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ln ons krantje vindt u dit

keer een

uitgebreid e

terugblik op de jeu de

boules competitie,

inmiddels

historische bijdrage van
Dick Kelderman, 'gemuteerde' kikkers en nog

veel meer. Het

Baby

Bulletin meldt met trots
de geboorte van een
tweeling, maar de oude
vertrouwde ooievaar is

(026 - J3.13007)

Aboil ncilreillen:

Woon( u buitcil llevctdoÍD eD will
ook 't Ileveuilljc ontvtilgcil diln
rlrtrvoor de koslcn 8 euro pcr jaar.

kuilt zich opgeveil bij dc redÀctic.

DoelstelliDg:

't Ileve^,rutje stelt zich als docl de
conltcleil tussen de inwoncrs val
Hcvcrdorp le vcrstevigeil en in stand te
Irou d en.

Verscllijrliugr
'1 llcverÀntj€ verschijnl 4 x por jaar en
wordí bij alle inwouers van Hcv
gralis bezoÍgd.
llet volgcnde numuer (71) verschijnl

De redactie is sinds kort
versterkt met Wilma van

der Bruggen:

welkom

Wilma!

ln het volgende nummer

zouden wij graag nog
wat foto's en verhalen
van het dorpsfeest (het

echte feest) plaatsen.
Ook andere kopij blijft
van harte welkom en

kan tot 1

december

worden ingeleverd.

nrr:dio decenrber 2002.

Cartiarruslaan 28

ïel.026-3336571

Doorwerth
Fax

026-333632§

de

vertrouwde

helaas spoorloos.

gciloilren.

Advc!'lcnties:
Pctcr Boltze

Beste Heveanen,

namens de redactie,
Anneke Leenhouts
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Nicrrws viur J:r;r1l:
Wo ga;llr woer Jcrr clc Borrlclr !!!
Mr:l rlrzr;r;rrrlrtlí wrkltrrr w() <lrl Jil:lr de

tijdens de eerste wedstrijdavond nog moest worden
jaarlilks

rr;kr:rr:rrrlr .l.u rl. ll,trl. wcclstnlclen nieuw leven
inblazorr. [);rl lr.l <llt ;lr;tr z.'rt r,;root succes zou worden
harjden we (rr;-rar ilanlt:irJirrr; vi:rrr cje ervaringen van vorig
jaar) nict verwaclrt "foen
trtrr

ik de aanmeldingsformuliere n
van Nell kreeg was het wel even slikken. Waren we
v«:orgaande jaren gewend om met zo,n acht teams een
competitie te spelen, dit laar gaven zich niet minder dan
14 teams op!! Het was een hele klus om j4 teams zo in te
delen dat elk team een aantal wedstrijden kon spelen. Na

veel plussen en minnen, rekening houdend met dagen
waarop teams niet konden spelen, lukte het om drie
poules samen te stellen.

Jammer was dat zich slechts óen jeugdteam had
-jeugd
opgegeven, zodat een competitie met
niet kon

geïmproviseerd, was het niet mogelijk om met meer jeugdteams te spelen, zodat helaas nog een tweetal latere

aanmeldingen niet meer konden worden ingedeeld. Bij mij
blijft dus de vraag hangen waarom (door ouders???) de

jeugdteams niet eerder konden worden aangemeld. Een
en ander resulteerde toch nog in een volwaardige
competitie voor de jeugd en kon op zaterdag nog een
finale worden gespeeld.
De weergoden bleven ons goed gezind, met uitzondering
van de dinsdagavond. Halverwege de tweede wedstrijd
begon het zachtjes te regenen. Als spoedig kwam de
regen met bakken uit de lucht zodat de wedstrijden
moesten worden gestaakt. De niet gespeelde wedstrijden
konden op een later tijdstip worden ingehaald, en één

wedstrijd

die werd afgebroken hebben we

zaterdagmorgen nog uitgespeeld.

worden gehouden.

De eerste maandagavond om half g werd gestart. Het
weer was prima. De Bobbies versus de Knotsers op het
ene veld en De Boulies versus De Dames van 46 op het

andere veld beten

de spits af. Tijdens de eerste

wedstrijden direct al een grote belangstelling. Dat kwam
natuurlijk ook omdat rekening werd gehouden met een
speeltijd van ongeveer een half uur, zodat de spelers van
de volgende wedstrijden zich al hadden verzameld.
Tijdens deze eerste wedstrijden verzamelden zich ook al
een aantal jongeren die vroegen of ze ook mee mochten
doen. Op de vraag waarom ze nlet waren aangemeld
bleven ze het antwoord schuldig. lk heb toen maar
gevraagd of ze aan hun ouders toestemming wilden
vragen om ook mee te spelen. Dit resulteerde in nog eens
een opgave van 7 jeugd teams zodat met B teams toch
nog een competitie kon worden gespeeld. Omdat dit

veel belangstelling

op

1,t|,trl,r(l w.r., rlr.rl,111 v,rn,1,.ílrrrlr. Irtr,rlr,:; Ic.rst werd de
Íttt,rlr, v,ilr rli, ;1,rrr1rl r;r,',;rr:r,lrl I r;rlr,rr,, rlr.wr,rl:;trilclen in de
wfllk :,1 [, rkrtr wr,, rl rl, rl r lr, wr,rl:,lt t;tl wr,rrl rlcwrtnnen CIOOf
r:rrn lr:,rrrr rl;rl ,tlt,.*t:.1r, l0 l)unlon lrlrrl lrt:lttitltl. Tijdens
rlo Írrr;rk] wtl(l.n wo oon lrt:kr wotlslrrlrl sllclc.n waarbij de
rrolrurlc 1..l ltrrntr:rr rrrocsterr worden behaald. De finale
qirrr; tusst:n lle Gekke Gasten en Girlpower. Deze
wr:«lstrild werd door Girlpower gewonnen. Aan Floor
f'esch en Madeleine v.d. Burg (succesvolle invalster voor

De finales van de volwassenen waren zeer spannend. De
halve finales werden gespeeld door de drie teams die als
eerste en de drie teams die als tweede in hun poule waren
geëindigd. De winnaars van deze halve finales speelden

de finale die uiteindelijk door De Lammetjes werd
gewonnen. De familie Lam mag dus de grote wisseltrofeeën voor een jaar houden.

Suzanne Heytink!) werden de wisseltrofeeën uitgereikt die

ze een jaar mogen houden.

!'

Een dezer dagen zal ik de trofeeën nog ophalen om de
namen van het winnende team er in te laten graveren.

rroài ÉösóÀëË Mrd;teiËr
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Hoe kijk ik zelf terug op deze Jeu de Boule wedstrijden? tk
vond dat ze ongemeen spannend waren. Al snel werd
duidelijk dat een aantal teams al vaker hadden gespeeld.
Soms werd bijna het professionele niveau bereikt. Op het
scherp van de snede werd er vaak geketst en overleg en
raadgevingen waren aan de orde van de dag. Nog niet
eerder heb ik met zoveel plezier gekeken naar de inzet en
het spelniveau van de deelnemende teams! Aan de zijlijn
hoorde ik teams al afspraken maken om geregeld
wedstrrlden de houden. Dat belooft wat voor volgend jaar!!

Het Gat van ter Aa
Lang geleden zag ik in het boekje Oosterbeek-DoonuerthHeelsum en Renkum in de 19e eeuw van drs. H. Romers
een tekening van een boerderijtje met onderschrift ,Huis
ter Aa 1857'. Als import-Heveaan en export-Oosterbeker

vroeg ik me af of dat nou hier of daar was; een goede
reden om een en ander eens uit te pluizen.
'
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ieder zijn eigen stijl

Bijgestaan door Klaas de onmisbare assistentscheidsrechter, Wil, Marijke, Liesbeth en anderen die
waar nodig de helpende hand boden zijn de wedstrijden
dit jaar goed verlopen. De door Roel gemaakte pinnen
hebben uitstekende diensten bewezen. Terugkijkend
mogen we spreken van een grote belangstelling ook van
het publiek en op een goed toernooi op een hoog niveau.

Alle spelers en kijkers bedankt voor hun inzet en
belangstelling. Zo'n tournooi vraagt om een herhaling

volgend jaarl Niet vergeten om tijdig (ook de jeugd!) op te
geven.

Jaap Bunschoten

Huis ter Aa- Doorwerth juli .1857

Het landgoed 'Ter Aa' wordt al genoemd in leenactenboeken van het Kwartier Arnhem in 1402 en ook vermeld
op een kaart van 1602. Ter Aa besloeg indertijd ongeveer

de westelijke helft van het toenmalige Oosterbeek,
waaronder mogelijk ook 'het Gat'. Voor de duidelijkheid:
het Gat van ter Aa bevindt zich aan het einde van de
Seelbeek, daar waar de Dunolaan overgaat in de

Veerweg.

Deze plek werd al heel lang bewoond: o.a. ene dr Jansen
uit Leiden deed in 1843 onderzoek op de Huneschans en

in 'het Gat'. Hij vond daar scherven en potten uit de
vroege middeleeuwen en zelfs van ver daarvoor.
Onderzoek wees uit, dat ter plekke een pottenbakkerij
geweest moest zijn. Een deel van de vondsten werd
opgeslagen in kasteel Doorwerth (eigenaars van de
omringende gronden) alwaar de collectie, zoals zoveel
meer in de omgeving, in 1944 vernietigd werd door de

wel gebruiken, want hij heeft 't laten staan en later bij zijn
modelboerderij betrokken.

Duitsers. ln het Rijksmuseum voor Oudheden moeten nog
de nodige vondsten zijn uit'het Gat'.

Floofdingang.

Hetzelfde pand, op de foto in 1865. Zie tolhek.

De bovenbedoelde boerderij heette ook wel Oostbeek en

zou tevens bekend zijn geweest als herberg/tolhuis.
horend bij de Heerlijkheid Doorwerth en kadastraal al

bekend in 1832 maar mogelijk veel ouder. Toen de heer
Scheffer in 1888 het landgoed 'de Duno' kocht, was 5 jaar
daarvoor het oude boerderijtje vervangen door een nieuw
op dezelfde plek. Mijnheer Scheffer kon het pand kennelijk

Model-Boerderij ,,Het [{uis ter Aa.

Op de foto is te zien, dat de omringende gebouwen een
rets andere stijl hebben dan de door hem gepleegde
nieuwbouw. Opvallend is, dat het tolhek op de foto dwars
op de Dunolaan staat en niet op de Fonteinallee; mogelijk
was de drukste weg in die tijd toch naar boven of er was
ook een tolhek richting kasteel, wie weet. Tol heffen werd
voor overheidswegen afgeschaft in 1900; voor particuliere
terreinen en landgoederen bleef deze bron van inkomsten
langer bestaan en was meestal bedoeld voor onderhoud
van de wegen op deze gronden.

Trouwens, het huis 'de Duno' van de familie Scheffer is
ook in 1BB3 gebouwd, bijna op dezelfde plek als waar het
logement 'de Duno' heeft gestaan. ln de Renkumsche
Courant van 3 september 1898 wordt verhaald van het
fantastische koninginnefeest (toen misschien wel voor 't
eerst op 31 augustus) dat voor genodigden werd
gehouden op de Duno.
"De omgeving van de villa was 'a giorno' verlicht door
2000 lampions en evenveel vetglazen. Op de koepel van
den bergrand speelde de muziek, tenrvijl op 't dak van 't
huis een toren met kroon was gebouwd van t 15 m. door
van Wessem(?) uit Arnhem; die toren met kroon en
kransen was een vuurzee.
Een schoon vuurwerk met het noodige Bengaalsche vuur
gaf aan 't geheel een onbeschrijvelijk schoon aanzien.
't Was zoo schoon, dat de Drielenaars, die zelven hun
dorp verlicht hadden, hun feesten verlieten en van den dijk
aan de overzijde der rivier hun 'Hoezee's' den Duno
toezonden." (Dit even ter illustratie en terzijde.)

agrarisch bedrijf. Dat het leven van deze man ook niet
alleen maar over rozen ging, blijkt uit het feit, dat hij de
Oosterbeeksche Courant haalde van 23 juni ig06 met het
volgende:

"Donderdag j.l. was de heer van Maanen, bewoner van
Huis ter Aa aan de voet van de Duno, op het weiland
bezig op een hooiharkmachine, gezeten op het bankje der
machine, waarvoor een paard was gespannen, dat anders
in alle opzichten was te vertrouwen.
Plots slaat het dier achteruit en brengt zijn bestuurder

verwondingen

toe aan been en borst. Deze

viel

bewusteloos ter zijde. Personen in zijn omgeving voerden
hem naar zijn woning, waar dr. Veenenbos hem verbond.
Wij vernemen, dat de toestand bevredigend is."
Het blijft dus uitkijken met deze dieren!
ln elk geval heeft het pand bestaan tot einde 1944, op het
laatst onopvallend, bijna 'vastgeplakt' tegen de benedenfabriek, toen het, evenals o.a. het huis/hotel 'de Duno'.....

Geert Maassen, onze Gemeentelijke Archivaris, kreeg ooit

vult U zelf maar in. Het huidige Tolhuis aan

een fotootje uit 1865 in handen, waarop afgebeeld een
boerderijtje ( het Gat ter Aa dus), dat hij niet kende of kon
plaatsen; en dat wil wat zeggen! Na enig intensief
speurwerk en een dosis geluk kwam hij erachter, dat
dezelfde boerderij getekend was door Maria Vos in 18S7,
in onze omgeving geen onbekende artieste.

Fonteinallee is van 1901 en mogelijk de vervanger van de
tolhuisfunctie van het Huis ter Aa. lk ben nog niet achter
de betekenis van de naam 'ter- of der Aa' en ook niet of
de hier wel bekende familie Robidee van der Aa er nog op
een of andere manier mee in verband kan worden

Geert heeft ooit eens een gesprek gehad met mevr.
Hoogerbrugge-van Maanen. Zij is/was de dochter van
Geurt van Maanen, afkomstig van de Noordberg, die in
'1900 in 'het Gat' kwam wonen en bedrijfsleider werd bij de
modelboerderij. Ze is in 1902 geboren en wlst zich nog
wel een en ander te herinneren. G.van Maanen heeft
kennelijk tot het einde van de modelboerderij daar
gewoond en gewerkt, want hij is in t 1916 naar de
Elderhoeve vertrokken: toen uiteraard nog gewoon een

Dick Kelderman

de

gebracht.

Bronnen o.a.:
het reeds genoemde boekje van drs. Romers,
Van een groene zoom etc.. van de heer Demoed,

Schoutambt en Heerlijkheid nr.2', artikel 'Een huis

Doorwerth' van de heer G. Maassen.
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lVij verzorgen loor lredriil'rn:

- FinanciËle adrrrinisrrirlies:
- Snlrrisxdnlinislrnti.:s:
- Tussenti.jdse inlirrnrrrlic:

Btgi nnco.lc onclerncnr<rr lri_icrn
hii ons p(,ft{ulij[c cxrÍr
t1cn.'l(idi rrr bij dr' rmrr
r

- Jaarrekerrirtgu'n:

an hun rrlrlcrrt,ntity

alngiften

Dit alles tegen r'àn te \ oren mrÍ u cfgcsprokÈn yastc
AL.l,-lN (arieven.

|.i

Ook v<lor u verzoÍgen w.ij rungil'ten inkornstenbelasting crr verrlogensbelasting.

Cardanuslaan 40,68ó5 HK DOORWERTH
Tel.: (026) 339 03 09 Fax: (026) 339 0l 29

Voor k',valitcitsrvijncn in elke prijsklasse hoefl u de deur niet meer uit.
Wij bezorgen grotis in Hevetdorp.
Natuurli.jl< bent u ook van harte rvelkom in onze winkel, waar u op zaterdag alti-icl iets
kunt proeven. Op verzoek houden wij u tevens op de hoogte van de speciale
irar.rbiedingen met onze maande lijkse rrailing.

[Ienri Bloem's Wijnkoperij - Amsterdamseweg
Tel.026-44

55220

inzendingen - misschien volgend jaar meer?
variërend van een vrij traditionele appeltaart tot een
kersen clafoutis, een cheesecake, een ijstaart en een
spectaculaire chocolade-kokos octopus. Na lang beraad
van de deskundige jury werd de laatste (2de van rechts op

A
S

De taartenbak-wedstrijd bij het dorpsfeest kende in totaal

vijf

- Alle r oorkortrendc ílrcalc

Parliculieren:

T

De winnende taart

126

- 6814 GJ ARNHEM

Fax026-44 55 085

de foto) tot winnaar uitgeroepen en kreeg Diana Meijer de
wisseltrofee overhandigd. Voor Heveanen die net zo
creatief willen zijn, of gewoon een heerlijke taart willen,
volgt hierna haar recept. ln het volgende nummer willen
we het recept van de ijstaart - ook geschikt als toetje bij
het kerstdiner

- publiceren.

Benodigdheden voor de taart van Dlana:
200 g. cakemeel
200 g suiker of bastersuiker
200 g boter op kamertemperatuur
4 eieren

* SierhestratínE

I

1 zal<1e vanillesuiker
1 zakje kokos

* Tuinaaftles en ond*rhnud

r 2 of 3 schijven
dopje rumaroma
1 doosje chocoladeg lazuur

1 blikje ananas,
'1

t

1 cakevorm

Verwarm de oven voor op '160'C, gasovenstand 2

Gaeon f,ndsrhoud

Snoeien en vellen

-3

Vet de cakevorm in en bestuif deze met cakemeel of
paneermeel. Snij de ananas fijn en laat deze goed uitlekken op keukenpapier. Klop de boter, suiker en vanillesuiker met de mixer tot een romige massa. Meng de
eieren er één voor één doorheen en klop na het laatste ei
nog vijf minuten door. Voeg nu het gezeefde cakemeel toe

en schep het geheel voorzichtig door elkaar. Voeg

vËrrÏ

b*men

erHsn0r

Ji [-x$v§mtE[t
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de

rumaroma en twee flinke lepels kokos en de ananas toe.

Vul de cakevorm met beslag en zet deze in het midden
van de oven. Bak de cake in t 75 minuten gaar. De oven
na de baktijd uitzetten maar niet direct openen in verband

II

met inzakken.

vhg

Smelt de chocoladeglazuur volgens de gebruiksaanwijzing

errrrigiri
raí h+rr*í(rs Èt
groer* +trtirncr r
o

en giet deze over de afgekoelde cake. Strooi er nog wat
kokos overheen voordat de chocolade droog is.
Diana Meijer
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Wie heeft de Heveaanse ooievaar zien vliegen

§#.§

Àrrt*scharle en sndÉf
g*hruii(te

liiï
*n

ho (idstrÉd

t#YFr)+ lsYcFlng van aí*;;weautË)'1t

IJ

of
misschien in de schuur staan? Er zijn weer baby's op
komst en het is leuk als dan de ooievaar weer in de tuinen
kan staan. Als er iemand is die een tip kan geven over
waar de ooievaar het laatst gezien is, wil deze persoon
zich dan melden bij
Nicolette Meijer Cluwen, tel. 334 17 59
Cobi van der Molen
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$f ij xijn ge+paciali*eerd in alle socrtec ailtoscharleherstsllingen, Hierbij maken wij gehruik vàfi s$n spuit/drocgcabine en §ikken.* autolakken. Aile kleltrcn *rorrlen rlnor
ons eelf gemaakt, Bij reparatie gratis lëeRauto sn terug^
ga+f van oigon risicn bij eig+n t*huld.
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Consuminderen met Kinderen

-

We leven in een tijd waarin het de Nederlandse kinderen
aan weinig ontbreekt. Er is voldoende voedsel en kleding.
Er zijn huizen, scholen, clubgebouwen, zwembaden,
sportzalen. Er is zakgeld, een fiets, een vakantiereisje en
nog heel veel meer. ln vergelijking met armere landen
hebben kinderen het hier in materieel opzicht erg goed.
Maar ook in ons eigen land vinden we íemand die het
materieel goed heeft beter geslaagd dan iemand die
weinig bezit. Een mooi huis, een grote auto en een verre
vliegvakantie maken indruk, net als de mountainbike, dure
merkkleding en sportschoenen.
Als je niet mee kunt of wil doen aan het kopen van allerlei
luxe, dan vind je jezelf bijna een slechte ouder. Toch is het

triest te bedenken dat we in een land leven waar de
buitenkant belangrijker is geworden dan de binnenkant. Je
moet nogal stevig in je schoenen staan om niet met die
koopgekte mee te doen en behoorlijk creatief om het voor
je kinderen acceptabel te maken.
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Enkele dingen die bij kunnen dragen aan consuminderen
zijn bijvoorbeeld: sinterklaasinkopen doen gedurende het
hele jaar i.p.v. tijdens de dure decebermaand, naar school
zelfgevulde bekers met melk meegeven i.p.v. prijzige en
milieubelastende pakjes drinken, met kleinere kinderen
kamperen bij de boer of huizenruil i.p.v. vermoeiende
buitenlandse trip, en zo zijn er meer dingen te bedenken,
Consuminderen wil niet zeggen dat je nergens meer aan
toe mag geven en niks leuks meer kunt doen, het gaat er
juist om jezelf bewust te zijn van waar je je geld en
energie in steekt en waarin niet. ledereen kan op zijn
eigen manier en op zijn eigen gebieden consumeren c.q.
consuminderen. Het gaat erom dat de dingen die je doet
met inzet en liefde gedaan worden, dat zullen kinderen op
2t

termijn meer waarderen dan
portemonnee.

de snel

getrokken

Wij wonen als Heveanen in een heerlijke omgeving, zeker

voor kinderen. Prachtige natuur om ons heen, rustige
straten om in te spelen...alles is voorhanden om en
heerlijke tijd te hebben. Van een tak maak je een geweer,
hutten bouwen met een doek en wat wasknijpers, het
bijna traditionele watergevecht in de Munterlaan in de

zomer. Laten we ons bewust blijven van hoe goed we het
hier hebben...

U moet weten dat wij ca. 11 jaar geleden in Heveadorp
zijn komen wonen. Vanuit de Randstad en allebei toch wel
stadsmensen. Wel gewend aan de buitenlucht, maar wat
minder vertrouwd met allerlei processen die zich binnen

afspelen. Een natuur die in en rondom
Heveadorp volop aanwezig is! Zelfs al in onze tuin,
alhoewel wij ons afuroegen in hoeverre de bij de

Voor wie hier meer over wil lezen: Consuminderen met
kinderen in tijden van overvloed Marieke
Henselmans

de natuur

Suzan Cuppen

vervuilde grond van de voormalige fabriek op waarheid
berusten en of de natuur achter ons huis niet bloot zou
staan aan allerlei milieuvervuilende invloeden, al dan niet

gemeente aanwezige rapporten

over

afgegraven,

sluimerend.

Onze vrees werd bewaarheid toen wij, in het voorjaar van

1992 (ons eerste voorjaar

§UPTR DT BOTR

in het

huis) een vreemd

verschijnsel waarnamen. gemuteerde kikkers! Het waren
exemplaren met vier achterpoten en sowieso vonden wij

ze er erg grauw uitzien. Als er mensen (ook uit

@n
Weverstraat 13
6862 DJ Oosterbeek
Telefoorr 026 - 333 35 35
Herenstraat 25
3911 Jts Rhenen
Teleloon O317 - 61 64 02

de

Randstad en omstreken) bij ons op bezoek waren ("o, wat
is het hier mooi"), dan lieten wij ze vol afgrijzen onze vijver

Mozartlaan 66
6865 GC Doorwerth
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zien met de gemuteerde kikkers en vertelden dan het
verhaal van de afgebroken fabriek en de afgegraven,
vervuilde grond en hoe de helling was hersteld. Ons
gevoel van afgrijzen werd hartstochtelijk gedeeld door
onze vrienden.

Op een dag vertelden wij het verhaal aan één van onze
buren, wier nieuwsgierigheid tot het uiterste werd
geprikkeld. Ze wilde dat verschijnsel wel eens met eigen

ogen zien en liep mee de tuin in. Ze leek even op het
verkeerde been gezet door ons verhaal, maar herstelde
zich snel. Toen ze was bijgekomen van een (on)voor_
stelbare lachbui, wees ze ons op de kop van één van de
'gemuteerde' kikkers...en toen pas zagen wij dat er nog
een paar ogen was te zien en ontwaarden wij de
contouren van een tweede lijfje, bovenop dat van de
'gemuteerde' kikker.

Baby Bulletin

ledereatt nmg ltet horatt,

dat mijn brocrt je is geboren.
Hij is crg lief ot supcrkldn,
ik bt'tr trols dnt ik ziitr,qr(,íc zrls trnq zijtt
lstLrl

Micky

Het is eerst nu, na 11 jaren, dat ik daar vooruit durf te
komen. Je moet me nog niet vragen om de meest intieme
geheimen van de natuur te ontsluieren, maar in die 11 jaar
hebben wij wel geleerd zeer opmerkzaam naar de naiuur
om ons heen te kijken en bovenal om er van te genieten.
Uiteindelijk was dat toch ook de reden waarom wij vanuit
het westen zeer bewust anze schreden oosiwaarts
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hadden gericht...

Wilma van der Bruggen
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Verhuisd! Geruild! Nieuwkomers!
Oproep namens de bewonersvereniging
Omdat het ledenbestand niet meer actueel is, vraagt de
bewonersvereniging alle (nieuwe) inwoners van Heveadorp die lid willen worden, contact op te nemen met Karin
Koppeschaar, tel. 333 37 38. Kinderen van ouders die
geen lid zr1n van de vereniging kunnen niet automatisch
met de georganiseerde activiteiten meedoen en krijgen
daarvan ook geen bericht.

Mevrouw Folkersma, bij velen beter bekend als mevrouw
van der Molen, is per 15 juli verhuisd naar de Zalmen 7,
6865 AH in Doonrverth. Na 55 jaar aan de Middenlaan te
hebben gewoond kreeg zij moeite met het traplopen en de
grootte van het huis. Haar kleindochter Nancy woonde
met haar vriend Remco op dat moment aan de Zalmen en
oma vond dat wel een leuke flat. Dus gingen ze ruilen.
Nancy is 31 jaar geleden aan de Middenlaan in het huis

van oma geboren. Dus is het een familiehuis aan het

Het Hevaantje wit graag een nieuwe, vaste rubriek
beginnen waarin dorpsbewoners goederen en
diensten kunnen aanbieden of vragen. Wie wil zijn

zolder opruimen of biedt aan een tuin te spitten????

worden. Binnenkort wordt er een kindje geboren, dus zijn
Nancy en Remco heel blij met de ruimere woning.
Remco is geboren in Oosterbeek en werkt bij zijn vader in
het bedrijf, Meijer Natuursteen in Oosterbeek. Voor velen
in het dorp is Nancy een bekend gezicht, zij werkt in
Doorwerth bij het Kruidvat.
Cobi van der Molen.

Nog even iets voor 'collega stut<.lessctriiryert-rnHeveaantjes' Peter B. alhier en eventueel overige

geïnteresseerden:

1. Alles wat omhoog gaat, komt ook ooit eens weer naar

MHff*Kffi ffi§-ffiMK§&ffi
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beneden.

2.

Het Groot Russisch Staatscircus heeft een

even

prachtige als gedurfde motoract. Als er iemand is, die
voor iets dergelijks opgeleid wil worden, bel p.B. Hij kan

U, na een overigens door hemzelf met goed gevolg

doorlopen zeer-snelcursus, de fijne kneepjes van dezà
act (niet geheel) vlekkeloos bij-brengen.
Dick Kelderman

toprn*rken - Lage prijxen

Kunst op vakantie
Afgelopen zomer zijn wij met z,n vieren naar het noorden

van Spanje afgereisd, om aldaar te genieten van de
Spaanse bergen, steden, het strand en de cultuur.
Tweeënhalve week genieten, elke dag anders want
rondgetrokken met een tent. De zee was woest, de sfeer

in de Baskische steden soms grimmig, de bergen
adembenemend en onverstoorbaar en de cultuur
veelzijdig. Het weer was overwegend mooi, behalve die
dag dat wlj besloten een bezoek te brengen aan de
Baskische stad Bilbao. Het goot die dag pijpenstelen,
maar dat hinderde niet, want wij waren doelgerièht op weg

naar het Guggenheim museum. Van vakantiepassanteÀ

hadden wij vernomen dat dat zeer de moeite waard moest

zryn, ook voor (kleine) kinderen (Willemijn

en Ruud zijn 5
resp. 4 jaar). Zelf bekend met het Guggenheim musóum
te New York, waarover wij zeer enthousiast zijn, was het
besluit al gauw genomen: op naar Bilbao.

GUGGENHEIM BILBAO MUSEOA

Het museum opende in 1997 zijn deuren. Het is speciaal
ontworpen voor moderne kunst, rekening houdend met de
soms buitenissige maten van de kunstwerken die onder
die categorie kunnen worden gerangschikt. De collectie

van dit moment (anno 2A04 omvat leuke en soms
fascinerende moderne kunst. Voor de kinderen was het
onder meer leuk om tussen drie parallel opgestelde,
gebogen stalen platen van elk drie meter hoog door te
lopen. Een andere zaal bevatte een kunstwerk waarvan
de onderdelen zich om de zoveel tijd in beweging zetten,
een schouwspel dat met name Willemijn aan het dansen
bracht en waardoor ze niet meer de zaal uit te krijgen was.
Verder bijzondere fotocollecties en een afwisselende
tentoonstelling over en van Franse kunstenaars en kunst
die in Frankrijk is gemaakt.
Het gebouw alleen al is een belevenis op zich. Allereerst

de binnenkant. Hoge, gebogen pilaren die de opmaat
vormen voor een gigantisch atrium waarin je niet anders
kunt dan je zeer nietig te voelen. Kinderen kunnen er
rondrennen zonder dat dat zure gezichten oplevert.
Allerlei 'uitkijkpunten' van waar je een fantastische kijk
hebt op de welvingen van het gebouw. De diverse ruimten
hebben zo hun eigen functie, waarover de architect van
het gebouw, Frank Gehry, zorgvuldig heeft nagedacht.

Een enorme visionair, deze Frank Gehry, hetgeen nog
eens wordt benadrukt door de buitenkant van het gebouw.

De buitenkant is geheel bekleed met titanium platen,
zodanig bewerkt dat er optimaal gebruik wordt gemaakt
van het samenspel van licht, water (het museum bevindt
zich in de oude binnenhaven van de stad) en materiaal.

wij er zoals gezegd op een zeer
regenachtige dag: een goed excuus om er nog eens heen
te gaan, want alleen al aan de buitenkant kun je een dag
Helaas waren

besteden. De contouren van het gebouw zijn aan alle

kanten weer anders en er is op een bijzondere wijze
gebruik gemaakt van de beschikbare locatie. Zo is een
bestaande brug als het ware in het geheel opgenomen,
omdat een deel van het gebouw onder de brug doorloopt
en aan aan het eind (dus aan de andere zqde van de
brug) geflankeerd wordt door een hoge toren met een
aparte welving daarin. Op mij maakte het geheel de indruk
van een vreemdsoortig schip, daar aan de kade. Het
gebouw heeft ook een dienende functie ten aanzien van
zijn omgeving: het verbindt als het ware de culturele
driehoek van Bilbao. Het schijnt dat Frank Gehry in zijn
ontwerpen altijd gebruik maakt van materialen die hij
vindt op de locaties waarop zijn bouwwerken zullen zijn
gesituationeerd. ln dit geval zijn veel stalen constructies
gebruikt: stalen vooruerpen zijn er genoeg te vinden in
een haven...

ln het boek dat ik over het gebouw en zijn
ontstaansgeschiedenis heb gekocht, wordt een uitspraak
gebruikt van Baudelaire, die bij uitstek van toepassing is
op Frank Gehry. Vrij vertaald houdt deze uitspraak het
volgende in: een goede kunstenaar combineert het
kinderlijke in hem of haar met de rijpheid van zijn of haar
volwassenheid, die hem of haar vervolgens in staat stelt
het kinderlijke de nodige realiteitszin mee te geven,

Skaten
Hallo, even in het kort: mijn naam is Robert v.d. Glas, de
meeste mensen kennen me wel.

lk skate al ongeveer een kwart jaar en er is al heel wat
gebeurd in dat kwart jaar, onder andere word ik al zo'n 3

maanden gesponsord door Gsus. lk ben ook gevraagd
voor het Visions team en ik heb ja gezegd! Over een
maand krijg ik mijn kleding vergoed en mijn eigen
boarden. Er gaan ook geruchten rond in Arnhem dat
Brainwash mij wil voor zijn amateurteam. Als ze het mij
vragen, dan is het antwoord ja. 3 sponsors, 3 voordelen.

Zoals de meeste mensen al weten, ben ik vaak bezig met
films maken op de skatebaan of blj het paleis van Justitie.
De titel van die films is JDt (Just Do It). We zijn al weer
bezig met de tweede film, JDI2K, er komt daarna nog één

deel en dat is het derde deel, JDl3. Daarna gaan we
erover nadenken of we een bonus video gaan maken (JDl

bonus video). Er

is ook een lnternet site van JDI

(http://members.lycos.nlirobertskater). IHelaas bleek het
niet mogelijk een foto van deze site te publiceren, red.l De
films worden als ze klaar zijn op de site gepubliceerd, dan

kunt u ze gewoon downloaden. De duur van de films is

overigens zonder dat kinderlijke uit het oog te verliezen.

ongeveer drie kwartier of een uur.

Als je bedenkt dat Frank Gehry op zijn elfde met zijn oma

De JDI members zijn:
Robert, Yannick, Ties, Pieter,
Jasper, Wesley, Thomas,
Marthijn, Russel.

van materialen die zij in de tuin vonden, hele steden
'bouwde' en als je vervolgens de schoonheid van het
gebouw in Bilbao bewondert, wordt de bovenstaande
uitspraak wel heel erg begrijpelijk.

Robert v.d. Glas

Wilma van der Bruggen

Nog even over het Dorpsfeest
Als

C}

N

je zoals

ondergetekende tegenover het speelveld
woont en een beetje oplet, zijn er weinig details van het
dorpsfeest-gebeuren die je ontgaan. Zo viel dit jaar op dat
er veel meer vrijwilligers waren dan de afgelopen jaren het
geval was geweest - misschien is men toch geschrokken
van de afgelasting van het feest vorig jaar? Op zaterdagmorgen, toen de regen met bakken uit de hemel kwam,
liepen organisatoren en vrijwilligers desalniettemin dapper
rond om alles op te zetten en te installeren. Er leek zelfs
meer feestverlichting dan ooit tevoren.
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Middags tijdens de halve finale jeu de boules, die
wegens wederom hevige regenval tijdelijk gestaakt werd,
maakte de organisatie zich nog grote zorgen en werd
voorzichtig de term 'afblazen' in de mond genomen, maar
gelukkig klaarde het op en bleef het de gehele avond
(vrijwel) droog. Het buitje dat nog viel kon de fanatieke
dansers niet van de open dansvloer verjagen: zij pakten
gewoon hun paraplu erbij.
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je rijbewijs!

V.O.F. VERHOLT

Autorijschool

vrijwilligers opnieuw vroeg

HOUTBLOKI(EN

paraat en al snel lag het veld

voor open haard

TON VISSER

gelukkig stralende zon,
het leger commissieleden en
er weer als nieuw bij.

Namens 't Heveaantje en ongetwijfeld - alle Heveanen,
activiteitencommissie en vrijwilligers heel hartelijk bedankt
en tot volgend jaar!
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of kachel

Schefferlaan l2
Heveadorp
Tel"' 026 - 3341685

CONSUMPTIE
AARDAPPELEN
diverse soorten
ook voor opslag

* gratis proefles!!

Anneke Leenhouts
Jhr. Nedernieijer van Rosenthalweg
Oosterbeek Tel. 026 - 3334449
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De volgende morgen,

l;

I

HEL'oFoRM

MrPflr5ï0tí

il§f.H, ilDSI§t EËtI U I

À.v.d.Yqh

rrl&olppmortlurl0-t? lsl.3l7ll20

DOORWERTH
Schoenmakaij-rackels beqannen-schaatsen,
Parkeren voor de &ur - maandags gesloten.

