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Beste Heveanen,

Vanwege de vroege
vakantie van de scholen
dit jaar, is dit het laatste
fleveaantje voor de
zomer. Het is een
krantje geworden met
wat meer praktische
informatie dan gebrui-
kelijk en ook met enig
- terecht - gemopper:
over overlast door
hondepoep en vernie-
lingen in de natuur en
aan de bushokjes. We
wonen hier nu eenmaal
prachtig en willen dat
ook graag zo houden.
Dit keer geen Kiekjes-
trommel, maar wel een
fotografische bijdrage uit
een onverwachte hoek.

ln het volgende nummer.
(begin september) willen
wij graag verslag doen
van alle activiteiten
rondom het dorpsfeest.
Ook houden wij ons
aanbevolen voor mooie
vakantieverhale n.

prettige zomer allemaal,
Anneke Leenhouts

oplage 400 sÍuks

Ramon Berhuwt
Hartenweg 8

Peter Boltze
Ir. MnDtcrla^n 44
Karin Koppeschaar
Noorderltan l7
Dick Keldernràn
Ir. Munterlaan 35
Ànneke Leenhouts
Zuiderlaan I I
Cobi v.d. Molen
Noorderhan 2

(3337338)

(334061 6)

(3336922)

(3336898)

Klpij ktrnt u bij elk vnn de redactieleden
inleveren. Anonieme sttrkjes wordetr niet
geplartst. De redtrctie behoudt zich het recht
voor ingezondcn sttrkken waaÍ nodig iÍ te
kortetr. Niets uit deze tritgsve mag zonder

Huba Wiilernsen

Cardanuslaan 28
ïel.036-3336571

0oorwerth
Fax 026-3336329

m

toestcmming wordeI overgenomen.

Ar!vertentiesr
Peter Boltze (026 - 33,t3007)

4 Lollrlq r!!Q r te n :

Wooilt u btriteil l{evendorp en wilt u ook

't [{eveaa[tje onlvangen datr zijtr darnoor
de kostcn /17,50 per jaar. U krrrrÍ zich
opgeven bij de redactie,

Doelstellirrg:

't Heveaartie stelt zich lls doel de contacten
tussetr de iuwoners vAn Heveadorp te

verstevigen en itr staDd tc houden.

Yersehij4i!!g;
't Heveaanlje verschijnt 5x per jaar en
wordt bij alle itrwoners van Heveadorp
gràtis bezorgd.
Het volgende trummer (65) verschijnt begiil
september 2001.



Nieuws van de Bewonercvereniging

Beste Heveanen,

Hoewel we zo langzamerhand de lentekriebels beginnen te
krijgen, staat het bestuurlijk werk nog niet in ruststand. Op het
moment dat ik dit op papier zet hebben we juist een
bestuursvergadering achter de rug. Eerst werd nog even
nagepraat over de algemene ledenvergadering van februari.
Het bestuur heeft daar een goed gevoel van over gehouden.
We zijn wel benieuwd of er vanuit de gemeente nog een
verslag wordt gepubliceerd. Best belangrijk voor alle Heveanen
om te vernemen wat de gemeente doet met de suggesties die
werden gehoord over Heveadorp in 20'15.

Zelf ben ik afgelopen maandagavond op een bijeenkomst van
het CDA geweest waar ook nogal wat suggesties werden
aangedragen. Joop Verheij beloofde ons dat we een verslag
zullen krijgen. lk ben toch wel benieuwd hoe de standpunten
van de politiek worden veruvoord in hun programma dat wordt
gepubliceerd voor de gemeenteraadverkiezingen die volgend
jaar worden gehouden.

Een vorige keer maakte ik melding van de mooie bushokjes die
waren geplaatst. Wie schetst mijn verbazing dat tijdens de
jaarwisseling met vuurwerk al werd geprobeerd het bushokje
aan het Heveaveld op te blazen. Dat was te zien aan de sporen
van vuurwerk op de ruiten. Helaas voor de jeugd is dat niet
gelukt. Geen probleem dachten ze, we gaan het anders
aanpakken. Resultaat: twee grote ruiten in duizend stukken.
Daar moet nogal wat geweld voor uit de kast zijn gehaald. lk
vraag me af waarom dat nou moet. Bovendien zet ik een groot
vraagteken achter de vraag: "Wat vinden de ouders van die
jongelui daar nou van? En wat doen die er nou aan?" Wordt het
niet tijd om de daders wat besef van normen en waarden bij te
brengen?

Onlangs is het schoonmaken van de uiterwaarden niet
doorgegaan omdat de waterstand op dat moment hoog was.
Geen nood, dachten de initiatiefnemers, dan gaan we ons dorp
en de directe omgeving maar eens ontdoen van alle rommel. lk
ben even kwijt hoeveel zakken vuil er zijn opgehaald, maar dat
moet een flinke berg zijn geweest. Het resultaat was duidelijk te
zien. ln ons dorp zag alles er schoon uit en op de invalswegen
was geen blikje meer te zien. Allen die daaraan hebben
meegewerkt hartelijk dank! I

Op dit moment ben ik zelÍ'in training' voor de Vierdaagse van
Nijmegen. Al vele kilometers heb ik in de benen. Wandelend
Iangs Gelderse dreven valt mij op dat Nederland zo langzamer-
hand aan het venrvorden is tot één grote vuilnisbelt. Vooral
langs snelwegen en provinciale wegen is het op meerde
plaatsen bar en boos. Met name op plaatsen waar geparkeerd
kan worden en waar vuilnisbakken zijn neergezet (!) is het bij
tijd en wijle een grote troep. Als Heveanen kunnen we daar
natuurlijk weinig aan doen. Wat we wel kunnen doen is er voor
zorgen dat in ieder geval ons dorp zijn reputatie van "mooie
plek om te wonen" blijft behouden.

De volgende bestuursvergadering is gepland op 1B juni. Dat is
vlak voor de vakantie. Aangezien het volgende nummer van 't
Heveaantje pas in september uitkomt, wil ik u hierbij voorzien
van alle goede vakantiewensen.

Gegroet allen !!

Jaap Bunschoten.



Bij de redactie zijn diverse verzoeken binnengekomen om
standaard de telefoonnummers te vermelden van degenen
waarmee men contact op kan nemen bij het constateren van
bijzonderheden/ongeregeldheden/overlast (zie ook elders in dit
blad). Wij geven aan dit verzoek graag gehoor.

U kunt bellen voor:
bestuursaangelegenheden: Jaap Bunschoten ,333 57 52
buurtpreventie: Sybe Meijer, 333 43 B0
activiteiten: Nell Nijdeken, 339 0B 96
groen: Willem Hillen, 333 35 58 of Peter van Ham, 333 46 66

Rectificatie ki nderzitje/gordels
ln tegenstelling tot wat in het vorige nummer in het schema
vermeld stond, zijn autogordels achterin de auto voor kinderen
van 3 tot 12 jaar, wanneer er geen zitje is, wel degelijk
verplicht. ln de begeleidende tekst staat het wel goed. Onze
excuses voor eventuele verwarring.

Vanuit de Activiteitencommissie:

Hoe gezellig was het op de avond, georganiseerd door de
activiteitencommissie, bij Bake/s lnn, waarvoor alle inwoners
van Heveadorp waren uitgenodigd ? Gezien de animo, die we
bemerkten op de algemene ledenvergadering, voor het
eventueel realiseren van een dorpshuis, werd er op 22 maart
een grote opkomst verwacht. Wij zrjn niet teleurgesteld.
Welgeteld zes mensen waren er, waaronder vier leden van de
eigen commissie. Dankzij de inzet van Ma Baker (alias Mary) is
er toch nog lekker geklaverjast en de andere drie hebben lekker
bijgekletst, met de gezellige verzorging van Jaap Bakker op de
achtergrond.
Jaap en Mary: hartelijk dank voor de gastvrijheid.
Hans van de activiteitencommissie: dank voor de inzet, om dit
initiatief in daden om te zetten.
Heveanen: het was leuk geprobeerd en misschien kan er in de
toekomst in de richting van een alternatief dorpshuis nogmaals
een poging gewaagd worden.

Tweede Paasdag 2001
De paashaas heeft zich aangekondigd! Op tweede Paasdag
's morgens om 10.30 verzamelen op het speelveldl
Wat waren we blij, dat jullie allemaal toch gekomen waren om
de paashaas gedag te zeggen. Want helaas, het weer wilde
niet meewerken. Dubbele pech dus, want we konden dit jaar
vanwege de MKZ-crisis ook al niet met z'n allen naar het Duno-
plateau. Het is al met al toch een gezellig uurtje geworden,
waarbij er zelfs een groepje zeer enthousiaste kinderen vrolijk
hun paasei zo mooi mogelijk versierde en de ouders onder het
genot van het traditionele paasbrood gezellig met elkaar
praatten. Nadat de paashaas tot slot aan alle kinderen nog een
presentje uitgedeeld had, is iedereen rond 1 1.30 weer
huiswaarts gegaan, om daar de rest van de hoosbuien af te
wachten. We hopen uiteraard met z'n allen, dat de paashaas
(en wij dus ook!) volgend jaar weer wat meer mazzel heeft en
de eieren weer als vanouds kan verstoppenl

K. A . hï . rvij verzorgen 
'oor 

bedrij'tn:

-Financiëleadntinistraties: Btgirnen.leondernrnrcrskri.igen
- Salarisudnrinislruties: hij r»s Jtnuonlijke cxtm

- Tussentiidse infornralie; bcgelcid;rrg hij d('sl0rl

- Jaarrekeningen: ran hun ondcrncnting

- Alle voorkornende liscale
aangiften

Dit alles tegen ràn tc vorcn nrrt u sfgcsproken vastc
Àl.l,.IN lariever.

Parliculirren:

Ook voor u veÍzorgen w'ij «ungiÍien inkonrsten-
belasting en venrxrgensbelasting.

Cardanuslaan 40,6865 HK DOORWERTH
Tel.: (026) 339 03 09 Fax: (026) 319 01 29
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Verder nieuws
Op 10 juni aanstaande wordt de jeugd uitgenodigd om mee te
gaan skeeleren. Wij doen ook nu vast weer niet voor niets een
oproep aan de ouders/vrienden om zich op te geven voor het
vervoer van en naar de skeelerbaan. Plaats en tijd worden via
een huis-aan-huis brief met inschrijfformulier nader bekend
gemaakt. Wij hopen, net als bij het schaatsfestijn, op een grote
opkomst!

Noteert u vast in uw* agendal!
De definitieve datum van het dorpsfeest is vastgesteld op 18
augustus.

Er za\ net als vorig jaar, weer een taartenbakwedstrijd
gehouden worden. Alle creatieve Heveaanse keukenprinsen en

-prinsessen kunnen nu alvast gaan nadenken over wat ze dit
jaar zullen aanbieden.
ln de vroege avond zal weer de finale van de jeu de boules
competitie worden gespeeld. Het schema voor de te spelen
voorronden wordt tijdig bekendgemaakt.
We kunnen voor het feest rekenen op de medewerking van een
gezellige band en geven door de gezamenlijke maaltijd dit keer
een mediterraan tintje aan het geheel. Als het weer nu nog mee
wil werken, belooft het weer een daverend besluit van de
zomervakantie te worden.
ldeeën zijn altijd welkom bij de Activiteitencommissie. We
organiseren immers graag een en ander voor u!

Te_nslotte nog eetr aploep
Wie kan de activiteitencommissie helpen aan een oude, maar
nog wel goed werkende koelkast (hoog model) voor gebruik op
het dorpsfeest? Een van de twee'oudjes' waarmee wij de drank
altijd koelden heeft het namelijk begeven.

Namen s de activiteitencommis sie,
Nell Nijdeken

Onderstaande brief van de heer J. Aalbers uit Naarden werd de
redactie recentelijk toegestuurd. Met zin toestemming
publiceren wij de tekst hier, evenals een selectie van het
bijgesloten fotomateriaal. Mocht u de heer Aalbers gekend
hebben of nadere informatie over Heveadorp in de jaren 20 en
30 van de vorige eeuw hebben waarmee u denkt hem van
dienst te kunnen zijn, gelieve dan contact op te nemen met de
redactie.

Aan de redactie van 't Heveaantje,

Toen ik de Airborne mars in september 2000 voor de 51ste
maal meeliep vroeg ik aan een bewoonster of zij ook een
Heveaantje voor mij had en zowaar kreeg ik nummer 59.
Daarna heb ik via via ook de nummers 60 en 61 gekregen.
Waarom vertel ik u dat? Wel ik ben in 1922 op de Doorwerth,
toen nog een zelfstandige gemeente, geboren. Het huis waar ik
ter wereld kwam stond aan de Zuiderlaan, volgens het
trouwboekje van mijn ouders was dat toen nummer 100. Nu is
daar een speelplaats. ln dat huis begonnen zij in het najaar van
1919 en hielden daar ten behoeve van de fabriek kostgangers.
Aan de achterzijde van die woning was een winkel van Nakken
gevestigd, als ik het goed heb, juist tegenover het postkantoor.
lk kan mij nog goed herinneren dat ik vanaf Uw woning [het
redactieadresl, die ongeveer is gebouwd waar de 'bult' begon,
sleetje heb gereden. Later zijn mijn ouders en ik dus ook
verhuisd naar de Zuiderlaan no. 3. Aanvankelijk ging ik naar de
openbare school doch later, mogelijk in'1931 kwam er op de
Duno een School met de Bijbel in een grote villa.

Mijn vader werkte als schilder en moest met zijn collega, de
heer van Houten, rn de fabriek het schilderwerk bijhouden, ook
dat van de woningen. Echter werd hij in de crisisjaren vrijwel
van de ene op de andere dag ontslagen. H'rj was namelijk
jonger dan zijn collega. Vader heeft in die periode nog een
boot, die van ons dorp naar Arnhem voer, geschilderd, alsmede



ïffi,

een nogal verwaarloosde villa, waarin die christelijke school
werd gevestigd.

Met veel plezier, en ik hoop dat nog enige jaren vol te houden,
loop ik de eerste zaterdag van september de Airborne tocht
mee. Het meeste daarvan trekt mij wel de ltaliaanse weg, de
Duno en de laan die vanaf de Duno naar de achterzijde van de
fabriek loopt. Vroeger was die laan omzoomd met prachtige
struiken met fantastische bloemen. En uiteraard ook Zuiderlaan
no. 3, waar ik als kind enige jaren woonde. Vandaar ging mijn
vader naar zijn tuintje, gelegen aan een beek achter het huis
van de familie Roozeboom. Een dochter - Jo - van die familie,
zij moet al over de negentig zijn, woont in Doorwerth.

lk heb uit uw Heveaantjes begrepen dat er oude prenten van
het Heveadorp verzameld zijn of worden. Zljn er ook boekjes
van uitgegeven. Die van 'de Valkenier' heb ik al. Mag ik van u
horen of en zo ja welke uitgaven er nog meer zijn?

Met vriendelijke groeten,
J. Aalbers

ï

'-J

a*
lJ

q
il
§
<q

l.q
'-}
qJ

;\Ï
j_\ 'J

J
.,.]

-"1
,:J

,."J

§
§

c../)
§d

s.r
z-

ru
ï_-à

(.t Í

:r:l i il: ilril

iilii

l: $

#,
i,i";u,,#,

d.F

lïi
,iriiil

i i ïrri{
i ii,ti i

i.i.::..{il:J



Even voorstellen

lk ben Niels Post en ik ben 14 jaar oud. lk woon ook al 14 jaar
hier in Heveadorp.
Mijn hobbies zijn: turnen en waterpolo, dat zijn meteen ook mijn
sporten. lk zit op het Mozaïk College in Oosterbeek. Een erg
leuke school als je van een kleine basisschool afkomt. Op dit
moment zit ik in 2 HAVOruWO.
lk heb al enige ervaring met kinderen in de leeftijd van 2 tot 10
jaar, niet alleen als oppas maar ook als voorturner bij een turn-
vereniging in Arnhem. lk ben regelmatig in de gelegenheid om
op te passen. Mocht u interesse hebben, dan kunt u me
bereiken of opzoeken op het onderstaande adres.

Niels Post
Beeklaan 17, 6865 VG Heveadorp, tel. 334270

Kunstroute 2001

ln het wèekend van 9 en 10 juni wordt hier in de gemeente
Renkum weer de Kunstroute gehouden. Tussen 1 1.00 en 17.00
uur bent u welkom bij ongeveer 60 kunstenaars die hier in de
gemeente werken. Zij stellen hun atelier of andere ruimte open
om iedereen die dat wil, gelegenheid te geven kennis te maken
met hen en hun werk. Wat geëxposeerd wordt varieert van
schilderij tot tekening, van sieraden tot fotografie oÍ
beeldhouwwerken.

Dit jaar heeft men naast beeldende kunst ook een muziek- en
literatuurprogramma opgenomen, waaronder een open podium
voor jong en oud, en voor alle niveaus. Hier in Heveadorp doen
Bart Mcleod en Lieneke Aguado-Kwak mee.

Verdere informatie krijgt u via de lokale bladen en natuurlijk van
de gemeente. Een hulpmiddel om uw eigen kunstroute uit te
zetten is de routekaart, die gratis verkrijgbaar is vanaf 29 mei bij
de bibliotheken en boekhandelaren, het Airbornemuseum, het
gemeentehuis en de V.V.V.'s.

Dick Kelderman

Persbericht Stichting Kunst in de Zes Dorpen:

De kunstroute in de gem. Renkum op zaterdag g en zondag 10
juni a.s. heeft een aantal verrassingen in petto. Het geheel
wordt ingeluid met een carillonconcert en muziek op straat. Er
wordt een korte opera uitgevoerd en er is iets dergelijks voor
kinderen. Muziekanten uit de zes dorpen trekken als
troubadours langs een aantal ateliers en brengen daar een
aubade.

Een gedetailleerd programma wordt vermeld op de routekaart,
die vanaf 29 mei gratis kan worden afgehaald op het
gemeentehuis, de bibliotheken en bij de boekhandels in de
gemeente Renkum.

II
t0



OPEN PODIA:

Tijdens de kunstroute worden er open podia gehouden als
Iíterair en muzikaal café, waar kunstenaars en amateurs uit de
gemeente elkaar in actieve deelneming kunnen ontmoeten en
waar op die manier nieuwe contacten tot stand komen

Het is de bedoeling in een informele sfeer kort wat te laten
horen en dat er wordt voorgelezen uit eigen werk. Voor
ensembles gelden natuurlijk geen gemeentegrenzen!

Voelt U er die dagen voor mee te doen aan muziek maken op
de ateliers of actief deel te nemen aan de open podia, laat dit
dan schriftelijk weten voor 2 mei a.s. aan de organisatie van:
Podiumkunsten Kunstroute 2001-p/a Prins Bernhardweg 1B-
6B62ZH Oosterbeek.
Vermeldt daarbij: naam,'adres met postcode, telefoon, en het
genre waarin U denkt mee te doen.
lnformatietelefoon : 026-33901 B7

Voor kwaliteitswijnen in elke prijsklasse hoeft u de deur niet meer uit.
llij bezorgen graÍis in Heveulorp.

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 - 68l4GJ ARNHEM
Tel.026-4455220 Fax026-44 55 085
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6 4=2 5

4 2=8 6

3 2=12 2

7 4=2 1

6 3=4 2
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Kruiswoordraadsel

O m sc h rijv i ng h ori zo ntaal :
1 vverelddeel - 6 schoonmaakgerei -
1 1 zandheuvel - 12 strafwerktuig
van Zwarte Piet - 14 een zekere -
15 mep - 16 boom - 17 ongevuld -
19 jongensnaam - 21 mastbalk -
23 keukengerei - 25 plechtige be-
lofte - 27 bijwoord - 28 nagerecht -
29 stoomschíp (aÍk.) - 30 bedrog -
31 pl. in Drente - 32 voorzetsel -
35 woonboot - 38 dokter - 40 uit-
bouw - 41 grondsoort - 43 soort
hert - 45 onheilsgodin - 47 lidwoord
- 48 bak voor turÍ - 49 voortdurend.

Omsch rijv i ng ve rtikaat:
1 scheepsgerei - 2 klein diertje -
3 geestdriÍt - 4 voorzetsel - 5 zang-
stuk - 6 toespraak - 7 bevel - 8 roof-
dier - 9 Engels telwoord - 10 krijgs-
macht - 13 zonder beperking - 18 in
gebruik afstaan - 20 scheepsuit-
ruster - 22 lokspijs - 23 echtgenoot
- 24 vruchten at - 25 pl. in Gelder-
land - 26 maaltijd - 27 ik - 29 begin
v.e. wedstr|d - 33 koningszoon -
34 hemellichaam - 35 rijstbrande-
wijn - 36 barak - 37 wintervoertuig -
39 mannetjeshond - 42 telwoord -
44 bakboord (afk.) - 46 oude lengte-
maat.
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l€tvàns làva,rins vsn nÍ6ut1re- ën
gebri:ikÍe aut§'s

sftu
Tel: 0?4 - 33 dA4 Ë§

§.9-g^: §31{ -5! 60 Íí
Fa:, 0ï§ - tr 4 l0oï
ÀlrotÈt: osstta3t00

Wij lijn gespecialiseerd in alle coorten auto*chadeher-
steílingen. Hierbij rnaken wij qehruik yàn eën epuiUdroog-
cabine en §ikkens aut$lakken, AIIe kleuren rxorelen door
on* zelf gemrakt. tsij reparatíe gratis leenauto en teru§-

gaaf van eigen risico bii eigen eclruld.

KiisgèlbeskB*4.6 §., li
§§6I VT t,9§tsrll4oh

Depodogs

Toen wij twaalf jaar geleden in Heveadorp kwamen wonen,
kreeg ik voor het eerst van mijn leven visioenen van een eigen
hond. Hier een hond uitlaten is alleen maar een genoegen,
zeker vergeleken bij Maarssenbroek, waar wij vandaan
kwamen. ln het park langs de snelweg kon je nauwelijks met je
kinderen wandelen, want het was bezaaid met honden-
uitwerpselen. lk heb in die tijd heel wat op de honden(bezitters)
gemopperd. lnmiddels echter zelf in bezit van een hond en op
bezoek bij oude vrienden in Maarssenbroek, moest ik enigszins
gegeneerd in datzelfde park de hond uitlaten. Het was zelfs zo
erg, dat ik nu bang was dat mijn hond in de poep zou trappen.

Hier is de situatie gelukkig veel beter, zowel voor honden-
bezitters als voor hondenpoephaters. In principe hoeft er op de
straten geen hondenpoep te liggen, want er zijn genoeg
mogelijkheden om je hond uit te laten. Desondanks is er helaas
toch nog vaak overlast en daarom heeft de gemeente een
aantal regels voor de hondenbezitters opgesteld. Als een hond
bijvoorbeeld op straat, op een speelplek, in een plantsoen, op
een groenstrook, een parKeerterrein, oftewel op alle plekken
binnen de bebouwde kom, zijn behoefte doet, dan is de
eigenaar verplicht om het op te ruimen. Voor het niet naleven
van deze regel kunnen boetes tot een maximum van fl. 500,-
worden opgelegd. Om het de hondenbezitters makkelijk te
maken heeft de gemeente een depodog aan de Beeklaan
geplaatst. Aan deze bak zitten gratis milieuvriendelijke zakjes,
waarmee de uitwerpselen opgeraapt en in de bak gedeponeerd
kunnen worden. De bak staat niet toevallig aan de Beeklaan,
want het is de plek waar's avonds de meeste honden worden
uitgelaten.

Tot slot heb ik ook nog een eigen verzoek aan alle
hondeneigenaren. Vooral aan het begin van de bos liggen vaak
hondenhopen midden op het pad. Het is dan wel buiten de
bebouwde kom, maar het geeft toch veel aanleiding tot



(begrijpelijke) ergernis. Ruim het op of schop het weg, zodat wij
hondenbezitters in Heveadorp een goede naam zullen hebben.

Karin Koppeschaar

V.O.F. VBRHOLT

HOUTBLOKKEN
voor open haard

ofkachel

HOOI en STRO

CONSUMPTIE
AARDAPPELEN

diverse soorten
ook voor opslag

Jhr. Nedenneijer van Rosenthalweg gl
Oosterbeek Tel.026 - 3334448

HD: Ziekenhuis

Vrijdag de 'í3" april om 7.30 uur waren beiden in het ziekenhuis,
Cobi en kleindochter Ashley. Allebei moesten ze geopereerd
worden aan de voet, Cobi aan de spieren en banden en Ashley
had glas in de voet. Cobi kreeg een ruggenprik en was dus half
onder zeil, Ashley was het helemaal. Op de uitslaapkamer
ontmoetten ze elkaar weer en daar was ook de verdere familie.
De kleine lag bij oma op het bed (zie foto).

Tegen half twee reden we weer huiswaarts, waar voor beiden
het revalideren begon. Toch wel een aparte ervaring, samen
met je kleindochter het ziekenhuis te bezoeken.

Cobi van der Molen



Heveadorp in 2015

De ontwikkelgroep van de visie "Heveadorp in 2015" is
opgeheven, want de klus is geklaard.

De groep bestond uit de gemeentesecretaris, een afuaardiging
gemeenteambtenaren van de afdelingen toerisme/recreatie,
wijkbeheer en groenvoorziening en een vijftal dorpsbewoners.
De ontwikkelgroep is drie keer bij elkaar geweest om te
brainstormen, waarna de dorpsbewoners de ideeèn op papier
hebben gezet Wij waren het gelukkig snel met elkaar eens dat
alles vooral moest blijven zoals het nu is. Dus we hebben
eigenlijk een inventarisatie van het dorp en de omgeving, met
enkele verfraaiingen erbij, opgemaakt, die alle bewoners in hun
brievenbus hebben gekregen. De oproep aan de dorps-
bewoners, om hun visie over Heveadorp, droomdorp in 2015 in
te sturen, heeft helaas maar drie + een verlate reactie
opgeleverd. Maar het was wel frappant om onze visie bevestigd
te zien worden. Want toen we de inzending van Jaap
Bunschoten lazen, dachten we even dat het de notulen van
onze eigen vergadering waren. Ondanks dat was het spannend
om de reacties van de bewoners op de algemene leden-
vergadering te horen. Afgezien van het punt van het aantal
auto's per gezin, was iedereen het gelukkig in grote lijnen met
elkaar eens. Ook wel interessant is, dat het idee voor een
dorpshuis nog steeds latent leeft. Maar de ervaring heeft
geleerd, dat er geen geschikte locatie binnen ons dorp is,
niemand wil het immers in de buurt van zijn huis hebben. De
Heveanen wonen hier in de eerste plaats voor hun rust en de
natuur. Trouwens, voor de mensen die daar behoefte aan
hebben, zijn er zelfs zonder dorpshuis toch wel genoeg sociale
activiteiten.

lnmiddels is de visie, met weglating van het punt van de auto
en met toevoeging van het toegankelijk maken van de
uitenivaarden, in een raadsvergadering besproken en goed
bevonden. Dit houdt in dat wij in de toekomst de gemeente
kunnen aanspreken over het nakomen van de in de visie

genoemde punten, want de visie zal dienen als kapstok, o.a.
voor het nieuwe collegeakkoord 2002 - 2006.

Het is dus aan de bewoners en vooral aan het bestuur van de
bewonersvereniging om erop toe te zien dat de visie in de
praktijk wordt gebracht. Persoonlijk heb ik er alle vertrouwen in,
dat in 2015 Heveadorp nog steeds een droomdorp is!

Karin Koppeschaar
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Vooraf
Ook de Groenclub heeft zich natuurlijk danig beperkt gevoeld
door de MKZ-crisis. Vooral wij, levend tussen de mooie
landgoederen, hebben ons bijna opgesloten gevoeld. Een
tweetal activiteiten kon niet doorgaan. Het Geldersch
Landschap gaf aan, dat de gebieden rondom ons afgesloten
werden, omdat er zich rustgebieden voor reewild bevinden.
Johan Ruysch, districtsbeheerder van het Gelders Landschap,
vertelde dat zij maar 'druk' waren met surveilleren, gebieden
afzetten, mensen aanspreken en de gewone kantoonryerkzaam-
heden bovendien.

lnmiddels is er wel een nieuwe boswachter (landschaps-
beheerder) aangesteld voor het landgoed Duno, namelijk de
heer Ben Oosting. Hem zult u regelmatig aantreffen in ons
gebied. Hij is de opvolger van de heer Swanenfelt.

Door de MKZ-crisis was onze omgeving één groot rustgebied
voor het wild. Helaas hebben in die periode ook vernielzuchtige
elementen toegeslagen en zijn er vernielingen geweest bij de
houten omheining rondom de Hunnenschans. Dit gaf een
treurige aanblik. Het is laf om in zo'n periode toe te slaan.

Gelukkig mogen we nu weer de natuur in, en dat komt goed uit,
want de Duno ligt er op zijn lente-best bij. Dus niet te lang stil
staan bij negatieve verschijnselen.

Zwertuuilaelie
Mede door het goede weer kwamen de mensen van alle kanten
om mee te helpen. Er waren opvallend veel kinderen die
hielpen. Vooral veel blikjes werden geraapt, met name naast de
Oude Oosterbeekseweg en de weg naar Dooruverth tot de
rotonde! Scholieren, uitgaande lieden, of automobilisten in het
algemeen?



Enkele opvallende zaken: nog steeds durven mensen hun tuin-
afual te deponeren bij de ingang van Duno of op andere
plekken. We troffen onder meer een nog halfuersierde
kerstboom aan. ln het peuterspeelplaatsje ligt voortdurend glas,
en kom je er blikjes en vele lege drugszakjes tegen. Dat kunnen
toch geen Heveaanse jongeren zijn?

Elk jaar is het weer een goed gevoel om met zijn allen ons dorp
schoon te maken, zo vlak voor de mooie voorjaarstijd. Na
afloop was het smullen van de heerlijke kruidkoek gebakken
door Kitty. Alle kinderen kregen een voorjaarsplantje mee naar
huis. Fijn dat er zoveel kinderen (en volwassenen) hebben
meegeholpen!

Nog _enkele ti ps/aanbevelln g en
/ tuinafual wordt eenmaal per maand gratis door de gemeente

opgehaald.
/ tuinafual kan men ook kwijt bij Veentjesbrug, dagelijks. Eén

telefoontje is voldoende (zie gemeentegids)
/ Hebt u iets gesignaleerd ten aanzien van de groenvoor-

ziening of iets verontrustends/bijzonders opgemerkt in
landgoed Duno, bel dan de Groenclub (Willem Hillen, tel.
333 35 58 of Peter van Ham, tel. 333 46 66) of de verant-
woordelij ke instantie.

Wij hopen binnenkort weer met een aantrekkelijke en
interessante activiteit in de natuur voor de dag te komen.

tot ziens,
Willem Hillen
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Gaart-Jan en Gaart-Derk

Dit is een artikeltje uit de OosÍerbeeksche Courant van 25 april
1931. Gaart-Jan en Gaart-Derk waren twee pseudoniemen voor
bekende Oosterbekers, die in de jaren dertig regelmatig, in
streektaal, hun kijk op de maatschappij en hun omgeving gaven
in die krant. Misschien wordt een en ander nog eens opnieuw
gepubliceerd. Als iemand ondertiteling/vertaling wil....

Dick Kelderman

Beste Gaart-Jan,

ln de veurige krant sting een stukske, dat eigeluk veur jou
bestemd is, maor dat begost mit: "Beste meneer Gaart-Derk".
Dat is de schuld van de krantedrukke, die onder JOUW lesten
brief MIJN naam geplaotst het.

lk heb es geïnformeerd van wie dat stukske afkomstig is en ik
vernoom, dat't deur 'n vrommes geschreven is. Nou mot gij
maor mit die juffer in de rij make, net as ik 't klaor gespeeld heb
mit Jet van Hein en Sanne.

Die het in ene keer genogt van me, maor die van jou wil nog-is
dukker mit je praote; dat het ze tenminste geschreve. Ze is 't
nie helemaol mit je eens over de naam van de samenkomste,
die mit hemelvaartsdag op de Hunneschans worde gehouden.
lk hou m'n eige daor nie mee op, want van huus uut bin ik
orteredoks en dan kumter nog bij, dat ik niet zo wied lope kan
um naor die dinger toe te gaon.

Heel vrogger heb ik wel-is 'n zendingsfeest op WolÍhezen
meegemaakt, maor ik kan niet zegge, da'k der veul aon gehad
heb: 't was deurgaons bij die spreekplaotsen nogal roerig en
daordeur kos ik de kop nie goed bij de preek houen.

Afijn, zie gij maor, dat je 't mit de juffer eens wordt. lk vind ,t wel
aordig, dat ze onze Oosterbeeksche praotjes trouw lezen,
veural de vreullie (dames) schijnen schik mit ons te hebben: die
van mijn nuumt me 'n 'ouwe grappemaker' en de jouwe praot
van'beste meneer'.

We schieten der wel niks mee op, maor in elk geval is ,t beter
asdat ze je vraogen, of je haost mit je gewauwel wilt uut
scheien. En nou gaot ik gauw weer verder mit m'n autotocht; ik
was - geleuf ik - gekommen tot aon de Zalmen op den
Dorenweerd.

Toe we daor effe gezeten en'n drupske gevat hadden, vroeg
de chauffeur me, of we efkes um 't Kasteel heer zouen kuieren
um es te kieken of 't weer precies was zoas in vrogger tied; hij
zei van ja, want ze hebben het gerestereerd, zoas hij dat
nuumde. Maor ik had niet veul zin; vrogger zatten daor in de
bomen duk een hoop reigers en je had grote kans, dat je ,n

aondenke van die beeste meekreeg op je pet of op je jas! De
reigers wazzen veul in deze kontreien; 'n stuk bos in de buurt
van 't Kasteel hiette 't Reigersbosch en verderop lei de
Reigersbarg. lk zee dan ok maor tege de chauffeur: 'slinger ,t

ding maor op en laten we zien da' we veur den aovond
thuuskommen.'Want docht ik bij m'n eigen:wat he'k eraon of ik
in 't duuster allenig achter in zo'n auto zit?

We tuften achter de Zalmen heer, um op de ouwe
Oasterbeeksche weg te kommen. Hard gong 't niet, want de
weg is daor nie best, maor 't ouwe ding laptet-em toch en we
kwammen bij 't ouwe veldwachtershuusje, waor Mekking, de
veldwachter jaorenlank gewoand het. Die kwam zo umstreeks
nijjaar bij de Oasterbeeksche boerenminsen 'n nije Utrechtsche
Almanak brenge mit de boschbaos Groenhof van de
Wolfhezensche tol.

Daor kregen ze dan wat veur: 'n gulden of zo en dan had je
gien last as je 'n kar of wat blad uut 't Dorenweerdsche bos
nodig had um de beesten of de keujes te streuien.



Kjel, wat is die Oasterbeeksche weg opgeknapt! As je vrogger
mit kar en peerd der langs most mit'n vracht blad, baonenhout,
schelhout of eek, dan leej het dier een hoop: die diepe
karrespore wazzen'n temtaotsie. Maor nou, zo glad as 'n iesje!
Dat het meneer Scheffer toch maor fijn in orde laten maken; al
hiew die misschien nie zo bar veul van natuurschoon - zoas gij
schreef - hij het in andere dingen een hoop goed wark gedaon.
Toen we 'n eindje veerder op Oasterbeek aonkwammen, zag ik
verscheijen huizen, die hij het laten bouwen en vlak bij de beek,
die vrogger maor zo over de weg liep, maor nou onder'n duiker
door, sting ok al 'n schoal!

Aon de andere kant van de weg is een stuk mit gaos
afgerasterd; daor mot vrogger een kasteel gestaan hebben,
zoas ik wel is heb heuren vertellen. Ze hebben me gezeid, dat
'n bruur van onze wethouwer meneer Beelaerts van Blokland,
die veul liefhebberij het veur oudhedes, daor an 't graven is
gewest um uut te zuuken, hoe dat zaaKle in mekaor gezeten
het. Maor veul bezonders is 't er nie veur den dag gekomme.
As 't waor is wat ze zeejen, dan sting hier het huus Seelbeeck
en daorum zou die nije schoal de Seelbeeckschool hieten. Daor
gaon nou de kinder uut Heveadorp leren.

Da's een nij darp, dat pas gebouwd is naodat meneer Scheffer
z'n modelboerderij overgedaon het aon de Rubberfabriek. lk
heurde, dat-er nou al meer as honderd kinder naor schoal gaon
en dan gaon der ok nog Roomschen en Griffermeerden naor
Oasterbeek.

Jong, dat is toch wat veranderd bij vrogger. Toe waore de
huushouwings van Rothuizen op de Duno, van Aotje uut't Gat
van der Aa en uut 't veldwachtershuusje, waor achter Mekking
ok nog de groate Willem woande, de enigste in deze umgeving,
en de kinder tippelden naor Oasterbeek of naor Heelsum um de
schoal te bezuuken.

Nou hebbe ze m'n ok al verteld, dat de Seelbeeckschoal in

tweejen gesnejen zal worden en dat de ene helft een

Christelijke schoal mot worden. Dat wordt, dunkt mijn, 'n dure
beweging: twee bovenmeesters en alles, kaorten, plaoten,
boeken dubbeld en dan steet nog te bezien of 't leren wel zo
mekkelijk geet as twee meesters of 'n meester en 'n juffrouw
veur zeuven klasses kommen te staon. Maor as je de krante
leest, is dat deursnijjen van schoalen an de orde van den dag
en schijnt gin mins der an te denken, of 't in deze tied van
malaozie niet verstandig zou zin 'n bietje zunig te wezen.

Nou riddeneer ik eigeluk over dingen, waor ik niks gien
verstand van heb en ik zal maor denken, dat de heren in
denHaag, die de wetten in mekaor zetten, best geweten zullen
hebben wat ze deejen. En, wat de heren wijzen, dat motten de
gekken prijzen. Dus, zand erover.

'n Eindje verder, 'n bietje in de leegte, steet 'n trupske
gebouwen, die 'k hier ok nog nooit gezien heb. M'n chauffeur
kiekt achterum en schreeuwt: "Kiek, Gaart-Derk, daor hejje nou
't abatwaarl" lk schreeuw weerum "Waffer?" " 't Slachthuusl"
zee 't ie. "O", zeg ik, "nou je Hollands praot, begriep ik je." Dus
hier wordt nou al 't vee en de verkes die in de gemeente
Renkum opgegeten worden, geslacht, en as 'ter vleizigheid van
buuten inkumt, worst en meer van dat gesnor, dan keuren ze
dat hier, of tenminste, 't wordt gestempeld.

Over dat ding is in de gemeente wat te doen gewest! Eerst
wouwen de slagers der niks van weten, laoter teikenden ze, da'
ze 't wel goed vonden, nog weer laoter trokken sommigen de
room weer op en mosten der weinig van hebben, maor
gekommen is 't er en ingewijd is 't ok en naor 'k heb heuren
zeggen, niet zo zuunig! 'k Geleuf dat er op de eigesten dag nog
raodsvergaodering gehouwen wier; daor steet m'n zoiets van
veur. Veul heur je over die inwijjing nou niet meer praoten en
dat is-geleuf ik-ok maor goed. lk zal der nou ok
overheerstappen, anders mochten ze 's denken, da 'k de zon in
't water kan zien schijnen. Of ze ok an de parteklieren, die zo
c'ens of twee keer in 't jaor 'n varken slachten, gevraogd
Irebben, of die 't lollig vonden, dat ze veur dit karweitje

3t



helemaol naor 't slachthuus toe motte, daor heb ik nooit van
geheurd. As je moppert over de last, die je der mee hebt,
vertellen ze je, dat 't is um de hiegiejeene, ik geleuf dat ze mit
dat stadhuuswoord bedoelen, dat 't spek en 't vleis nou veul
gezonder behandeld wordt as vrogger. Nou zal 't wel waar zin,
as ze 't zegge, maor ik heb vrogger, toen we bij ons eige thuus
'n rund of 'n keuje slachtten, en Oskesspraok hiewen of bij
mekaor gongen vetprijzen, nooit gien last van ongezond spek of
vleis gehad.
Weet je Gaart-Jan, waor 't slachthuus wel 'n end an gemaokt
het? Aon de stinkende putten bij de slagerijen en nou zie je ok
gin gesluns meer deur de straotgeuten drijven, zoas vrogger
wel gebeurde, as bij 'n fikse regenbui 't een en ander stroomaf
gestuurd wier. Da's wezenlijk een veurdeel van 't abatwaar. Ze
zeggen, dat 't ding van binnen merakels mooi is ingericht met
koelcellen en zo al meer. 'k Heb tn de Oasterbeeksche krant,
veurdat de zaak geopend wier, iets van gelezen, maor 'k zou 't
graog eiges es zien. 'k Geleuf dat ik meneer Rab, de veearts,
die directeur is meteen, 'n keer aonschiet en hum es vraog of-t-
er gien kans is.

Hij is de beroerdste niet en as 't ie goeie zin het, dan speul ik't
misschien wel klaor. Dan za'k ter op mijn manier ok nog es een
artiekeltje over maken.

Nou mot ik alweer uutscheije; ik had vandaag nog op de
Westerbouwing denke te kommen, maor as ik zo na
prakkezeer, dan kumt-er zoveul stof, dat de krant haost te klein
zou worden. En dat wil wat zeggen, want de Oasterbeeksche
krant is 'n onmundig grote lap pompier. De abbenees krijgen
waar veur der geld!

Nou, Gaart-Jan, houdoe!

Gaart-Derk
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