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Beste Heveanen,

ln dit nummer vindt u
allereerst een uitge_
breide terugblik op de
activiteiten van de
zomer: het jeu de
boules-toernooi en het
Midzomernachtfeest. De
rommelmarkt was ,klein

maar fljn' en zal volgend
jaar herhaald worden.
De mooie zomer gaf
ook aanleidin g tot
ergernis: over ander_
mans katten en ander_
mans hogedrukspuiten.

Verder is er uitgebreide
berichtgeving van het
Buurt Preventie Team,
informatie over knutsel-
clubs en zeillessen, en
we hebben weer (bijna)
nieuwkomers en baby,s.

Kopij voor het volgende
nummer graag voor 15
november inleveren of
toezenden via e-mail.

Anneke Leenhouts



Nieuws van Jaap: Jeu de Boules

Na het gereedkomen van de nieuwe Jeu de Boules-banen werden
de inschrijvingen door mij ingewacht en in de week voor de

wedstrijden zouden plaats vinden ingeroosterd. Dat was dit jaar een

hele klus. Ten eerste omdat het heel kort dag was, ten tweede
omdat er dit jaar veel meer deelnemers waren dan eerder. De

volwassenen speelden de competities in twee poules van 6 en 5

teams, de jeugd speelde in twee poules van ook 6 en 5 teams.

Dat ik zelf bij het indelen ook nog de fout inging door ploegen op
een tijdstip in te delen waarop zti aan hadden gegeven niet te
kunnen spelen, maakte de zaak nog ingewikkelder. Gelukkig werd

dit in goed overleg met behulp van de betrokken teams goed

opgelost, zodat alle wedstrijden konden worden gespeeld.

Ja, u hebt het goed geteld: dit jaar deden maar liefst 22 teams meel

ln totaal dus 44 deelnemers! lk zou moeten nakijken hoeveel
deelnemers er de afgelopen 6 jaren hebben meegedaan, maar ik
durf te stellen dat we nog nooit zoveel deelnemers hebben gehad.

Het weer werkte dit jaar ook helemaal mee. Behalve een spatje

tijdens een inhaalwedstrijd hebben we de hele week in ieder geval
's avonds prima weer gehad.

Waar ik vooral blij mee was was dat er zoveel supporters waren. Er

zijn op avonden soms wel 60 kijkers geteld, iets wat we ook nog

niet eerder hebben meegemaakt! Dat kwam uiteraard de sfeer ten

goede en was mede de reden dat we dit jaar een op alle fronien
geslaagd toernooi hebben kunnen spelen. Als scheidsrechter kijk je

ook wel eens naar de manier waarop de deelnemers hun Jeu de

Boule ballen werpen. lk heb opperste concentratie gezien en veel

teams hebben zich voor meer dan 100% ingezet, hetgeen vaak

duidelijk op de gezichten te lezen viel.

ln het algemeen waren de nieuwe banen voortreffelijk bespeelbaar,
hetgeen ook het spelpeil ten goede kwam. Via de heer Keijman uit

Doorwerth werd nog navraag gedaan of er belangstelling bestond
een Jeu de Boules vereniging op te richten, maar daarvoor bleek

geen belangstelling. Zoals we nu (al een aantal jaren) spelen wordt
als prettig en ontspannend ervaren en alle deelneemsters/mers
vonden dat we zo door moeten gaan.

Voor mij was het ook erg plezierig om op deze wijze de wedstrijden
mee te beleven en in deze ontspannen sfeer kijk ik terug op een
heel plezlerige week.

Zoals gezegd deden er 22 teams mee en het niveau vond ik bij
vlagen bijna professioneel. Vooral de jeugd stond volop in de
belangstelling en werd door de supporters flink aangemoedigd.

Tijdens de finale op 21 juli werden de nieuwe banen officieel
geopend met de wedstrijden van de jeugd door, de teams van
Girlpower en Heveagang en de vorwassenen door de teams De
Bobbies en De Alpenzusjes. (Het was verassend te constateren dat
de Alpenzusjes heuse mannen warenl). De wedstrijd tussen de
jeugdteams werd met overmacht gewonnen door Girlfiower. Na de
wedstrijd werd de wisseltrofee uitgereikt, dit jaar voor de tweede
maal door hen gewonnen. (wanneer je voor de derde maal wint
mag je de trofee houden. De finale van de volwassenen werd door
De Alpenzusjes gewonnen. Een spannende wedstrijd waarin de



Bobbies bij de start een voorsprong namen maar er daarna geen
bal meer van terechtbrachten. Met maar liefst B punten verschil
wonnen de Alpenzusjes verdiend en ook aan .hen werd de
wisseltrofee uitgereikt.

Op deze plek wil ik die mensen bedanken die mij hebben
geassisteerd bij het super belangrijke scheidsrechteren en het
wellicht nog belangrijker speelklaar maken van de nieuwe banen.
Dank je wel Marijke, Liesbeth en Klaas en die mensen die
incrdenteel hielpen bij het in goede banen leiden van de
wedstrijden. We mogen, dank zij jullie medewerking, terugzien op
een plezierig toernooi. We hopen het volgend jaar dit weer
dunnetjes over te kunnen doen.

Jaap Bunschoten



Midzomerfeest

op de ledenvergadering in februari onstond (vanuit de Groenclub
en de Activiteitencommissie samen) het idee om op 21 juni een
feest te organiseren. De Groenclub bestond dan ls laar en de
Activiteitencommissie wilde een eenvoudig dorpsfeest.

Met de Hunnenschans als decor zagen we daar al de vreugdevuren
branden tot Middernacht met daaromheen boswandelingen, een
hapje en een drankje. Na intensief overreg met het Geldersch
Landschap bleek dit niet mogelijk. we kregen geen toestemming
om na zonsondergang het bos te betreden. De Gemeente was iets
soepeler met de regels maar een feestje op het plateau naast de
westerbouwing zou voor de dieren een te grote belasting zijn. En
dan te bedenken dat de, elektronische, smarflappeÀ uit het
Restaurant elke week over Heveadorp galmen.

Maar met een vergunning om na zonsondergang de
Valckeniersbossen te betreden waren we toch een eind ónoèrweg.
Door om 12 uur de wandelingen op het Heveaveld te laten eindigen
kon daar een intiem feestje worden gevierd.

Zoals elk jaar werd het feest (eigenlijk al twee weken eerder)
geopend met Jeu de Boule wedstrijden. Deze keer werd de nieuwe
baan voor het eerst in gebruik genomen, reden om Jaap in het
zonnetje te zetten en er een officiële opening van te maken.

Na de wedstijden trokken, onder leiding van Luuk Vos, zo,n 40
kinderen het bos in op zoek naar midzomernacht-kabouters. En met
succes, want behalve kabouters ziln er nog veel meer
merkwaardige figuren ontdekt. Daarna was het de beurt aan de
volwassenen om het bos in te trekken en te luisteren naar de
Sagen en Legenden van Kitty. Een andere groep (zo,n 60 man)
ging, onder leiding van de Vleermuizenwerkgroep Wageningen, met
een Bafdetector naar de uitenrtaarden. Daar zagen we vier
verschillende soorten vleermuizen waarvan de grijze
watervleermuis de meest opvallende was.

Terug op het Heveaveld heerste een echte midzomersfeer, overal
lichtjes, vuurkorven, muziekje op de achtergrond en een mix van
sterke en serieuze verhalen. Aan de reacties te merken was het
een geslaagde avond, vooral de combinatíe van groen-activiteiten
en feest trok veel mensen die anders niet zo gauw op dit soort
dingen afkomen. Reden dus om op deze ingeslagen weg door te
gaan.

Namens de Groenclub,
Peter van Ham

Minpuntje

Bij deze geslaagde avond wil de activiteitencommissie echter éen
minpuntje onder de aandacht brengen. Nadat het Heveaveld na het
feest zoveel mogelijk opgeruimd was en de spullen bij elkaar
gestapeld waren, wachtend op verder transport op zondagochtend,
bleek dat er's nachts een stel schragen verdwenen was en ook een
stapelbare witte tuinstoel.



wij stellen het bijzonder op prijs om deze eigendommen weer in
eigen beheer te krijgen en verzoeken de 'rener(s)' vrienderijk doch
dringend even contact op te nemen met eén van' de leden van de
activiteitencommissie, zodat de spullen weer bij de rechtmatige
eigenaar teruggebracht kunnen worden.

Met vriendelijke groet, namens de commissie,
Nell Nijdeken

Baby Bulletin

Dolgelukkig zijn wij met de geboorte
von onze zoon en mijn broertje

Thymen Adde

Hij is geboren op 1B juni 2003 om ó.38 uur

De trotse ouders en zus zijn:

Bort, Sylvio en lsmoy Verhogen
Noorderloon 7 ,6865 VJ Heveodorp

Telefoon 026 321 Ol 57

Gesignaleerd in K/eÍskoek, het jeugdblad van Albert Hein:jonge dorpsgenoot Cas Joustra. Voor dlt blad is Cas met
vrienden naar Six Flags Holland op reportage geweest. Zo te
hebben ze het reuze naar hun zin gehadl

onze
twee
zien



Baby Bulletin

Wij zijn dolblij met de geboorte von
ons wereldwondertje

MelÍe
Anne Maria

Munniks

Geboren op 12 juni 2003,17.51te Arnhem

ZEILCURSUS OP DE NEDER.RIJN

Dicht bij huis leren zeilen ?? Dat kan nu vanaf Heveadorp ll
ln een open boot (21 m2 zeil) geeft een ervaren instructeur les
aan beginners en gevorderden. Van introductie-cursus tot een
volledige week met theorieles.
Speciaal op de Woensdag en Zaterdag zeilinstructie voor
kinderen.

introductie-dag: 2-pers. : € 90,=p/p 4-pers.: € 50,= p/p
5-daagse cursus: 2-pers. : € 360,= p/p 4-pers.: € 200,= p/p
Voor alle Heveanen geldt een korting van 10oÀ

Voor informatie of boekingen.
Peter van Ham
Tel: 026-3334666

ëb 3 340 erom trSlu "^
Roberf 4 Anita fulunniks
Dunolaan 4
ó865 VC Heveadorp
a:026-4465124
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Amsterdamseweg 126, 6814 GJ Arnhem
Tel.: 026 - 44552?0 Fox: 02ó - 4455080

Voor kwoliteitswijnen vqnof € 3,50.
Parkeergelegenheid voor de deur, moor:

in Heveadorp bezorgen wij grotis bij u thuis.

Wat heb ik nou aan mijn schroef hangen?

Op een hete zomeravond zagen we, zoals elke avond, het
veerpontje van Driel langskomen, op weg naar zijn avondligplaats.
Na een half uur lag het nog niet op zijn plaats; waarschijnlijk
vanwege de lage waterstand kon het de kade niet bereiken. Niet
lang daarna kwam de pontbaas vragen of het bij onze kade diep
genoeg was. Omdat ik dat kon beamen werd snel een sleepje
georganiseerd, de keerkoppeling van de pont brak elke keer los.

Vlakbij onze kade liep de pont echter alweer vast en na wat meten
en discussie leek er wat anders aan de hand. Dus duikbril gepakt
en maar eens onderwater gekeken. Daar bleek niet alleen een
dikke tros in de schroeÍ te zijn gewikkeld, maar aan het uiteinde zat
een groot stok-anker. Toen ik dat de pontbaas vertelde, barstte hij
in lachen uit; het was zijn eigen anker dat hij als reserve gebruikte
voor hoog water.

Door de lage waterstand van nu heeft de schroef net een stukje
kabel geraakt en is de rest dus volledig in de schroef gedraaid.
Omdat het doorsnijden van zo'n tros een lastig karwei is heb ik
maar meteen de duikfles gepakt om rustig te kunnen zagen. Na vr.yf

minuten was de tros los en kon het anker geborgen worden.

Behalve de vele nadelen van een lage waterstand heeft het dus af
en toe ook zo z'n voordelen; ik kan nu een jaar lang gratis met de
pont heen en weer.

Peter van Ham

ÏïHH-Zfi ETHKYKO
Dti vokspeciaalznak voor Bsold - ffeiuÍd - en
Huishoudelijke apparaten,
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Genieten jullie er ook zo van,

als de buurman op je vrile zaterdagochtend om g uur de natuur te
lijf gaat? Er zijn in Nederland nogal wat buurmannen die er niet
tegen kunnen dat er groene sprietjes tussen hun netjes gezaaide
grindtegels opduiken. Deze moeten met ferm handgereed§chap en
militaire precisie vernietigd worden. In passende kledij kunnen ze
urenlang met de hogedrukspuit tekeer gaan. Waar is de tijd van
schrobber en emmer met groene zeep of soda? Dat kost fysieke
energie (goed voor de conditie) en maakt niet zoveel lawaai. of is
het een idee om de ouderwetse 'retenkrabber, weer in ere te
herstellen? Je weet wel, zo'n mannetje dÍe voor een paar centen, of
een borrel en een goede sigaar, het onkruid wegkrabt met een haak
of zo? Reacties of suggesties zijn welkom.

Dick Kelderman
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Overlast van katten

"1i'1i'\l 'ti"tl'tl'tl"tl'tl
ln Heveadorp hebben veel bewoners één of meerdere katten als
huisdier. Van de meeste hiervan hebben we geen last. De baasjes
zorgen goed voor hun katten, de beestjes krijgen goed te eten en
hebben thuis een bak waarop de behoefte kanwordèn gedaan.

Enkele katteneigenaren menen echter niet naar hun kat om te
hoeven kijken, blijkbaar hebben die mensen geen kattenbak of
krabpaal. ln de week van 28 juli jl. heb ik uit onze achtertuin liefst
12 verse kattenhopen kunnen verwijderen. onze zoon kan niet
lekker in onze eigen tuin kruipen. Het moet toch niet gekker
wordenl ons gras ziet er door de poep en pies van de kattén niet
meer uit. lk ben nu tijd kwijt om onze tuin schoon te maken, dat is
nu niet bepaald een smakelljke klus. ook struiken in onze tuin zien
er door acties van katten niet meer uit.

Met het lekkere weer van de laatste weken konden we ook door de
stank van de kattenpoep soms niet eens meer in onze tuin zitten.

Een kat is net als een hond een huisdier. Van een hond wordt
verwacht dat hij niet poept en piest op andermans eigendom. Voor
een kat gaat he2elfde verhaal op.

Helaas weet ik niet wie de eigenaren zijn van de katten zijn die
onze tuin "onderschijten", anders had ik deze eigenaren wel óp het
gedrag van hun huisdieren aangesproken. lk weet alleen hoe de
katten er uit zren. Een bak water over de katten heeft geen resultaat
gehad. lk heb geen zin om kosten te maken om andermans katten
uit mijn tuin te houden. Bij deze dan ook de oproep aan de
eigenaren beter op hun kat te letten en ervoor te zorgen dat deze
katten andermans tuin niet meer als territorium zien. Misschien is
binnenhouden een optie? Het is immers een HUlSdier.

Richard van Oosterwijk

t9



Vakantie

Wij gaan al zo' 25 jaar met onze vrienden (en dorpsgenoten) Trudy
en Jan op vakantie. De eerste jaren met de kinderen op de camping
en nu met z'n viertjes. Dinsdag 22 juli vertrokken we richting
Schiphol om af te reizen naar Icmieller, een klein plaatsje in Turkije.
Na een uur in de auto en 2 uur veiligheids-, paspoort- en
handbagagecontroles, inchecken, belastingvrij winkelen en 3
kwartier vertraging stegen we op in een ingehuu rd lJslands
vliegtuig. Na een kwartier werd ons medegedeeld dat er een
technisch probleem was en er moest worden omgekeerd, terug
naar Schiphol. Nadat we 2/, uur later dan gepland in Turki.le geland
waren, zijn we toch aan onze vakantie begonnen. Na een paar
dagen aan het strand te hebben vertoefd, wilde ik na het zwemmen
even douchen op het strand. Tot mijn verbazing stond daar een
jongeman die vroeg: 'Kent u mij niet meer?' lk herkende hem
inderdaad niet meteen, want je verwacht niet direct Heveanen in
lcmieller. Het was echter Ron, die met zijn moeder Veronica in
hetzelfde hotel logeerde als wij. Zo kun je toch weer zien hoe klein
de wereld eigenlijk is, ook na zo'n heerlijke vakantie.

Cobi en Roel van der Molen

Nieuwkomers

Omdat ik nieuw ben in Heveadorp heeft de redactie mij, Christina
Moormann, gevraagd een stukje te schrijven over wie ik ben en hoe
ik het hier vind in Heveadorp. Om daar antwoord op te geven moet
ik teruggaan naar zo'n zeven jaar geleden toen ik Martijn Oomkes
in de bossen bij Nijmegen ontmoet heb. Wrj raakten aan de praat
en al gauw werd duidelijk dat we beiden natuurliefhebbers waren en
er graag veel op uit trokken. Onze belangstelling voor elkaar
groeide en zo bezocht ik hem in Heveadorp om ook daar eens te
wandelen. We liepen over de Hunnenschans, de Duno en langs de
Westerbouwing. En zo werd ik op slag verliefd op Heveadoip en
ook op hem. ln de weekenden kwam ik vaker en we genoten van al
het moois, de rust en vooral van elkaar. Zelf woonde ik in Wijchen
met vier tienerkinderen.

we hadden het heel goed met elkaar en twee jaar later besloten we
samen te gaan en kwam Martijn in Wijchen wonen. Wij wilden dat
de kinderen daar hun school af konden maken en 5 jaar later (nu
dus), als ze allemaal uitgezwaaid waren zouden we een nieuwe
plek voor ons tweeën zoeken. Dat is vanaf juli jl. lr. Munterlaan 19
geworden. Het was niet moeilijk om voor Heveadorp te kiezen. Voor
Martijn is het een thuiskomen en voor mij het begin van een nieuwe
perrode.

Bij het huis kregen we deze schitterende zomer cadeau. Het kan
niet stuk, weer volop genieten en we hebben er alle vertrouwen in
dat we dat hrer zullen blijven doen. lk voel me hier al aardig thuis.
Zo links, rechts, voor en achter even een praatje in de sÍaat of
ergens anders in het dorp. Leuk. En vooral ook leuke mensen die ik
ontmoet. De kinderen komen ook graag in de weekenden. Voor hen
is het een rustpunt en weer even opladen in de bossen.

Naast levensgenieter, partner, moeder werk ik twee tot drie dagen
in de week als analytisch therapeut in oss. Daarnaast publiceer ik
af en toe een artikel en heb ik drie boeken geschreven. Mijn thema?
Persoonlijke groei en bewustwording. lk ial in de omgeving best
wel eens met pen en schrijfblokje op een van de vele bankjes te

2l



vinden zijn. De plekjes en vergezichten moeten toch inspirerend
vvci ncÍt í

Kortom, ik heb er alle vertrouwen in dat we hier samen een
gelukkige tijd tegemoet gaan en ik zie het als een voorrecht om in
Heveadorp te mogen wonen.

P.s wij hebben een borvormig esdoorn-boompje over. Het is zo'n
kleine drie meter hoog en de bol heeft een doorsnede van ongeveer
anderhalve meter. De wortels hebben we rondom al eeÀ keer
afgestoken zodat de haarwortels naar binnen gaan groeien. wie
belangstelling heeft mag het gratis komen halen vanaf óktober.

Wellicht tot ziens in het dorp of de bossen,
Christina Moormann
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Rommelmarkt

De rommelmarkt op
We zijn daarom ook
een te organiseren.

30 augustus was in alle
van plan volgend rond

opzichten geslaagd.
dezelfde tijd er weer

.,1i11rlii",11.';iï.,ffi, 11

Meldingen/mededelingen van uw BpTH (Buurt
Preventie Team Heveadorp)

De vakantieperiode is weer voorbij, voor de meeste onder ons een
werkelijk genot en voor een enkeling een kwelling met de
temperaturen waarmee we geconfronteerd werden in de afgelopen
periode.

Als we terug kijken op deze periode moeten wij helaas constateren
dat het dievengilde Heveadorp nog steeds weet te vinden, aan de
Middenlaan werd n.l. een auto ontvreemd en voor zover bekend is
deze nog steeds niet teruggevonden, wat rest is ergernis bij de
eigenaar, wat begrijpelijk is. Voor zover de bij ons bekende diefstal-
en inbraakmeldingen.

Nieuwe Politie verordening Gemeente Renkum:
Wij krijgen nog wel eens vragen over hoelang mag een
caravan/aanhanger langs de weg of op een parkeerplaats staan ?

Er is een PV (politieverordening) voor de gem. Renkum waarin
staat dat je de caravan en/of aanhanger maximaal 3 dagen op de
bovengenoemde plaatsen mag hebben staan (na 3 dagen een
plaatsje opschuiven e.d. werkt niet). Caravans/aanhaneers
langdurig parkeren op eigen terrein mag uiteraard wel, maar laat
het dan geen obstakel zijn voor je buren. Misschien een goede tip,
overleg ten allen tijde even met de mensen die mogelijk last zouden
kunnen hebben van uw caravan/aanhanger, zo kun je al een hoop
ergernis voorkomen.

Lopende zaken:
Namens de BPTH is er een mail uitgegaan naar de KpN over de
belabberde ontvangst voor mobiele telefoons in Heveadorp, wij
hebben i.s.m. onze gebiedsagent A. Hoogkamp een verzoek
gedaan om een steunzender in onze omgeving. Hierop hebben wij
een reactie ontvangen dat men tot op heden weinig klachten heeft
ontvangen uit Heveadorp en wel bereid is tot een meting, maar
graag zou willen weten hoeveel klachten er zijn in ons gebied. Nu
willen wij u vragen om als u ook last heeft van een slechte
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ontvangst in Heveadorp dit te melden bij ons en het maakt niet uit
welke provider u heeft. Gaarne uw klacht (schriftelijk) met
vermelding van naam, adres en mobiel nummer afgeven op
Beeklaan 19 (in de groene brievenbus), uw gegevens zullen zeer
discreet worden verwerkt en behandeld. Alleen dan kunnen wij
onze klacht hard maken. Wij houden u op de hoogte over het
verloop

Er is ook een mail uitgegaan naar de gemeente met een verzoek tot
aanpassing van de toegang van de achterpaden Beeklaan en
wilhelmilaan. Hiermee verzoeken wij om de stoepbanden ter
hoogte van de achterpaden te laten zakken, zodat men makkelijker
naar de achterpaden kan komen zonder eerst een stoeprand op te
moeten, daarbij heeft het ook voor minder validen een positieve
functre. Reden voor deze vraag is dat er klachten bij ons binnen
kwamen dat er met scooters (vrij hard) over de stoep langs de
woningen werd gereden vanaf de opritten bij de parkeerplaàtsen.
Ons verzoek is naar de afdeling planning van de gemeente gegaan
en zal van daaruit beoordeeld worden.

Nieuwe meldingkaart:
ln deze uitgave van het Heveaantje treft u een nieuwe meldingkaart
aan. Deze (groene) kaart is bedoeld voor zaken welke u aan ons
(BPTH) of aan de gebiedsagent wilt melden. U kunt hem afgeven
op Beeklaan 19 of op het politiebureau. Op de kaart staat hóe en
wanneer u hem kan gebruiken, nieuwe kaarten zijn verkrijgbaar bij
de Coördinator BPTH, Sybe Meijer, Beeklaan 19, Héveadorp.
Uiteraard geldt ook hier dat alle meldingen zéér discreet worden
behande ld.

Re g istratieko ffer (merkkoffer) :

ook ons BPTH heeft een 'registratiekoffer' welke kosteloos geleend
kan worden voor het registreren en merken van uw waaidevolle
spullen. Dit kan zeer eenvoudig op diverse manieren, wij leggen u
graag uit hoe u dit zelf kunt doen. Voor het lenen van de kofrèi kunt
u een afspraak maken met Sybe Meijer, telefoon. 026-3334390.

Kent u ze nog, de leden van de BpTH ?
Hieronder staan de huidige leden van het Buuri preventie Team
Heveadorp vermeld, als u vragen en/of opmerkingen heeft, ga
gerust bij ze langs.

Leny Post
Sybe Meijer

Beeklaan 17
Beeklaan 19

3342870
3334380

(coördinator BPTH)
Gerard Waayer Beeklaan 50 3340g02
Ruurd van der Vegt Dunolaan 41 3340800
lneke Hoekerswever Valkeniershof 10 3336806
Nell Nijdeken Vatkeniershof 2 3390896

Zoals u ziet hebben wij (nog) geen leden in het gebied lr.
Munterlaan, schefferlaan, Vlotenhof en/of Zuiderlaan. Voelt u zich
aangesproken en lijkt het u leuk om mogelijk iets te kunnen
betekenen voor uw woonomgeving, laat u dan informeren en bel
eens met Sybe Meijer.

Nog wat gegevens die belangrijk kunnen zijn:
Politie bureau Doorwerth: 026-4002400 (alleen
kantooru ren)
Telefoonnr: 0900-8844 (geen spoed wél politie)
Spoed: '112 (Politie - Brandweer - Ambulance)
Huisarts burten kantoor uren: 0900-1598

Namens het BPTH,
Sybe Meijer

tijdens

Vragen aan het BPTH.
Hoe hard mag er op de Beeklaan/Dunolaan gereden worden ?
op deze vraag is een zeer herder en duidelijk antwoord te geven.
Voor het gehele dorp gcldt-ccn-nnax@
ook op de Beeklaan en Dunolaan. De borden bij binnenkomri uan
het dorp geven dit ook aan. De aangegeven snelheid gaat achter dit
bord dan ook in. Dus houdt uw snelheid in de gaten, velen van ons
rijden te snel.



Mag er geparkeerd worden op de 'fietssuggestiestroken'?
NEEN, dit mag niet Deze stroken liggen er voor de fietsers, en
hrerop mag niet geparkeerd worden. Doet men dit wel, dan riskeert
men een bekeuring.

lndren u hierover nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen
met uw gebiedsagent, A. Hoogkamp, deze kunt u bereiken via het
politiebureau te Doorwerth.
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CIub voor de leeftijd van 5 Um B jaar
27 oktober beginnen we in de Ontmoetingskerk om 15 00 uur.

Club voor de leeftijd van g t/m 12 jaar
28 oktober beginnen we in de Ontmoetingskerk om 19.00 uur.

Club voor 12 tlm 16 jaar
4 november in de Ontmoetingskerk om 19.00 uur.

lnlrchtingen: Teus de Zwart (tel. 3340458)
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wie heeft er belangsteiling voor dit tinnen schirdje met een
afbeelding (in kleur) van twee meisjes in rubberen Heíea-raarsjes?
Ze zijn leuk als presentje, maar ook om zelf te houden. lk heb ze
gekocht in schin op Geul en ze kunnen met behulp van schroefjesop (bijvoorbeeld) de deurpost worden bevestigd. Op de
rommelmarkt van zaterdag 30 augustus heb ik de meelte verkocht,
maar ik heb er nog een paar over. Mocht u belangstelling hebben,
dan kunt u mij bellen: 3336777

Wilma Beltman, lr. Munterlaan 60

Zomaar een paar ideetje: wie denkt er met mij
mee?

1. Het zou zo aardig zijn als de rand van de weilanden bij de
Veerweg er elke zomer wat fleuriger bij zou staan, met bijvoorbeeld
klaprozen, korenbloemen enz. Het is een gedeelte dat in de zomer
zeer intensief door toeristen wordt gebruikt (pontje, campers,
huifkar etc.) en het zou er nog mooier op worden. Een visitekaartje
voor onze gemeente!

2. Tijdens mijn wandelingen rondom ons dorp valt het mij altijd weer
op hoeveel blikjes (meestal bierblikjes) er liggen langs de Oude
Oosterbeekseweg. Blijkbaar is dit een route die door veel fietsende
jongeren wordt gebruikt? Elders in het land zie ik van die leuke
BLIKVANGERS (paal met een soort visnet in een punt), misschien
iets voor ons dorp? En een leuke uitdaging voor de jongeluil

3. lk mis een kunstwerk in ons dorpl ln Oosterbeek, Renkum,
Doorwerth: overal staan beelden, leuke bankjes en aparte
bloembakken. Worden wij niet vergeten? lk zou dit graag eens
onder de aandacht van een aantal mensen willen brengen.

Wie wil er met mij meedenken en de schouders onder deze ideeën
zetten? lk hoor het graag.

Wilma Beltman (tel. 3336777)
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dan naar:

Autorijschool

TON VISSER

Schffirlaan l2
Heveadorp

Tel. 026 - 3341685
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