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Ir. Mrnterlaan 44
Karin KoppeschRlr

(334300?)

Noorderlnan l7
Dick Kcklermnn

(3337338)

Ir. Murtcrl{sn 35

(3340616)

Auneke Leenhouts
Zuiderlaan ll
Cobi v,d, Molen
Noorderla{n 2

(3336922)
(3336898)

e-mail: karin.koppeschrnr@hoÍm ril.com

Kopij kunt u bij elk van

de

inleveren. Anonieme stukjes worden
gepl{Àtst. De redactic behoudt zich het
voor ingezonden stukken wnar nodig in
korten. Niets uiÍ deze uitgave mag zouder
toestem ming worden overgeÍometr.

Arl ertellier:
Peter Boltze

Hubo Willemsen

D
Cardanuslaan 28

Tel.026-3336571

Ooorwerth
CI36-333632§

(026 - 3343007)
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Woont u buiteil llcvcrdorp cn wilt u ook
Hevetrniltjc ontv{ngeil dln zijn dnlrvoor
kosten 8 euro per jaar, U kunt zich
bij dc rcdnctic.

Dgetstelling:

't Hevenriltje stelt zich rls doel de contflcten
tussen de inwoners vnn lleveldorp te
vers(evigen eil itr stf,nd te houdetr.

Yersshijdrg;

't ÍÍeveaantie verschiiilt 4 x per jnar eD wordl
bij alle inwoners van Hcveadorp
bezorgd.

Het volgende nummer (70) verschijnt
september 2002.

De schoolvakantie staat

alweer bijna voor de
deur, dus voor de grote
uittocht uit het dorp
begint, nog een nummer
van het Heveaantje.
We hadden graag wat

meer tekstaanbod van
dorpsgenoten gezien,
maar misschien zorgt de
vakantie voor inspiratie.
ln elk geval heeft Jaap
Bunschoten toegezegd
te blijven schrÍjven ook
nu hij geen voorzitter

van de

Bewoners-

vereniging meer is. van
harte bedankt, Jaap.
Verder is de Groenclub
zeer actief geweest de
afgelopen maanden en
kunnen we van zowel
hun activiteiten als het
paaseieren zoeken een
aantal foto's publiceren.

Uw kopij voor

het

septembernummer dient

op 18 augustus in

ons

bezit te zijn.

de redactie wenst u allen
een prettige vakantie,
Anneke Leenhouts

Nieuws van Jaap
Het jaar 2002 is al weer half om. Voor de meeste Heveanen staan
de vakanties al weer voor de deur. De examens zijn al weer achter
de rug en het feit dat ik nog geen lege tassen aan een vlaggenstok
heb zien hangen betekent dat de uitslagen nog niet bekend zijn.
Nog even geduld dus. lntussen zijn er een aantal dingen gebeurd
waar ik toch even melding van wil maken.
De deelname aan de verkeersquiz in het Heveaantje van vorig jaar
was abominabel slecht. Als je weet dat er in Heveadorp meer dan
300 huizen staan en er hebben minder dan 10 deelnemers aan de
quiz meegedaan dan... ..... (vul zelf maar in!).

Diegenen die wel hebben deelgenomen werden door onze
gebiedsagent Hans Peters uitgenodigd om op 19 maart een
rondleiding bij te wonen op het bureau in Dooruverth. Het was niet
alleen interessant maar ook zeer informatief. We werden van boven
- de kantine - naar beneden - de cellenruimte - deskundig door
Hans voorgelicht. Als je er nog nooit kennis van hebt genomen, dan
kun je je niet voorstellen wat er allemaal gebeurt.
De winnaars van de quiz werden door Hans uitgenodigd voor een
rondleiding in het politiebureau in Arnhem. Jeanette was eigenlijk
de winnaar van de quiz van Heveadorp, maar omdat ze op die dag

naar een ziekenhuis moest werd ik door haar in de gelegenheid
gesteld om die rondleiding mee te maken. Op 30 maart reden we,
samen met een drietal winnaars van Kievietsdel, onder de leiding

van Hans Peters naar Arnhem. Daar werden we door een heuse
rondleider ontvangen met koffie in de kantine. Daarna doorkruisten
we het hele bureau van boven tot in de kelder. We mochten een
kijkje nemen in de meldkamer en via de diverse bureau's,
briefingroom en anatomieruimte belandden we op de binnenplaats
bij de gepantserde auto's die voor speciale doeleinden worden
gebruikt. Een zeer interessante rondleiding! lk kan iedereen
aanraden om met een volgende quiz mee te doenl!

Op 1 april, 2" Paasdag, was er voor kinderen en kleinkinderen door
de activiteitencommissie een eierenzoek-ochtend. Onze kinderen,
eén is hier in Heveadorp geboren maar alle drie zijn in Heveadorp
opgegroeid, hebben zelf al kinderen en dus mogen de kleinkinderen
van oma's en opa's ook meedoen. De activiteitencommissie had
volgens mij wel meer dan 200 eieren verstopt en, mede dank zij het
buitengewoon mooie weer, werd door heel wat kinderen
enthousiast naar eieren gespeurd. Daarna zag je her en der over
de Duno groepjes kinderen bij elkaar zitten om de gevonden eieren
te voorzien van een mooie versiering. De kinderen werden
getrakteerd op limonade en de ouders en grootouders werden
onthaald op koffie met een krentenwegge, zodat niet alleen de
kinderen genoten hebben van deze activiteit. De commissie
verdient een compliment voor het organiseren van dit evenement,
daarbij geholpen door de weergoden.
lnmiddels hebt u kunnen constateren dat heel Heveadorp een 30
kilometerzone is geworden, een wens van de bewonersvereniging
waar met name de destijds nog actieve verkeerscommissie veel
energie heeft ingestoken. Hoewel het de nodige tijd heeft geduurd
voordat deze wens werd vervuld, moet het de leden van de
verkeerscommissie achteraf toch een gevoel van voldoening geven.
Voor de automobilisten is het even wennen dat blj het verlaten van
Heveadorp bij de Valkenier de voorrangssituatie weer was als
vroeger. Het is nu een gelijkwaardige kruising waar verkeer van
rechts gewoon voorrang heeft. Nu maar hopen dat alle Heveanen
zich in Heveadorp keurig aan de maximumsnelheid van 30 km/uur
houden. Heveadorp niet alleen een prachtig dorp om in te wonen,
maar ook een veilig dorp!!!.
Voor de oudere Heveanen nog even een nagekomen bericht'. op 12
april hebben we de heer D. wernsen begeleid naar zijn laatste
rustplaats op de begraafplaats achter het oude kerkje op de heuvel
in Heelsum. Meneer wernsen is 96 jaar geworden en was voor veel
oude Heveanen een goede bekende. Vroeger (zo'n 30 jaar
geleden) haalden we nog eieren bij de boerderij van Wernsen. ln
óen grote kas die er toen nog stond was hij vaak te vinden bij de
bloemen die hij daar kweekle. Ziin vrouw woont nog in Beekdal in
Heelsum.

Wil en ik hebben lrl v.rrr í:r,n virk:rrrlio qenoten in een ver en warm
land. Dat is een v()r)ltl( lrl v;trr íilrr r:rs welar we de laatste jaren in
het voorjaar danklr; t,il rlr'lrtrrrI v,rrr rrr;rkr:n Maar u die nu nog op
vakantie moet wcn:;t,n wtl cc11 r;or:rlr: lr;tl lot: rnct veel mooi weef.
En voor allen: gezcltrrl o1r wr,t; r,ll rlr,,,91rl wlrtr tlrurs komen!!
Groeten van Jaap Brlr:.r:lrok:rr
til..
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Van de groenclub
Naast het grote succes van de zwerfvuilactie (zie hierna in dit blad)

was er het dauwtrappen, een tocht voor sportievelingen

en

bewoners die belangstelling hebben voor de directe omgeving. Van
grafheuvel uit 2800 v.Chr. tot een monument uit 1g4S, alles is hier
te vinden in een straal van í0 km.

De kinderactiviteit van 11 mei kon helaas niet doorgaan maar is
verplaatst naar 15 juni. Verder houden we het programma aan
zoals in het vorige Heveaantje stond.
Voor elke activiteit verspreiden we ongeveer 130 uitnodigingen. Om
dit aantal te verminderen willen we een proef starten om deze zo
veel mogelljk per e-mail te versturen. Als U dus regelmatig van Uw
E-mail gebruik maakt, dan scheelt het ons veel werk (en kopieën)
om de ultnodigingen elektronisch te versturen.
U kunt zich opgeven bij: arknoach@hetnet. nl en krijgt dan bericht
als er een activiteit van de Groenclub aankomt.
Namens de Groenclub,
Peter van Ham

De beelden spreken voor zich. Er was veel zwerfvuil, maar ook een
enthousiaste ploeg schoonmakers.

Voorjaarsdag Groenclub Heveadorp - zaterdag 23
maart 2OO2

Al jarenlang heeft de

Groenclub Heveadorp een prettig en
constructicÍ contact rnet de Stichting Geldersch Landschap, de
organisatie clie oa. het landgoed Duno en ook de landerijen rondom
kasteel Doorwerth beheert en onderhoudt. De Groenclub heeft een
zogenaamde signalerende functie naar het Geldersch Landschap.
Er is regelmatig overleg over onderwerpen als het beheer van de
Hunnenschans en de problematiek van mountainbikes, het wel of
niet gedogen van parapanding, hoe om te gaan met zwerfvuil in het
gebied enz.

De contactpersonen van het Geldersch Landschap zijn op

Dit keer hielpen veel kinderen mee met het opruimwerk. Voor hen
was er als dank een zakje zonnebloemzaad, verstopt in een groot
ooievaarsei. Daar hoorde een wedstrijd bij, wie kweekt er deze
zomer de grootste zonnebloem? Vergeet niet het formulier in te
leveren, er staat een leuke prijs klaar.
Na het opruimen gingen we met z'n allen op de fiets richting kasteel
Doorwerth. Daar was een enorm gat gegraven, waarin medewerkers van het Geldersch Landschap de paal met daarop het

ooievaarsnest plaatsten. Een mooi schouwspel op een historische

plek. En nu maar hopen dat 'ons' ooievaarsnest uitverkoren zal

worden door deze bijzondere vogels.

dit

moment de heer Johan Ruysch (regiocoördinator) en de heer Ben
Oosting (boswachter landgoed Duno).
Dit jaar wilden wij als Groenclub het Geldersch Landschap eens

goed in het zonnetje zetten. Na overleg met de heer Ruysch
ontstond het idee om, mede namens de inwoners van Heveadorp,

een ooievaarsnest aan te bieden. Al gauw werd een geschikte plek
bepaald, namelijk in een weiland bij kasteel Doorwerth. Er werden

daar namelijk al geregeld ooievaars gesignaleerd. Op dit moment
zrjn er bewoonde nesten in Wageningen en Randwijk. Een
inwoonster van Randw'rjk vertelde met trots dat zij een bezet
ooievaarsnest had in haar achtertuin, met daaronder een eveneens
bewoonde uilenkast. Uniek!
Het leek ons leuk om zoveel mogelijk kinderen en volwassen te
betrekken bij het plaatsen van het nest, en hebben derhalve
besloten de activiteit te combineren met de jaarlijkse zwerfvuilactie.
Beide acties passen juist zo goed bij het voorjaar.
Op de dag zelf werd 's morgens weer veel rommel opgeruimd in en

om ons dorp. Met name op het Heveaveld, in de vijver bij

De

Valkenier en langs de Seelbeekweg was het een zooitje. Opvallend
veel verpakkingen van bier, fris en chips, de favoriete consumptieartikelen van met name jongeren.

De plaatsing van het ooievaarsnest, een zeer precies werkje'

De voorzitter van de Groenclub, Peter van Ham, bood na het
plaatsen het geldbedrag aan. De heer Ruysch was zichtbaar
ingenomen met het gebaar, en antwoordde dat het Geldersch
Landschap soms enorme bedragen binnenkreeg, maar dat hij de
gift van ons dorp en de intentie die erachter zat, erg waardeerde.
Zijn waardering kwam tot uiting in een tafel beladen met drankjes
en hapjes, en dat alles midden in het weiland.

V.O.F. VERHOLT
HOUTBLOKKEN

Gezocht:

Voor onze goeiige rode

kater (11 jaar) zoeken

een nieuw thuis. Hii is
rustig en ook met kinderen
zeer betrouwbaar. Helaas is

Deze ochtend was een hoogtepunt in de geschiedenis van de
lk hoop dat deze actie ertoe heeft bijgedragen dat er
nog meer mensen donateur willen worden van de Stichting Het
Geldersch Landschap. En ziet u een ooievaar bezig op of in de

onze dochter

gebleken.

Groenclub.

buurt van het nest, meld het ons dan even!
Namens de Groenclub Heveadorp,
Willem Hillen

Familie Boer
026 - 333 58 77

allergisch

voor open haard
of kachel

HOOI en STRO
CONSUMPTIE
AARDAPPELEN
diverse soorten

ook voor opslag

Jhr. Nedenneijer van RosenÍhalweg
Oosterbeek Tel. 026 - 3334448

8l

De

tijd gaat verder...

Vorige maand hield de gemeentearchivaris Geert Maassen in
opdracht van de Stichting voor Heemkunde een dia-ondersteunde
causerie (als ik het woord gebruiken mag) in zalencentrum Lebret in
Oosterbeek. De functie van de spreker laat bij U waarschijnlijk al
een lichtje opgaan over de besproken onderwerpen. En inderdaad,
het ging over dingen die voorbij, ofwel weg zijn. Volgens een oud
gezegde nemen gedane zaken geen keer en wat weg is, is weg,
maar kennelijk zijn er toch vrij veel mensen, die wat weg is graag

nog eens terug zouden willen zien. De zaal was vol (voor de
tweede keer) met oud-, huidige- en nieuwe Oosterbekers en een
enkele Heveaan.

Even een "rondje langs de velden" :
-de Westerbouwing, met speeltuin, zwaantrein en kabelbaan,
-het Drielsche veer met de gierpont van voor de bouw van de stuw,
-de gasÍabriek met z'n grote gashouder,
-Dennenoord als villa,
-het Hemeldal, = nu teruggegeven aan de natuur, etc.

Ook de verdwenen villa's aan de Utrechtseweg kwamen aan de
beurt, evenals de woningen op de plaats waar nu de Molenberg is.

Zo kan ik nog wel even doorgaan, teveel om op te noemen dus'

Geert praatte alles op zijn zo eigen manier aan elkaar en vroeg ook
om reacties/correcties uit het publiek; en dat liet zich niet onbetuigd.

Daardoor kwam hij de tweede avond eigenlijk tijd tekort om de
gehele selectie te laten zien.

Het thema was "Oosterbeek in de jaren '60" uit de fotocollectie van
J.Wilkes, die in de loop van de tijd duizenden foto's gemaakt heeft,

waaronder enkele honderden in de omgeving en van de gemeente
Renkum. Daaruit waren een 100tal foto's geselecteerd voor
betrokken avond. De heer Wilkes was familie van de familie Nijholt
van de drogisterij aan de Utrechtseweg aldaar. Als ex-/oud-*
Oosterbeker heb ik dan ook naar waarde genoten.

KffiiHffi

Het zal waarschijnlijk niet bij de gemeentearchivaris thuishoren,
maar een nieuw boekje "Oosterbeek in oude foto's" nu van na de
tweede wereldoorlog, zal mogelijk toch aardig wat aftrek vinden.
Misschien is het ook mogelijk voor de andere dorpen in onze
gemeente een dergelijke avond te organiseren; interesse
voldoende denk ik. ln Renkum weet ik nog wel een oud cafe, dat
laatstelflk ge- en ontkraakt is, met voldoende ruimte.....
Dick Kelderman
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Henri Bloem's Wijnkoperij - Arnsterdamseweg 126 - 6814 GJ ARNHEM
Tel. 026-44 55
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Fax 026-44 55 085
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Marieke is 54 cnt lang
en ueegt 3855 grnnt

Roà Bonenknmp en

Clilstel

Eekelder

Zttiderlaan L9
6865

VK

Heaeadorp

Nieuwkomers
l)c.nieuwkomers zijn deze keer Vera en Jos Muilenders
en hun

Rondvliegen boven de gemeente Renkum voor het
goede doel

B september zal de Tafelronde 177 Oosterbeek
rondvluchten verzorgen boven de gemeente. De opbrengsten
zullen (in samenwerking met Novib) worden besteed aan de bouw
van scholen in lndia.

Zondag

ln lndia gaan kinderen uit arme gezinnen vaak niet naar school. Dit
kan zijn omdat er geen scholen in de buurt zijn of omdat scholen
slecht onderwijs geven. Daarnaast mogen veel kinderen niet naar

moeten werken. Als deze 'ongeschoolde'
kinderen eenmaal volwassen zijn, komen ze alleen in aanmerking
voor laagbetaald en meestal ongeschoold werk. Dus zullen zii op
school, omdat

ze

hun buurt hun kinderen weer moeten inschakelen om het gezin aan

voldoende inkomsten te helpen. Op school begint het einde van de
armoede en wordt deze vicieuze cirkel doorbroken. om een school

te kunnen bouwen en deze drie jaar te laten draaien heeft de
Tafelronde oosterbeek Euro 7000,-- nodig. Elke school biedt ruimte
aan zo'n 200 kinderen.

krrrderen Dominique (B jaar) en Kevin (3 jaar).
Met hun twee
Ironden, poezen en nog veer meer beesten zrln iti
op Noorderraan
l6 komen wonen. Zij hebben onrangs hun frat in Dooruverth verruird
voor dit mooie prekje in Heveadorp. Voorar Jos kent
oeze omgàving
op zijn duimpje. Hij heeft 36 jaar in Doorwerth gewoond
en ais kind
veel in Heveadorp gespeeld.

llet jonge gezin brengt gelukkig weer leven in dat huis! want
hoewel het huis altijd
.verhuurd is geweest, heeft er al jaren
niemand meer gewoond.
De paardenbroemen en het zevenbrad

tierden er welig. Er was dus heel wat werk aan de winkel.
ln een
rrum van tijd heeft Vera de here tuin omgespit en er een
vijver
aangelegd, waar nu ar kikkers (uit wageningen) in rondzwemmen.
ln Wageningen hebben zij een vaste plàats op de camping,
waarzij
t,e zo.mer doorbrengen. Maar om buiten te kunnen speien,
hoeft
voorar Dominique er niet meer heen, want hier speert'tr11
óör ette
dag met alle kinderen uit zijn nieuwe buurt.
De familie geniet voorar van de rust in dit dorp.
Zij houden veer van
wandelen en hoeven daar nu aileen de deur voor
dicht te trekken.
Binnenshuis neemt de computer een berangrijke praats
in. Een foto
bij dit stukje hebben zij niet nodig, want de meeste
mensen in hun
buurtje kennen hen al!

u kunt hier aan bij dragen door u in te schrijven voor een rondvlucht
per helikopter boven de gemeente Renkum. U betaalt Euro 40,-p.p. voor een vlucht van ongeveer 6 minuten. Voor inwoners van

Karin Koppeschaar

Heveadorp is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar'

Andere nieuwkomers:

Aanmelden kan schriftelijk bij Victor schaafsma, Huis ter Aa

3,

onder vermelding van: naam, adres en aantal benodigde
zitplaatsen. U t<ri.;gt Oan zo spoedig mogelijk bevestiging van
deelname.
Berend Jan Joustra

Helaas komen niet a[e nieuwkomers in 't Heveaantje
aan bod. De
redactiereden interviewen met name de mensen
die in hun directe
omgeving zijn komen wonen, want die kennen zij.
Maar zi1 vlnOen

het ook erg reuk, ars mensen zichzerÍ in deze rubriek
*itt"n
voorstellen. Ook kunnen ,oude, Heveanen hun
nieuwe buren
natuurlijk voorstellen. Alles is welkom!

§UPTR DT BOTR
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Heveaans Huwelijk
lleveaanse kindertjes zijn heer gewoon, Heveanen die
met erkaar
Ir,.rwen komen aanzrenhjk minder voor. Op 13 mei was
er zo,n
lloveaans huwelijk: Kitty sner trouwde met Bas ten westenend.
De

rcdactie wenst het paar veel geluk.

\!/optrak

Mozartlaan 66

WCVerstraat 13
6862 DJ Oosterbeek
Tr:lefoon 026 - 333 35 35

6865 CC Doorwerth

llerenstÍaat 25
3911 Jts Rhenen
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De hobby van Michael Jaliens
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l)e 16-jarige Michaer heeft ars hobby'Bubbling Batfle,. Dat is een
soort street dance. Hijzag dat van zijn broer in 1gg6 en is
nu zelf
zo'n twee jaar bezig. rn Arnhem bij wi[emeen (de jeugdsociëteit)
wordt er geoefend. ze verzinnen alle bewegingen ierf-en
worden
ook geholpen door oudere jongens.
Michael hoort bÍj de beste vier van Arnhem en doet mee
aan
wedstrijden op de afgebeelde poster van de wedstrijd in Arnhem
is
Irrl de eerste van rinks. Ze zrln in dat verband ar in
Den Haag,
Arnsterdam en Nijmegen geweest en moeten nog naar
Groningen,
Itotterdam, Lelystad en Utrecht. rn Nijmegen weiden ze
eerste en
wonnen ze vijfhonderd euro. Dat bedrag hebben ze verdeeld.
Z.o'n.

wedstrijd begint met een show van twee jongens tegen
erkaar.

Hierbry worden

ook kredingstukken en voorwerpen gèbruikt

om

elkaar te vernederen, uitbokken heet dat. Er zit een
;ury"oÈ oepaart
wie er gewonnen heeft,
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lk begrijp het nog niet heremaar, dus wir ik hierbij Michaer
vragen op
lret komende dorpsfeest een showtje te geven. Arvast
bedankt en
rrog veel succes.
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Paaseieren zoeken op de Duno
Zoals Jaap Bunschoten al eerder memoreerde, was het paaseieren
zoeken op de Duno een groot succes. Na een aantal verregende
paasmaandagen en de afsluiting van het Duno-plateau vanwege de
MKZ crisis vorig jaar, was het verheugend te constateren dat her

weer dit keer wel meewerkte en de opkomst zeer groot was.
Navraag leerde dat zich meer dan 60 (!) kinderen hadden
aangemeld. De vele buggy's en driewielers die in de lange stoer
werden voortgeduwd duiden er bovendien op dat het toekomstig
kinderaanbod voor dit soort activiteiten allesbehalve afneemt.
Terwijl ouders en begeleiders koffie dronken, werd er door de
kinderen vol enthousiasme naar eieren gezocht en met name voor
de allerkleinsten was de aanwezigheid van de paashaas een
bijzondere ervaring. Kortom, zo willen we wel altijd Pasen vieren.
Activiteitencomm issie, bedan ktl

eieren beschilderen

een drukte van belang
en natuurlijk mag de paashaas niet ontbreken
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drukte op het Duno-plateau

Snel

je rijbewijs!
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dan naar:
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TON VISSER
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* gratis proefles!!
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Schoenmakeríi-rackels b€spanÍlan-schaatsen,
Parkeren voor de &ur - maandags gesloten.
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