden, juist omdat hij zo
klein was. lk had iets tegen gecombineerde groepen,
geredeneerd vanuit het vooroordeel dat er in zo'n situatie
minder tijd en aandacht voor de kinderen zou zin.
lnmiddels weet ik beter. Een gecombineerde klas met ruim
20 kinderen is altijd nog een stuk kleiner dan een klas van
32.

Voor onze zoon liep de overstap, midden in het schooljaar,
goed af. Vanaf de eerste kennismaking vond hij het er
heerlijk. ln die tijd kwamen wij er achter dat hij een
ontwikkelingsachterstand had. Dat verklaarde eindelijk
waarom de andere kinderen in zijn klas wel mee konden
komen, en hij niet. Hij schreef letters en cijfers vaak in
spiegelbeeld en de remedial teacher van De Dorendal

adviseerde ons een fysiotherapeute in Heteren die hem
hiermee kon helpen. Zo deed niet alleen een nieuwe
school, maar ook de wekelijkse therapie zijn intrede.

De beslissing om ons kind van school te halen was erg
moeilijk. De garantie dat het goed zal gaan is er niet. Wij
realiseerden ons dat de keuze voor De Wegwijzer een
definitieve was, voor de rest van zijn basisèchooljaren.
Vorige week kwam hij thuis met zijn rapport. De vijf voor
dictee zat hem zo dwars dat hij vroeg of hij op woensdag
niet wat langer op school mocht blijven om met een paa-r
andere kinderen samen met de meester wat te oefenen.
Dat vroeg hij zelf, het kind dat hard wegloopt als er maar
pen en papier in de buurt is! Een beter bewijs dat hij nu
goed op zijn plaats is, is er niet.

Deze geschiedenis heeft mij geleerd dat het totaal
afhankelijk is van het kind welk soort onderwijs het beste bij
hem of haar past. Jammer genoeg kun je dat van tevoren
niet weten. Dat zou ons kind en ons een hoop zorgen
bespaard hebben. Nu hebben wij dus twee kinderen op
twee scholen. De ene op een grote Daltonschool, de
andere op eaen kleine openbare school. Scholen met een
totaal ander karakter, maar met een belangrijke overeen_
komst: mijn kinderen gaan er graag naar toe.

Jorien Joustra

!!!!!! OPGELET: DE DATUM VAN HET
AANSTAANDE DORPSFEEST IS GEWIJZIGD !!!!!!

Het dorpsfeest zal niet op 24 juni plaats vinden, omdater die dag twee EK-voetbatwedstrijden worden
uitgezonden. De nieuwe datum is: 26 AUGUSTUS 2000.
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Co!legae Motorrijd(st)ers

Voor 't vijfde jaar alweer willen we de Heveavoorjaarsrit
onder jullie aandacht brengen. Vorig jaar was 't wat aan de
korte kant en daarom willen we deze keer jullie zitvlees wat
meer teisteren.

Datum. 28 mei a.s. D.V. vanaf de Westerbouwing.
Verzamelen. vanaf 10.1 5 en vertrek om 10.45.
Zo mogelijk opgeven bij: Peter Boltze 026 - 334 30 07

Bert Thunissen 333 28 90
Dick Kelderman 334 06 16

Komt allen met een volle tank en onthoudt wel: Wij rijden
als groep, doch voor justitie als individu! (Vraag 't maar aan
de twee dienders die altijd meerijden)

H.l p.oll.l !.. d. B.v.r.
h,.dlr rp..r:.19.(on,l.u...d
ró6r ..n Y:rt. li99i.9 o, d.
,.e. OOX lN OÉ BOCHII
vo.e ri.íbi; d. ,..r. !-.ln.n
Yr. d. reb$.' G^d. blro.d.ír
r.6.nr.lung,.^ l.r H.,...
.r.c.r .n U !.nr J. .oo."..-n.
Í.d.À.^ -rtroí,..r.irr^d.
.iii.o í..dr a. rooí!., e?i.^
.rn H<,!. Horo,l.^d.i

I Sierbestrating
I Gazon onderhoud

I TuÍnaanleg en onderhoud
I §noeien en vellen van bomen

o{kengr
HoveNl§Rv

Doorwerth / Oosterbeek 026-gg381 g4
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tlYij zijn gesptscialiseerd in aile sorrÉen Ëuto*Gh*dehor-
steltringen. Hierbij maken wij gebruik van eÉn Ëpuit d.oog-
cabine en §ikkens autolakken. Alle klsuren rxorden door
ons zelf gomaalt. Bij reparatie gratie leenauto on teru§-

gf,af van *igen risico bi} ëigen echuld.

Open Atelier Weekend 3 en 4 juni in Heveadorp

ln de voormalige school aan de Middenlaan, houdt Bart
Mcleod een Open Atelier Weekend. Hij is een van de
kunstenaars die daar, via het Slak, zijn atelier heeft.

Bart Mcleod is 32 jaar, geboren in Amsterdam, woonde
lang in Warnsveld, maar nu in Heelsum. Zijn opleiding heeft
hij gehad aan de Koninklijke Academie voor Beeldende
Kunst in s'Gravenhage, en wel grafiek, tekenen en
schilderen. Zijn voorkeur gaat echter naar schilderen uit.
Zijn werk zou je als 'sfeervol realistisch' kunnen
omschrijven. D.w.z., hij schildert heel herkenbaar, maar je
ziet niet elke noest of spijker in een plank; wel de sfeer van
een moment of tijd. Inspiratie doet hij ook veel hler in de
buurt op. Met name de schilderijen van het huis aan de
Italiaanseweg vind ik prachtig van kleur en sfeer, maar is
slechts een deel van wat hij kan en doet. Een van de
plaatsen waar hU heeft geëxposeerd is 't kerkje van
Persingen; in kunstkringen welbekend. Toch liggen de
prijzen van zijn werk binnen ieders bereik, variërend van
ongeveer f150,- tot f35.000.

Daarnaast heeft Bart een internetbedrijf , boven zijn
schilderatelier, in 3D, oftewel virtual reality .Dit is het
zichtbaar maken van woningen of gebouwen in hun
omgeving. Bijvoorbeeld; er is een tekening of maquette van
een gebouw. Hij neemt het met de computer'onderhanden'
en via het beeldscherm loop je zo diverse kamers door, al
dan niet voozien van inrichting. Je kijkt naar buiten, of van
buiten naar het gebouw, waarbij je de plaats of de vorm
naar eigen idee kunt veranderen. Ook kan hij internetsites
opzetten.

Om kennis te maken met deze veelzijdige kunstenaar, kan
iedereen die belangstelling heeft, binnenkomen op 3 + 4



juni aan de Middenlaan 47, of eventueel bellen naar 026-
3392952.

Dick Kelderman

&&&&&&& &&&&&&& &&&&&&&&& &&&&&& &&&&&&&&&&
Sociale Activering in de gemeente Renkum

Het project Sociale Activering is 1 januari 2000 van start
gegaan. De doelstelling van het project is ,, het doorbreken
van het maatschappelijke isolement en het bevorderen van
de maatschappelijke participatie" van mensen die: -ouder
zijn dan 23 jaar
./ geen betaald werk hebben./ geen of gering sociaal netwerk hebben./ niet deelnemen aan het maatschappelijk levení geen cliënt zijn van reguliere hulpverlening

De sociale activering kan bijvoorbeeld d.m.v. een cursus of
vrijwilligerswerk gaan. Voor meer informatie kan u bij de
contactpersoon van dit project terecht en dat is: Corry
Verwoert
Stichting welzijn De Bries
Groeneweg 14, Renkum
tel.: 0317 - 317553

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&
Zingen op de Berg
2'1 meia.-s- in de N.H. Kerk te Heelsum
met medewerking van Oosterbeeks Mannenkoor
aanvang 18.30 uur, met 10 minuten voor aanvang samen_
zang.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Verkoop boeken en speelgoed:
15 april a.s., tussen 10.00 en í2.00 uur, op Schefferlaan26

Baby Bulletin

Blrl en dankbaar zljn wlj met
de geboorte van onze dochter

Noor Anne-Wil

23 februari 2000

Annelies van Kats en Marien Jansen

lr Munterlaan 41, 6865 ïC Heveadorp
telefoon 026 - 333 77 05

K. A . I{ o \{ij verzorgen voor be<lrij*en:

- Financiëlcadnrinislriltiesl Bcginnerrdrrrnderncnrerrkrijgcn
- SalarisutJmínistraties: bij ons penoonlijkc cxtra
- Tussentijdse informatie: hcuelciding bij de stan

- Jaaneheningen: rrn hun ontlc'rnt'mítrg

- Alle voorkonrerrde Íixcale
aangiÍten

Dit alles tegen ran te vore[ mct u sfgesproken vaste
AI.I,-lN tarieven.

Particulieren:

Ook voor u verzorgen wij aangiften inkomsten-
belasting en vernrogensbelasting.

Cardanuslaan 40, 6865 HK DOORIVERTH
Tel.: (026) 339 03 09 Fax: (026) 339 0t 29
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HD: Op een mooie zaterdagochtend

Zoals onderhand bekend, ben ik gezegend met een
dochterrijk gezin. De een is nog mooier dan de ander. De
ander woont nog mooier dan de éen. Ze zijn allemaal leuk
maar hebben altijd wel wat. Dochter N ging 3 maanden
geleden verhuizen een eind bij ons vandaan en of ik voor
haar een bankstel wilde regelen. Nu wilde het toeval dat
dochter A ook pas verhuisd was naar de binnenstad van
'Ernum'. Je raadt het al, een bank, een driedelige
hoekbank, in de aanbieding. Dochter N moest hem wel zélf
komen halen. Afgesproken werd dat het op een zaterdag
moest gebeuren. Dit moest dan wel voor 10.00 uur ,s

morgens, anders kon ze de binnenstad niet meer in of uit
met een auto. N had wel een vriend, maar op deze
zaterdag geen bus. OÍ ik zo vriendetijk wilde zijn de bank
voor haar op te halen en zolang in mijn garage te parkeren
(bij mijn motor notabene) totdat vriendlief een bus had
geregeld. Zo gezegd, zo gedaan. Op vrijdagavond een
aanhanger geleend van een collega ver weg en op
zaterdagochtend om 08.00 uur afgesproken met dochter A.
Haar grote liefde zou mij wel helpen. De zon scheen en ik
had een goed humeur. Na een glas thee met veel suiker
ging het met bankstel van 3 hoog de trap naar beneden.
Toch jammer dat de huisbaas een halve week geleden
onder aan de trap een deur had getimmerd. Na 3 kwartier
passen en meten konden we de drie delen op vakkundige
wijze op de aanhanger vastmaken. Voor deie
gelegenheden heb ik altijd een aantal spanbanden in de
auto liggen. Het zaakje werd goed strak vastgesjord en
daar gingen wij vol goede moed op weg naar Èevàadorp.
Piece of cake, zo'n bankstel verhuizen. Ach, de aanhanger
hobbelde wel wat, maar dat deed hij de avond er voor óok
al. We reden Onderlangs, toen via de Utrechtseweg door
Oosterbeek. Het ging nog steeds goed totdat ik voeÉe dat
d-e aanhanger erg begon te schokken net voorbij de
Wolfhezeruveg. lk keek in de binnenspiegel van mijn auio en

zei tegen de grote liefde van A: 'Er vliegt een bankstel door
de lucht'. Ik wilde er nog aan toe voegen dat het zijn schuld
was, maar hij had geen part of deel gehad in het vastsjorren
van het gevaarte. Bovendien zou ik ruzie krijgen met A als
ik haar grote liefde onterecht zou beschuldigen. En ruzie
met haar is niet leuk, dat verzeker ik u. lk zag alledríe de
delen van het bankstel met een boog door de lucht vliegen
en in de berm terechtkomen. lk wist toch zeker dat ik ze
goed vastgemaakt had. ln de verte kwamen auto's
aangereden. Deze hadden reeds gezien wat er gebeurd
was en hadden de nodige veiligheidsmaatregele n
genomen. Bij sommige meende ik een onderdrukte glimlach
te zien toen ze mij voorbij reden. Gelukkig dat het nog zo
vroeg was en er bijna geen verkeer op de weg was. lk
voelde me terecht schuldig, want ik realiseerde me dat het
nare gevolgen had kunnen hebben. Bij nadere inspectie
bleken de spanbanden door al het gehobbel geknapt te zijn
met genoemde gevolgen. Ter plaatse naar N gebeld (Ja,
ook ik ben mobiel) of ze de lichtelijk gehavende bank nog
wel wilde hebben of dat deze direct naar de Veentjesbrug
moest. lk kreeg heel eventjes het gevoel van 20 jaar
geleden terug, toen ik in de vakantie een weekje bij de firma
Spitman op de kraakwagen werkte. 'Nee, zet maar in je
garage dan haal ik hem wel op, want we hebben hem hard
nodig', was het antwoord. Vier dagen later kom ik in de
winkel van een bekende, zegtztln vrouw: 'lk reed zaterdag
op de Utrechtseweg, zie ik ineens een compleet bankstel
door de lucht vliegen, gelukkig zag ik het op tijd'. tk kon niet



anders dan bekennen dat ík de bestuurder van het trekkend
voertuig was en me, met het schaamrood op de kaken,
verontschuldigen voor deze ongewilde, uiterst ongelukkíge,
actie. (En dat meende ik echt).

Nu, na 2 maanden staat het onding nog steeds in mijn
garage, en dat nu het motorseizoen voor de deur staat. N
belde onlangs wel op dat ze een leuk bankje had gezien bij
IKEA en dat ze die misschien wel ging kopen.-Op mrln
vraag wat ik dan met dat andere ding moest was het
antwoord; 'Oh, ja dat bankstel. Oh, eehhh, dat breng ik zelf
wel naar de Veentjesbrug......een keer,. Begrijpt u Oat it<
vaak het gevoel heb dat mijn genegenheid vóoi de dames
grenst aan hondsdolheid, in een vorm waartegen het vaccin
van Louis Pasteur absoluut niet werkzaam is.

Ramon Berlauwt

Bii De \ÀZesterlrou\^zing*\r<urlnen z,e rr,4el
(e(en feestj e bou\i,yerr !

_ Hurvelijk, jubileurn, receptie, aangeklede borrel,lopend buffet, bedrijfsparty eic_ voor 2b tot 2OO p"."ó.r.rr.
De Westerbourving, de goedbereikbare toplócatie

Àdet schitterend uitzicht.
Tlevens stijtvol restaurarTt voor een smakelijke (zaken)lunch,

e e n v e r ra s s e n cl i/'a m i I i e - e t e n tj e o;f slfe e rv o l' à I <t c a r t e' d i i à r.
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Westerbouwing I .6862 W Oosterbeek
Telefoon (026)333 20 19. Fax (026) 333 65 33

22

Sportieve Spetters (Tim Evergroen)

Hunozn*n.

t/t ilz/Éè? J/',r-,.;-L/t -,
Wy*,/V;,/o,V,-,,nír,

Weverstraat 13
6862 DJ Oosterbeek
Telefoon 026 - 333 35 35

Herenslraat 25
3911 JB Rhenen
Teleíoon 0317 -61 6402
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voor kwaliteitswijnen in elke prijskrasse hoeft u de deur niet meer uit.
Wij bezorgen gratis in Heveadorp

Natuurlijk bent u ook van harte welkom in onze winkel, waff u op zaterdagaltijd 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 - 6g14 GJ ARNHEM
Tel.026-4455220 Fax026-44 SS OSs

De Kiekiestrommel



De Kiekjestrommel,luchtfoto Heveafabriek 1 953,

Onlangs kwam ik in het bezit van een aantal prenten/
posters met daarop een luchtfoto van de Heveafabriek anno
1953 (zie foto). De afmeting van de poster is 44x34 cm. Het
geheel is gedrukt op dun papier en aan sommige exem_
plaren is ook wel te zien dat ze 47 jaar oud zijn. De
originele foto was reeds in mijn bezit evenals I exemplaar
van de poster welke mijn buurvrouw bij het oud papiei had
gevonden. Verder was ik tijdens mijn jarenlange speur_
tochten naar Hevea-materiaal nog nooit een ander exem-
plaar tegengekomen, tot voor kort dus. Je zou dus kunnen
zeggen dat het hier redelijk exclusieve prenten betreft.
Bekend zijn wel de kleinere, ingelijste, exemplaren welke in
1953 aan werknemers en relaties werden geschonken.

Het feek mij aardig om een 2}-tal van deze posters ter
beschikking te stellen aan het Heveaantje. Geïnteres_
seerden kunnen zich via bijgaande bon opgeven voor zo,n
poster. De kosten bedragen f S,- per prent en de opbrengst
komt geheel ten goede aan ons dorpsblad. per adres mlg
1 poster besteld worden. Bij meer dan 20 gegadigden zà
een loting plaatsvinden. De bedoeling is dai alleen
Heveanen gebruik maken van deze aanbËding. De bonnen
graag binnen 2 weken na verschijning van dit nummer
inleveren of in de brievenbus op Noorderlaan 13. Binnen 4
weken na het verschijnen van dit nummer zal de prent bij u
thuis bezorgd worden. Behoort u niet tot de getukkigen (OU

meer dan 20 opgaves), dan krijgt u hiervan telefonisch
bericht.
P.S. Voor de kenners; Het betreft hier niet de prent, gedrukt
op dik, glad papier, en voozien van een lichtblauwó waas
met daarop Engelse tekst. Deze stammen uit begin 70_er
jaren (tijdperk Vredestein-Goodrich) en zijn nog véelvuldig
in omloop.

Ramon Berlauwt

lk ben geïnteresseerd
Heveafabriek en betaal
aflevering.

in 1 prenUluchtfoto van
f 5,- t.b.v. het HEVEAANTJE

de
bU

Naam :

Adres :

Tel.nr. :

Datum Handtekening

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

SUPTR DT BOTR

Mozartlaan 66

6865 GC Doorwerth
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Snel je rijbewijs!

dan naar:

Autorijschool

TOI\ VISSER

Schefferlaan l2
Heveadorp

Tel: 026 - 3341685

* gratis proefles!!

ecCO 4, . 
L_

rochie ÍlS,SÍ, ;,,',ft rr.,oro*.

Mrpflr§ï0vRëlqoe

A.u.d.Yqlc

rrlicolpyrnortlrul0-lt tsl.7?3?ll0

DOORWERTH
Schoenmakerij-rackots b€spannocschaalson.
Parleren voor do dour - maarrdags gesolen.


