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gddengoede raad

't Heveaantje verschijnt 5x per jaar en wo1!t' bij aIIe
bewoners van Heveadorp bezorgd. Oplage t 325 stuks'

De doelstelling van 't Heveaantje is het verstevigen en

instandhouden van goede contacten tussen de bewoners
van Heveadorp.

Redactieleden:

34L393
34L778
342L72
34001-8
34L'759
34L759
336919

U kunt trw kopij en opmerkingen natuurlijk ook bij een

van de anderè 
-redactieleden kwijt. Anonieme stukjes

worden echter niet gePlaatst.

Neem dan kontakt oP met M-J. Meij-
er Cluwen (werkdagen: 085-562526,
privé : 085-341759 )

Redactieadres: Ir.Munterlaan 15.

!{iIt u adverteren?

Het volgende Heveaantje verschijnt L7 novenber
1989; dé sluitingsdatr.m voor inleveren van ke-
pij is:

1 norrember 1989
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Van de redactie

BeBt6 Heveanen,

Tenrr1Jl u dit leest, hebben de meesten van ons de va-
kantle er aI weer opzitten. Een jaar moeten hre er hreer
op teren (anderen wellicht iets minder).
Een aantal van u zar- wellicht de vakantie in eigen
omgeving hebben doorgebracht. Per slot van rekening
heeft deze omgeving ontzettend veel te bieden. Juist
van deze laatste groep zouden wij het als redactie op
priJs stellen, warrneer zij iets van zich laten horen.
Probeert u eens uï/ vakantie-ervaring(en) in Heveadorp
en omgeving op papier te zetten. De redactie zal u er
erkentelijk voor zijn.

Zoals u weet zijn er tru, nà L september, geen drie
belangenverenigingen meer. De oprichting van de ene
bewonersvereniging is in volle gang. Ook voor ,t Heve-
aantje heeft dit zijn consequenties gehad. ,t Heveaan-
tje was een initiatief van deze verenigingen maar werd
verondersteld zelfstandig te werken, vooral'op finan-
cieel gebied. 't Heveaantje heeft daarom besloten ook
per L september een verandering te ondergaan, namelijk
om verder als Stichting 't Heveaantje door het leven te
gaan. U als lezer zult van deze verandering niets mer-
ken, maar geruchten als zouden verenigingsgelden voor
't Heveaantje benut worden behoren hiermee voor ééns en
altijd tot het verleden.

ïn 't Heveaantje nr.6 is een regel weggevallen op blz.6
i-ri het stukje over het heempark; onder het plaatje in
rie 2' kolom had nog moeten staan: "Het is de moeite
'yaard (en". Hiervoor onze excuses.

De redactie.
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het stoken van een vuur-
tje, het bounren van een
vlot of een hut, het zin-
gen rnet een gitaar rondom
een kamPvuur of het mee-
doen aan een sPannend
bosspel?
oan is scouting dè club
voor hem of haar, want
wekelijks gaan 125000
scouts in Nederland oP een
leuke manier oP zoek naar
avontuur.

Zeker in onze buurt zijn
daar uitstekènde mogeli jk-
heden voor. Midden in de
bossen van Oosterbeek
staan drie mooie clubhui-
zen lraar de ieugd bi j
elkaar komt. Niet aIleen
de Oosterbeekse jongens en
meisjes, ÍIaar ook die uit
Doorwerth, H€veadorP,
Wolfheze en zelfs uit

Heteren. Vanuit HeveadorP
staan de clubhuizen oP

ongeveer 2 km afstand.
Prima te doen dus.

Scouting is een grote
jeugd en jongerenvereni-
ging die helemaal van deze
Liia is. De vereniging
stàat dan ook midden in de

belangstelling, zeker nu
bekend geworden is dat de

Wereldjamboree (een groot
internationaal kamP met
50 . 000 scoutingdeelnemers )

in 1995 in Nederland ge-
houden zal worden. Werken
in teanverband staat cen-
traal, sanen bereik 1e
meer dan aIleen. Er is
veel aandacht voor sPort,
sFeI, milieu en kamPeren.

Hoe zLL Scouting in eI-
EeeL----
De Bevers.

De jongste leeftijds-
groep is voor jongens en
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Scor-rtinq, ook voor de
jeuqd in HeveactorP-

Is r:rrr zoon of dochter ook wat houdt scouting nu

zo iemand die sek is oP Pig$:jljl
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5 en 6 jaar.
in de wereld

van "Lange
Doener". Deze
fantasiewe-
reld geeft de
spelleiding
houvast voor
veel speel-
avontuur dat

aansluit bij de bele-
vingswereld van de kin-
deren. Ieclere zaterdag-
morgen komen de Bever*
jonqens en -meisjes
samen op 'l'rappershof aan
de v;rn Ilorsselenweg.

De Wellnn,zKabouters.

De kinderen van deze
speltakken zijn tussen
de 7 en 11 jaar " De
jongens, welpen, beleven
hun avontuur in de Rim-
boe. Dat is een spannend
verhaal dat ze ge}:ruiken
om de gekste dingen te
doen. Het Rimboeverhaal
gaat over het jongetje
Mowgli dat in de Rimboe

tussen de dieren op-
groeit. En met die die-
ren valt natuurlijk heel
wat te beleven. Er zijn
twee welpengroepen, één
op Trappershof aan de
van Borsselenweg en één
aan de Sportlaan in
Oosterbeek.
De meisjes, kabouters,
spelen met efkaar in een
land \{aar van all-es
mogelijk is, Bambilië.
De verschillende steden
en dorpen geven aankno-
pingspunten voor leuke
spelmogelijkheden. De
kabouters spelen hun
spel in de Beukelaar aan
de lheppelhoutweg te
Oosterheek.

De Verkenners/padvind-
sters "

Deze speltak i-s
voor l<inderen
van I0-l-5 jaar.
Samen .met hun
l eefti jdsgelno-
ten kurrnen zij
zich bij Scou-
ting helemaal
uit]even. Kam-
peren, omgaan
met kaart en
kompas, vlotten
bouwen, foto-
graferen, een
musical in
elkaar zetten,
zedfdrukken,
bruggen bouwen
of een kampvuur

aanleggen. ïn een groep-
je worden samen met de
Ieiding plannen voor
programma's en activi-
teiten gemaakt. De ver-
kenners hebben hun op-
komst op zaterdagmorgen
op Trappershorst,
(Sportlaan) en de pad-
vindsters op zaterdag-
morgen op de Beukel-aar
( tsneppelhoutweg ) .

Bent u na het lezen van
dit verhaal enthousiast
geworden?
Neem dan eens contact op
met:
Peter Krechting of
Ir" Munterlaan 58
TeI.: 334345"

Wij geven u graag nadere
informatie. Ook is het
mogelijk om onze open dag
op zaterdag 23 september
te bezoeken. Ouders en
jongens en/of meisjes zijn
dan van harte welkom van
l-0.30 uur tot 12.00 uur op
Trappershorst aan de
Sportlaan (v1ak voor
sportpark tsilderberg) te
oosterbeek.

Jeanne Nuyten
Dunolaan 17
TeI " : 340083.

mersles van
Zij spelcn
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stoncl kon ik de volle
maan zien

Qr bcloc_k _pij___._.=

IIoteI café restaurant
KÍevitsdel is een opval-
lencl gebouw in onze omge-
vi.ng. Om er wat meer van
tr: wc:Len Le komen zijn we
eer)s ot) bezoeh gegaan.
Otr l-rczoek b,ij Jan fraij-
man/ r;i rrcls 1937 eigenaar
vurr Kit:vit.sdel , kwamen er
Ircr: I wit t- vr: rhal-en 1os . Na
jirr rtr-r vLrrl harci weri<en
ryr:n ict. dc heer Irai"jman
v.rr) i;i jn r u:;t. in een t{c-
rtirt<; irt tlr: rli r:ekte omge*
v i, n,J \/ít n .l{ i erz 1. t scle l " Het
I.ctyrur ;rIi,r,t;i.)i jn 

-1 
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met veranda'sp het werd
dan ook Paviljoen Kievits-
del genoemd en was hoofd-
zakelijk een theeschenke-
rij. Het was in die tijd
gebouwd met een rieten dak
en nog zonder .uitbouw.
Tien jaar later werd het
aangekocht door de heer
Erai jman. Deze verbou\dde
het pand tussen 1937 en
L938; er werd een hotel-
voorziening gemaakt voor
30 personen, een eetzaal
en een serre met veel
glas.
"Ii1 .i-940-L945 werden aLle
mooie dingen uit het ge-
bcuw geroofd", vertelt de
heer Fraijman noq met wee-
moed "en Ín l-945 ioras er
ni-eL veei meer over van de
in,ientaris. n"l"s ik in dei
iielde' St.rirci i n :rl;: t: jrI
r./,-ilÍ- :r_.r',,.:lj- i:ti jii{ji:;:ï.,..,i.,,.j. i_i,

'* .- iri§Ë''
';: i§ïu"

.ii,*"1
;{"1

t,::

krijgen was hebben we de
zaak hreer langzaam opge-
bouvrd. Dat was nog in de
tijd dat er een Potje thee
besteld werd met veef warm
water en de mensen zelf
thee mee brachten om bii
te vullen. Of er kwamen
drie personen binnen en
er werd maar voor twee
besteld. Dat kon toen
allemaal nog."
In L965 heeft de heer
Praijman de exploitatie
overgedragen en sindsdien
zijn er verschillende
beheerders geweest.
"We hadden een groot diep
buitenterras in die Perio-
de, maar in 1975 werd door
de gemeente een groot deel
onteigend ten behoeve van
de uitloop van de nieuwe
brug bij Heteren.
In l-976 moest de
eraan geloven en

een bruine rubberoïd shin-
gles (asfaltPlaatjes) voor
in de plaats. Het gebouw
hield hierdoor wel hcÈ-
zelfde silhouet, dat was
ook een van de eisen van
de toenmalige gemeente-
raad. Ook de brandveilig-
heid kreeg toen veel aan-
dacht. Er is heel h,at
verbouwd in aI die jaren
en daar ben ik altijd
tevreden over geweest
aldus de heer Fraijman.
Als we het nu bekijken is
het nog steeds een bijzon-
der gebouw. Je verwacht
alleen niet dat het zo'n
geschiedenis heeft gehad.
De afgedrukte foto's zijn
van 1"927 en 1-976; de laat-
ste is waarschijnlijk de
laatste foto waarop het
rieten dak is afgebeeld.

rietenkap
kwam er C.

I: il,l ,

Í_)
t*-}.-r "i*I
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Anja Maussart
het volgende

Ieverde ons
stukje.

vanuit de ooievaar bezien. spiksplinternieuwe balkon.
Even zien, hoe heet dit
kind. (Ik ben inmiddels
een kei in het onderstebo-
ven en achterstevoren
lezen. ) Aha, ARIAL.

I'Ik hoop
geten de
brengen,
bevallen
voel een

niet dat ze ver-
ooievaar terug te
nu ikzelf bijna
rnoet! O jee, ik

wee! tr

Zo reis ik van hot naar
her, van buur tot buur. Er
volgen nog veel geboortes.
Om er een paar te noemen:
STTRUAM, NE]ROD, AMI.IE,
SIROLF, NAJ TREBOR, EN]O_

MIS, SÏROJ, NE]VIRAC,

MAJRIM, NEILUAP.

rrHí, ben je daar veer, vat
zÍ.e je er rreer uit zeg, ik
zal de touvtjes eruit
knippen. rr

Zo l<an ik weer op mijn
eigen stekkie terecht;
pronken in de tuin totdat
ik de schuur weer in moet.
En de nieuwe aanwinst heet
SAMOHT. Welkom kleine
burger! Hoeveel babies
worden er nog geboren?
Voor hoelang slaap ik in
de schuur?
alhoewel ik soms moe ben
van het waken ben ik trots
op mijn ooievaarstaak en
hoop ik nog vaak in de
Heveadorpse tuinen te
mogen prijkèn en aan-
schouwd te wordeu!

De ooievaar.

Christelijke jeugdraad
ooorwerth.

Zondag L0 september start
de christelijke jeugdraad
(hervormd en gereformeerd)
weer het jeugdwerk met een
startzondag. Het thema
van deze dag za1 zijn: "De
ark van Noach". Erg veel
mag ik nog niet over deze
dag vertellen (we Proberen
ur17 nieuwsgierigheid hier
vast op te wekken), maar
het beloofd zoals elk jaar
\^ieer een reuze gezellige
dag te worden ! AIIe kin-
deren vanaf vijf jaar zijn
deze dag dan ook van harte
welkom. we begirrrren om

L4.00 uur en eindigen om

+L7.30 uur. Deze zondag

nieuw seizoen voor de
clubs:
De club voor 5-6 jarigen
is op dinsdagmiddag, voor
7-9 jarigen op donderdag-
middag en voor 9-l-L jari-
gen op dinsdagavond (1-8.45

- 20.1-5 uur)
De L2+ club (12 jaar en
ouder) is op vrijdagavond
van 20.00-22.00 uur eens
in de 1-4 dagen in de Eek-
hoorn.
De l-5+ club kri jgt een
ander aanzicht, de vaste
clubavonden komen te ver-
valIen, in plaats hiervan
worden er een aantal ge-
zelJ-ige avonden georgani-
seerd per seizoen" De aan-
kondiging hiervan gaat vj.a
het kerkblad.

'f IJaar: l..ig t dat
«ro i ev;rar bedoel
hij de laatste

of is hij
terrrggebracht? "

ding, die
ik. IJas
keer bij

eigenlijk

Ze hebben het over mij.
Onder ons gezegd: j-k houd
mij kalm, want wie weet
wat ze nu weer met mij van
plan zijn. Ik bfijf zitten
waar ih zit en ik verroer
mij nieL. rk ben nog aan
het bijkomen van de vorige
"zitt.ing". wat ik u ver-
tellen wilde, wat die zit-
t.ing betreft, het vieJ-

rrHó, hebbes, gaat hij zo
mee? Ik zie hem vel veer
verschijnen, succes er-
meell .

Ik zie hem wel v/eer ver-
schijnen, ja, zo gaat dat
beste dames en heren. Zelf
heb ik geen mogelijkheden
mij huiswaarts te begeven;
ik ben immers zorgvuldig
vastgebonden, ja, ze dur-
ven mij zelfs een spijker
door de voet Le slaan ...
nou vraag ik u. Met een
beetje vogelgeluk word ik
slechts gekieteld door
sisaltouw. Maar goed, op
naar het volgende avon-
tuur. Nee InEIar, ik ben
verheugd; ik mag aan het

betekent ook weer een CID-rrr I rrxÉ -1.r. ]ft' nt il tr r ! nE 

== ,**k E
il[r ffiirr- 8n)rrI
- -l_-I^ffi-^ il
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ROMANTISCHE

OM NOOIT MEER TE VERGETEN
Bi.izondere gelegenheden vier je in een bilzondere omgeving'
óó Branoin[ in óoorwerth weet hoe je een feest kan laten

íÀgrÀ. i"iiti""n De Branding, midden in de bosrijke omge-

,in-g van de ieluwezoom, zet graag haar deuren voor u open

"n 
Ëun zorg dragen voor een Íéestóm nooit te vergeten' Dit

(TROUWIFEESTEN

alles binnen ieders budget,
pavitjoen De Branding biedt
- ruimte aan 30 tot 350 Personen
- sfeervolle omgeving
- romantische oPen haard
* binnen barbecue
- golfslagbad met strand

- buitenterras
- sympathieke Prijzen

§lis!!:ls-Eeresh§Ie
Jeugdraad Doorwerth.

ïn de week van 25 septem-
ber start onze stichting
weer haar activiteiten ten
behoeve van de ieugd uit

Doorwerth en HeveadorP in
het eigen clubhuis "Het
Trefcentrum" àan de van
der Molenallee 3 te Door-
werth (naast de SUPBR).
a1 tientallen jaren worden
er diverse activiteiten

georgani-
seerd voor
de jeugd.
Zo is er op
de maandag-
middag na
schooltijd
van 1"5.00-
l-6.30 uur
een club
van de 6-8
jarigen
(groep 3 en
4 van het
basisonder-
wijs); op
de dinsdag-
middag is
er zo'rl
zelfde club
voor de B-
l0 jarigen
(de groepen
5en 6van
het basis-
onderwijs ) .
Op woens-
dagavond
van 18.45-
20.15 uur
is er een
cl-ub van de
1,0-LZ jari-
gen (de
groepen 7

en B van het basisonder-
wijs).
De clubactiviteiten be-
staan uit diverse vormen
van handvaardigheid, dra-
matiseren, sPeurtochtenz-
boswandelingen en excur-
sies. De leiding van aI
deze clubies is in handen
van vrijwi[ig(st)ers.
Wij streven ernaar om Per
jaar twee cufturele acti-
viteiten voor de kinderen
te organiseren. Te denken
valt hierbij aan een to-
neelvoorstelling, een
muziekuitvoering, eeR
optreden van een clovm of
een bezoek aan een thea-
ter. De leden van de clubs
hebben vrije toegang tot
deze evenementen. Naast
deze activiteiten die
allemaal plaatsvinden in
"Het Trefcentrum" is er
ook nog een zogenaamde
schoolschaakclub. Deze
schaaklessen vinden Plaat's
in de St. JozePhschool oP
elke woensdagrmiddag van
l-2.00 uur tot l-3.00 uur,
met uitzondering van de
schoolvakanties .

De kinderen kr:nnen hier
worden opgeleid tot drie
echte schaakdiploma's,
het pionnendiploma (voor
de beginners); het toren-
diploma (voor de gevorder-
den) en tenslotte nog het
koningsdiploma (voor de
echte enthousiastelingen) .

Al-s extra oefening worden
er op gezette tijden wed-
stri jden georganiseerd.
els afsluiting van e1k
clubjaar gaan we in
mei/jr:ni met alle leden
ergens naar toe, in 19BB

was dat "De Efteling", in
l-989 was het wat dichter-
bij, nanelijk het dieren-
park "ouweitand". ook deze
evenementen zijn gratis
voor de leden.
Behalve nÍeuwe leden, is
ook nieuwe clublei.ding van
harte welkom. Wie hiervoor
belangstelling heeft kan
voor informatie terecht
bij: NeI Mohr-Janssen,
te}. : 085-333543 of bij
Cees Kroon, tel.:085-
342L12.

pavilioen De Branding 
-

Ka-befiauwattcà ss,6,865 8L DoorwerTh, Tcl' oa373-1 90 
'o

- GRATIS overnachting voor
het bruidsPaar, inclusief
Íeesteliike VERRASSING.

-l-0-
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de kinderen van

schrijven ?!

Veel kinderen uit Hevea-
dorp zitten op een van de
vier Doorwerthse basis-
scholen. Vaak zie je arti-
kelen van deze scholen in
het weekblad "Hoog en
Laag", maar van de kinde-
ren zeJ-f zie je bijna
nooit iets afgedrukt
staan. Vandaar onze oproep
aan de kinderen uit Hevea-
dorp. Heb je iets leuks
meegemaakt op school,
bijvoorbeeld een school-
kamp, musicaluitvoering,
schoolsportdag, excursie
of iets dergelijks,
schrijf dan eens een arti-
ke1Lje -en dat hoeft be-
slist niet groot te zijn-
naar de redactie van het
Heveaantje. Wij zullen het
artikel zeker plaatsen!
Groep 7 en I van de basis*
school St. Joseph hebben
op 13 juli 1-989 de musical
"Inpakken en wegwezen"
opgevoerd. Enkele uit
Heveadorp afkomstige kin-
deren vertellen hier wat
over.

Wij hebben op school de
m:sical "Inpakken en weg-
wezen" opgevoerd. 's Mor-
gens voor de kinderen uit
de andere groepen (dat
ging door problemen met de

geluidsinstallatre
niet zo goed) en
avonds voor de ouders,
familie en kennissen (dat
ging uitstekend).
Ik was zelf een oude dame,
oÍna Truus. 's Avonds bij
het liedje "wij boffen
maar" stond ik te trillen
van de zenuwen. tlaar het
was vreselljk 1euk.

Sophie Cornelissen, Ir.
Ivlunterlaan 3

Het was 's avonds erg druk
bij de musicaluitvoering.
Na de musicaluitvoering
was er de trekking van de
loterij; ik had niets
gewonnen. Jammer, maar het
was toch heel erg leuk!

Monigue Stomphorst, Duno-
laan 33

Ik speelde voor Nicole,
iemand die stage lj.ep op
een camping, sanen met
Monigue. ïk was van te
voren erg zenuwachlig,
maar dat ging later geluk-
kig weeq over. Bij de
Ioterij hr'b ik twee kleine
prijsjes gewonnen; een
kaarsenstandaard en een
zakje met bloembollen. Ik
vond het een hefe gezelli-
ge avond.

I{anon Kroon, Ir. MunLer-
laan 1

no9
,s

dr- ll-.L,^à

e!.rL

L'qtt t*q^^*rr-.^" lwffe
,"^ ,^r{,prg,,kl

c,-natnn
d^l
,dL

'/n L^ur{un l"t d" pdp$ og orn dc cor,o -
(Jtj/r Ír)e-orr &Lm-u\ h &_hn.u
'J'QI urur& etÍ\ Ir-*- o.-..lc,^,q[,' rn<l rrry,W)
q) clonA . ,

Jn do pruh..e- \.^xs crL un W -uí t -L"(

W : .r)rr*r^ \^xn;;'ffiíi 
tot'ttz ?"1

u]-o +"r* :l-."r^

-L2-

b<rLlaa^rL



rer&b,*

I Lc,lto ccàun;15t1

'L),1 
,,t1./tt*11:7/,y "-"* * |*o':t:oha:f

,,t" ;1ii 
', ,v ,t ,''"yr"t ,)oorucnth !*oen, f i i t! '9 0g

9/r /n,t,vt,r rt,( "Jnf:ahte1') é./) u! rDo'xln' 7olaa.rt
^//r./ ,r,t"ll -/t/// t-«9 /lr*,/Ll/ ,ídLL\ -li":/.{- {-í\9t 'La'c<-',Í?

/)L'rtt,rLtcut/ zper2ct Lccr'z 4 q'eet-z Ca'rh/cLn7/
[rt u' tr/,//tt tut dttd:elz booAng ? %1"7'"- í ro"" Pa*nhcorn tt'ctk ,ru1r" ,4*u 4^sez ?!.x/ru!12.c v 11 .- /. ).-\-. /.^^;;i;; "i ".,u*'!ou %ryfu" ,2:',*-:*3,'iT),,,*í,ï, rà, kutottru,rt /'n ar"ll, n' flnru-ln-u'"h reltl

(-A//?pu)y lL K.//)cLu///{)Lt/'y * *'u 
,6uu /72a/Z rr-a /nant nt ?oa,ilt t/u/ u"ttt /-lu

rnrtíclí ut.blt7kL z2/'7 cLaétuoeh/;l? '/L %w
íh ci a,z y'r*L, 

^ 7mg 7Lt* fo m 
;),;; th 'i; nari€oo* ín,-,o"")

/44- ,.r*r"

Qorro* Corrt-erw
J/ rrw.rt t-crz./a-a-rt zr,

I

uet plezier van barbeanen.

Barbecuen kan bijzonder prettig zijn, maar wanneer de

barbecue flink róokt, dan wordt je metLerdaad naar bin-
nen gejaagd. Nu zou het a1lemaa1 nog wel gaan, wanneer
er niel Àet aanmaakmiddelen waarin petroleum verwerkt
is.-Ee walm van dit spul is werkelijk niet te verdra-
qeÍl. I,locht u daarom barbecuen willen, zo vragen wij u
ír:.efre1ijk doch dringend, werkt u dan met een reuk-
loos aanmaakmiddel. Vandaar dit gedicht.

Hoera, de zomer is in het land
zo juicht men blij aan alle kant
en menigeen wordt door het virus geraakt:
de barbecue wordt aangemaakt
en aI het lekkers klaargezet
kortom, voor iedereen grote Pret.

I,laar weet u, juist die aanmaak is
voor velen een bron van ergernis:
die benauwde walm is niet, uit te houden
je bent benauv'd, als was je verkouden.
Je voelt je hierdoor enorm belaagd
en wordt subiet naar biruren gejaagd.

Het kan toch zeker'ook zonder die stanL!
degene die dat doet verdient onze dank.
We grunnen ieder graag zijn plezier,
naar er wonen ook nog meer mensen hier.
zorg alstublieft dat we zonder verdrieten
altèmaal van tuin en zomer kunnen genieten!

Mw. M.R. de Víeert.

/:onD, n qtttirt cU Eo*s d,í/. %/t'7 e m4' xh '{tu''e'e'n.'Ííà- 
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I
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Onze vereniging wordt Per
1 sept-ember oPgeheven; dit
heeft de tweede ledenver-
gacler ing besloten. Dit
betekent dat het. doel- om

één vereniging te krijgen
bereikt is. Namens onze
vereniging hebben zich
drie kandidaten aangemeld
voor de nieuwe vereniging,
namelijk:
Frits Dorresteijn Beek-
laan 41
Harry Beuker Noorderlaan 3

Sybe lteijer Beeklaan l-9
Het aanwezige saldo van
onze veLeniging is naar de
feesLcommissie gegaan voor
het feest in sePtember.
U begrijpt dat er met. een
nieuwe vereniging voor de
deur weer om uw steun
gevraagd zal worden- Wij
hopen dat u massaal lid
zult worden van de nieuwe
verenlg].ng, tenslotte
willen we toch naar ons
doel streven om HeveadorP

het zesde dorp in de ge-
meente te laten worden.
Laat dit dan de eerste
steen zi1n.
Al-s vertrekkend voorzitter
kan ik u zeggen dat ik met
plezier terugkijk maar ook
met vertrouwen vooruit
kijk.
Wij als bestuur willen
tevens de ïntegratiecom-
missie bestaande uit Cees
Bouwman, Gerard Ïriaijer en
Paul de Bruijn bedanken
voor hun inzet, vertrouwen
en doorzettingsvermogen.
Het v/as tenslotte geen
makkelijke klus, maar zij
bewezen dat de tijd er
rijp voor was.
Verder wi.l ik alle leden
bedanken voor het vertrou-
wen dat zij in ons gehad
hebben in de achterliggen-
de periode en ik hooP dat
de 108 exleden zich weer
op zullen geven voor de
nieuwe vereniging.

Namens de aelangenvereni-
ging Hevea.dorp,
S, I,Iei jer, voorzitter.

De belangenvereniging v?n
eigenaien wonl!fen-l§991:
beekdal"

de belangenbehartiging. De
aandacht gaat niet meer
primair naar ons huis,
maar naar de woonomgeving.
Gezamenlijk zetten we ons
daarvoor in, denk maar aan
"kavel L44" en de groen-
voorziening!
Er zijn nog wensen, vooral
oP het gebied van de vier
ve rkee rsvc,orz ieningen.
Daarover vindt, via het
Koepeloverleg voorlopig
no9, met de "gemeente",
overleg plaats. De nieuwe
vereniging zal dat voort-
zetten. ïn dit verband wi]
ik er voor pleiten otn,
wanneer u wensen heeft of
klachten, deze bij de
bewonersvereniging te
deponeren en niet recht-
streeks bij de gemeente.
rk heb ervaren dat dit
door de gemeente als argiu-
ment wordt gebruikt om te
stellen dat de belangen-
vereniging niet volledig
door de bewoners van Heve-
adorp wordt gesteund.

En nu èp naar het feest;
een waardige afsluiting
van een periode en een
goed begin voor de toe-
komstl En u wordt toch ook
lid van de verenigi.ng? I

F.G. van der Heide,
voorzitter belangenvereni-
ging eigenaren woningen
Seelbeekdal.

{

Nu de Àlgemene Ledenverga-
dering heeft besloten om

onze vereniging oP te
heffen, met het oog oP de
oprichting van één belan-
genvereniging voor heel
Heveadorp, is dit het
goede moment om hieraan
enige gedachten te wijden.
Het is verheugend dat de
bewoners van HeveadorP
hebben besloten om voort-
aan samen te gaan. Evenals
dat vroeger het geval was
in het oude HeveadorP is
er samenhang tussen de
bewoners van het vernieuw-
de Heveadorp. Bijna was
het dorp ten onder gegaan,
maar vooral door de toen-
malige bewoners is Hevea-
dorp er weer bovenoP geko-
men. Nu de nieuw- en ver-
bouw op een eind looPt
verschuift het accent in

-3,6-
-t1-



Verslag van de feestcorn--
mrssl.e.

Na het grote succes van de
rommelmarkt en het rad van
avontuur op 27 mei 1989,
is het nu de tijd om aan
het feest op 23 september
te gaan denken. Zoals hqt
er nu (l-0 augrustus) voor-
staat, is de belangstel-
ling bijzonder groot.
Zoals u weet was opgave
voor he.t feest mogelijk
tot 21 augustus, indien u
door omst.andigheden (b.v.
vakantie ) niet in staat
was het- formulier voor 2l_
augmstus in te leveren,
kunt u contact opnemen met
ó6n van de personen die
vermefd staan in het groe_
ne feestkrantje.

9-23 september:
Volleybaltournooi

A11e deelnemers zullen
tijdig op de hoogte ge-
steld worden van hun
ploegindeling en
wedstri jdschema.

Jeu de boules tourngoi

Nadere mededelingen om-
trent deelnemers en speel-
tijden volgen.

Wandellocht vrijdag 22
september

Inschrijving voor de puz-
zelwandeltocht i_s niet
nodig. Verzarnelen op het
speelveld biji de Beekl_aan
om 18.00 uur.

Hieroncler volgt in
kort nog een overzicht
de activiteiten rond
september:

het
van

ZJ
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23 september:
10100* -IUl0 uur kinder-
spelen.
14.00 uur finale vol1ey_
baltournooi.
16.00 uur playbackshow.
's avonds barbecue met
live-muziek.

Doordat de drie (oude)
verenigingen zich hebben
opgeheven en verder gaan
als een vereniging ié erveel geld van àe drie(oude) verenigingen be-schikbaar gekomen. Ditgeld is op voorsLel van
leden van de desbetreffen_
de verenigingen beschik_
baar gesteld aan de feest_
commissie. Wij als feest_
commissie zi)n hier bij_
zonder blij mee, hiervànkan namelijk de live_mu_ziek bekost.j_gd worden.
Ook kon de deelnameprijs
van de barbecue verlaagd
worden (in plaaLs và.,
f 15,- (kostprijs) wordt u
nu slechts f 10,- in reke*
ning gebracht).

Graag wil]en wij nog het
volgende onder uw aanàacht
brengen:

Vegetqrisch keuzemenu C

Voor diegene die zich tot
nog toe niet hebben opge_geven voor de barbecue
omdat zi) liever geen

vlees eten heeft Annette
van de Blaak, Schefferlaan
2 zich bereid verklaard
een Indiase tali maaltijdte bereiden, bestaanóeuit de volgende gerechten:

groot bord met rijst
kabli channa (kikkererw[en
in (hete) tomatensaus)
curried veg. (groente in
pikante kerriesaus)
currj.ed eggs (eieren in
zachte kerriesaus)
ulY choP (gefrituurde
prkant.e aa rdappelbolle_
tjes )

puris (vers (ter plekke)
gebakken brood)
wat bakjes met chutney,s
en raitha,s

P" " prijs per maaltijd
bedraagt Í 7,SO voor inwó_ners van Heveadorp en
f \2,50 voor eventuelè in-
troducé(e)s.

ALs u van deze mogeLijk_
heid een vegetàrisóhe
maaltijd t_e nuttigen ge_
bruik wilt maken, -wil[ 

udit dan voor E_:gplg4lgl
opgeven bij Annetttvanïe
Plaa\. onder setíjkrijdigebetaling van het veróis[e
bedrag. Het maximum aantal
deelnemers voor keuzemenu
C is 30. Er zijn aI meer
dan 200 inschrijvingen
voor de barbecue I Heef[. u
zich aI opgegeven ?l



EN TEN ST.ITTIE:
A sEPTm,tBm KoIUH{ wrJ
LiqlreS OM 

-U-DE BARBECITmCI,ï-
NE.I TiT -EEZORGM.I H'I DE
BEI,ÀLIT{G IN CI.rI\/ÀÀIGST ÏE
iv[x.Igi. 

--

Als laatste volgt nog een
Iijst- van bedrijven die
ons gesteund hebben, het-
zí) met. geschenken voor
het. rad van avontuur,
hetzij mr'-t een financiële
bijdrage:
llakkol (:o(:l( Àalders
[]runrrwirrli,rI PIug
Knot i Qx

'l'tr i Írv.) l li

I'Ami lux
l'ct i t r.)rl aurant Jos
Ill oq i :il.eI i j Doorwert.h
Í;lagel ,IaÍr van Drrel
V o t h er tt l

:;l)[r 'l']leIoo5e

I(ul,oIr,rtrk

r;r\r[(lo .liM,]er\

l)r i 0ri,i.'n 1',)ot inai:i:h

l,,lli j,.tÍl:i t l,rrifÍ;

:; ll ll.r I T il Íl ri r,ÍI

IIenl( v;rh I Íl'f

Winkl l ror::;\/,t1 1-trnic1iuc3 Àk-

tioÍ:

I- u r o 1,,r t rt i tt Il n I n s

ÀIbol t Il{rt jn oosterbeek

Coöp ()o:;terbeok

Rehami j IÍeLeLeÍr

céIders I-,t r-eí'hLÍio Spaar-

bank
Chinees r€stàuraÍrt Ilor)q
Kong
olso

V.O.f . Hèveadorp
Engelsing" Makelaars
Dirkzwagèr Kroeskamp
sasse advocaten en nota-
rissen
Hazelegèr
Nevanco \

Namens de feest.comÍnissie,
Richard van Oosterwijk.

èn

2wekenovertijden.-

in de sÉ { mdd€n Ym uw MgeMhaP
h6a uw ur,ne m hom@n uime

\1oede6 vmr MÉde6 onrtuchóN
rrcuwm ko helpn Belvmr irfomilrc

, Í mmeldlng gnus Í) q_130:0 of uw

mfomilnce.

Doe mee,om te helpeni
RèRy Kl.elJ

Pootanugla

6821 tJli A

TelelocI

085-427,t38

Èlk!@b6h#!o&.
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Vijf of zes dorpen in het
groen?

Menig inwoner van Hevea-
dorp zal- reeds herhaalde
malen geconfronteerd zijn
met de onduidelijkheid,
die bestaat rondom de
naamgeving van onze woon-
plaats.
Zelfstandig dorp, deel van
Doorwerth, Heveado rp/Door-
werth, wijk van Renkum,
Seelbeekdal, noem ze maar
op, alle varianten zijn in
omloop.

Velen van ons zullen men-
sen op bezoek krijgen, die
tijden op zoek zijn naar
straten, waarvan het be-
staan in Doorwerth r^/ordt
ontkend. Op zich logisch,
want die straten liggen in
Heveadorp.

Het lijkt dan ook wat te
simpel om met een paar
( gemeenteli jke ) pennestre-
ken Heveadorp met zí1n
markante, bijna 75-jarige,
historie zo maar te laten
verd!Íijnen en te doen
opgaan in Doorwerth.

Om aan alle onduidelijk-
heid voorgoed een einde te
Ínaken bestaat het voorne-
men alle inwoners van
Heveadorp te vragen naar
hun mening over dit onder-
werp.

Het is de bedoeling dat
een commissie, deel uitma-
kend van de binnenkort op
te richten bewonersvereni-
ging voor heel Heveadorp,
deze taak op zich zaL
nemen.
Op basis van de uitkomsten
van de dan te houden en-
quète zal vervolgens, in
overleg met het bestuur
van de gemeente Renkum,
worden gestreefd naar een
voor alle betrokkenen
acceptabele oplossing voor
het probleem rondom de
naamgeving van onze \^/oon-
plaats.

In de tussentijd aan u het
verzoek eens na te denken
over het voortbestaan van
Heveadorp.

vÍiIIem van de Goor
Ir. Ylunterlaan 25.



ter Àa Punolaan.

En op , zaterdag 29 oktober
L9B9 houden we weer onze
zwertafvalaktie (voor jong

omgevlng. we beginnen om t
l-0 rmr vanaf Schefferlaan

een kopje koffie.

wij hopen dat u, door het
lezen van dit bericht zich
bij ons wil aansluiten en
ons ook wil helpen.

rngrid Cornelisse.

Het koepeloverleg.

Op J- septemi:er houdt. het
koepeloverleg op te be-
staan. Na twee jaar aktief
op de bres te hebben ge-
staan voor de bel-angen van
de lleveanen, draeiEt zt j
haar taak over.

Wat eens orrl,oge-Lr 1)l Leck -

h,"leek t-och raal.iserc,-ir;,i,'ri :

tidn vereniil.irrr; i,'(-r(,) i l)!'i ' i

H*vtadc::p" iicl-]er..r i:rii,,ri'
*.ir:.f ,,i, i-.:Í,t(.i[: t;,tr .l],.i' 'r,'r ,r, .,

J ":,, J 
!],

:'1 t 
" 1

werpen door het. Koepel
besproken. Het zijn veelal
zaken die lang slepen,
geen snelle successen
opleveren maar o, zo be*
langrijk zijn voor Hevea-
dorp. Even de bal.ans opma-
ken.
Het grote dorpsfeest van
23 september is een initi-
at.ief van het Koepelover-
Ieg. De organisatie door
de feestcommissie loopt
gesmeerdn de steun van de
verenigingen is groot- en
men r:ntvangt veel enthou-
siaste reacties.
De intochL van Sinterklaas
wordt nu langzamerhand een
Ileveaarise t raclj.tie, die
ooir oncler de nieuwe ver-
en i" gínq wc;l di-- vr:r:,rLgezet.
Dr:: i nr icht-j n,J van het
;-:,r'rlr.-. ,,r,, I ;-l r :; j.:.t l-r'Ve i- I eCi

iiit. i. lr,.: i .i,ceti:,ei^clr:n:.::.i.r-lg r,11

, 1.:i , .. ;.r- ,:,].;.'. ','l ..ii, -,;1;rl.i. tl;,1.1 , ,

ilr'

gpffcfrti"g "an de groe*
club.

Op de oproep die Ineke van
Rheenen in het Heveaantje
nr. 6 plaatste zijn een
aantal enthousiaste mensen
afgekomen. Met deze mensen
hebben wij een groep opge-
richt de "groenclub".
Deze qroenclub heeft een
aantal acbivi-teiten voor
DgeÍ), v;e-l i'e eich bezig
lrr-r,lden rric'f- na[uurbehoud,
i:;o;lfs' ..rr:ri-aivdi, tlatr--uur-

,.'l\t ir. , -) ." :i . ' tr'gA(.x()f p
t;l!lí.ii- r.Íi':r,',..:, I i,iCt,:gn i iflgÈ*
-r;'it t r, t-i.ttl I l, it-;*v()nden,

i,r i,nn i s -,ian r-.u i nplanten .

Op zaterciaq !Z _ "ttggel1989 houden we Èen specra-
le natuurwandeling, 'de
herfst en haar kenmerken'-
Deze wandeling is voor het
hele gezin. Er word ge-
start om l-0 rmr vanaf huis

il
ii{}ij{::rr.iL1J1 1-'lír:;ji'. i-1,,1r '-1,'.'; lt:r:,"'r:l :r1'' :ii'"'-.; . , ' ' rr 

1
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"irr de afEeri,:pu:r i-1';r;i: ;iruL- i'Lrc,r'l-aii-ii rlilrle I r r i i -tt I ir
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gevaar. Ook de waterover-
last bij zware regenval
heeft de nodige aandacht
van het Koepel gekregen.
De gemeente, die wil voor-
komen dat de riolering
moet worden vergroot,
heeft experimenten in
uitvoering met plaatseli j-
ke ontluchting. Daarmee is
de kous nog niet af. De
nieuwe vereniging zal
zicht moeten krijgen op de
resultaten van dit experi-
ment en zonodig aanvullen-
de maatregelen moeten
bepleiten.
Met deze opsomming wordt
duidelijk dat de nieuwe
vereniging nog veel te
doen sL.aaL.

En voor wie nog twijfelt
over het- beJ-ang van de
nieuwe vereniginE, even
een l<orte opsomming van
ontwikkelingen die zich
weliswaar buiLen Heveadorp
voltrekken, maar dj,e niet
allemaal- onopgemerkt zu1-
len blijven \/oor de Hevea-
nen. Kortom, een aantal
zaken die direct. of indi.-
rect het woonplezier j-n

Heveadorp kunnen aantas-
ten. Ik zal l<ort zijn en
zeker niet volledig.
* De gemeente Renkum wil

het toerisme in onze
omgeving bevorderen. Een
grotere verkeersdrukLe
neemt zí) op de koop

toe. Uitbreiding van
toegangswegen, parkeer-
gelegenheid en vermaak-
centra zullen hiervan de
gevolgen kunnen zijn.

- De westerbouwing mag a1-
vast een zalencomplex
bij bouwen. De uitbrei-
ding is in westelijke
richting, het bos in,
richting Heveadorp. De
zalen zulIen gevuld
moeten worden en de van
ver komende vergaderaars
zullen met de auLo ko-
men.

- De gemeente Arnhem wil
arnhem-Zuid aansluiten
op de À50. De strook
asfalt die dj.t moet gaan
realiseren heet 5101 "Deze Sl01 zal. langs
Driel dvrars door het
groene landschap gaan"
Vanaf de DLrno heeft u
hier in de nabije toe-
komst direct zicht op.
Als r.r er alleen maar
naar wilt luisL.eren,
kunt u waarschijnlijk
ook in Heveadorp blij-
ven. De 5101 komt name-
1i jk aanzienl j. jk dich-
terbij te liggen dan de
's ochtends vroeg al-
hoorbare 450.

* l{aast het feit dat iede-
re weg nieuwe bebouwing
aantrekt, wil de gemeen-
te Arnhem ttussen Driel
en de spoordijk een
industrieterrein vesti-

-24-

gen. Het uitzicht vanaf
de Hoge Zuid Veluwewal
zaL hierdoor ingrijpend
veranderen.
De 4" nota ruimtelijke
ordening roept Arnhem-
Nijmegen uit tot een
stedelijk knooppunt en
het traject Amsterdam,
Utrecht, Àrnhem, Ruhrge-
bied tot hoofdtransport-
ader. Dit kan de druk op
de omgeving van ons dorp
doen toenemen door meer
verkeer en bebouwing.
De Ginkelse Heide zal
worden opengesteld vcor
tankoefeningen. Wie
denkt dat dit een ver-
van-mijn-bed-show is Paul de Bruijn, voorzitter
moet eens op een Qqo_.- Koepel-overleg. ---.

Lunchroom - Restaurant - Kaffíeshop

'De Valkenier'

Geheel Yernigawd sanbod
7 dag:ea per Yeek gicoPend
(tostod gtoopoad vta I l-3o to 22-OO)

AL[e .hoofdgerechtea f2 5'-
Ook bruiloften ea Partiiea

Yoor E[evcadorP I §ePtcnbet
frisdrenkea en bier 2 gulden

_)tr,_

de-weekse*dag naar olde-
broek (Noord-veluwe)
gaan. Maar waarschijn-
lijk hoort u a1 kilome-
ters eerder wat ik be-
doel.

Kortom, ons nieuwe bestuur
staat een hoop te wachten
en het Koepeloverleg wenst
haar daar ";eel sterkte en
succes bi j. Iv1et het ophef-
fen van het Koepeloverleg
is het werk dus nog niet
af . 1l< word in ieder geval
1id van de nieuwe vereni-
ging; ik heb er alle be-
Iang bij.



Niernrc exPloitant "Pe
Valkenier" -

Sinds donderdag 3 auqustus
js de dagelijkse ieiding
1/an Restaurant de Val-ke-
r-rier in ,ranclen r.ran de 28-
j arige Foit 'ïansen. "els
qediplorneercl ltok ís hi j
ieetls dertlen -1aar in het
hotcl_'ln ri.estallrantwezen
u/erkzaam {in r:ierhalve rij-
l<elijk \/iln ervaring r,'69r-
zien. (o..r. /De IVIeet",
Arnhem r:n 'De tlranding' )

"Inli-j ziin van pian er het
beste van te rnaken. Niet
meer met. beperkte ope-
ningsuren. Gasten zijn van
harte welkom voor diner,
Iunch, snack of een koPie
koffie al dan nie[ met
heerlijk gebak". Nieuw in
de bedrijfsvoering zitn
ook de eenheidsPriizen.
Vaste prijzen voor de

gerechten welke de menu-
kaart en wijnkaart aange-
ven. Voor de hoofdschotel,
soepen, voor- en nagerech-
ten. Restaurant 'De VaL-
kenier' nieuwe stijl is er
voor bruiloften, partijen,
recepties, zakelijke bii-
eenkomsten en noem maar
op. Dat kwalite j.t zich
zelden of nooit verloo-
chend en goede wijn geen
l<rans behoef t is reeds
gebleken uit de aanlooP
die Rob Jansen kreeg.

,{e hopen dat vandaag,
(verspreidingsdag) 1- seP-
tember 1989 er weer wat
meer belangstelling zal
zijn voor de maanrfelíjkse
Hevea-borrel, aan Rob zai
net niet j-iggenl

ce redactie
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Nieuv'rbouw aan de Van VIo-
tenhóf te neveadorp.

Door één van de bewoners
aan de Ir. Munterlaan, die
aangrenzend aan de van
Vlotenhof woont, werd
ontdekt dat kavel l-35 veel
dichter op haar erfgrens
werd gebouvd. HieroP werd
de bouw gestoPt oP last
van de gemeente om het een
en ander uit te zoeken.
De V.O. F. organiseerde
daarop besprekingen om

nadere informatie te ver-
lenen. Hieruit bleek dat
er veel aanvullende bouw-
vergrunningen waren aange-
vraagd. eij é6n zou B & r\i
aI een vergunnÍng verleend
hebben voor twee woningen
volgens een artikel in
"Hoog en Laag", deze bleek
echter niet te zijn afge-
geven.
De bewoners merkten op dat
de tekening bij de artikel
1-9 procedure anders was
dan de tekening \4raarvoor
de gemeente de vergunning
had verleend. Er werd
vervolgens een voorstel
gedaan door de bewoners om

her-verkaveling van de
percelen in overweging te
nemen, gezien de ervaring
van de kavels L53 en L54
die lang leeg gestaan
hebben (of nog staan).
Daarna hebben de bewoners
de V.O.E. voorgesteld om

zes woningen in plaats van
acht te realiseren (zíe
tekening). Dit zijn er
uiteindelijk zeven gewor-
den, zodat onze mooie rode
eik alle ruimte heeft te
blijven bestaan. Met aIle
betrokkenen waaronder de
nieuwe bewoners zi)n er
besprekingen geweest ten
aanzien van klachten van
de omwonenden en beide
partijen zijn nu tot een
acceptabele oplossing
gekomen. Wij wensen de
nieuwe buren veel weder-
zijds woongenot toe!

de redactie.
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Baslsschool St. Joseph
Wrld.ck P$rmonUaan t6

686S HH Doorwarth

085-333892

DlÍàclaur: C.J.F. KÍoon

Oa kstholloka br!lischool op ern

ttacnworp rlrtand van Havoadloíp

- mal oan opan ltrlktrÍ

mrt vaal srndrcht yoo, h.t lndlyldusla klnd
- t..r gcdlíícíanilo.rd wordl gcwcrkl
' wrlÍ wor.tdoÍlUntrrrnd ondorwlls wordt grgoyon

ln d. vorD von prOiaclan

- nal lwaa rp.rtc llautaígroop6n

- tn va.l b.rlt6nichoolrc acilvllaltcn

wllt u maar lníoÍtnrili?

Bol onr vooÍ oan rí61)Ía!k o, kom oven |rngs.

OSEPH

,il,l,,rrl,,',1'rrrlrrrrlrrlll

UAN GELDER
ARDANUSLAAN 28 - DOORWERTH - TEL.O85 -336571C

I MAANDAG NA T3.OO UUR GEOPEND


