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eqlslol: oplsge 400 stuks

Bela.eliesdres:
Zriderlnar I l, 6865 VK Heveadorp

Bsliclic!
Ranon BerlÀuwt
Pcter Boltze
Wilma van deir Bruggcl
Karin Koppeschaar
Dick Kelderman
Anneke LeenhouÍs
Cobi v.d. Moletr
Marianne v. Woerkonr

9-qr3i!: karin.koppes c[f, nr@lrotm ail.co m

l(ppij kunt u bij elk van de
iuleveren. Auonienre sttrkjes wordeil
geplaatst. De redactie behotrdt zich het
rccht voor ingezondcl stukken waar
in te korter. Niets uit deze uitglve mag
zonder toestemming wordeo overgenometr,

Abstrllcnrc!!en:
Woolt u briten Heveadorp eI wilt o ool(
Hevena[tje otrtvangeí dnu zijn d
dc kosten 8 euro pcr jatr. U ktrtrt
opgeven bij de redactie.

D-odltcltiryi
't Heveaailtje stelt zich als doel
cotraacaeÍ ttrssetr de ilwoners
Heveadorp te versaevigeil el io stand
houden.

Yerp.eLijurgi
't Heveflantje verschijnt 4 x per janr
worda bij alle inwouers vnn
grrtis bezorgd.
Hct volgende uummer (73) vcrschijÍt
begin juni 2003.

'*IEVEharau

nr.72
4 maart 2003

Beste Heveanen,

Met de lente in het voor-
uitzicht en de eerste
crocusjes in volle bloei
in de Heveaanse tuinen
heeft de redactie haar
best gedaan u een
'zonnig' en gevarieerd
Heveaantje te bieden.

ln dit nummer vindt u
volop aandacht voor de
lokale geschiedenis (wie
van u wist van het
bestaan van een heus
Hevealied?), de agenda
van de Groenclub,
informatie over de vele
activiteiten in De Poort
van Doonarerth en de
geboortekaartjes van
maar liefst vie(!) baby's
van Heveanen en oud-
Heveanen.

Marianne van Woerkom
versterkt inmiddels de
redactie. Kopij voor het
volgende nummer kunt
u inleveren tot 15 mei.

Anneke Leenhouts

Hubo Wiilemsen
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Nieuws van Jaap

Bent u/ben jij afgelopen maandag ook op de jaarvergadering van de
Bewonersvereniging geweest? O, dan heb ik u/jou zeker gemist,
want er waren maar plusminus 40 à 50 leden van de bijna 300
aanwezig. Jammer toch?

Wie wel aanwezig waren hebben kunnen horen hoe het staat met
de voorbereiding van het Jeu de Boules speelveld. Ja, ja, het komt
dik voor elkaar. De Gemeente legt het voor ons aan. Een dubbel
veld van 2 X 3 meter breed en 15 meter lang. Van de
bewonersvereniging wordt venrvacht dat ze het materiaal betalen
(zo'n 500.- euro) en dat we op zaterdag 12 april, wanneer het
gravel is gestort, de zaak aanharken en aanwalsen. Nou hoop ik
dat niet iedereen die niet op de jaarvergadering is geweest ons
komt helpen, want dan lopen we elkaar in de weg. Maar van de
enthousiaste Jeu de Boules spelers wordt toch wel venrvacht dat ze
met schop, kruiwagen en hark klaar staan om een piekfijne baan
aan te leggenll!

De activiteitencommissie heeft mij gevraagd om weer een Jeu de
lloLrles toernooi te organiseren, hetgeen ik, gezien het
nnlllortr;i;r:;nlc t--n rk-. ltnlanqstelling vorig jaar, met plezier zal doen.
W,l ;rllcrrurirl lr.l inr;r;ltrtlllorrnulir:r irrvlrllen en inleveren (ook de
1r:1lr1rllll; t t111rl;,rl f trrl tr,rrl;tl w;rl rlnIrt;,rrrl tttr:l ztr;lr tneehfenqt Om
=t:ttt iÍirlrjt ii wÈnri.in ltrr15r"', rrrl lt: huliltrtll holllr:ll, tttoll llt tttt lrtf;[f
e=r f1l :;:1111s;11 rl:rl rlit:!lerrt*tt rli* lrrttr ftrtttrttli*t nir!l llí!l)lrr!ll lttt;.hrvr:ltl
;:r lrl lrir=l lttr:Íi l,ttltlttjll i,lrfilr,ltll

ll lu,l, l,ii tlr:tttr lrlri vctlrrltrí!n rl;rl rlr= ;tr.livilrllr:ttr:()nililliilil(.. woer
1,.::irl iit rrlrr i*lri lr*.1 lrii,',trrl.r., lr otrl,ull:;ctCtt fottd de langste dag.
ll.rlrrrrrli;1, wccl il. nt(!{!t , ltiurr rlrrt zgg tk tOCit niet. Wel Zal het JeU
,lr: ll,rrlr:r: l..rlo,i rrr tle twee weken voor de langste dag worden
r;c.;pr:r:kl l)tts.. wellicht is het de mOeite Waard Om deze data
rrr;rilr vilst in de agenda te noteren. lk verwacht dit jaar weer veel
(semi)-professionals op het speelveld. Natuurlijk kan er voor díe tijd
naar hartelust worden geoefend op het pas aangelegde veld,
hetgeen nog meer spanning zal opleveren tijdens de wedstrijden.

Als bewoner van het 'oLlde' dorp kijk ik sinds kort elke avond met
bewondering naar de straatverlichting. lk vind dat de lantaarns die
er nu staan uitstekend passen bU de sfeer van de wat oudere
woningen, met name bij de rietenkap woningen. Wat mij betreft
mogen er best nog wat meer in het dorp worden geplaatst,
bijvoorbeeld rond het Heveaveld.

Vorige week met een aantal dorpsbewoners wilgen geknot. Van
Peter, die dat voor ons dorp organiseerde, kreeg ik via internet een
foto waarin ik boven op een bijna geheel geknotte wilg zit. (zie
hierna, red.) wanneer ik er nu langs fiets kijk ik natuurlijk met meer
dan gewone belangstelling naar'mijn' wilg.

ln de Hoog en Laag las ik gisteren een stukje waarin de naam van
wethouder verheij nogal met nadruk wordt genoemd. uit het stukje
zou kunnen blijken dat hij aanwezig is geweest op de jaar-
vergadering afgelopen maandag. Echter, hij was er niet, wel een
andere wethouder. Jammer dat de media in deze omgeving dit
soort storende fouten maken_



Langzaam gaan we weer verlangen naar de lente. Onze tuin is
opnieuw ingericht en overal worden de bollen zichtbaar. De handen
gaan jeuken. lk denk wel eens, als iedereen in ons dorp een tuin
zou hebben vol met bloemen en planten, dan zou ons mooie dorp
nog mooier worden dan het al is.

lk wens alle lezer(essen)s een bloeiend voorjaar toe.

Jaap Bunschoten

ffi wrNrERÀKrr"gfu
Mijn naam is Thijs Hendriks. lk ben 11 jaar en ik woon aan de
Schefferlaan 48 in Heveadorp.

lk heb de afgelopen winter alweer voor het vierde jaar vogeltaartjes
gemaakt en verkocht in Heveadorp, in Oosterbeek bij de winkel van
De Dames, en aan alle familieleden en vrienden die graag mee
wilden doen aan mijn actie. ln totaal zijn er meer dan 300 !! taartjes
verkocht. De opbrengst was 220 euro en is helemaal naar de
Fauna-opvang Heelsum en de Dierenambulance gegaan.

Dankzij de steun van De Dames en de Hebedo Dierenspeciaalzaak
in Oosterbeek en de Super de Boer te Doonrverth konden de kosten
laag blijven.

Namens de zieke dieren wil ik iedereen bedanken voor hun
bijdrage.

Thils Hendriks, januari 2003

Heveapad Hoogezand

Begin vorige eeuw besloot de directie van de Heveafabrieken ín
Hoogezand (Groningen) om haar fabriek inclusief arbeiders naar
het Seelbeeckdal te verplaatsen en kreeg deze nederzetting de
naam Heveadorp.

Veel mensen zullen nog nooit van Hoogezand gehoord hebben
maar toevalligerwijs kwam mijn oma indertijd, toen ze uit lndië
kwam, ook in Hoogezand wonen. Mijn ouders trouwden in 1g60 in
het gemeentehuis aldaar en gedurende mijn jeugd heb ik daar veel
vakanties doorgebracht. Uiteraard wist ik toen nog niets van de
relatie tussen het dorp waar ik woonde en mijn logeeradres, alleen
dat ze 180 kilometer en (toen nog) 3 uur rijden van elkaar
verwijderd lagen.



ln 1992 was ik op vakantie in Drenthe en besloot de oude woning
van mijn oma en uiteraard de oude locatie van de Heveafabrieken
te gaan bekijken. Alles was een beetje veranderd en na een poos
zoeken vond ik een doodlopend weggetje met de toepasselijke
naam 'HEVEAPAD'. Hier had tot omstreeks 1915 de oude fabriek
gestaan. Uiteraard was van de oude fabriek geen spoor meer te
vinden, behalve het straatnaambord. lk maakte er met mtjn
goedkope cameraatje een paar foto's van. Ze z1n helaas niet erg
duidelijk maar misschíen kan de drukker er nog iets moois van
maken. Hier is dus alle 'Hevige Ellende Voor Elke Arbeider,
begonnen. En dat is ook de reden waarom nog veel mensen in de
omgeving van Heveadorp een echte 'Grunningse' achternaam
hebben.

't is maar dat je 't weet.

Ramon Berlauwt

Persbericht G roenc I u b: Zon nebloem prijsvraag

Afgelopen jaar kregen de kinderen die meehielpen met de jaarlijkse
zwerfuuilaktie van Kitty een zaKle zonnebloemzaden. De zakjes
toverde zij tevoorschijn uit een reuze (ooievaars?)ei. De kinderen
die aan de bijbehorende wedstrijd meededen, wisten uit de zaden
een mooie zonnebloem te laten groeien. Zij kregen maar liefst twee
prijzen! De eerste prijs was natuurlijk een enorme zonnebloem in
hun eigen tuin. De andere príjs was een bezoek in de kerstvakantie
aan het Natuurmuseum in Nijmegen. Dit museum is het hele jaar
door een aanrader om ook met jonge kinderen heen te gaan. De
trotse prijswinnaars keken hun ogen uit. Vooral de opgezette tijger
maakte veel indruk. verder was er een verdieping met veel leuke
en educatieve spelletjes.

De uitslag van de zonnebloemwedstrijd is als volgt:
Eerste plaats:
Matthijs van de Made (Schefferlaan 3)
Zijn zonnebloem was maar liefst
2 meter en 48 centimeter hoogl
Tweede plaats:
Thijs Hendriks
(Schefferlaan 48)
2 meter en 38 cm
Derde plaats:
Marleen Hillen
(lr.Munterlaan 11)
2 meter en 15 cm
Vierde plaats:
Steven Hillen
(lr.Munterlaan 1 1)
1 meter en g5 cm

Alle deelnemers
gefeliciteerdl

Namens De Groenclub,
Willem Hillen
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Jirn Cedrle

Jim is 5l cm lang en weegt 3655 gtam

Riehard on Matnie ven 0ostetwiik-Roverts

Scheffetlaan 9

6365 TA lleveadotP

[026) 33 33 080
oostsrwiik@ tlof.nl

Baby Bulletin

Hallo!

daor ben ik dan.

Doï ik een jongetje of meisje was,
hebben jullie nooit geweten.
Wont bij de echo hod ik mijn billetjes toegeknepen.
vanoï vondoog mag iedereen het weten,
bot ik

Quinty

zal goon heten.
fk ben geboren op b december ZOOZ,
weeg 2205 gtom en ben 43 cm long.
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Hoena, onze zcor-l
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Bos en Kitty ten Westenend
peppelenwei 19

6836 EN Arnlrem
026 - 327 35 97

Truchnpl
nlj is geboren op 29 november ZOO2
om 10.45 uur, weegt ZllO gram
en is 47 cm lang.

Alex, Chrlstina en Nadlne van Schalk
Mlddellaan ZO
6865 Vf neveadorp
ïer. (026) 3342534

Komt u beschuit met muisjes eten,
laat dit ons dan even weten.

Wat oolevaar?

Nlks ooievaarl

Cewoon, Je weet wel..

En toen was lk eÍ

+1
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IDoorwerth en omgeving

Door mijn vertrek uit Heveadorp ben ik tijdelijk terechtgekomen
nabij Heteren. U weet wel, dat durpke met een toren zonder kerk an
den diek. Wel met uitzicht op de Duno en A50. Later hoop ik weer
in Doorwerth terug te komen, doch dit terzijde.

Om niet geheel ontheemd te raken ben ik maar in het bekende
boek van Demoed gedoken, ook omdat ergens in mijn achterhoofd
iets borrelde over het Dooniverthse veer. Dat veer bereikte je door
de, nu nog bestaande, dijk oostelijk van kasteel Dooruverth te
volgen tot aan de Rijn. Hier en daar liggen nog stukken bestrating.
Mooi plekje eigenlÍjk, vraag maar aan Luc Vos. Van daaruit voer
een voetveer naar de Overrijnse- of Ossewaard, waar ook het
veerhuis was, en tot 1944 een steenfabriek en overige bebouwing.
Wanneer het veerhuis gebouwd is, weet ik niet; het stond nog niet
op de kaart van 1602', maar in 1745 was Dirk Jansen van
Goldsteine veerbaas.

De Rijn als grens tussen Doorwerth en Heteren lijkt nu logisch,
maar in vroegere eeuwen kon men als grootgrondbezitter ook
rechten laten gelden op het gebruik van water voor o.a. drinkwater,
watermolens, visserij en het heffen van tol. Doorwerth was vroeger
een heel belangrijke en machtige heerlijkheid en door huwelijken en
vererving had deze heerlijkheid dan ook veel grond vergaard in de
omgeving. Zo was Doorwerth o.a. beleend met het recht op visserij
tussen ruw\'veg Renkum en het in een vorig Heveaantje besproken
Gat van ter Aa. De Heer van Doonrverth (of Vrouwe, kwam ook
voor) verpachtte dan weer visrecht en had daardoor een bron van
inkomst.

Pontveren waren eveneens een bron van inkomsten voor een
landeigenaar en het is bovendien handig als je aan weerszijden van
een rivier land bezit. Prettig voor het handhaven van je autoriteit en
invloed op (verplicht) onderhoud e d. Zo was de Overrijnse- of
Ossewaard dus ook eigendont van Doorwerth. Vanaf welk jaar is
mij niet precies bekend, mooelijk 1426 Toen trouwde Stevania van
Dorenweerd met Hendrik, tlecr v;rrr l'lomoet.
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Homoet mag bekend worden verondersteld als 'gehucht' tussen
Heteren en de Linge en ligt hemelsbreed recht tegenover kasteel
Doorwerth. Homoet zal lang geleden vast belangwekkender zijn
geweest dan tegenwoordig.

Op blz. 73 van Een groene zoom... begint een opsomming van de
grondeigendommen van de heerlijkheid Doorwerth, onfleend aan
het Leenboek 1413 - 1518. Hierin worden meerdere stukken grond
en goed genoemd, die aan de 'andere kant' van de Rijn liggen tot in
b.v. Elst, Hien, Randwijk. Pas op een kaart van 1610 staat officieel
de Overrijnseweerd als horende bij Doorwerth, en had de grootte
van 36 morgen (= t 30 h.a.) De grenzen van de heerlijkheid worden
definitief vastgelegd in 1713, voor die tijd ruzieden verschillende
'buren' met de Heer van Doorwerth over diverse stukken grond en
de bijbehorende rechten.

Het Doonarerthse Veerhuis aan de overzijde van de Rijn dat tijdens de slag
om Arnhem venruoest werd

Deze stabilitelt duurt tot 1811, als Dorenweerd wordt toegevoegd
aan de "Mairie" Oosterbeek tijdens de Franse overheersing. De
reden daarvoor was, dat graaf William Bentinck, de toenmalige
eigenaar, in Engelse (dus vijandige) krijgsdienst was als admiraal.
Deze man woonde meer in Engeland dan hier, en volgens
overlevering is in deze periode Doorenweerd Doonverth
geworden. Na de Franse overheersing wordt Doonrverth in 1817
weer zelfstandig. Dit duurt tot 1923, dan wordt de gemeente
Dooruverth na het nodige tegenstribbelen, bij de gemeente Renkum
ingelijfd.

Als je naar de ligging op de kaart van de gemeente Doorwerth kijkt
ten opzichte van de rest van de gemeente Renkum, is het logisch,
dat Doorwerth bij Renkum getrokken wordt. Zeker ten aanzien van
gezamenlijk gebruikte infrastructuur, het onderhoud ervan,
gemeentelijke hefÍingen, etc. Toendertijd waren de gemeenten ook
veel autonomer dan nu.

Op 30 december 1943 wordt bij de beschikking van de Secretaris-
generaal van het departement van Binnenlandse Zaken ten aanzien
van gemeentelijke grenscorrecties (Fuu Fuu, wat een mondvol) in
de gemeente Renkum o.a. de Osseweerd overgedragen aan de
gemeente Heteren. Het laatste wat nu nog aan gene zijde aan
Dooruverth herinnert, is de naam van het pad naar de woningen bij
de ruïne van de steenfabriek, genaamd "de Doorwerthse hoek".



Tot zover een stukje geschiedenis over "de andere kant" van de

Rijn. Ben ik toch dichterbij Doorwerth dan gedacht, ja toch? Niet

dàn? O ja, het Doorwerthse veerhuis en omringende gebouwen zijn

in 1944..., enne... Heteren is ook geen zelfstandige gemeente

meer.

Met dank aan heren Demoed en Beekhuizen van Hoe groen was

mijn dorp.
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llpersbericht G roenclub:
[«i nderactiviteit Nestkastjes timmeren

qt
I-let was een zonnige zaterdagochtend in december. Het was stil in
lleveadorp. Het enige geluid dat je hoorde was het zachte kabbelen

van het water in de Seelbeek .....

MAT HAD JE GEDACHT !!!! WAT EEN KABAAL !!!

h/leer dan 20 kinderen hadden zich verzameld b'tj de Ark Noach aan

<Je Veerweg. Gervapend met hamer en spijkers werden met veel

enthousiasme en technisch inzicht de mooiste nestkasten in elkaar
gezet. Het was een herrie van jewelste, maar het resultaat was

indrukwekkend. Wat zullen de Heveaanse koolmezen in de lente

blij zijn met hun splinternieuwe gezinswoningen.
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B'rj een mok warme chocolademelk en een grote hoeveelheid vers
gebakken oliebollen werd nog gezellig nagepraat over deze
geslaagde ochtend, en toen daalde de rust weer neer over het dorp

Nrr"n" de Groenclub,
Kitty Brongers

Geplande Groenclub-activiteiten 2003

22februari: wandeling met de boswachter.l0 - 12 uur, starten
met koffie van WiÍlem en koek van Kitty.

22 maart'. zwerfuuilactie, gevolgd door fietstocht naar het
kasteel.
vogels kijken bij zonsopkomst, gevold door een
picknick.
kinderactiviteit voor kinderen (vaderdag).
Midzomerfeest in samenwerking met de
activiteitencommissie. Vanwege het i5-jarig bestaan
Groenclub met avondwandeling en met verschillende
thema's : natuunrvandeling, sagenwandeling, kinder /
kaboutenruandeling, daarna een'midzomernacht-
viering', met middeleeuwse muziek, een midzomer-

september:
vuur.
vleermuisexcursie.

13 april:

14 juni:
21 juni:

Sinds koÉ beschikt Lensen Groenvoorziening BV over een web
S itO **v. Icrserhq-vgr!os. 4t

Wij publiceren hier vasteen impressie van hun ontwerpen en één
van hun handige tips.
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Familie Bus-ïeer - oosterbeek Famiiie Kreggemàiler - wóÍineie Èàmiràwino - lleereren

tÍps & ïrucs voor het Gazon

o Graszoden worden de eerste keer altijd door Lensen
Groenvoorziening gemaaid. Dit is nodig omdat de plaggen nog wat los
kunnen liggen, zeker in het begin als het gras hard gróólt. Rts u
vervolgens zelf gaqt maaien is het belangrijk dat u de juiste
maaihoogte aanhoudt. Ër zijn namelijk grassoorten die niet tegen te
lang of te kori maaien kunnen en dan uitvallen. Bij de grassoorien die
Lensen Groenvoorziening gebruikt kunt u een maaihoógte aanhouden
van 2.5 tot 3.0 cm hoog.
Ook het soort grasmaaier is van belang. Veel handgedrukte
kooimaaiers lopen zwaar en snijden niet goed. probeert u uw nieuwe
grasmat met een goede maaier te maaien: bij de vakhandel voor
tuinmachines vindt u een ruime keus.
tsemesting van het gazon houdt het gras groen en laat het groeien.
Het gemakkelijkste is om in het voorjaar een langwerkende meststof
te gebruiken die tot september werkt. ln september kunt u dan
nogmaals bemesten.
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Open dag bij Lensen Groenvoorziening B.V.

Op zaterdag 15 maart 2003 organiseert Lensen Groenvoorziening Sandersweg 4 te

Oosterbeek een open dag. Als lid van de Stichting Erkenningen Hoveniers neemt

Lensen Groenvoorziening aan deze actie deel, Tijdens deze open dag kunnen

particuliere tuinliefhebbers zich van 10.00 uur tot í6.00 uur vrijblijvend laten

informeren over de professionele werkwijze van de Erkend Hovenier.

De medewerkers van Lensen Groenvoorziening zullen op deze dag de vele

mogelijkheden van het ontwerpen, het aanleggen en het onderhouden van tuinen verder

toelichten. Dit biedt de unieke kans voor geïnteresseerden om de zorgvuldige werkwijze

van deze Erkend Hovenier van heel dichtbij te bekijken. Bezoekers krijgen direct een

duidelijk beeld van het vakmanschap van Lensen Groenvooziening.

Het beschermde kwaliteitsvignet van Erkend Hovenier is geïntroduceerd door de Stichting

Erkenningen Hoveniers. De stichting toetst de werkwijze van hoveniers aan de hand van

de strenge, objectief toetsbare eisen. Hierdoor staat Lensen Groenvoorziening als

officieel Erkend Hovenier garant voor vakbekwaamheid, betrouwbaarheid en kwaliteit.

De Stichting Erkenningen Hoveniers streeft ernaar het vak van hovenier op een hoger

niveau te brengen en biedt de consument garanties op het gebied van de gestelde

kwaliteitsnormen. Het werk van de Erkend Hovenier wordt regelmatig getoetst aan de

hand van strenge, objectief toetsbare eisen. Alleen hoveniers die blijvend voldoen aan de

strenge eisen mogen het beeldmerk'Erkend Hovenie/ voeren (www.hoveniers.net).

Ook 50 jaar geleden was de winter koud en kon
worden. Wie herkennen zichzelf op deze foto van
Molen uit de winter van 1951-1952?

er geschaatst
Roel van der
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Het Hevealied

Het lied 'Het dorpje Hevea' met tekst van de dirigent van
de heer J. Brussen, werd de redactie aangeboden door
Wolthof. Hiervoor onze dank.

Het dorpje Hevea
(melodie: 'Daar bij die molen')

lk weet een heerlijk plekje grond.
Het dorpje Hevea.
Daar waar ik mijn geluk eens vond.
Daar dicht bij Huis ter Aa.
Want loop ik door de straten heen.
Die mij zo dierbaar zijn.
Zo'n heerlijk plekje is er geen.
Wat leefden w'lj hier frjn.

Refrein:
Daar ligt ons dorpje, ons mooie dorpje.
Vlak bij de Duno, daar stroomt de mooie Rijn.
Daar in dat dorpje, dat mooie dorpje.
Daar zou ik nog steeds gelukkig kunnen zijn.

Heer Scheffer bouwde hier tevree.
Een rijke melkerij.
Met koeien en veel ander vee.
Dat ging ook weer voorbij.
Wilhelmi kwam uit Hoogezand.
En stichtte hier weldra.
Fabriek en dorp in Gelderland.
Genaamd de Hevea.

Refrein: Daar ligt ons dorpje, enz.

De Groningers in 't Gelders land.
Maakten na korte tijd.
Een rubberschoen, een rijwielband.
Een laars, een slang met vlijt.

het koor,
MEVTOUW

De jaren gingen snel voorbij.
De crisis werd een feit.
Nog altijd echter werkten wij.
Het was een slechte tijd.

Refrein: Daar ligt ons dorpje, enz.

De oorlog kwam en ging voorbij.
Ons dorpje werd venrvoest.
Herstellen bouwen deden wij.
Vernieuwen waar het moest.
ls't allemaal voor niets geweest.
Er is veel mis gegaan.
Wij vragen allen heel bedeesd.
Hevea blijf bestaan.

Refrein: Daar ligt ons dorpje, enz.

§UPTR DT BOTR

Mozartlaan 66

6865 GC lloorwerth

SUPTR DT BOTR
AI.ÏIJD OP ZOTI( I{AÀR HTI BISïT

Weverstraal'13
6862 DJ Oosterbeek
Telefoon 026 - 333 35 35

Herenstraat 25
391 I JB Rhenen
TeleÍoon 0317 - 61 64 02



Voor kwaliteitswilnen in elke priisklasse hoeft u de deur niet meer uit.
lVij bezorgen gratis in Heveadorp.

NatLrurlijk bent u ook van harte welkom in onze winkel, waar u op zaÍerdag aitijd iets
kunt proeven. Op verzoek houden wij u tevens op de hoogte van de speciale

aanbiedi n gen met onze maandel i-l kse rnai ling.

flenri Bloem's Wijnhoperij - Amsterdamseweg 126 - 6814 GJ AlLt'llIEM
"feL026-44 5522O FaxO26-44 55 085

K. A. I\*ï. lvij verzorsen rrxrr rredrij'rn:

- Financi§lc admirrislrítlies:
- Salarisadnrinistraries:
- Tussentijtlse inlirrnratie:
- Jaarrekerringen:
- ,{.lle \'oorkonrendc Íircale
augiíten

Dit alles legen r,*n tf r,orcn mct u afgcsprr)ken vasle
AI-I--lN larieven.

Ook v<lor u vezorgen wij cangilien ink«rrnsten-
belarting en vernrogrnsbrlasting.

Cardanuslaan 40, 68ó5 HK I)OORWERTH
Tel.: (026) 339 03 09 Fax: (026) 3i9 0l 29

Beginnende orrrlerncnrr.rr lrijgcn
hij ons ptnurrlijkc exrra
hclcleidi[g hij dr' still
\ xn hun oxl!.rncntiD!
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Geldersche Kasteelen

Zaterdag 12 april
Kastelen uitmarkt, kasteel Doorwerth

Op zaterdag 12 april2003 kan men op
kasteel Doonruerth gratis een voorproefje
krijgen van hetgeen Geldersche Kasteelen
dit jaar voor de jonge (en oude) bezoekers in
petto heeft op haar 7 kastelen.
Zwaardvechten, Ridder Richard, de
Alchemist en anderen....

Kasteel Doorwerth, Fonteinallee 2, 6865 ND
Dooruerth. Tijd: 13.00 uur tot '17.00 uur.
Entree: terrein gratis. Het kasteel zelf ís
vanwege museumweekend tegen
gereduceerd tarief te bezoeken. lnformatie:
026-370 89 86



Multifunctioneel centrum Poort van Doorwerth
Mozartlaan 2
6865 GB Doorwerth
tel. 026 - 3333994
Locatiemana ger: Diny Westerlaken

Ook de bewoners van Heveadorp kunnen uiteraard gebruik maken
van de Poort van Doorwerth, een van de locaties van de Bries.
Het centrum is gericht op ontmoeting, educatie, informatie en
preventie. ledereen is welkom voor een kopje koffie en een praatjel
Daarnaast is het voor groepen mogelijk om ruimte te huren voor
bijeenkomsten, vergaderingen en dergelijke.
Hieronder volgt een overzicht van de geplande activiteiten en
diensten.

Vaste activiteiten:
dinsdagmiddag
15.00 - 16.30 uur
dinsdagmiddag
dinsdagavond
woensdagmiddag
donderdagrnidda g
donderdagmidda g
vrijdagmiddag
iedere dag

Multi-10, buitenschoolse opvang voor tíeners:

handwerken
biljartclub
klaverjasclub
bingo (2e donderdag van de maand)
schaken
jokeren
mogelijkheid om te biljarten

Bijzondere activiteiten :

25 maart lezing over erfrecht door notariskantoor Docter
14.30 uur
1 april modeshow van modehuis de Windt ( kaartjes

zijn van tevoren aan de balie verkrijgbaar)
paasbingo
paaslunch
paas-kaarttoerbooi
viering koninginnedag 14.00 - 17.00 uur

10 april
15 april
16 april
30 april

Diensten:
Op dinsdag en vrijdag is er open tafel. Om 12.30 uur wordt er voor
4.25 euro een drie-gangenmenu geserveerd. Deze maaltijd wordt

door vaste vrijwilligers met veel zorg ter plaatse bereid. Er worden
zoveel mogelijk verse ingrediënten gebruikt en er wordt voor
variatie gezorgd. Men dient zich 1 dag van tevoren voor 12.00 op te
geven. Er kunnen maximaal 12 mensen aan deze maaltijd
deelnemen en dat aantal wordt geregeld bereikil

De trombosedienst: vrijdagochtend 8.45 - g..tS uur

Ook een dienst is de personenalarmering. Als u hieraan wilt deel-
nemen kunt u een afspraak maken.

Cursussen:
Voor informatie over de verschillende cursussen is een speciale
brochure verkrijgbaa r.
Bent u geïnteresseerd in wat er allemaal in de poort van Doonruerth
le doen is, of lijkt het u leuk om als vrijwilliger in een mfc te werken,
loop dan eens binnen!

Íot slot wil de biljartclub van de dinsdagavond graag een oproep
rloen. Momenteel bestaat de groep uit g personen, maar 4 leden
rrrbij zouden zeer welkom zijn. De kosten bedragen B euro per
rnaand en nieuwe mensen kunnen zich aanmelden bij peter Kool,
,/uiderlaan 21, tel. 3332471.



Van de Activiteitencommissie

Het lijkt alweer een hele tijd geleden , zeker nu het voorjaar er echt
aan begint te komen, maar de Activiteitencommissie wil toch nog
even terug naar de dorpswandeling op 1g december. Er was een
groot aantal deelnemers, die allemaal enthousiast hun mening
gaven over de vele versierde huizen. uiteindelijk kwamen dè
volgende winnaars uit de bus:
de familie Bakker aan de Noorderlaan kreeg de eerste prijs en de
originaliteitsprijs ging naar de familie TeÀ westenend'aan de
Middenlaan. Hun huizen waren werkelijk fantastisch versierd/-
verlicht en een lust voor het oog.

Dankzij Diana Meijer, die haar keuken beschikbaar stelde, kon er
na afloop warme chocolademelk en gluhwein geschonken worden
op het Heveaveld en werd er daar nog gezellig Àagepraat.

TV Gelderland heeft van het geheel opnamen gemaakt, die ook in
de kerstperiode zijn uitgezonden. Al met al was het een evenement
dat zeker voor herhaling vatbaar ís en we hopen dan ook dat er in
2003 nog meer bewoners hun huizen feestelijk zullen verlichten in
de donkere dagen voor Kerst.

lnmiddels is er weer geschaatst. Er waren weliswaar wat minder
deelnemers dan vorig jaar, maar iedereen vond het een geslaagde
middag- (Zie ook het enthousiaste verhaar van sophiJVertinoe,
red.) Het volgende evenement is alweer het eieren zoeken voor
kinderen en kleinkinderen op de Duno met pasen, waarover u nog
nadere info rmatie thuis krijgt.

de Activiteitencommissie
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Snel je rijbewijs!

dan naar:

Autorijschool

TON VISSER

Scheffirlaan 12
Heveadorp

Tel: 026 - 3341685

* gratis proefles!!
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DOORWERTH
Schoenmakaij+ackets b€spanÍÉn-schaatsen.

Parkeren voor de deur - maandags gesloten.


