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eolefon: oplage 400 stuhs

IJedaet-ieadres:
Zuiderlaan 11,.6865 VK Hevcadorp

Req!astiel
Ramon Berlnuwt (3342031)
Pcter Boltze (3343007)
Wilma van den Bruggen (3335765)
Karin Koppeschaar (3337338)
Dick Kelderman (3310616)
Anneke Lecnhouts (3336922)
Cobi v.d. Molcn (3336898)

e-!!uil: karin.koppeschaar@hotrnail.com

[{oplj kunt u bij elk van de rcdactieleden
inlevercn. Anonieme stukjes worden niet
geplaatst, De redactie behoudt zich
recht voor ingezonden stukken
nodig in te korten. Niets uit deze
màg zonder toestemming wordcn
overgcnomen.

Advertcnties:
Peter lJoltze (026 - 3343007)

{.[qlncnrcntcn:
Woont u buiten llevcadorp en wilt u
't tlcveaantjc ontvzlngcn dan z.ii
daarvoor tlc kosterr 8 euro pcr jrar.
kunt zich opgeven bij de rcdactie.

Dqelstclling:
't Hcveaantjc stclt zich als docl
contilcten tussen de inwoners v
lleveadorp te verstevigcn en in stand
houden.

V9r:rclliini4g:
't Íleveaantje verschijnt 4 x per .iaar en
rvordt bij alle inwoners van lleveado
gratis bezorgd.
llet volgendc nummer (72) verschijnl
medio maart 2003.
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Beste Heveanen,

Nu de duistere dagen
weer aangebroken zijn
en het wachten is op de
eerste verlichte kerst-
boom in een Heveaanse
tuin, is het hoog tijd voor
het laatste Heveaantje
van het jaar.

ln dit nummer vlnd u
een uitgebreid verhaal
over de Heveafabriek
met foto's, een verslag
van het bowlen, waar-
schuwingen van het
buurtpreventieteam, een
ijstaartrecept en nog
veel meer.

ln 2003 gaan wij vol
goede moed verder en
kunt u tot 15 februari uw
kopij inleveren.

namens de redactie
wens ik u prettige feest-
dagen en een goed
begin,

Anneke Leenhouts

Hubo WiÍlemsen

Carclanuslaan 28
Teí 026 3336571
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raar als de activiteitenconlnr:ist: /tt:lt1t,ll lrrrl:rrrkl voor ,rl lrr,l wr.rl<
wat ze hebben verricht om het rJorpslt-'csI wc()r l() rkrr,rr ,;l;rr1t:n
Daarom doe ik dat maar. Activiteitencommrssio lrrrrtlst. lrr:tl;rrrkI
voor al het werk dat jullie gestopt hebben in de organisatie van ons
dorpsfeest. Met name al het voorbereidend wèrk, en dat was
bepaald niet geringl Het moet jullie ook de nodige voldoening
hebben gegeven om op de dag zelf te kunnen constateren dat het
dorpsfeest ook dit jaar weer geslaagd mag worden genoemdll
Proficiat!!

De najaarsstormen hebben ook in de bossen rond Heveadorp weer
de nodige schade aangericht. Deze week hadden wij de hond van
onze zoon Koen te logeren en zodoende ben ik weer uitgebreid in
de gelegenheid geweest om de bossen door te wandelen. Na zo,n
grote storm valt mij altijd op dat berken het meest het loodje leggen,
waarschijnlijk veroorzaakt door het niet al te grote wortelgéstel.
Berken waaien met wortel en ar om, waar eikeÀ en beukeÀ vaak
(niet altijd) boven de grond afbreken. Met name de grote hoge
dennen die vaak groepsgewijs ergens staan hebben nogal wat
takken groen verloren. Wandelend langs zo,n perceet zió if de
grond voorzien van een groen tapijt van afgewaaide takken.

Het blad is nu wel zo'n beetje van de bomen af en het is nu de tijd
om de tuin winterklaar te maken. ln de krant viel mijn oog op een
bericht van de gemeente, waarin stond dat in alle dorpeÀ van de
gemeente Renkum blad wordt verzameld en opgehaald. Bij de met
name genoemde dorpen ontbrak Heveadorp. Waarom?? Niet
interessant?? Niet voldoende blad in en rond ons mooie dorp??

Deze weken is men doende het kruispunt Wolfhezerweg opnieuw in
te richten. Behalve dat er nu veel verkeer over de van der
Molenallee rijdt, merken wij daar niet veel van. Wanneer dit soort
grootschalige werkzaamheden in gang wordt gezet, vraag ik mij
telkens weer af waar de gemeente de prioritelten legt. De
Utrechtseweg is nu veilig (natuurlijk, als alles stil staat kan er weinig
gebeuren!) en het kruispunt Wolfhezerweg zal, nu het voor de
tweede maal heringericht wordt, ook beslist veiliger worden. Maar,
hoewel ik al meerdere malen gepleit heb voor het aanleggen van
een drempel onder aan de Oude Oosterbeekseweg, tussen de
Middenlaan en de Seelbeekweg, zal er eerst een ongeluk moeten
gebeuren voordat daar naar wordt gekeken. Hoewel vanaf de
komborden niet harder dan 50 km/uur mag worden gereden, komt
men vaak met een beduidend hogere snelheid de bult af, waarbij
sommigen bij het oprijden van de Seelbeekweg de snelheid niet of
nauwelijks verminderen.

De Sint is weer in ons land en als grootouders mogen we de
schoentjes van onze kleinkinderen weer zetten bij de Valkenier.
leder jaar weer een leuke happening. Dit jaar hoop ik dat de Sint mij
niet weer een sinterklaasliedje laat zingen zoals voorgaande jaren.

De dagen zijn nu echt korter aan het worden en we naderen de
Kerst. Een sfeervol feest, wat in ons dorp goed te merken is aan de
vele verlicht kerstbomen en andere objecten. Natuurlijk doen we
ook dit jaar mee en lk hoop dat velen de oproep van de
activiteitencomm issie honoreren om mee te werken aan een
sfeervol verlicht dorp. Met de feestdagen in het verschiet wens ik
allen gezellig dagen en een prettig kerstfeest toe.

Jaap Bunschoten.
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- lnbraak:
Na een periode van karmte moesten wij vernemen dat er in
Heveadorp wederom is ingebroken, het betreurt ons dat ons dorp
blijkbaar geliefd is bij het dievengitde. wij willen dan ook onze
inwoners oproepen, zeker in deze donkere periode, alert te zijn op
alles wat voor u vreemd is of lijkt. Noteer eventueel nummeibord
gegevens van auto's die voor u vreemd zijn, dit kan van essentieel
belang zijn in geval van inbraak. Ziet u vreemden om een huis
lopen of zich verdacht gedragen, bel dan de poritie, de nummers
staan hieronder, snelle reactie kan veel voorkomen.

Geef het aan uw buren door als u tijdelijk afwezig bent en taat
s'avonds een (buiten)lamp branden.

Geen Spoed wel Politie SPOED

Van het Buurt Preventie Team Heveadorp (BpTH)

& W![q

- Vernielingen
Helaas was het in het weekend van 7 - g en g november weer raak
in het dorp, er moesten deze keer twee bushokjes aan het gewerd
geloven: schade opmaak drie ruiten (twee bij de halte HeveaËld en
een bij de halte Wilhelmilaan), kosten vele honderden euro's.
Daders onbekend althans tot nu toe, vandaar doen wij en uw
gebiedsagent een dringende oproep aan u:
- heeft u iets gezien of kunt u informatie geven die kan leiden tot
aanhouding van de dade(s), dan kunt u deze kwijt bij uw
gebiedsagent of bij één van de BpT leden.
Natuurlijk zal uw informatie zeer vertrouwelijk worden behandeld.

wij hopen dat mede met uw medewerking dit soort zaken
voorkomen kan worden, ten slotte moet Heveadorp een leefbaar
dorp worden, en daar kunnen we alleen samen voor zorg dragen.

- Hondenpoep
Er komen regelmatig bij mij opmerkingen binnen over de
hondenpoep op de trottoirs en de paden in het bos. lk kan hierop
alleen zeggen dat de melders gelijk hebben. Er ligt regelmatig een
'hoop' op het voetpad. Zelf heb ik ook een viervoeter en gelukkig
doet deze zijn behoefte in het bos van het voetpad vandaan. Het
kan natuurlijk een keer voorkomen dat dit fout gaat en dat er wel
iets op een plaats komt te liggen waar het niet hoort, zelf ruim ik het
dan op of schuif het aan de kant met een stokje (welke in het bos
voldoende liggen), ik vind dit vanzelfsprekend.

Daarom een dringend verzoek aan alle honden bezitters, kijk of en
waar uw hond iets achterlaat en ruim het dan op, tevens moeten
honden aangelijnd zijn, dus u merkt het altijd wanneer hrllzrl gaat
zitten. Loslopen mag (wordt gedoogd) in het bos tussen de
Beeklaan en de Oude Oosterbeekseweg, (zie de bebording bij de
ingang).

Beste hondenbezitters, laten we eryoor zorgen dat ook de niet-
hondenbezitters geen last ondervinden van onze liefhebberij.

Namens BPTH,
Sybe Meijer
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Parkeren in Heveadorp

lk hoor en zie in het dorp dat er steeds meer mensen parkeer_
problemen hebben. Veel gezinnen hebben twee auto's plus
inwonende kinderen die ook een auto hebben. ook zijn er veel
bedrijfsauto's op het dorp.

Niemand heeft aan de openbare weg een eigen parkeerplaats.
Anders zou je nooit meer op bezoek kunnen gaan, of bezoek
krijgen.

Dus wilde ik het bestuur vragen of ze eens rond willen kijken en met
de gemeente willen proberen of er nog wat plaatsen bij kunnen
komen. Of is er misschien een dorpsbewoner die een oplossing
weet?

Wr1 horen dit graag.

Cobi van der Molen

K.A.f\ï. Wij verzorgrn loor bedri,irtn:

Huis aan het Water
(Beknopte inleiding tot de toponymie (ptaatsnaamkunde))

Verhalen over de geschiedenis van onze woonomgeving: ik lust er
wel pap van. Het artikel 'Het Gat van ter Aa' (Heveaantje aÍ|. 70)
heb ik dan ook met veel belangstelling gelezen. Dick Kelderman
geeft aan dat hij er nog niet achter is wat de betekenis is van de
naam 'ter- of der Aa'. Misschien kan ik hem helpen. ln (oude)
aardrijkskundige namen betekent A, Aa, E, of Ee vrrjwel aliljd water.
Een paar voorbeelden: Aa of Weerijs (riviertje in Brabant), pekel A
(water + naam van plaatsje) Buiten Aa, Mossel A, Westerwoldse A,
Dokkumer E, enz. Andere, in onbruik geraakte delen van
samenstellingen in plaatsnamen die duiden op (ligging aan) water:
zwinlzwijn-, (Zwijndrecht) -drecht (Moordrecht, Loosdrecht) en
nis(se)/nes (landtong, denk aan neus) Bolnes, pernis, Spijkenisse
etc.

Ook in familienamen, zoals Robidee van der Aa betekent Aa: water.
Gelet op de ligging nabij de Rijn en de Seetbeeck tijkt het mij niet
onwaarschijnlijk dat Huis ter Aa niets anders betekent dan Huis aan
het Water.

Lex Schruijer
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- Financi0le adnrinisrnrtics:
- SalrrisxdminislraliL:\:
- Tussentijtlse inii)rnlittic:
- Jaarrekerrirrgcn:
- Alle r oorkonrende Írrcale
;rungiften
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Dit alles t€gen r.àn {€ \ oren nrrÍ u afgcspröken yastc

Àl-1,-lN (arieven.

Particulieren:

Ook voor u verzoÍgen w'ij lrangilien inkontsten-
helrrting en \ errr(rg(.nsb('lastinS.

Cardanuslaan 40,6865 HK DOORWERTH
Tel.: (026) 339 03 09 Fax: (026) 339 0l 29
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kaalslag weer uit te lopen, zodat toekomstige generaties
prachtige bladeren en herfstkleuren kunnen genieten.

Maybelle Laurenssen

van z'n

De Boom

Zondag 27 oktober woedde er in Nederland een fikse storm welke
veel schade heeft aangericht. Veel bomen in de omgeving
sneuvelden door het geweld. Ook de oude majestueuze elk in ons
dorp.

Deze Scharlaken eik is waarschijnlijk ruim 100 jaar oud. Op foto's in
oude boekjes over Heveadorp kom je de boom steeds tegen.

Ruim een week na de storm zijn medewerkers van de gemeente de
afgebroken takken komen opruimen en werden de niet afgebroken
takken afgezaagd.

Gemakkelijk was dit niet. Bouwman moest eraan te pas komen met
een hoogwerker. De takken werden na het afzagen in handzame
stukken verwerkt. De Dunolaan was daarom afgezet en ook het
kruispunt Munterlaan - Rijnlaan.

Zou de stomp die is blijven staan in het voorjaar weer tot leven
komen? Laten we hopen dat de boom de moed heeft om na deze
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Disco-Bowlen bij windkracht í1 (Een bericht van
de activiteitencommissie)

Op zondag 27 oktober heeft de activiteitencommissie opnieuw de
jaarlr.lkse bowling georganiseerd. Dit evenement geniet een steeds
grotere belangstelling, zeker nu volwassenen zich ook konden
inschrijven en in de kelder van van het bowlingcentrum voor de
jeugd een swingend disco-bowlen wordt georganiseerd.

Het scheelde overigens niet veel of de happening had moeten
worden afgelast. De voorafgaande dagen namen de storm-
verwachtingen een steeds dreigender vorm aan. Toen op de
zondagochtend wandelaars dennenbomen als lucifershoutjes
zagen breken en - op teletekst - de politie adviseerde niet naar
buiten te gaan, rees de vraag of het nog wel verantwoord was te
vertrekken.

De organisatie besloot op het speelveld te overleggen met de
chauffeurs, hetgeen bij de inmiddels bulderende storm al niet
eenvoudig was. Het enthousiasme bleek echter zo groot, dat een
meerderheid vond dat we het er maar op moesten wagen, mits een
route door Arnhem zou worden gevolgd om de grote bomen langs
de Schelmseweg te ontwijken.

En dit hebben we geweten. Het rijden onderlangs de Rijn in Arnhem
was behoorlijk spectaculair, zeker toen een gedeelte van het zojuist
gerenoveerde dak van de kunstakademie wegvloog over de Rr1n.

Onder de Mandelabrug leken de enorme rukwinden ook vat te
krijgen op onze auto's en begonnen een aantal stoere bowlers toch
wat wit rond de neus weg te trekken.

De stoet auto's werd dan ook "uit elkaar gerukt" en helaas heeft een
van de chauffeurs moeten besluiten ter onverrichter zake terug te
gaan, nadat een grote rondvliegende plank zijn auto op een haar na
had gemist. Deze beslissing was misschien niet onverstandig,
zeker toen even later een honderden jaren oude eik, direct tegen-
over het bowlingcentrum, met donderend geraas omver ging en
vijftig meter hek meenam van het Openlucht Museum.
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Dc rneeste van ons waren dan ook blij binnen het vertrouwde geluid
van de bowlingballen te horen. Bij de kinderen deed de rock- en
horrse muziek de storm al helemaal snel vergeten.

llet bowlingcentrum bleek overigens een "foutje" te hebben
gemaakt bij de planning, waardoor onze banen dubbel waren
verhuurd. Toen bleek echter dat niet iedereen zo heldhaftig is als
de gemiddelde Heveadorper. Een aantal groepen kwam niet
opdagen en we konden dan ook gewoon bowlen.

Ook brnnen leek de wind af en toe vat te krijgen op de ballen
afgaande op de vele keren dat de bal in het gootje belande.........
Zoals u zult begrijpen werd het weer een ouderuuets gezellige
middag.

Op de terugweg moesten een aantal chauffeurs meerdere keren
omdraaien door wegversperringen of omgevallen bomen. De
organisatoren waren dan ook erg blij toen uiteindelijk ook de laatste
auto veilig op het speelveld arriveerde.

Namens de activiteitencommissie,

Michel Koppeschaar

Recept voor de ijstaart

(hierbr.y dan, zoals beloofd, het recept van de ijstaart die bij de
taartenbakwedstrijd als nummer twee uit de bus kwam)

Deze ijstaart bestaat uit drie lagen, namelijk aardbeien-, vanille- en
chocolade-ijs.

Bereiding:
Benodigdheden voor het aardbeienijs:
250 gr aardbeien, 6 eetlepels basterdsuiker, 1 theelepel citroensap,
1 eidooier en % lslagroom.
Was de aardbeien en haal de kroontjes eraf. Prak de aardbeien met
een vork fijn. Voeg de suiker en het citroensap toe aan de
aardbeienmoes en een losgeklopte dooier met de stijfgeslagen
slagroom. Meng dit alles door elkaar. Schep het aardbeienmengsel
in een diepvriesdoos en zet het in de diepvriezer. Dit moet minstens
3 uur blijven staan. Voor een mooi en lekker stukje ijs, is het
raadzaam om het elk uur even om te scheppen voor een gelijkmatig
vriesproces.

Benod igdhed e n voor van ille-ijs:
3 eiwitten, 75 gr suiker, % I slagroom, 2 zakjes vanillesuiker en % dl
melk.
KIop de eiwitten stijf met de suiker (dit vergt soms wat inspanning).
Klop de slagroom half-stijf. Meng het eiwitschuim luchtig met
slagroom (niet met de mixer, even met de lepel voorzichtig
omscheppen), vanillesuiker en melk. Schep dit mengsel in een
diepvriesdoos en plaats het in de vriezer voor 3 à 4 uur, af en toe
omscheppen.

Chocolade-ijs'.
Gebruik hiervoor het recept van de vanille-ijs, maar meng door de
melk nog 3 eetlepels cacao met 4 eetlepels basterdsuiker alvorens
het bijde resl te voegen.

Om een complete taart te krijgen pak je een mooie ijsvorm
bijvoorbeeld een tulbandvorm. Doe eerst het aardbeienijs in
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vorm. Dit kan ook al als het ijs al klaar is en je met de tweede soort
bezig bent. Uiteraard wel de vorm in de vriezer zetten. Je moet wel
rekening houden met de volgorde van het ijs. Wil je de aardbeien
liever onderin de taart, dan moet je die het laatste in de vorm doen.
Na de aardbeien schep je de vanille-ijs erop. Als laatste de
chocolade-ijs. ln de vriezer plaatsen voor gebruik.

Als je de taart gaat serveren, dan haal je hem uit de vorm en schud
je hem op een bord. Neem nog wat verse aardbeien en eventueel
nog wat ander fruit om de taart mee te decoreren. Nog wat zonnige
parapluutjes en een toefje slagroom en we wanen ons in tropische
sferen.

Eet smakelijkl

Namens het ijsverwenteam,
Dorien en Louise.

ffi
N ieuwjaarsreceptie Bewo nersvere n igi n g Hevea dorp

De nieuwjaarsreceptie zal zoals gewoonlijk plaatsvinden bij de
Valkenier, en wel op zaterdag 1B januari 2003, tussen 15.0ó en
'17.00 uur. We hopen dat velen van u van de gelegenheid gebruik
zullen maken hun dorpsgenoten (nogmaals) een gelukkig nieuwjaar
toe te wensen en dat het, zoals in de afgelopen jaren, een gezellig
samenzijn wordt.

* §ierbestrating

* Gauon onderhoud

* Tuinaanleg en onderhoud

* $noeie* en vellen van bomen

B{kengr
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1. Wat moet je doen om nooit een vlo

te kri-jgen?
2. Wat is de hoogste brug?

3. Waarom kunnen olifanten niets vergeten?
4. tr/elke kous doet niemand aan zijn benen?

5. hlat is klein in Groningen, maar groot in Noordwijk?
6. Waarom is de maan aLtijd zo bleek?
7. Wat kun je slecht zien, hoeweL het vlak voor je ogen ziï,
B. Wat heeft geen deur en geen raam en gaat toch open en

dicht?
9. Welke klok kan je vertellen hoe laat het is?

10. l^lelke kousen worden nooit van nylon gemaakt?
11. Welke pet maakt het meeste lawaai?
12. Wat is het verschil tussen toiletpapier en een Mercedes?
13. Uit welke glazen kun je niet drinken?
14, l{ie hoeft nooit zijn neus te snuiten?
1.5. Welke pijp kun je niet roken?
16. Het is zwart, het heeft een rood puntje en het vliegt

door de lucht, Wat is dat?
17. Naar welk werk \,íordt altijd in het donker gekeken?
18. Welke rozen groeien niet in de tuin?
19. Welke vogels leggen geen eieren?
20. lr/at is víes als het \^/it is en,schoon a1s het zqarl í
21. Wanneer is drie en drie meer dan zes?
22. Ín welke glazaen kun je het. beste bier schenken?
23. Welk jaar duurt maar drie maanden?
24. Op welk paard kan men niet rijden?
25. Wat is de sterkste drank?
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7. koe È.aa- tl- ---'/ r-í.8. rijk wezen -t ----' 1. ,-1--. -,=9. koe bezem --- ,'^-l )
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\afíj xijn gespecialiseerd in alle soorten autösËhadeher-
stellingen. Hierbij màken wíj gebruik yafl een epuiUdroog-
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Nog even over de ooievaar:

De ooievaar is weer terecht! Na uitgebreid navragen en veel
speurwerk is de ooievaar op een zolder aan de lr. Munterlaan
aangetroffen. Nicolette Meijer Cluwen is nog steeds het aanspreek-
punt voor de ooievaar. Wie hem wil lenen, kan contact opnemen
met haar op tel, 334 17 59.
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Tweede deel van: "De geschiedenis van Hevea-
dorp", door J.F.Kooger
(overgenomen uit "Nederlands historiën", tijdschrift
Nederlandse (streek-) geschiedenis)

De rubberfabrieken

ln oktober 1915 werd de eerste fietsband (merk Hevea-Stanley) te
Doorwerth afgeleverd. Na de fusie van de firma Wilhelmi met de
Amsterdamse Caoutchoucfabriek - voorheen Pompe & Co - werd
op 5 september 1916 gesticht de N.V. Verenigd Nederlandsche
Rubberfabrieken Hevea. Machines werden uit Amsterdam en
Hoogezand overgebracht. Van oudsher fabriceerde het bedrijf in
Dooruverth fietsbanden, later rubber hakken en zolen.

ln de beginperiode van de fabriek was er voortdurend wrijving
tussen Hevea en het dure hotel De Duno, waar een zaak-
waarnemer van de heer Van Vloten resideerde. De fabriek had zich
verplicht om omwonenden, waaronder het hotel, van stroom te
blijven voorzien. Waterleidingbuizen liepen over het'stuk land van
de Duno. Hevea moest tol gaan betalen bij transporten over de
Veenrveg en er waren meer van die kwesties. De twist liep hoog op.
De hoteldirectie trok de waterleidingbuizen uit de grond en Hevea
sloot hierop prompt de elektrische stroom af. Hevea liet hierop een
eigen waterputten graven. Overleg echter van beide partijen met de
níets-vermoedende heer Odo van Vloten te Brussel leidde tot goed
resultaat. De vredespijp werd gerookt. De knechten van de heer
Scheffer, die in Dooruverth brodeloos werden door het opheffen van
de modelboerderij, kregen de keuze om weer naar Friesland terug
te gaan of bij Hevea te komen te werken. Sommigen bleven op hun
oude werkplek. Daarnaast werden vele meisjes en jongens uit
Hoogezand en Groningen naar Heveadorp gehaald, omdat
kinderarbeid zo goedkoop was. Het ging goed met de fabriek, met
een stijgend aantal werknemers en een gestage uitbreiding van het
machinepark en bedrijfs ruimten.

Na de eerste wereldoorlog nam Hevea de weverij Van Velzen & Co
en de Spinnerij Hochfeld in het Duitse Bocholt over. Deze firma,s
produceerden canvas en koorden, benodigdheden voor banden.
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Het merendeel van de aandelen werd in de Stoomweverij en
-ververij Verweij en Winkel te Apeldoorn plus de Wierdense weverij
"Joanivich" verworven. Bedrijfsuitrustingen van voornoemde
fabrieken werden naar Heveadorp overgebracht. Men maakte in die
jaren nogal eens gebruik van seizoensarbeid(st)ers, vooral uit Driel
en de omliggende plaatsjes. ln de jaren twintig kwamen die met het
Drielse pontje naar hun werk. Zij kwamen als een groep in alle
vroegte op hun tripklompen (laag met een riempje over de wreef)
naar de fabriek gelopen. Tegen schafttijd bezorgden Van Dam en
"Kries met de beer" met bespannen karretjes de 'etesketels' met de
warme prak. De emaille keteltjes werden afgedekt met een krant
plus een dweil, een luier oÍ een bonte 'schotteldoek'. ln de zomer
aten de Heveanen onder de enorme beuk die dichtbij de fabriek
stond. ln de winter was er schaftpauze in de kantrnes: een voor de
mannen en een voor de vrouwen! Gemengde schafttijd was uit den
boze. Mannen en vrouwen zaten ook gescheiden in de fabrieks-
kantine tijdens de zondagse H. Mis. Dat was trouwens tot ongeveer
1950 nog zo in ons land in rooms-katholieke kerkdiensten. De
schaftlokalen waren sinds í december 1920 door de Heveadirectie
ter beschikking gesteld. Arbeiders die in Arnhem woonden
pendelden met speciale elektrische trams van de GETA
(Gemeentelijke Elektrisch Tram Arnhem) 's morgens en 's avonds
naar Heveadorp.

ln 1922 kwamen er grote aantallen Cresschoenen uit de fabriek,
gemaakt van rubberzolen en leren bovenstukken. ln die jaren
stagneerde door de crisis de productie door onregelmatige aanvoer
van grondstoffen en het torenhoog stijgen van de rubberprijzen.
Men begon daarom naast fabrikage van banden, met de productie
van zogenaamde 'economie'-hakken, gemaakt van rubberafual. Er
rolden zo'n 30.000 hakken van de machines per dag. De producten
werden geëxporteerd naar Europese landen en naar Nederlands-
lndië. Het hoogtepunt in de bloeitijd was omstreeks 1g28, toen er
1500 werknemers in dienst waren. Er werden toen, behalve eerder
genoemde producten als hakken nog gemaakt: gummi hand-
schoenen, sous-brasstof (oksellapjes voor damesjaponnen),
condooms, tennisballen, hospitaaldoek en technische rubber-
artikelen. Verkoopkantoren/fabrieken waren
Amsterdam en Rotterdam.
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Een bijzonder hevige economische crisis brak in 192g uit en
spreidde zich over de gehele wereld uit. Een groot aantal factoren
waren daar schuld aan: overproductie en overconsumptie, snelle
stijging van de grondstofprijzen, werkloosheid en vrees voor een
nieuwe oorlog. Hevea moest natuurlijk ook gas terugnemen met
alles. Afdelingen die met verlies werkten werden gesloten en
arbeiders ontslagen. Dagelijks stonden er werkzoekenden voor de
poort. ln 1930 waren er nog 677 werknemers.

ln de jaren dertig kreeg Hevea een prachtorder voor gasmaskers,
verstrekt door de Nederlandse regering. ln 1932 nam Hevea de
Nofa-Eboniet- en Rubberfabrieken in Amsterdam over. Men begon
toen in Heveadorp met het maken van rubbervloeren en
rubbertegels voor kantoren, scholen, enzovoort. Men adverteerde
veel met Hevea-rubbervloeren: 'waar stilte heerschen moet en
hygiene....Daar liggen Hevea-rubbervloeren: geluiddempend,
hygienisch, veilig, (stroef), onverslijtbaar, reukloos en gemakkelijk
te onderhouden'. Tussen 1930 en'1939 steeg het aantal
werknemers weer van 677 naar 1226 in 1938 en tot 1506 in 193g,
de sterkte die er in 1928 was.

ooa Irl
I oooli.

wijn- en gedistilleerdhandel

eug.900§§en§
Utrechtseweg 154 OOSTERBDnK 026 - 353221A
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De sint Nicolaas-viering bij de Valkenier was een groot succes. op
vrijdag 29 november kwamen de kinderen hun sóhoentjes zetten.
Er werd gezongen en er waren veel brieven en tekeningón voor de
sint, en ook aan zijn paard was ruimschoots gedacht met hooi en
suikerklontjes.

op zaterdagmorgen was het dan zover. sint kwam op bezoek met
zijn Pieten. Van 10.00 tot 11.00 uur nam hij uitgebreid de tijd om
met de kinderen - er waren er maar liefts 59lll - en hun oudórs en
grootouders te praten. Ook nu werd er weer druk gezongen. De
Pieten hadden het intussen druk met de zakjes vérsna[eringen
(snoepgoed, een mandarijn en een vingerpopje). dommige
schoentjes waren zo klein dat de 'zakkef er niei in pasten.
Uiteindelijk hebben de pieten de schoentjes toen maar aan de
zakjes geknoopt, wat nog een flink kanvijwas.

?-$:$-'-1{T-fi$3-r,q,a-s-s :94}3{-{-&?-

op 18 december vindt zoals u weet tussen 18.00 en 19.00 uur de
dorpswandeling door een sfeervol verlicht Heveadorp plaats, met
warme chocolademelk en GlLihwein na afloop op het Heveaveld.
we verheugen ons op heel veel lichtjes en mooie versieringen - de
eerste zijn alweer te zien.

Van de activiteitencommissie

-?-1"- 
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De activiteitencommissie wil hierbij iedereen bedanken
heeft ingezet om het Sinterklaasfeest voorspoedig
verlopen, in het bijzonder Diana Meijer.

namens de Activiteitencommis sie,
Nell Nijdeken

die zich
te laten

Afscheid van Juno

De heer en mevrouw Joldersma hebben met veel verdriet Juno
laten inslapen. Juno is geboren op 6 april 1991. HU kreeg steeds
meer moeite met lopen. Begin oktober liep de heer Joldersma met
Juno aan de Beeklaan en daar kreeg hij epileptische aanvallen en
was hij helemaal verlamd.

De heer Joldersma heeft zijn hele leven honden gehad, en er is
nooit iets gebeurd. 24 november liet hij even de hond van zijn
dochter uit en is toen omvergetrokken. Daaraan heeft hij een
gebroken kuitbeen en enkel overgehouden. Dus voorlopig zult u
hem niet zijn dagelijkse rondjes zien doen. lk wens hem een
spoedig herstel.

De heer Joldersma heeft mij gevraagd om iedereen die hem heeft
geholpen met Juno en ook tijdens zijn val bij deze heel hartelijk te
bedanken.

Cobi van der Molen
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Heveaanse verbouwingsperi kelen

Dat ons dorp een geliefd oord is om te wonen, blijkt onder meer uit
de diverse verbouwde pandjes her en der. De woningen worden
steeds meer ingericht conform de nieuwste eisen en wensen van
de huidige bewoners. Het lijkt er af en toe op alsof de inwoners van
Heveadorp hetzij aan het verbouwen zijn, net klaar zijn met
verbouwen, of verbouwingsplannen hebben! Bij deze een oproep
aan een ieder die met verbouwingsperikelen te maken heeft
(gehad), om zijn ervaringen via dit medium met dorpsgenoten te
delen.

Bij deze geef ik hier de aftrap, met een beschrijving van een
inpandige verbouwing van drie jaar geleden: het leggen van een
nieuwe (planken) vloer in de woonkamer en een grondige
verbouwing van de keuken (naar eigen ontwerp). ln totaal zouden
wij twee weken elders op zolder moeten wonen, was de inschatting
vooraf. Maar u raadt het al: dat werden er meer, vier om precies te
zijn, en uiteindelijk was de keuken eerst een jaar na start van de
operatie echt helemaal gereed. Het wonen op zolder was knus: met
twee kinderen (net 2 resp. 1 jaar) met een nog beperkte actieradius
en een hekje voor de trap was het gezellig toeven. Lastiger was het
om met de opgewarmde (dus hetel) magnetronmaaltijden (in de
garage klaargemaakt) balancerend via eén balkje in de gang de
voordeur 'te ronden' en veilig op de zolderetage aan te komen.
Maar ook daar krijg je handigheid in. Dat de oudste in een
onbewaakt moment op de zolder de deksel van de pindakaaspot
(alle ontbijtspullen stonden immers ook op zolder) wist open te
draaien waarop de jongste zich vrolijk ondersmeerde, verhoogde de
feestvreugde nog maar.

Minder leuk waren enkele tegenvallers waarmee we te maken
kregen. Zo kwamen de keukenbouwers (het is een massief houten
keuken) vol trots met de door hen gefrabriceerde hoekkasten
aanzetten en ze wezen ons op de prachtige en met liefde
afgeronde hoeken. Echter, in ons ontwerp waren de hoeken niet
rond, maar was sprake van 'afgekante hoeken'...teleurstelling van
beide kanten. Even vreesden we het ergste voor het granieten
aanrechtblad van een metertje of drie, maar gelukkig bleek dat wel



goed gegoten te zijn. Was dat niet het geval geweest, dan was de
planning tenminste vier weken opgeschoven.

De keukenkastjes waren erg mooi, maar helaas niet geheel tot aan
het plafond: een jammerlijk detail, waar we uiteindelijt< in hebben
toegestemd. Bepaalde onderdelen (zoals de roestvrijstalen plaat
achter de kookplaat en een roestvrijstalen paal onder het
aanrechtblad - we hebben het blad in de woonkamer laten
doorlopen en als het ware in de muur laten weglopen) bleken toch
lastiger te realiseren dan voordien ingeschat door de keukenbouwer
en liepen volledig uit de planníng.

Enfin, het resultaat mag er zijn: we genieten nog altijd elke dag van
deze verbouwing en hebben er alleen maar spijivan dat we da-t niet
B jaar eerder hadden gedaan

we lopen nu alweer enige tijd rond met meer vérstrekkende
verbouwingsplannen (sousterrain, kelder, garage bij woonkamer,
punt op de garage, o.a. tweede badkamer), maar zijn daar nog niet
uit; de omvang daarvan schrikt ons toch af. ondertussen kijke-n we
in de nabije omgeving toch ook maar naar huizen waar de meeste
van onze wensen algerealiseerd zíjn...

wie o wie is de volgende die zijn verha(a)l(en) over gerealiseerde
danwel lopende verbouwingen aan het papier zou willen toe-
vertrouwen?

Wilma van der Bruggen

De foto hiernaast van Kunst na Arbeid (ook bekend als de Hevea-
fanfare) is genomen voor een deel van de fabriek in ca. 1g2g.
staande vijfde van links is de heer Van woerdekom, die de foto
meegaf aan Carla van Midert voor opname in ,t Heveaantje,
waarvoor onze hartelijke dank.
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Voor kwaliteitswijnen in elke prilsktasse hoeft u de deur niet meer uit.
Ilij bezorgen gratis in Heveadorp.

Natuurliik bent u ook van harte welkom in onze winkel, waar u op zaÍerdag altiid iets

kunt proeven. Op verzoek houden wij u tevens op de hoogte van de speciale
aanbiedingen met onze rnaandeliikse mailing.

[Ienri Bloem's Wijnkoperij - Amsterdamseweg 126 - 6814 GJ ARNHEM
Tel.O26-4455220 Fax026-44 55 085

Weverstraal 13

6862 DJ Oosterbeek
Telefoon 026 - 333 35 35

Herenstíaat 25
3911 Jts Rhenen
TeleÍoon 0317 - 61 64 02

SUPTR DT BOTR

Mozartlaan 66

6865 GC Doorwerth
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Snel je rijbewijs!

dan naar

Autorijschool

.I'ON VISSEIT

,\c'hc./farluun l2
llcveudorp

Tel. 026 - 3341685

* gratis proefles!!
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DOORWERTH
Schoenmakeríl-rackels begannen-schaatsen.

Parl<eren voor da &ur - maandags gesloten.


