
Holland Hotel Dreyeroord, het gezellige fantiliulrnltl
restaurant in het groenste dorp van Nederlanrl 2(){)f ,

biedt u volop mogelijkheden voor al uw zakelijkrr
maar ook voor al uw familiebijeenkemsten. Virn
conferenties, dagvergaderingen tot
productpresentaties in en rond Dreyeroord, hct k;ttt lrll
ons! Maar ook privé, bijvoorbeeld voor uw huwoli;k ol
verjaardag verzorgen wij graag een High Tea, dirror rrf
buffet. Een hotelovernachting met uitgebreid
ontbijtbuffet behoort natuurlijk ook tot de
mogelijkheden. Tevens organiseren wij geregeld
diner-shows voor alle doelgroepen.

Voor meer informatie kunt u onze website
www.dreyeroord.nl bezoeken. Uiteraard bent u ook
altijd van harte welkom voor een drankje in de
gezellige tuinserre of bij mooi weer op ons terras.

Holland Hotel Dreyeroord, Familie van der Straaterr
Graaf van Rechterenweg 12,6861 BR, Oosterbcck,
telefoon 026 3333169.

Nubo Wilismsen

Doorwerth
Fax 026'333632S
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Beste Heveanen,

Buiten is het grijs en
somber en alleen de
vele lichtjes in tuinen en
langs huizen zorgen
voor een vrolijke noot.
Tijd voor de kachel,
warme chocolademelk
en natuurlijk het laatste
Heveaantje van dit jaar.
Wij bieden u dit keer
zowel een uitgebreid als
een beknopt verslag
van de herdenking van
de Slag om Arnhem, het
Hevea Open, stempelen
bij de Airborne wandel-
tocht, Christina over
katten en Jaap over het
Geldersch Landschap
en nog veel meer.
Tot ons grote genoegen
weten ook steeds meer
Heveanen ons e-mail
adres te vinden, gaat u
a.u.b. zo door, kopij
graag voor 201212005
inleveren.

de redactie wenst u
prettige feestdagen,
Anneke Leenhouts



Nieuws van Jaap

Op de dag dat ik dit schrijf (nou ja, tik eigenlijk, achter de computer)
rolt het verslag van de rondwandeling door ons mooie dorp in de
bus. Eigenlijk staat daar alles in van wat ik vermeldenswaard vind in
ons Heveaantje. Toch lijkt mij een toelichting wel op z'n plaats.
Tijdens de wandeling is een groot deel van het gezelschap het talud
achter de huizen aan de ir. Munterlaan opgelopen. lk was niet de
enige die zijn blik liet gaan over een totaal desolaat landschap. Hoe
is het mogelijk dat mensen die zeggen verstand te hebben van
bomen en bos een stukje bos zo kunnen toetakelen! En dat
allemaal omdat er kennelijk één bewoner is dle op een bepaald
tijdstip vindt dat de schaduw van een tweetal bomen haar/hem
hinder bezorgen. Niet te gelovenl

Later op de avond, in de Valckenier is er nog het nodige (door mij)
over gezegd, Het zal zo zitjn dat het Geldersch Landschap geen
vergunning nodig heeft om een boom om te halen maar je zou toch
mogen verwachten dat dat 'l' in overleg met alle betrokken
aanwoners gaat en dat dat 2u ook nog vakkundig gebeurt en niet op
de manier die doet denken aan een verwoestende rit met een
bulldozer.
lk heb de vertegenwoordigers van de Gemeente gevraagd om een
gesprek te organiseren met het Geldersch Landschap, bijvoorbeeld
met de chef van de man die toezeggingen doet en die niet nakomt.
Dit om afspraken te maken hoe men hier in de toekomst mee om
dient te gaan.

lk lees in het verslag dat er een brief uit zal gaan naar het
Geldersch Landschap om een afspraak te maken voor het kappen
in de toekomst. Ik benbenieuwd naar het vervolg.

Via mijn buurman verneem ik dat het het voornemen van KPN is
om in het eerste kwartaal van 2005 een GSM-mast te plaatsen bij
de Westerbouwing. Soortgelijke opmerking lees ik ook in het
verslag Het zal een eind maken aan de mobiele onbereikbaarheid
in l-leveadorp Wij (mijn echtgenote en ik) zijn mobiel ondergebracht
bii KPN en Orange. Om mobiel te bellen moeten we ergens buiten,
ar;hter in de tuin, tijdens goede weersomstandigheden (bij voorkeur

regenl) een plekje zoeken om mobiel te kunnen bellen en dan nog
valt een verbinding halverwege ook nog wel een weg. Na realisatie
is dit probleem gelukkig naar de andere wereld_ Prima oplossing

Deze week kreeg ik van de activiteitencommissie een net brief,e in
de bus dat mijn kinderen hun schoen konden zetten bij de
Valckenier. Omdat onze jongste pas 33 jaar is en zelf kinderen
heeft, zal dat er niet van komen denk ik. Voorheen kan ik me
herinneren dat ook kleinkinderen wel eens" mee mochten doen,
maar dat zit er budgettair kennelijk niet meer in. De Sint zal dan
mijn sinterklaasliedje gaan missen denk ik dan.

Toen een aantal kinderen de kinderpostzegels brachten die wij
hadden besteld, vroeg één van hen of we binnenkort weer jeu de
boules wedstrijden gaan houden. lk heb toen maar geantwoord dat
we nog even moeten wachten tot de weergoden ons goed weer
bezorgen. Toch leuk dat 5 maanden na data dit bij de Heveaanse
jeugd nog leeft. Jongelui, hou het in de gaten, volgend jaar doen we
het weerl lk reken op een massale deelname.

We koersen al snel richting Kerstfeest. lk hoop dat veel Heveanen
weer zullen meewerken aan een feeëriek verlicht dorp. Het is toch
wel uniek dat er in zo'n klein dorp een mooie kerstsfeer heerst.
lk wens alle Heveanen een Heveaantjes heel goede feestdagen,
een goede jaarwisseling en een gezond en voorspoedig 2005. Dat
we ons ook in het nieuwe jaar met z'n allen in zullen zetten voor
behoud van ons unieke en mooie dorp!

Jaap Bunschoten.

Vooraankondiging ALV Bewonersvereniging:
17 fehruari 2005 in de Ontmoetingskerk

vanaf 19.45 uur)



Herdenking van de Slag om Arnhem

Dit jaar hadden wij loge's uit Canada in verband met de 60e
herdenking van de slag om Arnhem.

ln september 1944 was ik bljnaT jaar en woonde in Arnhem, ik zat
in de 2u klas. lk herinner mij de landing van de parachutisten, die uit
door vliegtuigen getrokken zweefvliegtuigen sprongen. Wij keken
ernaar vanuit het zolderraam, de verschillende felle kleuren van de
parachutes zijn mij bijgebleven. Daarna bivakkeerden we tijdens de
gevechten in de kelder, waar het licht uifuiel toen de centrale in
Nijmegen werd gebombardeerd, gevolgd door de evacuatie toen de
slag was verloren. Wij gingen naar Heerde op de flets met een
dubbel stel kleren aan en mijn vader trok een zwaar beladen
kinderwagen met de belangrijkste spullen. De tocht duurde de hele
dag. ln Heerde bleven we bij mijn grootouders en oom en tante, die
daar een kruidenierswinkel bedreven. Na de bevrijding was ons
huis zwaar beschadigd en leeggeroofd; wij gingen naar Apeldoorn
en keerden pas in juni 1946 terug in Arnhem.
In 1955 ging ik na het eindexamen gymnasium in Delft studeren en

vervolgens werken bij TNO in Rijswijk en Delft. Ik woonde tot 1996
in Zuid Holland in verschillende plaatsen, eenmaal onderbroken
door een jaar in Canada, in Ottawa. ln 1996 verhuisde ik naar
Heveadorp (back to the roots!) en ging aan het eind van het jaar in

de VUT.

l.lit bovenstaande blijkt wel dat ik iets heb met zowel de slag om
Arnhern als Canada. Toen mijn zuster, die in Canada bij Vancouver
woont, rnij vroeg enkele gasten te huisvesten, de vrouw van een
veteraan en haar dochter, aarzelde ik niet lang met ja te zeggen.
Dc veteraan en zijn bégeleider hadden al onderdak gekregen via de
s(ichtirrg l".est We Forget. Zij lieten weten, dat zij graag met hun
familie samen ondergebracht wilden worden, dus wij kregen niet
twr:e rnaar vier gasten. Gelukkig is ons huis groot genoeg.

[)c vcteraan, John Garrett, is 82 jaar en blind, niet door de oorlog
ovcrigens, maar door een glaucoom ca 8 jaar geleden. Hij was al 7
kr:cr bij cle herdenklng geweest, de laatste keer in 1994 bij de 50'
ltcrrlcrrking Hij was sluipschutter in de 1u Airborne Divisie, B-

compagnie. Hij herinnert zich dat ze werden aangevallen toen zij
bijna gingen springen en dat de officier zijn vinger verloor die hij
omhoog hield. Ondanks dat sprong hij toch" John raakte ernstig
gewond in de buurt van het oude kerkje in Oosterbeek. Hij werd
krijgsgevangen gemaakt en naar het Elizabeth ziekenhuis gebracht.
Vandaar werd hij via Apeldoorn naar Duitsland afgevoerd. Zijn
begeleider, Steve Mackenzie, 34 jaar, is douanier in British
Columbia en van jongs af aan erg geïnteresseerd in de Tweede
Wereldoorlog en in het bijzonder de Slas om Arnhem. Door
gesprekken met John en andere veteranen en het lezen van vele
boeken weet hij meer van de slag dan ik, maar hij had de
historische plaatsen nog nooit gezien. Die kans kreeg hij nu dus. Hij
is een fantastische begeleider geweest voor zijn blinde vriend.
Johns vrouw Cathy is een vriendelijke dame van 84 jaar. Haar
dochter die mee zou komen was ernstig ziek geworden, in haar
plaats kwam haar kleinzoon Jamie (27) mee om haar te begeleiden.

John en Steve arriveerden op dinsdag '14 september per bus van
Schiphol. Bij het Lebret centrum was het een drukte van jewelste,
maar wij (mijn vrouw Mady en ik) vonden ze uiteindelijk, vele uren
later dan volgens het schema door vertragingen in Londen. John
werd meteen geïnterviewd door Radio Gelderland. Zij waren erg
moe en gingen na het eten direct naar bed. De volgende ochtend
was er geen programma; ik heb John en Steve meegenomen naar
het Airborne museum. Voor Steve heel interessant, John onderhield
zich met collega's en deelde speldjes uit aan kinderen. Hij werd ook
door schoolkinderen geïnterviewd. lnmiddels kwamen Cathy en
Jamie aan op het station in Arnhem; zij hadden eerst een dag in
Amsterdam doorgebracht en daar musea bezocht.

De volgende ochtend, donderdag de 16", moesten zij weer vroeg
op voor de dienst in de Eusebiuskerk. De kerkdienst werd gevolgd
door de mars van de veteranen over de brug; John heeft ook
meegelopen. Daarna gingen zij naar het Gelredome voor een
speciaal programma voor veteranen en genodigden, waaronder
meer dan 10.000 schoolkinderen. Na afloop, om half vijf, was er
een nazit waar de gastgevers ook mochten komen. Omdat het
programma erg was uitgelopen waren wij een uur te vroeg en
hebben het laatste deel van het programma meegemaakt. Wij



waren er niet van onder de indruk, het was nogal saai en

langdradi§, er werd veel gezongen door Karin Bloemen, maar
voornamelijk in het Nederlands.

De volqende dag, vrijdag 17 september, was de dag van de

herdenkingen en kransleggingen. De gasten waren echter te moe
en deze dag werd als rustdag benut. Wel gingen John en Steve
naar restaurant Schoonoord, voor deze gelegenheid omgetoverd in
het trefpunt voor de veteranen. John noemde het zijn pub, waar hij

bij eerdere bezoeken ook zijn makkers ontmoette

Zaterrl;rr; was de dag van de droppings op de Ginkelse Heide. John
en Stcvc wr:rdon per bus vanaf het ANWB station Planken
Warrrttuis rË:rr de heide gebracht; voor anderen was de weg naar
[:di-. :iklr:sloten. Het was om half 9 al erg druk, maar ik kon de

opstlrpplaats nog bereiken lk moest weer terug om de anderen op

te hak:n, rilaar toen kwam ik er niet meer door en werd bij station
Wolttrczr: rk: parallelweg opgestuurd. Deze gaat over in een
z;rnrllt;rtl otl (len eindje verder liep het ook daar vast. Dus de auto

uit en verder lopen. Na 2 km bereikten we de heide aan de
zuidkant, waar we de droppings goed konden waarnemen.

Zondag was de bijeenkomst op de Airborne begraafplaats in
Oosterbeek; de verkeerschaos begon hier nog vroeger dan
zaterdag. John en Cathy hebben weer een eind moeten lopen, er
waren wel wat bussen, maar die kwamen er ook niet meer door.
Uiteindelijk slaagde Steve erin een rolstoel voor John te
organlseren. De bijeenkomst was indrukweklcend, maar voor de niet
uitgenodigde toeschouwers, waaronder Mady en ik, was er weinig
te zien en te verstaan. Het was veel beter te volgen op de televisiel

Mady ls door diverse vrienden op TV Gelderland waargenomen. Er
waren veel meer mensen (15.000) dan er eigenlijk maximaal
toegelaten mochten worden. Na afloop duurde het ook nog lang
voordat de begraafplaats verlaten kon worden en ophalen per auto
was onmogelijk. Daarna nog snel even met Steve naar het
Elizabeth ziekenhuis in Arnhem, waar de Engelsen strandden. De
voorgevel en de oprit zljn gerestaureerd, zodat Steve het herkende



van zijn historische foto's. Ook nog even naar de Tafelberg, die een
desolate aanblik bood. Daarna eten en inpakken voor de terugreis.

Op maandagmorgen vertrok het gezelschap weer per bus vanaf het
Raadhuisplein naar Schiphol. Dinsdag belden zlj datzij goed waren
aangekomen in Canada.

Er kwamen volgens de kranten meer mensen dan ooit naar het
evenement en dat geloof ik direct. De organisatie moet dan ook
heel moeilijk zijn geweest en sommige dingen gingen niet helemaal
volgens plan. Zo liep het verkeer vaak vast en ook de informatie-
voorziening had beter gekund. Wij wisten niet altijd waar en
wanneer we ergens nïoesten zijn en hoe het vervoer was geregeld.
Desalniettemin is het steeds gelukt de mensen op de juiste tijd op
de juiste plaats te krijgen, Het was een vermoeiende week maar het
was zeer de moeite waard, het waren bijzonder sympathieke en
bescheiden mensen, en wij hebben de indruk dat ztl het
gewaardeerd hebben, dat zeiden ze althans. Wij hopen ze volgend
jaar weer te ontmoeten als we naar mijn zuster in Canada gaanl

.larr van der Wal

Verslag van stempelpost Heveadorp: Airborne
wandeltocht2004

Al jaren is er aan de Beeklaan in Heveadorp tijdens de Airborne
wandeltocht een 'geheime' stempelpost. En ja, ook ik heb mij
regelmatig afgevraagd in hoeverre dit na al die jaren nog 'geheim'
is. Het geheim zit er in dat er en apart vakje op de kaarten zijn om
de stempel neer te zetten. Maar goed, ook al vele jaren is mijn
echtgenoot vrijwilliger bij de Airborne waarvan de laatste jaren als
stempelaar op de bewuste stempelpost Heveadorp. Dit alles voor
de deur van zijn ouderlijk huis waar zijn moeder ook al weer jaren
soep en koffie maakt voor de stempelaars. Dit is de enige
stempel post overigens met dergelijke'cateringservice'.

U zult het zo misschien nog nooit gezien hebben maar stempelpost
Heveadorp is al behoorlijk voorzlen van de nodige tradities. De
meeste stempelaars zijn mannen en velen daarvan zijn Heveanen,
oud-Heveanen of vrienden van voornoemde categorieën.
Sommigen zien elkaar zelfs maar eens per jaar tijdens dit
evenement anderen hebben regelmatig contact.

Op de zaterdagochtend van de wandeltocht begint men al met het
opzetten van de tafels en stoelen en worden materialen opgehaald
bij Hartenstein. Volgens vaste traditie zijn er van het een of ander
wel weer te weinig voor handen (dit jaar het aantal inktkussens) wat
onderling wel weer wordt opgelost 'wij hebben nog wel zo'n ding
thuisliggen'. Vanaf een uur of 10 beginnen de vroege vogels al door
te komen, alles gaat er dan nog zeer relaxed aan toe. Er wordt wat
bijgekletst en koffie gedronken.

Rond 11 uur komen ook de eerste echtgenotes (en kinderen en
kleinkinderen) zich melden. Die kunnen dan nog rustig kijken hoe
de wandelaars voorbij komen, Vanaf 13:00 begint de grote meute te
komen, hier en daar wordt er al iemand een half uurtje afgelost door
zijn vrouw/moeder/kind/kennis etc. zodat ook de vaste stempelaars
even kunnen eten. Niemand wil tenslotte de soep missen!

Ook ik heb dit jaar wederom tijdens de lunch een uurtje staan
stempelen tijdens de drukste uren van de dag. Het is absoluut leuk,



maar erg creatief is de mens niet. lk stond als vierde op het rijtje
van stempelaars waardoor je ongeveer 10 keer per 5 minuten
hoort: kom we gaan naar die mevrouw die niets te doen heeftl Oké,
maar waarom zet ik hier dan 40 stempels per minuut? Nee, dan de
Nederlandse mariniers.".die roepen gewoon met een grote grijns:
'wij zijn mariniers dus wij gaan naar de (toen even) enige vrouw'.
Altijd goed voor het ego!
Goed is ook om te weten hoe ver het nog is naar de finish, deze
vraag komt ook veelvuldig voorbij. En als je dan roept:dames nog 5

en heren nog 4 km, dan varieert de reactie van. 'nog zo ver!' en
'hoe kan dat nou?' tot ]oh dan zijn we er zo'.

Dit jaar was het prachtig wandelweer, en er bleven maar
wandelaars komen. Na vier uur is het meestal tijd voor de borrel...
maar niet teveel. Om tien over half zes werden de laatste
wandelaars afgestempeld, die zouden het nog hardlopend moeten
kunnen halen om voor zes uur in Oosterbeek aan te komen. Tijd
om alles weer op te ruimen op de stempelpost. Volgend jaar weer?
Natuurlijk, volgend jaar staan ze er weer.

Marnie van Oosteruvijk
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'Onze veteraan', Tom Schaffer

Wíjnkoperij Henri Blo em

.r r r*tt.-i*r{; l;(}ÀH

a 1u * ifl{ilffi r ruir
, ''..,1.

Ams lerdom seweg i,Z6 , 6814 GJ Arnhem
t-c.l . 0?6 - 44552?0 Fax: 026 - 44550g5

l,--moi I ; qqnhem@henribloem.nl

Voor kwoliteitswijnen vonof € 3,b0.
Í'rrrl<rrr:r.gelegenheid voor de deur, moor:
I lcv<:rrcJorp bezorgen wi..; grotis bij u thuis.

Diep bedroefd geven wij u kennis dat de Here,
plotseling van ons heeft weggenomen onze

ten gevolge van een ongeval,

Ruurd ]ohan Gerrit van der Vegt

op de leeftijd van62jaar.
Freek en Altonique

Luuk, Rosalie
Gerard en Anuschka

Natascha, Youri
Ruurd en Marieke

Bram

]osien

Van de voorzitter

Donderdagavond 11 november heeft ons lid van het bestuur Ruufd
van de Vegt een tragisch ongeval gehad waarbij hij is overleden.
Om allerlei geruchten tegen te gaan kan ik u vertellen dat Ruurd
onwel is geworden achter het stuur van zijn auto, als gevolg
daarvan is de auto tegen een boom gereden en in brand gevlogen"

Het bestuur was vertegenwoordigd op de ter aarde bestelling en
was diep onder de indruk van de vele aanwezigen.

Als bestuur willen wij alle familieleden, vrienden en kennissen van
Ruurd sterkte wensen in de komende tijd.

Sybe Meijer



Ledenwerfactie in Doorwerth, Heveadorp en
Wolfheze een groot succes!

De ledenwerfactie, die de plaatselijke Zonnebloemafdeling
Doorwerth, Heveadorp en Wolfheze gehouden heeft van 4 Um 7
oktober jl is een groot succes geworden. ln Doorwerth hebben 118
mensen toegezegd ondersteunend lid van de Zonnebloem te willen
worden. Zes mensen hebben zich bereid verklaard om als
vrijwilliger toe te treden bij onze afdeling en tevens zijn er 6
adressen aan ons door gegeven van mensen, die een bezoek van
vrijwilligers van de Zonnebloem zeer op prijs zouden stellen.
ln WolÍheze hebben zich 32 ondersteunende leden aangemeld, 4
vrijwilligers en zijn er 2 adressen van mensen, die graag door onze
vrijwilligers bezocht zouden worden.

"Dat aantal overtreft onze stoutste verwachtingen" zegt Leny Post,
voorzitter van de plaatselijke Zonnebloemafdeling Doonruerth,
Heveadorp en Wolfheze. Wij zijn erg blij, dat zoveel inwoners ons
werk voor mensen, die door ziekte, handicap of leeftijd fysieke
beperkingen hebben financieel willen ondersteunen. Ook de
vrijwilligers, die op enigerlei wijze willen helpen bij onze taak, zijn
van harte welkom.

De plaatselijke Zonnebloemvoorzitter is heel dankbaar voor de
massale steun. Namens het bestuur van de plaatselijke afdeling wil
zlj alle nieuwe leden en vrijwilligers heel hartelijk danken voor hun
ondersteuning van het Zonnebloemwerk. Echt, u doet er heel veel
rnensen in Doorwerth, Heveadorp en Wolfheze een groot plezier
mee!

Voor meer informatie over het Zonnebloemwerk bij onze afdeling,
kunt u contact opnemen met onze secretaris de heer Frits Snelders
irr I)oorwertlr, tel : 026-333 59 31
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Hevea Open 2OO4

Hoewel ik al bijna vijftien jaar in Heveadorp woon had ik nooit
gedacht dat ik nog eens een stukje in 't Heveaantje zou schrijven.
Maar nu is het er dan toch van gekomen of moet ik zeggen, deze
keer kon ik er echt niet onderuit komen. Wat is het geval,
zaterdagmiddag 30 oktober 2004 werd op het 'Heelsumse Veld'
voor de eerste keer het Hevea Open Golftoernooi gespeeld. En de
winnaar wordt geacht uitgebreid verslag te doen in 't Heveaantje.

ln het vorige nummer werd door de organisatoren Gerard Nijhuis en
Hein Niemeijer een oproep gedaan aan alle golfers in Heveadorp
om zich op te geven voor deze wedstrijd. Het blijkt dat er maar liefst
31 golfers woonachtig zijn in dit blijkbaar golfgekke en sportieve
dorp. Uiteindelijk hebben zich maar liefst zeventien personen voor
deze unieke wedstrijd aangemeld.

Na welkom te zijn geheten in het clubhuis werden de deelnemers
onthaald op koffie met appelgebak, een doosje ballen beschikbaar
gesteld door een van de sponsors te weten BASF Nederland, en na
een peptalk van Hein kon er nog even worden warm geslagen
voordat de'battle der Heveanen' een aanvang zou nemen.

Het was duidelijk dat de juiste spirit bij iedereen aanwezig was,
trainingskampen waren vooraf belegd, mental coaches geraad-
pleegd, en wellicht het meest belangrijke was dat de omstandig-
heden ideaal waren. De baan lag er prachtig bij en de weergoden
waren ons bijzonder gunstig gezind. Hoewel voorafgaand aan de
wedstrijd de baan nog compleet in nevelen was gehuld trok vlak
voor twaalf uur, toen de eerste drie sportievelingen van start
gingen, de mist plots op en begon de zon volop te schijnen.

Vervolgens ontspon zich een uiterst spannende en enerverende
wedstrijd. lk heb mij laten vertellen dat er her en der de meest
onwaarschijnlijke ballen werden geslagen. Helaas waren er geen
camera's bij aanwezig maar u moet van mij aannemen dat er bij
vlagen een bijzonder hoogstaande wedstrijd werd gespeeld. Even
na vijf uur kwamen de laatste golfers, moe maar voldaan, het
clubhuis binnendruppelen en kon er een begin worden gemaakt



met het opmaken van de einduitslag. Zoals ik hierboven al schreef
werd er door iedereen erg goed gespeeld. Uiteindelljk eindigde
iedereen zeer dicht bij elkaar maar de bovenste vier zijn geworden:

4. Brigit Gudde
3. Thijs Stomphorst
2. Thea Nijhuis
1. Peter Wessel

lk wil van de gelegenheid gebruik maken om onze gulle sponsoren
BASF Nederland en Rabobank Arnhem en Omstreken te bedanken
voor het beschikbaar stellen van de prachtige prijzen voor de
winnaars, een doosje golÍballen voor alle deelnemers en niet te
vergeten de drankjes. ledereen die de prachtige wisseltrofee, die ik
als winnaar maar lieíst een heel jaar mag koesteren, met eigen
ogen wil aanschouwen kan deze vinden op de vensterbank van lr.
Munterlaan 42. De dag werd afgesloten met een etentje in de
Valkenier in ons eigen Heveadorp.

Tenslotte wil ik een ieder uitdagen om mij deze trofee volgend jaar
te ontfutselen. Want twee dingen staan vast, te weten dat dit
toernooi wegens het doorslaande succes volgend jaar wordt
geprolongeerd en dat ik dan de wisselbeker met hand en tand zal
verdedigen.

Peter Wessel
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Kabouterpad!

Hallo, ik ben Niels en wij zijn afgelopen juli in Heveadorp komen
wonen. Samen met nog veel kinderen uit het dorp zit ik sinds
september op basisschool De Dorendal.

Wij zijn met de hele klas, juf Yvonne en een hoop moeders op
dinsdag 9 november naar het kabouterpad in Wolfheze geweest.
Dat was erg leuk. Je loopt door het bos en volgt de pijltjes en dan
kom je 10 kabouters tegen. Bij iedere kabouter moet je dan iets
doen. Beestjes zoeken en bek'rjken, met spiegeltjes onder padde-
stoelen kijken, een ketting maken van bladeren, op een omgevallen
boom klimmen en er overheen lopen, bramenstruiken bekijken en
kabouterbeschuitjes met bramenjam eten, eikels verstoppen en na
een tijdje weer opzoeken net als de eekhoorn, in een doos allerlei
herÍstdingen voelen zonder dat je eerst weet wat er In zit, mos
bekijken met een loep.

We waren er al ontzetten vroeg en het was wel ontzettend koud
hoor, daarom hebben we van de ene kabouter naar de andere hard
gelopen. Aan het einde was er een broodje en wat te drinken van
de klassenmoeders en daarna gingen we weer naar school. Op de
foto sta ik helemaal rechts met mijn kaboutermuts en cape om. De

andere twee kabouters zijn Nienke en Willemijn (die wonen ook in
Heveadorp) en nummer vier is lnne.

Groetjes,
Niels

Hallo allemaal,

Op zondag 7 november zijn we met een heleboel kinderen naar de

J.P. Heijestichting geweest. Je kon daar klimmen,tafeltennissen,
vliegend tapijt, trampolinespringen en ook nog zwemmen. lk zat in

een groepje met Suzanne, Sophie en Merle. Op de wand klimmen
was heel erg leuk. Met vliegend tapijt moesten wij de bal terug
gooien. Met trampolinespringen kon je vijf euro winnen als je het
plafond aanraakte. Guus ging op het einde ook nog proberen om

het plafond te raken maar het was niet gelukt.

We hebben ook drinken en koekjes gehad. Met zwemmen was het

heel erg leuk. Want er was ook een blauwe loper in het water. Daar
kon je overheen lopen, rennen of kruipen" Er waren ook speeltjes in

het water zoals een pinguin die kon plassen. Ze hadden ook
pannekoeken gebakken voor ons en die waren heerlijk. lk vond het

heel gezellig met alle kinderen en begeleiders. lk heb ook een

nieuw meisje leren kennen. Ze heet Marianne en woont op de

Beeklaan. We hebben al samen gespeeld. Ze is heel aardig. lk
hoop dat wij allemaal volgend jaar weer mogen.

Groetjes Shairoz



De column van Christina: Katten in Heveadorp

Heveadorp is rijk aan bomen, aan honden en aan katten. Door onze
tuin sluipen dagelijks vijf verschillende exemplaren. Ze hebben
allemaal hun eigen kenmerken en er is er eentje bij die elke
gelegenheid uitbuit om binnen te komen. Alsof die hier gewoond
heeft. Dat was al toen we vorig jaar aan het verhuizen en het
verbouwen waren. Die kat liep gezellig in en uit alsof het zijn thuis
was. Totdat de dag kwam en onze poes ook zijn intrek op de lr.
Munterlaan nam. Onze poes ls nogal schuw en duldt geen
katachtige gasten. Nu hebben wij een kattenluikje waardoor ze
regelmatig naar binnen vlucht. Maar tot haar schrik waren er al
twee andere katten die ook eens een kijkje wilden nemen. Een
ervan was een groot zwart wit en nogal wild harig exemplaar. lk zag
het gebeuren en was bang dat die omvangrijke kat in het luikje zou
blijven steken. Gelukkig trok ze op tijd terug. Die andere kat is bij
mijn weten ook niet verder dan halverwege gekomen. Wat ook
maar goed is want onze poes vind dat dramatisch en is erg gesteld
op haar privacy. Ze duldt ook geen andere kat onder onze auto,
kortom ze heeft de pest aan andere katten. Wij niet, wij vinden al
dat kattenvolk best leuk maar we kunnen haar natuurlijk niet
afuallen. Daarom heb ik de plantensproeier maar klaargezet dicht
bij het kattenluik zodat ik de indringer met een douche verrassen
kan. Sindsdien heeft geen kat meer een poging gedaan, tenminste
niet in onze aanwezigheid. Wel hebben we 's nachts een keer een
vreselijk spektakel gehoord en kwam onze kat met een dikke staart
naar boven gerend. We hebben ook een kattenluikje in de deur
naar de hal zodat ze vanuit de kamer door naar boven kan
vluchten. Ja, die poes van ons is een echte angsthaas. Als we met
haar naar de dierenarts gaan voor de jaarlijkse prik dan doen we
haar een halsbandje om en moet ze bij mij op schoot. Dan weet ze
dat er iets heel ergs gebeuren gaat en gedraagt ze zich alsof ze
naar het slachthuis afgevoerd wordt.

En toch is het hartstikke leuk met zo'n dier in huis. Je praat er
tegen, je aait, knuffelt, en voelt je met zijn tweeën ook al ben je
alleen. Als ik 's morgens aan tafel zit met de krant voor me, springt
ze steevast juist op dàt artikel wat ik aan het lezen ben, draait dan
een paar maal rond en houdt uitnodigend haar achterwerk voor mijn

HEE.ZO ELECÏRO WORTT}
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neus. De bioloog en schrljver Midas Dekkers beweert dat een kat je
dan als moeder accepteert en verwacht dat je zijn achterste schoon
Iikt" Toen onze poes kleintjes had likte ze inderdaad met overgave
de gatjes van haar kroost schoon. Mijn moederinstinct schiet nogal
tekort, ze moet met een aai volstaan. 's Avonds voor het slapen
gaan maken we een wandelingetje met haar en trouw loopt ze op
zo'n vijf meter afstand achter ons aan. Op warme zomeravonden
gaan we boven bij de Duno op een bank zitten terwijl zij wat rond
scharrelt en op zoek is naar muisjes. De hele avond loopt ze al
onrustig door de kamer op een neer, of van binnen naar buiten
teruvijl ze ons vragend aankijkt wanneer we nu echt eens gaan. Ze
heeft er kennelijk zin in. Voor het eten geldt hetzelfde. Als ik ga
koken en een pan tevoorschijn haal dan komt ze van boven of van
buiten aangerend, gaat voor de koelkast zitten en kijkt me met een
scheef koppie aan. En natuurlijk pak ik dan meteen haar vlees uit
de koelkast en zet haar dat zo snel mogelijk voor. Ja, je past je als
mens best wel af en toe aan.

§ft"M
"lrt Bn)

Het is interessant om te weten dat de kat al erg lang dienst doet als
huisdier. De oude Egyptenaren hielden zelfs al katten rond huis en
haard" Aanvankelijk dachten wetenschappers dat de kat vanaf zo'n
4000 jaar geleden bij de mensen in huis kwam wonen maar
onlangs moest men deze veronderstelling herzien. Dat maakten
Franse archeologen op uit een 9500 jaar oud graf, gevonden op
Cyprus, waarin een kat een mens gezelschap houdt. Het dier lag
keurig begraven en beschermd in een kuil dicht tegen die mens
aan. Het was een graf op stand, met vele offeranden zoals bijlen,
oker, gepolijste stenen, vuurstenen en gereedschap. En keurig
naast de dode mens lag een jonge kat, zonder sporen van een
gewelddadige dood. Wellicht houdt de kat ons dus al ruim negen
millennia gezelschap, overigens toch nog een paar duizend jaar
korter dan de hond.

Wat fascineert ons zo aan de kat? ls het zijn onverstoorbare rust,

zijn eigenzinnigheid, zijn ondoorgrondelijkheid, zijn authenticiteit en

originaliteit? Of is het alles bij elkaar? Volgens dlepte-
psychologische inzichten geldt dat. datgeen waartoe een mens zich
sterk aangetrokken voelt iets is wat in hemzelf meer ontwikkeling
behoeft. Verlangen wij dus onbewust naar meer originaliteit en
authenticiteit? Volgens veel filosofen en dieptepsychologen is dat
juist onze zingeving. Maar dat mag eenieder voor zichzelf
beoordelen. lkzelf realiseer me dat ik misschien wel door de jaren
heen duizenden uren naar onze poes heb zitten kijken. En nog altijd
vraag ik me af of er een systeem te ontdekken is in haar wasgedrag
en of elk plekje van haar vacht wel regelmatig aan bod komt. Het
liefst zou ik aan een onderzoeksteam willen deelnemen dat katten
rondom de klok observeert om hier een antwoord op te vinden. In

december reis ik af naar Kenya om mijn dochter daar te bezoeken.
Wij hebben plannen om al die grote katachtigen in hun wasgedrag
te observeren. Misschien kan ik in het volgende Heveaantje daar
wel meer over vertellen. Ook willen wij weten of ze spinnen, maar oÍ
ik dat kan navertellen valt te betwijfelen. Wie opgepeuzeld is, zwijgt.

Christina Moormann

Wereldse gerechten

De maaltijdservice van stichting welzijn De Bries heeft een nieuwe reeks kant en klare
multi-culti gerechten in haar assortiment opgenomen. De wies-verse maaltijden zijn bedoeld
voor iedereen die snel en gemakkelijk wil genieten van zeer uiteenlopende gerechien. Alle
maaltijden uit dit assortiment zijn geschikt voor iedereen die volgens Halal richtlijnen wil
eten. Naast de wereldse multi-culti maaltijden heeft de maaltijdservice een uitgebreid keuze
menu van vries-verse maaltijden, overzichtelijk gerangschikt in een prachtige catalogus.
De vries-verse maaltijden worden wekelijks bij u thuisbezorgd. ook voor dagverse warme
maaitijden kan men terecht bij de maaltijdservice van De Bries. voor meer informatie
telefoon 0317 317553.



Heveadorp vanuit de lucht, met dank aan Lex
Schruijer

Pi
iil,'
ai

il trrl

:, :.ri-t.^_::,:'{;t ,: 
'#':' i§:lÈY'

'i/ "ltt6 !ut:1at



Baby Bulletin

+++++@ppoep - Oproep - Oproep+++++

Op verzoek vqn vele inwoners,
uw Buurt Preventie Teom

en uw gebiedsagent.

Willen wij u erop wijzen dot de moximum
snelheid in het hele dorp,

30 Km.

fs ook de Beekloon en Dunoloon.

Wij hopen dot ook u ols outomobilist hieroon
wilt meew erken.

Meï yriendelijke groet,
5. Meijer

Op zolo,qc 31 oKTOBER 2oo4 ts oM
KV/ART övr,R vlBR's ivacnrs GEBoREN

QUINTIJN
REGINUS FRANCISCUS BENJAMIN

NIEUW LEVEN, N]ETIW GELTIK!, 
8iï:1',#:::i.
Jur.rus rN MrlcsroR
ONs NrEuwË a.onrs,

31

Ouos OosTpRBEEKSEwEG t2

osos vs HgvEaoont



iken
/oprek

Weverstraat 13
6862 DJ Oosterbeek
TeleÍoon 026 - 333 35 35

Herenstraat 25
391 1 JB Flhenen
Telefoon 0317 - 61 64 02
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PAFÍEFEN IOOR DE!EUi, MMNOAG GESLOTEN !iI]OAG KOOPAVONO ZO,OO UN


