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Woont u buit€tr Heveadorp en wilt u ook

't Heveaetrtje ontvatrgen dan zijn daarvoor
kosten 117,50 per jaar. U kunt zich opgeven
de redxctie.
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't HeveaAntje stelÍ zich als doel de
Íussen de inwoners van Hev€adorp
verstevigen en in stftnd te hotrden.
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't Heveaantje verschijnt 5x per jarr en wordt
bij alle inwoners van Heveadorp gratis bezorgd,
Het volgende nummer (66) verschijn(
oktober 2001.
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Beste Heveanen,

Nu de vakantie voor de
meesten onder ons weer
voorbij is en de scholen
en de ochtendfile weer
begonnen zijn, is het
natuurlijk hoog tijd voor
weer een Heveaantje.
We hadden gehoopt
hierin verslag te doen
van het dorpsfeest, maar
helaas! Met Johan
Doolaard zeggen w€,
volgend jaar beterl
Voor wie het nog niet
wist, Heveadorp kent
zeer sportieve inwoners;
men tennist, kanoot,
loopt de Vierdaagse en
is dan ook nog bereid
daarover te schrijven.
Mogen we hopen dat
goed voorbeeld goed
doet volgen?

Door een te laat
gesignaleerd gebrek aan
de traditionele kaften (zij
worden gedrukt) ver-
schUnt dit nummer in
een noodkaft, waarvoor
onze excuses,

Anneke Leenhouts

Hubo ïNillem.§en

Cardanuslaan 28
Tel.026-3336571

Doorwerth
Í nx 026 33:16329
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Geen dorpsfeest!

Op veelzeggend geel gekleurd papier werd ons deze mededeling
uitgereikt. Vooral .voor de leden van de activiteitencommissie, dié
zich hadden voorgenomen een feest te organiseren en er
ongetwijfeld al de nodige energie in hadden gestoken, zal dit een
grote teleurstelling zíjn.

Ruim tien jaren zijn we gewend dat een groep Heveanen met hulp
van vrijwilligers het dorpsfeest voorbereiden en mogelijk maken. Uit
eigen ervaring weet ik dat deze werkzaamheden naast een gevoel
van saamhorigheid ook plezierige contacten en natuurlijk een leuk
feest kunnen opleveren. Nog altijd wordt er een band ervaren
tussen diegenen die het eerste dorpsfeest hebben helpen
organiseren.

Met name voor het afbreken en'opruimen van het Heveaveld, de
ochtend na het feest, bleek dit keer te weinig animo te zijn, heb ik
mij laten vertellen. Misschien zijn er Heveanen voor wie het
stimulerend is te weten wie er zoal op dit tijdstip naar het
feestterrein gaan en wat ze er doen.. .

Je zult er drie categorieën vrijwilligers aantreffen:
1. De werkers voorwie geen inspanning te veel is, zij breken af en

nemen het leeuwendeel van het opruimwerk voor hun rekening.
2. De onmisbare technische adviseurs, oftewel de zitters.
3. De jeugdige (schoolgaande) dorpsgenoten.
De enkele Heveaheld(-in) die koffie komt brengen laten we nu even
buiten beschouwing.

Aan werkers ontbreekt het meestal niet. Aan vakbekwame zitters
des te meer. Zonder voldoende vrijwilligers van deze categorie kun
je het wel schudden. Sfeer en ontspanning ontbreken en de
werkers gaan of blijven weg. Te weinig jeugdigen kwarnen tot nu
toe helpen. Hopelijk wordt dat in de toekontst anclers

Wie weet, als er zich nu al spontaan vriiwilliqers melden bij de
activiteitencommissie, worden deze l-lcvcanerr rnisschien weer zo

enthousiast, dat ze volgend
organiseren.

Johan Doolaard

jaar wel weer een feest gaan

De Vierdaagse

Nu eens niet een verslag van bestuursactiviteiten (die staan in de
vakantietijd toch op een laag pitje), maar een ander verhaal. Zoals
ik al eens eerder heb gemeld: ik was van plan de 4-daagse in
Nijmegen te gaan lopen.

Al vroeg . begonnen met de voorbereidingen heb ik rondom
Heveadorp zo'n 750 km in de benen gekregen. Mooie plekjes heb
ik ontdekt zoals: via Elst langs de Linge naar Homoet; via Huissen
naar Doornenburg langs de Linge naar het punt waar die aftakt van
de Rijn; via Heteren over de dijk naar Kesteren (mooie dijkhuisjes
gezien!), over de brug naar Rhenen en via de Grebbeberg en
Wageningen weer terug; via Wolfheze naar Otterlo en over de
Mossel terug; via Wolfheze de Koningsweg aflopen tot aan de A50
bij Terlet en via Arnhem weer naar huis. lk heb vaak gezegd dat wij
in een prachtige omgeving wonen, maar heb nu ontdekt dat die
omgeving toch een straal van zo'n 25 km beslaat. Op de laatste
zaterdag voor de Drentse fietsvierdaagse (die ik samen met Wil ook



nog heb gefietst) het ik rond Borger nog zo'n 25 km geropen zodat
het totaal aan trainingskirometers een krèine 750 km béoroeg.

op maandag 16 juli stak ik met de fiets het pontje over en haalde in
Nijmegen het startbewijs voor de eerste dag. 1o-ok een mooie route
om te fietsen!).

Dinsdag 17 juli, de eerste dag.
Via Lent, Doornik en Bemmel naar Elst. Daar leek het net karnaval.
Rijen mensen langs.de weg. Lopers werden met muziek begeleid
en onderweg werd hier en daar ook nog snoepgoed uitgeàeeld.
Van Elst naar Valburg.en over de dijk naar trtijmegén. Een-zonnige
dag waarop de zon zich regelmatig liet zien en het soms aard-ig
warm was (vooral op de dijk van Valburg naar Nijmegen).

Woensdag 1B juli, de tweede dag.
Via Alverna, Wijchen, Balgoij en Niftrik naar Nijmegen. Deze dag
begon al slecht. 's Morgens in aile vroegte een íinke wind die
gepaard ging met een fikse bui. Gelukkig was het op het moment
van starten droog, maar dat zou het 

-ni"t 
otilrun. Flinke buien

afgewisseld met droge perioden noodzaakten meerdere keren de
poncho aan te doen.

Donderdag 19 juli, de derde dag.
Deze dag zal de wandelaar nog rang heugen. Niet vanwege het
prachtige parcours. Van Malden naar Mook over de dijk eeÀ fikse
tegenwind die ons regelmatig van vocht van boven voozag. voor
Groesbeek begon het feest pas echt met een fikse prenJbui. ln
Groesbeek was het droog en werd de wandelaar met muziek en
aanmoedigingen begeleid. Net Groesbeek uit komt te
Zevenheuvelenweg en daar wordt het echt crisis. onweer en
stortregens geen gebrek, en nergens een mogelijkheid om te
schuilen. Tot aan de finish is de poncho niet meer àf geweest

Vrijdag 20 juli, de vierde dag.
ook op deze dag werden we meerdere keren o.thaald op flinke
regenbuien. Via walrick, overasselt en Malden ging het richting
Nijmegen.ln Malden ter afsluiting nog een fikse prensbui waar

gelukkig nog mogelijkheden waren om even te schuilen. Daarna is
het eigenlijk niet meer droog geweest.

Toen ik Nijmegen binnen wandelde stond Wil mij met de traditionele
bloemen op te wachten. Samen hebben we de laatste loodjes
afgelegd. Gedragen door het enthousiasme van de toeschouwers
die soms 6 rijen dik langs de weg de wandelaars aanmoedigden
werden we naar de finish begeleid. Dit was echt een belevenis.
Beladen met bloemen liepen we over de Via Gladiola tussen half
twee en kwart voor twee naar de finish. lk wist dat TV Gelderland
tussen twee en vier uur een reportage van de aankomst zou
ui2enden. Maar alle regen en als sluitstuk de plensbui in Malden
hadden me de moed ontnomen om daarop te wachten. ïoen ik
later de herhaling op TV zag, ontdekte ik dat ik toch een stukje
beleving heb gemist. Om twee uur begint de intocht pas goed op
gang te komen omdat, tegelijk met de militaire groepen, ook de
muziekkorpsen meelopen. Dat werkt natuurlijk nog meer
sfeerverhogend. Dus: wanneer de weergoden ons volgend jaar
beter gezind zijn (slechter kan het bijna niet) wil ik volgend jaar met
muziek binnen komen.

Jaap Bunschoten.



Beker

Sinds een paar maanden staat bij de familie Geel aan de
Zuiderlaan een tennisbeker bijna zo groot als die van wimbledon.
Tijd dus voor een nadere uifleg.
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AIRBORNE BATTLE WHEELS OOSTERBEEK

September staat ieder jaar in onze gemeente in het teken van de
Slag om Arnhem. Met zin Airborne wandelmars en de
herdenkingen later in deze maand.

ln het verlengde van deze herdenkingen besloot een groep (ex)
verzamelaars van materiaal van de Slag om Arnhem in 1gg6 een
voertuigtreffen te organiseren. Het moesten wel Britse voertuigen
zijn uit de 2" wereldoorlog en raakvlakken hebben met de Slag om
Arnhem. ln Schoonoord werd de basis gelegd voor het eerste
voertuigkamp.

Het was de bedoeling dat er een kamp werd opgeslagen tijdens het
gehele herdenkingsweekend in september. Hiervoor werd een
terrein van camping de Bilderberg ter beschikking gesteld waar
men tenten, voertuigen etc. kon opstellen. Ook was er een
historische rit georganiseerd en een zogenaamde ,static show, bij
het Airborne Museum, waar geïnteresseerden de voertuigen
konden bekijken. Het eerste jaar bestonden de voertuigen
voornamelijk uit motorfietsen en fietsen en een enkele jeep. De rit
werd gereden in zoveel mogelijk originele uniformen.

ln 1997 was het aantal deelnemers gestegen. Een aantal Engelsen
had ook van het evenement gehoord en kwam de gelederen
versterken. Deze groep is nu elk jaar onze vaste gast. Samen met
een andere groep voertuigliefhebbers wordt elk jaar de 'Race to the
Bridge' gereden. Van de landingsterreinen naar de John Frostbrug.

ln 1998 was het aantal deelnemers weer groter en vergde meer van
de organisatie. Naast de vaste ritten was er ieder jaar ook voor de
deelnemers een buffet op vrijdag, een barbecue op zaterdag en
een Engels ontbijt op de zondag. ln de grote bar-tent is het ieder
jaar weer gezellig.

1999 was het hoogtepunt voor alle deelnemers. De 55"t" herdenking
van de Slag om Arnhem. ln samenwerking met de politie Sport
Vereniging Renkum en Keep them Rolling werd een draaiboek in

elkaar gezet. Naast de 'Race to the Bridge' werd voor het eerst een
demonstratie gegeven met een 75mm houwitser en de zondag
moest het klapstuk worden met de Farewell Parade. Een rondrit
met veteranen door de hele gemeente met ongeveer 150
voertuigen. Een vreemde gewaarwording als er mensen rijen dik
langs de weg staan om je te bekijken. De meeste deelnemers
droegen uiteraard originele uniformen. Hierna werd vanaf
Hartenstein een korte mars gelopen door veteranen ter afscheid
van de herdenkingen en als eerbetoon aan de burgers van de
gemeente Renkum.

historische mars Bilderberglaan september 2000

ln 2000 werd het aantal Engelse en Nederlandse deelnemers weer
groter. We telden ongeveer 130 inschrijvingen. Naast jaarlijks
georganiseerde evenementen werden nu voor het eerst met de
75mm houwitser saluutschoten afgevuurd. Ook nieuw was de
historische mars vanaf de landingsterreinen naar de brug. Hier
werd door zo'n 100 man aan deelgenomen in volledig authentieke
un iformen/uitrusting.



Donderdag 20
september
Vrijdag 21
september

10.30 uur

13.30 uur

Elke deelnemer is tijdens deze georganiseerde weekenden vrij om
te doen wat hij wil. De evenementen door ons georganiseerd zijn
voorzien van een vergunning voor voertuigen etc. Hiernaast zijn er
tijdens dit weekend allerlei activiteiten, welke niet door ons z'rjn
georganiseerd, waar deelnemers ook naar toe kunnen gaan of aan
mee kunnen doen.

waarschijnlijk kunnen we vanaf 2002 geen gebruik meer maken
van camping de Bilderberg en moeten we op zoek naar een andere
locatie. Tips zijn welkom. Voor mensen die interesse hebben in de
'Slag om Arnhem' en/of oude legervoertuigen, motorfietsen,
uniformen etc. is er dit weekend weer een hoop te zien.

Programma Airborne Battle Wheels Oosterbeek 2001

Tijdens dit gehele weekend bent u ook van harte welkom op het
kamp om voertuigen etc. te bekijken.

Voor meer informatie kunt u altijd even bellen.

Ramon Berla uwt 026-3342031
06-21 9087 1 5

opbouw kamp (trainingsveld de
Bilderberg)
officiële opening kamp

Demonstratie 75 mm pack-
houwitser incl. saluutschoten.
WESTERBOUWING
vertrek naar Ginkelse heide
paradropping
start 'Race to the Bridge' vanaf
landingsterrein
aankomst Westerbouwing, korte
stop
aankomst Hartenstein voor 'static
show'. (Hier kan men de
voertuigen/personen uítgebreid
bekijken en moeilijke vragen
stellen.)
start historische mars vanaf
landingsterrein
aankomst historische mars
Utrechtseweg te Oosterbeek.
ontmanteling kamp

!0

zaterdag
september

zondag
september

maandag
september

22 08.00 uur

14.00 uur

14.30 uur

16.15 uur

23 13.00 uur

13.45 uur

24

saluutschoten 75mm pack-houwitzer op Westeóouwing september 2000



Heveadorp en kanoën op de Rijn

Of ik een stukje wil schrijven over kanoën op de Rijn? Jazeker, dat
wil ik wel, want kanoën is mijn liefste hobby. lk ben acht jaar
geleden begonnen in een kajak en op dit moment ben ik druk bózig
met een stageverslag. lk wil graag instructeur worden (op het
niveau van kanovaardigheid A) en daarvoor heb ik dit jaai een
opleiding gevolgd bij de Nederlandse Kano Bond. lk sta dus weer
eens even stil bij de dingen die ik (nu ook aan anderen) heb
geleerd. Dingen die belangrr.yk zijn voor de eigen veiligheid en voor
een plezierige beoefening van mijn favoriete sport.

Kenmerkend voor het varen in een kajak is dat je een peddel hebt
met twee bladen en dat je vooruit vaart (bij roeien vaar je achteruit).
Kajakken is niet moeilijk en iedereen kan het leren. Met een goede
techniek hou je het echter langer vol en heb je minder kans op
blessures. lk kan het weten, want in mijn eerste kanoweekend op
stromend water heb ik een schouderblessure opgelopen. De
beginselen van het kajakken kun je prima leren bU een
kanovereniging. Hier in de buurt zijn er maar liefst drie, te weten
Jason in Arnhem en WKV 'de bovenste polder, en Vada in
Wageningen.

Bij het varen op de Rijn heb je te maken met stroming en met
beroepsvaart. De Rijn is een snelweg voor schepen met haar eigen
vaarregels. Daardoor is het varen op de Rijn net even iets anders
dan varen op een meer, in de grachten en de branding, op zee, op
slootjes en kanalen. De foto is genomen op de Waal, maar de Rijn
kan bij hoog water bijna net zo spoken...

Mijn examenles heb ik híer op de Rijn bij het Drielse veer
voorbereid en uitgeprobeerd. ln die tijd was het mooi hoog water,
waardoor ik over het stuweiland, met de vistrap nog in aanbouw
kon varen. Dat was een unieke ervaring. Doordat de waterstand
van de Rijn hoger was, liep het stuweiland nog net vol. Daardoor
ontstond er plaatselijk een kleine stoomversnelling. Met mijn
wildwaterkajak waande ik me zelfs bijna in de Ardennen.

lk ben lid van de Wageningse Kano Vereniging 'de bovenste
polder'. De eerste beginnersles was in het lekkere warme water van
het zwembad in Veenendaal. Bij de tweede les was de Rijn buiten
haar oevers getreden. De kribben staan dan onder water en de Rijn
stroomt maar door en door. Voor een beginnende kajakker is dat
niet erg handig. Die les konden we mooi in de stille uiterwaarden
kanoën en dat is al weer een belevenis op zich. De overige lessen
vonden plaats op de Rijn bij de steenfabriek, ter hoogte van
wasserij De Lelie.

Wat ik leuk vindt aan kajakken? Lekker actief bezig zijn, buiten in
de natuur, samen met anderen en soms alleen. lk geniet van het
wilde water (dat zoek ik op), de golven in de branding en de mooie
natuur. Daarvoor hoef ik niet eens ver van huis. Kanoèn kun je in
feite overall lk heb vorig jaar in een kajak de bovenloop van de Rijn
bevaren, de Vorderrhein en de Hinterrhein in Zwitserland. Mijn stille
wens is het om ook het Nederlandse gedeelte per kano af te
leggen, vanaf Lobith, via Arnhem, Heveadorp, Utrecht, Alphen aan
de Rijn, Leiden, naar de uitlaat in Katwijk. Zal het er ooit nog eens
van komen?

lngrid van der Maat (333 64 78)
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Baby Bulletin

We hebben er weer íwee voet jee bij I
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De Kiekjestrommel
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De Kiekjestrommel
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De Schietsport

Sinds enige jaren ben ik lid van een schietvereniging. De vraag die
veel mensen stellen wanneer ik hen dit vertel is: "Waar schieten
jullie dan op?" Het antwoord luidt: "Op kaarten, waar zouden we
anders op moeten schieten?" Toch associèren ook mensen de
schietsport met geweld, ze vinden het vreemd dat je voor de lol
schiet en denken ook nog dat je op alles schiet wat leeft en
beweegt. lk vertel u een algemeen verhaal over de schietsport en ik
hoop dat u aan het eind van mijn verhaal, voor zover u dat nog niet
had, een positiever beeld heeft van de schietsport.

Beoefening van de schietspoÉ:
De schietsport wordt in het algemeen door jong en oud beoefend,
er is echter wel een minimale leeftijdgrens waarmee men rekening
moet houden. Bij het sportschieten hangt het resultaat voornamelijk
af van zelfbeheersing en concentratie en ook niet geheel
onbelangrijk is de wil om wat te leren tijdens een oefening. De
schietsport is een pure individualistische sport, mede omdat de
schutter zelf verantwoordelijk is voor zijn of haar resultaat op de
schietbaan en omdat alleen hij of zij de trekker overhaalt om het
schot te doen afuuren. Uiteraard zin er tal van regels en
veiligheidsvoorschriften van toepassing bU de schietsport; het
naleven van deze is ontzettend belangrijk, immers het wapen is niet
gevaarlijk, het is diegene die het wapen vastheeft die gevaarlijk kan
zijn als hij of zij de gestelde regels niet in acht neemt, dit kan
namelijk hele vervelende gevolgen hebben.

Afhankelijk van de soort schietvereniging kunnen de volgende
disciplines beoefend worden :

Luchtwapens (pistool en geweer) 10 meter.
Vuurwapens (Kleinkaliber) (pistool - revolver - geweer) 12 en 25
meter.
(Grootkaliber) (pistool - revolver) 25 meter.
(Grootkaliber geweer) Buitenbaan/ Grote binnenbaan, 100 meter.
Ook schiet men op sommige verenigingen met zwartkruit. Dit
gebeurd dan met historische wapens. Een kenmerk van zwartkruit
is de hoeveelheid rook die ontstaat na het afuuren van het schot.

Hoe wordt men lid van een schietvereniging?
om lid te worden van een schietvereniging moet de desbetreffende
persoon volgens de statuten van een vereniging, de grondwettige
regeringsvorm aanvaarden en een verklaring omtrent gedrag
kunnen overleggen (t.b.v. de schietsport). Dit is de zogeheten
verklaring van goed gedrag, die tegen betaling bij iedere gemeente
verkrijgbaar is. wanneer men bij een schietsportvereniging lid wil
worden waarin men omgaat met vuunrvapens, dan worden er zeer
strenge eisen gesteld omtrent het gedrag en sociaal functioneren
binnen de vereniging alvorens iemand toegelaten wordt als lid. Er
volgt als eerste meestal een periode waarin men aspirant lid is
(introductieperiode), na deze periode beslist het bestuur of hij of zij
lid wordt van de schietvereniging.

Wanneer men lid wil worden van een schietvereniging, dan kan er
vaak eerst kennis gemaakt worden met de schietsport door middel
van een introductie-avond, op deze manier ontstaat er een indruk
omtrent het omgaan met wapens en wordt tevens de sfeer
geproefd.

Mocht ik door dit verhaal u interesse gewekt hebben voor de
schietsport, dan kan ik u twee schietverenigingen aanbevelen in de
omgeving:
Schietvereniging 'De Vrijheid' in Oosterbeek, bij deze vereniging
kunt u met luchtwapens schieten. Het adres: Mariënbergweg 28,
6862 ZM, in Oosterbeek, tel: 026-3333395. Deze vereniging is op
de dinsdagavond geopend vanaf 19.00 uur tot 22.30 uur.
Schietvereniging 'De Kruithoorn, in Wageningen, bij deze
vereniging kunt u zowel met luchtwapens als met vuurwapens
schieten. Het adres: Nudepark 173 (naast de Gamma), postbus
310, 6700 AH te Wageningen, tel: 0317-420913. Deze vereniging is
geopend op zondag van 13.00 uur tot 17 .00 uur, op de
dinsdagavond van 19.30 tot 22.30 uur, op de woensdagavond van
19.00 uur tol 22.30 uur, tevens is er op de vrijdagavond een
speciale jeugdavond van 20.00 uur tot 22.30 uur.

Tot zover mijn verhaal over de schietsport.
Kevin van Guilik
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'De geschiedenis van Heveadorp', door J.F.Kooger

(overgenomen uit 'Nederlands
Nederlandse (streek) geschiedenis)

historiën', tijdschrift

Het landgoed Duno is belangrijk voor geschiedenis van het latere
Heveadorp. Oorspronkelijk had de Duno een geringe oppervlakte
maar het bezit werd geleidelijk uitgebreid. Op het hoogste punt van
de stuwwal was ín de 18" eeuw het huis Duno gebouwd, ook wel
'duunoog' of duinoog genoemd. Het werd gebouwO voor mr. A.O.F.
Blombe Vatebender, die als richter van Dooruverth voordien een
gedeelte van het kasteel Doonrverth bewoonde. De heer
Varebender had al in maart 1790 de zogenaamde Eijerhegge
veruorven. Het was een perceel bosgrond (akkermaalshout) van 90
bij 340 meter, afgeschot met scheibomen, die de grens aangaven.
Dat stukje grond was al sinds 1400 in het bezit van Onze Lieve
Vrouwe-klooster te Renkum. Het is ook later noch overgegaan in
het bezit van de heerlijkheid Doorwerth noch aan de Rekenkamer
(Richtersambt van de Veluwezoom). Het perceeltje was vergeten
en mr. Vatebender was het op het spoor gekomen! Duunoog moet
omstreeks 1794 zijn opgeleverd.

A.l. Nijhoff berichtte omstreeks 1820 over Duunoog het volgende:
"Het landhuis Duunoog dat ons met zijnen breeden witten voorgevel
reeds digt bij Arnhem in het oog is gevallen; Zich van verre als in de
lucht zwevend voordoet, en, wanneer men van beneden tegen de
berg opziet, bijna op den rand der steilte schijnt gebouwd. Achter
het huis heeft men een uitgebreid gezigt over de onregelmatig
verspreide, grootere en kleinere, heuvels van het Dorenweerdsche
bosch, achter welke de hooge muren van het kasteel even te
voorschijn komen, een gezigt, dat niet nalaten zal, op zulken, die
aan den aanblik van eenen bergachtigen grond niet gewoon zijn,
eenen blivende indruk te maken; maar wij wagen het niet, te
beschrijven wat de verrukte wandelaar gevoelt, wanneer hij (met
vergunning des eigenaars) het onlangs op deze hoogt gebouwde
torentje beklimt en deszelfs plat dak betreedt, waar niets het vrije
uitzicht belemmert, en zijn oog, den ganschen gezigteinder



rondwarende, op ieder punt op verschillende wijzen door het
schoon der natuur getroffen wordt. Voor het huis en uit hetzelve ziet
men de Rijn, van daar hij het Kleesche en Eltensche gebergte
verlaat, in tallooze kronkels voortstroomen, tot daar hij in den voet
van dezen berg bespoelt, om zich met eenen nieuwen bogt verder
benedenwaarts te wenden. "

Het huis dt Duno in dc twin-
tiger jaren.

De heer Vatebender woonde tot omstreeks 1801 op Duunoog,
waarna het landgoed verkocht werd en tot herberg ingericht. Op
31.1.1807 werd 'de buitenplaats duunoog, gelegen in Dorenweerd
met zijn gebouwen en tuinen op de zogenaamde Eijerhegge
(=eikenhakhoutcomplex), in het Coenderbosch benden het Drielse
Veer' aan Wijnand de Groot en Roselie C.L. de Vignon uit
Amsterdam verkocht voor f 10.000. De heer de Groot was een
gepensioneerde zee-officier, die op de Veluwe neerstreek om van
zijn rust te genieten. lnwonend was bovendien het echtpaar
Macare, waarvan de man boekhouder bij de Oost-lndische
Compagnie was geweest. ln juli 1808 was koning Lodewijk
Napoleon te gast op de Duno. De vorst (hij was konÍng van Holland
tussen 1806 en 1810) was verrukt over de prachtige vergezichten
over de Betuwe en en Rijn. Na de families de Groot en Macare

betrok de familie Boissevain de buitenplaats en sinds 1831 werd
het landgoed bewoond ( de Eijerhegge omvattend) door de familie
Kroese. ln die tijd is op het terrein een fraaie Belvédere (een
uitzichttoren) gebouwd met een spits toelopend dak. Daar was men
in die dagen gek op. Zo waren er torens in Oosterbeek en Arnhem.
ln 1843 werd de Duno eigendom van J.A.P. baron van Brakell van
Wadenoyen, die er een uitspanning en logement van maakte. Tot
1878 was het.landgoed in verschillende handen en behalve
logement was er.ook een kostschool in gevestigd. ln juli lBBB werd
de Duno publiek geveiid en gekocht door de heer J.W.F. Scheffer,
een man die in de tropen fortuin in de cacao gemaakt had. Na de
dood van de markante Scheffer ging het goed over in handen van
een rijke lndische theeplanter, Odo van Vloten, die een gedeelte
ervan in 1915 doorverkocht aan de firma Wilhelmi uit Hoogezand.

NAAI{]-OOZE VI]NNOOTSCI IAP

De Model-Boerderij ,,Het Huis ter Aa"
'Íta

D OOR\^rERTH
I. EVLJRT

ZUMRE VOLLE MELK niet gcg,asteurisecrrl, doch uitsluirrn(t op cigen Boc«lcrij, op de

nreest HYGIENISCHE gro»dslager, ge$,onileil van TUBERKELVRIJ vcc,

in Ílessdren inhoudendc: 3/4, t/2, tt4 litet.

ZUIVERE ROOM KARNEMELK ni.t g.p^slenriscerd, in flesschcr iDhoil(lcr(t. ,/r & r/2 lirer.

PRIM^ ZUMRE ROOMBOTER, Serechligd tot het vocr.n van het Rijksboterm.rk

(Nedc.laodsch wapen met bijschriÍlcn) in blokjcs À,/, kilo vcrpakt in kistjes

i'/,-r-t'l-, & r'1, kilo.

Op verlangen worí1t ook RoOM (gecn slagroom) geleved.

Huis ter AA

Zoals vermeld werd de Duno in 1888 voor f195.000 aan de
cacaospecialist Scheffer verkocht. Hij zette er een modelboerderij
op omdat veehouderij zijn grootste hobby was. Onderaan aan de
Dunolaan bouwd hij een stal voor B0 Friese stamboekkoeien.



Daarnaast bouwde men een laboratorium om melk te kunnen
onderzoeken op micro-organismen en chemische samenstelling.
Een veearts, dr. C.J. Rab, had de zorg voor de gezondheid van de
veestapel. De melkfabriek annex modelboerderij, was voor zijn tijd
ultramodern. De wanden en vloeren van de stallen waren betegeld,
dagelijkse schrobbeurten lieten zowel het vee als de stallen
glimmen. Hygiëne werd met hoofdletters geschreven. De kwaliteit
van de Dunumelk was buitengewoon goed, de afzet echter
bijzonder laag vanwege de te hoge prijs. Scheffer kocht zes hotels
in de omgeving van Arnhem en verplichtte de eigenaren om zijn
melk af te nemen! De zoon van Scheffer, Arnold, kreeg op zijn21"
verjaardag maar liefst 60 Friese stamboekkoeien en wierf hiervoor
twintig Friese knechten aan. Deze twintig Friese knechten werden
netjes in uniformen gekleed en gehuisvest in het speciaal daartoe
gebouwde gastenhuis: Huis ter Aa. Dat huis was ingericht met een
eetzaal, een recreatiezaal, een bibliotheek en in het sousterrain een
bakkerij. Scheffer sr. had voor zijn gezin al een mooi huis op de
Duno neer laten zetten, zodat er al een heel complex was ontstaan.
Zijn huis werd later weer tot hotel verbouwd.

Het zuivelbedrijf moest bij gebrek aan een enthousiaste opvolger
(Arnold had er eigenlijk niet zoveel zin in) en door slecht financieel
beleid helaas gesloten worden. Aan publieke belangstelling en aan
grote stukken in de kranten had het nooit ontbroken. De heer Dirk
Frans Wilhelmi uit Hoogezand had een firma opgericht samen met
de rijke grondbeziter Tonko Meijer uit Groningen. ln Hoogezand
was men in 1909 begonnen met het maken van stalen draden
(hoepels) en later met de vervaardiging van banden . De fabriek
werd genoemd de 'Firma Wilhelmi en Co, fabrikanten van
staaldraden voor rijwiel-, auto- en massieve banden, fabriek Hevea
te Hoogezand'. De heer Wilhelmi wilde graag een grotere
bandenfabriek opzetten. De straat waar het bedrijf in Hoogezand
was gevestigd werd Heveapad genoemd. Die straat bestaat nog
altijd. Hevea brasiliensis is de latijnse naam voor de rubberboom.
Wegens de stankhinder - het fabriekje lag midden in de plaats -
zocht men een andere stek. Die werd gevonden in Doorwerth in het
complex van de voormalige modelboerderij van de heer Scheffer. ln
mei 1923 was het Huis ter Aa, eerder logementsgebouw voor de

Friese knechts, omgebouwd tot hotel-pension-restaurant, op last
van de directie van Hevea. Het huis was omgeven door terrassen
en van binnen van alle gemakken voozien: elektrisch licht, centrale
verwarming, stromend water, badkamers en waterclosets, zoals de
benamingen waren uit een Gids van Oosterbeek uit die tijd. Een
eigen bootverbinding met Arnhem was gemakkelijk voor de
hotelgasten. Tot 1940 zou huis ter Aa deels als gastenverblijf
blijven bestaan.

(wordt vervolgd)
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FANTASTISCH!!

Onlangs is de container voor aluminium en kurk, die op de
Schefferlaan 6 staat, voor de tweede keer sinds zijn bestaan door
stichting Milieugroep BLOM geleegd. Duidelijk is gebleken dat de
bevolking van Heveadorp enthousiast bezig is met het scheiden
van deze twee grondstoffen. De laatste keer is de opbrengst
gewogen. Maar liefst 12 kilo kurk en í,75 kilo aluminium was het
resultaat!

Wat betreft de laatste categorie wil ik graag wat opmerken.
Tijdens het leegmaken bleek dat er een grote hoeveelheid
verpakkingen van koffie en toast tussen het overige aluminium zat.
Het aluminium dat hlerin venryerkt is, is jammer genoeg niet terug te
winnen door de industrie. Dit zelfde geldt ook voor medicijnstrips.
Helaas, beide producten moeten dus gewoon bij het restafual.
Behalve de waxine-cups, de yoghurtdekseltjes en de kattenvoer-
blikjes zijn ook defecte aluminium jaloezieën en droogmolens
welkom. En in deze vakantietijd kunt u uw kapotte tentstokken of
kooksetjes ook in de container kwijt.

Om te weten of je te maken hebt met aluminium of ijzer is het
handig om een magneet bij het product te houden. lJzer blijft
'plakken', aluminium niet. ls het bovendien verfrommelbaar en blijft
het verfrommeld, dan kunt u er brjna zeer van zijn, dat het voonrverp
in de container thuishoort.

Al het aluminium dat BLOM op deze manier in handen krijgt gaat
naar een opkoper en komt dus niet terecht in de verbrandingsoven,
waar slechts een klein percentage van het aluminium in het
restafual 'gered' kan worden. Ook over de kurken kan er wat
onduidelijkheid ontstaan. De laatste tijd verschijnen' er nl. op
wijnflessen steeds vaker plastic kurken. Deze kurken kunt u rustig
in de container gooien. Kurk Recycling Nederland vezamelt deze
kurken en brengt ze bij een plasticverwerkingsbedrijf.

Ter afsluiting willen we u (nogmaals) attent maken op de nieuwe
BLOM-Wijzer. Voor de bewoners van Heveadorp is deze af te halen
bij Margreet van de Veld, op de Middenlaan 40. Ook in de
bibliotheken van Renkum, Dooruverth en Oosterbeek is de BLOM-
Wijzer verkrijgbaar, evenals in het gemeentehuis, de VW en
verschillende apotheken. Mocht u toch nog achter het net vissen of
iets anders te vragen of op te merken hebben, dan kunt u mij als
contactpersoon van BLOM bereiken op nummer: 026-3340080.

Met vriendelijk groeten,
Marjan van Dijk

V.O.F. VERHOLT

HOUTBLOKKEN
voor open haard

of kachel

HOOI en STRO

CONSUMPTIE
AARDAPPELEN

diverse soorten
ook voor opslag

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

Te Koop:
Kinderkampeerbedje f. 25,-
Driewieler geel/groen, merk Puky f. 25,-
Kinderstoeltje voor achter op de fiets, f. 25,-
blauw/zwart
Kinderstoeltje voor aan het stuur f. 12, 50
TeL 333 68 06
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Voor kwaliteitswijnen in elke prijsklasse hoeft u de deur niet meer uit.
Wij bezorgen gratis 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 - 6814 GJ ARNHEM
Tel.026-4455220 Fax026-44 55 085
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Snclje rijbewijs!

dan noar:

Autorijschool

TON VISSER

Schffirlaan l2
Heveadorp

'fel. 026 - 3341685

+ gratis proefles!!
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DOORWERTH
Schoenmakaii+ackets bespannen-schaatsen.
Parksen voor de &ur - maandags goslolen.


