'*lEYÉk,,uu
eslpjs'|r:

oplage 400 stuk$

nr. 63

5 maart 2001

EedceÉe:

Zuiderhatr I l, 6865 VK Heveadorp

d§lm

Hotel
,DFIEIJERO(}RD"

* Het hrrtel waar rnëvrcllt\l, zich
,,UlT,,
en msnssr zich ,,ïHUlso' voslt
* ldeaal v<rrrr
receptle an feestelijke maaltifd
Gr;raÍ v;.rrr Rechlër{}n\&e0 12

{N$-iit.ïtion, einclpunl lirn 1, A. var}rl$ïstraiàt)
6S61 BFI Oostortreek
'ïè,1.
{0?{i) 333 131 6§

Ramon Berlauwt
Harteoweg 8

Beste Heveanen,
(3342031)

Peter Boltze

Ir. Munterlaan 44
Karin Koppeschaar

(3343007)

Noorderlaan l7
Dick Kelderman
Ir, Munterlaan 35
Anoeke Leelhouts
Zuiderlaan ll
Cobi v.d. Moleo
Noorderlaan 2

(3337338)

Nu

(3340616)

vroege

(3336922)

ons dorp, wordt

redactieleden

irleveren. Aoonieme stukjes worden nict
geplÀstst. De redsctie behoudt zich het recht

voor ingezonden stukken waar nodi8 in te
korten. Niets uit deze uitgrve mag zonder
toestemming worden overgenomen.

Ajvcrter..lc§:
(026 - 3343007)

Peter Boltz€

Abontremeotetr:
l#oolt u buitetr Heveadorp eo wilt u ook

Hubo WillemseÍ,

't

Heveaartje ontvangeÍ dsn

zijr draryoor

de kosten rl7,50 per iaar. U kunt

zich

opgeven bij de redactie.

HeveAtr[tje stelt zich als doel de contacteo

tusseil de iowolcrs van Heverdorp
verslevigen en

m
Cardanuslaan 28
Tel. 026-3336571

Doorwerth
Fax 026-3336329

ir staÍd

te

te houden.
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't Heveratrtje verschijnt 5x per jaar en
*ordt bij alle inwoners van Heveadorp
gratis bezorgd.
Het volgende trummer (64) verschijnt eind
2001-

in

het
duidelijk tt.;d voor het
eerste Heveaantje van
dit jaar.

ln dit nummer vindt u
o.a. een artikel over de
historie van De Zalmen,
een oproep veilig om te
gaan met kinderen in de
auto, de kalender van de
activiteitencommissie en
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de

voorjaarsgroen

zich weer laat zien

(3336898)

fgpij kunt u bij elk van de

waarschijnl|k

laatste sneeuw van de
winter is gevallen en het

nog veel meer. we

hopen vurig dat de foto's
ditmaal niet zo donker
zullen worden afgedrukt,

zodat

u

niet

opnieuw

voor een raadsel komt te
staan.

Uw bijdrage (liefst op
schijfl is en blijft van
harte welkom. KopU voor
het volgende Heveaantje
dient op 26 aprll in ons
bezit te zijn.

Anneke Leenhouts

De DoorweÉhse Herberg...beter bekend onder de

Nieuws van de Bewonersve

naam 'De Zalmen'

Beste Heveanen,

De jaarwisseling ligt al weer een eind achter ons, op het
moment dat ik dit schrijf zijn verschillende Heveanen al op
wintersport (geweest). De jaaruvisseling is in Heveadorp rustig
verlopen. Er was het nodige vuuruverk en op straat hebben we
de gaande en komende vrouMman een goed 2001 toegewenst.
lk heb me laten vertellen dat de 21" eeuw nu echt begonnen is.
lk weet niet of de vuurwerkramp in Enschede invloed heeft
gehad op de hoeveelheid vuurwerk die hier ontstoken is. Wat ik
wel heb gezien is dat Jeroen Cornelisse en Nic Zinnemers op
nieuwjaarsmorgen heel wat rommel hebben opgeruimd die door
het ontsteken van vuunrverk door bewoners op straat was
achtergelaten. Naar verluid zijn er meer dan 10 zakken
overblijfselen door deze twee knapen bijeengeraapt. Als er
iemand een veer op z'n hoed krijgt voor een mooi en schoon
Heveadorp, dan zijn het deze kanjers!l Jongens, prima gedaan
hoorl!

lnmiddels zitten

we vlak voor de

jaarlijkse

algemene

ledenvergadering. Wanneer ik dit schrijf zijn de voorbereidingen
al bijna achter de rug en vindt de bijeenkomst over 3 dagen
plaats. lk hoop dat er veel belangstelling zal zijn. Niet alleen
voor de activiteiten van onze bewonersvereniging maar ook
voor de door de gemeente in gang gezette toekomstplannen. lk
ben benieuwd welk plan er als beste zal worden gepresenteerd.

Onlangs heeft de gemeentelijke veegmachine ons dorp weer
eens onder handen genomen en alles ligt er fris en schoon bij.
lk hoop dat alle Heveanen er aan mee willen werken om dit ook
zo te houden. Zo hopen we met z'n allen een mooie zomer
tegemoet te gaan.
Jaap Bunschoten

Lezers van ons dorpsblad zullen onderhand wel begrepen
hebben, dat schrijver dezes belangstelling heeft voor de
geschiedenis van onze streek. Als puber zwierf ik nogal eens
rond in de omgeving van het kasteel, toen nog de ruïne,
Doorwerth. Langs de Fonteinallee waren indertijd nog duidelijk
de plekken te zien van de bebouwing die daar tot 1944 stond.
Daarvan was nog éen pand over: een schuur of iets dergelijks
van de Zalmen, als woning bruikbaar gemaakt en als zodanig
benut tot in de jaren zestig. Er werden in mijn familie wel
verhalen verteld over de gastvrijheid en de gastronomische
kwaiiteiten van dit etablissement. Geleidelijk wilde ik meer
weten, wat geresulteerd heeft in dit stukje.
Uitgebreid historisch onderzoek van Oud Doonrverth laat ik
er wordt gefluisterd dat daar
momenteel twee mensen mee bezig zijn. De aanleiding tot dit
schrijfsel is eigenlijk het uithangbord aan de woning van de
heer C. Bouwman van de Munterlaan. Omdat de vaste
schrijvers in 't Heveaantje zich verplichten om hun produkten te
bezorgen bij de lezers, kom je wel eens in geprek met deze of
gene. Kees Bouwman, geen onbekende in dit dorp (denk aan
de oprichting en samenvoeging van de diverse dorpsverenigingen en medeoprichter van 't Heveaantje) heeft als
uithangbord 'De Kleine Zalmen' naast de deur. Hij is namelijk.
de kleinzoon van de laatste uitbaters van 'De Zalmen', de
familie van Spronsen.

graag aan anderen over;

Oké, terug in de tijd. Voordat De Zalmen deze naam kreeg, was
het'de herberg van Dorenweerd'. Hoe oud deze was heb ik niet

kunnen terugvinden, maar ze bestond al in 1673 en was toen

bekend als het Richterslogement van Eslinger. De familie
Eslinger had, als ik het goed begrepen heb, een boerderij in
Heelsum en de herberg enkele generaties in beheer. Eigenaren
waren de bewoners van het kasteel. Richterslogement betekent

in dit geval, dat hier lagere rechtspraak werd gedaan
belangrijke vergaderingen werden gehouden; b.v.

en

de

gemeentelijke administratie werd er bijgehouden tot 1912. De

heerlijkheid Doorwerth was zoals toen gebruikelijk tamelijk
autonoom, dus ook in de rechtspraak. Daarom stond er ook een
galg op de Noordberg, hoewel die meer een afschrikwekkende
functie dan een praktische had. Toch is hij wel eens gebruikt,
staat mij bij. Het leven was niet. zo erg dynamisch en de

inkomsten kwamen hoofdzakelijk van de lokale bevolking en
wat reizigers. Toen baron van Brakell eigenaar werd van de
heerlijkheid in de eerste helft van de 19" eeuw, probeerde hij
onder andere het oude logement nieuw leven in te blazen. De
zalmen in het familiewapen werden gebruikt voor de naam en
het uithangbord. Doordat een voorzichtig begin van toerisme
ontstond aan het einde van de 19u eeuw kon de herberg zich
goed handhaven. Schilders van o.a. Pictura Veluvensis,
schrijvers en fotograven waren verrukt over de omgeving en
ondernemers van horeca, vervoersbedrijven e.d. verenigden
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zich in een prille vorm van V.V.V.

DOOR.\YERTH.
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ln 1908 koopt de heer Scheffer (van de modelboerderij Huis ter
Aa) uiterwaarden en bos ter grootte van ongeveer 115 ha,
waaronder het toen leegstaande kasteel en enige bebouwing,
volgens de Oosterbeekse Courant van 25 april van dat jaar. Dit
ter uitbreiding en verbetering van zijn boerderij; het kasteel
werd doorverkocht aan generaal-majoor HoeÍer, die er na
restauratie een legermuseum in vestigde. De Zalmen werd
gerenoveerd en gemoderniseerd in 1912. Men adverteerde
naast de gebruikelijke aanprijzingen van eten en drinken en
overnachtingsmogelijkhede n ook met gelegenheid tot stalling
en onderhoud van auto en paard. Manager was W. Dijkstra, die
ook de Westerbouwing onder zijn beheer had. Voor zover ik

weet was hU geen eigenaar van beide
Familienamen van bewoners, die wel achter

uitspanningen.
het

de tap en

a

fornuis stonden, zijn o.a. Teunissen, Remmerde en de eerder
genoemde van Spronsen. De laatsten kwamen uit het Wesfland
en hadden hier een goede naam als vioolkweker. Opa van
Spronsen verkocht die onder andere op de markt in Arnhem,,
had als enig vervoermiddel een fiets en was volgens
overlevering wel eens wat langer ondenueg dan strikt
noodzakelijk, om onder het bewind van moeder de vrouw uit te
zijn (waarom hoor je dat zo vaak?). Tijdens de hoge waterstand
van het beruchte jaar 1926 had ook de Zalmen overlast; het
water stond tot in de gelagkamer en dus ook in de regionaal
geroemde wijnkelder. Om de bekendheid van deze herberg aan
te geven, voeg ik een stukje toe van Johan Wesselink, bekend
Oosterbeeks journalist en kunstcriticus. Uiteindelijk is de gehele
bebouwing aan de Fonteinallee verloren gegaan door de
gevechtshandelingen van 1944 en de daaropvolge nde
evacuatieperiode. Eigenlijk een dorpsgemeenschapje, want er
was naast de boerenbedrijvigheid ook een enkele winkel, de
Zalmen, het kasteel en de veldwachter boven aan de Holleweg.
Voor het geestelijk welzijn moest men echter 'helemaal' naar
Heelsum, wat ook bij de heerlijkheid hoorde. De Íamilie van
Spronsen had na de oorlog met gemeentehulp wel opnieuw
kunnen beginnen in de Zalmen, maar zag dat waarschijnlijk
vanwege hun leeftijd niet meer zitten. Toen werden de
restanten van hun bedrijf ook opgeruimd. Nu is er alleen nog
een vlakke plek onderaan de Holleweg met relatief jonge
bomen en hier en daar een oude baksteen. Maar een mooiere
plek voor een eenvoudig restaurant is in deze omgeving
nauwelijks denkbaar.
Dick Kelderman
Bronnen:
E. Deemoed, Van een groene zoom....
A.v.d. Bunt, Dorenweerd, van heerlijkheid tot dorp
G. Maassen, gemeentearchief
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OOSTEIÈBIIEK
hebt evenals in Wolfheze celr vl§_
s'el eens van die rlagen,
<Iat jc lljk oponthoud als zU hu-n stu_
$u..t3l
.paperassen, tie 5o gó- dies van bossen, van ktrstecl
lnaKsnalve
maar.irr een ta ge- of de uiter-waarden
gooid hrrd, eindoUjk eens gaat toetsje rvilden gevennog een
en een
oÍ,rtutrren.
extla toets aan
vermoeicle
Zo w-as er bijna in de pnrlte- geest. Want dehun
herherg
mand terecht gekomen een te- was verltraal.d omoude
zijn wijnkclI(ening, dle Xeno Miinnlnghoff der.
eens maekto van tle eeuwenWie hebben er niet na de
o-ude herberg ,,f)e Zalnten", nn_ vermoeidireid
in hu.n inspiral.ie
bij hot kasteel Doorwcrth.
weer nieuwe hracht gevonden
Illiin opruinringswoerlc was en nieule inspiratie. De Mafureerrs verdwenen bii het zlen rissen, Mauve, Biklers,
De
van deze
-ver[feelde tekenlng on Bock, Van IngeD lvleirlers Arps
en 'n reeks
heel«len vcrschónerr Vaa,r'zou Morel, Marl<us,
b[ina ín clrronologische volgor. Stegerlan; Danl<meijer, Gert
lrisdeschicr Jan Toorop ook nog.,En
rle tekena.ar van de Zalrrren,
Daar', reed eens voorbij de Xcno Miinninghoff.
_
Zalmen op weg naar ,t kasteel
En hort na. deze tel(clring
koning Willem Itr met ztjn ging de Zàlmen in vla.mrnen
op
vriend de schilder Johannós en werd hct kasteel een ruïne.
Wírna.rdus Bilders, die in de De oorlog strcrelr f el irver
do
Laltnerd voor de koninR de sol- Veluwe-zoom.
zondag t7
datenliedjes zong uii de 10_ septernl:er 1944Op
hcb lt< Ae Zatdaagse veldtocht.
men voor het la.àtsl- gezien met
In de donkere nachten, wercl zijn uithangbor,cl
n.rct de 2 zalme ooh eens velteld, reed dc nien, zijn l<a,stje rnet
aarrl<onrliIreer van de Doorwerth nog gingcn, ziju pair.r.rlcl.r.og.
zUn aneven de Zalmen binnen rnet tieke tapl<ast binncn.
een lantaarntje aan ziin hoed
Die zrrndag §'0s (le luchl r,ol
onr clc takl<en van de bomen
De Engclsen lvaren
te zim. Want hij kwanr uit de Efelaas.
gelzrnd, palachuten zag ili in de
Ar'nhemse Societeit en dan was verte uit dc ltla.uwe
l.lel-ncl zlvehet oppassen op die laxge iveg. ven. De oorlog bzrr.stte
uit over
rle Velrru,c. Een laa.tst vaanvel
Hendrik Alexa,nder van tn_ aan de Zalmen en de wijnkelgen, op weg naar zijn oom in der.
Oosterbeek, helelnaal uit RenTocrr il< tlluis kwant, watcn
I(um_ met zljn schiklerskist ge- dc ruitcrr l(ir.lx)t
ctr rliclrl
rvandeld, deed toch nog cven huis lag, een lxrelcnzoonbii het
doocl
de Zalmen aan voor een hart- op ziiD akker.
versterking op de b,6 kilometel'
die hfl nog te lopen had. Hij
Zo'n vetgeelde tcliening, o1:
hleeÍ er ook wel eens hangerï de
.rand van cle prullennrand,
onr een l<oetje te schildercn rvelke
lrerirrncringen riep ze op,
bij de kasteelgracht De Zalmen vee) mcel dan ill bier sclre{.stà.
rvas een echte pleisterplaats I} bcn rriet vcr.tlcr eegaun iitct
en vooral de kulstschilders oe ol)ruurllltg van l)ilpc|ilssen.
vonden er op hun zwerftochtetl
JOHAN WESSELINIi.
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Het zalje kind maar wezen
Beste ouders, oppassen, opa en oma's en al die anderen,

Dagelijks zijn er veel kinderen op weg naar school, huis, een

partijtje... Steeds meer worden kinderen met de auto naar
school gebracht c.q. opgehaald. De redenen hiervoor zijn vaak
uiteenlopend.

Het huidige verkeersbeeld verschilt enorm met

het

u als klein kind naar. school ging. ln het
algemeen kan men stellen dat de verkeersdrukte is

verkeersbeeld toen

toegenomen. Het valt mij als ouder op dat kinderen vaak op
een onveilige manier in de auto worden vervoerd. Als ze nog
baby zijn, dan worden ze netjes in een autostoeltje gezet. Als
ze wat groter zijn, kost het vaak wat meer moeite om ze in het
stoeltje vast te zetten. Het'feest' begint pas echt als ze een jaar
oÍ acht zijn, dan willen ze helemaal niet meer. Vaak wordt de
strijd opgegeven en mogen de kinderen los achterin of erger,
voorin. Met als gevolg dat ze de kans lopen op ernstig lestel, of
erger. Vaak is het voor bestuurders onduidelijk wat nu wel en
niet toegestaan is.
De wet schrijft het volgende voor:

Kinderen

3-jaar

Voor kwaliteitswijnen in elke prijsklasse hoeft u de deur niet meer uit.
Wij bezorgen gralis in Heveadorp.
Natuurlijk bent u ook van harte welkom in onze winkel, waar u op zaterdag altijd iets
kunt proeven. Op verzoek houden wij u tevens op de hoogte van de speciale
aanbiedingen met onze maandelijkse mailing.

Henri Bloem's Wijnkoperij - Amsterdamseweg

126

Tel.026-4455220 Fax026-44

-

6814GJ ARNHEM

55 085

jongerdan Kinderen vaLS tot

voofln:

zitie* verolicht

AshteÍin:

zitje verplicht

12 iaar*

zitje verplicht

indien zitje verplicht indien
aanwezio
lndien geen zitje gordel verplicht indien geen
qordeldraaqplicht.
aanweziq
aanwezig
*kleiner dan 1 50 meter
*hiermee wordt
bedoeld een kinderstoeltje of een zitverhoger
aanweziq

Toelichting: Voorin:

Een goedgekeurd kinderbeveiligingsmiddel is altijd verplicht. Er
is echter een uitzondering: wanneer een kind jonger dan 12 jaar
is en langer dan 1,50 meter, dan mag het voorin plaatsnemen
en moet dan net als iedereen de autogordel dragen.
Verder dient men er rekening mee te houden of er een airbag

aan de bijrijderskant aanwezig is. Als het kind tegen de
rijrichting in wordt vervoerd, wat vaak het geval is bij het
zogenaamde babyzitje, dan is het raadzaam om het kind
achterin te vervoeren. Bij een aanrijding kan de airbag namelijk
het kinderstoeltje tegen de rugleuning drukken, met alle nare
gevolgen vandien.

Achterin:
Van 0 tot 3 jaar is een kinderbeveiligin gsmiddel verplicht, Mien
aalwezig. Een grote tekortkoming als men bedenkt dat het kind
achterin dus los vervoerd mag worden indien er geen
kinderbeveiligíngsmiddel aanwezig is. Het kind wordt op deze
wijze tot een geleid projectiel gebombardeerd. Het advies is om

voor kinderen van 0-3 jaar achterin ook een

Ten slotte de praktijk:

Bestuurster van een personenauto zag het verkeerslicht op
oranje springen en stopte. Een achter haar rijdende
vrachtwagen zag het te laat en reed tegen de achterzijde van

de personenauto. Achterin de personenauto zat een vijftal
kinderen Íussen de twee en acht jaar. Allemaal in de gordels en
sÍoe/Í7es. Achterzijde

van de auto helemaal plat. Kinderen

fussen het glas , dikke tranen maar allemaal nog in orde. Had

allemaal veel slechter kunnen aflopen. Het zal

je kind

maar

wezen.
Peter Boltze
Bron: 3 y.o. en Autoweek

Baby bulletin

kinder-

beveiligin gsmiddel te gebruiken.

Voor kinderen van 3 tot 12 jaar is een zitje verplicht, indien
aanwezig. Anders is de autogordel verplicht. Het advies is dan
om de autogordel als heupgordel te gebruiken. De autogordel is
namelijk afgestemd op het lichaam van een volwassene. Een
kind heeft een relatief zwaar, groot hoofd ten opzichte van de
rest van het lichaam. Bij een aanrijding kan onjuist gebruik van
de autogordel ook letsel veroorzaken.
Alles op een rij:
o Laat kinderen op een veilige plaats in- of uitstappen!
o Gebruik de autogordels of kinderbeveiligingsmiddelen !
o Vervoer niet meer kinderen dan erzitplaatsen.zijn!
o Vervoer kinderen bij voorkeur achterin!
Maak gebruik van de meestal aanwezige kinderslotenl
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Tamme kastanjes
Mijn hele leven ben ik gefascineerd door de natuur om ons
heen. Als kind had ik in Heveadorp een ideale jeugd met al mijn
vriendjes. De Duno was tot ons territorium verklaard en we
kenden elk paadje in de bossen rond ons dorp. Reeds op mijn
3" jaar mocht ik met mijn veel oudere broer mee tamme
kastanjes zoeken. Tot op de dag van vandaag sla ik geen
enkele herfst over zonder dat ik kastanjes heb gezocht. lk
probeer mijn kleinzoon ook zover te krijgen maar die heeft het
na 2 kastanjes wel weer gezien en wil naar een glijbaan. Mijn
liefde voor tamme kastanjes gaat zelfs zo ver dat ik een bos
geen bos vind als er geen tamme kastanjebomen staan. lk heb
er in 1995 zelfs een op mijn verjaardag gekregen en deze staat
nu in de voortuin en geeft mij elk jaar welgeteld 2 vruchten.

Hoewel de vruchten van de tamme kastanje erg veel lijken op
die van de paardekastanje, zijn deze beide soorten toch geen
familie van elkaar. De vruchten van de tamme kastanje zijn
kleiner dan die van de paardekastanje; als ze rijp zijn zln ze
glanzend bruin en worden ze omsloten door een wel zeer
stekelige groene bolster. De vruchten zijn eetbaar (die van de
paardekastanje NIETI) en worden in de herfst veel verzameld.
We hebben er al van alles van gemaakt: puree, kastanje-ijs,
gefrituurde kastanjes, gepofte kastanjes etc. Vroeger gingen ze
in de aslade van onze kolenkachel maar dat lijkt wel weer heell

Tamme kastanjes bloeien in juni/juli, als de bomen al volledig in

blad staan, met lange geelgroene katten. (dit gaat preéies

andersom bij de populier, waar eerst de katjes en daarna de
bladeren verschijnen). De onderste bloempjes van de bloeiwijze

zijn vrouwelijk en leveren de vruchten; de bovenste

ln de winter, als de bomen kaal zijn, zijn tamme kastanjes vaak
te herkennen aan hun stam. Vaakzit er een draai in alsof de
boom zich al groeiend een slag heeft gedraaid. ln onze
'gemeente zijn in oude, grote tuinen en in parken veel
tamme
kastanjes aangeplant, soms al honderden jaren geleden.

Ook in de bossen bij de Duno en op de Duno zelf staan tamme
kastanjebomen, al zijn deze exemplaren nog geen honderd jaar
oud. Met wat intensief speuniverk zult u ze gemakkelijk allemaal
kunnen vinden. Denk er wel om dat je, als je buiten de paden in
het bos betrapt wordt door de boswachter, hij dit niet leuk vindt
en er misschien wel een boete aan waagt.
Ramon Berlauwt
Bron: Bomen van de 5 dorpen

lang geleden.

De tamme kastanje is inheems in Zuid-Europa, de Kaukasus,,
Klein-Azie en langs de noordkust van Afrika. Hij wordt in die
landen ook vaak aangeplant om zijn vruchten. ln Frankrijk wordt
er een soort jam van gemaakt. De boom is heel gemakkelijk te
herkennen aan zijn bladeren. Deze ztln vrij groot, enkelvoudig,
langwerpig met een toegespitste top. De bladrand is opvallend

regelmatig getand; elke bladnerf eindigt in een 'hulstachtig'
puntje.

zijn

mannelijk en vallen tenslotte af.

[],?t4/n4í

Wf.ry'

Wilgen knotten
Sinds een .paar jaar worden elke winter de wilgen langs de
Veenrueg geknot. Dit is nodig omdat deze bomen niet sterk zijn
en door de inwendige rottingen snel afbreken. Daarom is het
zaak dat de kruin niet te groot wordt en bij een flinke wind zal
afbreken.

Begin Februari waren de laatste wilgen aan de beurt en met
een sneeuwlaag van 5 cm was het heerlijk om hoog in de
bomen te zagen en van het uitzicht te genieten. Samen met het
IVN (die voor de materialen zorgde) en een groep jongelui die
een werkweekend hadden, hebben we met enkele Heveanen
geholpen om alles naar beneden te krijgen en in containers te
proppen. Het snoeihout wordt namelijk in de dierentuin aan
verschillende beesten gevoerd. Zo sneed het mes dus aan
meerdere kanten: mooie gezonde bomen, gezonde mensen en
gezonde dieren. Nu is het dus zaak om de wilgen kort te
houden en dat willen we doen in een cyclus van drie jaar. Als U
volgende winter dus wilt helpen dan blijft het uitenrvaardenlandschap behouden.
namens de Groenclub,
Peter van Ham
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§ienbestrating
Gazon onderhoud
Tuinaanleg en snderhoud
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Snoeien en vellen van bomen
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V.O.F. VERHOLT
HOUTBLOKKEN
voor open haard

Gevonden:

op 2de Kerstdag

op
de Duno, een houten
slee.
Ada van Heest,
tel. 333 72 51

ofkachel
HOOI en STRO
CONSUMPTIE
AARDAPPELEN
diverse soorten
ook voor opslag

Jhr. Nedermeijer van Rosenthalweg
Oosterbeek Tel. 026 - 3334448

Doorwerth I Oosterbeek 026-33331 g4
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lraanse kotelet:
voor 4 personen:
10 aardappelen ( ongeveer 1%kg)
1 ui (groot) + 1 ui voor de garnering

lzkg

rundergehakt

1 theelepe kerriepoeder
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zout en peper naar smaak
2 eíeren
1 eetlepel bloem
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Ullij zijn gespacialiseerd in alle soorteil autr>schedeher-

stelllingen. Hierbij rnakcn wij gebruik van éan spuit/droogcabine en Sikkene autolakken. AIle kleuron rrorden dsor
ons zelf gomaakt. Bij rapamtie gratis lsaneuto ën teruggaaf van eigen risico bij èi§en schuld.

bereidingewijze-

Schil de aardappelen, was ze en rasp ze met een fijne rasp.
Knijp dit raspsel goed uit, zodat al het water verdwijnt. Voeg het
gehakt toe, rasp de ui en voeg ook deze toe en verder de
eieren, peper, zout, kerrie en bloem. Alles goed kneden.
Doe olie in een koekepan, maak dunne plakken van het
gehalkUaardappelmengsel en bak ze in de hete olie, ongeveer
5 minuten aan elke kant.
Bak uienringen en dien het geheel op met plakjes tomaat en
brood.

Smakelijk eten,
familie Reza-Memarian

tekeningetje maaltijd

Nieuwkomers: even voorstellen...
Op 13 november jl. zijn wij bij u in Heveadorp komen wonen
Hoog tijd dus om ons even voor te stellen!

Wij zijn Robert Munniks, controller, dol op sporten, bergen en
gebakjes en brjna 31 jaren geleden geboren in Hoórn en
getogen in Bennekom. En Anita van den Hurk, fiscaal juriste,
op oude spulletjes, cuttuur, chocolade en Franse kaasjes,
991
29 jaar en geboren en getogen in Brabant en daarom de
gelukkige eigenaar van een zachte G. Voorheen woonden wij in
Ede. Robert kende Heveadorp van het mountainbiken. En toen
wij in 1999 naar een antiek-marktje in Kasteel Doorwerth
gingen en maar steeds vanuit de Dunolaan de Fonteinallee
probeerden in te rijden om zo bij het kasteel te komen (helaas _
meneer agent stuurde ons onverbiddelijk weer terug), dacht
Anita iedere keer als wij daar weer stonden, ,wat een léuk huisl,
Toen wij het opeens op lnternet zagen staan en er voor Robert
ook nog eens een ski-lift onderaan de Westerbouwing bleek te
zijn, waren wij al snel voor dit fijne plekje gevallen.

De Kiekjestrommel

Hoewel nu Roberts ski-lift alleen in de zomer blijkt te werken en
hij dus bij de laatste sneeuwval met de ski,s op de schouder
tegen de berg op moest ktauteren, zijn wij toch erg blij hier in
het Heveaanse te kunnen wonen. De eekhoorntjes, kikkers,
padden (Anita: 'van de pad was ik toch wel even geschrokken,)
en vogeltjes springen hier in het rond en de wisseling van de
seizoenen is hier duidelijk merkbaar. Dat is voor ons een heel
bijzondere ervaring.
Tenslotte willen wij u nog zeggen dat wij erg geïnteresseerd zijn
in de gèschiedenis van Heveadorp en van Dunolaan nummer 4

in het bijzonder. Over Heveadorp hebben wij al redelijk veel

informatie kunnen vinden. Maar mocht u leuke wetenswaardig_
heden weten over het huis waarin wij wonen (zoals: voor wie is
het oorspronkelijk gebouwd en wanneer is het gesplitst in twee
woningen?), dan zouden wij die graag van u willen horen.
met vriende lijke groet,
Robert Munniks en Anita van den Hurk

Drielse veer, 30er jaren

Van de activiteitencommissie:

De Kiekjestrommel

We hebben 2001 weer goed opgestart!

Op 6 januari was er gelegenheid om in restaurant 'De
Valkenie/ onder het genot van een hapje en een drankje elkaar
alle goeds voor 2001 toe te wensen. Helaas was de opkomst
minder groot dan in 2000, maar deze goede traditie houden we
er toch in!
Het schaatsen van 'B tot 80 jaar' was daarentegen weer een
daverend succes (zie ook artikel M. Koppeschaar - red.). Ruim
70 deelnemers en meer dan voldoende vervoer maakten dit
evenement weer tot een vrolijke happening.
Enquète uitbreiding activiteiten:
Van de 325 formulieren die huis aan huis verspreid zijn, hebben
we er 27 met reacties teruggekregen. De respons is dus helaas
niet bijzonder groot te noemen. Naar aanleiding van de uitslag
zijn de volgende activiteiten op de jaarlijst gezet:
16
10

25

april

juni

aug.

paaseieren zoeken*
skeeleren*

dorpsfeest

sept. kindenryandeltocht
14okt. fietspuzzeltocht*

5

ïril

ii:i:ir;'.,i
Íi;.r;t1.,,

.

ii:i,,],

tri.

met verhalen*

okt. bowlen voor de jeugd.
nov. schoentje zetten*
1 dec. Sint in het dorp

28
30

eind dec. kerstwens van de dorpsvereniging voor alle inwoners
van Heveadorp
Alle activiteiten met * zijn onder voorbehoud en bij voldoende
belangstelling.

Verder biedt de activiteitencommissie de mogelijkheid om eens
Gemeentetram Arnhem bij halte Heveadorp, tegenover de Valckenier,
zomer 1944

in de twee maanden bij Baker's lnn in Oosterbeek gezellig
samen wat te kletsen en te drinken, in combinatie met
bijvoorbeeld klaverjassen en darten voor degenen die daar zin

in hebben. De eerste avond is gepland op donderdag 22
maart van 120.0 uur tot t 23.00 uur. WU hopen dan veel dorpsgenoten te ontmoeten!
Namens de leden van de activiteitencommissie,
Nell Nijdeken

d.

ietwat wazige blik in de ogen. Gelukkig hebben wij onder de
Heveanen een aantal bekwame EHBO'ers, die Frits er weer
snel bovenop hebben geholpen. Ook het wak schijnt inmiddels
weer dichtgevroren te zijn.

Tijdens het gezamenlijke drankje, na afloop in de bar, werden
de verhalen over de geleverde prestaties steeds sterker.
Desalniettemin zullen vanaf nu de Friezen de schaatsprestaties
van de Heveaanse jeugd nauwlettend in de gaten houden.
Wij rekenen volgend jaar op een minstens even grote opkomsil
Namens de activiteitencommissie,
Michel Koppeschaar

Rintje Ritsma pas op! De beer van Heveadorp komt
eraan.

Op zondag 11 Februari heeft de activiteitencommissie het
jaarlijks schaatsevenement in Nijmegen georganiseerd. Het
recordaantal van 60 aanmeldingen, waaronder 35 van
Heveanen onder de 16 jaar, getuigt van het enthousiasme voor
deze sport in Heveadorp.

Om 12.30 uur vertrokken we met 20 auto's richting het
Triavium, een werkelijk fantastische overdekte ijsbaan met
daarbinnen een ijshockeystadion.
Onder onze jeugd zien we een aantal grote talenten. Er werden
zelfs rondjes 33 geklokt, vooruvaar een prestatie, al is de baan
maar 333 meter, i.p.v. 400 meter, lang!

De volwassenen wilden natuurlijk niet achterblijven. Voor
sommigen was het bochtenwerk van de jeugd toch iets te snel.
Frits Dorrestijn presteerde het, met zijn ruim twee meter lengte
en 130 kg gewicht, om het eerste wak te slaan in dit stadion.
Het gevolg was wel een flinke kneuzing aan de elleboog en een
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Dit alles

HD: Sneeuw

kri.igcn

t'cgeltiding bij de slan
'rn huo rrnrlcrrrcmi»l

ln een van de eerste nummers van het Heveaantje werd door
een recente bewoner ongeveer alles in Heveadorp geprezen,
alleen het gebrek aan sneeuw, met bubehorende pittoreske
taferelen, werd betreurd. De bewoner in kwestie woont nog
steeds in Heveadorp en laatst kwam ik hem, haar en hun twee
kinderen nog tegen met de slee. Deze winter valt er duidelijk

tegen Yan te vorcn nrel u ofgesproken yaslc

AI-1,-lN lari€ven.
Particulieren;

niets te klagen.

N
T

Ooh voor u veízorgen wij (angirien inkomstenbelasting en vernrogensbclastin-e.

S

Tel.: (026) 339 03

Mijn eigen gevoelens omtrent sneeuw zijn aanmerkelijk
ambiguer. lnderdaad heb ik nu eindeluk een collectie foto's van
fraai besneeuwde rietenkapwoningen en witte glooiende
hellingen, maar deze wegen niet echt op tegen het ongemak.

Cardanuslaan 40,6865 HK DOORWERTH
09 Fax: (026) 339 01 29

Als kind al vond ik sneeuw voornamelijk nat en koud.

Een

sneeuwpop maken ging nog net, maar sneeuwballen kwamen
altijd in je nek terecht en sleetje rijden was in het vlakke

Zeeuwse land voornamelijk saai. Met ijs had ik trouwens
soortgeluke problemen, kortom, ik ben gewoon geen
wintermens.

oaa
aa
a

De sneeuw deze winter was in zoverre positief, dat ze meest
viel (en nog valt) op tijden dat men er relatief weinig last van
heeft. Zo was het heel stemmig om op Kerstavond laat door de
vers gevallen sneeuw naar huis te lopen, temeer ook omdat ik
de volgende dag niet naar de andere kant van het land hoefde
te rijden om m|n kerstmaaltijd te eten. Op 25 december langs
de Rijn en door het stille besneeuwde bos te lopen paste ook
wel bU de tijd van het jaar, maar daarmee was het voor mij ook
wel weer genoeg. Op de aangevroren sneeuw die Heveadorp
rond de jaanruisseling op sommige plaatsen in een ijsbaan
veranderde kon ik me alleen maar heel voozichtig voortbewegen en mensen met een goed evenwicht, die
onbekommerd voortstapten, benijden. De sneeuw van begin
februari, weliswaar zo aardig om in het weekend te vallen,
stuurde wel degelijk plannen in de war en bovendien kreeg ik
ook nog eens de volle laag van een sneeuwschuiver die de

aaa
ao
a

wijn- en gedistilleerdhandel

eug.g00§§en§
UtÍechtseweg

134 OOSTEKBEEK 026 - 555221A
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Beeklaan kennelijk even voor het circuit van Zandvoort aanzag.
lnmiddels zitten we in, naar ik vurig hoop, het laatste echt
winterse weekend van dit jaar en zijn de wegen (nog) niet glad.
Enfin, het zal u duidelijk zijn dat het tussen sneeuw en mij nooit
meer iets zal worden. De wintersport lijkt mij een van de ergste
zaken die een mens zichzelf kan aandoen, en zouden wij hier
ooit ons openbaar veryoer echt kwijtraken, dan ga ik verhuizen,

dat weet ik zeker. Voor de goede orde, ik heb de winter van
1962 meegemaakt en op het platteland bovendien, en ik heb er
geen behoefte aan ooit weer met de auto vast te komen zitten.
Dus, als het enigzins kan, volgend jaar graag veel droog
vriesweer, wat mij betreft met Elfstedentocht, want op tv is dat
ook voor mij genieten. Als de sneeuw dan in de wintersportgebieden volop valt, moet iedereen tevreden zijn.
Anneke Leenhouts

'een heel fijn dorp, hè'
Vier kinderen uit éen gezin, aangetrouwd erbij, in totaal acht.
Dan hun kinderen en de aanhang en een kleinkind, dit bracht
het totaal op 21. Vrijdag 9 februari om 14.00 vertrokken ze
allemaal uit hun eigen windstreek richting Dalen in Drente voor
een weekeinde Centerparc De Huttenheugte in drie bungalows.

Veel gepraat, gelachen, gegeten, gedronken, gezwommen,
naar het WK schaatsen gekeken, een ieder deed het zijne.

Maar de zondagavond was alweer aangebroken en iets meer
dan de helft vertrok richting huis. De anderen bleven ook de
maandag nog zwemmen en gingen daarna op huis aan.
Onderuveg naar huis vertelde mijn vrouw dat ze de huissleutel

niet kon vinden in haar tas nadat ze die geheel had

leeggehaald. Wat later zei ze,'misschien heb ik de sleutel wel
in 't slot laten steken van de achterdeur,' toen ze net voor we
vertrokken mijn GSM binnen ging halen.
En wat bleek tot onze verbazing: bij thuiskomst hing het lederen
tasje met de sleutel in het slot, nog net zo als vrijdag bij vertrek.
Er was dus 56 uur niemand bij ons aan de achterdeur geweest
en binnen ook niet, en dat was toch wel een heel fijne gedachte
aan 'een heel fijn dorp, he.'

Roel en Cobi v.d. Molen

Ganzen kijken

Op 18 februari was er een excursie ganzen kijken in de
Gelderse Poort, georganiseerd door het Natuurmuseum
Nijmegen. Met een bus, en met veel deskundige uifleg van een
gids, ging het door de Ooijpolder, waar inderdaad volop ganzen
te zien waren. De zon verdween helaas snel, maar de koffie
met appeltaart onderweg maakt weer veel goed. Frappant was

wel, dat de ganzen zich vrijwel zonder uitzondering aan de
Nederlandse kant van de grens ophielden. ln Duitsland zagen
we ter compensatie wel een flink aantal reeën. Al met al een
leuk initiatief, en attent van de Groenclub om dit binnen Heveadorp grotere bekendheid te geven en te stimuleren.
Anneke Leenhouts
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Ganzen kijken in de Ooijpolder
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je rijbewijs!
dan naar:

§UPTR DT BOTR

Autorijschool
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TON VISSER
Mozartlaan 66
Weverstraat 13
6862 DJ Oosterbeek
Telefoon 026 - 333 35 35
Herenstraat 25
3911 JB Rlrenen
Telefoon 031 7 - 61 64 02

6865 GC Doorwerth

Schefferlaan 12
Heveadorp
Tel: 026 - 3341685

l.Y.d.Vqh
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* gratis proefles!!

DOORWERTH
Sctoenmakeríj.rackets beepannen-schaatsen.
Pa*eren voor de dour - maandags goalolon.

