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Beste Heveanen,

ln dit nummer is er volop
aandacht voor veiligheid
op straat en beveiliging
in en om ons huis. De
illustraties zijn van Dick
Kelderman.
De wijkagent heeft een
quiz samengesteld, met
een lekkere prijs voor de
winnaar. Ook van onze
'verkeersagent' is er een
quiz, ditmaal met de
juiste antwoorden en
dus zonder prijs.
Op de meeste recente
van de Kiekjestrommel
foto's staan dit keer
enkele mensen die nog
steeds in Heveadorp
wonen.

De redactie doet haar
best om u voor het eind
vdn 'het jaar nog een
krantje aan te bieden.
Uw bijdragen, al dan niet
met Kerst-thema, blijven
van harte welkom, nu
eventueel ook via e-mail:
larinkoppesctraar(Tllrrlmail.conr

Anneke LeenhoutsCardanuslaarr 28
Tel. 026-3336571

Doorwerth
Fax 026-3336329

Hotel
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" Het hotel wtt8lr íïtrlvrc)uvv ztclr ,,l.rt I.,en trt6t-to*rr ;ttlctr .,Ï.HUlS" wolrllleaal v«rtrr rocoptlo orr ÍotlstlrUlko rrramltlJtJ
(it';r:rÍ rz;ur llrrr lrlt,l,rrtwr!í/ t",
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(;li(,1 llll ( )o:.,turlrook
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Cqlqlql: oplrge,l00

Be4{qtie:
Zuiderlran I l, 6865 VK lleveedorp

RAmotr Berltruwt
llf,rlenweg 8 (3342031)
Pcter Bollze
lr. Munt€rl{str 44 (J343007)
Kario Koppeschalr
Noorderlann 17 (3337338)
Dick Kcldernral
lr. Munterhnn 35 (3340616)
Atrtreke Lcetrhouts
Zuiderlatn ll (33369221
Cobi v.d. Moleu
Noorderhrn 2 (3336898)

Kopij kunt u bij elk vrn dc
inlcvercn. Anonienre stukjes worden
BcplBrtst. Dc redtrctie behoud( zich
rccht voor ingezonden stukken wlar
norlig in te korten. Niets uit dezc uitgave
ilur8 zonder toesÍcililiog worden
ovcrgenomcn.

^dycrlce!ies:Peter Bollze (026 - 3343007)

A bo 4 4 qolelllq! :

Wootrt u btritetr Hcveldorp en will tr ook
'l Ileverr0lje ortvrtrgen d{il zij
darrvoor de kostetr 117,50 por ir{Í
kuill zich opgevetr bij de redtrctic.

Dqs!§t!!!i!rgi
'l Hevelnntje slell zich rls docl
cotrtActeil lrsscn dc ir*oners
Ilcvendorp te verstevigei cn in stNrd
houden.

Versqllijrrilg:
't llevearntje verschijtrl 5x pcr janr
wordt bij alle inwoners vrn ll
griltis b€zorgd,
Het volgende trunrtrrcr (ó7) vcÍschijilt
decenrber 2001.m



Nieuws van de Bewonersvereniging
Beste Heveanen,

Afgelopen zondag (7 oktober) werd door de Groencrub een
paddestoelen wandeling gehouden onder leiding van een IVN gids
De deelname was (naar mijn mening) niet sleàht en het was lerrk
om te constateren dat er ook jeugd meewandelde (hadden die varr
hun ouder consignes gekregen?). Een zeer reerzame rnidclag
waarin we onder andere leerden dat alle paddestoelen zwarlrnen
zijn maar niet alle zwammen paddestoelen. Hoewel we niet erg ver
kwamen, we liepen via de Hunneschans dc Drrnolaan op, zijn we
toch zo'n 2 /, uur onderweg geweest. Naast veel informatie over
paddestoelen die in onze directe omclevinq tc zicn zijn kregen we
ook inÍormatie over ons eco-systeenr Groerrr;111g 5sj6nkt voor dit
leerzame initiatief!

Op diezelfde zondag is door de ;rt;lrvrlorlcnooÍnmissie een fiets_
puzzeltocht uitgezet op de Veluwr: Itr:rrl rr wol eens bij de Mossel
geweest? ln de periode dat ik rrrij voorlrt:rei«je op de Nijmeegse
vierdaagse heb ik daar versclrrlkrrrrlc nrak:6 gewandeld. Een
prachtig stuk natuur! wij haddc)n (lí*; rl;r;rr clan oót neel wat van
voorgesteld roen we belden or)l ()n:i,p lr-. gÈven, kregen we tot
onze grote verbazing te horen rj;rl rIr krr:lrt rriet doorging. Erwaren
slechts 3 aanmeldingen ontvanr;crrt lli korr rJit eerstà nÉt geloven,
maar toch. lk vraag me af hoe trcl korrrt rlirl er voor activitàiten die
in ons dorp worden ontwikkeld z, wt,rrrr; rr.larrgstelling is. of gaan
we zo selectief te werk dat cr wr,l lrclangstelling is voor een
paddestoelenwandeling maar nicl v()()r (:on fielstocht door één van
de mooiste streken van ons lirrrrl'/'/ lrr r.rler geval begrijp ik er
absoluut niets vanl

Mag ik uw aandacht vragen v(x)r rrrr rrrr:clerleling van Gert van
Maanen in dit Heveaantje? Het r;,r,rl ovcr ecn triJeenkomst van het
dorpsplatform ap 20 novembt:r, r,r'n lrr;cen(665t waarop alle
Heveanen van harte welkom zilr w.,rr()or u öok mee wilt praten
over wat er in ons mooie dorp,r,rrr rL,orrle rS,, dan kunt u deze
bijeenkomst niet voorbil laten r;rr,rrr Ir .,t1r cot t aantal voorstellen

binnen gekomen over de besteding van de subsidie en uit de media
is vernomen dat Heveadorp zal worden voorzien van nieuwe
lantaarnpalen. Zou het mogelijk zijn dat we daar ook wat over
mogen zeggen of staan er straks van die lelijke 10 meter hoge
masten die ons dorp ontsieren? lk heb er toch goede hoop op dat
een behoorl'rjk aantal Heveanen betrokken is en zal zin bij
Heveaanse zaken.

Tot ziens!l
Jaap Bunschoten.

Uitnodiging:

Het dorpsplatform Heveadorp vergadert op 20 november om 19.30
uur in de Ontmoetingskerk. Gesproken wordt o.a. over de bestedíng
van het wijkbudget ad. F. 2.500,-. Ook andere onderwerpen komen
aan de orde zoals bijvoorbeeld de stand van zaken uit de acties van
de wandellng in 2000. U bent van harte welkom de vergadering bij
te wonen. Ook ideeën voor een betere leefbaarheid in het mooie
Heveadorp worden zeer op prijs gesteld. Voor vragen kunt u zich
wenden tot de voorzitter Mirjam Engelen (026 - 33 42 248) of de
wijkcoördinator, Gert van Maanen (026 - 33 48 554 of via e-mail,
g van rnaancn(rjrenkrrnr rrl

Geachte bewoners,

De vakantieperiode is achter de rug. Hopelijk heeft u genoten en
heeft u dat gekregen wat u ervan verwachtte. Men zegt dat je na
vakantie weer boordevol energie zit. Het is mij echter ook bekend
dat sommigen "afgebroken" zijn. Heeft u wel "bijgetankt", dan vraag
ik u weer aandacht voor uw veiligheid, leefbaarheid en het
uitbreiden van de sociale cohesie in Heveadorp. Deze betrokken-
heid staat al op een hoog niveau, maar we streven van 'beter naar
best'. Wij hebben in Heveadorp een buurtpreventieproject. Hé, zegt
u, dat is waar ook! Via uw preventiemedewerkers krijg ik zo nu en



dan info over zaken Flet betreft hier dan verdachte situaties,
vreemde auto's die zicl-r wat al te nieuwsgierig in het dorp
ophouden ook de activiteiten bij de Veerstoep ontsnappen niet aan
hun aandacht Dit heeft er mede toe geleid, dat alle verdachte
zaken in 2001 tot heden procentueel behoorlijk zijn afgenomen. Dit
is natuurlryk niet irr laatste zin te danken aan de meldingen die u
gezamenlijk heeft gedaan. lk spreek dan ook de verwachting uit,
dat u blijft signaleren en melden. De slogan in onze buurtpreventie
projecten is dan ook niet voor niets geworden. ,'Beter te veel
gemeld, datt niet .ctr:lteld"

lk herinner u nog even aan het tweede landelijke nummer waar u
de politie (als u tenrninste niet te lang moet wachten) kunt bereiken.
Dat is 0900-8844- Bit directe nood, ongeval of inbreker op
heterdaad, belt u dan met 112. ln zaken die wat langer kunnen
wachten, meldt dat br1 een van uw preventiemedewerkers. Kent u
ze nog? Doe dat dan via de bij u in bezit zijnde meldingskaart. lk
garandeer u dat op iedere melding door mij actie wordt
ondernomen Fleeft u geen meldingskaart meer, vraag hier dan om
bij de preventiemedewerkers, er staat er ook één afgedrukt in dit
krantje. lk hoop dat wlj gezamenlijk weer een veilig en leefbaar jaar
tegemoet gaan. lk werk graag met u samen.

Hiertoe heb ik een "Preventie euiz" opgesteld (zie achterin dit
krantje, red ) Het zijn 10 vragen die voor zich spreken. De goede
inzending wordt beloond met een overheerhjke vlaai beschikbaar
gesteld door Mega vlaai Renkum. De winnaar zal door mij worden
uitgenodigd voor een rondteiding in het bureau (bij behoefte) en
uitleg worden gegeven over het 'reilen en zeilen, van de Unit
Doorwerth Bil nreerclere qoede inzendingen zal de winnaar door
loting worden aanqcwclzcÍt [,_crrs kijken hoe het met uw kennis
inzake preventic et, lrtr,:flt;tarlr.irl ls gcsteld.l!! Succes hiermee.

De oplossinrl varr rlr-. "Í)rr-.v.,lrc etriz" kr-rnt u inleveren op Beeklaan
19 in Heveadurll lrr lrct volt;ttrrrlt: llcvcaantje zullen we de winnaar
en juiste i'lntwoorrlcrr llrrlllir:cr «tn

Uw gebic<lslirr;r:rrl, I l;rrl; l'clr:r:;
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Berichten van het Preventieteam Heveadorp

Het (buurt) preventieteam was tot aan begin september zeer
tevreden over de gang van zaken in ons dorp.

Tot aan deze periode waren er nauwelijks noemenswaardige
zaken, het enige was de oplossing van een aantal vernielingen in
en buiten ons dorp, o.a de vernielde ruiten van de bushaltes bij het
speelveld, deze zaak is mede door oplettende buurtbewoners
opgelost. Ook wij vinden dat deze zaken niet kunnen worden



getolereerd, een beetje kattekwaad, oké, maar vernielingen aan
andermans goed gaat echt te ver en moet aangepakt worden. Voor
ouders van verdachten en/of daders zijn dit geen leuke berichten
omdat deze totaal verrast worden met een bericht van de politie dat
iemand van hun gezin opgepakt is.

Begin september is ons dorp wederom bezocht door het
dievengilde en wel op 4 adressen in een nacht, er werd
vermoedelijk alleen naar geld gezocht want mobiele telefoons,
stereo's, juwelen en autosleutels waren niet gewild, een
hondenbezitter vond bij zijn vroege wandeling in het bos een tas
met daarin een bankpas en nog wat spullen. Deze zaken zijn weer
terug bij de rechtmatige eigenaar onze dank aan de wandelaar.
Verdere informatie mogen en kunnen we niet geven i.v.m het
onderzoek.

Wij kunnen u alleen adviseren geen waardevolle spullen s,nachts
beneden te laten liggen en alles goed af te sluiten, inbraakwerend
hang- en sluitwerk te plaatsen en oplettend te zijn in uw omgeving.
Registreer vreemde zaken of meld dit aan de politie via het
algemeen nummer 0900-8844 of bij dringende zaken 112.

Buurt Preventie Heveadorp

Meldingskaart.

Naam:
Adres:
Telefoonnummer:

Melding / opmerking:

Alle door u gegeven gegevens worden zeer diskreet behandeld.

De ingevulde meldingskaart inleveren op Beeklaan '19

Ook kunnen zaken welke aandacht
Preventieteam worden gemeld, dit kan aan
of lever de meldingskaart in op Beeklaan 19

Uw Preventie Team Leden zijn;
Gerard Waayer Beeklaan 50
Ruurd van der Vegt Dunolaan '12

Leny Post Beeklaan 17
Nell Nijdeken Valckeniershof 2
lnekeHoekerswever ValckeniershoÍ10
Sybe Meijer Beeklaan 19

Namens het Prevorrtie Team Heveadorp,
Sybe Meijer

behoeven aan het
ieder lid van het team,

3340802
3340800
3342870
3390896
3336806
3334380
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Vandalisme

lk schrijf dit stukje namens mijn kínderen en mijn buurkinderen. Bij
ons achter hebben wij een boomhut gebouwd, waar de
(buur)kinderen veel plezier hebben, zoveel dat er een hele dag met
veel plezier gespeeld wordt. Alleen, er zijn vandalen geweest.
De steunpalen waar de hut op rust zijn ei met geweld
onderuitgetrapt, wat iets dat met spijkers van 12 cm vastgeslagen
zat, dat moet wel met geweld gebeurd zijn.

WAAROM????????????

lk snap dit níet, waarom moet dit nou. ls het nou jaloezie of is het
gewoon verveling. Kunnen we niet gewoon met de handen afblijven
van wat van een ander is??!!

lk hoop dat degene die dit gedaan heeft zich kan voorstellen dat er
nu veel kids teleurgesteld - verdrietig - en boos zijn.

Familie Cornelisse

Jonge ondernemers

Chantal Wayer, geboren en getogen in Heveadorp, is met haar 21
jaar al eigenaresse van een eigen zaak.

Na vijf jaar werken bij de vorige eigenaar, die het wat rustiger aan
wilde doen, kreeg zij de kans de zaak, nl. Megavlaai aan de
Dorpstraat 79 in Renkum, over te nemen. Chantal verkoopt daar
meer dan veertig soorten vlaaien, waaronder ook suikervrije. Verder
heeft zij verjaardags- en kindervlaaien, eventueel met vuururrerk. ln
de winkel zelf kunt u ook koffie, thee of fris met een punt vlaai
bestellen. Volgend jaar komt er een terras buiten. chantal krijgt veel
hulp van haar ouders en broer en zelfs opa helpt regelmatig mee
met bezorgen tegen een kleine vergoeding.

Nu deze wens in vervulling is gegaan kijkt Chantal alweer verder. ln
de toekomst wil zij samen met haar vriend Yeahyah - die u wel
kent, hij werkt nu bij Super de Boer - een zaak beginnen. Wat weet
zij nog niet precies, maat ze heeft al wel ideeën. Voorlopig houdt ze
het bij Megavlaai.

lk wens Chantal en haar vriend nog veel geluk en succes in de
toekomst.

Cobi van der Molen
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Sint Maarten, 11 november

Jongens en meisjes, het is bijna weer zover. Sint Maarten ( jullie
weten wel.....snoepjestocht) valt dit jaar op een zondag. Feest !!l!l



Hieronder zal ik lullie wat achtergrondinformatie geven over deze
feestdag. Maarten (Martinus) werd volgens de biograaf s. severus
geboren omstreeks 316 in sabaria, Hongarije. toen tril 10 jaar oud
was meldde hij zich, tegen de wil in van zijn ouders, bij eeh rooms
katholieke kerk om zich te laten dopen. op zijn 15" werà hij soldaat
en kwam in Amiens terecht. ln Amiens kwam Maarten een in
lompen gehulde bedelaar tegen die bibberde van de kou. omdat hij
al zijn bezittingen al had weggegeven aan andere armen, sneed hij
zijn soldatenjas doormidden en gaf een helft van de jas aan de
bedelaar, zodat die tenminste nog iets had om zich te bedekken.
Die nacht droomde Maarten dat Jezus aan hem verscheen met de
helft van zijn jas. Hijzei dat Maarten hem gekleed had. Op zijn 1Bu
verliet hij het leger. Hij leidde een vroom en sober leven en werd
bisschop van Tours. Hij genas zieken en deed zelfs een dood
meisje herleven. Op zijn B0"tu overleed h'rj aan koorts.

Kort na zijn dood begon men al met het vereren van sint Martinus.
Begin van de 6" eeuw werd een nieuwe basiliek aan hem gewijd,
vele kerken en vooral bronnen kregen zijn naam. ln de synode van
Aken werd bepaald dat 11 november een verplichte vierdag was.
Gedurende de middeleeuwen bleef datzo

Net als op sinterklaasavond werd er op sint Maarten 'gestrooid',
eerst bedoeld als brooduitdeling aan de armen, later vooràl bedoeld
voor de kinderen. omdat met sint Maarten de winter eígenlíjk
begint, werden er Sint Maartensvuren gestookt. Deze waren
bedoeld als reinigende vuren en bevorderden de vruchtbaarheid
van veld en vee. De vuren werden tot aan Driekoningen (6 januari)
brandend gehouden. Fakkeloptochten dienden waàrschijntilt< ter
ondersteuning van de zon die in kracht afnam en om boze geesten
te verjagen. Daaruit ziln de kinderoptochten ontstaan. Kinderen met
lampions (of uitgeholde koolrapen of kalebassen) en geschminkte/
gemaskerde gezichten trokken langs de huizen en haalden snoep
en fruit op ze zongcn daarbij allerlei liedjes die van streek tot
streek verschillcn

Sint Maarten, Srnt M;r;rrlr-'r'r rlo koeien hebben staarten

Tip:
Wilt u de kinderen op 1í november een snoepje of iets
dergelijks geven, laat dan uw buitenlamp branden of zet een
kaarsje voor uw raam zodat de kinderen weten dat ze welkom
zijn.

Ruby Boltze.
(Bron: Van Allerheiligen tot Sint Juttemis, achtergronden van onze

feestdagen/ l. van Eijk).

Baby Bulletin

Wij zijn trlij rnet cle §eboorte van onze clochter

ItSITIà!
i!, l

Elles
I.'.,

De clolgelul<l<ige ouders ziin:

Bart en SYtvia Verhagen
Noorderlaan 7

6865 VL HeveadorP
Telefoorr 076 - 371O 1 57

Zi! is geboren op 4 spptember 2OO1 , onr 8.1 5 uur
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t Sierbestrating

t Gazon onderhoud

I Tuinaanleg en onderhoud

C Snoeien en vellen van bomen

drleenq/

Doorwerth / Oosterbeek 026-33331 34

,/u-:\

(@ken
\YToptrek
WeverslÍaat 13

6862 0J Oosterbeek
Telefoon 026 - 333 35 35

Herenstràat 25
3911 JB Rhenen
Teleíoon 031 7 - 6í 64 02

SUPTR DT B()TR

Mozartlaan 66

6865 GC Doorwerth
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Atrtóschado àfl ondàrhoud*bëd rijl
teYens l,Év€ring van niauwe- en

gebruikte auto's

K,lfrgdlhrkqëmg 5i h
8862 \,r^f öeÈtrÍlrBek

Íslr 02ó - 31 4ot n§

b.s-q.i 0310 -§1 0O 11

Far: OZg f3 {-rOOl

Àsst.ll 06§PS{3lOO

Wij zijn gespecialiseerd in alle soorten autosehadeher*
stellingen. Hierbij maken wij gebruik van eËn epuitldroog"
cabine en Sikkens autolakken. Allo kleuron urorden door
ono zelf gsmaakt. Bij reparatie gratis leenauto en tÉruË-

gaaf van eigen risico bii eigefi scfluld.
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De Kiekjestrommel
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De Kiekjestrommel
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Oudesage De gevangenen

ln een van de "bergkloven"van het Dunogebied hadden lang
geleden een boosaardig toovenaar en een even ondeugende
kabouter vriendschap gesloten. Met hun vereenigde kracht en door
allerlei magische middelen namen zij het op tegen een groep
Rijnreuzen, die zr1 haatten. Het is bekend hoe in den Rijn op
Duitsch gebied in ouden tijd een groote goudschat is geworpen.
Van dat goud is wel eens wat afgedreven tot bij de Westerbouwing
en Duno, en nu maakten de toovenaar en de kabouter aan die
reuzen wijs, dat er op meerder plaatsen groote hoopen goud lagen
weggezonken in den Rijnbodem.
"Hoe er bij te komen?" vroegen de begeerige reuzen. "Schuif den
Rijn op zij," ried de toovenaar, terwijl hij plekken noemde, waar
goud zou liggen. De reuzen hebben dat inderdaad beproefd, en
daarvan zijn die bekende wijzigingen in den Rijnloop het gevolg
geworden; maar het was vruchtelooze arbeid, zij vonden geen
goud.

ln vereeniging met onderaardsche booswichten is het onwaardig
vriendenpaar er ook in geslaagd om meerdere der reuzen door
tooverij gevangen te zetten in holen onder de Rijnbedding. Nu
meent men gewoonlijk, dat de groote watervloeden, die zooveel
schade deden langs den Gelderschen Rijn (bijv. in 816,860, 1290,
1342, 1407,1436, 1586, 1595 enz. ) gevolgen zijn van toestroom
uit het Boven-Rijngebied; maar in waarheid is menige
overstrooming veroorzaakt doordat de gevangen reuzen de
Rijnbodem met hun breede ruggen omhoog duwden bU

bevrijdingspogingen, die zij af en toe doen. Men heeft ook wel
beweerd, dat de bedding omhoog komt doordat de gevangenen
soms deegbergen voorhun geweldige brooden te sterk laten rijzen,
zoodat deze dan den bodem opduwen. Maar dat moet nog
bewezen worden.

Uit ln 't Geldersch Rijnland door Jan. L. de Boer



3O-KILOMETERGEBIEDEN EN VOORRANG
VERLENEN

HOE ZIT DAT NU EIGENLIJK?

De redactie ontving van een trouwe lezer een stukje uit een
tijdschrift van 3VO (voorheen Veilig Verkeer Nederland). Daarin
werden een aantal situaties geschetst die van toepassing zijn op
verkeerssituaties zoals we die in Heveadorp kennen.

Een groot gedeelte van Heveadorp is aangewezen als 30-
kilometergebied. Er bestaat helaas nog teveel onduidelijkheid over
de voorrangsregels die gelden op plaatsen waar een 3O-kilometer-
en een 50-kilometerstraat elkaar kruisen. Wie moet er voorrang
verlenen en waarom?

we schetsen u drie situaties waarin een 3O-kilometerstraat wordt
verlaten. Dit geldt in Heveadorp voor de volgende
kruisingen /splitsingen .

- Middenlaan/Oude Oosterbeekseweg
Noorderlaan/Beeklaan
Centrumlaan/B eeklaan
ZuiderlaanlBeeklaan
Schefferlaan/B eeklaan
Dunolaa n/Beeklaan

Voor elke situatie stellen we u de vraag:

A)Moet bestuurder A voorrang verlenen aan bestuurder B?
B)Moet bestuurder A de voetganger voor laten gaan?
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Antwoorden op de vragen:
Situatie 1

A)Nee. Het verlaten van een 3O-kilometergebied heeft geen invloed
op de voorrangsregeling. Bestuurder B moet dus voorrang
verlenen aan bestuurder A, die van rechts komt.

B)Nee. Bestuurders hoeven voetgangers níet voor te laten gaan op
kruispunten.

Situatie 2
A)Nee. De aanwezigheid van verkeersdrempels heeft geen invloed

op de voorrangsregeling. Bestuurder B moet voorrang verlenen
aan bestuurder A, die van rechts komt.

B)Nee. Verkeersdrempel heeft geen invloed. Bestuurders hoeven
voetgangers niet voor te laten gaan op kruispunten.

Situatie 3
A)Ja. Hier verlaat bestuurder A een uitrit en bij het verlaten van een

uitrit moeten bestuurders al het overige verkeer voor laten gaan.
B)Ja. Ook de voetganger wordt tot het verkeer gerekend. Dus moet

bestuurder A bij het verlaten van een uitrit de voetganger voor
laten gaan.

Situatie 3 geldt voor de situaties zoals die zich in Heveadorp
voordoen.

DE UITRIT: toelichting.
ln de Wegenverkeerswet is er geen definitie meer van een uitrit. De
constructie van een uitrit is bepalend, zo blijkt uit de beschikbare
gerechtelijke uitspraken (een uitrit is een uitrit als deze er uitziet als
een uitrit). Hoe herken je in de dagelijkse praktijk een uitrit? Wat zijn
de constructiekenmerken? En hoe moet u handelen wanneer niet
aan alle constructie-eisen is voldaan?

De drie voornaamste kenmerken van een uitrít zijn:
1. Een doorlopend trottoir (zowel qua verharding als hoogte) over

de zijstraat, parallel aan de doorgaande weg.
2. Het gebruik van inritblokken (opritjes) om het hoogteverschil

tussen straat en trottoir te overbruggen. (Zwart-wit gestreepte
taludmarkering is niet aanbevolen, omdat het dan teveel op een
normale verkeersdrempel lijkt.

3. Geen gebruikmaking van bochtbanden. Dat zijn rondlopende
trottoirbanden, die het verkeer in de bocht geleiden. Het gebruik
van bochtbanden vermindert het allureverschil tussen de
verschillende straten.

Het is niet zo, mochten een of meerdere kenmerken ontbreken, er
per definitie geen sprake meer ís van een uitrit. ln principe moet
steeds opnieuw worden vastgesteld of bepaalde aansluitingen van
wegen als uitritten gelden. Die vaststelling gebeurt echter pas nadat
er een conflict heeft plaatsgevonden. Dan moet immers worden
bekeken welke partij aansprakelijk ís voor de schade. Om
onduidelijkheid te voorkomen is het belangrijk dat wegbeheerders
duidelijke situaties creëeren.

ln Heveadorp is de situatie vrij onduidelijk. De trottoirs lopen op
alle genoemde wegen door maar hebben een andere bestrating als
de trottoirs welke langs de woningen loopt. Namelijk, op de
kruisingen bestaat het trottoir uit tegels en langs de woningen en
het Heveaveld uit klinkers. Voorts is op de trottoirs op sommige
plaatsen een verhoging gemaakt, die d.m.v de zwart-wit gestreepte
taludmarkering is aangegeven wanneer u de 30-kilometer-zone
verlaat. Dit kan de suggestie wekken dat het hier verkeersdrempels
betreft. (En een verkeersdrempel heeft GEEN invloed op de
voorrangsregeling).

Mijns inziens heeft de wegbeheerder in Heveadorp voor een
oplossing gekozen welke voor menigeen nogal onduidelijk is. Als u

bij het verlaten van de 3O-kilometerzone in Heveadorp ervan uitgaat
dat u een uitrit verlaat en alle verkeer voor laat gaan inclusief
voetgangers (en dit is alleen gebaseerd op het doorlopende trottoir)
dan komt u in ieder geval nooit voor (nare en kostbare)
verrassingen te staan.

Ramon Berlauwt
(Met dank aan J. Bunschoten en 3VO)
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Van de Activiteitencomm issie

Na een mooie, helaas dorpsfeestloze, zomer zijn we weer vol
goede moed gestart met het organiseren van de verdere activiteiten
van het lopende jaar. Dat het dorpsfeest niet doorging kwam
doordat wij helaas erg weinig aanmeldingen mochten ontvangen
voor de zo noodzakelijke extra steun van medebewoners om het
feest van de grond te tillen. Ook de jeu de boules-competitie, die
gewoon door zou gaan, moest worden afgeblazen omdat er maar
een paar aanmeldingen binnenkwamen. Desondanks willen wij
Jaap Bunschoten toch bedanken voor zijn inzet om dit evenement
te organiseren.

Dus op naar de volgende activiteit: de gezinsfietstocht, gepland op
7 oktober. De sluitingsdatum voor inschrijvingen werd met spanning
afgewacht: er kwamen twee aanmeldingsformulieren terug! De
zaterdag daarna nog twee formulieren binnengekregen en één
telefoon$e. Jammer dat je dan moet constateren dat ook deze
activiteit niet door kan gaan door gebrek aan deelname. Ook
jammer dat je daarna van mensen hoort dat ze wel mee hadden
willen doen, maar er niet aan gedacht hadden zich schriftelijk aan te
melden. Maar niet getreurd, we blijven vrolijk doorgaan!

Op 4 november organiseren we het jaarlijkse bowlingfeest (voor de
B tlm 14-jarígen). De sluítingsdatum voor aanmelding is 26 oktober.
Wij hopen dat het een gezellige middag wordt.

Verder wacht ons het Sinterklaasfeest. Kinderen en kleinkinderen
tot 8 jaar mogen op vrijdag 30 november hun schoen weer komen
zetten bij de open haard van restaurant De Valkenier.
Zaterdagmorgen kijken we met zijn allen of Sint en Piet tijd hebben
gehad om alle schoentjes te vullen.

Graag tot ziens op een of meer van de komende activiteiten. Met
vriendelijke groet, namens de Activiteitencommissie,

Nell Nijdeken
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HEVEADORP BUURTPREVENTIEQUIZ 2OO1

1. Een auto rijdt (bij herhaling) door uw straat. Zou u een van de
volgende acties nemen of het erbij laten

o Laat maar, deze man/vrouw zoekt iemand.
o

0

U belt 0900-8844 en vraagt naar de gebiedsagent
U schrijft kenteken en merk van de auto op en geeft de
meldingskaart aan uw buurtpreventiemedewerker.
U belt 112

2. Er staat al enig uren een auto geparkeerd voor uw uitrit.-U wilt
zelf weg. Wat doet U.

o U belt 0900-8844 en vraagt of de politie u wilt helpen.
o U belt met uw buurtpreventiemedewerker

" U neemt contact op met de gebiedsagent.

" U informeert in de buurt of de eigenaar van bedoelde auto op
bezoek is.

3. Wie zijn uw buurtpreventiemedewerkers. Kent u ze van naam?
o Hans Peters, Ramon Berlauwt, Gerard van Bunschoten, Lucas

Vos
Anneke
Meijer,
Richard
Hillen

o Nell Nijdeken, Leny Post, Ruud van der Vegt, Gerard Waaijer,
Sybe Merler , lneke Hoekeswever

4. Er wordt aangebeld. Het is in de namiddag. Een correct geklede
jongeman collecteert. Hij is beschaafd en zegt te collecteren voor
een goed doel. U zegt geen interesse te hebben. De jongeman is
volhardend. Op uw verzoek zich te identificeren, reageert hij niet.
Hij zet de voet tussen de deur op het moment dat die wilt sluiten.

o U heeft een GSM in de hand en belt de buren voor assistentie.
o U belt de buurtpreventiemedewerker
o U belt de gebiedsagent via 0900-8844
o U belt 0900-8844, meldt het voorval en vraagt om

politieassistentie

Leenhouts, Jorien Joustra, Nicolette Meijer, Sybe

en Wendy van de Valkenier, Leo Vissers, Willem



5' op een stuk begroeiing bij uw woning wordt regermatig gemaaid
gras en ander tuinafual gestort. Daar wilt u een eino aàn maken
door de volgende actie.

o U maakt een meldingskaart en levert
bu urtpreventiemed ewerker.

o U belt met de gemeente 026-3348150 en
milieu medewerker

o U stelt zelf een buurtonderzoek in de
vervuiler en spreekt hem daarop aan.q ln het kader van 'sociale cohesie, ruimt
tuinafual zelf op.

die in bij rrw

vraagt naar de

naar de mogelijke

u het maaisel en

6. Laat in de avond ondervindt u geluidsoverlast veroorzaakt door
een bewoner in Uw directe omgeving. wat doet u, nadat u de
bewoners heeft verzocht het geluid te temperen en het geluid blUft.o Het zijn verder aardige mensen. Laat maar.

o U belt hen nogmaals op en verzoekt wederom de
geluidsoverlast te temperen.

o U belt 0900-8844 en vraagt om politiehulp.
o U zet uw eigen geruidsbronnen ook op windkracht g om de

buren een lesje te leren.

7. U laat de hond's avonds nog uit. Het is 23.4s uur. U passeert
een woning waar alles donker is. De deur van de woning staat
echter wijd open. Welke actie neemt U?

o U gaat naar binnen om een onderzoek in te stellen. U bemerkt
niets en trekt de deur dicht.

o U gaat naar de buren om te vragen of er iets aan de hand is.o U belt direct 112
o U belt 0900-8844 en vraagt om politie ter plaatse omdat u het

niet vertrouwt.

8 Uw woning is voorzien van het 'poritiekeurmerk Veirig wonen,
ls dit een voldoende vorm van inbraakpreventie?

o Neen
o Ja want er treedt nu een minimale vertraging op van 3 minuten

waardoor de inbreker mogelijk naar iemand ànders gaat.

,., Men kan nooit optimaal preventie toepassen.
o Neen, deels. Het draagt bij aan een veiligheidsgevoel en geeft

in ieder geval vertraging (minimaal 3 minuten)

9.'Beter te veel gebeld, dan niet gemeld' is onze buurtpreventie
slogan. Geldt dat nu ook voor de meldingskaart die een ieder van
u verstrekt heeft gekregen. I

,:, Ja
o Nee
o Ja en dan noteer ik in ieder geval een kenteken, de kleur van

een voertuig en let ik op het signalement. Maar alleen als
optreden van de politie nog kan wachten,

o Nee, want een mondelinge melding aan de
buurtpreventiemedewerker is dan voldoende.

10. Wat is de definitie en het nut van Buurtpreventie?

" Het bevorderen van sociale cohesie!!
o Een project gedragen door de Politie in samenwerking met de

bewoners.

" Preventie is het verkleinen van de kans om slachtoffer te
worden van een strafbaar feit en het beperken van de schade

" Preventie is het verhogen van de leefbaarheid en veiligheid in

de buurt.
o Alle 4 hiervoor genoemde antwoorden zijn juist. Zij

omschrijven het nut en de definitie.

De vragenlijst kompleet met naam en adres en telefoonnummer
inleveren op Beeklaan 19 (in de groene brievenbus),
U kunt uw oplossingen inleveren tot 14 dagen na verschijnen van
het Heveaantje.

Naam.
Adres:
Telefoonnummer:



voor kwaliteitswij,en, in elke priisklasse hoeft u de deur niet meer uit.

Natuurlilk bent u ook van harte welkom in onze winkel, waar u op zaterdagaltijd ietskunt proeven. Op verzoek houden wi; u terens op de hoogte van de speciale
aanbiedingen mer onze maandelijise mailiïg.

Henri Bloem's wijnkoperij - Amsterdamseweg 126 - 6gl4GJ ARNHEM
Tet.026-44 55220 Fax026_44 55 085

N.Y. RUBBERFABRIETEN I EYEA
HEVEADORP. RMLTE. HAR DERWIJK

V.O.F. VERHOLT

HOUTBLOKKEN
voor open haard

ofkachel

HOOI en STRO

CONSUMPTIE
AARDAPPELEN

diverse soorten
ook voor opslag

Jhr. Nedermeijer van Rosenthalweg gl
Oosterbeek Tel.026 - 333444g
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Snel je rijbewijs!

dan naar:

Autorijschool

.TON VISSBR

Schefferlaan 12

Heveadorp
't'el: 026 - 3341685

+ gratis proefles!!

rrldml Tpmortlmr 10-12 Ll.rrrrl20

DOORTTERTH
Sdnennnk«ij-mckets beqann«rmhaatsen.
Parlreren voor de &ur - nmndags geColon.


