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oplage 400 stuks

Bedsslie:
Zuiderlaan I l, 6865 VK HeveadorP

Ramon Berlauwt
Hartenweg 8 (3342031)

Peter Boltze
Ir. Munterlaao 44 (3343007)
Jorien Jous(ra

ls (3341778)

Karin Koppcschaar
Noorderlaan 17 (3337338)
Dick Keldermal
lr. Mrilterlaal 35 (3340616)

Arneke Leenhouts
Zuiderlaan 11 (3336922)

Cobi v.d. Moleu

Kqpjj_kunt u bij elk van de
Anonieme saukjes wordctr

geplaatst, De redactie behoudt zich
recht voor ingezonden stukken waar nodig

in le kortcn. Niets uit deze uitgave mag
zonder toestemming wordeo overgenomen.

Advqlc!{iÉs:
Boltze (026 - 3343007)

A-ba!!!!rqq4!9!!:
u buiten Heveadorp en wilt u ook

t Heverantje ontvaugen don zijn
kosten 117,50 per jaar. U kunl

bij de redactie.

Doelstelling:
't Heveaantje stelt zich als doel de

contacten tnssen de inwoners van
lleveadorp te verstevigen en ir statrd
houden.

Verschijnirg:
't Heveaatrlie verschijnl 5x per jaar
wordt bij alle inwooers vau
gratis bezorgd.
Het volgende oummer (61)
medio septeilber 2000,

'rr/,EYEkn u,
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Beste Heveanen,

De zomervakantie komt
in zicht (de redactie sluit
zich aan bij de oproep
van Jaap Bunschoten
om bijzondere vakantie-
verhalen met het dorp te
delen) en alles in ons
dorp groeit en bloeit dat
het een lust is. Kortom,
bijna tfid voor het
zomerreces.
ln dit Heveaantje veel
aandacht voor de motor-
toertocht - foto's hopen
we in het volgende
nummer te plaatsen.
De activiteitencommiss ie
zoekt voor het komende
dorpsfeest dringend vrij-
willigers-meldtuzich
a.u.b. via het inschrijf-
formulier aan, zodat dit
inmiddels traditionele
gebeuren in stand wordt
gehouden!
Kopij voor het volgende
Heveaantje dient op 24
augustus in ons bezit te
zijn. Prettige vakantie!

namens de redactie,
Anneke Leenhouts

Hubo lNillemsen

Cardanuslaan 28
Tel. 02S-3336S71

Doorwerth
Ëax 026-3336329
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Creatieve Heveanen: Diana Meijer

Diana Meijer is 14/z jaar geleden met man en zoontje in
Heveadorp komen wonen. Drie jaar later is hier de tweede zoon
geboren en een aantal jaren later maakte een hond het gezin
compleet. Diana heeft haar handen behoorlijk vol aan dit stel,
maar heeft toch altijd tijd voor creatieve bezigheden gevonden.
'Dat is geen wonder' vertelt zij, 'want mijn hele familie is
creatief'. ln de hal zijn dan ook twee mooie aquarellen te
bewonderen, die door haar moeder zijn gemaakt. Ook de twee
zonen van Diana zijn getalenteerde tekenaars. En empassant
toont zij mij een ingenieus opklapbaar werkblad, door haar
vader gemaakt. Zelf was ze vaak bezig met borduuruverk,
naaien, weven en kralen.

Vorig jaar zomer heeft zij echter haar nieuwste en misschien
wel grootste (creatieve) passie op een hobbybeurs ontdekt.
Daar stond iemand met een kraam met poppen, gemaakt van
kalebassen in combinatie met crea-thermklei. Zij herinnerde
zich, dat zij ooit zo'n pop bij haar buurvrouw Willy Eimers had
zien staan. En met deze buurvrouw is zij zelf ook aan de slag
gegaan. Dus zonder een cursus of werkboek zijn zr1 gaan
experimenteren. Diana's eerste werkstuk is een heks op
bezemsteel, en ziet er verbazingwekkend vakkundig uit. Tenrvijl
Willy, volgens Diana, meer realistische figuren maakt, maakt zij
vooral sprookjesfiguren. Op een speciale plank in de wandkast
in de woonkamer zin dan ook vooral veel trollen te
bewonderen. Diana werkt heel gedetailleerd, zelfs voor een
miniscule vlieg draait zrl haar hand niet om. 'Je leert om steeds
kritischer en beter te kijken', vertelt Diana. Haar
gereedschapskist ís met afgekeurd tandartsgereedschap
gevuld, want daar kan je heel fijn mee werken. Ook de kleding
en het haar van de poppen maakt Diana zelf. De speciaal
geprepareerde kalebas, de klei en de oogjes komen uit de
hobbywinkel. Helaas gaat het om vrij dure spullen. Dus als een
werkstuk niet helemaal naar wens ís gelukt, dan wordt alles
gedemonteerd en gaat de klei weer terug in de bus. Het
voordeel van deze klei is namelijk, dat het kneedbaar blijft,

totdat het de oven ingaat. Het bakken is ook weer een verhaal

apart, want het poppetje moet aan alle kanten gestut worden,
zodat het niet door de beentjes gaat. Na het bakken wordt het
figuur gepatineerd (een soort schoensmeer wordt in de nerfjes
gewreven) en de ogen tanden en nagels worden gelakt, om het
levendiger te maken. Het hele proces is vr'tj arbeidsintensief,
daarom is het werkblad waar alles kan blUven liggen een
uitkomst. Als alles meezit, dan kost het toch nog 4 tot 5 uur per
werkstuk! De laatste tijd krijgt Diana steeds meer verzoeken
van familie en vrienden. Zo werd zij bijvoorbeeld gevraagd om
een bruidspaar te maken voor een bruiloft en heeft ze
zonnebloemen met gezichtjes gemaakt voor haar zus.

Voorlopig is Diana nog niet klaar met deze techniek, want voor
haar laatste verjaardag heeft zij een hele stapel boeken
hierover gekregen. AIs haar kast helemaal gaat uitpuilen, kan
zij er wat mij betreft de markt mee op, want ik weet zeker dat
het gretig aftrek zal vinden!

Karin Koppeschaar



Nieuws van de Bewonercvereniging

Hebt u ook al vakantiekriebels? Op het moment dat ik dit op
mijn PC zet nog 5 nachtjes slapen en dan... Dit jaar wordt het
de Noordkaap. Mooi weer is dus niet echt nodig (kun je in het
hoge noorden ook niet verwachten) als het maar helder is zodat
het zicht goed is. Wanneer iemand iets speciaals meemaakt
t'rjdens zijn vakantie is dat wellicht iets om in het Heveaantje
melding van te maken.

lntussen is er wel weer het één en ander gebeurd, en niet
gebeurd. Tijdens de jaarvergadering heb ik een oproep gedaan
voor aandacht voor het openbaar vervoer. Er heeft zich (zoals
wel vaker gebeurt) niemand gemeld. lnmiddels is, zoals
bekend, lijn 88 vervallen en rijdt tijn 50 door ons dorp. Deze
oude Utrecht - Arnhem lijn is qua begin- en eindpunt niet
gewijzigd maar maakt nu een ommetje door ons mooie dorp.
Het resultaat is dat ons dorp nu ook in de avonduren bereikbaar
is en dat lijkt mij voor bewoners die van het openbaar vervoer
afhankelijk zijn een goede zaak. Let u wel op de vertrektijden,
die zijn niet altijd hetzelfde !!!

Op de Duno is men vandaag begonnen met het opnieuw
inrichten van wegen. Bij het oude boswachtershuis komt een
pleintje en de wegen er naar toe worden (deels) voorzien van
een leem-met-grind laag. Op het pleintje komt een wegwijzer te
staan. Het schijnt vroeger ook zo te zijn geweest, maar dat was
ook voor mijn tijd. Langs de weg liggen nu enorme hopen zand
en puin en bij het zien van die bergen bekruipt mij de gedachte
dat het wel eens zo kan zijn geweest dat puin van de deels in
de oorlog verwoeste fabriek en huizen gebruikt is voor
verharding van de wegen in het bos. ln de afgelopen jaren
hebben we nogal wat verbeteringen en verfraaiingen om ons
heen gezien die met name door de stichting Het Geldersch
Landschap zijn verwezenlijkt. lk denk aan toegangspoort en
hek naar de Duno, de prachtige beplanting van azalea mollis
langs de weg, de weg zelf, de Huneschans en het plaatsen van
vandalisme bestendige borden díe uitleg geven over

Huneschans en Duno. Vandalisme bestendig is kennelijk een
woord dat niet in het woordenboek van de jeugd voorkomt,
want men ziet toch altijd weer kans deze borden te vernielen,
ze zelfs in brand te steken!!!

Wat is (nog) niet gebeurd? De reconstructie van de aansluiting
van de Oude Oosterbeekseweg op de Seelbeekweg,
fietssuggestiestroken op de Seelbeekweg, de vervanging van
de bushokjes, reparatie van de opgang in het talud aan het eind
van de ir Munterlaan. Geruime tijd geleden zijn deze dingen
aangekaart tijdens een dorpswandeling. De vraag blijft of de
slogan die ik in de Veluwepost lees, 'Wijkbeheer werkt',
werkel'rjk werkt.

Wat op de éen of andere manier wel werkt is dat blik langs de
weg wordt opgeruimd. lk heb het donkerbruin vermoeden dat
dorpsbewoners daarvoor zorgen. (Of zou dat toch de gemeente
zijn???). Op die manier houden we ons dorp mooi.

Vanaf deze plaats wens ik iedereen een goede vakantie toe,
mooi weer, goed uitrusten en: kom gezond weer thuis!l

Jaap Bunschoten

GEVRAAGD:
Hulp in de huishouding voor 1 dag in de week.

Belangstelling?
Bel dan met Monique Lensen,

tel.: 026 - 33 33 134

TE KOOP - prijzen nader overeen te komen:
hardhouten raamkozijn met dubbel glas (1,59 x 0,735 m)
verstelbare imperial
buitenzonnescherm (vrijwel horizontaal), 2,60 m breed,
2,40 m diep
tel. 026 - 333 47 61



De geschiedenis van de Val(c)kenier

Om mee te beginnen: daar weet ik dus niks van. Maar dankzij
een artikel in de Arnhemsche Courant ben ik iets wijzei
geworden. Het is mijns inziens ook wel interessant om eens iets
te kunnen lezen over een deel van Heveadorp dat niet direct te
maken had met de Fabriek, want daarover is al veel bekend en
geschreven.

Of de Valkenier nou alleen geografisch en niet juridisch bij
Heveadorp hoort, laat ik maar in het midden. Uit overlevering
weet ik, dat bijvoorbeeld als er meer werk op de Fabriek was
dan het dorp aankon, er werknemers van elders aangetrokken
werden, met name uit de Betuwe en ook uit Arnhem. Die
Arnhemmers kwamen met de T.O.L. (Tramweg Oosterbeek
Laag) naar de Fabriek en stapten uit en in bij de halte ,de

Valkenier' of "t Slachthuis'. Dat daarbij ook wel gebruik gemaakt
werd van de sociale functie van dit etablissement, is logisch
natuuilijk. lk heb echter nog geen exemplaar gezien van de
tram en de Valkenier op één foto, als zo'n foto al bestaat.

lemand die er meer van weet en er zelfs een studie van heeft
gemaakt, is Jan van der Wal. Hij is een achterkleinzoon van de
oprichter van de Valkenier en heeft allerhande materiaal geërfd
en opgedoken uit archieven. Daarvan is hij dus nu een boekje
aan het samenstellen waarvan ik denk, dat het een leuke
aanvulling is op het reeds bekende. Mensen die bijvoorbeeld de
jaren tot (1970 bewust meegemaakt hebben, zullen de
toenmalige eigenaar(s) nog wel herkennen en ook de daarbij
horende verhalen en anecdotes.

Het gaat er nu niet om het verhaal uit de Arnhemsche Courant
te citeren, maar wel om aandacht te vragen voor het samen te
stellen boekje. Heeft iemand nog een verhaal of foto(kopieën)
of een anecdote met betrekking tot de Valkenier of de
voorganger daarvan, de kiosk op de ligger in de haven van
Heveadorp, geef het a.u.b. door aan:
Jan van der Wal in Drachten, tel. 0512 - 543526,

of aan mij, dan regel ik
geïnteresseerd in of zijn
omgeving. Bovendien kan
sponsor gebruiken.

Dick Kelderman

wel dat hij het krijgt. Jan is ook
studie-object wel leeft in onze

hij voor de uitgave nog best een

De Kiekiestrommel

Dit keer heeft de Kiekjestrommel een nautisch thema, met foto's

van de lichter 'Heveadorp' en één van de 'Huis ter Aa'-boten'



De Kiekjestrommel
De 5e Heveavoorjaarsrit: 28 mei 2000

Peter Boltze, Bert Thunissen en ondergetekende hadden weer
een Mooie Rit georganiseerd, vonden wij zelÍ. Helemaal
binnendoor door de Achterhoek om Enschede naar noord-oost
Overijssel en via de Holterberg binnendoor terug.

Op de bewuste dag waren de weersvoorspellingen dermate
rooskleurig, dat Bert en Peter's ochtends (tegen beter weten in)
bedremmeld bU mij op de stoep stonden met de vraag: 'Zullen
we maar niet gaan?' Uiteraard had ik het op teletekst ook
gezien: stormachtig, 20o/o zon, 80% kans op regen. Na mijn
uitleg, dat we als organisatie op zijn minst verplicht waren met
onze 'volgelingen' overleg te plegen, gingen ze toch maar hun
BMWs halen.

Een enkeling had afgezegd, slechts twee in verband met de
weersveruachting. Bij de Westerbouwing stonden om 10.15
toch al Maarten Meijer Cluwen met Nicolette, John en Carla
Mildert en Jan van Veldhuizen met zijn nieuwe Pan European
te wachten. Ook Ramon Berlauwt was er, met de Volvo. Toen
ik hem vroeg of hij zich niet vergist had in de keuze van zijn
motorvoertuig, zei hij dat hij ook niet meekon, in verband met
lichamelijk onwelbevinden. Op mijn vraag aan de aanwezigen
wat men vond van de weersomstandigheden was de mening
unaniem; Rijden! Peter en Bert moesten nog wel overtuigd
worden van het feit dat lucht in principe zacht is, en als je 't kan
inademen, je er met de motor ook echt wel doorheen kan rijden.
lntussen waren Hans Bakker en kornuiten en kornuitessen
gearriveerd, ieder op zijn eigen 'brommert', waaronder een
zijspan met een BMW.

Aldus vertrokken we, na de koffie met preek van Peter, met 13
motoren richting Overijssel. Alles verliep voorspoedig: beetje
wind, zonnetje, mooie omgeving, wat wil je nog meer. Voorbij
de meest explosieve stad van Nederland tot nu toe stak al iets
meer wind op. Blaadje hier, takje daar, geen probleem. Alle 13
goed afgemeerd bij het dorpshuis van Lutte, waar wat gegeten,



gedronken en gemoedelijk gekout werd. Toen we na + een uur
weer vertrokken, waaide het wat harder, maar 't was nog steeds
droog. Na een paar kilometer Prachtige Bochten werd ons
plotseling de weg versperd door een berk met suïcidale
neigingen: hij was dwars over de weg gaan liggen. Met hulp
van een vriendel'rjke man uit de buurt is de berk met een
kettingzaag uit zijn lijden verlost en verder ging het weer, langs
bossen en velden. Door de steeds toenèmende wind werd hlt
genieten van de omgeving steeds moeilijker. Het waaide op
een gegeven moment zo hard, dat je in een bocht naar links
flink naar rechts moest overhellen om op de weg te blijvenl De
omvang van de rondzwevende bladeren en takken werd ook
steeds groter en toen het begon te regenen was de lol eraf.

Na kort overleg in Vriezenveen besloten we de kortste weg
terug te nemen, maar niet over de snelweg. Ongeveer 60 km
vechten tegen de elementen verder besloot ik te pauzeren in
een café of iets dergelijks, alwaar wij bij binnenkomst werden
aangekeken alsof we zonet onze UFO's in het tegenover-
liggende weiland hadden geparkeerd. Bleek dat de Overheid
had geadviseerd dat ieder die niet heel dringend buiten lets
Belangrijks te doen had, beter binnen kon blijven.

Na weer wat op krachten gekomen te zijn werd de reis weer
vervolgd. We moesten nog over de 'nieuwe' lJsselbrug bij
Zutphen. Die ligt open en bloot zo'n 30 meter boven het
landschap in de frisse luchtverplaatsing. Ook daar zijn we
zonder kleerscheuren overheen gekomen, al was een enkeling
bang dat zijn motorblok uit het frame zou waaien. Uiteindelijk
kwamen we in Oosterbeek aan, waar een deel van de groep
doorreed naar huis en een deel naar Baker's lnn, waar we
hartelijk werden verwelkomd.

Zo krijgt deze, voorlopig laatste, Heveavoorjaarsrit een hoog
herinneringsgehalte. Het kost me moeite, maar ik moet peter
en Bert toegeven dat lucht soms harder en ondoordringbaarder
is dan je denkt. En hadden we alles van tevoren geweten...

ln ieder geval: Bert bedankt voor het soldeerwerk aan mijn
startmotor (ik bedoel die van de Goldwing, ja!?) Peter, bedankt
voor de goede raad, die ik in de wind sloeg. Ghagha...

Dick Kelderman

Vijfde Hevea-voorjaarsrit: Kort verslagie van het
'thuisfronf

Organisatoren: Bert Thunnissen, Dick Kelderman, Peter Boltze.

Donderdag 20 april 2000:
Dick, opperchief van het stel, heeft de route 'uit de losse hand'
op papier gezet. Vandaag gaan de drie organisatoren met hun
eigen 'privé-chauffeur' Ramon de route verkennen. Door
toedoen van de chauffeur vertrekt het stel (weer eens) te laat .

Het is een zeer warme dag (30 graden Celsius) . Bij thuiskomst,
een uur of 18.00, hebben 'twee van de vier' inzittenden zware
hoofdpijn en één is er zelfs kotsmisselijk. Ligt dit aan de warmte
of aan de rijstijl van de chauffeur? Ze hebben een 'leuke' dag
en rit gehad (zeggen ze). Er wordt wat overlegd en na lang
wikken en wegen komt het hoge woord eruit, 'twee van de vier'
vinden de route van 340 km te lang. O jee, zal en wil de
opperchief zich opnieuw buigen over een alternatieve en
kortere route?

Dinsdag 2 mei 2000:



Dick heeft over z'n gouden hart gestreken en heeft de route
weten in te korten tot 300 km. Vandaag vertrekken Dick en
Peter op de motor richting Overijssel. 09.00 uur vertrekken
hadden 'die twee' met elkaar afgesproken.

Vanaf 09.00 uur heb ik 'die twee' gadegeslagen vanuit een
slaapkamerraam, ik moest ze toch immers uitzwaaien. Nou,
nou voordat het duo kon vertrekken (09.40 uur) speelde zich
toch het een en ander af. Echt ongelooflijk, met verbazing heb
ik het'getut'aanschouwd. ln die 40 minuten heb ik ze wel 10x
in en uit, heen en weer zien lopen. De één was z'n
handschoenen vergeten, de ander zocht (weer eens) z'n
sleutels, de éen liet z'n bril vallen en ging er in z'n zoektocht ook
nog eens op staan, dan weer naar binnen om een shawl te
halen. Zelfs het in de motorkleding hijsen werd op straat
gedaan in plaats van binnen. Uiteindelijk is het stel aangekleed
maar moeten er nog foto's gemaakt worden. Even het
fototoestel van binnen (zoveelste keer) halen. Pose zus, pose
zo en dat allemaal midden op de lr. Munterlaan. Míjn twee
zoontjes hebben geen zin meer om papa uit te zwaaien en
hebben zich weer op hun playmobil gestort. De duur van deze
tocht: 09.40 - 17.30 uur.

Woensdag 24 mei2000:
De organisatoren vertrekken vandaag met z'n drietjes naar
Overijssel. Het is een miezerige dag maar voor deze 'die-hards'
in hun waterdichte motoruitrusting maakt dit uiteraard niets uit.
Wel moet er even een foto gemaakt worden van deze 'Drie
Musketiers'. U weet wel, voor later. Om 17.00 uur gaat de
telefoon. Adeline, echtgenote van Bert, belt me op. Ze maakt
zich ongerust want Bert zou ongeveer 15.00 uur thuis zijn i.v.m.
zwemles van dochter Naomi. lk stel haar gerust met de
mededeling dat ze omstreeks 18.00 thuis zullen zijn (as usual).
18.30 uur is het trio terug. Wat napraten/evalueren zit er niet
meer in want Bert moet meteen naar huis. Sindsdien is niets
meer van hem vernomen.

Zondag 28 mei 2000.
Het is vandaag zover. Na een langdurige en intensieve
voorbereiding zal vandaag de vijfde en laatste HEVEA-
VOORJAARSRIT gereden worden. Echter, ik ontwaak door de
harde regendruppels die op ons schuine dakraam kletteren. Het
eerste wat in me opkomt is 'o jee, de motorrit'. Gauw even
teletekst (pag. 703) raadplegen. Gehele dag regen, kans op
onweer, storm (windkracht 9) en hagel. Slechter kan het niet.

09.00 uur: organisatoren steken de 'helmen' bij elkaar. lk hoop
stiekem dat ze besluiten om niet te gaan en het uitstellen.
Enkele afbellers geven aan niet in dit slechte weer te willen
rijden. Gelijk hebben ze, reden te meer om het uit te stellen. De
organisatie besluit om de doorgang af te laten hangen van de
opkomst bU vezamelpunt de Westerbouwing. 10.00 uur
vertrekken ze. lk zeg nog vol overtuiging 'tot zo', er komt
immers toch geen kip opdagen. 10.30 uur: telefoon gaat, acht
motorrijders zijn op komen dagen en er is besloten om te gaan.
Opmerkingen als: 't zonnetje begint net te schunen (bij de
Westerbouwing), 't zal wel meevallen, ik zal voozichtig zijn,
volgens de lnternet-gegevens wordt 't beter etc. etc. etc.
hebben niet bijgedragen tot een rustige zondag voor mij en de
mijnen.

13.30 uur: telefoon, ze z4n gearriveerd bij het lunch-adres in
Lutte. lk zeg dat het hier stormt en dat de buitenlantaarn van de
muur is gewaaid. De motorrijders hebben wel wat regen maar
ook aardig wat zonnestralen gehad. Alles gaat goed...tot zover.
Maak je vooral niet ongerust, we rijden maar 80 km. per uur.
Alsof ik hier rustiger van word. Op het nieuws hoor ik dat de
politie iedereen afraadt om met caravans, motoren en zelfs
auto's de weg op te gaan. En mijn meneer agent himself is in dit
weer aan het motorr'rjden. Ja, ja, je hebt ze erbij zitten.

16.00 uur: telefoon. We zitten in Zutphen, voor een noodstop,
het stormt zo hard, er lag een omgevallen boom op de weg, we
hebben de route ingekort en zijn iets later dan 18.00 uur thuis.
18.30: Eindelijk goed en wel thuis.



28 mei 2000: De vijfde en laatste HEVEA VOORJAARSRIT,
een dag die we niet snel zullen vergeten M!l!

Ruby Boltze.

Paasmaandag op de Duno

Ook dit jaar was het eieren zoeken op de Duno op tweede
paasdag een groot succes. De paashaas was als vanouds
present.

I §ierbestrating

I Gazon onderlroud

I Tuinaanlsg en onderhoud

I Snoeien en vellen van bomen
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Wij eijn gespecialiseerd in alle soortÉn autorchadehar-
stellingen. Hierbij rnaken wij gabruik van èan spuitldroog-
cabine en Sakkens autolakken. Alle kleursn worden door
on* zelf gomaakt. Bij reparatie gratie leenauto @n terug-
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Wij zoeken een lieve

OPPAS/GASTOUDER

in Heveadorp of Doorwerth.
Voor onze 3 kinderen van 8 jr-5 jr-4mnd.
Vanaf eind november'00, voor gem.2
middagen per week (8uur totaal).

Bel ons voor meer informatie of kom
langs!
Joop en Karin Reerink
Dunolaan 15
Heveadorp
Tel:026-334L871

De Oosterbeekse Reddingsbrigade (voor de jeugd
die nog geen hobby heeft)

De Oosterbeekse Reddingsbrigade, die is opgericht op 17
januari 1969, is een bloeiende vereniging met leden van 5 tot
B0 jaar. De vereniging heeft een activiteitencommissie, die voor
jong en oud jaarlijks diverse activiteiten buiten het zwemmen
organiseert. De lessen worden gegeven in het Oosterbeekse
lnstructiebad aan het Lukassenpad, elke donderdag van 1g.00
tot 22.00 uur. De vereniging beschikt over een eigen
clubgebouw achter het zwembad. Na afloop van de lessen iè er
gelegenheid om in het clubgebouw nog even gezellig na te
praten.

Het doel van de vereniging is het kunnen redden van
zwemmers bij verdrinkingsgevaar. Niet alleen het kunnen
redden van drenkelingen is van belang, ook zelf goed kunnen
zwemmen, diverse zwemslagen goed kunnen uitvoeren,
conditie opbouwen, het omgaan met en juist hanteren van

diverse middelen om drenkelingen te kunnen redden komt
veelvuldig aan bod. Maar voorop het ontspannend en sportief
bezig zijn voorop. De instructielessen worden gegeven door
gediplomeerde instructeurs, bijgestaan door leden in opleiding.
Het is een groep van enthousiaste vrijwilligers. Van 18.00 tot
18.40 zwemmen de beginners en brevet 1 en 2, van 1840 tot
19.20 de houders van brevet 3,4 en 5, van 19.20 tot 20.00 is
de beurt aan brevet 6 en groot A en B van de K.N.B.R.D.
(Koninklijke Nederlandse Bond voor het Redden van
Drenkelingen). Van 20.00 tot 20.40 is er de opleiding voor het
gewone zwemdiploma A en B voor zwemmers boven 21 jaar,
gevolgd door recreatief zwemmen voor volwassenen tot 21.20
uur. De indeling is met name voor de jeugd afhankelijk van de
leeftijd en het zwemniveau.

Verdere informatie is te verkrijgen bij: Dick van der Brul, tel. 026
- 333 75 49.

met dank aan Dennis Kock,
Cobi van der Molen

V.O.F. VERHOLT

HOUTBLOKKEN
voor open haard

ofkachel

HOOI en STRO

CONSUMPTIE
AARDAPPELEN

diverse soorten
ook voor opslag

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



Nieuwkomers

Deze rubriek bracht mij ditmaal bij Marien en Annelies Jansen.
Sinds augustus 1999 wonen zy aan de lr. Munterlaan 41. Hun
dochtertje Noor is drie maanden oud en mag zich dus
Heveaanse noemen.

Marien komt oorspronkelijk uit Wehl, in de Achterhoek vandaan.
Annelies komt uit Cabauw, Lopik. Voordat Marien en Annelies
naar Heveadorp verhuisden hebben ze eerst twee jaar in
Zwolle gewoond. ln verband met een functiewijziging van
Marien werd er gezocht naar een nieuwe woonlocatie. Marien
werkt voor een bedrijf dat diergeneesmiddelen produceert en
werkt nu in Boxmeer. Annelies werkt voor een soortgelijk
bedrijf, maar het bedrijf waar zt1 werkt richt zich op
geneesmiddelen voor mensen. Annelies werkt veel thuis en
anders in Zeist.

Via een advertentie in een dagblad kwamen Marien en Annelies
aan hun huidige woning. Van Heveadorp hadden ze nog nooit
gehoord. Marien merkte op dat ze, op zoek naar een nieuwe
woning, een keer door Heveadorp waren gereden. De
omgeving sprak hen meteen aan, maar ze hadden de
venruachting dat hier nooit een huis zou vrijkomen. Nooit
gedacht toch gekomen. Bij de overdracht van het huis merkte
de notaris overigens op dat Heveadorp een'speciaal' dorp is.

Als hobby geeft Marien squashen en mountainbiken op. Daarbij
merkte hij op dat hij op zoek is naar een 'geschikte sparring
partner', oftewel iemand van wie hij kan winnen. Annelies zou
graag wat aan aerobics of tae-bo willen gaan doen. Als
gezamelijke hobby hebben Marien en Annelies de wintersport.

Peter Bolze

Bij De WVesterbouvving
kurrn(en ze rlr;.el

eerr feestj e bou\^zen !
Hurwelijk, jubileurn, receptie, aangeklede borrel,

lopend buffet, bedrijfsparty etc. woor 20 tot 2OO personen-
De \ /"esterbourwing, de goedbereikbare toplocatie

lvIet schitterend witzicrrt-

Tewens stijtvol rest(tur.rrtt voor een srnaketijke (zaken)lunch'
een verrclssend.;familie-etentje oif s;feervol à la carte diner.

r.ari"ftLríÀul.rAt',t pÀBïY 1p6{:{AlltïClu
ffix ïVmsrn&§ffir;wrrufi

ffi
Westerbouwing 1 .6862 VV Oosterbeek

Telefoon (02ó) 333 20 l9'Fax (026) 333 65 33



Aluminium, gescheiden inleveren! !!!!! ! !! ! !

Wat is aluminium eigenlijk?
Aluminium is een relatief nieuw materiaal. De basis voor de
grootschalige toepassing van dit lichtmetaal ligt in Frankrijk,
waar in 1821 in het Les Baux-district voor het eerst Bauxlet
wordt ontdekt. Van alle metalen die in onze die in onze
aardkorst aanwezig zijn, komt aluminium het meeste voor.
Sterker nog: de grondstof voor aluminium is het derde meest
voorkomende materiaal op aarde. Aluminium wordt gewonnen
uit het erts bauxiet. Dit gebeurt voor 95o/o aan het oppervlak,
met als belangrijkste winningslocaties: Australie, Nieuw Guinea,
Jamaica en Brazilie. Bij de winning wordt ongeveer 5 ton
rotspartij afgegraven (en helaas wordt dit steeds meer) om een
ton bauxiet te verkrijgen. Dit wordt vervolgens opgelost en
verhit om het element alumina eruit te halen en dit verder te
verwerken tot aluminium. Om dit proces te realiseren is erg veel
energie nodig (ongeveer vijf keer zoveel als voor ijzer).

Eigenschappen van aluminium
Aluminium heeft geweldige eigenschappen, het is licht in
gewicht, een goede warmte- en stroomgeleider, decoratief, niet
giftig, maar helaas kostbaar door de hoge winningsenergie en
dus ook heel milieu-onvriendelijk. Positief is dat het nagenoeg
voor 100% recyclebaar is en voor dit recyclen is weinig energie
nodig, slechts 5% in vergelijking met nieuw.

Uit bovenstaande aardrijkskundige les kunt u leren dat we het
hebben over een ook voor de natuur zeer kostbaar materiaal.
Om het milieu te ontlasten kunt u uw aluminiumafval
gescheiden deponeren aan de Schefferlaan op nummer 6 in de
speciale Kliko die daar op de oprit staat. Wat mag er in die bak?
Aluminiumf olie van de bekende rol, kuipjes van de
waxinelichtjes, voedsel bakjes zoals bijvoorbeeld van de
chinees of van de appelbollen. Frisdrankblikjes zijn niet van
aluminium maar van blik. Verzamelen dus!

Margriet Verlinden

Zwertuuilactie d.d. 25 - 3,2000

Als Groenclub willen wij toch nog even terugkomen op deze
actie. Met name door de grote opkomst van vrijwilligers was het
een succes. Maar liefst een kleine dertig mensen hielpen mee.
Daaronder waren opvallend veel ouders met kinderen. Een
andere vermeldenswaardige factor is; de samenwerking met
'het Gelders landschap' in de vorm van de aanwezigheid van
Johan Ruysch, o.a. opzichter van werkzaamheden op het
landgoed Duno. Vooral de rotzooi op de Huneschans was een
doorn in zijn oog. Maar verdrietig was hij met name door het
voor de tweede maal aansteken van het prachtige
informatiebord. Een lage streek. Als dorpsbewoners konden we
wat terugdoen, door het Duno-plateau op te ruimen. Al met al
viel het nog mee met de rommel. Vanwege de grote opkomst,
kon zelfs de Oude Oosterbeekseweg opgeruimd worden. En
daar viel het niet mee! Het gaf de aanwezigen een voldaan
gevoel, dat zij samen de prachtige omgeving van hun dorp
opgeruimd hadden. Johan Ruysch gaf aan, ieder jaar wel mee
te willen werken aan deze opruimactie! Rest ons te zeggen, dat
er een samenwerkingsverband is met de gemeente Renkum:
Jasper Alink, opzichter van de afdeling Groenvoorziening. Hij
meldde onlangs, dat er wederom veel tuinafual opgeruimd is:
een vrachtwagen vol. Voor de hardnekkigen onder ons
nogmaals het telefoonnummer van Veentjesbrug: 334 81 S0.
Uw tuinatual wordt eón keer per maand gratis opgehaald. Ook
kunt u het iedere dag gratis brengen naar Veentjesbrug. Als
positieve afsluiting willen we vermelden, dat het storten de
afgelopen tijd toch is afgenomen. Een taak van de Groenclub
is, hierover te waken, dus dat blijven wij doen.

Vooraankondiging activiteit: 22 september a.s.
Hoge Veluwe, bronstijd herten
o.l.v. Luc Vos, boswachter Natuurmonumenten

De Groenclub
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Cardanuslaan 40,6865 HK DOORWERTH
Tel.: (026) 339 03 09 Fax: (026) 339 0l 29

HD: Uit in Oosterbeek

ln Oosterbeek bezocht ik laatst met een vriendin het filmhuis
aan de Weverstraat om de film over het leven van André Hazes
te zien. Wij zaten op de voorste rij van de kleine, van SO
enigszins versleten ouderwetse blauw pluche zetels voorziene
filmzaal, en konden de benen riant kwijt op het podium. Achter
het podium hing aan een stok een enorm filmdoek. Al bij
binnenkomst worden wij als oude bekenden begroet. Het
enthousiasme van de uitbaters over hun nieuwe filmprojector is
zo groot, dat wij per se even een kijkje moeten nemen. Het is
een joekel van een ding, waar iemand handmatig bezig is de
filmrollen terug te draaien.

De zaal zit vol en de film begint. Wij zien hoe onze held
omringd door iets te brede mannen in iets te strakke pakken
naar een podium wordt geleid voor een optreden. Kettingrokend
en bloednerveus laat hij zich als een lam naar de slachtbank
leiden. Daarna zien wij André thuis, in zijn muziek- annex
biljartkamer. Koptelefoon op, al neuriënd aan het componeren.
'mmm, half vier, mmmm, ......' komt er uit zijn gouden keeltje.
De camera zoomt in op het boek waarin hij bladert: het prisma
rijmwoordenboek. Nog wat geneurie later heeft hij het
gevonden: 'Mmmm, half vier, ik nam een glaasje bier'. Een
briljante vondst, de zaal komt niet meer bijl Weer even later
komt een echtpaar in beeld. HU type jofele jongen, veet
borsthaar en gouden kettinkje, zij strak in het vel, zeer bruin,
strak truitje, kilo's goud om nek en aan oren, mèt zonnebril. Zij
blijken André's schoonouders te zijn en roemen hem om zijn
grote muzikale talent. Vooral zijn teksten vinden zij fantastisch:
'helemaal niet van ik hou van jou en blijf je trouw', volgens hen,
'maar echt vanuit het hart'. Na die scène met het
rijmwoordenboek, ligt de zaal hier natuurlijk weer plat.

De film geeft een dramatische kijk op een zeer turbulent jaar uit
het leven van de grote volkszanger en laat in mijn ogen vooral
zien hoe geld niet gelukkig maakt. Ondanks alle glamour zien
wij een ledig bestaan, waarin de televisie bij alles wat er thuis



gefilmd is prominent aanstaat en André vaak een eenzame
indruk maakt. Een groots opgezet concert in Spanje, dat hij aan
zijn vader opdraagt, trekt slechts een handjevol publiek, zijn
huwelijk staat op springen, het is een en al treurnis. Wat dat
betreft had de inleider van de film gelijk: na het zien van de film
ga je een beetje van hem houden.

Het zien van zo'n film in zo'n kleine simpele zaal heeft wat.
Vooral als de beloofde verassing in de pauze onthuld wordt:
schalen met dampende knakworsten gaan rond. Geweldig! De
bar doet goede zaken en veel later dan gepland gaan wij
huiswaarts. Als fans van André Hazes èn van de vrijwilligers die
het filmhuis bestieren.

Jorien Joustra

voor kwaliteitswijnen in erke prijskrasse hoeft u de deur niet meer uit.
Lltij bezorgen gratis in Heveadorp.

Nirtuurliik bent u ook van harte welkom in onze winkel, waar u op zaierdagaltijd iets
kunt proeven. op verzoek houden wij u tevens op de hoogte van de sjÉciaie

aanbiedingen met onze maandelijkse mailing.

llcnri Bloem's wijnkoperij - Amsterdamseweg 126 - 6g14 GJ ARNHEM
Tel.026-4455220 Fax026-44 55 085

Weverstraat 13

6862 DJ Oosterbeek
Telefoon 026 - 333 35 35

HerenstÍaat 25
3911 JB Rhenen
T€leÍoon 0317 - 61 64 02
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6865 GC Doorwerth
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wiln- en gedistilleerdhandel

Utrechtseweg 154 OOSTEKDEEK 026' 3ór221a



Beste mensen,

De op hand zijnde voetbalgekte heeft ons doen besluiten het
dorpsfeest te verplaatsen naar 26 augustus. Zoals jullie
begrijpen zijn de voorbereidingen al weer in volle gang. Als het
weer meewerkt belooft het een groot feest te worden.

We hebben dit jaar een nieuw element opgenomen in de vorm
van een taartenbakwedstrijdl Keuren en proeven op het feest!
Bovendien zitten we vol andere plannen om er een culinair
festijn van te maken.

Maar dit alles valt en staat bij voldoende helpende handen.
Vandaar dat wij een dringend beroep op iedereen doen. Dit is
voor ons de enige manier om zelf ook nog een beetje mee te
feesten.

De werkzaamheden zullen bestaan uit: opbouw van het
feestterrein op zaterdagmiddag, verkoop van de drankjes (dit
jaar noodgedwongen in blikl), opruimen tussendoor en
opruimen na afloop op zaterdagnacht. Op zondagmorgen
werken we de laatste restjes met elkaar weg. (Soms ook de
laatste drankjes, erg gezelligl!)

Wij verzoeken de vrijwilligers om zich nu al via onderstaand
formulier op te geven, zodat wij kunnen bekijken of onze
plannen haalbaar zijn.

Wij rekenen op jullie !

Met vriendelijke groet,

Namens de activiteitencommis sie,
Ada van Heest

REH-UO §IHKTRO
De vakspeciaalsaak vqor Beeld - Geluid - en
Huishoudelijke apparaten

" 'iil
, ïàt*ii

+-*i*,i&+'

Grote keus - Uitsluitend topmerken - Lage prijzen

ra t",
)t !

t 71 rItf,s§ÍrKr

lnschrijfformulier

Naam:
Telefoonnr.:

lk geef mij op voor:
- Opbouw van het feestterrein op zaterdagmiddag
- Verkoop drankjes 's middags
- Verkoop drankjes 's avonds
- Opruimen na afloop
- Opruimen zondag morgen

Graag inleveren voor 28 juni op Middenlaan 42 |

JA/NEE
JA/NEE
JA/NEE
JA/NEE
JA/NEE
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Snel je rijbewijs!

dan naar:

Autorijschool

TON VISSBR

Schefferlaan l2
Heveadorp

Tel: 026 - 3341685

* gratis proefles!!
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yArilf irsE il f, Dvt§ERril.u !

A.t d.Vqtc

rrldook ppmoríru l0-lt tsl. llllll0
DOORWERTH

Sóoenmakenl+ackets b€§pann€o-schaatsen,

Palkeren voor de deur - maar@s gnslolen.


