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Beste Heveanen,

De zomervakantie is
weer voorbij, het wordt
vroeger donker en 's
morgens ruikt het al
naar herfst. Tijd voor de
redactie om terug te
kijken op het dorpsfeest
in al zijn facetten.
Verder vindt u in dit
nummer de bijzondere
vondst van Piet Visser
op de paperassenmarkt,
oproepen voor golfers
en vrijwilligers, Zoë's
verslag van een concert
van Marco Borsato en
de vaste rubrieken van
Jaap, Christina en
Sophie.

ln het volgende nummer
willen we o.a. uitgebreid
aandacht schenken aan
de activiteiten rondom
de 60't" herdenking van
de Slag om Arnhem.
Kopij graag voor 15
november inleveren.

namens de redactie
Anneke Leenhouts

Hubo llVillemsen

Cardanuslaan 28
Tel.02§"3336571

h,G@
Doorwertlr
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Nieuws van Jaap

Dit jaar hebben we een voortreffelijk jeu de boules toernooi
gedraaid! Althans, dat vond ik. Wat vonden de deelnemers en de
supporters ervan? Dit jaar viel op dat zich veel jeugdteams hebben
aangemeld. Het was zelfs zo dat zich al een viertal teams hadden
aangemeld voordat ik zelf de aanmeldings-formulieren in mijn bus
had. De volwassenen bleven daar sterk achter, zodat ik me afuroeg
om rond te gaan bellen omdat er weinig respons was. Gelukkig
bleek dat niet nodig te zijn zodat we een aantal prima competities
konden samenstellen van 13 jeugdteams en 12 volwassen teams.
Bij elkaar toch 24 teams = 48 deelnemers! Bij de indeling moest ik
wel rekening houden met het feit dat niet minder dan 6 teams
hadden laten weten dat zij niet op woensdagavond konden spelen.
(Misschien had dat iets te maken met het voetballen?)

Dit lazrr warr..rr rk: wt:r:tr;rlrlr:t't otts tlocd gezind. Woensdagmiddag
trrsscrr lrirlÍtlrrc crr rlnt: ttttt kwltttt cen fikse onweersbui over en zo
kon lrct r1r:Ilcrrrcrr rl;rt oltt lr:rlÍvicr een jeugdspeler bij mij aan de
clcur kw;rrrr vr;r(l(:rr ol rlt: wt:tlstrijd nog wel door ging. We hadden
g;cltrk w;rrrt lrlk:r:rr woctt:;rlitgmiddag om vier uur hebben we 10

minuten onder de paraplu staan schuilen, de rest van alle
speeltijden hadden we het droog. Omdat ik vrijdagavond een
bruiloft moest bijwonen, heb ik Richard en Roel bereid gevonden de
wedstrijden te leiden. Achteraf jammer voor mij, want het moet die
avond ongemeen spannend zijn geweest. Dit jaar was Marijke bijna
alle wedstrijden hulpscheidsrechter en werd ik waar dat nodig was
ook nog geholpen door Liesbeth. Erg plezierig dat het toernooi
samen met deze medewerkers in een fijne sfeer werd gespeeld.

Zaterdagmiddag de finale! Bij de jeugd werd die gespeeld door de
Jonniebabes en Kaled, bij de volwassenen door Mama pasta en De
Untouchables. Bij de jeugd werden de jongens van Kaled kampioen
en bij de volwassenen bleken de Untouchables toch geraakt te
kunnen worden want Mama Pasta werd kampioen! (Hoe verzin je
zo'n naam?) 's Avonds tijdens het dorpsfeest werden de trofeeën
uitgereikt, waar, op het moment dat ik dit schrijf, de namen van de
winnende teams nog moeten worden ingegraveerd. lk denk dat we
mogen terugzien op een geslaagd toernooi en hoop het volgend
jaar dit weer te kunnen doen.



Het dorpsfeest werd dit jaar bry de Valkenier gehouden. lk denk dat
er in dit Heveaantje nog wel enige respons zal worden
gepubliceerd, maar kan het niet laten om mijn eigen ervaring weer
te geven. Supergezellig was het dit jaar. Complimenten aan de
familie Jalink die het gebeuren van hun kant voortreffelijk hadden
georganiseerd. lk hoop dat de ervaringen van dien aard zijn dat het
volgend jaar navolging verdient. Alleen hoop ik dat er dan geen
voetballen is, zodat er meer gelegenheid is om met elkaar in
gesprek te raken. Complimenten ook aan de leden van de
activiteitencommissie, die het toch maar hebben aangedurfd om dit
initiatief te nemen. Wat mij betreft, gazo door!l

ln het vorige Heveaantje melde ik dat ik als wandel-correspondent
van Omroep Gelderland dit jaar de Vierdaagse in Nijmegen zou
meelopen. Als wandelcorrespondent ben je herkenbaat aan het T-
shirt en petje en dus aanspreekbaar. ln de contacten die ik met
medelopers had, kwam ik al gauw tot de ontdekking dat er dit jaar
vele zwartlopers mee liepen. Zoals bekend, werd er dit jaar een
limiet ingesteld van 47.000 wandelaars en zo gebeurde het dat er
veel mensen waren die zich snel voor de eerste keer inschreven en
wandelaars die de Vierdaagse al vele malen hadden gelopen
achter het net visten. Omdat ze de sfeer niet wilden missen, liepen
ze dus gewoon mee zonder na afloop een beloning daarvoor te
ontvangen,

ln meerdere doorkomsten heb ik ervaren dat een limiet niet slecht
is. Als je bijvoorbeeld door Elst loopt en je doet, vanwege de
massaliteit, een half uur over een stukje dat je normaal binnen 5

minuten loopt, dan denk je bij jezelf dat een limiet geen slechte
zaak is.

lk zou er voor willen pleiten dat wandelaars die de Vierdaagse al
meermalen hebben gelopen, voorkeur krijgen en dat wandelaars
die de Vierdaagse voor het eerst lopen even op een wachflijst
worden gezet, om later alsnog in volgorde van aanmelding in de
gelegenheid te worden gesteld mee te lopen" Dit jaar heb ik de
indruk gekregen dat nogal wat mensen die zich voor het eerst
hebben ingeschreven niet op zijn komen dagen en dat er,
tengevolge van niet voldoende voorbereiding, nogal wat uitvallers
waren de eerste dag.

Voor mij was deze Vierdaagse, ondanks de regen op de eerste
dag, weer een prima ervaring, Wat mij dit jaar vooral opviel was de
voortreffelijke sfeer, waarvan je elk jaar weer van geniet en waar je
het wellicht wel weer voor doet. Wanneer we gezond mogen blijven
volgend jaar weer!

Deze keer wil ook een veer op de hoed van groen en grijs van onze
gemeente steken. Op mijn verzoek zijn voor de airborne
wandeltocht verschillende borden die onze dorpsgrens sieren
schoongemaakt en ligt ons dorp er piekfijn bij. WU hebben er geen
behoefte aan om mee te dingen naar het mooiste dorp van
Nederland, wij zijn het gewoon!! En niet in de laatste plaats dankzij
de medewerking van de afdeling groen en grijs van onze gemeentel

Het is nog steeds verdacht stil rondom het terrein van de familie
Wernsen. ls er slecht weer op komst?? Ter wille van het behoud
van de leefbaarheid van ons mooie dorp veaoek ik iedere Heveaan
mrj op de hoogte te houden van mogelijke ontwikkelingen in die
richting.

De scholen zijn weer begonnen, de vakantieperiodes zijn weer
achter de rug. lk wens iedere Heveaan, klein en groot, veel
inspiratie en gezondheid toe in die dingen die in dit nieuwe
(werk)seizoen gedaan moeten worden.

Jaap Bunschoten



9 juni, de kuip Rotterdaffit het concert van Marco Borsato

Wij gingen naar de Kuip om het concert van Marco Borsato, bij te
wonen. Wij alle vier hadden er veel zin in. Wij zouden een stuk met
de auto doen en daar na overstappen op de trein, om zo veel
mogelijk drukte te voorkomen.
Maar eenmaal aangekomen bij de trein was het een drukte van
jewelste.
Ada zei dat meer dan de helft ook naar het concert zou gaan, maar
ik geloofde het niet. Toen wij met de stroom meeliepen bleek het
waar te zijn.
Eindelijk waren we dan op het terrein van de Kuip.
Na heel lang wachten gingen de deuren open, langzaam stroomde
de parkeerplaats leeg en was er niemand meer te zien alleen
bewaking.
Wij hadden denk ik een van de mooiste plaatjes van het hele
stadion, nog geen vijf meter van het podium af.
En toen bestond het alleen nog maar uit wachten .... en
wachten.........en wachten. Een minuut leek wel een hele
schooldag. Maar toen eindelijk was het B uur!!!
Het voelde gewoon als of het hele stadion zag dal het tijd was en
iedereen hield z'rjn adem in, en toen eindelijk begon het concert!!!
lk heb ontzettend genoten en dat begon al bij het voorprogramma
toen mijn idool Boris op het podium verscheen.
En toen het voorprogramma er op zat was het wachten op Marco
Borsato.
Er verscheen een bol op het podium die heel langzaam om draaide
op een mooi nummer, en daar was ie danl ledereen begon te
klappen en te juichen.
Tijdens het concert kwamen ook nog; wat gasten zoals:ALl B
(rapper),Trijntje Oosterhuis, [)o, Wibbi Soeriabi.
Er gebeurde nog veel meer, rnaar ik moet nu stoppen. lk zal
volgcnde kcer nog; wat vertellen over Marco Borsato en War Child,
en het grott: W;rr Clrild concert in AHOY op28 oktober.

/«l(l /inrrcrrrcrr;

Prenten & paperassenmarkt

Op zaterdag 14 augustus 2004 ben ik naar Bredevoort in de
Achterhoek gegaan. Bredevoort is een oud vestingstadje met een
beschermd stadsgezicht en een middeleeuws stratenpatroon. Sinds
1993 manifesteert Bredevoort zich steeds meer als Boekenstad, er
zijn ongeveer 25 boekenwinkels/antiquariaten en er worden een
groot aantal boekenmarkten georganiseerd.

lk wilde eens rond snuffelen op de paperassenmarkt. Wat men
eigenlijk onder paperassenmarkt verstaat, was me niet duidelijk,
maar in de praktijk geeft men er een ruime betekenis aan, namelijk
alles wat op papier staat. Bij mijn rondgang zag ik naast boeken,
o.a. landkaarten (staf), zeekaarten, schoolplaten, posters,
ansichtkaarten, technische beschrijvingen, gebruiksaanwijzingen,
Verkade Albums, verzamelingen lucifermerken, suikerzakjes, ex-
librisafbeeldingen en sigarenbandjes etc. Maar ook allerlei oude
jaargangen van kranten en tijdschriften bijvoorbeeld De Lach uit de
jaren 60, dan waan je weer even terug bij de kapper. Ook reclame-
foldertjes van bijvoorbeeld van Simon de Wit of De Gruyter, die
geven je een leuke terugblik van het prijsniveau en het assortiment.
Al met alje wordt keer op keer verrast door het verleden"

Mijn interessantste vondst deed ik op eind van mijn rondgang bij
een marktkraampje met allerlei bedrijfspaperassen. o.a. met
handgeschreven rekeningen en kwitanties met een zegels. hier-
tussen vond ik twee brieven van de 'N.V. VEREENIGDE
NEEDERLANDSCHE RUBBERFABRIEKEN HEVEA-FABRIEKEN
te Heveadorp (Gld) van de afdeling personeelsverzorging Aan onze
Heeren Afnemers en Leveranciers'. Een kopie van deze brief van
augustus 1945 vindt u achter dit artikel en tevens de bedankbrief
van october 1945

Met de 60 jarige herdenking van de Airborne en de Bevrijding
voor de deur geeft deze brief u een goed inzicht hoe ernstig de
lokale situatie in augustus 1945 was.

Info over Bredevoort op www.bredevoort-boekenstad.nl
Piet Visser
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"Ie refereeren aan ald,

M{ue Heoren, 
,.

ïn vel,e gèzinxen ven or.s door hot oorlogsgewelC. zrva.ar getroÍfeu
perBoneel heerseht glroots ]looil. OngËveer 4O0 geEj3'ne]1 ln Eeyead"orp Bn ou--
geving misser it.et all"ern.oodselielijkste voor hlul eerste lsvensond.erhorrd.
Onze afd.eeligg persoLeelvetrEo:rgiug weet darl ook gs€n raad op ïye1ke w{ze
zij zoo epoadíB BcgElijk hulp kan bieden.

In cteae -bijsoÈdere omstand.igheden, durirret w{ dan ook een öringond
beroep te <Ioe:x oF d.e rasdewerking opuorr zekerrrelabies, d.1e het roorrech.li
hebben te woaen iu ees qrgevÍDg, welire grootendseLs voor d.e oorlogÉïer-.
woestingen gaapàarA is geblevoa" WeliswErar mag steun woïd6n verwachb van
officieèIe Eijd.è, èoch l:et kan nog eenigen t!d" d.uren alvoreno met d.e ui'L-.
neikiag i-u beperkteu cinvaug kar' word.en begomen. O;rder het motto : n lïie
vhig help!, -!e1[!_d'r*-?gl._1 zÍjts w1j 51an ook zoo vriJ op.l:e hulIÉ.ctie bijïEöi.
te bevelea.

Het meest noodig aiju: bedclen, d.ekens, kleeding (vooral voor hin*
d,eren), §choeisÉI, lÍ.auengoed. (laken=, sloopen, hanrLdoeken, d.roogdoe)sen,
enz") keukengerei (teíJ-en, ketels, ammètrs, pa:rnen,vorken, 1.epeJ"e, mossèi1,
borden, koppea ea sehotele, enz.)s sehooÀmaakartikelen (stoffsrs, vegorsl
dweilea, enz.) " ÀI-1es is eehter welkoml \4fanneer ied,er een klei.nigheid. af-
zond.ort, kan ouze uitgebreiclo kring van :rel-aiiee geza.mepllik eea gl"ocrtio
hulp bied.en

De groote nooeilÍjkheirl is echter, ind.ier: U iete hebt te rnisstin:
hoe kriJgen wï ëe:n en snde:r hi-er, aar.gerien w§ ze1-f d.aarvo,:ï over B66D err-.
ke1 vervoermiclJel beschikken" Mocht U ctaarom aaff kans zieu ouo Uue ga,rr.er.r

naar Oos'ber'beek(p/a líëubàl"fabriek RaanlLu:'-s_& Co, Jaa van Embderweg 1ö) crf
ilÈar onze Dietri.cbeka:uLoren "Le Gr:oninga:r (fl.addingestra,aE !'7), Aleteràani
(Prineongractrt 485),{en ilaag; ('ran Hogenrlorpsbraat 9) of d-en Boech (Haven-.
eingel- 14) te doer vervoorert, dan zcu ons dit d.utrbal aang.euÀlam zlJ-" Ings.'
va1 hoh tl zelf nie* gerl:jrt oil ?öor d-e verzend.iug be zorgen, àan ve::zoekeu
wiJ U zu..I.ks te willen rqr:r'melden op b:ijgaaurle kaart, welko wlj hopon van U,to
rro5ler:rr torug ontvangou. W{ zulIen d"an zelf een oplossing trgchtr:n te viu-
den.

Vuo ito groot,e Ltaukbaarhe-id van het gehuele Heveapersuneel kunt U
zi.ch Lij voorbuirlt le::zoherd" hourleri, indien Í ons de behulpzame trand. zouàt
Ittrrrrron reikerr,

MeL ,le meoslie hr:i:gachLing veïbfljven wiJ,

N,V, Yer" Ned. Rubber-fabrieken
Í1 EVEÀ- FÀBRÏEKEN

Àf d.. PersoneelverzorgÍ-ag
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l'"1.[oor*
OOSTERREEI(
K B3o7-s352
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Ilaukiers:
Rotterdumsche
Bankvereeniging
Ilotterdarn ". A..lr"*,
Te rcf.re"ren
.." ,p.; I'ÈrsoneeJ- eO

Socla].e Zaken

1 fl flfir i$45

fnzarrcLlntj yoor ons porsollct;l!

Uw blJi.rage vÈor dÉ 1n:zamcling ondor onze reLatios
heef t d.ez'.e actie tot Een sllcc(ls genrrakt" Een grooi aantal
gezlnnon kond.en 

'ri J hierdrrc)r hclpcn inet een keu-r van artike-
1on , di e s tdc vo Dx stuk ztser woikcrn tvaralt.

Iiet zou tDt onblIIljkircclen Leiden al_s wlj perscnen

of blJdragen met ;iamc, gingon noqf.en! ond_at aan een pak je
nèraldon of spei.d.en ee:} evcn g-rootc behocf tc bestond a1s ae-n

texticlgooderen,ledikanten,bedden,hoardeÈ en zel_fs ri Jwielcn.
lviJ tvitlen daarc'n ons slcch ts ertoe bepalen arlcn, die ciezo

actle tot een vol-kcÍilen gehoo] ]rebben genÍraktrhartell jk denk

to zeg8en voor bu.n irulp cn de hoop uits.Droken dat de ïieCer_

opboul{ van ons bedrlJf ons spoedig in staat moge stel.len,
Co Jarenlange prettigo reLatle te hervatten"

/r.1s aandenkÈn orol:h.andigen wiJ U hierblJ een

js: rrlJaar de ri,irbornes daaklen r ; he tlvolk tíi J gaarne

aandach t airrlbev\:l-un. -
t,Íet vri endeli.;ke groeten,

I{ooga eh t en d ,
N, V. Vu:r.I{ed.:lubberf atrri eken

IIev ea-[abrieken
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Voor kwolíteitswijnen vonqf € 3,50.
P arkeergelegenheid voor de deur, moor:

in Heveadorp bezorgen wij grotis bij u thuis.

REE-ZO ELEKTRO
De vakspeciaalzaak voor Beeld - Ëeluid " en
Huishoudelijke apparaten
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Dorpsfeest 2004

Het enige stralende weekend in juni bleek te vallen op 26 juni. En

uiteraard hadden wij dat weekend gereserveerd voor het Heveaans
dorpsfeest 2004. Het weer werkte mee, de locatie was geweldig en
Nederland won!

Zo'n feest kan natuurlijk al niet meer stuk.
Alhoewel het ook voor de activiteitencommissie een spannende
zaak was om samen met Richard en Anita Halink te kiezen voor
Iocatie 'de Valkenier', en we in het dorp twijfelende geluiden
hoorden, mogen we dit experiment als zeer geslaagd beschouwen'
Het is voor ons duidelijk dat we van dit experiment een gewoonte
gaan maken. Met heel veel dank aan Ricard en Anita Halink en hun

medewerkers voor hun belangeloze medewerking.



:'!).ii

fiJ

Tijdens de barbecue ontstond er zo nu en dan een file, maar ja, als
je in plaats van de gebruikelijke 50 à 60 eters ineens 130 mensen
krijgt, kan de wachttijd iets langer worden! Dit bood echter wel de
gelegenheid om eens gezellig bij te kletsen met mede-Heveanen.
De leden van de activiteitencommissie hebben zich dus voor niets
druk gemaakt over de steeds langer wordende rij voor het buffet.
Het bleek namelijk dat meeste Heveanen hier veel minder
problemen mee hadden dan wij zelf. Bij de evaluatie is al wel
besloten om dit op het volgende dorpsfeest iets anders te gaan
regelen.

Ondanks de zeer spannende voetbalwedstrijd, heeft de band
'Celebration' er niet helemaal voor noppes gestaan. ln de pauzes
en na de wedstrijd waren heel wat Heveanen op de dansvloer te
vinden. En dankzij de overwinning voor Nederland was het
spontane feest na de wedstrijd oergezellig! Gelukkig was de band
ook bereid nog wat langer te spelen, maar helaas moesten we er
kort voor een uur een eind aan maken.

Extra dank aan alle vrijwilligers die voor, tijdens en na het feest
geholpen hebben is zonder meer op zijn plaats. Over twee jaar
organiseren we graag weer z'on leuk feest.

Namens de activiteitencommissie
Petra van der Graaf en Nel Nijdeken

De foto's van het jeu de boules, de rommelmarkt en het dorpsfeest
zijn gemaakt door Karin Koppeschaar, Sybe Meijer, Marnie en
Richard van Oosterwijk en A. van Riessen" ledereen hiervoor heel
hartelijk bedankt namens de redactie.
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AutoscharJo èn ondarhörríJ r bÉd riit
t.FVens lBve rinq van nieuwe- rn

hï B0uA
Tcr:0:i,

Wij zij Íl gespecialiseerd irr i1 lle soot-[un ilLltoschaclehBr,
stcllinqlerl . Hierbij makcn wij oebrr-rrk van een spLrit/rlroog.
cabinc cn Sikkcns autolakkerr. All* klerrrerr worclen rloc:r
ons zelf gurrraakt. Bij rtrparat.ie qratis leunauto en terug-

gaaf van oigerr risit:o bij oigerr schulcl.
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De column van Christina: 'Al gewend?'

lk had beloofd iets over katten te schrijven. Dat stel ik maar uit tot
de volgende keer omdat er nu iets anders op papier wil. Vaak ben
ik tijdens wandelingen in dialoog met datgene wat ik ga schrijven
oftewel met de lezer. ln gedachten voer ik dan hele gesprekken en
heb een hoop te vertellen. Zo is het dus ook met dit stukje.
Kennelijk is wandelen ook een vruchtbare manier van schrijven. ln
het verleden waren er heel wat filosofen die al lopende hun
filosofieën ontwikkelden. De beroemdste is wel lmanuel Kant die in
zijn hele leven zijn woonplaats Köningsbergen niet uit kwam en
almaar hetzelfde weggetje op en neer liep. Dat weggetje heet nu
'Filosofenweg'.

De psychiater Sigmund Freud dacht ook heel wat af tijdens het
wandelen en regelmatig schreef hij ook zijn patiënten fikse
wandelingen voor.

Toen wij hier vorig jaar kwamen wonen dacht ik bij het zien van al
die banken op bijzondere plekken met vergezichten: 'hier ga ik
regelmatig zitten mijmeren en schrijven'. Een aantal keren is dat
ook gelukt maar daarna kwam het er niet meer van. Meestal had ik
dan toch te weinig tijd. En nu realiseerde ik me tijdens zo'n
wandeling wat een onzin dat toch is. 'Het komt er niet van' en 'geen
tijd hebben' is een kwestie van kiezen oftewel van niet kiezen. De
franse filosoof Jean Paul Sartre schreef daar over. Naar zijn mening
is de mens gedoemd tot vrijheid van keuze en daar moet hij bewust
en met verantwoordelijkheid mee om gaan. Na deze ovenr,reging
kon ik mezelf corrigeren. lk heb er dus niet voor gekozen om veel
meer op die banken te zitten schrijven. Gelukkig zit ik er wel veel te
genieten en gelukkig wandel ik veel. Dus daar kies ik wel voor.

Martijn en ik wonen inmiddels ruim een jaar in Heveadorp. Onlangs
vroeg de meneer met de zwarte hond mij bij de ingang van de Duno
of ik hier al gewend ben. En zo vertelde ik hem hoezeer ik geniet
van de natuur maar ook van de praatjes met de mensen en dat ik
mij helemaal thuis voel in Heveadorp. Tijdens mijn verdere
wandeling dacht ik daar op door en ik realiseerde me hoeveel
mensen ik al ontmoet had. lk ken amper namen maar het zijn de

l9



associaties die ik onthoud zoars: 'het echtpaar met de zwarte hond,,'de mevrouw met de boskatten en de stang in J" iri;,, d" mevrouwvan de verdwenen pompoenen die nu een sokker uit haar tuin mist,,'de mevrouw die mrjn agenda gevonden heeft en omJat er geen
naam in stond inteiligent speurwerk moest verrichten om hem mijterug te bezorgen', 'de mensen met de mooie tuin, , 'de meneer vande groencommissie met de kippetjes,, de mevrouw van dewoonboot', 'de meneer met de reuke kindertles' 

"n 
g" i; ,aar door.Heel leuk vind ik ar.die ontmoetingen en *rt H"v"àdorp betreft benik helemaalgewend.

waar ik niet aan wen is de veranderrijkheid van de natuur" oftewer,ik bl,,f me verwonderen en gerukkig wordt dat geen gewenning. Zozag ik in mei 's morgens de knoppen aan oè ueut<enbomen opspringen staan. ln de namiddag werd er al een 
"tr""pj" 

groenzichtbaar en de vorgende_ dag ontvouwde zich verregen eenharmonica-achtig blaadje. Door de bomen schemerde een zachtgroen en erke dag werd deze kreur iets prominenter, Martijn was inde meimaand met zijn famirie naar rndonesië en ik rearisàerde mehoe jammer het was dat hij deze voorjaarsverand"ri;ó;; hier nietmeemaakte. ondanks dat ik hem best miste heb ik 
"noiÀ 

genoten.

Een toegift kreeg ik op een zonnige meidag toen ik in een vaileitjevan het Dunobos drie_reeën op- me af lag komen. Én dat 'smiddags om twee uur- Een paar weken later schoot 's avonds eenvos op tien meter afstand voorbij. Hij was opgelaagJ door eenhond- En dan de novemberstorm in juni c"*Ër,ig ïrnà it out.ledereen keek EK-voetbar en ik trok di bossen in.2orr, de windaan de bomen rukte en de groene bladeren ronO vtogln. Oe geet,
oranje en rood broeiende rhododendrons richting ounà die voora|savonds hun heerrijke geur verspreidden. AIs toelit de fastinerendeglimwormpjes die daar in juli en augustus te zien waren en metschijnen zo hun best deden arsof ze de taak van de maan wirdenovernemen Het eekhoorntje dat hoog in de boom van de overburenvluchtte omdat het opgejaagd was- door de kat van de andereoverburen. De franse sfeer van de hittegolf die je eenvakantiegevoer geeft en je tot 's avonds raat in de tuin laat zitten. Ardeze dinqen die veroorzaakt worden door de veranderrijkheid en oeonpeilbare planning van de natuur.

20

Gelukkig wen ik hier niet aan en blijf daarom zo genieten van haar
verrassingen. En van Heveadorp met zijn mensen en leuke
activiteiten geniet ik ook.

Christina Moormann

Nieuwe activiteit! Nieuwe
activiteit! Nieuwe activiteit!

activiteit! Nieuwe

;§:':q.q

Sportieve instuif

Op 7 november organiseert de activiteitencommissie een sportieve
instuif in samenwerking met Wolfgang Post.

De activiteit is bedoeld voor de Heveaanse dorpsjeugd van 6 tot en

met 14 jaar. De opzet is om in groepen deel te nemen aan diverse
sportieve activiteiten. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld een
klimwand, tafeltennis, zwemmen enzovoorts.

Nadere informatie hierover volgt in de uitnodiging die eind oktober
bij jullie in de bus valt. Snelle inschrijving is van belang omdat het
aantal deelnemers beperkt is!
Wij hebben er zin in, jullie ook?
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Vakantie

Vorig jaar was het Turkije waar we Heveanen ontmoetten.

Dit jaar gingen wij vakantie houden in Nederland. Naar Zeeland,
waar het heerlijk is" wrj hadden een huisje in cadzand Bad, vlakbij
het strand. Je kunt er heerlijk fietsen, alies is vlak. In sluis kun jé
heerlijk winkelen, en eten. En tot onze verbazing liepen er daar ook
Heveanen.

Janet uit de Beeklaan was ook in cadzand met haar ouders. Een
paar dagen later moest ik taart voor mijn kleindochter bestellen, die
werd zes jaar en dat moest gevierd worden. op de Boulevard in
cadzand liep Ada met haar kinderen. Zo zie je maar weer dat
Heveanen overal zitten.

we hebben een heerrijke vakantie gehad, waar we vorgend jaar
naar toegaan weet ik nog niet. Maar het is wel zeker dat ik weer
oplet of ik mensen uit ons dorp kan ontdekken.

Cobi van der Molen

K. A . h{. lvij,erzorgen roor bedri.ivcn:
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- Financiiilc adntinistratics; lit,ginncnde,mrlerncnrcrr Iirii!cn-Snlrr;srdn)inislÍal;es: hijirrrpcnlonlilLc.,ri.u''--"
- Tussenrildsc jrrlirrrnlrtic: hesdltiJiils hij dr'Jlrrr
- Jaarrekeningcn: Irn hun on<l."rrr'nrin!

- Alie \oorkr)tn(.ndc llxc;ric
rangiften

Dít alles tegen Ïan te \.orrn nlcÍ u aÍgcsl)r.0ken l,asÍc
AI-1,'lN (arieyen.

Pa rl iculicren:

f)ok voor u ve[z()rgcn wi.i uungitien inkornsten-
hchsl ing en vernrtrrenshcl;rslin.g.

Cardanuslaan 40, 6865 HK D()OR\VERTH
Tel.: (026) 3J9 03 09 Fax: (026) JJ9 0l 29
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Baby Bulletin

Nina

Bli,t en gelukkig ziJn wiJ mel de geboorie van

onze docóïer en miJn zusJe

Nino Chorlotte
Nincr is goóoren op 17 ougus.fus ICO'I

Esïer, John en llilou RaciLmckers leunen

Zuider)aan 33 6865 VK Hevecdorp

ot6-3337686

Is het geheim misschien daÍ te meer kri;gt dan 1e ogenz\en



Foto's Dorpsfeest en Jeu de boule ZOO4

Als ik de reacties mag geloven was het eerste dorpsfeest
terrein van de De Valkenier zeker voor herhaling vatbaar.
jeu de boule competitie was weer spannend dit jaàr.

op twee avonden van de competitie en op het dorpsfeest zijn
door ons foto's genomen" Deze foto's zijn via moderne weg
bezichtigen en zelfs bij te bestellen op het lnternet
als u de volgende pagina opzoekt:

op het
Ook de

er
te

Hier kunt u de foto's desgewenst via de firma pixum als gewone
foto af laten drukken
Enkele van deze foto's zullen ook in dit Heveaantje staan.

Marnie van Oostenrrrijk

§UPTR DI BOTR
/----\/rz;\\((erKen

\Toptrek
Weverstraat .13

6862 D., Otrsterbeek
-[PltlÍ()or] 

026 - 3:lJ J5 35

I lrrrr:rrsh rat 25
33 1I JIJ I(lrenen
Tr:lr:Íoon (.\31 / - 61 G4 O?

Mozitrtlaan 6(r

(1865 (lC Door-rvcr-{-ll

SUPER DE BOER

=1416244

ÀI.TIJD OP ZOTK NAAR Htï BTSTT

lp. 6BD*) ffi*lA 
dË,34W

Hevea Mixed Open Golftoernooi !

ln Heveadorp blijken er veel golfers rond te lopen en bij een aantal

is de wens naar voren gekomen een Hevea golftoernooi te houden.

ln dit stadium is er nog geen concreet voorstel over datum, kosten ,

lokatie en vorm, we willen eerst via dit bericht de interesse peilen.

Het voorstel is nog in dit jaar een toernooi te organiseren op de

Edese golfclub of op de golfclub het Heelsumse veld, dit afhankelijk
van de beschikbaarheid. De minimum eis voordeelname is GVB. Bij

gebleken belangstelling is het de bedoeling hiervan een jaarlijks

evenement te maken met een wisseltrofee.

Belangstellenden nodigen wij uit zich aan te melden per e-mail bij

He. niemeiier@ hccnet. nl

onder opgave van naam, adres,
leeftijd, en HCP

Namens de voorlopige
organisatoren,

Gerard Nijhuis
Hein Niemeijer

loopt 't
lekker?

Ofknelt de schoen? {;

let bii uw aankoop op
kwaliteit. Bezoek ons,

wif adviseren u vriendelijlq
vrijbliivend en vakbekwaam.

PÀ8ff8EN VOOR DE Dffi, MNDA6 6SLOIEN, VRIDAG I(OOPAVONO 2O,OO OR



Rommelmarkt

De dag van het dorpsfeest begon met een wel zeer kleinschalige
rommelmarkt. of dit kwam door het gebrek aan publiciteit (het stond
in het Heveaantje, maar misschien wordt dit toch minder goed
gelezen dan de redactie hoopt) of omdat iedereen inmiddelJ zijn
zolder wel opgeruimd heeft, durf ik niet te zeggen. Feit is wel, dat
de redactie besloten heeft het volgend jaar nog éen keer te
proberen, en dan maar weer met aankondigingen in de brievenbus.
Degenen die verkochten, hadden over het algemeen toch nog een
leuke opbrengst, niet in de laatste plaats dooide kopers van buiten
het dorp, en zelf wil ik ook absoluut niet klagen over wat ik wist aan
te schaffen- De wissellijstjes doen prima dienst, de cD's zijn een
welkome aanvulling en met de mand heb ik al veel succes gehad.
Kortom, wat mij betreft graag elk jaar zo,n markt(e), maar de
meeste stemmen gelden.

Anneke Leenhouts

eijeir l{a,tuur"s;tun
OOSl'I1R13EliI{
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- À,§'i*§iLYEiliq- Er wordt wat aangerommeld in de Nederlandse
tuin.... foutieve constructies, verkeerde prantenkeuze, groene vijvers,
niet Iogische paden..... en dat zijn nog maar een paar zaken die
genoemd worden. De "Exclusief door ne Tuinen van Appeltern
geselecteerde hoveniersbedrijven" in Nerlerland vinden dat jammer.
Niet alleen vanwege al dit weggegooide geld maar vooral ook omdat de
bezitters van die incomplete tuinen op deze manier onvoldoende
plezier krijgen in het tuinieren. rn plaats van dat de groenliefhebber
steeds enthousiaster van tuinieren zou moeten worden, neemt de
liefde voor de tuin er juist mee af! De hoveniers beseffen dat veel van
de ellende helaas al begint bij de veerar gebrekkige voorlichting. veel
mensen die voor het eerst een tuin krijgen realiseren zich nauwclijks
welke mogelijkheden ze allemaal hcbben.

{-isa{Í* §ll*flnnsti;.:l;xn.{*m .y**r>r {i;isl;rà,r.§el {}l} itxsilvr.i}à,iS

voor de tuinvoorlichtingsdagen in De Tuinen van Appeltern kunt u gratis
toegangskaarten aanvragen bij de exclusief geselecteerde
hoveniersbedrijven in uw eigen regio. U kunt terecht bij:

í' u i ll r'*t r I irfu i i x 1,1r;r1*í{.*m àle ;à. p r_r*ï $i:r *
De exclusief geselecteerde h oveniershed rijven organiseren op 7ate, dt
2 en zondag 3 oktober speciare voorrichtingsdagen yoor ieàereen d
voor het eerst een tuin gaat aanleggen of zijn tuin wil yerantleren. rn
De Tuinen van Appeltern laten zij horen en zien wat er allemaal komt
kijken bij een nieuwe tuin of renovatie van een tuin. waar moet men
op letten, wat zijn veelgemaakte fouten, hoe krijgt u een goed ontwer
wat zi.in de kosten en wat kunt u zclf doen.
Er zijn Iezingen en demonstraties, er is speciare aandacht
tuinmeubels, tuinverlichting en tuinkunst. Hoyeniers en ontwerpers
beantwoorden al uw vragcn. Kortom, na een bezoek bent u in staat om
een weloverwogen keuze te maken yoor ury tuin en er voor te zorgenq$y plezier in tuinieren ook in de toekomst zo bliift.

a

I-ensen Hoveniers BV, Sandersweg 4, 6862 BX OOSTERBEEK, tel: 026-

3333 13 4, email : info@lensenhoveniers.nl
Als u even belt of een email stuurt kunt u de kaarten en routebeschrijving

aÍhalen. Voor meer adressen van exclusief geselecteerde

hoven i ersbedrij ven kij kt u op www. appeltern-nl.

l i,*'S u lll* u," * lr A;: p*l {,* tr *, ï| *t §'i;'i-i:à 
t ll itt**r;§ * t;lte p}tr { *l

I ll i6:;*6rji*i: fl*1;:s p* rli

I)c 'fuinen van Appeltem zijn aangelegd om te inspireren en te informeren.

In cle meer dan I 70 voorbee ldtuinen krijgt u een taaloverzicht van alle

sti.jlen, sferen, produkten en mogelijke planten. In Appeltern zijn geen

protlucten te koop. Het park is ruim 12 hectare groot dus u moet er wel wat

tiid voor uit lrekken. F-r zïjn overigens voldoende gezellige terrassen en

rcstaurants voor een tussentijdse lunch ofdrankje.
l)r: kinderen vermaken zich prima met de gratis speurtocht en in de

spceltuin.

De -lluinen van Appeltern, Ruropa's grootste modeltuinenpark

Walstraat 2a,6629 AD Appeltem, 'fel: 0481-541732, www.appeltern.nl

Openingstij<ien: van 1 maart tot 1 december alle dagen, ook op zon- en

fèestdagen, van 10:00 tot 18:00, (m.r-r.v. maart, oktober en november tot

t 7:00).
Entree: €9,-, kinderen van 6 tlm 12 iaar €4,50, Kinderen tot 6 jaar gratis.

Gratis parkeren, rolstoeltoe gankel ij k, honden aangelij nd.
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Bezoek onie it owroà. opio" C"toeiià poort
(Mr. E.N. vàn Kleffensstiàat 4) in Arnhem-Zuid.
TèVens Véstigingen in Ainhem-Centrum en Oosterbeek.
Op werkdagen geopend van g.30 - 17.30 uur.
Vestiging Arnhem-Centrum is tevens zaterdag
en op koopzondagen geopend van 11.00 _ 15.0O uur.

www.engelsing.nl

c^. Í.Yï
f.tr!,!:i9Yr-,i i: ! !. : i {-.!í:--íta
u,-.-,;i,:!4o\c_;.9í-cÍc (!
IE*tb';;0.:; §3,-i'!iij:!;i ol,'i;l.i1r.j -ALc:i.:.3i':it r§
ieiiii;:ËF q

I

Ea,
:ïi
: l.l

fi i:.'

à!:
?,J ;

ór,3Yi

!iïsIà-, i;
ciE9.r
:à;!;
i: *i: i
-r;lË91
i)q;J:!

-J
t1
{11

*-,L-
rJ
rt-J

.(}

o
1U

0
N
{*,
Ur
-CC

o Eia-'N.g
U5

=#
Snelje rijbewijs!

dan naar"

Autorijschool

TON VISSER

Schffirlaan l2
Heveadorp

Tel" 026 - 3341685

+ gratis proefles!!
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DOORWERTH
SchoennukaÍ.i-rackets b€qpann€n-schaatsen.

Parkeren voor dÉ deur - maandags gosloten.


