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Beste Heveanen,

Het eerste nummer van
dit nieuwe jaar moet
helaas ook berichten
over minder aangename
gebeurtenissen. Mede-
Heveanen zijn gecon-
fronteerd met ernstig
vandalisme. De redactie
wenst hen veel sterkte
toe.
Verder vindt u in dit
nummer de jaarkalender
van de Activiteiten-
commissie en plannen
van de Groenclub,
oproepen op allerlei
gebied voor vrUwilligers

- u had vast wel goede
voornemens met het
nieuwe jaar - en natuur-
Iijk de vaste rubrieken.

ln het volgende nummer
hopen we wat meer
foto's te plaatsen. Kopij
hiervoor zien wij graag
voor 15 mei aange-
leverd.

namens de redactie,
Anneke Leenhouts

Hubo Willemsen
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Nieuws van Jaap

2004 nu al weer twee maanden oud heeft ons toch wat te melden.
Gehoord dat de nieuwjaarsreceptie erg gezellig was en ook veel
Heveanen heeft mogen begroeten. Jammer dat ik er niet was, maar
dat kan gebeuren. Wel was ik op de jaarvergadering in februari die
volgens mij ook niet over belangstelling had te klagen. Hoewel het
bestuur geen buitengewone activiteit had georganiseerd, was het
toch na tienen voordat de vergadering was afgelopen. Na de
gebruikelijke items zoals notulen, jaarovezicht van de secretaris en
penningmeester (die daar, hoewel nog niet zo lang in functie,
deskundige toelichting op gafl kwam nog eens de GSM-mast aan de
orde. Hoewel ik op de vergadering die geheel gewijd was aan dat
onderwerp niet aanwezig kon zijn, kreeg ik sterk de indruk dat de
hele discussie nog eens dunnetjes werd over gedaan. Persoonlijk
begrijp ik niet dat mensen nog steeds angst hebben voor de straling
die deze masten zouden verspreiden. Zolang radio- en televisie
signalen worden uitgezonden wordt de hele atmosfeer waarin wij
wonen doorkruist met elektromagnetische golven. Pas toen gebruik
werd gemaakt van mobieltjes zouden mensen daar iets van over
kunnen houden. Nou is dat nog nooit voorgekomen en door TNO
bevestigd dat dat ook niet kan. Maar ja, vroeger zag ik's avonds in
het bos achter elke dikke boom ook wel eens een boeman die er
nooit was,

Op de jaarvergadering kwam dhr v.d.Kelk binnen met een minder
leuk verhaal. Dat zal elders in het Heveaantje gepubliceerd worden
hoop ik. Het moet 's nachts gebeurd zijn dat een aantal jonge
Heveanen (na de laatste bus uit Arnhem?) de bult af kwamen
zakken en meenden de nodige vernielingen aan te moeten richten.
Eén ding begrijp ik niet, dat ouders toelaten dat hun dochter2oon dit
soort dingen doet. Opvoeden is toch een zaak van ouders of niet?
Of voelen we ons anno 2004 daar niet meer verantwoordelijk voor?

Zondagmiddag 15 februari brachten wij, op uitnodiging van de
Groenclub, een bezoek aan het watermuseum in Arnhem. Bij nadere
informatie bleek dat zichzo'n 40 Heveanen had opgegeven voor dit
bezoek. Dat was zeker de moeite waard. Een pluim op de hoed van
de organisatie! ln de paar uur die we doorbrachten in het museum

bleek er zo veel informatie voorhanden te zijn dat wij ons voornamen
om binnenkort (wellicht met één of meer van onze kleinkinderen)
nog eens op bezoek te gaan en er dan wat meer tijd voor uit te
trekken. Het is zeer leerzaam en informatief wat daar allemaal kan
worden bezien en gedaan. Een echte aanrader voor hen die daar
nog niet zijn geweest.

ln het laatste Heveaantje stelde ik de vraag of de kruising Midden-
laan/Oude Oosterbeekseweg nu wel of niet een gelijkwaardige
kruising was. De vraag was of verkeer afkomstig uit Dooruverth nu
wel of niet voorrang zou moeten verlenen aan verkeer ult de
Middenlaan. Na afloop van de jaarvergadering kreeg ik bezoek van
een echte politieman, die mij vertelde dat het hier een uitrit-
constructie betreft zodat ik voorrang moet verlenen aan verkeer dat
de bult af komt racen. (U begrijpt inmiddels met welke intentie ik
destijds de vraag stelde). Niet overtuigd van zijn verhaal (ik ben
soms nogal eigenwijs), ben ik met hem meegegaan om de situatie
ter plekke te bekijken. Het blijkt dat de uitritconstructie wordt bepaald
door het feit dat de drempel is voorzien van stoeptegels en dus een
voortzetting is van het aanliggend trottoir. Dus Heveanen: wanneer
je middels een drempel het 30 kilometergebied verlaat, dan dien je
voorrang te verlenen aan al het kruisend verkeer, ongeacht of dat
nou van rechts of van links komt. Waarvan acte.

Er ligt nog een laagje sneeuw in de tuin maar de krokusjes en
sneeuwklokjes (en niet te vergeten de kerstroos) staan al volop in
bloei. Tijdens de warme dagen in begin februari heb ik de rozen
gesnoeid omdat die al uit begonnen te lopen. lk hoop dat ze zich van
de koudegolf die nu over ons heen komt niets aantrekken en dat we
in de lente en de daarop volgende zomer weer volop kunnen
genieten van alles wat groeit en bloeit. Strak zal de groenclub
ongetwijfeld weer een opruim en schoonmaak actíe organiseren en
daarna zullen we weer kunnen constateren dat we in een prachtige
omgeving wonen. lk reken er op dat alle Heveanen er aan mee
zullen werken om ons mooie dorp leefbaar te houden zodat we daar
elke dag in 2OO4 van kunnen blijven genieten. lk wens alle
Heveanen een groen voorjaar en bloemrijke zomer toe.

Jaap Bunschoten



GROTE TELEURSTELLING IN VEILIG.WONEN.
GEVOEL TE HEVEADORP

Beste mede-Heveanen,

Als één van de "oudere" inwoners van Heveadorp (later Doorwerth
genaamd en nu weer door de trotse inwoners "Heveadorp"
genoemd) wil ik jullie graag van het volgende op de hoogte stellen.
Zelf ben ik in 1968 met mijn ouders vanuit het westen van Nederland
in Heveadorp komen wonen. Naderhand heb ik een grote periode in
mijn leven in Amsterdam gewoond, natuurlijk wel regelmatig mijn
moeder in Heveadorp bezoekend. Na haar overlijden, zo'n tien jaar
geleden, heb ik mij, na enkele jaren nog half in Amsterdam gewoond
te hebben, permanent in Heveadorp gevestigd. Dit om meerdere
redenen, éen daarvan was dat mijn ouderlijk huis, "Het Huis Post en
Enk" op de Middenlaan 56, natuurlijk een uniek plekje in Nederland
vertegenwoordigt waar men veilig en rustig zonder de criminele
dreigingen etc. van de grote stad kan vertoeven.

Vooral dit laatste moet jullie als Heveanen met een zeer groot
gemeenschapsgevoel en wil om er samen een prettig, leefbaar dorp
met grote saamhorigheid met alles wat daarbij komt kijken, van te
maken, zeer aanspreken-

Echter juist op dit terrein ben ik zeer teleurgesteld in de nacht van
vrijdag 13 op zaterdag 14 februari jl., de nacht voor Valentijnsdag.
Toen ik nl. om B uur 's morgens beneden kwam - na een korte
nachtrust nog van plan zijnde "even terug" te gaan- schrok ik wel
zeer toen de 10O-jaar oude met antieke tegels belegde gangvloer
geheel blank stond en ik een doorweekte krant op een al even
doorweekte deurmat zag liggen met op de achtergrond een
kletterende waterstraal.

Nou kan ik mij vooistellen dat dit alles nog wel grappig overkomt,
echter niet als ik vertel dat het hierbij niet bleef. Bij buitenkomst zag
ik namelijk dat één van mljn twee vijvers namelijk bijna droog stond
aangezien men terwijl wij sliepen er een groot stuk albast wat in de
tuin lag in gegooid had, een ultravioletlamp met bijbehorende
slangen had vernield, waardoor het gefilterde water niet terug in de

vijver kwam, maar regelrecht de tuin in liep, waardoor de twee zich
daarin bevindende pompen helemaal droog liepen en de vissen er
ook niet best aan toe waren. Alsof het tuig dat dit op zijn geweten
heeft dit nog niet genoeg vond, werd op haast professionele wijze
(mij is nog steeds niet duidelijk hoe men de weg zo goed wist) ook
het filtersysteem van mijn Koi-vijver afgesloten zodat ook die pomp
droog liep en mijn vissen dus helemaal
zuurstof meer kregen. Juridisch gezien is

geen vers
hier dus

water plus
sprake van

dierenmishandeling.

Naast nog wat vernielingen, waarbij ook nog wat bewijsmateriaal is
blijven liggen, heeft voornoemd tuig ook nog eens de voor het
bijvullen van de vijver bedoelde tuinslang om het huis heen geleid en
door de brievenbus gestoken en de kraan vol open gedraaid.
Hopelijk is dit een goede waarschuwing voor iedereen die denkt dat
hij een simpele tuinslang wel kan laten liggen of op zo'n mooi
oprolrekje buiten kan laten hangen. Misschien kan dat elders, in
Heveadorp gaat dat niet meer.

Vervolgens hebben mijn vriendin en ik bijna de hele Valentijnsdag
besteed aan opruimen, politiebezoek, verzekering bellen etc...
Volgens de politieman, die alles genotuleerd heeft, hebben wij hier
te maken met jeugdige Heveadorp-bewoners (Heveanen is een te
mooi woord) die, na zich in Arnhem volgezopen te hebben, om de
nacht nog een climaxje te laten hebben, dit soort dingen doen.

Zoals gezegd, ik ben zeer teleurgesteld in het feit dat dit soort types
zich ook in Heveadorp bevinden en ik hoop dat de ouders van hen
die misschien na dit te lezen wel een vermoeden hebben dat hun
zoonlief er iets mee te maken heeft, dit eens verder onderzoeken.

Onno Kelk



Van het BPTH Buurt Preventie Team Heveadorp

Snelheidsmeting:
De afgelopen periode hebben we kunnen constateren dat er ter
hoogte van het Heveaveld een registratiebord voor snelheden heeft
gehangen. De eerste metingen zijn verricht, er Ís besloten dat er een
tweede meting komt, dus zien wij het bord binnenkort weer terug in

Van het HOH Huurders Overleg Heveadorp

Het HOH heeft bericht gekregen van Vivare dat dit jaar het groot
onderhoud aan zowel de rietenkap woningen als aan de nieuwbouw
woningen zal worden gepleegd.
Wat houdt dat in:

- Grote schilderbeurt met daarbij de eventuele reparaties

U ontvangt vooraf bericht van Vivare waarin een en ander wordt
aangemeld.

Namens het HOH,
Sybe Meijer

Heveadorp. Als deze periode achter de rug is zal ik worden - Het plaatsen van inbraakwerend hang- en sluitwerk
geïnformeerd over de uitkomsten en ik hoop daarover in het i Deze onderhoudsbeurl kan mogelijk nog verder uitgebreid worden
volgende Heveaantje iets te kunnen melden.

Tot slot hierover, denk aan uw snelheid in ons dorp, ook op de
Beeklaan is dit 30 km.

Vandali sme / Ve rnieli nge n :
ln februari was het weer eens raak in ons dorp, rond Valentijnsdag
konden vandalen niet van andermans spullen afblijven en richten
daar tevens vernielingen aan. (een schrijven hierover van de
getroffen bewoner ziet u hierboven) ln deze zelfde nacht moest ook
de ruit van het bushokje het weer ontgelden, mogelijk dat dit
dezelfde daders zijn geweest, één ding is zeker, dit kan niet en moet
gestopt worden!

Mocht u iets gezien of gehoord hebben, dan horen wij (het BPTH of
de politie) dit graag en dit kan ook anoniem, indien er angst bestaat
voor represailles. Wij denken dat we dit soort buitensporig gedrag
alleen tegen kunnen gaan door samen op te treden. Dus indien u
iets registreert wat niet door de beugel kan, geef het dan door -
kenteken - bromfietsplaatje of persoonsbeschrijving, hiermee kan de
politie al heelveel.

Namens het BPTH,
Sybe Meijer

i met CV onderhoud en dergelijke.

Amsïerdomseweg 126,68L4 GJ Arnhem
Tel.: 026 - 4455220 Fax: 0?6 - 4455085

E-moí I : ornhem@henribloen.nl

Voor kwoliteitswijnen vonof € 3,50.

Parkeergelegenheid voor de deur, moor:

in Heveodorpbezorgen wij grotis bij u thuis.

Wijnkoperíj Henri BIo em
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Bewonersvereniging naar de 21"t" eeuw

Aljaren werd er over gesproken, het moest nu toch eens gebeuren.
Alles werd nog steeds op papier bijgehouden met hier en daar wat
digítale informatie. Het was niet meer van deze tijd, maar het
functioneerde. En toch..-toch moest het nu maar eens anders,
moderner.

Mocht u zich nu afuragen: waar heeft ze het over? Over de
bewonersvereniging van Heveadorp. Al jaren een goed
functionerende vereniging met een groot aantal leden. Al die jaren
werd alle informatie keurig met de hand bijgehouden. Verhuizingen,
geboortes, alles wat via officiële of officieuze manier zijn weg vond
naar de vereniging werd op papier gezet en bijgehouden. Kon dat nu
niet handiger?

Er waren nu toch PC's en dan kun je met een druk op de knop... u

kent het wel. Er moest iets gevonden worden, maar wat? Systemen
te over, soms makkelijk, soms gecompliceerd, soms gratis dan weer
heel duur. Op vele vergaderingen werden voorstellen gedaan en
uiteindelijk kwam Richard (mijn echtgenoot), die in het bestuur zit,
thuis met: "zeg jtj bent toch handig met dat database programma,
kun jij niet iets maken?" Eh..", ja ik ken het programma, ik heb zelfs
nog cursus gehad, er veel mee gewerkt, maar een heel nieuwe
database opzetten, dat is even andere koek. Afijn, de uitdaging werd
aangenomen en dus ben ik de boeken maar weer eens ingedoken.
De eerste insteek was vooral: hoe is de basis? Daar waren we in
samenspraak met enkele bestuursleden snel uit. Het is een
bewonersvereniging van Heveadorp. Mensen komen en gaan maar
de adressen blijven altijd hetzelfde.

Aldus werden de adressen van Heveadorp een "vaste waarde" waar
mensen al naar gelang aan gekoppeld kunnen worden. Zo gezegd,
zo gedaan! Maar waarom wil het dan niet zoals ik wil? Alles volgens
plan gemaakt en toch zie ik geen adres, of iedereen woont ineens
op hetzelfde adres, of.....
Vele avonden van hoofdbrekers en diep zuchten gingen voorbij tot
het op een dag zomaar ineens werkte. Hoe had ik dit gedaan? Niet
meer over nadenken en vooral meteen opslaan! De volgende klus

kon beginnen, alle adressen hadden we inmiddels uit een oud
bestand kunnen importeren. Dat was nog eenvoudig en snel te
doen. Maar iedere persoon moest ook worden ingevoerd en
gekoppeld aan een adres: met de hand!

Dit werd een klus waar mijn echtgenoot zich vol enthousiasme op
stortte, dit varkentje werd wel even gewassen. Vele, vele uren typen
later werd het biggetje al een flink varken, het was toch wel veel
werk. Tussen twee- en driehonderd uur zitten er in totaal (bouwen
en inkloppen) wel in. Doorbijten dan maar, 627 personen die lid of
donateur zijn invoeren: voorletters, naam, telefoonnummer, lid van
een commissie, is het een lid of een gezinslid of toch een donateur.
Het zijn er nog maar 100, nog maar 40, nog maar.....het is af! En
natuurlijk wordt er nog steeds aan gebouwd en verbeterd maar de
basis is er: De bewonersvereniging Heveadorp is digitaal!

Marnie van Oosteruvijk
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Dit alles tegen yfln te \,ortn mtt u afgesproken yasÍe
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Parliculieren:

Ook voor u verzorgen w'ij «angil'ten inkonrsten-
belesling en vernrogensbelasling.

Cardanuslaan 40, 6865 HK DOOR\ryERTH
Tel.: (026) 339 03 09 Fax: (026) 339 01 29



Schaatsen

Zoals elk jaar organiseerde de Activiteitencommissie een bezoek
aan de kunstijsbaan in Nijmegen. Op 22 februari werden door jong
en oud weer de ijzers ondergebonden en ook de frietjes smaakten
weer uitstekend. De digitale camera van de redactie legde een en
ander vast.



L,S.

't ls weer tijd om iets op
papier te zetten voor
't Heveaantje.
Wat heb ik de afgelopen
jaren zoal geschreven?
Een stukje over m'n
toendertijd net
aa ngeschafte Tupperware-
brommert, iets over de
"vroedvrouw op de Harley",
reclame voor Hevea-
voorjaars-ritten, Bijzondere
Oude Streekverhalen en
stukken uit de Heveaanse
geschiedenis, o.a. over de
Zalmen. Ook een stukje over
de Kunstroute en een deel
Doorwerthse gesch ieden is
ontbraken niet. Dat alles af
en toe voorzien van een
eenvoudige illustratie,
ja, wat niet?

lntussen woon ik niet meer in - en heb weinig contact met -
Heveanen en het dorp. U voelt 'em al aankomen: ik stop met
stukjesschrijven voor dit illustere blad. Dank aan ieder die mij
van informatie, anecdotes of welgemeende kritiek voorzag.
Dank ook aan mijn collega redactieleden. de voorbereidende
vergaderingen waren leerzaam, in alle gevallen op zijn minst
amusant en prettig chaotisch. Rest mij nog u allen het beste
toe te wensen en te eindigen zoals ik begon: L.S.

Dick Kelderman

t2

Gladheid

Net voor de Kerst was het weer zover!
Dus wij de gemeente bellen, er zouden immers bakken met zout op
bepaalde punten in het dorp gezet worden.
Zo was ons beloofd toch, als antwoord op ons bellen werd er gezegd
dat alles op een misverstand berustte, ook alles wat in de krant
stond was verzonnen.
WE moesten zelf zout kopen bij TERBERG werd ons gezegd.
Ook op de Veentjesburg haalden we bakzeil.
We vinden het niet erg zout te kopen voor trottoir en paden.
Maar de Wilhemilaan is toch voor rekening van de gemeente.
Onze straat is met sneeuw en ijzel spekglad.
Er wonen hier oude mensen die naar de bushalte moeten en heel
veel moeite moeten doen om er heelhuids te komen.
Ook bij het parkeren van de auto is een hele toer om schadevrij
tussen de andere auto's te komen.
De Wilhelmilaan loopt namelijk niet alleen schuin naar beneden
maar ook in de breedte schuin.

Hopelijk wordt hier gauw wat aan gedaan!

Riet en Peter Lam

ln dit nummer ontbreken (helaas) de zo vertrouwde historische
foto's. De redactie is op zoek naar Heveanen die bereid zijn de rest
van het dorp mee te laten genieten van hun foto's van dorp en
fabriek in vroeger jaren. Wij springen voorzichtig met uw materiaal
om en u krijgt alles natuurlijk snel terug.



Beste Heveanen,

Velen van u hebben reeds kennis met mij gemaakt tijdens de
buurtwandelingen en avonden die de laatste jaren in het kader van
het wijk- (ik zeg liever dorps)gerichte werken zrjn gehouden.
Recentelijk mocht ik gespreksleider zijn op de informatieavond
inzake de eventuele plaatsing van een GSM-mast in Heveadorp.
Velen van u zagen mij daar als "de gemeente". Nu klopt het dat ik in
dienst ben bij de gemeente Renkum. Mijn functie heeft tegenwoordig
de naam "dorpsmanager" (voorheen wijkcoördinator). ln die
hoedanigheid werk ik voornamelijk voor de burgers in Heveadorp,
Wolfheze, Dooruverth en Oosterbeek. lk doe dit werk al vanaf juni
1997, waarvan de laatste 2 jaren zelfs in alle 6 dorpen. Gelukkig is
er sinds 1 januari weer een collega voor Renkum en Heelsum in de
persoon van Michel Rodink.

lk probeer de verbindende
schakel te zijn tussen u, de
gemeente en haar ambtenaren,
de politie, welzijnsorganisatie de
Bries en ook woningbouw-
corporatie Vivare. Geen
eenzijdige verbinding van de
burgers naar gemeente en
instellingen, maar ook anders-
om. Bevorderen en coördineren
van deze samenwerking. Ook
het bewaken van de voortgang
van gemaakte afspraken en
bewoners betrekken bij
veranderingen in hun dorp
behoort tot mijn taak.

De kern van dit werken ligt hem in het samen doen. Samen met
burgers werken aan een leefbare buurt! Dit wordt ook wel eens
vraaggericht werken genoemd. Maar wel in de zin van U vraagt, dus

U draait ook mee. Graag nodig ik u uit om mee te doen aan de
jaarlijkse actiedag "Samen naar een leefbare buurt" op zaterdag 24
april a.s. Vorig jaar heeft een groepje bewoners op deze dag twee
jeu de boules-banen aangelegd. Een prima initiatief! U kunt
natuurlijk ook iets anders willen oppakken. Als u samen met u buren
of straatgenoten maar me doet" Op deze dag kan er altijd iets extra's
omdat je dingen samen doet, Ook de straatspeeldag op 9 juni is zo'n
dag om samen iets voor de kinderen te organiseren" Meer informatie
Ieest u in het boekje dorpsplannen 2004. Hebt u dit nog niet in uw
bezit, dan kunt u dit verkrijgen bij de informatiebalie of de bibliotheek
in Doorwerth.

U kunt mij bereiken via telefoonnummer 026-3348554 of per e-mail:
o.van.maanen@renkum.nl. Deze gegevens staan ook in de folder
"dorpsplatform" die vorig jaar huis aan huis is bezorgd. We zien
elkaar in Heveadorp.

Gert van Maanen

Beste mensen,

De afgelopen jaren heb ik tijdens mijn wandelingen in de
prachtige natuur rondom ons dorp heel veel foto's gemaakt.
Het is mijn bedoeling om vanuit deze honderden foto's een
vier-jaargetijdenboek te maken.

Op dit moment hangt een kleine selectie hiervan in thee-
schenkerij 'de Zalmen' bij Kasteel Doorwerth. Deze kleine
expositie wil u mee laten genieten van de ons allen zo
vertrouwde omgeving in de vier verschillende seizoenen.

Theeschenkerij 'de Zalmen' is geopend:
op zaterdag 13.00 - 17.00 uur
op zondag 12.00 - 17.00 uur
De expositie loopt tot 1 aprll2004.

Christina Antonides
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VOORJAAR VOG ELZANGEXC URSI ES

Het voorjaar staat voor de deur en daarmee laten ook de vogels
spoedig hun bonte verzameling aan zanggeluid in onze bossen
klinken. Een aanschouwend spektakel van een kakofonie aan
geluiden, die niet eenvoudig uit elkaar te houden zijn. En niet te
vergeten sommige vogels hebben meerdere deuntjes op hun
repertoire staan en kunnen met hun imitaties van andere vogels ons
in venruarring brengen.

De vogels worden niet voor niets actief. Sommige zijn net weer terug
van hun winterverblijf in het zuiden van Europa.Met hun gevarieerde
gezang kondigen ze ons de lente aan. Kort daarop gaan ze broeden"
De Groenclub zou het leuk vinden om voor geïnteresseerden
mensen die meer over vogels en hun geluiden willen weten een
minicursus van zes ochtenden te organiseren. Al wandelend om
Heveadorp leren we vogels op met name hun gezang herkennen.
We gaan ons niet alleen in de bossen begeven, maar zullen ook de
weide en water vogels langs de rijn gaan verkennen.

Vogels en hun fraaie gezang fascineren mij al jaren en het
herkennen ervan is een boeiende rustgevende hobby- Samen met
Bart Jansen, een andere vogelkenner uit ons dorp, gaan wij deze
ochtenden gidsen.

Zin om mee te gaan? Noteer dan de volgende ochtenden in de
agenda. De start is om 's morgens 7 uur en duurt tot circa tot 8.30
uur.

Zaterdag 20 maart, 27 maarl,3 april,10 april,17 april,24 april.

Voor deelname graag aanmelden bij:

Groenclub
Mark van Buuren
Tel. 3336806
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Bewonersveren ig ing Heveadorp

Van de penningmeester

Contributie
ln maart ontvangen de leden van de bewonersvereniging een brief
met informatie over de contributiebetaling in 2004. In de afgelopen
jaren werd de contributie meestal voor twee jaren tegelijk geïnd. Dit
leidde wel eens tot misverstanden omtrent het bedrag van de
contributie en de vraag of al dan niet reeds betaald was. Ook leidde
dit tot onevenwichtigheden in de jaarlijkse begroting. Daarom is in de
algemene ledenvergadering van 16 februari jl. besloten de inning
van de contributie voortaan jaarlijks te laten plaats vinden. Tevens is
in de ledenvergadering besloten de contributiebedragen niet te
wijzigen ten opzichte van voorgaande jaren. Het bestuur van de
bewonersvereniging is er trots op dat al vele jaren achtereen het
contributiebedrag niet verhoogd is. Bij de invoering van de euro is
het bedrag zelfs naar beneden afgerond.

Dit houdt in dat de contributiebedragen er als volgt uit zien.
Gewone leden minimaal € 6,50 per jaar
Gezinsleden
Donateurs

minimaal € 2,50 per jaar
minimaal € 2,50 per jaar

Kinderen tot 18 jaar behoeven geen contributie te betalen. Het
lidmaatschap van één of beide ouders geeft recht op deelname aan
de activiteiten van de vereniging.

Lidmaatschap
Heveadorp telt ongeveer 320 woningen en enkele woonboten. Op
zo'n 265 adressen wonen leden van de vereniging. Dit wil zeggen
dat ongeveer 79 o/o yàtl de bewoners van Heveadorp lid is van de
bewonersvereniging. Daarnaast ziln enkele bewoners en ex-
bewoners donateur.

ln het afgelopen laar zijn er nogal wat nieuwe bewoners in
Heveadorp komen wonen. Niet iedere nieuwe bewoner weet hoe hij
of zrl zich kan aanmelden voor het lidmaatschap. Dit kan als volgt.
Aanmelden, liefst schriftelijk, bij een van de leden van het dagelijks
bestuur:

2t



Beeklaan 19,
Centrumlaan 2,

Sybe Meijer, voorzitter
lngrid van der Maat,
secretaris

lr. Munterlaan 19, Martijn Oomkes,
penningmeester

Voor de aanmelding zijn de volgende gegevens nodig:
Adres, namen van alle bewoners inclusief de namen en
geboortedata van de kinderen, telefoonnummer. Eventueel ook:
gewenst gezinslidmaatschap, e-mailadres, interesse voor bepaalde
activiteiten.

Contributiebetalingen kunnen worden overgemaakt naar één van de
volgende bankrekeningnummers ten name van de Bewoners-
vereniging Heveadorp.
Postbank: 283344 ot
Vermeld u altijd uw
"mededelingen".

Martijn Oomkes,
penningmeester

TE KOOP

lk heb onlangs een aantal
Heveabordjes op de kop getikt,
De bordjes zijn van blik en
de afmetingen zijn 10 x 15 cm.
Reproduktie van de posters
uit de 50-60er jaren.
De prijs is 4,50 euro en
OP = OP.
Te bevragen bij
Ramon Berlauwt, tel. 026-3342031

tel. 333 4380
tel. 333 6478

tel.339 2782

Rabobank: 3550"26.341
adres (straatnaam en huisnummer) onder
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Nieuw in lleveadorp

Praktijk voor analytische therapie en groepswerk
In mijn praktijk aan huis werk ik vanuit de analytische psychologie van de
Zwitserse psychiater Prof. C.G.Jung (l 875-1961 ).
'Slechts wat iemand werkel!k is heeft genezende kracht'C.G.Jung.

Individuele therapie
De therapie is erop gericht, dat men meer van het leven maakt en dat men
de kwaliteiten die men heeft vollediger kan ontplooien.
Tijdens het therapieproces leerjejezelfkennen in gedrag en patronen en
krijg je dieper inzicht in de achtergrond van je klachten.
Een probleem, depressie of lichamelijke klacht kan je iets te zeggen
hebben: hebje bepaalde dingen niet voldoende verwerkt ofbenje teveel
afgeweken van je eigenheid?

Partner-relatietherapie.
oorzaak van de meeste relatieproblemen is het blijven vasthouden aan oude
gedragspatronen en regels. Daamaast laat vaak de communicatie tussen
partners te wensen over.
Ook is het nodig om door middel van groeiend zelfinzicht aan je eigen
onlplooiing Le werken.

Mijn achtergrond
In 1987 volgde ik een Kribler-Ross opleiding voor hulp bij rouwverwerking
en stervensbegeleiding. Ik begeleidde mensen met verlieservaringen,
terminale patiënten en aidspatiënten.
In 1998 studeerde ik af aan het Jungiaans opleidingsinstituut te Nijmegen
en sindsdien ben ik als analytisch therapeut werkzaam in de maatschap
Symbolon te Oss.
ln 1999 publiceerde ik mijn eerste boek: Doodgaan maar niet sterven.In
2003 volgde 'Bevrijding'. Daarnaast schrijf ik voor het tiidschrift prana.

Bel gerust voor meer infbrmatie (ook's avonds of in het weekend )
Christina Moormann, Ir.Munterlaan 19, tel: 3392182
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Weverslraat 13
6862 DJ Oosterbeek
Telefoon 026 - 333 35 35

Herenstraat 25
3911 JB Rhenen
Telefoon 0317 - 61 64 02

VERSLAG BEZOEK WATERMUSEUM

Arnhem is een fraai water/natuur museum rijker en daar wirde de
groenclub natuurlijk meer van weten. Op onze uitnodiging gingen
maar liefst 60 mensen mee. En zo vertrokken we op Zondag 15
februari ieder op zijn eigen wijze naar de Zypendaalse weg. Het
museum is nog niet officieel geopend, maar daar was weinig van te
merken. Alle demonstraties functioneerden prima. De jeugd
vermaakte zich goed met het bedienen van de knoppen bij diverse
knap in elkaar gezette panelen. De uitleg erbij is heel educatief. op
allenvijze wordt ons duidelijk gemaakt dat we zuiniger moeten
omgaan met water. Treffende voorbeelden over hoe wij in ons
huishoudelijk leventje water verspillen en verbruiken zet je tot
nadenken.

Het ontstaan van water en regen en de invloed van
klimaatsveranderingen op de stijging van de waterspiegel werd goed
uit de doeken gedaan.

Er is een leuke film te zien over diverse levensvormen van mensen
op de wereld ver van ons vandaan. Na dit alles ging de versnapering
aangeboden door de groenclub in de fraai gelegen brasserie er
prima in. Kortom we zien terug op een leerzame en gezellige
middag.

de Groenclub

6oed thuis gezocht voor: vier forse wondelende tokken
(co. 7 cm. long). 6rotís of te holen bij
Doniël von Buuren, tel. 3336806



Met kinderen de natuur in

Het IVN is een natuur- en milieuvereniging, die graag samen met
mensen de natuur in gaat. Er zin allerlei activiteiten, b.v.
wandelingen, excursies en werkochtenden, zoals in de heemtuin de
Zomp. Ook gaan we met kinderen op pad; in de regio Wageningen
hebben we sinds enige tijd een kinderwerkgroep, die tweemaal per
jaar een activiteit organiseert.
Graag zouden we ook zo'n werkgroep in de gemeente Renkum
opstarten, maar het ontbreekt ons aan vrijwilligers, die ons daarbíj
willen helpen.
Een uitgebreide kennis van de natuur is niet noodzakelijk: voor elke
activiteit wordt alles doorgesproken en zo vindt er een uitwisseling
van kennis plaats.
Misschien heeft u zin om ons te helpen? lnformatie bij:
Floor Norel
Pomona 546, 670BCV Wageningen
tel. 0317 - 417778
e-mail: floor .norel@12move.nl
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zuiver uit jezelf SIM^AVI
ln de week van 21 tot en met27 maart zal de jaarlijkse collecte van
Simaviweer plaatsvinden in het land, dus ook in Heveadorp.
leder jaar tijdens de collecte wordt er steeds gevraagd: "wat is en
doet Simavi eigenlijk?" Als wijkhoofd is het dan ook mijn taak om u
wat over de werkzaamheden die Simavi verricht te vertellen

;Geef schoon water' is het thema van de landelijke collecte. Met de
jaarlijkse opbrengst financiert Simavi projecten in Afrika en Azië ter
verbetering van de gezondheid. Het water wat door de bevolking uit
meren en rivieren gehaald wordt is vaak vervuild en veroorzaakt met
de slechte sanitaire voozieningen B0% van de ziekten. Met als
gevolg dat er jaarlijks 3 miljoen mensen sterven aan de gevolgen
hiervan.

Simavi zet zich niet alleen in voor schoon en zuiver drinkwater. Een
goede basisgezondheidszorg is ook van groot belang. Daarom
financiert Simavi ook projecten op het gebied van blindheid-
bestrijding, medische voorzieningen, medische opleidingen en
diverse voorlichtingscampagnes. Vanzelfsprekend wordt hierbij geen
onderscheid gemaakt in ras, religie of politieke overtuiging. Simavi
beschikt over het CBF-keur voor goede doelen" Meer informatie kunt
u vinden op www.simavi.orq.

Als u een uurtje wilt meewerken door middel van collecteren voor dit
goede doel, dan kunt u zich aanmelden bij: Diana Meijer, Beeklaan
19,026-3334380.

Donaties zrjn altijd welkom op giro 300100 ten name van Simavi in
Haarlem.

Diana Meijer



Van de activiteitencommissie

Op 10 januari heeft Heveadorp weer de gelegenheid gehad om bij
restaurant "de Valkenier" gezamenlijk het glas te heffen op 2004. Er
waren door Diana Meijer dorpsgenoten benaderd om hun creative
hobby's tentoon te stellen. Er waren veel toezeggingen gedaan en
gelukkig hebben zes mensen uiteindelijk gehoor gegeven. Wij
danken dan ook in het bijzonder:
lngrid Cornelissen
Ella Kraaij
Diana Meijer
Ron van Muilekom

figuuzagen, kinderspeelgoed
sieraden
diverse handenarbeid
imker, honingverkoop

Marnie van Oosterwijk tekeningen
Eef Reparon keramiek

De sfeer onder de bezoekers was gezellig, alleen jammer dat er
voor de creatievelingen weinig tot geen belangstelling was. Voor
2005 moeten we de nieuwjaarsreceptie dan ook maar beperken tot
een borrel, een hapje en een praatje.

Rest ons Richard en Anita Halink van de Valkenier te bedanken voor
de lekkere hapjes en de gastvrijheid

Met vriendelijke groet, namens de ActiviteÍtencommissie,

Nell Nijdeken

Jaarprog ramma Activiteitencomm issie 2004

. Pasen

. Steile wand klimmen

. Dorpsfeest

. Kinderurandeltocht

. Bowlen

. Sinterklaas

. Lichtjesfeest

. Kerstgroet

Um7 jaar 12 april
12-18 jaar ?? juni
allen Z6 Fjuni
3-7 jaar 26 september
B-80 jaar 7 november
tlmT jaar 3+4 december
allen 15 december
allen

Uitslag lichtjesfeest in Heveadorp december 2003

De opkomst was redelijk (het was ook erg koud, red.) Er zijn in totaal
43 stemmen uitgebracht. Er waren erg veel mensen die gehoor
hadden gegeven aan de oproep het huis te verlichten.

Het mooiste huis:
1 . Middenlaan 39 met 16 stemmen (zie hieronder)
2. Noorderlaan 14 met 14 stemmen
3. Dunolaan 3 met 5 stemmen

Het origineelste huis:
1. Dunolaan 3 met 13 stemmen
2. lr. Munterlaan 64 met B stemmen
3. Middenlaan 39 met 7 stemmen

De prijzen zijn bij de twee eerste prijswinnaars afgeleverd.

Hieronder ziet u de originele houten kerstboom van Dunolaan 3. ln
het septembernummer van het Heveaantje krijgt u de bouwtekening
hiervan, dan kunt u tijdig aan de slag voor Kerst 2004.



De column van Christina

ln het laatste Heveaantje las ik een bericht van de redactie dat er zo
weinig stukjes door bewoners worden bijgedragen. Dat is mij
bijgebleven en mijn gedachten maakten sprongetjes.

lk heb aljarenlang de wens om columns te schrijven voor een krant
als Trouw bijvoorbeeld of voor een tijdschrift als Margiet en Libelle.
Nou, dat is er nog niet van gekomen. Mijn vader zou ook zeggen:
"meid, eerst klein beginnen". Nu grijp ik de kans en begin maar eens
gewoon een stukje voor het Heveaantje te schrijven.

Even ter herinnering: lk ben een fervent wandelaar en
natuurgenieter. Bij weer en wind trek ik erop uit. Op mtjn
wandelingen heb ik al heel wat mensen ontmoet. Zo ook een
mevrouw die in de nazomer een briefje aan haar tuinhekje had
hangen met de vraag of iemand wist waar haar twee pompoenen
gebleven waren. lk sprak haar aan en vroeg of ze er al iets over
gehoord had. "Ach nee," zei ze, "en het gaat ook niet ècht om de
pompoenen maar ik heb ze zelf opgekweekt en dan is het zo leuk
om ze te zien groeien."

Ja natuurlijk. Bij pompoenen vraag je je af: "Hoe groot worden ze,
krijgen ze een diameter van 20, 30 of misschien wel van 50 cm? En
wegen ze 4, 5 of misschien wel 8 kg?" Pompoenen zie je groeien en
als je goed luistert dan kun je het zelfs horen. Het is net als met het
zaaien van zonnebloemen. Die volg je ook elke dag. Het worden
bijna je kinderen.

Tijdens mijn wandeling dacht ik er nog over na. lk kon me niet
voorstellen dat een volwassen persoon uit andermans tuin twee
pompoenen wegpikt. Je koopt ze toch gewoon op de markt en je
wéét toch dat een pompoeneneigenaar er een speciale band mee
heeft. Kijk, dat je een fiets, een auto of andermans portemonnee
steelt. Daar kan ik nog inkomen. Die dingen kun je nódig hebben.
Maar een pompoen? Nee, in mijn belevíng kon de boosdoener geen
volwassene zijn.

Dan een kind of kinderen misschien? (Ja, ik heb altijd al iets
Sherlock Holmes-achtigs gehad). Een kind, dat lag al meer in de
richting. Een kind kan zijn venruondering niet weerstaan hebben. Een
kind kan zo gefascineerd raken dat het mijn en dijn uit het oog
verliest. Dat deed me denken aan een voorval lang geleden toen
mijn jongste zoon net vier was. Hij had gelogeerd bij zijn tante en
nadat we hem opgehaald hadden zei hij plechtig: "Mam, ik heb iets
heel moois voor je meegebracht." En hij haalde uit zijn zak vol trots
twee gekleurde wasknijpers tevoorschijn, een roze en een groene.
"Mam, ik vond ze zoo mooi en jij hebt alleen maar bruine en
Marjolijne had er zooooveel." Zijn venruondering ontroerde me en ik
was er heel erg blij mee. Wel moest ik later natuurlijk even uifleggen
dat hij ze ook aan Marjolijne had kunnen vrógen.

Over veruvondering gesproken? Toen mijn andere zoon ruim drie
was en we voor het eerst met hem aan het strand kwamen riep hij
ineens uit: "Oh, pas op allemaal. Niet de schelpen dood trappen." Of
mijn dochter toen ze klein was en dagenlang een manke krekel in
een bakje met watten en gras vezorgde.

Hier in de bossen kan ik me ook veruvonderen. De ene keer over de
machtige bomen die ik zie en dan weer over de wolkenpartijen die
voorbij razen. Of over de gakkende ganzen die in V-vlucht
overvliegen, en over de Rijn die als een lint door het landschap
slingert. Dan voel ik me rijk.

P.S. Misschien ga ik wel bij de redactie solliciteren als
columnschrijver? Gewoon klein beginnen. En onze poes helpt mee.
Als ik achter mijn bureau aan de laptop zit dan springt ze naast me
en wil geaaid worden. Met één hand verder typen en een dankbaar
gespin is het gevolg. Of ze loopt opdringerig over het toetsenbord en
produceert spijkerschrift. Dat heb ik voor de duidelijkheid maar
gedeleet.

Tot ziens in de bossen of in Heveadorp.
Christina Moormann



Geachte Heveaantjes,

Op donderdog 19 februori 2OO4 werd op het Dorenweerd College

te Doorwerth de troditionele actíedag fer ondersteuning von

Wqr Child gehouden. Wor Child is een orgonisotie dre zich inzet
voor hulp aan voorol kinderslachtoff ers von oorlog en geweld.

Het Dorenweerd College probeerde op deze dag zoveel mogelijk
geld voor deze kinderen te inzamelen. Tn én om de school werden
doorom op 19 februori von 10 uur tot 15:30 uur octíviteiten
georganiseerd door de leerlingen, wqorbij de leerlingen veel hulp
vqn de leraren hebben gekregen. Tedereen wqs op deze dog
welkom, moor mocht u dít niet gewetenhebben. don kunt u olsnog
contoct opnemen met het Doorenweerd. Loat de mensen om uw

heenhet ookweten, zodot we de oorlog uit deze kinderen kunnen
holen.

Bedonkt voor Uw oqndocht

Vriendelijke Groet,

Leerlingen von het Dorenweerd College en Heveadorpbewoners
Arzu Sinon en Ceylan Koynok

Heï is níet moeilijk om een kind uit de oorlog te
hqlen...

Moor hoe hool je de oorlog uít een kind...?

$3',?tï'ffi-:ffiq
VOORETKAAR
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Stichling Vrijwiflige Hutpdienst
'Voor Elkoor,

GemeenÍe Renkum

WAAR WIJVOORGAÀN.....

De Vrijwillige Hulpdienst VOOR ELKÀAR in de Gem. Renkum

wil mensen hulp bieden met respect voor hun zelístandigheid en

waardigheid, zonder hen onnodig aJhankelijk te maken.

l|'ij doen dat
* tesen yereoeding van de onkosten

- een lerappe beurs? geen bezwaar!

a niet concurrerend

- de hulpverlening tegen betaling zal van ons geen

hinder ondervinden.

* aanvullend

- eerst nadat mogelijke andere hulpverlening is

acmgesproken, zijn wij er desgevraagd.

* incidenteel

- wij helpen graag maar kunnen en willen dat niet

blijvend doen; meestal zal er meer en yooral meer

afdoende hulp moeten komen.
33



VOORWIE?

VOOR U ALS U NOG ZELFSTANDIG WOONT EN
EVEN EEN IIELPENDE HAND NODIG HEBT

WELKE HULP?
* BOODSCHA}PENDOEN
t \{ERVOER (naar ziekenhuis, arts e.d.)
* BEGELEIDING (in het ziekenhuis, bij de arts e.d.)
* KLUSJES IN EN OM IMT HUIS
* OMGAAN MET APPARATUT]R
* ADMIMSTRATIEVEHULP
* HON'D UITLÀTEN
* BEZOEK EN CONTACT

WAT KOST HET?

U BETAAIT DE ONKOSTEN VAN VERVOER.
BIJ KLUSJES:

E\'ENTTIEEL MATERIAAL EN GEREEDSCHAP

Wilt u meer informafie?
Indien u meer informatie wilt kunt u contact opnemen met
het secretariaat van de Hulpdienst.
Het adres is N.v.Rosenthalweg 36, 6g62 ZW Oosterbeek.
Het telefoonnummer is 026-333 53 73

Hier kunt u zich ook aanmelden als
vrijwiltiger.

Wat u verder moet wetetr.
De Hulpdienst sluit en betaalt voor de medewerkers:

- een aalsprakelij kheidsverzekering

- een persoonlijke ongevallenverzekering

- een auto-inzittendenverzekering

- een aanwllende autoschadeverzekering.

De Hulpdienst en alle medewerkers doen hun werk niet
om winst te maken. Zij zorgen er dan ook voor, dat zij met
hun hulpverlening niet concurreren met bedrijven of
instellingen die wel winst (moeten) maken.

De medewerker tekent een verklaring waarin zijlhij
toezegt:

- waarvoor en wanneer zijÀij beschikbaar wil zijn
- persoonlijke dingen geheim te zullen houden
- geen betalingen te zullen accepteren als beloning
- haar/zijn kitiek, wensen, ideeën openhaftig te

, zullen voorleggen aan het bestuur.

Te Koop:
Een prima jongensfiets
(leeftijd 8-11jaar)
voor 40 euro
tel. 3337251

loopt 't
lekker?

l;
0f knelt de schoen?

tet bij uw aankoop op

kwaliteit. Bezoek ons,

wij adviseren u wiende$h
wijbliivend en vakbekwaam.

PMKER VM8 OEDM, MDÀG 6EDM,V8UDre(OOPAVONO 20,@ M,



De noodkreet van de redactie in het taatste nummer heeft
succes gehad: twee nieuwe redactieleden, Marnie van oosterwijk en
sylvia verhagen, meldden zich aan. verder zijn er nu twee
Heveanen met een vaste rubriek, Jaap Bunschotèn en christina
Moormann. Als er nu ook nog regelmatige bijdragen uit de rest van
het dorp mochten komen...dan hebben we gegaiandeerd elke keer
een nummer van 36 pagina's, zelfs zonder geboortekaartjes.

we doen ons best met de digitale camera, maar het is zonder meer
een leerproces. Verlichte huizen, hoe sfeervol ook in donkere
decemberdagen, komen in zwart-wit niet echt tot hun recht,
ontdekten we al snel. wat dat betreft hebben we meer vertrouwen in
onderstaande foto, die overduidelijk laat zien dat het voorjaar in
aantocht is.

Anneke Leenhouts
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Snel je rijbewijs!

dan naar:

Autorijschool

TON VISSER

Schefferlaan l2
Heveadorp

'tel: 026 - 3341685

* gratis proefles!!

VERI'/EN UW \IOETE}I I

*'Hö'iilf,,i1nf vÀN Ll ER'

À.v.d.V4tr
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DOORWERTH
Sduenmakaii-rackets bespannen-schaatsen.

Parkeren voor ds deur - maandags goslolen.


