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Beste Heveanen,

December staat voor de
deur. Sint Nicolaas is
alweer in de omgeving
gesignaleerd en het
duurt niet lang meer, of
de tuinen van Hevea-
dorp bieden ,s avonds
een feestelijke aanblik
met hun vele verlichte
kerstbomen.

ln dít nummer vindt u
daarom verhalen voor bij
de kachel (of de open
haard): een terugblik op
het Sinterklaasfeest bij
de Heveafabriek, maar
liefst twee oude streek-
verhalen, en handige
tips voor ieder die over-
weegt ztjn of haar
stamboom na te pluizen.

Kopij voor het volgende
Heveaange dient op S
februari in ons bezit te
zijn.

de redactie wenst u
prettige feestdagen,

Anneke Leenhouts

Hubo Willemsen

Cardanuslaan g8

Tel. 026-3336571
Doorwerth

Fax 026-3336329
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Nieuws van de Bewonesvereniging -

Beste Heveanen,

ln het stukje dat ik schreef voor het Heveaantje van september
had ik wat kritiek op w'rjkbeheer. lk ben wat voorbarig geweest.
Mijn hartslag loopt een stuk sneller dan die van de gemeente
denk ik dan maar. Dat w'rjkbeheer wel degel'tjk werkt is te zien
aan het slingerpaadje aan het eind van de ir Munterlaan.
Nauwelijks stond mijn stukje in het Heveaantje of werkers van
de gemeente waren bezig met herstelwerkzaamheden. Een
compliment is wel op zijn plaats want het taluudje ligt er weer
piekfrjn bijl

Wie schetst mijn verbazing dat de hartslag van de gemeente
sneller ís dan die van mij. Er zijn al nieuwe bushokjes geplaatst
voordat ik ook maar de kans kreeg om hier een opmerking over
te maken! lk moet zeggen dat ik dat toch wel een enorme
verbetering vind. Eigenl'tjk kun je niet meer van bushokjes
spreken. Die oude dingen waren antieke hokjes maar dit....., ja,
hoe noem je die eigenl'tjk? Waar de bus stopt is een halteplaats,
dus halteplaats is er ook geen goed woord voor. Wie helpt mij?

ln september maakte ik gewag van een excursie naar het
stuweiland. ln de eerste plaats was het een uitstekend
georganiseerde excursie. ln het gebouw waar alles onder
controle is, werd een film vertoond van het doel van de
studsluis combinatie. Daarna gingen we onder water door een
tunnel naar het middelste hoofd. Boven in de machinekamer
werd ons de werkihg van de stuw uitgelegd. Over de stuw
wandelden we terug naar de gebouwen waar medewerkers van
rijkswaterstaat ons uitlegden waar men mee bezig is. ln het kort
komt het hier op neer dat het stuweiland zo ver wordt
afgegraven dat bij hoog water het water over het eiland kan
stromen. Verder wordt het eiland zodanig aangelegd dat er een

natuurlijke flora ontstaat. Aan de zuidzijde van het stuweiland
wordt een vispassage aangelegd. Hierlangs kunnen vissen van
de Noordzee via de Nederrijn en Lek naar hun paaigebieden
trekken. Deze eerste vispassage bestaat uit 19 V-vormige
trappen met een hoogteverschil van elk 1S centimetér,
waarover het rivierwater stroomt. Tussen deze trappen komen
bekkens waar vissen kunnen rusten. Alle werkzaamheden ziln
rond mei 2001 afgerond. Als het werk af is gaat Staatl_
bosbeheer het stuweiland beheren. Eén of twee paarden per
hectare zorgen voor natuurlijke begrazing. Bezoekers bij
Stuweiland Driel kunnen via de sluisdeuren naar de loopbrug
lopen. Vanaf de loopbrug hebben zij een mooi uitzicht op nà
eiland en de vispassage. [zie ook verslag Groenclub, red.]



Tot slot nog om vast in uw agenda te noteren. Op 7 maart de
Algemene Ledenvergadering. Naast het organisatorisch deel is
Gert van Maanen onze gast om ons iets te vertellen over
toekomstplannen van de gemeente en in het bijzonder van
Heveadorp.

Dit zal het laatste Heveaantje zijn dat dit jaar verschijnt. Hoewel
wat vroeg wil ik u allen goede kerstdagen toewensen, een
goede jaarwisseling (gaan we nu pas echt de 20u eeuw in?) en
ik hoop velen van u op 6 januari een goede nieuwjaar toe te
kunnen wensen tijdens onze traditionele nieuwjaarsborrel in de
Valckenier.

Jaap Bunschoten.
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Daar wordt aan de deur geklopt....

Als u dit leest is de goedheiligman al lang weer ín het land en
heb ik de intocht in Nederland en Heveadorp op de voet
gevolgd. Híer kan ik helaas nog níets over berichten daar ik dit
:9!lUf terwijl ik nog 3 nachtjes moet stapen voor hij hier in
Holland een voet aan walzet.

Als ik naar de televisie kijk of bij de valckenier sta te wachten
op de Sint voel ik na al die jaren nog steeds enige vorm van
spanning. Dezelfde spanning die ik als kleine jongen voelde
zo'n 35 jaar geleden en vele jaren daarna. lk íoónde in de
bunkenaroningen en een (zwart-wit) TV was in die tijd
ongekende luxe. Als Mies Bouwman op de kade stond ie
wachten op de stoomboot voelde ik m'rjn hart steeds sneller
kloppen. Dan volgde de hele intocht en dan het moment
waarop Sint zei dat alle kinderen hun schoen mochten zetten.
De wortelen voor het paard werden opgezocht en ,s avonds
werden de schoenen bij de achterdeur gezet met de duidel'rjke
boodschap aan moeders om de deur niet op slot te doen. be
volgende dag heel vroeg op om te kijken wat ik in mijn
schoentje vond. Ghocolade kikkers en muizen kregen we bijna
altijd de dag nadat Sint in Holland arriveerde. Tiouwens,'de
helft van de klas had kikkers en muizen gekregen.

Op 99n van de dagen die volgden kregen we de uitnodiging van
de Heveafabriek om het Sinterklaasfeest bij te wonen ín de
kantine van de fabriek. Er waren altijd kaartjes met een
veilighejdsspeld bij. Hierop een stempel met een hondje,
schaapje, poesje etc. Deze moest op betreffende dag duideÍjk
zichtbaar op de borst gespeld worden zodàt je ln
leeftijdscategorieën werd ingedeeld. Als het dan zovei was
gingen we met het hele dorp en alle kinderen van arbeiders die
van elders kwamen de kantine in. We werden voozíen van
speculaas en warme chocolademelk, welke werd uitgedeeld
door ons bekende dames uit het dorp. Steevast kwam er een
goochelaar of een poppenkast. Hierna alt'rjd weer de spanning

van de komst van Sinterklaas. Deze kwam onder luid gezang
de kantine binnen en besteeg zijn stoel op het podium. Er
werden kinders bij hem ontboden en híj las dan voor uit dat
grote boek. Voor mij niet zo heel interessant want ik had achter
in de kantine op weg naar de uitgang al die lange tafels gezien
met daarop de grote stapels cadeau's. Veel later, toen de
fabriek werd afgebroken, vond ik in een van de vertrekken van
de fabriek een rol van het mij zo bekende sinterklaaspapier. lk
was toen nog niet blj de politie maar na enig rechercheren
wisten we het. Zwarte Piet had onze cadeau's vroeger niet in
Spanje ingepakt maar in de fabriek en een aantat moeders van
vrienden van mij hadden hem hierbij geholpen. Alle categorieën
hondjes en schaapjes etc. moesten langs een andere tafel en
kregen andere cadeautjes. We kregen echter wel allemaal
dezelfde grote taai-taaipop. De steile trap af naar beneden en
het feest was voorbij. We mochten de cadeau's pas thuiè
uitpakken, anders werd het een zooitje. We kregen wel altijd
iets moois van de fabriekssinterklaas. Wij konden trouwens aan
zijn forse neus zien dat het 'De echte' was. Dezelfde die zijn
intocht in het dorp deed.

Dat was ook altijd een ritueel. ln de groene houten werkplaats
achter de woning van van Dillen aan de Dunolaan (Nu woont
hier de fam. Mante), moest Sint zijn garderobe in orde maken
en zijn baard kammen. Zijn koets stond reeds te wachten voor
het daarnaast gevestigde fabrieksmagazijn. De Heveafanfare in
vol ornaat eryoor en dan door het dorp naar Doonrerth en weer
terug. Een winkelcentrum was daar nog niet, dus bleef het bij
een rondrit waarbij we zoveel mogelíjk van het snoep dat werd
rondgestrooid vezamelden. Mijn tandarts is er, wat mijn gebit
betreft, door de jaren heen rijk van geworden en rijdt nu-in àure
auto's.

Eén schokkende gebeurtenis ben ik echter niet meer te boven
gekomen. lk was denk ik een jaar of 6 en zat voor de TV naar
Mies en de Sint te kijken toen ik buiten de fanfare hoorde
spelen. lk keek uit het raam en daar kwam Sint met zijn gevolg
langs, ik keek naar de TV en daar zathij op z,n scnimmel.-wooít



heb ik dit begrepen en ook mijn i2 jaar oudere broer had hier
geen verklaring voor. Toch vreemd...

Er waren nog meer raadsels rond zijn werkwijzes. lk vroeg me
altijd af hoe Sint met dat paard op ons dak kwam en hoè de
pakjes door de schoorsteen l<wamen terw'rjl we een kolenkachel
hadden. Gelukkig vertelden mijn ouders mij dat niet Sint maar
zwarte Piet het dak op klom en dat de cadeau's gewoon door
de, onafgesloten, achterdeur kwamen.

5 december was het alt'rjd een feest. Eerst de fabeltjeskrant
kijken, gebons op de deur, pepernoten door de hele tent en een
wasmand, onze eigen wasmand, vol cadeau's. lk heb er alt'rjd
mooie herinneringen aan (Ja, ook aan de cadeau's). Hij komt
nog steeds op 5 december bij ons aan, nu niet meer voor mij
maar voor de (klein)kinderen. De wasmand is nu vermenig-
vuldigd en het zijn er 2 geworden en nog een aantal zakken.
Hoewel ik niet echt van Hollandse komaf ben ben ik toch
gehecht aan Sinterklaas. lk zou zijn verjaardag voor geen goud
willen missen. lk vind het alleen jammer dat Mies Bouwman en
Aart Staartjes aan zijn vertrek totaal geen aandacht besteed
hebben. Het kwam op mU altijd ietwat ondankbaar over.

Ramon Berlauwt

Na bijna l2iaar en 56 Heveaanties...

Na bijna 12 iaar en 56 Heveaantjes
neemt Jorien Joustra afscheid als
redactielid van 't Heveaantje. Zij was
lange t'rjd secretaris en van 1993 tot
í998 voozitter van onze dorpskrant.
Tijd dus voor een terugblik en
evaluatie in een persoonlijk gesprek.

Jorien vertelt dat zij min of meer bij
toeval in de redactie terecht kwam.
Zijvertelde Maarten Meijer Cluwen in
het voorjaar van 1989 dat zij graag
stukjes schreel en kort daarop lagen
bij haar notulen in de bus waarin zij
werd venrelkomd als nieuw
redactielid.

Uit de door Jorien keurig bewaarde notulen leren we dat haar
suggestie voor een eerste stuk een persoonlijke achtergrond
had: zijwilde namelijk haar man, die toen nog ambities had om
verkeersvlieger te worden, aan voldoende vlieguren helpen en
hiertoe Heveanen vliegtochtjes aanbieden tegen gereduceerd
tarief. Dit artikel is er nooit gekomen, haar eerste bijdrage werd
een stuk over dierenpension de Broekhorst onder de titel 'Een
tweede thuis voor uw huisdieren'. Jorien vertelt dat het de
bedoeling was dat zij de Broekhorst ook zou overhalen om te
adverteren, maar dat onderwerp absoluut niet durfde aan te
roeren.

ln 1993 nam zij de rubriek 'Op bezoek bij' - de voorloper van
'Heveaanse Zaken' - over van Cees Bouwman. Haar eerste
interview in deze reeks, met boomvezorger Willem
Zevenbergen, telde uiteindelijk maar liefst zes pagina's, want,
zo zegl ze, 'lk vond het allemaal even interessant.' ln de loop
der jaren heeft ze wel geleerd te schrappenr maar ze blijft met



groot genoegen op deze lange reeks ontmoetingen terugkijken.
Er kwam ook pas een einde aan 'Heveaanse Zaken' toen alle
vrijwel Heveaanse ondernemers aan bod waren geweest. Het
leukste gesprek, zegt ze na enig nadenken, was dat met Eka
Thoden van Velzen van huize 'Post en Enk' in de Middenlaan,
die voor de gemeente Renkum een penning had gemaakt. Haar
artistieke werk, herinnert Jorien zich, stond in haar huis
tentoongesteld in de oude vitrinekasten van bakkerij Thunissen,
ooit een begrip aan de Zuiderlaan.

Met Maarten Meijer Cluwen heeft Jorien zich ook om de lay-out
van 't Heveaantje bekommerd en samen hebben ze een zekere
standaardisering van de opmaak doorgevoerd dÍe in grote lijnen
nog bestaat. Ook heeft ze altijd gepleit voor meer foto's en
maar al te vaak de (slechte) afdrukkwaliteit hiervan aangekaart
bij de drukker. Twee keer moest ze zelf het krantje in elkaar
zetten, en dat bleek een zwaardere klus dan ze had verwacht.

ln de lange tijd dat Jorien zich met 't Heveaantje bezig hield is
ze ook tweemaal actief geweest in het bestuur van de
Bewonersvereniging als secretaris. De mededelingen van het
bestuur en de diverse commissies zijn op haar initiatief in 't
Heveaantje gekomen als mln of meer vaste rubrieken.

Als ik haar vraag naar de hoogtepunten van haar redactie-
lidmaatschap hoeft Jorien niet lang na te denken: 'De extra
editie van 15 juni 1991 ter gelegenheid van Heveadorp 75 jaar.
De redactie wilde iets bijzonders bijdragen aan het gebeuren en
heeft toen in het geheim, dat wil zeggen zonder inbreng van
buitenaf, een themanummer samengesteld.' Het 25ste nummer
is gevierd met een ballonnenwedstrijd voor de kinderen, en vijf
jaar later was er ter gelegenheid van het tienjarig jubileum
opnieuw een speciaal nummer met herinneringen en veel
aandacht voor de meest actieve bewoners van het 'oude' en
het 'nieuwe' dorp.

Op dat moment was er geen gemeentelijke subsidie meer en
was de financiële situatie nijpend, ook omdat er nieuwe kaften

gedrukt moesten worden. Uiteindelijk heeft de redactie een
loterij georganiseerd, waarvoor Jorien het leeuwendeel van de
loten heeft verkocht.

Als laatste wapenfeit wil Jorien graag de actie '\Mj wonen in

HeveJadorp' vermeld hebben, die zeker heeft b'tjgedragen tot
de uiteindelijke erkenning van Heveadorp als zesde kern van
de gemeente Renkum.

Terugblikkend zegt Jorien dat 't Heveaantje haar voor een deel
heefr gevormd. Ze heeft veel mensen leren kennen, een grote
liefde ontwikkeld voor het dorp en oog gekregen voor de
gemeentelijke politiek. Het feit dat 't Heveaantje nog steeds
bestaat is voor haar een teken dat mensen zich willen
inspannen voor de leefbaarheid van hun omgeving. Ook vindt
ze het frappant dat de twee artÍkelen (uit vele) waarop ze de
meeste reacties heeft gekregen, persoonlijke stukken over haar
en haar gezin waren. Nu, na ruim tien jaar vol in het
dorpsleven, is het tijd geworden voor andere dingen en om over
de dorpsgrenzen heen te kijken, maar de betrokkenheid blfift.
Jorien zegt dat ze met name de gezellige nazit van de
redactievergaderingen zal missen en belooft te blijven
schrijven. Een terugkeer in de redactie ooit wil ze niet uitsluiten.

Voor het moment is het echter, Jorien bedankt en het ga je
goed.

Anneke Leenhouts

TE KOOP GEVRAAGD:

MILITA!RE SPULLEN UIT 2E WERELD OORLOG EN/OF
NED. INDIE VOOR 1950.

R. BERLAUWT 026-3342031
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Op zaterdag 9 dècember
verkopen wij weer
kerstbomen en kerstgroe[
in Hevcadorp op de
parkccrplaats aan de
Beeklaen !!

voor kwaliteitswijnen in elke prijsklasse hoeft È de deur niet meer uit.
l(ij bezoryen gruis in Heveadorp.

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

aanbiedingen met onze maandelijkse mailing.

Henri Bloem's wijnkoperij - Amsterdamseweg 126 - 6914 GJ ARNHEM
TeI. 026-44 55220 Fax026-44SS 08S

Over hobby's gesproken:
Genealogie - stamboomkunde

Wat bezielt iemand die alt'tjd maar wroet in het verleden, op
zoek is naar zijn 'roots', speurt naar namen en gebeurtenissen
die met zijn voorouders te maken hebben? Als je alleen op
zoek zou zijn naar namen - en die keurig op een groot vel
papier tekent, kompleet met blaadjes en takjes - dan kun je vrij
snel een stamboom klaar hebben. Ze worden ook vaak
aangeboden door een firma uit Rotterdam voor nog geen f
100,- inclusief een wapen en desnoods laten ze je afstammen
van Karel de Grote. Dat dit naar oplichterij riekt hoef ik natuurlijk
niet te vertellen.

Als je niet al te ver wilt gaan, maak je een kwartierstaat. Daarin
worden alle ouders, groot- overgroot- en betovergrootouders
vermeld. Een kwartierstaat hoeft niet al te ingewikkeld te zijn en
is leuk om mee te beginnen, maar opgepast, het werkt als een
virus. Heb je de smaak te pakken, dan ben je verloren en wil je
steeds verder en steeds meer. ln een kwartierstaat worden
mensen genoemd die nog steeds iets vertrouwds hebben,
waarbij je bepaalde eigenschappen van jezelf nog herkent,
maar het wordt steeds leuker als je nagaat hoe hun leven
verliep, waar ze woonden, in welk huis of in welke buurt, wat ze
bezaten of niet bezaten en hoe hun leven verliep. Dit alles is op
te zoeken in de archieven van de overheid welke openbaar zijn
en vrij toegankelijk. De overheid is namelijk door de wetten van
Napoleon verplicht alles te registreren en te bewaren.

Hoe begin je? Heel gemakkelijk, bU je ouders en grootouders
en het liefst bij oudere ooms en tantes. Die hebben vaak
familieverhalen die het waard zijn om vastgelegd te worden,
want het is de geschiedenis van jezelf. Maak aantekeningen als
je hoort hoe opa oma aan de haak sloeg, hoe hun eerste huis
eruit zag, maar vooral de datum en de paats, want daar ga je
mee aan de slag. Met deze gegevens stap je naar het
Rijksarchief in Arnhem of naar de hoofdstad van de provincie

ll



waar deze gebeurtenissen zich afspeelden. De archief-
medewerkers zullen je helpen hoe je zoeken moet en al snel
heb je de eerste bewijzen in handen in de vorm van een
geboorteakte van je grootouders, als ze tenminste voor 1g02
geborel zijn. Hierop vind je weer gegevens die je verder nodig
hebt, nl. de namen en leeftijd van je overgrootouders en wie
meeging naar de gemeente om de geboorte aan te geven. Dat
zegt vaak iets over de rest van de familie.

Al deze gevens zijn te zien op micro-fiches en voor enkele
kwartjes krijg je de fotokopie mee van het bewijs dat ze
geboren zijn. De volgende stap is de trouwakte. Openbaar tot
1902. Ook deze verschaft veel informatie over hoe de familie
eruit gezien moet hebben. Ook de huwelijksbijlagen zrln te
vinden, Die vermelden of opa z'rjn militaire dienst heeft gedaan,
dan wel uitgeloot was of dat hij een ander zíjn dienst heeft laten
doen tegen betaling. Ook worden vaak de lichamelijke
kenmerken vermeld, lengte bijvoorbeeld uitgedrukt in ellen,
duimen en strepen, kleur van de ogen en het haar. Waren je
grootouders op huwelijksvoorwaarden getrouwd, was de notaris
eraan te pas gekomen, ook deze gegevens zijn in te zien c'q. te
kopiëren, want de notariële archieven zijn ook bij het ,Rijks,

ondergebracht.

Als je dan de inventarislijst te pakken kunt krijgen, dan kan je je
helemaal een voorstelling maken van hoe hun huis eruit gezien
moet hebben. Als op een inventarislijst een bed vermeld stond
met peluw en twee hoofdkussens op f 80,- een secretaire op f
70,- en een porseleinen servies op f 55,- zullen ze een zekere
welstand hebben gehad (1840).
Ook kan je vinden of er 'buiten de echt geteelde kinderen'
waren of misschien was een van je voorouders er wel een. Als
je zo een tijdje bezig bent kan het voordelen hebben om lid te
worden van een genealogische verenigíng, wat weer leuke
contacten geeft, maar vooral uitwisselingsmogelijkhed en biedt.
Vaak blijkt dat een ver familielid al veel heeft uitgezocht en
graag met jou wil delen in ruil voor jouw gegevens.

Tot 1811 gaat alles gemakkelijk, alles ligt immers vast in de
archieven. Voor oudere gegevens moet je gaan spitten in

kerkarchieven. Zï5n je voorouders gedoopt en in de kerk
getrouwd, of voor de schepenen van een stad of dorp. Het
familie-palet wordt steeds kleurrijker. Je merkt dat je
voorouders hebt die 'gratis gesoncke' zijn, dus van de armen
begraven, maar ook voor wie de klokken van de St Jan
urenlang hebben gebeierd en die in de kerk zijn begraven.Je
komt op allerlei leuke verhalen en soms ontdek je zomaar waar
een gezegde of een uitdrukking vandaan komt. Neem de
uitdrukking 'rijke stinkerd'. Dat sloeg op degene die in de kerk
werd begraven, direct onder de marmeren vloer. De dienst of
mis zal geen pretje zijn geweest, alhoewel de mensen zichzelt
ook niet graag wasten, zodat ze van de rijke stinkerd mogelijk
iets minder last hadden.

Je ziet dat genealogie niet zomaat een stoflge hobby is, nee het
is meer een verslaving waar elke beantwoorde vraag een
nieuwe opwerpt.

Op het lnternet zijn ook veel familieleden op te sporen, vooral
via de genealogische forums. Veel Amerikanen zijn op zoek
naar hun 'roots', dus sluit die rijke oom uit Amerika maar niet
uit. Wie weet, als je dan niet van adel blijkt te zijn, dan is er nog
hoop. Zelt ontdekte ik via lnternet de vader van een
aangetrouwde neef die als koelie vanuit Calcutta naar
Suriname gesleept was, om de arbeidsplaatsen van de
vrijgekomen slaven in te nemen op een katoenplantage in

1878. De gegevens van de Oost- en West-lndische Compagnie
zijn ook te zien, waar je namen kunt vinden van mogelijke
familieleden. lk ontdekte zo dat een oudoom omkwam op de
brik 'Pallas' onderweg naar Paramaribo. Hij was overboord
geslagen en Jammerlijck verdroncken'.

Dit is in het kort verteld waarom genealogie zo leuk is om te
doen. Je raakt er nooit op uitgekeken.

Annette van de Blaak
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Raadsels voor

Het zit vo1 gaatjes en t
Het is soms kort, het Ís
één voet lang.

.3. Hoeveel maanden hebben 28 dagen?
't\- remand _droeg tlree verschillende schoenen. Toch kon hij normaalI lopen. Hoe kan dat?'
li. hlat vind je in Putten en Petten, maar niet in Amsterdam?
6. Hoe zwaar is Lood?
7 . [r/e1ke berg kan brullen?
B. L/at weegt een groenteman, die 1.85 meter lang is en bovendien

zeer dik?
9. LIie is het oudst, de zon of de maan?
10. I{at krijgt ieder kind, als 23 kinderen samen 315 bonbons, 2l

sLukken Laart en 112 repen chocola delen?
],- . Wat heeft geen begin, maar ook geen einde?
12. rn het begin van het jaar is treÈ oit< en aan het eind van het

17. LIaE is klein in Groningen, maar groot in Noordwijk?
18. Welke boog kun je niet spannen?

1?. y.! heeft geen deur en geen raam en gaat toch open en dicht?
20. Welke pijp kun je niet roken?

7
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jaar dun. trIat is dat?
13. Wat kan zonder voeten lopen?
14. I,rlelke molen heeft geen wieken?
15. Aan welke tafel kun je niet eten?
16. In welk kasteel kun je nieÈ wonen?
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llV[ riJn §€egecif,liseord in alls Eoort§n autosohsdefisF-
stelllngen. HierhiJ maken wli gebrulk Yan s{rn *puiUdroog'
cahlne en Slkkenlr autolakk*n" Alle kleuren rvordsn door
on* zelf gemaakt, Bij rup*reti'e gretio lacÍlÖutÖ on tslug-

gaaf van a{gon rlsico bli elgen echuld.

Van de Groenclub:

Terugblik op de_ groenexcursie van 2aterdag 17 juni, met als
gids Jan van Doorn. We hadden een goéde ópkomst met
voortreffelijk zomerweer. Met zo'n lg mensen startten we op
het Heveaveldje en onder leiding van Jan van Doorn ging het
richting Hunneschans. we kregen een indrul<wekkend-veïhaat
te horen, waarbijvan alles aan bod kwam. zeer educatief en op
een. boeiende wijze deed Jan voor ons een boekje over
aardrijkskunde open. De diverse opeenvorgende ilstiioen
verklaren het ontstaan van het Dunoplateau eÀ andere hóger
gelegen gebieden van Nijmegen tot Wageningen. Wie 

-de

eerste bewoners van de Hunneschans waren weten we niet
zeker. wellicht dat vanaf 800 hier al gehandeld werd in ijzer,dat werd venrrrerkt tot voorvyerpen. Een fËine
woongemeenschap zorgde voor handel en doorvoer.
Fascinerend om uitleg te krijgen van iemand die hier werkelijk
een grondige studie, maar bovenal zijn hobby van tredft
gemaakt. Onze wandeltocht zette zich voort tot onderaan de
Fonteinallee. Hier namen we een grondmonster en konden
live.rse aardlagen duidelijk zien. Was u weleens opgevallen,
dat het kwelwater van 't stroompje langs de FonteinatËé nier en
daar oranje is gekleurd? lk had het nog niet eerder gezien!
Zulke details maken een excursie dicht oil rruis zo interéssant.
Doet u de volgende keer ook mee?

Mark van Buuren

Het groen rond ons dorp

Al maanden lang zijn op het eiland in de Rijn vrachtwagens
heen en weer aan het rijden; tijd dus om met eén stel bewo-ners
een kijkje te nemen. Bij het vezamelpunt op het Heveaveld
bleek de belangstelling groot te zijn. op dè Hunnenschans
hadden we een mooi ovezicht over de chaos die op het eirand

2t



leek te heersen. Beneden bij de sluis stonden nog enkele
dorpsgenoten ons op te wachten en gezamenlijk konden we
meteen een video-animatie zien over de aanleg en de
grootschalige effecten van deze stuw. De zoetwatervooziening
in het lJsselmeer wordt o.a. door deze stuw geregeld.

Daarna volgde een wandeling over het eiland en onder de Rijn

door; daar konden we de mechanieken zien van de vizier-
schuiven en hadden we een mooi uitzicht over de Betuwe.
Terug bij de bouwketen konden we gedetailleerde informatie
krijgen over de werkzaamheden. Vooral de vistrap kreeg ruime
belangstelling. We zijn dan ook benieuwd of alles uiteindelijk zal
gaan werken en we kijken al uit naar de officiële opening; we
houden U op de hoogte.

Een ander project dat zich binnen Heveadorp afspeelt is de

broedgelegenheid van giezwaluwen. ln het voorjaar ziin er,
verspreid, een tiental nestkasten opgehangen. Op
Koninginnedag zou de eerste zwaluw aan moeten komen maar
helaas, de eigenaren hadden na twee weken allemaal
nekklachten van het omhoog kijken. De zwaluwen vlogen wel

door ons dorp maar hadden geen behoefte aan de nieuwe
optrekjes. De oude plaatsjes onder de dakgoten werden wel
bezocht, zodat we ons moeten afuragen of de plaatsen wel
goed gekozen zijn, we zullen eens contact opnemen met de

land elijke giezwaluwveren iging.

Tenslotte een bericht over de Valkeniersbossen. De bomen op

de helling langs de Veerweg hebben namelijk forse afmetingen
bereikt en het kronendak is erg gesloten. Hierdoor is er op veel
plaatsen nauwelijks onderbegroeiing aanwezig. En juist die

onderbegroeiing is belangrijk om een goede doorworteling van

de helling te krijgen, zodat erosie en uitspoeling door water
geen kans krijgen.

Om de begroeiing van de helling te bevorderen zal overgegaan
worden op 'hakhoutcultuur', zoals ook bij de Duno en de
Hunnenschans is gedaan. Alleen door deze vorm van beheer

tog te passen kan voorkomen worden dat de grond van de
helling op de Veerweg terechtkomt.

Peter van Ham

Programma voor 200í

De leden van.de groenclub hebben een voorlopig programma
gemaakt voor hetjaar 2001
Hieronder vindt u de volgende activiteiten.

Januari Ganzentocht.
Februari Presentatie van de groenclub met een gastspreker of

een dialezing over stinzeplanten.
Zwerfuuil opruimen in het dorp.

Mei Kínderactiviteit voor moederdag.
Wandeling landgoed Leusveld.

Augustus Vleermuizen.
Oktober Paddestoelentocht.

wanneer de activiteit precies plaats vindt krijgt u te horen vÍa
de persoonlijke uitnodiging die twee weken voor aanvang van
de activiteit.bij U in de brievenbus zat liggen. Wíj rekenèn op
een positieve belangstelling en maken er een geslaagd actief
Jaar van.
Voor vragen kunt U altijd bij ons terecht.

De Groenclub



Bijzonder oud streekverhaal

De lange winteravonden komen er weer aan, en ondat lang,

heel lang geleden geen radio of TV bestond, vertelden mensen

elkaar al dan niet waar-gebeurde verhalen. Dit gebeurde

meestal op zaterdagavond, als de werkweek erop zat en je in 't
donker toch niets meer kon doen.

Nou ben ik nog lang geen 100, maar toch heb ik volgend
verhaal ook van horen zeggen, en als geboren Oosterbeeker
sprak het mij ook aan natuurlijk.

Als je van de 'Westerbouwingbult' naar Oosterbeek gaat, heb
je, na 't fantastische uitzicht over de velden bU de van

Borsselenweg, aan je rechterkant tegenover het bos het

voormalige boerderijtje 'de Witte Poort'. Deze boerderij is

gebouwd schuin tegenover waar eerst de oorspronkelijke,
grotere boerderij 'de Witte Poort' heeft gestaan, ongeveer waar
nu de woning staat van Jhr. Beelaerts van Blokland. De

toegang naar de Witte Poort was, je raadt het al, een witte
poort.

Het was bij deze poort dat vanaf de 17de eeuw regelmatig een
vrouwelijke geest werd waargenomen. Lang en mager en met
een witte sluier. Volgens overlevering was het de geest van de

Groningse Jonkvrouw Aleid van Adela. Deze dame moest van
haar voogd trouwen met één van zijn neven en dat zag ze

helemaal niet zitten. Z\ had haar zinnen gezet op een Friese
jonkheer, Tjaard van Andringa, die dan ook duidelijk gevallen

was voor de charmes en de zinnen van Aleid. Nu was Tjaard
eveneens officier bij een of andere paardenafdeling van een

leger dat zich rond 1672 bezighield met het uitvechten van een

ruzie tussen adelijke autoriteiten hier in de omgeving. Aleid
ontsnapte uit de burcht van haar voogd en verborg zich bij een
vriend van haar overleden vader. Deze vriend woonde in de
Witte Poort. Tjaard bezocht haar daar regelmatig.

Op zekere avond nam zij afscheid van hem met een onprettig
voorgevoel. Heel lang stond ze hem na te k'rjken b'rj de'poortl
Haar voorgevoel had haar niet bedrogen, wlnt na een paar
dagen kreeg ze bericht dat hij gesneuvérd was. Daarna kwijnde
ze weg. Zo at ze niet meer, dronk ze niet meer en was
nauwelijks aanspreekbaar. Ze dwaalde maar rond in de
omgeving van de \Mtte poort. Zelfs toen ze overleden was,
bleef haar geest daar ronddwalen. wachtend, en altijd wuivend
met haar witte sluier.

Dick Kelderman



Squidgy chocolate log

en dan nu eindelijk de winnende taart van

het dorpsfeest, een 'zompige' chocolade
boomstam:

cake: 
ïfJïï."*ïl (= zeerrijne) suiker 

ffi
50 g cacaoPoeder

vulling 225 g Pure chocolade
2 eetlePels water
2 grote eíeren
225 ml double cream (of slagroom of klopvast)

oventemperatuur: 180'C (gasstand 4)

verder benodigd: bakblik van 29 x 18 cm en bakpapier

chocoladevulling:
Chocolade in stukjes breken en met het water au bain marie

smelten. Het mengsel mooi glad roeren met een houten lepel.

De eieren splitsen en de dooiers roeren tot een luchtig geheel

en daarna vermengen met de wat afgekoelde chocolademix.

Het geheel vervolgens verder koelen. De eiwitten st'tjfslaan en

vooÈichtig met houten lepel door het chocolademengsel

scheppen. Het geheel afdekken en een uur in de koelkast
zetten.

deeg:
De èieren splitsen en de dooiers in een schaal kloppen tot het
mengsel wat indikt. De suiker lepel voor lepel toevoegen en

bl'rjven mixen tot een soepel ('nice and smooth') mengsel.

Daarna de cacao toevoegen. De eiwitten stijfslaan en

voozichtig door het mengsel roeren.

Het blik bekleden met het bakpapier en het deeg midden in een

voorverwarmde oven zo'n 20-25 minuten bakken, totdat het

bubbelig is. Buiten de oven zakt het weer in, maar dat is geen

probleem.

Een theedoek bestrooien met poedersuiker (royaal). Het gebak
omkeren op de theedoek en het papier voorzichtig venvijderen.
De chocoladevulling erop uitstrijken en daar bovenop weer de
stijfgeslagen room. Ten slotte de lap overdwars oprollen met de
naden onder.
Veel plezier en eet smakelijk,

Monique Lenferink

Nieuwkomers
Sinds 3 weken wonen Bart en ik (Sylvia) aan de Noorderlaan in
Heveadorp. Na enige weken van klussen is de rust een beetje
teruggekeerd en waar kan je beter tot rust komen dan hier in
Heveadorp.

Tot voor kort woonden we nog in Arnhem en waren we
helemaal niet van plan te verhuizen. Dat wij in Heveadorp
terecht zijn gekomen is toeval. Wij kenden het alleen van naam,
maar waren altijd wel nieuwsgierig naar dit dorp. Na een
bezoekje aan de dierentuin in Rhenen is Bart eens een kijkje
gaan nemen, en nu, een paar maanden later, wonen we hier
ineens. Heel onverwacht, maar we vinden het fastastisch!

Klein berichtje
voor de hondenbezitters uit Heveadorp die meegeholpen
hebben om de fotocollage van (bijna) alle viervoeters te
realiseren voor de 10-jarige'Lady' en haar baasjes.
Héél hartelijk dank voor alle leuke foto,s. Voor de honden-
bezitters die niet benaderd zijn, onze excuses, wij kennen vele,
maar niet alle honden.

Nan Op de Dijk en Diana Me'rjer
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'Het begon met een baby-heggemus'

De negenjarige Thijs Hendriks heeft sinds vorig jaar zijn hart
verloren aan de Stichting Faunaopvang De Valleizoom. Nadat
hij een gewond heggemusje en later een eveneens zielige duif
naar het opvangcentrum aan de Hogekampseweg in Renkum
had gebracht, besloot hij geld in te gaan zamelen. Misschien is
hij al eens b'rj u aan de deur geweest voor een Heitje voor een
Karweitje, en u heeft vast ook wel vorige winter een vogeltaartje
bij hem gekocht. Deze winter wil hij graag weer geld inzamelen
voor zieke dieren, en hij wordt daarbij geholpen door zijn
vrienden Paul de Zwart en Koen Lenselink. U kunt dus
wederom een heerlijke vogeltraktatie bestellen !

De taartjes worden gemaakt van plantaardig vet en gemengd
vogelzaad en versierd met zonnepitten en pinda's. De kleine
taartjes kosten f 2,50, de iets grotere f 3,-. Voor beide taartjes
betaalt u slechts f 5,-. Als u uw schriftelijke bestelling, onder
vermelding van naam en adres, in de brievenbus op
Schefferlaan 48 deponeert, krijgt u de taartjes zo spoedig
mogelijk thuisbezorgd.

N.B. deze actie wordt wederom gesponsord door Hebedo
Dierenspeci aalzaak aan de Benedendo rpseweg te Oosterbeek
en Super de Boer te Doorwerth.

Thijs Hendriks
Schefferlaan 48 - tel. 334 1 1 18
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De kiekjestrommel

Fabrlekspijp gezien vanaf het Drielse Veer, eind T0erJaràn.

zuÈmlre Egarxiïan Èe,eaoorp -r"tËdrt a; b";;;ffi
monumentale transÍormatorhuisjes welke Heveadorp rijk was. Ten tijde ran oÀ."ióto
stond de fabriek reeds leeg.
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HD: Niet verhuizen

Het zal de meeste mensen onwaarschunrijk in de oren krínken,
maar.ik.be-n dor op verhuizen. Het is e-en'erferi;re aanoóàning,
míjn hele famitie heeft deze afrvijking. Míjn ecirtgenóoi 

-r,"0 
iLvrij .gemakkelijk bes.met .en hÍ votgt imil hËrin g"ir[kig

moeiteloos. Niets vinden wij reuker, daÀ na een paar iiar onze
spullen op te pakken en in een schoon en pas opgeknapt huis
te trekken Een biikomend voordeer is, dat 1à nooit'veer àmmer
bewaa.rt. De sterreger is, spu[en die twee kéer zijn m"èreinuiso
en niet gebruikt, die. moeten verdwijnen. Maar aàngezien wii in
ons huidige huís toch ar negen jaar wonen, topen w-ij tegàn vLor
ons. nieu-we e.rvaringen op. De eerste vreemde ervàrirlg ís, àat
wij. beseffen dat wij níet eens wiilen verhuizen. Niet ,àrï"d" àrhet werk, maar omdat wij ons geen mooiere plek Xuinen
wensen. Dus niet verhuizen.

Maar er moesten wer drastische krussen uitgevoerd worden,
zoals schilderen en witten. Mijn man heeft nelen par gebàén
zelf de luile1bogl geschílderd, maar is daar nog steeds iiet van
hersteld. Gelukkig konden wij de hand op een goede schirder
leggen en dat was al een klus op zich. Van hem-teerOen wi; OL
gevleugelde woorden: ,Jij moet doen waar jij goed in Oent e'n je
laat mij doen waar ik goed in ben'. En hij wàs goed en ondanks
het feit dat de hond een keer naar hem gehapt-heeft, i"rinU i,
de wintermaanden ook nog terug voor hét binnenwerk.

De volgende projecten verliepen helaas iets minder
voorspoedig. Aangezien er een nieuwe vtoer op de hele
benedenverdig.qing geregd zou worden en aile sóurràn àruit
moesten (het lukt toch wer erg veet op verhuizen), besroten weom ook meteen de al lang gewenste open hàard te laten
bouwen. Van dat laatste venvaóhtten wij dà meeste i*p,ïr,
dat moest als eerste gebeuren. rk he'b heraas zer dà'fo,t
gemaakt.om..te zeggen, dat ze niet voozichtig met de vloÀr
hoefden. te zijn en dat heb ik geweten ook. rk oën oagen bezig
geweest om de klodders cement en kalk te verwijderól En he-t



moment dat ze mij naar boven riepen, omdat er vijf leidingen
liepen op de plaats waaÍ ze moesten boren, was ook
onvergetelijk. 'ls uw man handig?', vroeg een grappenmaker.
Uiteindelijk hoefde er maar één stroomgroep doorgeknipt te
worden en gelukkig bestaan er elektriciëns om draden weer te
verbinden (de stelregel van de schilder!). Om een heel lang
verhaal kort te maken, de nieuwe plavuizen liggen al
gedeeltelijk los, de plinten op de parketvloer moeten nog
vastgezet worden, de nieuwe gordijnen zijn niet gelijk, de
lampenkappen hadden de verkeerde kleur en werklui komen
nooit op de afgesproken dag en tijd, maar het resultaat is
geweldig. Wij voelen ons moe maar voldaan, het is bijna alsof
we verhuisd zijn!

Karin Koppeschaar
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Van de activiteitencomm iss ie

De voor 24 september geplande fietstocht is helaas niet
doorgegaan, omdat we maar enkele aanmeldingen kregen. Het
bowlingfeest voor de jeugd van Heveadorp was daarentegen
wel geslaagd! Met 23 kinderen werd er op zondag 2g oktober
gebowld. Er waren voldoende ouders aanwezig voor het
vervoer naar de bowlingbaan. Velen bleven gezellig wat praten
en drinken tijdens deze middag, zodat dit evenement voor
zoweljong als oud weer een succes werd.

De kinderen van Heveadorp mogen net als vorig jaar op 1

december tussen 16.00 en 17.00 uur hun schoen komen zetten
in de Valkenier en deze op 2 december tussen 10.00 en 11.00
uur weer afhalen. Voor de kinderen van Heveadorp wordt
verder in de kerstperiode een kleurwedstrijd georganiseerd. De
kleurplaat wordt afgeleverd met de kerstattentie.

De níeuwjaarsreceptie wordt gehouden op zaterdag 6 januari
van í5.00 tot 17.30. De plaats is zoals vanouds de Valkenier
en ook dit jaar kunnen creatieve Heveanen daar hun werk
tentoonstellen. Tijdens de receptie zullen de prijswinnaars van
de kleunredstrijd bekend gemaakt worden.

We hebben van diverse mensen gehoord dat leden van de
vereniging het op prÍjs zouden stellen, dat hun kleinkinderen
ook deel kunnen nemen aan de diverse jeugdactiviteiten, zoals
paaseieren zoeken of schoentje zetten. Dít Ís mogelijk wanneer
u uw kleinkind(eren) als gezinslid aanmeldt bU de
bewonersvereniging. Neemt u in dat geval contact op met T.
Koning, Huis terAa 4, tel. 334 1193.

Nell Nijdeken



De klok van Driel

Op zondagmorgen om g uur hoor ik vaak de klokken van Driel
luiden. Dan moet ik denken aan het volgende verhaal:

Toen men de oude Roomsche kerk te Driel in den
Hervormingstijd van beelden en altaar ging berooven,
verscheen er plotseling een grijs man in geestelijk gewaad _
het leek wel de gewezen pastoor - bij de kerkdeur in treurig,
zoekende houding. Hij poogde, na eenige weifeling, de nolg
overgebleven reliquieën mee te voeren. Toen hem dat niei
lukte, sprak hij een vloek uit over de kerkklok en over het
wijwatervat en voorspelde, dat de duivel die zou halen.

Toen het Kersttijd werd, hoorde men te middernacht een
gonzend geluid. De duivel kwam de kerkklok werkelijk halen. Hij
voerde haar over den Rijn en begroef haar aan den voet van de
DUNO-hoogte bij het Gat van Droagen. ln Kerstnachten kan
men haar daar, onder den berg nog horen luiden. Wat het
wijwatervat betreft, ook dat werd weggerukt, maar de helft
ervan bleef in den muur zitten. Men spijkerde er later planken
overheen.

Dit verhaal las ik in ln 't Geldersche ,,Rijnland rondom de
Doorwerth, Geschiedenrssen en Legenden van den Zuid-
veluwerand door Jan L. de Boer.

Nico van Schaik

;6 Srrmen letren isdelen. V!4ruh I

'!^ )*o* ,, van het Humanistisctr ve*ora. A
ïet. (020) 521 W N vvvwu.human.nt/gelderslvailei

Vogelvoederflcs.

9,lij hebben eerz vogelvoederfles gemaakt voor de
vogeltj es in de winter. Dit gebeurd.e op
zaterdag op 25 november bij tan. Van Buuren, Er
waren 72 kinderen. On 10.30 uur begonnen we met
planken schuren.
Daarna moesten we Tatjes zagen. Toen dit af was
kregen we Timonade en koek. pappa,s en mama,s
kregen koffie en koek. Na de pauze mochten we
a77es aan elkaar Ëimmeren. pet,er van Ham hielp
ong met de schroefjes.
A7s Taatste vuTden we enze flesje met
vogeTzaad. g{e hebben ons best ged.aan en vonden
heË l.euk.
Dank je we7 groencTub,

Rodney en Max BoTtze , 6 en 3 jaar.

,

JI
Í

35

rl it I



-Willemsptein 
4l

*- Postbus t l0S

7*-tel: 0ZG-44S"|ZSt
-*-* fax: 026-4d56089

:*
Tf§,;a
sO
ëQ
Pf§Eq

Ét
c;Í9:
íi:a:ítxrc
§sË§i:§Ëi$
Í8er;^T:'Eàà

ào
o

eË
vo38
.e§
TE
Ër

rPoÖ

():3

§itÈ§sÈ\l\rÈ:i .-

EË+"
i s"ti
E §gs
E3 ! "E o3 -
§§ïË

§*. r
c*§r&x d c

§Ë§ï Ë

;;s;§** i Ë *;g:§s
Ëc'ï€
-9ric

E§}!;
iir §r

-J
J8
í§

*.fL-
-J
EJ

-oor

.§
mt:

-JF*
*.,

o
N
{-,o
§

C.q
ar-
N
o
B

Autorijschool
,fON VISSER

Schefferlaan 12
Heveadorp

Tel: 026 - 3341685

* gratis proefles!!

*frtiiffi,*tt vAN UER'

G*-W-d
,tochie Í:F,m[ 

r',.Í xrLroronM

n§ftpe MTPHISI0V

l.t.l.Vqlc

fildcol ppmor{ru l0-t2 tcl. líIll20

DOORTUERTH
§óoenmakeii+ackets b€ Bpann€n-schaatson.

Palkeren rcor de dour - maandago geulolen.


