
* !"{ët l-r*tel *rÍerar trtrlvrtlLlvv 7i(:}r ..trt I
Èí'r !ïter"teër zieh ..ïHUtS,' vt>(:lt{e;r;*l vx:or r€c*g:tie ert feestellike rrr;,raltij«.t

'*IEYEkouue

nr. 75
B december 2003

Beste Heveanen,

Sint Nicolaas is alweer
vertrokken en inmiddels
brandt de eerste kerst
verlichting. Het is in
deze donkere tijd een
genoegen 's avonds
naar huis te rijden, want
ons dorp wordt met de
dag mooier.
De redactie beschikt nu
ook over een digitale
camera, voor nog
betere en feestelijkere
verslaggeving van alle
dorpsactiviteiten.
ln dit nummer vindt u

o.a. een lekker recept,
zeldzame oude foto's
van het slachthuis en
recente van het bezoek
van de Sint, de vaste
rubrieken en nog veel
meer.

Kopij voor het volgende
nummer zien wij graag
voor 15 februari aange-
leverd.

Prettige feestdagen,
Anneke Leenhouts
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Colofon: oplage 400 stuks

lledactieadres:
Zuidcrlaan 11, 6865 VK I{eveadorp

Redàctie:
iLor*rr B".lrr*t (33,12011)

Karin Koppeschaar (3337338)
I)ick Kelderman
Anneke Leenhouts (3336922)
Cobi v.d. Molen (3316898)

email:
anneke.leenhouts@akzonobel.com

Kooii kunt u bij elk van de

redàctielcden inlcveren.
stukjes worden niet geplaatst,
redactie behoudt zich het recht
ingczonden stukken waar nodig r

te korten. Niets uit deze uitgaYe
zonder toestemming word
oYergenomen.

Advertenties:
Ilerend Jan Joustra (3883815)

Àlglsgssugs,
Woont u buiten Heveadorp en wilt u
ook't Éleveaantie ontvangen dan
zijn daanoor de kosten 8 euro
jaar. U kunt zich opgevcn bij dc
redactie.

Doelstelling:
't llevcaantje stelt zich als docl dc

contacten fusscn de inwoners
Ileveadorp te vcrstevigen en

stantl Íc houdcn,

Vcrschiining:
't l{cvcaantje verschijnt 4 x pcr
en wordt bij alle inwoners
flcvcadorp gratis bezorgd.
I{et volgendc nummer (76

verschiint medio maart 2004.
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waI rrriy Ircli.Íl r:; rl.;rlr;r,lry)i,n lr.rrrrrlr,:;rrrrl:; lrot verschijnen
van dc l;rirl:;lt: r:rlrlr. v;ul lrr'r lrr,vr,,r;url;«r rrrstig verlopen.
welliclrt rl;rI lrcs;lrrrrr;lt:rlt:n v,rrrrrl lrr,l lrrlrrl varr ds bewoners-
vereniging ntt-.r:r trctivrtorl«trr Irllrlrr.rr lr : rrrcl«ktrr?

Enige tijd geleden ging ik rrr.. rrrr:r rr. rrrrJlswandering waarin
opnieuw een aantal aandarclrtspurrlcrr werden aansèhouwd.
Nog steeds is het paadje achter dc rrrrizcn aan de Beekraan
slecht (lees niet) verlicht. Het argument van Gert dat er geen
rekening is gehouden met het praatsen van een rantaarnpaar
ging niet op toen we aan de andere zijde constateerden dat
daar wel een paal staat. Verder worden slecht verlichte
plaatsen vaak (terecht) verschoven naar het bordje van
bewoners, die midders een bewegingsmerder en een rithtpunt
daar vaak ook zelfwat aan kunnen doen.

Al vele malen heb ik via dit medium gekraagd over de
verloedering van de omgeving van ons pracÍtige jorp. Tijdensde rondwandeling werd aangetoond dat 1Éoven'aaí de
Dunolaan) ook bewoners van ons dorp zich schurdig maken
aan vervuiling. Tuinafual wordt daar gewoon in het bos
gedeponeerd, teruuijl ook inwoners van Heveadorp dit gratis
kunnen aanbieden aan de Veentjesbrug" Teveel moeiteu???
De gemeente heeft toch huis aan huisJorrjers verspreid met
uitstekende informatie! ! I

Door een aantal bewoners is cr:rr [;rrcf rturr de gemeente
verzonden met het verzook rk: l.lr;l<. locter uihter de
voormalige school te verplaatso, r);r;, rr:rr plck rnidden in het
dorp, waar hij meer centr:t;rl sl;r;rl (tlr*; lr.lr:r te horen is) en
minder op zal vallen trrssr:rr rr.r r;.rr,rrrr. Voor zover mij
bekend is daar nog qcol) rc;tt.lrc ol) r;r:konten. (Zou de
gemeente zelfs niet dc rrr..rlr: ,()rro. orl een ontvangst-

bevestiging te sturen?) Opnieuw is er gepleit voor een
verkeersdrempel op de Oude Oosterbeekseweg ongeveer 100
meter voor de kruising met de Seelbeekweg. Ondanks het feit
dat komborden aansluiten op die van Doonrrerth, zodat er
tussen Doorwerth en Heveadorp niet harder dan 50 km mag
worden gereden, komen er vaak auto's aanscheuren met een
beduidend hogere snelheid. Al meermalen heb ik gevraagd of
het wachten is op de eerste aanrijding op dit kruispunt. Met
name wanneer kinderen uit school komen en met een flinke
snelheid de Seelbeekweg afrijden is het een uitermate
gevaarlijke situatie.

Na afloop van de rondwandeling waren we even bijeen in de
Valkenier, waar ook nog gelegenheid werd geboden om vragen
te stellen. Hartelijk dank gemeente voor deze mogelijkheid,
hartelijk dank eigenaars van de Valkenier voor het bieden van
deze gelegenheld. (Mag van mij vaker gebeuren). Tijdens deze
gelegenheid werd ook nog even ingegaan op de slechte
bereikbaarheid van Heveadorp met mobiel telefoonverkeer. Zelf
heb ik daar ook last van. ln het bezit van twee mobieltjes met
KPN en Orange als providers is mobiel bellen hiermee vanuit
ons huis niet mogelijk. Normaal gebeurt dat niet, want dan
maken we gebruik van onze standaard KPN aansluiting, maar
als omstandigheden het noodzakelijk maken om van mobiel
bellen gebruik te maken is dat erg lastig. Achter in de tuin wil
het nog wel eens lukken, maar dat is met de huidige
weersgesteldheid niet echt plezierig.

Het is ook lastig voor een servicemonteur die vanuit ons huis
contact wil maken met zijn werkgever. Verbinding is moeilijk en
valt vaak geheel weg. Ik ben benieuwd of daar nog gevolg aan
zal worden gegeven.

Voor de gebiedsagent heb ik nog wel een vraag die wellicht via
het Heveaantje kan worden beantwoord, "Als ik de Middenlaan
uitrijd, heb ik dan wel of geen voorrang op verkeer dat uit
Doorwerth de bult af komt racen?" Naar mijn mening is dit aan
te merken als een kruising van gelijkwaardige wegen omdat er



It:l lrl;t;rlr;c {lnr}n rlltirÍr:l11l.n rlrrrrlr;;urr1 v;ur ()(}n trottoir of iets
rkrtrlclrlkr, t:; l)tl lr,rrrll rl;rrr rrr rl;rl rk vr,rr;urr1 lreb. omdat het
itltlwtlottl llllt ;tllnnl V{rot tltl l}Írl;1t(;tt1k r:, (ltitit(l trW feaCtie Via
Itcl Ik,vr,.r,ltl;r,

Valraclrl.r nrlr I)o wr,rr:, rk ,rllr. llr,vr,;rrr.rr lrcel plezierige
feestdagc'rr. I-elr rJr)etl(] I;r;rwr:ili.hrrr;, t:.rr voorspoedig en een
gelukkig 2004 irr eerr vr:rlrtt t:rr 1rr;rt:lrtrrl llcvc;,rríorp!

Jaap Bunschoten

Van mljn zoon kreeg ik het verzoek om de volgende oproep te
plaatsen in het Heveaantje.

Te koop een bench (kooi), afmetingen g0 X 65 cm met een
gegalvaniseerde bodem. Deze bench is zo goed als nieuw en is
gebruikt door iemand die daar gedurende enige maanden de
hond in wilde huisvesten. omdat de hond eàn ander tehuis
heeft gekregen, wordt deze bench niet ranger gebruikt. voor de
prijs van € 50.- zou die dan door een uàanlsteilende bij mij
kunnen worden afgehaald. Via het nummer 333s7s2 kan
nadere informatie worden verkregen.

Jaap Bunschoten

Oproep- - - Oproep - - -Oproep - - -OproeP- - -
Oproep- - -Oproep

Zoals u hebt kunnen lezenis er op 10 jonuari 2004 de

bekende
'nieuwjaarsborrel' in de Volkenier.

Nu ben ik opzoek noor creotieve Heveaonen die het leuk

vinden om de borrel op te Íleuren door het tentoonstellen
von hun kunstwerken.

Het is ortijd *'u "^ol";:::;::;""ïJ;:"tiviteit zich onder

Kunï u schilderen,tekenen,boetseren, hoken of heeft u een

andere creatíeve hobby díe u wilt laten zíen oon andere
Heveonen,

don kunt u contoct opnemen met Dionq Meijer tel: 3334380
(Gaarne voor 31 december oonmelden i.v.m ruimte

reservering)

Oproep- - -Oproep- - - Oproep - - -OproeP- - -
Oproep- - -Oproep

Oproep:
Hallo, wij zi)n Fabian en Tim en wonen in Heveadorp. We gaan
naar de Paasbergschoor in oosterbeek wie wil ons eé]n of
twee keer per week, tegen betaling, van school ophalen en
naar huis brengen? Ons telefoonnummer is 3340245.
Groeten,

Fabian cn-l'irrr



Recept:
KONIJN OP SCHOTSE WIJZE

Het jachtseizoen is weer geopend. Aile voor- en tegenstanders
van de jacht kunnen weer met erkaar aan de srag."Maar het is
ook weer de tr.yd van het jaar om weer eens wat anders op tafer
te zetten dan de alledaagse pot. lk heb dit jaar op u"n *rrr"
nazomerdag in een Schots uniform rondgeieden op de motor,jawel in een kirt. rk begrijp nu best dai scrrotten in een kirt
lopen. Met 28 graden celsius was het een verademing, vooral
op de motor. Het leek me dus wel aardig om een reóept met
een schots tintje te presenteren. Een ti[ voor lezers die zelfeen konijn hebben en dit recept heremaar niet zien zitten:
KONIJNEHOK OP SLOTI

Bereidingstijd: 1 uuren 10 minuten à 1 uur en 20 minuten

Benodigdheden voor 4 personen:
- 1 kg panklaar konijn in stukken, niet dat van de buren

maar gewoon van de poelier of zo,- Peper uit de molen, zout, B0 gram boter- 100 g zeer fijngesnipperd vet spek- 1 grote zeer ftjngesnipperde ui
- 100 g zeer fijn gesnipperde worteltjes
- 100 g in snippers gesneden stengels bleekselderij- 1 eettepel kerrie, 4 eeflepers bróem, 1 theerepeí paprika-

poeder
- 1 kruide rr- of to.ratcrrborrillo.tablet, worcestersaus

Bereidirrg:
was err rlr.ory «r. slrrkk.rr korri;, en bestrooi ze met peper en
zout. srrr.lt 20 tI;rrrr lrrrr:r .rr lxrk cjaarin het spek langzaam uit,
fruit 1l;rs rl;,r rr. rri.r).v.rr rrrt:c. schep de spek- 

"n 
"uirnipp"ra

Lrit dc [);rn, vo.(l rk: rc:;l v;rn rle boter toe en bak daarin'het

konijn aan alle kanten mooi van kleur. Doe de spek- en
uisnippers weer in de pan met de wortel en bleekselderij. Dek
de pan af en laat de inhoud op de laaggedraaide vlam of plaat
B-10 minuten gaar sudderen.
Schenk 4 dl kokend water langs de rand in de pan en laat het
geheel ruim 30 minuten stoven.
Roer van de kerrie, de bloem, het paprikapoeder en 2 dl water
een glad papje. Doe het bouillontablet in de pan en bind, zodra
de vloeistof in de pan kookt, deze met het papje.
Draai de warmtebron laag: controleer na 8-10 minuten of het
vlees gaar is.
Proef de saus en voeg naar smaak worcestersaus, peper of
zout toe.
Als alles mooi gaar is schept men das kaninchen uit de pan,
legt het op een schaal en schept de saus er overheen. Aan te
bevelen met een goed glas rode wijn.

Uiteraard serveren onder het genot van doedelzakmuziek.

Have a nice dinner,
Ramon Berlauwt
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Dagje Openluchtmuseum

Alle huurders die meer dan
30 jaar via Vivare een huis
huren, werden uitgenodigd
om naar het Openlucht-
museum te komen. We
werden daar leuk ontvangen
en kregen een heuse

knapzak (zie foto) gevuld met broodjes en drinken. Daarna
hebben we uren rondgeropen en veer gezien. Ars afscheid
kregen we nog een leuke theedoek.

Het was een heel fijne dag. Het is zo dichtbij, maar ik was er
pas één keer geweest.

Cobi van der Molen

Op bezoek bij een vrijwilligster

Op 27 november jl. was er op het gemeentehuis in Oosterbeek
een borrel voor alle vrijwiligers van onze gemeente. Een aantal
van de vrijwilligers werd extra in het zonnetje gezet tijdens deze
bijeenkomst. Wij vinden het vermeldingswaardig, dat er onder
deze mensen zich vier Heveanen bevonden. Dat waren Joke
van der Laan (Poort van Doorwerth), lneke Jansen (RK-
parochie), Teije Koning (Gehandicapten Organisatie), Marianne
van der Meijs (Vluchtelingenwerk). Allen gefeliciteerdl

ln dit krantje willen wij ook iemand in het zonnetje zetten, en wel
Mien van der Lint. De dierenambulance, die geregeld door ons
dorp rijdt, is voor velen al een vertrouwd beeld. Gelukkig is dat
niet omdat er zoveel dieren moeten worden opgehaald, maar
omdat Mien als vrijwilligster voor de dierenambulance werkt.

Mien woont sinds zes jaar (met heel veel plezier!) in

Heveadorp. Hiervoor heeft zij 25 jaar op het terrein van de BIO
Kinderevalidatie, later Groot Klimmendaal gewoond. Zij werkte
daar gedurende dertig jaar bij de manege annex kinder-
boerderij. Tegenwoordig is zij stagedocent bij de instructeurs-
opleiding paardrijden voor mensen met een beperking.
Daarnaast is zij sinds drie jaar chauffeur van de dieren-
ambulance. Geboren op een boerderij, heeft zij haar hele leven
vooral met paarden, maar ook met allerlei andere dieren te
maken gehad. Dus toen zij tijd over had voor vrijwilligerswerk,
was voor haar de dierenambulance een voor de hand liggende
keus. Als zij vroeger van Groot Klimmendaal naar Heveadorp
reed, zag zij de ambulance vaak aan de Wolfhezerweg staan,
want daar woont een andere vrijwilliger. Drie jaar geleden
moest zij om gezondheidsredenen met haar toenmalige werk
stoppen en heeft zij contact met de stichting Dierenambulance
opgenomen. Daar zitten zij altijd, zeker om mensen met haar
ervaring, te springen, dus na een korte inwerkperiode kon zij
aan de slag. Haar ritten betreffen o.a. gevonden en soms ook
nog gewonde dieren. Dit zijn voornamelijk honden en katten,



maar ook allerlei vogels, egels, eekhoorns en zelfs reptielen
behoren tot de passagiers van de amburance. Losropende
dieren worden in principe niet gevangen, want dan ben je nooit
klaar. Alleen als er een merding ,komt uit de regio tussen
oosterbeek en Rhenen, over een gevonden dier of éen dier in
nood, dan rukt de amburance uit. Gevonden katten en honden
worden naar Dierentehuis de wagenrenk in Bennekom of naar
Rhenen gebracht en gewonde dieren naar een dienstdoende
dierenarts. De kosten voor dieren, die door niemand worden
opgehaald, worden door de Dierenbescherming betaald. ln
opdracht van de Dierenbescherming worden wiide katten en
venaraarloosde dieren gevangen. Het wild valt trouwens onder
de verantwoordelijkheid van de boswachter en de politie. Deze
zomer waren er veel ritten naar de faunaopvang, omdat er
nogal wat jonge postduiven door de hitte waren bevàngen.

Van een vrijwilliger bij de dierenambulance wordt verwacht, dat

hij of zlj minimaal een dagdeel, dat wil zeggen vier uur,

beschikbaar is. Een dieren EHBO-diploma is een pré, maar niet
noodzakelijk. Overdag wordt er vooral vanuit de melding, aan

de Sportlaan 12 in Heelsum, gewerkt. Na 17.00 uur wordt de

telefoon naar een mobiele telefoon doorgeschakeld en kan er
vanuit huis gewerkt worden. Na 22.00 uur wordt er alleen voor

noodgevallen uitgerukt. De dierenambulance wordt
gesubsidieerd door de gemeentes Renkum en Wageningen en

ér zijn allerlei sponsors. De donateurs vervullen uiteraard ook

een belangrijke rol in het geheel! Hoe u donateur/vrijwilliger
wordt, ziet u aan het eind van dit verhaal.

Tot slot vertelt Mien over een van haar vreemdste ritten. Vorig
jaar was er een wolhandkrabben-explosie. ln een woonwijk in

Renkum werden deze exotische dieren gesignaleerd. Sinds 100
jaar komen wolhandkrabben in Nederland met name in de

uiterwaarden.voor. ln hun paartijd wandelen zij om onduidelijke
redenen richting bebouwde kom. Door hun afmeting jagen zij

veel schrik aan, dus u bent gewaarschuwd! Dit soort dieren
wordt overigens naar de dierentuin gebracht.

Karin Koppeschaar

wist u trouwens dat de dierenambulance ook door particulieren,
tegen betaling uiteraard, kan worden ingeschakeld voor het
vervoer naar de dierenarts, trimsalon of dierenpension?
ook een vaak terugkerende rit gaat richting het laboratorium
van Ziekenhuis Rijnstate, dit betreft de zogenaamde bloedritten.
Dan wordt er bloed voor onderzoèk weggebracht,voor
dierenartscn trit rlc rcgio



D ONATEUR/VRIJWILLIGER
De stichting Dierenambulance Zuid-West Veluwe is aÍhankelijk van ritgelden en donaties.
De kosten van de ambulance-bus (brandstof, onderhoud, verzekeriÀg) worden betaald
van de ritgelden; de giften en donaties zijn bestemd voor de vaste làsten, zoals com-
municatiekosten (telefoon, mobilofoon), de huur van het pand en gas, water en electra,
terwijl de opbrengst van de collectes voor speciale uitgaven probéren te bewaren.

Met de ritgelden gaat het prima, maar we zouden er graag veel meer donateurs bij willen
hebben. Dit betekent immers een zekerheid van vaste inkomstenl

Ookzoeken wij nog steeds dierenvrienden, die chauffeur-bijrijder bij de Dierenambulance
willen worden. Je moet dan 21 jaar of ouder zijn.
Dus, laat het ook je Íamilie en kennissen weten zodat ze ook onderstaande bon
kunnen invullen en opsturen naar: VAN INGENWEG 71 6971 EN te RENKUM of
direct hun bijdrage over kunnen maken op onderstaande rekeningnummers.

STICHTING HUVOR.
Stichting Huvor is een stichting voor Huisdieren voor ouderen gemeente Renkum eo'

ln Nedeiland houden mensen boven de vijÍenzestig jaar relatieÍ veel huisdieren.

Als de 65 jarige leeftijd is bereikt neemt de zelfredzaamheid van ouderen geleidelijk

aÍ. Dat heóft àuidelijk consequenties voor het zelfstandig wonen en het houden van

huisdieren.
De stichting HUVOR heeft hierbij de volgende doelstelling:
- ouderen-in de gemeente Renkum behulpzaam zijn bij het (be)houden of verkrijgen

van een gezelschaPsdier;
- (he4plaaisen van daarvoor geschikte gezelschapsdieren bij senioren die dat wen-

sen;
- Al hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt oÍ daartoe bevorderlijk

kan zijn, in de ruimste zin des woords'

HUVOR zelzichbelangeloos in voor het zo goed mogelijk oplossen van allerlei dierver-

zorgingsvraagstukken. 
-Onze 

stichting kan hierbij een goede begeleiding bieden. Denk bii-

vooiOàeld aan verhuizing van baas en/of dier oÍ eventueel aÍstand doen van een dier.

HUVOR Kan ook helpen bij het vastleggen van wensen en verplichtingen bij het houden

en behouden van dieren middels:

Ààt mafen van aÍspraken met de zorgverlener die de gedeeltel'rjk, tijdelijk of definitieÍ

ióig ,oor het huisàier op zich neemt, met daarbii de voorwaarden voor de plaatsing;

Het"maren van aÍspraken ten behoeve van de oudere die de toekomst van zijnlhaar

dier veilig wil stellen;
óp.àf"i van richiliinen ten aanzien van de vaststelling welke hond/kat als meest

geschikt wordt beoordeeld bii plaatsing;

Éet beschikbaar stellen van een codicil/wilsbeschikking'

Wilt u meer inÍormatie neemt u dan contact op met: Mevrouw C' Veelenturf-Vocks/
Projectbegeleider 026-48221 03'
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AANMELDINGSKAAHT

o Ja, ik word donateur/jeugddonateur van de Dierenambulance zuid-west Veluwe
en maak euro (min. 9,5017,-) over op:
postgirorekening 5446933 / bankrekening 50.98.06.773

O ik wacht op een acceptgiro
O ik wil een periodieke-overschrijvingskaart
o ik wil vríiwilliger worden en wacht op een telefonische aÍspraak met

de personeelsconsulent

Naam

Adres

Postcode/Plaats

Telefoonnummer

Leeftijd

. liljirl].$;ji;liilifllÍrr,{i{rrlr;il,{rrïi§trili:iilíii:i*lïlji1!!!!
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Motorongeluk

Door een niet nader te noemen heer uit de Noorderlaan is aan
diverse mensen het verhaal verteld van een locale mortorrijder
die een Zeer Ernstig en ook Onaangenaam Aflopend Ongeluk
zou hebben gehad,

Sommige mensen hadden de indruk dat ondergetekende dat
zou zijn en dat een en ander zeer recent gebeurd zou zijn. Hier
kwam ik toevallig achter toen ik Cobi van der Molen tegenkwam
in de Doorwerthse buurtsuper. Heel verbaasd keek ze me aan
vanuit een andere kassarij. Zo verbaasd, dat ik dacht iets
essentieels te hebben vergeten aan te trekken voor ik
boodschappen ging doen. Een korte optische inspectie langs
het lichaam leverde geen verrassingen op. Dus, na het
afrekenen, de voor de hand liggende vraag:
"Zeg Cobi, wattisser? Je kijkt zo verbaasd?"
"Lig jij niet in 't zaikinhoes (ziekenhuis voor niet Groningers) met
allerhande gebroken botten? Volgens ....... was een bekende
motorrijder met een grote motor met koffers en zo verongelukt,
en toen dachten wij aan joul"

Omdat ik echter in blakend gezondheid verkeer, moest het
iemand anders zijn. Bij het aanhoren van de bij de ongelukkige
vastgestelde kwetsuren werd me duidelijk, dat het John van
Mildert (van Carla) moest zijn, die meer dan een jaar geleden
een ongeval heeft gehad. De heer ....." uit de Noorderlaan
heeft een en ander kennelijk zo levendig verteld, dat daardoor
flinke veruuarring ontstond.

Hopelijk heb ik hiermee de zaken weer in de juiste proporties
gezet. Bedankt voor jullie bezorgdheid en John, heel veel
sterkte toegewenst de komende tijd, ik hoorde onlangs dat je
nog niet van de ellende af bent.

Dick Kelderman
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Sinterklaas in Heveadorp

Op 29 november kwam Sint Nicolaas langs bij de Valkenier,
waar de kleintjes van Heveadorp hun schoen hadden mogen
zetten. Richard van Oostenivijk maakte de volgende foto's.



LICHTJESFEEST HEVEADORP 2OO3

Ook dit jaar roept de activiteitencommissie u op om uw huis
weer prachtig te versieren en te verlichten in de donkere dagen
voor kerst. (Ook met kaarsverlichting gooit u hoge ogen naar
een eretitel!!!!)

Op woensdag L7 december wordt er een avondwandeling
georganiseerd langs alle mooi verlichte ple§es van het dorp.
Natuurlijk worden er weer prijzen uitgereikt voor het mooiste
en het origineelste huis. Dit gebeurt door een zeer vakkundige
jury: alle deelnemende lopers!!l

Zullen de bewoners van Middenlaan 39 en Noorderlaan 14 hun
eretitel behouden??? Dat is aan u op 17 december !!

Om 19.00 uur verzamelen we op het Heveaveld en na de
wandeling kunnen we om 19.45 uur nog even gezellig na
praten met warme chocomel en glUhwijn bij de vuurkorven.

Laten we er met elkaar een prachtige decembermaand van
maken!

Tot 17 december.
de activiteitencommissie

De jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie bij de Valkenier vindt in 2004
plaats op 10 januari van 15.00 tot 17.00 uur. Wij hopen op een
oede opkomst. (zie ook de van Diana Mei



Vooraankondiging ALV Bewonersvereniging

De algemene ledenvergadering van de Bewonersvereniging
Heveadorp zal plaatsvinden op maandag 16 februari 2004 in de
Ontmoetingskerk te Doonruerth, aanvang t í9.45 uur.

Het bestuur zorgt ieder jaar voor een thema dat aansluit bij het
wonen in Heveadorp. Heeft u voor de komende vergadering
een idee? Geeft u dat dan uiterlijk 10 januari 2004 (op de
nieuwjaarsborrel) door aan de secretaris,
lngrid van der Maat, Centrumlaan 2, tel. 3336478.

Slachthuis Heveadorp

Onlangs vond ik op een rommelmarkt een drietal foto's van het
slachthuis te Heveadorp (nu Valckeniershof). Bij mijn weten zijn
er niet veel foto's van gepubliceerd. Het slachthuis werd in
1928 gebouwd en in 1929 in gebruik genomen.

Op de foto's ziet u achtereenvolgens:
Het terrein van het slachthuis wordt voorzien van bestrating. De
bebouwing is zo goed als gereed.
Slachthuis is in zijn geheel gereed (let op de mooie auto's links
op de foto). Tot aan de bouw van de Valckeniershof is het qua
aanzicht bijna ongewijzigs gebleven.
Voltallig personeel voor het slachtgebouw in 1929.

Van foto 2 heb ik voor de liefhebbers twee extra exemplaren.
De afmeting van de foto is ca. 19 X 24 cm. Geïnteresseerden
kunnen mij een kaartje sturen. Bij meerdere inzendingen zal
mijn kleinzoon van twee (die kent toch niemand in Heveadorp
en is dus zeer objectief) er een kaartje uittrekken. Er zijn verder
geen kosten aan de foto verbonden.

Ramon Berlauwt, Hartenweg B, 6861 CM Oosterbeek
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Abraham op een kameel

We hebben er een Abraham bij in het dorp. Richard Vacquier
Droop is 50 jaar geworden. Hij werd verrast met een rit op een
echte kameel.

Richard, nog vele jaren in gezondheid toegewenst!

Cobi van der Molen

Van het BPTH
Heveadorp)

(Buurt Preventie Team

ln het vorige Heveaantje trof u een 'groene meldingskaart' aan
die u kunt gebruiken om (verdachte) zaken te melden aan ons
of de politie.

Op werkdagen kunt u zich rechtstreeks tot uw gebiedsagent,
Anne Hoogkamp, op het bureau Doonrverth wenden, ook kunt u
bij ons terecht.

De 'registratiekoffer' is nog steeds gratis te lenen via Sybe
Meijer (3334380), hiermee kunt u uw kostbare en niet-kostbare
spullen eenvoudig merken, zodat ze voor een mogelijke dief
minder interessant zijn en anders de herkomst eenvoudig te
herleiden valt.

Mobiele perikelen
ln de eerste plaats wil ik iedereen bedanken voor de reacties
die ik heb ontvangen naar aanleiding van de ontvangst-
problemen in ons dorp.

De gebeurtenissen tot nu toe:
Snel na het verschijnen van het artikel in de Ge/derlanderwerd
ik gebeld door Vodafone, hier was iemand die graag ons
probleem ter harte wilde nemen en met ons in gesprek wilde.
Vodafone wil er wat aan doen, in eerste instantie wil men dit in
samenwerking doen met alle andere aanbieders. Vodafone zal
de mast plaatsen. Maar voordat men wat kan doen zijn een
locatie en de nodige vergunningen nodig, en niet te vergeten
inspraakrondes voor de inwoners.

Wat betreft de locatie, er zijn een aantal mogelijkheden aan de
rand van het dorp, de eerder genoemde Westerbouwing blijkt
niet geschikt. U zult dan ook begrijpen dat in een later stadium
ook aan de inwoners van ons dorp toestemming gevraagd zal
worden met betrekking tot de mogelijke locatie en plaatsing van



een mast (dit is wettelijk verplicht). Uiteraard is ook de
gemeente een belangrijke spil in dit verhaal, hier moet de
vergunning vandaan komen.

Al met al zal het niet op korte termijn opgelost zijn, we moeten
eerder denken aan een periode van een half jaar of mogelijk
langer. Maar het probleem is nu bekend bij de mobiele telefoon-
aanbieders en bij de gemeente, dus laten we maar hopen op
een snelle oplossing voor Heveadorp.
We houden u op de hoogte.

Namens het BPTH,
Sybe Meijer

Wíj nko peri 1 Henri Bloern

Fttr"bà

Amsterdomseweg I?6, 6814 GJ Arnhem
Tel.: 026 - 4455220 Fax:026 - 44D5OB5

E-moi I : ornhem@henríbloem.nl

Voor kwoliteitswijnen vonof € 3,50.
Parkeergelegenheid voor de deur, maqr:

in Heveadorp bezorgen wil grotís bíj u thuis.

Van de redactie

Enkele maanden geleden las ik in het dorpskrantje bij mijn
ouders een verhaal over een redactievergadering dat mij erg
bekend voorkwam. Standaard moest steeds geconstateerd
worden dat er weinig of geen bijdragen uit het dorp
binnenkwamen tenzij op uitdrukkelijk verzoek en al dan niet
(maar meestal wel) met zachte dwang, dat deadlines* voor de
meesten een vaag begrip zijn en en dat de redactie zich tijdens
de vergadering weer eens gedwongen zag de invulling van het
krantje onderling te verdelen.

Bij het Heveaantje is het niet anders en waarschijnlijk ook nooit
anders geweest. De redactie is in het afgelopen jaar echter wel
drie van haar leden kwijtgeraakt, door verhuizing (Wilma van
Bruggen) of gewoon een te druk bestaan (Peter Boltze,
Marianne van Woerkom). ln alle gevallen is dit begrijpelijk maar
te betreuren, niet in de laatste plaats omdat de inhoud nu over
nog minder actief betrokkenen dient te worden verdeeld.

Wij willen graag dat ons dorpskrantje blijft bestaan en daar ook
best wat energie insteken. Betrokkenheid uit het dorp in de
vorm van bijdragen is en blijft echter uitermate welkom, vandaar
dat ik toch maar weer een bedelpoging waag. Wellicht heeft u
tijdens de kerstperiode tijd en inspiratie, wilt u iets aan het dorp
meedelen of vragen, bent u nieuw (maar niet bij ons bekend) en
wilt u zich voorstellen, hebt u artikelen te koop of diensten in de
aanbieding, kortom, meldt het ons. U kunt e-mailen (ook foto's
in JPG bestand) of gewoon oudenrvets iets door de brievenbus
gooien, diskettes krijgt u natuurlijk terug.

Met bij voorbaat, namens de redactie, hartelijk dank,
Anneke Leenhouts

P.S. de lerm deadline komt uit de Amerikaanse burgeroorlog en
een nadere uitleg hiervan past niet echt bij Kerst. Bij blijvend
gebrek aan kopij sluit ik een uiteenzetting later echter niet uit.



K.A.I\T
C
C
o
T,J

I{
T
A
N
T
S

Wij verzorgen lour brdri.jrrn:

- FinlnciËle atlntinistnrlicr: B.{irncnJr,Írn(lernrnxrr Lrijgen
- Salarisildnti,listÍiltir\: hij rrns J^-r:lonlijLr crrrr
- Tussenti.iilst jrrlirrnirtic: htgr'ltiLiittl hrl dc stlrl

- .laalrekeningen: r en hun rrnritrrcnlinlt

- Alle r oorknlrcndc llrc;rlc
aangiÍien

Dit alles tegen \'àn tr \ ()rrn n)rt u dfgesproken \,astc
Àl-1,-lN (arieyen.

Pa rticulicren:

Ottli vrxrr u verz()rgcn wij rangllien inkontsten-
helarlinr en \,Èrnlolensbrltstin!.

Cardanuslaan 40, 6865 HK DOOR\VERTH
Tel.: (01ó) 339 03 09 Fax: (026) 339 0l 29
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Snel je rijbewijs!

dan naar:

Autorijschool

TON VISSER

ScheL/erlaan l2
I{eveadorp

Tel" 026 - 3341685

* gratis proeflesl!
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