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Het voorjaar staat weer
voor de deur - is al
begonnen ín de meeste
tuinen, zo te zien - dus is
het hoog tijd voor het
eerste nummer van het
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nieuwe jaar.

(3336898)

email; karin.koppeschaar@hotmail.com

(qp_iikunt u bij elk van

de

inleveren. Anonieme sÍukjes worden
geDlsatst, De redactie behoudt zich
recht voor ingezondctr stukken waar
io te kortetr, Niets trit dse uitgrve
zonder toestemmiíg worden overgenomen.

Adverlenties:
Peter

Hubo Wiilemsen

Boltze

(026 - 3343007)

Nijmegen.
AÈqlre.mcBeo:
Woont u btriten Heveadorp en wilt u ook rl
Heveasntje ontvangen dan zijn d
de kosÍetr 8 euro per jaar. U kunt
opgeven bij de redactie.

m
Carelarruslaan 28
Tel. 026-3336571

Doorwerth
Fax 036-333632§

Hierin vindt u o.a. het
jaar programma van de
Groenclub en de Activiteitencommissie, de
uitslag van de Buurtpreventiequiz, informatie
over vrijwillige rswerk en
een uitgebreid aandacht
voor het schaatsen in

Doelstellitrg!

't Heveaantje stelt zich als doel
contacten tussen de inwooers
Hcvcadorp te verstevigen eÍ in statrd
houden.

Verschijoingl
Heveaaotje verschijnt 4

't

wordt bij alle inwoners

x per jaar

en

van

graais bezorgd.

Het volg€nde nummer (68)
medio juni 2002.

Ook wordt stil gestaan
bij het veel te vroeg
overlijden van Ruby

Boltze-Berlauwt. De
redactie condoleert
Peter en de families
Berlauwt en Boltze met
dit grote verlies en wenst
hen veel sterkte toe. Wij
zullen Ruby missen.

verschijnt

namens de redactie,
Anneke Leenhouts

Ruby,

Jan Veldhuizen bij mij op bezoek

Het is triest te moeten stilstaan bij het overlijden van Ruby Bolke-

Berlauwt

op 11 februari j.l.

Zi

hoorde

bij peter Boltze

en

andersom. Ze werd maar 39 jaar en laat naast peter ook twee
zoontjes achter.

Zoals bekend mag worden verondersteld, schrijft peter ook voor,t
Heveaantje. Het is moeilijk voor te stellen, dat z4 bij de een na

laatste 'redactievergadering' bij hen thuis, nog actief aanwezig
was. En, ondanks dat ze al lang ziek was, volop meedeed en

plezier had met

de

grappen

en grollen die bij

onze

'vergaderingen' gewoon zin. Ze maakte, naar goed lndisch
gebruik, nog heerlijke lndische hapjes, want als je bij iemand te
gast bent moet je ook lekker eten.
Ruby schreef weleens iets voor 't Heveaantje, zoals b.v. over het
ontstaan van St. Maarten. Of als wij (peter, Buurman Bert en
ondergetekende ) weer eens de grootste moeite hadden om
redelijk op tijd te vertrekken voor het ui2etten van een
Heveavoorjaarsrit op de motor. Humoristisch-kritisch kon ze met
een passende noot ons feilen aan de kaak stellen.

Jan is geboren in 1945 in Arnhem. Zijn vader werkte bij de
Hevea, daarom kwamen ze in 1949 met het gezin met vier
kinderen in de Centrumlaan in Heveadorp wonen.
Rond de jaren vijftig had Jans vader, om een paar centen bij te
verdienen, een depot van Zaadhandel van Loenen boven in de

kleinste slaapkamer. Er waren toen nog veel volkstuinen

in

Heveadorp.

Jan heeft heel mooie herinneringen aan vroeger, vooral aan het
spelen op het gele zand, waar nu de nieuwe huizen aan de
Beeklaan staan. Ze hadden weinig speelgoed toen, dus werd er
een pad gemaakt en een baksteen was een vrachtwagen, daar
konden ze uren mee spelen. ln de winter als er sneeuw lag, werd
er met de slee vanaf Huis ter Aa, dat was aan de Dunolaan, naar
beneden gegleden, dan kwamen ze aan de Centrumlaan uit.
Jan ging in Arnhem naar school. Daarna heeft hij ruim negentien

jaar bij ASM gewerkt. Hij heeÍt daar alle opleidingen voor de
scheepsbouw gedaan. Daarna heeft hij tien jaar bij Liesbos Staal

in Utrecht gewerkt. Nu werkt hij in Veenendaal bij

Ruby was meer dan een overbuurvrouw. positief tot het laatst,
met grote humor en fantasie, maar ook bezorgd, zo blijft ze in
onze herinnering.

Staalbouw.

Dick Kelderman

Jan gaat in de zomer op zijn motor naar zijn werk, in de winter op
de brommer (zie foto). Dat ging altijd goed, tot deze winter. De
eerste dag dat hij deze winter op de brommer ging, 14 november,

zag
angs deze weg willen wij iedereen

bedaiM

kaarÍen, blijken van medeleven en de warme belangstetting bij het
heengaan van onze dochter Ruby.
Het zal ons helpen om dit verdriet te kunnen dragen en verder te
gaan zoals Ruby het gewild heeft, met alle liefde om ons heen.
de ouders van Ruby en Peter, opi en omivan Rodnev en Max

hi1

Hendriks

een auto over het hoofd. Het resultaat: zes gebroken

ribben, bekken gebroken en een gebroken kuitbeen. Hij heeft drie
weken plat moeten liggen in het ziekenhuis in Ede en is daarna
zeven weken lang voor revalidatie in Klimmendaal geweest. Hij
hoopt begin april weer een paar uur per dag te kunnen werken.
Jan is al ruim veertig jaar lid van de voetbalvereniging V.V. Duno
en is daar erelid. Nu wordt hij Bobo genoemd. Hij heeft zich altijd
voor de jeugd ingezet en is nu leider van het eerste elftaÍ.

lk hoop dat Jan vlug weer helemaal gezond zal
was heel gezellig. Bedankt Jan.
Cobi van der Molen

zr1n.

Het bezoekje

Dagopvang
Mijn naam is Monique Boerlage. Als activiteitenbegeleidster en
coördinator ben ik werkzaam op de dagopvang van de Eikenhorst
Oosterbeek. Een dagopvang
een voorziening voor
zelfstandig wonende ouderen, die bemerken dat het hun steeds
meer moeite kost zelfstandig te blijven functioneren.
Met name het verminderen van sociale contacten wordt vaak als

in

is

een groot gemis

ervaren. Dagopvang

kan dan een rol

van

betekenis zijn.

is

een ontmoetingsplaats waar ouderen onder
begeleiding van een beroepskracht en vrijwilligers een gevarieerd
Dagopvang

dagprogramma geboden wordt. Vaste onderdelen zijn gym voor
ouderen, yoga, taal en geheugenspelen en creatieve activiteiten.
De bezoekers hebben een eigen inbreng bij het samenstellen van
het programmaboekje dat iedere 6 weken gemaakt wordt. Zrj
krijgen dit boekje mee naar huis.
Dagcentrum Eikenhorst is maandag, woensdag en vrijdag open
van 9.30 tot 16.00 voor de bezoekers, die na de toestemming van
de indicatiecommissie deel kunnen nemen.

Een veel gehoorde reactie van de bezoekers is: "Had ik maar
eerder van het bestaan van de dagopvang geweten." Ook biedt
de dagopvang steun en mogelijkheden tot het herwinnen van het

gevoel voor eigenwaarde en zelfuertrouwen. Op deze manier

wordt een bijdrage geleverd aan het zo lang mogelijk zelfstandig
kunnen blijven wonen. Tevens kan dagopvang gezien worden als
een aanvulling/ondersteuning van de zorg die geboden wordt
door bijvoorbeeld de partner, familie, thuiszorg.
Voor meer informatie kunt u mij of mijn collega, Lonneke van Tuil,
bellen op Eikenhorst, tel: 026-3343125.
Wilt u een keer komen kijken, u bent van harte welkom.
Monique Boerlage.

Het verhaal van een bezoeker van de dagopvang
Mevr. Klok is geboren en getogen in Oosterbeek. Na de lagere
school heeft mevrouw de Mulo gevolgd en is daarna vele jàren
als administratief medewerkster bij diverse bedrijven werkzaam
geweest. Ze is pas op latere leeftijd getrouwd. Haar man is
overleden en mevrouw Klok dreigde in een sociaal isolement te
komen.

De huisarts adviseerde mevrouw om een kijkje te gaan nemen op
de Eikenhorst; in eerste instantie stond ze er sceptisch tegenover.
"Wat moet ik daar bij al die oudjes." Toch heeft ze doorgezet en
zij geniet van haar contacten met leeftijdsgenoten. Ze komt twee
keer per week en ziet dit als haar uitjes, om de rest van de week
weer naar toe te leven.

Op de vraag welke activiteiten ze het leukst vindt, antwoordt ze:
gym, scrabbelen, handwerken en zijde-schilderen, maar ook

samen koken vindt ze erg gezellig.
"De beroepskrachten en vrijwilligers verdienen een pluim,,; zegt
ze, want de sfeer is erg goed. Ze wil de dagopvang niet meer
missen en raadt het iedereen aan, die wat meei onder de
mensen wil komen.

Er is ook een dagopvang in het verzorginghuis Heidestein
Heelsum. Deze dagopvang is 5 dagen in de week open.

Thijs Hendriks en de heer Oostendorp

Vogeltaartjes
in

EIKENHORSÏ KAN NOG ENTHOUSIASTE VRIJWLLIGERS
GEBRUIKEN. BEL 026.3343125 VRAAG NAAR MONIQUE
BOERLAGE OF LONNEKE VAN TU|L. Op maandag, woensdag
en vrijdag is de dagopvang open.

Mijn naam is Thijs Hendriks en ik woon aan de schefferlaan 48 in
Heveadorp. lk heb de afgelopen winter weer (voor het derde jaar)
vogeltaartjes gemaakt en verkocht. De opbrengst was
/3S0-(dat
is dus 159 euro) en is helemaal naar de Stichting Fauna-opvang

gegaan.

De Stichting
ïer overname gevraagd:
Het boekje, Heveadorp, het wedervaren van een ongewoon dorp
van E.F. Sloet van Oldruitenborgh (het rode boekje)
Dick Kelderman, tel. 334 06 16

Fauna-opvang

was eerst gevestigd aan

de

Hogenkampseweg in Renkum. Daar woonde àe vooÉitter van de
stichting, mijnheer Oostendorp. Daar werden per jaar ongeveer

800-1200 zieke

of

gewonde dieren verzorgd, zoals vogels,

konijnen, bunzings etc. Deze werden meestai bij hem gebÉcht

door de dierenambulance. Mijnheer Oostendorp woonl nu in
Drenthe, waar hij veel meer ruimte heeft. De dieren worden nu
eerst naar Heelsum gebracht en elke week haalt mijnheer

Namens de zieke dieren

wil ik iedereen bedanken die

mijn

Verkeer

nog

Wist u dat er in het hele dorp maar 30 km gereden mag worden?
Dat er maar weinig dorpsbewoners zijn die zich daaraan houden?
Dat veel mensen denken dat de Beeklaan en de Middenlaan een

taartjes gekocht heeft. Helaas is het is me niet gelukt om langs

alle deuren in Heveadorp gaan. Maar als

u

langskomen en een taartje bestellen als u dat wilt.

rhijsHendriks

racebaan zijn?

ffi#m$

Ats
J

kunt altijd

EUGDCLUB DIERENBESCHERMING

Dat er heel veel jonge kinderen aan de Middenlaan wonen en
daar zo uit de poortjes komen?
Dat de politie snelheidscontroles op het dorp houdt?
Dat ook de voorrangssituatie is veranderd als u uit het dorp de
Oude Oosterbeekseweg op wilt rijden? - Maar let op, er zijn maar
weinig automobilisten die van de Oude Oosterbeekseweg komen
die dat ook weten en zich daaraan houden!
Cobi van der Molen
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zich op een bijzondeÍe manier heeít ingezet
voor het welzijn van de dieren.

Wilgen knotten
De eerste zaterdag van februari was het prachtig weer. Niet om
voor de buis te zitten, maar om de boom in te klimmen. Tesamen
met zes Heveaanse vrijwilligers hebben we het IVN geholpen om
de wilgen aan de Veerweg te knotten. Omdat het water vrij hoog
stond was het weiland niet toegankelijk voor de tractor met
oplegger om de takken af te voeren, dus was het behoorlijk
sjouwen tussen de soep en koffie door. Maar om half een waren
de contaíners bijna vol en elf wilgen staan er sindsdien weer
kaalgeschoren bij. Omdat het inmiddels traditie is geworden kunt
u alvast in uw agenda van 2003 noteren: eerste zaterdag van
februari wilgen knotten!

Maar om bij dit jaar te beginnen, hier volgt de groenclubagenda
voor 2002:
23
zwerfuuilactie
plaatsen
een
ooievaarsnest
9
Hemelvaarst-fietstocht Meinderuvijk
11
kinderactiviteit voor een speciale dag
19 september wandeling met de nieuwe boswachter
kinderactiviteit'Help de vogels de winter door,

maart
mei
mei
oktober

en het

van

Ongeveer een week voor iedere activiteit krijgt u een uitnodiging
in de bus. Als u deze uitnodiging niet ontvangt maar daar wel prijó
op stelt, dan kunt u dat kenbaar maken bij de volgende leden:

Hendriks
Hillen
Ham

Kitty
Willem
Peter van

334 11 18
333 35 58
333 46 66

Namens de Groenclub,
Peter van Ham
Wilgen knotten in de uitenivaarden
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Gevraagd:

Een nette hulp voor in

de

huishouding,
niet rokend voor 6 uur in de
week, en
een hulp (m) voor
buitenwerkzaamheden
voor 4 uur in de maand.
Geboden wordt een prettige
werksfeer en goede
verdiensten.

§a*i,*lle Plulrners

Hilí*rstweg 1?

?l §r:strlrlre*k
teleíor:n; 0Í§-333Í]?ö
S861

iRterneÍ: wrdÍvs.da;rftsfot{}§.Ít{

e-rnail:

drÍes.daan6hccneÍ.nl

Voor verdere informatie:

Mevr. Jansen
Tel: 026 -3335321

Nieuws van de Activiteitencommissie:

Voor kwaliteitswijnen in elke prijsklasse hoeft u de deur niet meer uit.
llij bezorgen gratis in Heveadorp.
Nattrurlijk bent u ook van hafte 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. 026-44

5522O Fax

026-4455 085

Op 5 januari jongstleden hebben we met veel Heveanen samen
geklonken op het nieuwe jaar. Het was een geslaagde receptie,
waarbij een extra 'dank je wel' richting De Valkenier zeker op zijn
plaats is, aangezien men er daar voor zorgde dat wij, ondanks
hun vakantie, toch de nieuwjaarsborrel konden houden. Ook
hartelijke dank aan Diana Meijer en de heer F. v.d. Heide voor
hun artistieke bijdragen in de vorm van boetseerwerk en foto,s.
Het activiteitenjaar 2002 is hiermee goed opgestartl
Voor de volledigheid volgt hier de agenda voor de rest van het

jaar:

24

Íebruari

1 april

K. A. N.

C
C

o

wij verzor,en voor rrrdrij'rn:
-Financi§lcadministratics: Begirnendcrndemcnrrrlrijgcn

Salarisudnrínrrtrutiels:
-Tussentijtlseinli)rfil:tti'j:
-

Jaarrekeningr.n:

hi.i ons

ptroonlijke cxtrt

bcgÈlcirlirlghijdr'slil11
r

25 mei
15 juni
24 augustus
27 oktober
30 november
in

december

rn hun trndr'mcntitrg

schaatsen (een groot succes, zie verslag en foto,s
in dit blad, red.)
paaseieren zoeken
kínderuvandeltocht

fietspuzzeltocht
dorpsfeest (met jeu de boules-finale)
bowlingfeest
Sinterklaas
kerstgroet

U
N
T

- ,q.lle voorkonrende Íixcale
rangiften

Graag tot ziens op de genoemde data. Nadere informatie volgt.

Dít alles tegen r'Àn tÉ \ oren mel u afgcsproken vaste
Al.l.,-lN tarieven.

Namens de activiteitencommissíe,
met vriendelijke groeten,

A

Parliculirren:

N
T

Ook voor u verzorgen u'ij «lngilien inkornstenbelasti ng en vernmgcnsbelasting.

S

Tel.: (026) 339 03

Cardanuslaan 40.6865 HK DOORWERTH
09 Fax: (026) 339 0l 29

Nell N'rjdeken

@,

Uitreiking hoofd prijs bu u Épreventieq uiz
Zoals beloofd hebben wij de vlaai, die ter beschikking gesteld is
door 'Mega Vlaai' Renkum voor onze prijsvraag, mogen uitreiken
aan Jeannette van Laar, wonende op de Valckeníershof 2.

I

Helaas hadden maar 4 kandidaten zich bezig gehouden met onze
prijsvraag, zelfs nadat we een verlening van 1 maand hadden
uitgeschreven bleven het er 4.

Tijdens de ledenvergadering heeft het preventieteam de winnares
bekend gemaakt. Op zaterdag g februari hebben wij de over
heerlijke vlaai mogen aanbieden.

Via deze weg willen wij 'MegaVlaai' Renkum bedanken voor het
beschikbaar stellen van de vlaai.

t
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*

Sierbestratlng
Gauon snderhoud

T*ini**ilíe* en orïderhmud
$n*e*e* en vellen v*ïï bomen
ef1{enqrr

De uitslag van de quiz vindt u op pag. 29-30.

Sybe Meijer
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Schaatskoorts slaat ook toe in Heveadorp

ffi.reffi

Arrtö§chade en ÈndF.hdudsb€drijf
tgy*n* levering yan rÍ+il.r$É- €Fr

8*&§

Gretha Smit zette zaterdagavond 23 februari Nederland op zijn
kop door tijdens de Olympische Spelen de zilveren medaille te
behalen op de 5000 meter voor dames. Dit was een unieke
prestatie, zeker als men bedenkt dat dit haar tweede serieuze 5
km was in haar carrière.

ïf,

De schaatskoorts was niet alleen te bemerken in Rouveen, het
dorp waar Gretha woont, maar ook in Heveadorp. Op 24 februari
verzamelden zich meer dan 60 Heveanen op het Heveaveld om
mee te gaan naar ijsbaan het Triavium in Nijmegen.
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Wij z.ijil gespe,*iali+ÉeFd ifi alÍe sacrten
a*toschqdeher.
stellingen. Hieràij maken ra/i, gebruik yftFï
èsrt +puiídrocgcabine en Sikkens È*tol+kkefl. AIle kler,*ren
+rord*n ria*r
ËHa rstf gemaakt, ffiij r+parafie graris
{*on*ilto en t+rslÈ.
gaaf va*r eigeei rieico bij aigen
sshuld"

Rond 1 uur vertrok de karavaan van 20 auto's richting de
snelweg. Een aantal van U dacht misschien dat een autorally
werd georganiseerd! Dit was niet het geval, maar misschien toch
een idee voor de toekomst. Overigens worden bij deze alle
chauffeurs hartelijk bedankt.

Even aandacht allemaal!

Aangekomen ín het. ijsstadion
bleek dat de ontvangsthal
nauwetuks is berekend
J"rg"til['à.te
groep mensen,
staan te poperen om :!-:",!.
naar binneí tà gaan De caissière die
had
duidetijk moeite vast te sterren
rróIï"àï tino"r"n en vorwassenen
nu lanss de kassa ri9ne1 uitein;;ii;fiàr,"n
30 volwassenen te ri;'i. een-niérffiil'voor het 28 kinderen en
dit
evenement!

Nadat iedereen de schaatsen
had vastgesnoerd, breek dat
meer
mensen deze dao
proberen àÀ iantastische
techniek van
Gretha te kopiëre-n.litden
Het wàs-Jus-f;,,"ríut druk
en dat was ook
te merken aan de matíge
rret
r1s.
Echter
na reeds
een kwartier verscheen de oweirrnatrrine
örr."rU*
prachtige ijsvroer neer te
r"ggun uoà;'à'... e," werden nu
dan ook
Olympísche

k*;lii"í;;;

,;;;à;

Dit behoeft geen nadere uitleg

rondetÍjden get<iott.

De organisatie is natuurlijk altijd weer blij als na afloop iedereen
weer gezond in de auto stapt. Dat was dit maal gelukkig het
geval.

ja, een uurtie rondjes draaien
drankje in het care ,3n -à"-U;;;;;,"maakt dorstig. Dus

De activiteitencommissie gaat dit evenement in 2003

Maar

het

aangeboden door de
activiteitencommissie, was spreekwoordelíjk
als een druppel op
een hete ptaat. Wet was het
geze,ig en duidetijk
was te merken dat iedereen hrO
g"."i"r.'

;*r;,,.i;;ets

herhalen!

Michel Koppeschaar

zeker

De Beer van Heveadorp (vervolg)
(met dank aan Dick Kelderman)
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NIEUWKOMERS
Petra en Rob van der Graaf zijn sinds enkele maanden de nieuwe
bewoners van de lng. Munterlaan 31 . Zt1 zrln echter voor velen

van u geen onbekenden, want zij hebben gedurende 14 jaar
samen een kapsalon annex schoonheidssalon in Oosterbeek
gerund.

en getogen

Oosterbeker, heeft destijds de
kapsalon van zijn vader overgenomen, dus u begrijpt dat het hem
wel aan zijn hart ging om afscheid van de zaak te nemen.
Tegenwoordig is hij ambulant kapper, want hij knipt bij de klanten

Rob, geboren

aan huis.
Petra, geboren in Didam, is momenteel office manager b'tj een lTbedrijf in Didam. Maar afgezien van werken hebben zij nog vele
andere hobby's.
Rob en Petra houden beiden van tuinieren en dat komt goed uit,
want ze hebben een flinke tuin. Ook fietsen en vakantie vieren
doen ze graag. Voor deze dingen is nu meer tijd dan toen ze de
zaak nog hadden. Rob is bovendien een verwoed wandelaar en
hij geniet ervan om nu zo het bos in te kunnen lopen. Petra heeft

als overige hobby's spinning (een vorm van fitness) en
bloemschikken. Zo te horen zijn het twee bezige bijen! De

afgelopen maanden zijn echter wel erg druk geweest, want ze
hebben hun nieuwe huis helemaal naar hun zin gemaakt en dat
heeft heelwat voeten in aarde gehad. Gelukkig voelen zrlzich erg
thuis in hun nieuwe omgeving. Het huis, de dorpse sfeer en
gemoedelijkheid bevalt hun goed.

Op dit moment bevinden Rob en Petra zich op de Canarische
Eilanden om eens goed uit te rusten, want verhuizen gaat je toch
niet in de koude kleren zitten!
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HEVEADORP BUU RTPREVENTIEQUIZ 2OO1
Hierbij de juiste antwoorden:

Mozartlann 66

Weverstraat 13
6862 DJ Oosterbeek
Telefoon 026 - 333 35 35
Herenstraat 2S
3911 JB Rhenen
Teleíoon O31t - 61 64

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

oU

schríjft kenteken en merk van de auto op en geeft

meld ingskaart aan buurtpreventieme dewerker.

6865 CC Doorwerth
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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.
3. Wie zijn uw buurtpreventiemedewerkers. Kent u ze van naam?

o Nell Nijdeken, Leny Post, Ruud van der Vegt, Gerard
Waaijer, Sybe Meijer, 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 belt 0900-8844, meldt het voorval en vraagt om

V.O.F. VERIIOLT
HOUTBLOKKEN
voor open haard

ofkachel

politieassistentie.

HOOI en STRO

5.

regelmatig

gemaaid gras en ander tuinafual gestort. Daar wilt u een eind
aan maken door de volgende actie.

CONSUMPTIE
AARDAPPELEN

o U maakt een meldingskaart en levert die in bU uw

diverse sooften
ook voor opslag

Jhr. Nedermeijer van Rosenthalweg
Oosterbeek Tet.026 - 3334448

Op een stuk begroeiing bU uw woning wordt

bu

HUISHOUDHANDSCHOENEN
gl

N.V. RUBEERTAENIEIEN IIEYEA
IIEYEADORP. NAAIIE. HANDERUUT

u

rtpreventiemed ewerker.

6. Laat in de avond ondervindt U geluidsoverlast veroozaakt door
een bewoner in Uw directe omgeving. Wat doet u, nadat u de
bewoners heeft verzocht het geluid te temperen en het geluid
brijft.

o

U belt 0900-8844 en vraagt om politiehulp.

7. U laat de hond ,s avonds nog uit.
Het is 23.45 uur. U passeert
een woning waar ares donker is. De
deur van ae woning iiaat
echter wijd open. Welke actie neemiU?
o U belt 0900-g844 en vraagt oÀ potiti" ter ptaatse
omdat u
het níet vertrouwt.

8' Uw woning is voorzien van het 'poritiekeurmerk
ls dit een voldoende vorm van inOràà-tpreventie? veirig wonen,
o Neen, deels. Het.draagt bij aan Jen veiligheidsgevoel
en
geeft in ieder gevat vertÉging (minimaat g
rlnut"Ài.-'--'
9. "Beter te_veel gebeld, dan niet gemeld,,,
is onze
slogan' Gerdt dat nu ook ,oor ó" meroingskaartbuurtpreventie
díe een ieder
van u verstrekt

heeft gekregen?
noteer ik in ieder geval een kenteken,
de kleur
van een voertuig
t9! ik op het signatement. rr,àri-riË"n
."n
als optreden van de politie nog kan wàcnten.

o Ja en dan

Baby Bulletin
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9. Wat is de definitie en het nut van
Buurtpreventie?

o

.

o

Het bevorderen van sociale cofresiàii
ïu? project gedragen door de politie in samenwerking met
de bewoners.
Preventie is het verkreinen van de
kans om srachtoffer

worden van een strafbaar feit en het
beperkËn'

o

schade.

te

ïrn-'d"

Preventie is het verhogen van de reefbaarheid
en veirigheid

in de buurt.

o Alle

4

hiervoor genoemde antwoorden zijn juist.
Zii

omschrijven het nut en de definitie.
het Buurtpreventíetea m,
Sybe Meijer
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'Maar de meeste-mensen schrijven
niet' - en bescheiden nóóoï"".van nou eenmaat
de redactie
schrijven gaat de meesten
van ons niet gemakkerijk
af. Er zijn
'dre
natuurlijk uitzondering"n
aan een half woord
genoeg hebben om pàgina,s ÀéÀ"-n
t"["t]e produceren over de meest
uiteenropende ondenru""rp"r.
óà;;'=ri"rsen, moet de redactie
hetaas constateren, wonen
niet in Heveadorp oi nàriJr,JËn
zijn minst angstvarig r"nrli.
op
Ë;;;actie is het dan ook erke
Keer weer spannend of
er g-enoer to[X binnenkomt
en hoeveel
daarvan door de redactie
="if;;r;i gË§.nr"u"n.
Waarschijnlijk kampen de
meeste dorr
rtve re n is n s - en
s óo rigerij kà' ra n
s
tles
- 133
319"'.g
redactie .t"nËàJ,J net trËre
de enige manier is. Na ,ui,
àËÀàr"'i^r, Hrrraantjesziin
meeste ondenryeroen in het
de
O"rp
J" i"rJe oot wel
'Heveaanse Zaken,
,i;n .rri;wj àï""oïourn9.r."r,gepasseerd. ln
'sportiàvà
,it r,"i àorp
voorgesteld' verder ziln
oe
Jn artistieke prestaties van
Heveanen naar voren gebraóht,
àiil"roacht besteed aan de
Heveàdorp in';;;ïn
beerd: kortom, Jé stor
8ïi,]l':Ëïisran

rliïïoïï#j-,

i

;;;:,;;Íïï:ï""ïÏ;i:il,i l;

Daarom doet de redactie
wederom dringend een beroep
rnwoners van Heveadorp
op de
die
uËrËr"nrs, een verhaal,
belangste,ing met de re:t
een
".n
y.rn n"iàoip'*ï,en deten. ,t uevà,aaitje
heeft

net 6000 nieuwe kaften
wet even doorgaan, maar
liefst

Éi* ,ï'rït"n, dus wil wiilen nog

rài il

À;lp.

Kopíj voor nr' 6g kunt u inreveren
tot en met 2g mei aanstaande.
namens de redactie.
Anneke Leenhouts
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t{ERril it ut'l v0EÍ[t{ I

dan naar:

Autorijschool

TON VISSER
Schffirlaan l2
Heveadorp
Tel: 026 - 3341685

* gratis proefles!!

A.v.d.Vqto

rrldoolppmortlrrrl0{1 lsl.ll77l20

DOORWERTH
Schoerrmaked-rackels bëspannefi -schaatsen
Parkeren voor de &ur - maandags g€slotsn.

