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Holland Hotel Droyururorrl, lrrrl ÍJt..nllirlrr l;rrrrrlir,.hotel_
restaurant in het groonsto rlorli virrr il,,,t,,,trr,,,t'ióàS
bíedt u volop mogelijklrorlorr v,rr ,,f ,,* r,,i..,,iiiË_
maar ook voor al uw íanriliolrijrrorrkorrr:,lrrrr. Virn
conferenties, dagvergaderirrgorr krt
productpresentaties in en roitd [)royrrroorrl. ltct kan bij

:::lYi:l ""k 
prive, bijvoorbeetct viror t,, i,i,*nrirr or

I"?u:r].S verzorgen wij graag een t.liglr 
.foa, 

ctiner ofDunet. Een hotelovernachting met uitgàbreitl
ontbijtbuffet behoort natuurlijk oot toiOe
mogelijkheden. Tevens orgàniseren wij geregeld
diner-shows voor alle doelgroepen. 

r J-'-r"rs

Voor meer informatie kunt u onze website
www.dreyeroord.nl bezoeken. Uiteraard bent u ookaltijd van harte welkom voor een drankje in degezellige tuinserre of bij mooi weer op àni tà".r.
Holland Hotel Dreyeroord, Familie van der Straaten
uraaÍ van Rechterenweo 12, 6g61 BR, Oosterbeek,
telefoon 026 3333169.
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Beste Heveanen,

De vakantie staat voor
de deur, op de valreep
nog een nummer van 't
Heveaantje, ztj het dit
keer een wat dunner
exemplaar, gewoon
omdat er minder koplj
was. Of er gebeurde
weinig in hei dorp (op
zich prima), of bijna
iedereen was te druk
met andere dingen.
Dit keer wel uitgebreide
informatie van de
groenclub, fraaie foto's
van het paaseieren
zoeken, de inmiddels
vaste rubrieken van
Jaap, Christlna en de
jonge Sophie en een
stuk van Nancy over de
kleine Juna.
ln nr. 82 zullen we o.a.
verslag doen van
Heveadorp sportief op 2
juli. Kopij (en foto'sll!)
graag toesturen voor 20
augustu s.

namens de redactie,
Anneke Leenhouts

Colofon: opla8e 400 stuks

IledrcÍiesdres:
Zuiderlaan 1 1, 6865 VK llcveadorp

Redactie:
Ruroil Berlauwt (3342031)

Kariu I(oppeschaar (333?338)
AilDeke Lccilhouís (333692?)
Cobi v.d. Molen (3336898)
Mrrnie v. Oos{eruijk (3333080)

Sylvia Verltagen (3210157)

e-nrail:
silileke.leetrhouÍs@àkzotrollel.coril

(q{j kunt u bij elk vao de redactielcdcil
iulcveren. Anonienle stukjes wordeu iliet
Ecplastst. De rcdactie behoudt zich het
íechÍ voor ingezonden slukken wanr
nodig itr te koítetr. Niets uit deze uitgavc
mrg zondcr toestcnlming worder
overgcnoileil.

4dv-c!!§.!r1i.e!:
Bereild JÀtr JousÍrtr (3E83815)

4-b a-[.].Ls!t-E!tl-c4:
Woön( u buitetr l{eveadorp en wilt u ook

't llcvcruillie oillvargcu dun ziju
darruoor de kosteu 10 euro Per jaar'
kunt zich opgeveu bii de rcdlctie.

I)oelstellinei

't IleverlnÍje stclt zich al3 docl dc

cotrtac(eil tussen de itrlvoileB van
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Cardanuslaan ZB
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Nieuws van Jaap

Op het moment dat ik dit schrijf, heb ik zojuist de
aanmeldingsformulieren van het jeu de boules-, volrybar- ón jeugd-
voetbaltoernooi uit de bus gelicht. Dat belooft dus een sportief
spektakel te worden" op het moment dat u dit reest, zuilen de
inschrijfformulieren al binnen zrjn en is het grote 'puzzelwerk al
begonnen. Het is artijd een heel gepuzzel om iedereen evenveel
wedstrijden te laten spelen en tegelijkertijd rekening te houden met
de dagen/avonden dat deernemers verhinderd zijn.lk hoop dat het
jeugd-voetbaltournooi geen invloed zal hebben op de deername
van de jeugd bij het jeu de boules en ik hoop dat er ook dit jaar een
enorme toeloop van supporters zal zijn. Ik zou willen dat hót aantal
supporters dit jaar groter zal ziln dan voorgaande jaren zodat het
dit jaar nog leuker wordt dan vorig jaar. De spanning was vorig jaar
soms-te snijden en er werd op het scherpst van de snede get(ètitt

Zojuist terug van een veertiendaagse vakantie op Kreta valt het
niet mee om aan deze temperaturen te wennen. Twee weken met
veel zon en temperaturen tussen 2T en 30oc doen ons hier wel
eens met koude voeten rondlopen. De kilo,s die we door het
voortreffelijk Griekse eten zijn aangekomen, moeten er snel weer
af, maar datzal wel gaan.

lnmiddels is er over Heveadorp weinig te melden. Van Sybe
gehoord dat de benodigde antenne voor het GSM-systeem niei olt
jaar maar pas medio vorgend jaar zar worden gepraaist. Dat vind ik
een slecht bericht omdat het (vanuit ons huis) gewoon niet
mogelijk is om mobiel te bellen. Mijn vrouw en ik belleÀ beiden met
een andere provider en met beide lukt het niet. Gevorg: om mobier
vanuit Kreta naar Nederland te kunnen bellen, moestón mobieltjes
eerst in Doonarerth worden opgeladen. In deze tijd j"n
hoogwaardige technische ontwikkelingen is dat eigenlijk van de
gekke. Hoewel we destijds een mobieltje hebben aangeschaft om
bereikbaar te zijn, kun je er tegenwoordig de gekste àingen mee.
Foto's, ringtonen, spelletjes enz. Ik heb ergens al gelezón dat er

mobieltjes in aantocht zijn uitgerust met harddisk en mp3 speler.
Jammer dat je er in Heveadorp niets aan hebt.

Na Heveadorp sportief komt voor mij (en voor 30.000 wandelaars
met mij) nog een sportieÍ evenement, de 4-daagse in Nijmegen.
Op dit moment heb ik de eerste 200 km al in de benen zitten en
denk hem dit jaar voor de 6" keer weer gezond uit te Iopen. Nee, ik
ben daarna niet thuis want samen met mijn echtgenoie fietsen wij
de week daarop in Drente de Drentse fiets vierdaagse. U behoeft
mij daarna dus niet te komen feliciteren.

De afgelopen maanden zijn er nogal wat woudreuzen gesneuveld.
Bij de Valckenier stonden een viertal enorme beuken, waarvan er
al eentje gedeeltelijk bladerloos was. De restanten bekeken bleek
dat het sneuvelen niet voor zijn tijd was. Deze bomen bleken in

een niet te beste conditie te verkeren. Gelukkig zijn er een paar
jonge boompjes geplaatst (lei-linden?) die hopelijk over een aantal
jaren ruimschoots het verlies aan de enorme beuken vergoeden.
Waar vroeger de grens van het terrein van de Heveafabriek lag, is
ook een hele grote reus gesneuveld. lk kan daar helaas geen

oordeel over hebben omdat deze al weg was toen tk vernam dat
die gesneuveld was.

Bent u nog wezen kijken op de oprillaan van de Duno toen de
azalea mollis in de bloei stond? Nee? Dan onmiddellijk noteren op

de agenda begin mei 2006, want als je zoiets moois niet hebt
gezien, heb je wat gemist!

Langs deze weg past ook nog even een compliment aan die
mensen die zorg hebben voor de groenvoorziening in Heveadorp.
Ons dorp ligt er de laatste tijd gelikt bij. Natuurlijk komt dat ook
omdat bewoners er de nodige aandacht aan schenken. Er zijn
dorpen en plaatsen die strijden om het groenste, schoonste en
netste dorp van Nederland. lk denk dat wij dat niet behoeven te
doen omdat, wanneer wij daaraan mee zouden doen, andere
dorpen en plaatsen geen schijn van kans zouden hebbenl Houden
zol



voor hen die nu nog met vakantie gaan (en dat zulren de meesten
zijn) wens ik iedereen een fijne vakantie toe. Veel zon en
aangename temperaturen. wees voorzichtig, denk om de kinderen
en kom allen weer gezond thuis! Tot ziens of hoors,

Jaap Bunschoten

Rommelmarkt Rommelmarkt Rommelmarkt

onder het motto 'driemaal is scheepsrecht' wordt ook dit jaar een
rommelmarkt georganiseerd door 't Heveaantje en wel op
zaterdag 2 juli van 10.00 tot 12.00 op het
Heveaveld"

Vorig jaar was er helaas weinig animo onder de Heveanen om hun
spullen te koop aan te bieden, of misschien had men voor de
variatie niet zoveel over. We hopen dat het dit jaar beter gaat.

De spelregels zijn ongewijzigd ledereen mag aanbieden wat hij of
zij wil, zolang alles wat onverkocht is maar weer mee naar huis
gaat of in elk geval verwijderd wordt. Er wordt níet voor
containers gezorgdll! Misschien een tip voor de echt grote
spullen: een foto met de maten en de prijs en de mogelijkheià om
een en ander bij de verkoper thuis te bezichtigen. wó hóbben ten
slotte een zeer beloopbaar dorp.

Op verzoek van een trouwe deelnemer zullen we Hoog en Laag
inlichten. Dit betekent waarschijnlijk wat drukte van buitenaf bij
aanvang van de marki, dus voor de beste koopjes zullen ook de
Heveanen op tijd moeten zijn.

Dus, kijk uw zolder nog eens na, sorteer die stapels boeken, stek
uw planten, bak cakejes of kook jam, en kom naar het Heveaveldl
De redactie wenst u een goede verkoop en veel plezier.

LCH

Het is nu eind mei, en wij hebben net een knalfuif gehad van ons
dochtertje Juna. Dat moest ook wel een superleest worden, want
we hadden niet gedacht datze dat zou halen.

Juna is op 12 mei 2004 geboren en zat onder de zwarte vlekken.
We hebben haar twee dagen thuis gehad, toen is ze opgenomen in
het Rijnstate. Na allerlei onderzoeken werd er een biopsie gedaan
in het Radboud en na anderhalve week kregen we de uitslag. ik
vergeet het nooit meer, het was telefonisch, ze had Langerhaus
Cel Histiocytose (LCH) en ze werd verwacht op afdeling 870 in het
Radboud, waat ze opgenomen werd voor verder onderzoek.

En dan kom je op kinderoncologie en stort je wereld in Je hebt net
een baby gekregen en zou moeten genieten van de kraamtijd met
alles erop en eraan. Binnen anderhalve week was duidelijk dat ze
leed aan LCH lll, de ernstigste vorm. LCH is een chronische ziekte
waarbij een bepaald type witte bloedcel (zgn. histiocyten)
vermeerdert, en die gaan woekeren in organen, waardoor dat
orgaan niet goed of helemaal niet functioneert, met alle gevolgen
vandien.

Na foto's, scans, biopsies, een beenmergpunctie en bloed-
onderzoek werd duidelijk dat ze hei dus heeft in haar huid, longen,
botten door het hele lichaam, lever en mogelijk ook in het
beenmerg. Ze is toen geopereerd en heeft een CVC (Centraal
Veneus Catheter) gekregen. Dat is een lijn die in een ader is
geplaatst ln haar borst. Hier gaat de chemo doorheen en ze
kunnen er ook bloed uithalen voor onderzoek.

Ze zljn direct gestart met chemotherapie. Als ze daarmee beginnen
slaan je gevoelens op hol, het liefst sla je de artsen weg omdat al
die chemische "rommel" bij haar wordt ingespoten, maar je weet
ook dat het waarschijnlijk hei enige is wat Juna kan redden.
Het eerste half jaar heeft ze doorlopend in het Radboud gelegen,
wat ook heel moeilljk was voor ons zoontje, die nog geen twee



was. Het liefst cteel je jezelf doormidden, hij heeft last gehad van
verlatingsangst. Na dat eerste half jaar werd het wat sfabieler en
mocht ze mee naar huis, mede dankzij iemand uit de alternatieve
geneeswereld. Zij heeft ons geweldig geholpen, en nog steeds

Juna heeft nu al 11/, maand chemo met vier soorten cytostatica,
en daarnaast nog medicijnen tegen misselijkheid, longontsteking
en Prednison om de werking van de cytostatica te versterken,
hrerdoor zielze er wat opgeblazen uit. Ook wordt jx per week de
lijn nog doorgespoten.

Juna slaat zich er dapper doorheen. Ze is altijd vrolijk, de
ontwikkeling verloopt goed, ze is een doorzetter die vecl-Lt voor
haar Ieven en dat houd je op de been.

Wg zjjn er nog niet en genezen zal ze nooit, maar we hopen en
doen ons best voor een zo'n normaal mogelijk leven met zo min
mogelijk pijn en ongemakken. Genieten doen we nu veel inienser,
van haar en elkaar

Nancy Kruissink van de Molen

. \l/ij vrrzorgen loor htdrijltn:

Paaseieren zoeken op de Duno

Het paaseieren zoeken op de Duno op Tweede Paasdag was weer
een groot succes. Zo'n 60 kinderen deden mee (a, Heveadorp
blijft een kinderrijk deel van de gemeente Renkum) en hun
(groot)ouders keken toe en lieten zich de koffie en het paasbrood
goed smaken. Belangrijk ook, het was en bleef droog.
Onderstaande foto's, gemaakt door Ron Heeren en Richard van
Oosterwijk, geven aan hoe gezellig het was. Voor wie meer wil
zien, zijn de paasfoto's van Richard weer een maand of twee te
bezichtigen/bestellen door iedereen via de volgende link:
http.//www. p ixu m. n l/viewa I bu m/? id = 1 676 577
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Bloemen van het Huis

Omdat het Heveaantje steeds maar vol was, toch
eindelijk een stukje over een leuke workshop die wij in
december gevolgd hebben. lnmiddels is het seizoeí al
bijna weer afgelopen en start Jorinde in september
weer met een nieuw programma. Natuurlijk is er altijdde mogelijkheid contact met haar op te nemen over het

programma voor het najaar. De kortingsbon blijft dan ook gewoon
geldig. Dan nu het verslagjel

Afgelopen december heb ik met een paar vriendinnen een
dagworkshop gedaan bij Bloemen van het Huis in oosterbeek.
Heel toevallig waren wij aan dit adres gekomen.

we werden 's ochtends om 10.00 uur ontvangen met koffie en wat
lekkers waarna we uifleg kregen over wai we gingen maken.
Begonnen werd met twee grote grazen vazen die 1e Àoest vullen
met spagnum (mos) en daarna met oase. Ze moesten helemaar
opgestoken worden met groen en bloemen waaronder rode rozen
en kerstballetjes. Dit was ontzettend veel werk maar na de eerste
vaas kregen we de smaak te pakken.

Tussen de middag kregen we een heerlijke lunch die uit drie
gangen bestond. Doordat alles zo smakelijk was en we erg
gemotiveerd waren voor het middagprogramma hebben we het
toetje (dat er erg iekker uitzag) maar over geslagen. ,s 

Middags
hebben we nog een grote krans voor op de voordóur gemaakt. Je
moest beginnen met stro om een iizeren ring te bindèn, wel iets
anders dan een gewone strokrans dus. Maar het is ons allemaal
gelukt en na'een heerlijke kop thee met weer iets lekkers gingen
we voldaan en tevreden naar huis met drie prachtige t<erststLit<tËn.

Jorinde vermooten, de eigenaresse van Bloemen van Huis is ar
ongeveer 5 jaar bezig deze workshops in kleine groepen van
ongeveer 7 personen te geven. Zij doet haar inspiratie op in de
natuur en uit de betere woontijdschriften. Haar doelstelling is dat

bloemen een toevoeging aan je interieur fe eigen plek) moeten
geven en de identiteit van de bewoners moet onderstrepen. De
dingen die ze maakt zijn tijdloos klassiek en niet strak en trendy.

Na de kerst is Bloemen van Huis gesloten tot en met de Pasen.
Dan beginnen de workshops weer.

April staat in het teken van de voorjaarsbloemen zoals tulpen en
narcissen. ln mei zijn de pioenrozen aan de beurt, hier worden
onder anders kransen, manden en tafeldecoraties mee gemaakt.
In juni is het rozenmaand. De stukken die dan op het programma
staan zijn bijvoorbeeld een windlicht op rozenvoet (voor op de
tuintafel met mooie dagen) en een guirlande.

Ben je op zoek naar een creatief uitje en wil je met
iets leuk thuis komen ga dan eens kijken bij Jorinde
Vermooten van Bloemen van het Huis. Een avond- of
middag workshop kost € 37,50 en een dagworkshop
kost € 99,50 .

KORTINGSBON

AIs kennismaking geeft Jorinde
tegen inlevering van deze bon.
Bloemen van hei Huis
Jorinde Vermooten
Julianaweg 6
6862ZP OOSTERBEEK
Tel: 026-3332324
E-mail: overmooten@zon net. nl

€ 2,50 korting op een worRshop



Vanmorgen 2e Pinkersterdag zijn er opnames gemaakt van BIik
op de weg.
A.s. vrijdag 20 meiwordt deze aflevering uitgezonden.

Met vriendelijke groet,
Richard Halink

rcstaur:rnt/brasserie De Yalkenier
O ucl e 0osterbeel<seu,eg 6-8
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Ailtósöhàdé è n ondsrhöudÀtlÉdrijf
tèvàns lèvÈÍing van aiëuwë- én

,gebruikte aut(t's

T BIIITA

xlinryiuek*ewa 6.{ h
6a6i VT O$tÉÍlÈsk

Teri 026 - 33,{O4 §É

,r.E.q-: 0316 -51 oO 1{
FarrO?§-f,3410O1
Àtrr§tÉtr o6-6?*4]100

Wij lijn gespecialiseer in allesoortefl autoschadeher-

stelling'en. Hierbij rflaken wij qehruik vafl een §puitlcÍroog-
cabine en §ikkens autolakken. AIle kletrren rnrorden cïoor

ons zslf gBmaakt. Bii reparatie gratis leenauto en terug:-

gaaf uan eigen risico bij: èigen schllld,

Van het Buurt Preventie Team Heveadorp

Inmiddels zit de voorjaarsvakantie er weer op, en juÍst
daarover wil ik het in deze uitgave hebben.

Het is de bezorgers van de vooraankondiging van
Heveadorp Sportief opgevallen dat ook dit jaar er weer

veel bewoners er even tussen uit waren, en ik hoop dat de
verdiende rust u goed heeft gedaan.

Maar nu komt het: via de vele volle buiten- en blnnen_
brievenbussen konden de Lrezorgers zo de woningen eruit pikken
waar bewoners weg waren! Als dat voor hen zo duidelijk was, lijkt
het mij ook eenvoudig voor personen met andere bedoelingen die
dan de tijd en alle rust hebben eens verder te gaan kijken, Àet alle
gevolgen vandien.

Je zult maar thuis komen en de voor oÍ achterdeur staat
welkomend open, je moet er niet aan denken, toch? lk hoor u
denken, dat gebeurt alleen bij een ander maar niet bij mij, nee nee.

Er zijn gevallen bekend waarbij de bewoners in huis waren en
bezoek kregen dus wees op uw hoede.

Een tip voor de zomervakantie: vertel bewoners om u heen dat u
met vakantie gaai laat eventueel een telefoonnummer achter voor
noodgeval. Regel met buren, vrienden of kennissen dat o.a uw
brievenbus geleegd word en eventueel de lampen op
onregelmatige tijden aan en uit worden gedaan. Zonodig kunt u
ook een bericht afgeven bij het Buurt preventie Team Heveadorp.

Dit keer waren het de bezorgers die het bij mij kwamen melderr,
laat het niet de politie zijn die komt melden dat er weer een
woninginbraak is geweest in Heveadorp ffi



Samen kunnen we Heveadorp veilig en woonbaar houden, laten
we op deze manier met ons alle bijdragen aan het woongenot.

Namens het BPTH,
Sybe Meijer
ÍÀ 3334380
@ sybe.meijer@planet.nl

SLEE GEVONDEN !!!!!I!!!!

Teruuijl ik dit stukje typ hoop ik dat we met z'n allen in het warme
zonnetje buiten zitten aan een koel drankje. Na veel sneeuwpret
afgelopen winter is de zomer ioch ook weer zéér welkom. Maar ik
wil het toch even over de sneeuwpret hebben.
Er moet toch voor iemand een dagje of middagje sneeuwplezier op
het Dunoplateau minder leuk afgelopen zijn omdat hij of zij
ztlnlhaar slee heeft laten staan.

Mijn zoon heeft de slee mee genomen naar huis alwaar deze op
zijn rechtmatige eigenaar wacht. lk hoop wel dat de slee voorlopig
een plaatsje op zolder krijgt zodat wij met z'n allen nog van een
lange'warme' zomer kunnen genieten.

Kunt u de slee goed duidelijk omschrijven, dan kunt u deze afhalen
op Beeklaan 19, telefoon 026-3334380.

t)iana Meijer
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De column van Christina: 'Blik op de Rijn'

Het begon ie schemeren en er hing een lichte nevel over de Rijn
en uiterwaalden. lk stond vlak bij de Westerbouwing tegen de
balustrade geleund en genoot van de mysterieuze sfeer en het
vergezicht. Mijn blik bleef rusten op de picknickplaats aan de
Rijnoever. Er stonden geen campers, alleen maar een helder
blauwe auto die helemaal doorgereden was tot aan de
picknicktafel. Een man en een vrouw waren wat in de auto aan het
zoeken, de kofferbak ging een paar keer open en dicht. lk vroeg
me af wat ze daar deden rond dat tijdstip, het was te koud en
vochtig om er te zitten of te eten, leek mij. De man slenterde naar
het water en liep wat rusteloos heen en weer. Even later klom hij
over de stenen en bestudeerde aandachtig de Rijn. Zocht hij een
plek om te vissen? De vrouw zat met opgetrokken benen en de
armen om zichzelf heen geslagen op de bank. Ze leek het koud te
hebben.

Mijn blik werd afgeleid door een stel gakkende ganzen die in V-
vlucht allerlei cirkels draaiden. Zo had ik ganzen nog nooit zien
vliegen, ze leken meer op een vlucht zwaluwen. Nadat ze verder
gevlogen waren wilde ik weten wat de plannen waren van de man
en de vrouw. Ze stonden tegenover elkaar, hun houding was licht
gebogen en de vrouw gebaarde met gebalde vuisten. Hun
silhouetten straalden iets agressiefs uit. lneens duwde de vrouw de
man met zijn rug achterover op de picknicktafel. Ze ging boven op
hem zitten. Gingen ze de liefde bedrijven? lk begreep er niets
meer van. Gebiologeerd bleef ik de verdere gang van zaken
volgen, en op dat moment wenste ik dat ik een verrekijker bij me
had. Het liefdesspel zag $ nogal heftig uit, de man spartelde met
zijn benen en de vrouw drukte hem met haar armen op de tafel. lk
kneep mijn ogen samen, zag ik het goed? lk twijfelde aan mezelf,
het was immers schemerdonker, maar het leek wel of de vrouw de
keel van de man dichtkneep.
Nu zag ik dat de vrouw met haar knieën de armen van de man in
bedwang hield. Zijn benen schokten en zijn hoofd draaide heen en
weer. lk stond aan de grond genageld en kon mijn ogen niet

geloven. De man leek volkomen weerloos en even later werden
zijn benen rustig, de vrouw bleef met gestrekte armen op hem
zitten. Ze boog zich over hem heen tot vlak bij zijn gezicht. Gaf ze
hem een zoen en was dit tafereel wat ik gadegeslagen had een
onstuimig liefdesspel? Langzaam kroop ze van hem af en liep naar
de achterbak van de auto. lk keek naar de man en zag zijn
bewegingsloze lichaam op de tafel liggen. Ik bleef turen, mijn ogen
deden er gewoon zeer van en ik voelde het bloed in mijn sla[en
kloppen. Er moest toch een trilling of een kleine beweging van de
man te ontdekken zijn? Het enige wat ik zag was dat zijn benen
slap naar beneden hingen, zijn hoofd iets opzij lag en zijn handen
half geopend met hun rug op de tafel lagen

Ineens kwam de vrouw eraan en rolde een geel en rood
geschilderd afbladderend olievat voor zich uit. Vlak bij de tafel
zette ze het vat rechtop en haalde er een deksel af . Ze hield het
vat even scheef en hing er de benen van de man in. Daarna begon
ze aan zijn lichaam te sjorren en liet hem in het vat zakken.
Kennelijk ging dat niet zo gemakkelijk en moest ze al haar
krachten gebruiken. Ze ging wijdbeens op de rand van het vat
staan, keek spiedend in het rond of ze iets of iemand zag, boog
zich toen voorover en duwde de man verder het vat in. Allàen zijn
hoofd en schouders waren nog te zien. weer keek ze in het rond.
Toen hield ze zich met haar handen vast aan de rand van de tafel
en ging met haar voeten op de schouders van de man staan, ze
maakte kleine springbewegingen en langzaam schoof het lichaam
verder en was ook zijn hoofd niet meer te zien. Ze stapte vanuit het
vat op de bank van de picknicktafel en sprong op de grond. Weer
keek ze in het rond en pakte toen snel het deksel en Égde dat op
het vat. Met vier klemmen en haken sloot ze de deksel àf _ Ze zette
zich schrap, trok aan het vat en liet het omvallen. Toen rolde ze het
voor zich uit richting waterkant. Ze rolde het over de stenen en
duwde het verder, af en toe stuiterde het zelfs. Met een laatste
duw rolde ze het vat de Rijn in, zelf stond ze tot aan haar enkels in
het water. Het vat werd meegenomen door de stroom en
verwijderde zich van de kusflijn.



Ik schreeuwde: 'niet doen', maar mijn keel voelde dichtgeknepen.
lk strekte mijn armen in de lucht en schreeuwde nog harder.

'Hee, wat is er?'hoorde ik de vertrouwde stem van mijn partner
zeggen terwijl hij liefdevol over mijn rug wreef. Ik zat rechtop in
mijn bed met gebalde vuisten en mijn ogen wijd open gesperd.
Buiten begonnen de vogels zachtjes te fluiten en ondanks de
warme melk met anijs kon ik de slaap niet meer vatten. Tegen het
middaguur liep ik over het wandelpad richting Westerbouwing en
keek uit over de parkeerplaats en picknickweide. Er stonden twee
campers, aan het water zaten twee mannen te vissen. Een vrouw
was met een paar kinderen aan het voetballen. Een hond
scharrelde wat rond. Op de picknicktafel stond een thermoskan en
een rieten mand. De zon scheen verlegen en de golfjes van de
Rijn glinsterden. lk haalde een paar keer diep adem en genoot van
di! vreedzame tafereel.

Christina Moormann
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Wijnkoperij Henri Bloem
VOOR AL UW KWALII'EITSWIJNEN vanaf € 3,50

> Ruim 800 wi.inen in elke pÍijsklasse <

> Wijncursussen en proeverijen <

> Uw bestelling gratis thuisbezorgd <
> Parkeergelegenheid voor de deur <

AmsteÍdameweg 126, 6814 GJ Amhem
Tel.: 026 - 4455220, Faxr 026 - 4455085

E-mail: arnhem@henriblem.nl

zie voorvedere iníomatie: WWW.henfiblOem-nl

Activiteiten van de Groenclub in eerste helft 2005

onze Groenclub organiseert activiteiten met een groen tintje voor
alle leden van de bewonersvereniging.
Het doel is om de natuur onder de aandacht te brengen uit onze
mooíe omgeving Vaak weet je niet wat er allemaal aispeelt in de
natuur. Door samen eruit te trekken word je op allerlei zaken
gewezen- Het leren en daardoor meer waarderen is belangrijk,
maar het buiten zijn en de gezelligheid om met een gio"p
buurtbewoners samen iets te doen is belangrijk

Wat heeft de Groenclub tot nu te in 200b georganiseerd ?. 8 januari : kinderactiviteit (voederkransen)
. 12 februari :wilgenknotten
. 20 februari : ganzentocht
. 19 maart : zwerfuuilactie.

Het maken van vogelkransen (foto eetei:Gíià"mi



In de winter wordt elk jaar voor de kinderen een buitenactiviteit
georganiseerd. Dit jaar was de activiteit het maken van
vogelkransen. Er kwamen 17 kinderen op af, maar eigenlijk
moeten we de moeders ook meetellen. Zl1 hebben net zo hard
meegewerkt als de kinderen.

Begin februari ztjn een gedeelte van de wilgen langs de Veerweg
geknot. Dit gebeurt elk jaar samen met een groep mensen uii
Oosterbeek. Klimmen in de knotwilgen, het zagen en slepen van
de takken, maar ook gezellig koffie drinken. Vaak is het de eerste
keer in het jaar dat je buiten bezig bent. Misschien denkt U : ik ben
niet zo'n bikkel. Maar met een groep gaat dat vanzelf en het is voor
het goede doel : de knotwilgen blijven in stand en de takken naar
gaan naar de olifanten van Burgers Zoo. Helaas was het dit jaar
erg regenachtig en de opkomst geringer dan anders.

Op 20 februari was het jaarlijkse grote winterevenement. We
proberen in de winter altijd een leuke excursie te organiseren,
zodat de mensen uit hun huis komen.
Dit jaar was het de ganzentocht vanuit Nijmegen door de
Ooijpolder en de Duitse Duffelt. Naast duizenden ganzen hebben
we ook een zeer zeldzaam exemplaar gezien : een roodhalsgans.
Voor de kinderen was de ooievaar op een lantaarnpalen en de
dennenboom vol met ransuilen meer indrukwekkend (ook voor veel
volwassenen). De gids had een prachtig kijker met statief, zodat
we vogels goed konden bestuderen. Er waren 20 Heveanen op af
gekomen.

Op de derde zaterdag van maart is standaard de grote
schoonmaak van het dorp. Het speelveld en alle uitvalswegen van
het dorp worden vrijgemaakt van blikjes, restanten van vuunruerk,
troep en nog eens veel troep. Dit jaar in de uiterwaarden een
keukenmes (moord in de uiterwaarden ??) en twee pijlen (moord in
de uiterwaarden ??). Wie vindt er volgend jaar het meest bizarre
voorwerp. Trouwens volgend jaar is nog wat extra opkomst nodig
(nu waren er 14 man). We hebben bijvoorbeeld de route naar de
sluizen niet gelopen, terwijl daar erg veel blikafval ligt

Komende activiteiten zijn :

Vogelgeluiden :

op 6 zaterdagochtenden wordt door 14 mensen onder reiding van
een gids geluisterd naar de vogelzang. De bedoeling is dlt er
geleerd wordt om zerf de verschilrende zanggeruid"n uni de vogers
te herkennen. De cursus is reeds gestart.

Vaderdagkado :

Er wordt elk jaar een creatief groen kado gemaakt. Afgelopen jaar
was een kabouter van een houten stammetje gemaakt.

Wandelen met nieuwe boswachter ?????
Nog meer ???

Maarten van der Made / Willem Hillen

SUPER DE BOER

Mozartlaan 66

6865 G'C Doorwer-th

SUPER DT BOER
ATIIJD OP ZOTI( NAÀR HtI BTSTT

Weverstraat 13
6862 DJ Oosterbeek
TeleÍoon 026 - 333 JS 35

Herenstraat 25
3911 Jts Rlrenen
Telefoon 0317 - 61 64 02
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Hallo,

Wij zijn Mirre en Suzanne. We zijn 14 jaar en zoeken een oppas
adresje. Alleen of met zijn tweeën, dat maakt niet uit.

Heeft u oppas nodig, bel dan één van ons:
Mirre * 06 22381646 (anders 026 - 3341836)
Suzanne - 06 47432910 (anders 026 - 3336166
(in verband met school liever na 3 uur bellen)

Groetjes,

Mirre en Suzanne
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REE-ZO ELECTRO WORLD
OOSTERBEEK

Utrechtseweg Oosterbeek

SIMAVI COLLECTE 2OO5
De collecte van april dit jaar is weer zéér voorspoedig verlopen en
heeft € 402.20 opgebracht. Alle guile gevers uit Heveàdorp en ook
uiteraard de collectanten namens Simavi HARTELIJKE DANK
VOOR UW GAVE EN INZET.
Mocht u Simavi willen steunen d.m.v b v" collecteren neem dan
contact op met Diana Meijer 026-3334380

op de valreep (en omdat er nog wat ruimte was) even aandacht
voor Kasteel Doorwerth, voor iedere Heveaan wel eens het doel
van een wandeling. Hier een oude ansichtkaart
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I-let Airborne Museum (nu gevesiigd in

Haftenstein in Oosterbeek), was van 1949
het eerst herbouwde gedeelte van het
TheeschenkerÍj De Zalnren is ondergebracht

het voormalige Hotel
tot 1978 gevestigd in
complex, waarin nu
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Snel je rijbewijs!

dan naar:

Autoriischool
,I'()N 

VISSIIR

Schefièrlaan I2
Heveadorp

Tel: 026 - 334t6BS

* gratis proefles!!

loopt 't :

lekkefli

wij adviseren u vriendellilg 
1

wijbliivend en vakbekwaam.

pÀnk*B voo' 0E ,tux. flNr^, o*,0**. un,oiïiiilii'ili-G.

Of knelt de schoen? 
l' :

Let bij uw aanhoop op
kwallteit. Bezoeh ons,


