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rcstilutiltt irr lrcI rlirorl;lc rkrrp viur Ncrlrtrland 2005
lrieriI u vokrp rloqc;lijl<llr:rlr:rr voor itl uw l.tkelijke -
rn:lar ook Voor al uw íatr1lrlielrijoc.rrkr)ntSlon. Van
conferenties, dagvergaderingen tot
productpresentaties in en rond Dreyeroord, het kan bij
ons! Maar ook privé, bijvoorbeeld voor uw huwelijk of
verjaardag verzorgen wij graag een High ïea, diner of
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 oí bij mooi weer op ons [erras.

Holland Hotel Dreyeroord, Familie van der Straaten
Graaf van Rechterenweg 12, 6861 BR, Oosterbeek,
teleÍoon 026 3333169.

Hubo Willemsen

Cardanuslaan 28
Tel.026-3336571

Doorwerth
Fax 026'333632§
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Beste Heveanen,

Wat later dan gepland
door allerlei omstandig-
heden dan toch het
derde Heveaantje van
dit jaar. lnmiddels is het
gewone leven in het
dorp weer in volle gang
en komt de herst er echt
aan.
Dit keer veel informatie
over het dorp zelf, met
o.a. een verslag van de
dorpswandeling, de nog
steeds springlevende
jeu de boules-competitie
en de verheugende
mededeling dat Vivare
een nieuw speeltoestel
geschonken heeft.
Verder schrijft Wilma
Beltman over sociale
activering, is er weer
een baby en tapt Sophie
moppen.
Medio december zal nr.
83 verschijnen, kopij en
foto's graag toesturen
voor 25 november.

namens de redactie
Anneke Leenhouts

Colofon: oplage {00 stuks

Redactieadres:
Zuiderlaan 1 1, 6865 VK ÍIeveadorp

Redactie:
Ramon Berlauwt (3342031)
Karin Koppeschaar (3337338)
Anneke Lcenhouts (3336922)
Cobi v.d. Moleu (3336898)
Marnie y. Oosteruijk (3333080)
Sylvia Verhagen (3210157)

email: anneke.leenhouts@akzonobel.com

Kooii kunt u bij elk van de
inleveren. Anonieme stukjes worden
geplàatsl De redactie behoudt zich
recht yoor ingezonden stukken waar
in te korten. Niets uit deze uitgave
zondeÍ to6temming worden overgenomen.

Àdvertentie:
Berend.IanJoustra (3883815)

Abonnementcn:
Woont u buiten Heveadorp en wilt u ook,t
Heveaantje ortvàngen dan zijn daanoor
de kosten l0 euro per jaar. U kunt zich
opgeven bii de redactie,
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roedio dcember 2005.



Nieuws van Jaap

De zomer is weer achter de rug, de herfst heeft haar intrede
gedaan. Persoonlijk vind ik de herfst het mooiste seizoen. wanneer
je door de bossen rond Heveadorp wandelt dan zie je om je heen
de prachtige kleuren van de in herfsttooi gehulde bossen, het is een
lust voor het oog

De vakanties zijn weer achter de rug en ik hoop dat iedereen weer
gezond op haarlzijn vertrekpunt is teruggekeerd. Voor sommigen
waren de weergoden gedurende de vakantieperiode in een nieizo
uitgelaten stemming. Vooral de eerste twee weken na de
schoolvakantie waren mooi en hoorde je nog wel eens de
vezuchting dat het jammer was dat de vakanties al achter de rug
waren. Jammer natuurlijk voor alle Heveanen die weer aan de slag
of naar school moesten, maar het weer is nu eenmaal iets waar wij
(gelukkig) geen invloed op hebben.

Het jaarlijks terugkerend jeu de boules toernooi heeft zich in ieder
geval onder goede weersomstandigheden afgespeeld. voor de
liefhebbers onder ons heb ik eens nagegaan hoe de ontwikkeling
van het toernooi is geweest in de afgelopen jaren. ooit door MartijÀ
oomkes geïnitieerd (hij kon mij geen uitsruitsel geven in welk jaàr
dat precies is geweest), heb ik zelf, voor zover ik kon nagaan, het
stokje van Hennie de Jager in 19g6 overgenomen" lk heb in ieder
geval vanaf die tijd nog overzichten bewaard.

ln 1996 speelden we nog individueel en waren er 30 deelnemers.
we speelden een soort afualsysteem, waarbij de winnaars door
gingen naar de volgende ronde en de verliezers niet meer aan bod
kwamen. ln het kamp van de verliezers werd direct al geklaagd dat
ze zo weinig wedstrijden speelden. ln 19g7 speelden we hierop in
door met 9 teams van twee personen te spelen, verdeeld over 6
poules. De winnaars van de poules speelden weer tegen elkaar en
de winnaars daarvan speelden de finale.

ln 1998 deed de jeugd haar intrede. we speelden met 10 teams
volwassenen en 5 teams jeugd. De volwassenen werden voor het

eerst in twee poules ingedeeld, waardoor aan de wens van
deelnemers om meer wedstrijden te spelen kon worden voldaan.

Pas in 2001 werden de effecten duidelijk, omdat vanaf dat jaar de
animo behoorlijk toenam. Onderstaand een overzicht van deel-
nemers vanaf 1996:

Jaar teams ieugd totaal aantal deelnemers
1 996
1997 I
1998 10
1999 8
2000 B

20u 12
2002 14
2003 11

2004 11

2005 13

5
4
2
7
B

11

13
6

30
1B

30
24
20
38
44
44
4B
38

Dat de jeugd het laatste jaar wat minder belangstelling toont is
jammer. Anderzijds is het gedeeltelijk te verklaren door de
leeftijdslimiet van 12113 jaar die wordt bepaald door het jaar waarin
de jeugd de basisschool verlaat. Om het voor de jeugd wat
aantrekkelijker te maken is mijn voorstel om in 2006 het team dat
als kampioen wordt gehuldigd de beker te laten behouden. Deze
gedachte wordt ingegeven door de onmogelijkheid van jonge
spelers om te voldoen aan de regel dat de wisseltrofee beschikbaar
komt wanneer de naam van het team drie keer op de trofee
voorkomt. Bij de jeugd is dat bijkans onhaalbaar omdat ze normaal
gesproken al de leeftijd van 12113 jaar zullen hebben overschreden
wanneer ze drie achtereenvolgende jaren mee zouden spelen, iets
wat tot op heden nog niet is voorgekomen.

De wedstrijden van dit jaar waren super spannend. De sfeer was
prima en over belangstelling hadden we beslist niet te klagen. Dank
zlj de medewerking van Liesbeth en Marijke die, evenals
voorgaande jaren hun medewerking als scheidsrechter hebben
verleend, verliep alles op rolletjes. Voor mij ook plezierig dat de
sfeer goed en dat over belangstelling van supporters niet te klagen
was. Dank Liesbeth en Marijke en alle deelnemers die door hun



deelname het toernooi van dit jaar weer tot een succes hebben
gemaakt.

Langs de lijn hoorde ik opmerkingen uit het publiek dat zij volgend
jaar ook mee willen doen. Dit geeft aan hoe jeu de bóules als
traditie leeft in Heveadorpl Aile deernemers zijn ook in 2006 van
harte welkom! wanneer de deelname verder stijgt denk ik dat we
het aantal poules en de daaruit voortkomende wedstrijden moeten
verdelen over twee weken omdat dat in éen week niet meer kan
worden in gepast. lk ben benieuwd.

Dit jaar werden De super Bowlers kampioen bij de volwassenen en
de Paarse Koeien bij de jeugd. De gravures in de bekers zijn
inmiddels al weer aangebracht en staan bij de kampioenen te
pronken. (De redactie betreurÍ het dat er dit keer geen foto's van de
wedstijden en finale beschikbaar bleken te zijn en betooft dit
volgend jaar beter aan te pakken.)

Tot de volgende keer,
Jaap

Dorpswandeling op 30 augustus 2005

Op dinsdag 30 augustus werd de jaarlijkse dorpswandeling
gehouden onder leÍding van de dorpsmanager Gert van Maanen
(gemeente)" Dit is altijd een genoeglijke aangelegenheid waarbij de
bewoners van Heveadorp kunnen aangeven wat in hun ogen nog
niet helemaal goed gaat in ons mooie dorp. Eerst tijdens een
wandeling door het dorp, daarna kunnen de de gesignaleerde
problemen of verbetervoorstellen verder worden besproken tijdens
een samenzijn in De Valckenier. Een stuk of twintig dorpsgenoten
hebben de moeite genomen om mee te lopen en mee te praten.

Van de verschillende instanties waren, naast Gert van Maanen,
aanwezig: Anne Hoogkamp, gebiedsagent (politie), Florus Smit,
dorpsopzichter (gemeentewerken), de heer Crum, opzichter
woningcoörporatie (Vivare), Marie-José van Galen, woon-consulent
(Vivare) en Michel ten Vaartwerk, opbouwwerker (De Bries).

Zonder compleet te zl1n, worden een paar eigen indrukken
weergeven. De gemeente maakt nog een officieel verslag, dat over
niet al te lange tijd aan alle bewoners van Heveadorp zal worden
toegezonden.

Omdat we in een heerlijk dorp wonen waar niet veel aan de hand is
kunnen tijdens de wandeling vaak alleen nog maar wat puntjes op
de i worden gezet. Zo kwam er een vraag of strooizoutbakken
geplaatst zouden kunnen worden boven aan de wegen die wat steil
naar beneden lopen zoals de Dunolaan, Zuiderlaan en halvenruege
de Schefferlaan. Hoewel deze wegen in het gemeentelijke
strooiplan zijn opgenomen, wordt ze bij plotselinge gladheid niet
altijd onmiddellijk gestrooid. sommige bewoners willen dan liever
eigen initiatief tonen. De gemeente vindt dit een zinvol idee en wir
het zout leveren, maar de kosten van de bakken zullen uit het eigen
budget van het dorpsplatform moeten worden betaald. Het
dorpsplatform, dat uit dezelfde personen bestaat als het bestuur
van de dorpsvereniging, beraadt zich op dit voorstel. Overigens is
het verstandig om elke situatie van gladheid meteen te melden bij
de gemeentelijke servicelijn.

De foto is genomen tijdens de
altqd weer ovenrueldigende
intocht van de vierdaagse.
Tradioneel staat er dan aan het
begin van de Sint Annastraat
een Engelse verkeersagent het
verkeer te regelen.
Hoewel niet vermeld in mijn
stukje, heb ik dit jaar de
vierdaagse weer met veel
plezier uitgelopen.



Verder is gewezen op een gevaarlijke verkeerssituatie in de
Dunolaan bij het begin van de Beeklaan. Als je vanaf de Dunolaan
omhoog het dorp inrijdt, maakt de Dunolaan een bocht naar links
tenruijl het verkeer vanuit het dorp via de Beeklaan van rechts komt
en voorrang heeft. Door de bocht in de weg op deze plaats kun je
het verkeer van rechts echter niet zien aankomen, zodat gevaàr
voor aanrijdingen bestaat. Gevraagd is om hier een spiegel te
plaatsen om beter zicht op verkeer van rechts te hebben. omdat de
gemeente wegens budgettaire redenen deze verkeerssituatie niet
kan aanpassen en het dorpsplatform een vrij te besteden budget tot
haar beschikking heeft zal het dorpspaltform zich beraden hiervoor
geld beschikbaar te stellen zodat deze verkeerssituatie veilig wordt.

De KPN heeft vergunning gevraagd voor het plaatsen van een
GSM-mast bovenaan de Oude Oosterbeekseweg bij de
westerbouwing ten behoeve van een betere ontvangst voor
mobiele telefoons in Heveadorp. De procedure is vertraagd omdat
nog een onderzoek moet worden verricht naar beschermde planten
en/of dieren op deze plek. De venivachting is dat de mast er wel zal
komen, maar dat het nog zeker een half jaar zal duren voordat alle
procedures zijn doorlopen en daadweikelijk met de bouw kan
worden gestart.

De gemeente is bezig te inventariseren welke wegen niet direct
noodzakelijk zijn voor het autoverkeer. Doel is dat natuurgebieden
rustiger worden en dat bespaard wordt op het onderhoud aan
wegen. Hierbij wordt ook de Oude Oosterbeekseweg bekeken. Dit
onderwerp is zo'n tien jaar geleden ook al eens aan de orde
geweest en toen was een grote meerderheid van de Heveanen
tegen afsluiting van deze weg. ln elk geval zal een tweede meting
in oktober worden uitgevoerd. lndien de uitslagen bekend zijn
worden bewoners door middel van de gemeentepagina in de
Veluwepost geïnformeerd. Te zijner tijd zullen alle bewoners
kunnen reageren op de (ontwerp)besluiten.

Veel mensen vinden de schotelantennes in het oude dorp geen
mooi gezicht, omdat ze het monumentale en historische karakter
van het oude dorp naar beneden halen, Aan Vivare is gevraagd een
beleid ten aanzien van schotelantennes te maken, maar dit ligt

moeilijk vanwege wettelijke vrijheden. Misschien lost de digitale
techniek dit probleem in de toekomst vanzelf op.

Bij de speeltuin op het Heveaveld is een autootje weggehaald
vanwege gevaarlijke situaties (splinters). De wens is geuit hier een
nieuw speeltoestel terug te zetten. De wijkopzichter wil ter
vervanging samen met de buurt een nieuwe speeltoestel uitkiezen.
Verder zou iets kunnen worden gedaan vanuit het budget van het
dorpsplatform. Maar misschien dat de jubileumaktie van Vivare op
17 september ook mogelijkheden biedt. (lnmiddels is bekend dat
Vivare een speeltoestel ter beschikking stelt aan Heveadorp, zie
ook het aftikel van Sybe Meijer op pag. 11-12)

Tijdens de bijeenkomst in De Valckenier heeft Wilma Beltman,
sociaal activeerder Stichting Welzijn "De Bries" een boeiend verhaal
gehouden over sociaal isolement en sociale activering. Veel
mensen hebben er moeite mee om er voor uit te komen dat ze -
om welke reden ook - zich eenzaam voelen. Vaak wordt dit niet
door de directe omgeving opgemerkt en blijft men weken of
maanden thuis zonder dat er contact is met buren, familie, vrienden
of kennissen- Zover hoeft het niet te komen. Een van Wilma's taken
is om bij zulke mensen op bezoek te gaan en te bezien welke
mogelijkheden er zijn om de mensen sociaal actiever te maken. En
er ziln echt veel meer mogelijkheden dan de mensen zelf vaak
denken. Mocht u met Wilma contact willen zoeken, bel dan naar De
Bries en vraag naar Wilma (tel. 0317-317553). (Zie ook het artikel
van Wilma Beltman op pag. 25-26.)

ln De Valckenier kwam nog het voorstel om het volgend jaar ook
speciaal de kinderen van Heveadorp te vragen om mee te
wandelen, zodat ook de wensen van de kinderen aan de orde
kunnen komen. Dit is een heel goed voorstel, omdat kinderen vaak
een andere en verfrissende kijk op allerlei zaken hebben en ook
hun eigen probleempjes hebben"

Aan het einde van de avond keek iedereen terug op een geslaagde
buurtwandel en buurtavond. Bent u volgend jaar ook van de partij?

Miriam Engelen en Martijn Oomkes
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Dag in dag uit smakelijk eten

Als u níet voor uzelf kunt koken, maar toch lekker en verantwoord
wilt eten, dan is de maaltijdservice van de Bries een goed idee.
ledere inwoner uit de gemeente Renkum die niet voor zichzelf kan
koken als gevolg van een ziekte, een handicap of ouderdom kan
een beroep doen op de maaltijdservice.

Ër zrln verschillende soorten maaltijden: dagverse maaltijden, vries-
verse en een combinatie van beide. Dit systeem maakt het mogelijk
dat u 7 dagen per week over een warme maaltijd beschikt.

Of u nu een dieet volgt, vegetariër bent, koosjer eet of om
principiële redenen bijvoorbeeld geen varkensvlees eet, de
maaltijdservice heeft de juiste maaltijden voor u.

De kosten van de verschillende maaltijden zijn afhankelijk van de
gekozen maaltijdsoort en uw inkomen.

wilt u meer weten over de maaltijdservice? Belt u ons dan geheel
vrijblijvend op werkdagen van 9.00 - 14.00 uur.
Tel:0317-317553
E-mail : maaltiidservice@debries. nl

W Groen en/of Geel
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Je hoort soms mensen mopperen op die geparkeerde
vrachtwagens tegenover De Valkenier. Een zuurpruim op het terras
van het restaurant mompelde zelfs iets over 'horizonvervuiling'. lk
begrijp dat niet. Want, wat is er nou mooier dan het contrast tussen
die machtige tientonners en al dat saaie groen? Laatst nog werd er
bij De Valkenier een bruid gefotografeerd tegen het decor van maar
liefst vÍerstoere trucks met oplegger. Geweldig toch?

Nee, die vrachtwagens zorgen op de Oude Oosterbeekseweg
tenminste nog voor wat leven in de brouwerij. Want het is daar
sinds de sloop van een aantal flats in Doorwerth wel erg rustig
geworden. Dat moet ook u zijn opgevallen! U zult het misschien niet
geloven, maar het is gewoon vreemd om 's nachts niet meer te
worden opgeschrikt door die hersenloze bromfietser die met open
knalpot voorbij raast. Met veel belangstelling volgden wij ook altijd
donderdag- vrijdag en 's zaterdagnachts het wedstrijdje van een
paar automobilisten, met de ziekte van Heineken onder de leden,
om als eerste ter hoogte van de Valkenier te zijn. Wij zien dus nu al
uit naar het moment dat de flats weer bewoond worden!

Bent u trouwens ook zo trots op ons trucker-minnend
gemeentebestuur? lk wel! Terwijl in bijna alle gemeenten
chauffeurs hun tweede huis moeten parkeren op afgelegen
industrieterreinen wordt in Renkum op een steenworp afstand van
hun eerste huis een parkeerplaats gecreëerd. Klasse!

Over leven in de brouwerij gesproken. Wij genoten laatst van een
van die zeldzame warme zomeravonden. U weet wel, zo'n
oorverdovend stille avond die maar af en toe wordt verstoord door
het gekwetter van goudhaantjes hoog in de Douglassparren, het
getjiep van een boomklever en, op oorhoogte, het gezang van een
roodborst, winterkoning, merel, lijster of heggemus. Zomaar ineens
ging die stilte mij beklemmen. lk voelde een onweerstaanbare
behoefte aan zinloos geluid opkomen. En juist op het moment dat ik
mijn nieuwste gedownloade housenummers op volle sterkte wilde



gaan afdraaien (al mijn buren ztjn daar gelukkig ook dol op!)
parkeerde een gespierde trucker zijn koel-vriescombinatie exact
één centimeter voorbij het kombord Heveadorp. Het was gelukkig
erg warm, dus de koelmotor werkte op volle toeren. We hebben dan
ook gezellig de rest van de avond en nacht zitten meevibreren. Niet
wetende, dat er nog een paar van zulke heerlijke avonden zouden
volgen.

Hoor ik u nu denken dat ik me toch ietsiepietsie erger aan die
vrachtwagens? Hoe komt u erbij! Er kunnen wat mij betreft niet
genoeg vrachtwagens (het liefst koel-vriescombinaties) geparkeerd
worden langs de Oude Oosterbeekseweg. Mits ze maar groen of
geel zijn. AIs u begrijpt wat ik bedoel.

Lex Schruijer
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Wijnkoperij Henri Bloem
VOOR AL UW KWALITEITSWJNEN vanaf € 3,5o

> Ruim 800 wiinen in elke prijsklasse <
> Kado-artikelen <

> Wijncursussen en proeveríjen <
> Uw bestelling gratis thuisbezorgd <
> Parkeergelegenheid voor de deur <

Amsterdamse@g 126, 6814 GJ Amhem
Tel.: 026 - 4455220, Fax: 026 - 4455085

E-mail: amhem@henribloem.nl

zie voor verdere inÍomarie: rry\rlÍW. h gn fi b lOgm. n I

Een nieuw speeltoestel 'cadeau' voor de kleinsten
van ons dorp

Vivare Renkum, de verhuurder van de huunruoningen in ons dorp
bestaat 10 jaar. ln het kader hiervan wilde Vivare geen cadeaus
ontvangen maar weggeven, ieder dorp (6) zou een cadeau krijgen.

Alle huurders in de gemeente Renkum kregen dan ook een opgave
formulier waarop men zijn of haar idee kon aangeven, de enige
criteria die eraan gesteld werd was dat het moest bijdragen aan het
sociaal contact, leefomgeving en woongenot. Hierop heeft Sybe
Meijer (zelf huurder) namens zich zelf en het bestuur een idee
ingezonden voor een nieuw speeltoestel voor de kleinsten onder
ons, er is tenslotte van vergrijzing nog niet te spreken in ons dorp,
op de plek waar nu het houten huisje staat op het Heveaveld, Er
was nog een inzending vanuit Heveadorp, deze betrof een
buurtwinkel.

Tijdens het feest dat op 17 september jl. werd gegeven konden de
aanwezigen hun stem uitbrengen op wat welk dorp cadeau zou
krijgen, ieder kreeg twee stickers die men bij zijn of haar keuze kon
plakken.

Het idee van de buurtwinkel heeft het niet gehaald, maar het
nieuwe speeltoestel, waarop de kleintjes kunnen klimmen glijden en
nog veel meer, komt er wel. Hoe het nieuwe speeltoestel eruit ziet,
is in het Heveaantje moeilijk te laten zien, wel kunt u het
speeltoestel zien in Renkum op het Europaplein (achter de
bibliotheek), daar staat het al in gebruik. Het toestel is van
weersbestendig materiaal en heeft vrolijke kleuren.

Wel moet hier worden aangegeven dat Vivare afhankelijk is van de
medewerking van o.a. gemeente (toestemming e.d.), Sybe hoopt
dan ook dat deze hun medewerking zullen geven. lndien er hand-
en spandiensten nodig mochten zljn zal de vereniging een beroep
doen op haar leden.
Wij hopen dat de kleinsten en hun ouders straks veel plezier aan
het speeltoestel mogen beleven, en dat er op sociaal niveau vele
contacten worden gelegd onder de toekijkende ouders.

ll



wij willen uiteraard vivare Renkum en de initiatiefnemers heel erg
bedanken.

Namens het bestuur van de Bewonersvereniging Heveadorp,
Sybe Meijer

restaurant/brasserie

De Valkenier
Oude Oosterbeekserveg 6-8

6865 VS Doorwerth
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Nieuwe zuilen ingang'Hunneschans,

Op 4 juli j.l. zryn eindelijk na jaren onderhandelen 2 zuilen bij de
ingang van de Hunneschans aan de Azalia Molleslaan geplaatst.

Als verzamelaar van alles wat met de Hevea en Heveadorp te
maken heeft, werd ik jaren geleden opgebeld door de vader van
een vroeger speelkameraadje/dorpsgenoot. Hij ging verhuizen en
had nog wat items die misschien in mijn verzameling zouden
passen. Het leverde mU een aantal zeer interessante boekjes,
posters van de Hevea en de 2 natuurstenen blokken op waarin de
letters Hunne en schans waren gebeiteld. uiteraard in Art-deco stijl
want ze stammen uit de 20-er jaren. Met veel kunst en vliegwerk
brachten we de zware blokken naar mijn ouderlijk huis aan de
Noorderlaan waar ze jaren en jaren lagen. oorspronkerijk hadden
ze in de 20-er jaren op gemetselde zuilen bij de ingang van de
Paviljoen Hunneschans en later bij de vooroorlogse directeurs-
woning gestaan. Nadat de woning in de oorlog was verwoest zijn de
kopstukken van de zuilen in de tuin van een woning beland en
uiteindelijk bij ondergetekende terechtgekomen. De sporen van de
oorlog zijn nog duidelijk te zien aan de diverse kogelinslagen in
genoemde blokken/-kopstukken.

omdat ik niet alles voor mezelf wil houden (een ziekerijke gewoonte
van verzamelaars) besloot ik het Geldersch Landschap op te
bellen. Dat viel nog niet mee. lk werd tig keer doorverbonden naar
allerlei vage afdelingen maar de aanhouder wint. lk had een simpel
voorstel. lk wilde het Geldersch Landschap de natuurstenen
kopstukken schenken. Voorwaarde was dat ze weer op gemetselde
zuilen zouden komen te staan bij de ingang van de Hunneschans
bij de Duno. (Dus NIET op de oorspronkelijke plek, want deze was
in particulier bezit). Ze zouden de kopstukken bij mijn ouders pas
mogen ophalen als de gemetselde zuilen er stonden, dus NIET
eerder. Ze zouden wel een keer iemand langs sturen, was het
antwoord.

Het duurde enkele maanden voor er een opzichter kwam om de
zaak op te meten en te fotograferen. Er zou aan de afdeling
bouwen opdracht gegeven worden om de zuilen te metselen, Na 2



jaar wachten informeerde ik maar weer eens hoe de vork in de steel
zat. Honderd excuses maar met de wisseling van de wacht op
beleidsn ivea u wa ren de aa nteken i ngen kwijtgeraakt.

Voorjaar 2005 kwamen ze dus opnieuw meten en fotograferen. Kort
daarna kreeg ik een telefoontje dat men bezig was de zuilen te
metselen. lk moest alleen nog even de aangewezen plek, waar ze
geplaatst zouden worden, bekijken. Ze mochten niet te dicht aan de
Azalia Molleslaan staan omdat er dan sprake zou zijn van
cultuurvervalsing. lmmers, ze hadden hier in het verleden niet
gestaan. lk vond de aangewezen plek prachtig. Op maandag 4 juli
werden de zuilen door een hoogwerker geplaatst en de kopstukken
er op gelijmd. lk stond er versteld van hoeveel werk het Geldersch
Landschap er van had gemaakt. lk was eigenlijk ook wel een beetje
trots op mezelf. Later dit jaar zal er door het Geldersch Landschap
nog een officieel tintje worden gegeven aan de plaatsing van de
zuilen.

De zuilen staan er inmiddels een paar maanden- Voor de
cultuurfanaticí onder ons is het misschien een beetje heiligschennis
maar ik vind dat ze et prachtig staan. Hebben de kopstukken na
tientallen jaren toch nog de bestemming gekregen die ze verdienen.

Ramon Berlauwt

De natuurstenen kopstukken worden opgehaald op de Noorderlaan
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met een hoogwerkerZuilen worden geplaatst op funderingen.

Kopstukken worden op de zuilen geplaatst en gelijmd



Ondergetekende bij 1 van de nieuw geplaatste zuilen.

Weer naar school

Mensen met schoolgaande kinderen, denk aan de veiligheid bij het
wegbrengen en ophalen!
Op de fiets, in auto's of lopend. Denk aan rotondes!
Wie schetst mijn verbazing dat er auto's langs scheuren met
kinderen op de achterbank, soms wel vier, die niet in de gordels
zitten. ls dit niet levensgevaarlijk?
Heveadorp is een 30 kilometer-zone gebied, dus geef het goede
voorbeeld. Laat de veiligheid van kind en dorpsbewoner voorop
staanl

Cobi van der Molen

Geen inspiratie

Het is Zondag, de dag na de Airborne mars. De zon schijnt volop,
de lucht is blauw en er waait een lekker briesje. Martijn is de hele
dag met Natuurmonumenten op stap en ik besluit te beginnen met
een flinke wandeling. Gisteren kon ik de Airborne niet meelopen
omdat ik een symposium had en dat was meer een zaak van zitten,
luisteren, praten, eten en drinken. Een prima dag verder maar ik
miste toch de Airborne sfeer. Martijn overigens, was enthousiast en
heeft er volop van genoten, mede door het weer natuurlijk.

lk trok mijn loopsandalen aan en liep richting Rijn, Mijn loop-
sandalen behoren tot mijn lievelingsschoeisel, net als mijn berg-
schoenen. Mijn begrafenisschoenen bijvoorbeeld haat ik. Ze zitten
te krap, ik krijg er koude voeten in, ze hebben een klein hakje waar
ik vanaf val en ik weet nog steeds niet of ze nou zwart of
donkerblauw zijn. Maar ach, wat zal het de doden schelen, die zien
toch alleen maar licht. Gelukkig heb ik ze al meer dan een jaar niet
hoeven dragen.

Onderweg pluk ik bramen. Ze zijn lekker en het zal<1e dat ik
meegenomen had laat ik voor wat het is. Af en toe ben ik in
tweestrijd want de dikste bramen hangen achter de mooiste
spinnenwebben. (Aan de nieuwe spelling kan ik nog steeds niet
wennen. lk vind het niet klinken: 'spinnenweb en pannenkoek'.
Maar ja.) lk gun de spinnen hun web, het is zo'n mooie dag
tenslotte. Na ruim een kwartier heb ik genoeg gehad. Mijn vingers
zijn blauw, mijn tong, tanden en lippen vast ook en morgen zwarte
poep natuurlijk.

Bij het kerkje in Oosterbeek ga ik zitten en geniet van zon en
omgeving. Een vader vertelt zijn kinderen over de oorlog en de
geschiedenis daarvöor. lk steek er nog wat van op. lneens roept het
jongetje: 'He pap, op deze steen staat doden met twee oo's
geschreven?' 'Nou dat hebben de doden vast wel verdiend, een
extra o,' grapt Pa. Er komen nog meer mensen aanlopen. ledereen
lijkt in opperbeste stemming. Hoe kan het ook anders met zo'n
nazomerse dag.



lk vervolg mijn weg en zie een hoekhuis te koop staan. Het heeft
een mooi uitzicht over de uiteruvaarden. lk kick op verge-zichten,
zou ik willen ruilen? De auto's rijden hier bijkant door de voortuin en
onze Duno en Hunnenschans dan? Toch maar niet dus. lk tel mijn
zegeningen.

Hier begint het Unksepad. Dat heb ik nog nooit gelopen omdat ik
dacht dat het gewoon doodliep. Toch eens proberen. lk loop achter
de huizen en ben enthousiast. Wat geweldig, een nieuw pad
ontdekt. Mijn dag kan niet meer stuk.

Een uurtje later loop ik de Dunolaan weer op. Voor me loopt een
meneer met twee prachtige, zachte roomkleurige honden. lk zeg:
'wat een mooie honden hebt u.' 'Ja, maar weet u ook wat voor ras
het is?' vroeg de man mij. 'Nou misschien iets van een labrador,
retriever of iets collie-achtigs' probeerde ik. 'Nee Duitse herders' zei
hij en vertelde iets over het ras en dat er maar heel weinig van zijn.
De ene hond blaft omdat hijjaloers is als baasje met iemand praat.
lk wens hem een fijne dag en veel plezier met de honden. 'Er gaat
toch niets boven onze zwarle poes,' denk ik. Want een hond spint
immers van geen kant-

Thuis moet ik de column voor het Heveaantje nog schrijven. lk had
bij de redactie al uitstel gevraagd in verband met vakantie, drukte
en gebrek aan inspiratie. 'Flauwe kul' hoor ik mijn vader zeggen. 'Je
moet er gewoon voor gaan zitten'. En gelijk heeft hij.

Nu zit ik met de laptop onder de rijpe druiven. Ze smaken goed, een
beetje zuur, lijkt meer op kruisbes. Maar wel lekker. De poes ligt te
spinnen onder mijn stoel en wil af en toe geaaid worden. De zon
schijnt op mijn benen en de koffie doet me goed. Wat een heerlijke
dag. En ach, dat met de inspiratie valt ook wel mee. Niet zeuren
maar doen.

Christina

OP Zoek Naar Dromen

Beste mede-dorpsbewoner,

Tijdens de laatste buurt-
wandeling heb ik het een en
ander over mijn werk als
sociaal activeerder voor
Stichting Welzijn De Bries
verteld. Omdat het maar een
klein groepje toehoorders was,
is mij gevraagd om in het kort
nog iets te schrijven voor het
Heveaantje.

lk doe dit werk nu drie jaar en rk zie hoeveel mensen zich alleen
voelen en weinig contacten hebben. Vooral ouderen leven vaak
geïsoleerd, maar ook steeds meer jongeren zijn eenzaam. Daarom
is het project sociale activering opgezet, dat werkt aan het
doorbreken van eenzaamheid die het gevolg is van altijd maar
alleen zijn. ln Doonruerth is al een proef geweest om mensen zich
ervan bewust te maken dat ze buren hebben, om te leren om naar
elkaar te kijken. Daarnaast heb ik in de wijk Fluitersheuvel in
Renkum aan een stuk sociaal bewustzíjn gewerkt. Om bekendheid
aan dit project te geven, geef ik voorlichting op de buurtavonden.

Wanneer ik namen en adressen doorkrijg van buren, kennissen,
collega's, de politie, huisartsen etc. probeer ik contact te krijgen met
deze mensen die vaak al langere tijd in een isolement leven. Soms
is dat erg moeilijk, maar ik neem er de tijd voor. Wanneer er een
gesprek op gang komt dan probeer ik om samen over een
oplossing na te denken om weer wat onder de mensen te komen.

ln dat kader is ook de 'Talentenjacht' tot stand gekomen. Samen
met Jaap van Meerveld heb ik dit opgezet voor mensen die wel
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weer iets willen oppakken. Dat kan zijn: het zoeken naar een
zinvolle dagbesteding, het vergroten van hun kennissenkring of het
zoeken naar passend vrijwilligerswerk" We kijken dan wat de
talenten zijn van die persoon, we gaan op zoek naar dromen en
werken er naar toe om die te realiseren" Daarvoor moeten vaak
veel belemmeringen worden weggenomen, wij helpen u daar graag
bij. We werken altijd aan een oplossing die past bij degene waar het
om gaat.

Mocht u iemand kennen in uw omgeving die geïsoleerd leeft of
eenzaam is, dan hoor ik dat graagl

U kunt bellen naar St. Welzijn De Bries, tel. 0317-317553 en vragen
naar Wilma Beltman.
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Natuurmonumenten

De vereniging Natuurmonumenten bestaat dit jaar 100 jaar. Al een
eeuw lang heeft Natuurmonumenten zich ingespannen voor het
behoud van waardevolle stukken natuur in Nederland. Zij blijft
daarmee doorgaan, maar doet dat niet alleen. Er zijn drie grote
organisaties in Nederland die zich met behoud en beheer van
natuur bezig houden, Naast de vereniging Natuurmonumenten zijn
dit de provinciale landschappen (waaronder het Gelders
Landschap) en Staatsbosbeheer. Als vierde partrj spelen de
particuliere eigenaren van natuurgrond een rol.

Het unieke van Natuurmonumenten is dat het een vereniging is.
Met meer dan 900.000 leden is het zelfs één van de grootste
verenigingen in Nederland. Alleen Gelderland telt al zo'n 120.000
Ieden.

Natuurmonumenten bezit ongeveer 370 natuurterreinen met een
totale oppervlakte van 90.000 hectare. Hiervan ligt 18.500 hectare
in Gelderland, verdeeld over 55 terreinen. Een paar van de grootste
terreinen liggen niet zo ver van Heveadorp vandaan. Nationaal park
Veluwezoom (Posbank en lmbos; 5000 hectare), Planken Wambuis
(ten noorden van Wolfheze; 2300 hectare), Deelerwoud (tussen
Deelen en Woeste Hoeve; 1230 hectare); de Wolfhezer heide en
bossen (300 hectare).
Omdat Natuurmonumenten een vereniging is, kunnen de leden
invloed uitoefenen op het beleid en aktiviteiten. Dit gebeurt door
middel van provinciaal georganiseerde Districtscommissies die
gezamenlijk de landelijke Ledenraad vormen. Sinds begin dit jaar
ben ik aspirant-lid van de Districtscommissie Gelderland. Dat wil
zeggen dat zodra er één van de acht leden opstapt, ik diens plaats
kan innemen. lntussen ben ik aan het warm lopen en doe aan veel
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aktiviteiten mee. De belangrijkste taak van de Districtscommissies
is het controleren en adviseren van het bestuur door middel van de
landelijke Ledenraad, die twee keer per jaar bij elkaar komt

Om de gewone leden van Natuurmonumenten goed te kunnen
vertegenwoordigen, zoekt de Districtscommissie regelmatig contact
met de leden. Vaak sluit de Districtscommissie aan bij
evenementen van de werkorganisatie zoals open dagen en
excursies, maar ook organiseert zij ledenvergaderingen, discussie-
avonden en klankbordgroepen. Zo is er op 13 oktober in Nijmegen
een discussieavond voor Gelderse leden. Op 22 oktober is er een
open dag in Wolfheze waar kennis gemaakt kan worden met
plannen om voormalige agrarische grond tussen de Buunderkamp
en het dorp Wolfheze om te vormen tot natuur die een verbinding
moet vormen tussen de Veluwe en het Renkumse Beekdal en de
Rijn.

Als Districtscommissie hebben wij veel contact en overleg met de
regionale directie in Arnhem en met de zeven beheers-eenheden in
Gelderland. Hierdoor heb ik al veel excursies in natuurterreinen
meegemaakt, maar heb ik ook meegedacht over zaken als
heidebeheer, bosbeheer, beheer van agrarische gronden,
wildbeheer/jachtbeleid, vrijwilligersbeleid, jeugdbeleid. ln gebieden
waar veel ontwikkelingen zijn, worden klankbord-groepen van leden
opgezet. Binnenkort wordt ook gestart met een e-mail-
klankbordgroep.

Wat mij steeds weer opvalt is het geweldige enthousiasme dat de
medewerkers en vrijwilligers hebben voor hun werk ten bate van de
natuur. Stuk voor stuk allemaal positief ingestelde mensen die
graag hun medeburgers willen laten meegenieten van alle mooie
dingen die de natuur biedt. De natuur als onuitputtelijke bron van
inspiratie voor de mens.

Ook aan het sociale aspect wordt veel aandacht besteed. Niet
alleen door het organiseren van excursies en open dagen, maar
ook door samenwerking met andere natuurorganisaties,
organisaties voor een duurzaam milieu en met zorginstellingen. Zo
doet Natuurmonumenten mee aan diverse projecten van

zorgboerderijen, waar (geestelijk) gehandicapte mensen in hun
eigen tempo en naar eigen vermogen in een beschermde sfeer
nuttig werk kunnen doen (bijvoorbeeld De Grote Modderkolk bij
Loenen en Hackfort in Beweging bijVorden).

Samen met andere natuurorganisaties heeft Natuur-monumenten
initiatief genomen om de jeugd al vroeg enthousiast te maken voor
de natuurbeleving. Hiervoor is de Wildzoekers-club opgericht.

Natuurmonumenten kan nog veel vrijwilligers gebruiken voor alrerrei
soorten van werkzaamheden. ln de natuurgebieden zelf is behoefte
aan mensen voor bos- en heidebeheer en voor inventarisaties van
bijzondere planten en dieren. ln het Bezoekerscentrum
Veluwezoom bij Rheden geven vrijwilligers informatie over het
Nationaal Park Veluwezoom en over de vereniging Natuur-
monumenten. Verder helpen vrijwilligers bij de opzet en organisatie
van open dagen en festivals. Zo ben ik zelf deze maand betrokken
bij de opvang en begeleiding van buitenlandse deelnemers aan een
internationale natuur-conferentíe in Apeldoorn ter gelegenheid van
het 1OO-jarig bestaan van Natuurmonumenten.

Als u meer wilt weten over Natuurmonumenten of vrijwilligerswerk
bij natuurorganisaties, kunt u op de volgende websites informatie
vinden:

www. natu u rmon u menten. n l, www.wi ldzoekers. n l,
www.natuunruerk"nl
Natuurlijk kunt u ook bij mij meer informatie krijgen.

Martijn Oomkes
Tel. 3392782
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Rommelmarkt

ln het vorige nummer kondigde ik aan, we proberen het nog een
keer. Een (kleine) rommelmarkt op de dag van ondermeer de jeu de
boules-finales leek ons een leuk begin van een feestelijke zaterdag.

Echter, we moeten constateren dat rommelmarkten niet leven in
Heveadorp, althans niet waar het zelf spullen verkopen betreft.
Uiteindelijk waren er welgeteld vijf(!) aanbieders en nauwelijks meer
potentiële klanten. De mensen die speciaal met de bus op onze
markt afgekomen waren, op basis van de vermelding in Hoog en
Laag, verdienen dan ook enig medelijden.

Kortom, er valt maar één conclusie te trekken, dit was echt de aller-
laatste keer. Er zijn per slot van rekening genoeg kerk-
genootschappen en andere goede doelen in de omgeving die om
spullen voor hun markten vragen en op Koninginnedag willen
kinderen nog altijd graag proberen geld te verdienen met de
zolderopruiming. Liefhebbers van rommelmarkten dus niet getreurd.

Voor wat degenen die de moeite hadden genomen hun spullen aan
te voeren en ook weer grotendeels mee naar huis te nemen betreft,
bedankt en sorry dat het zo weinig baatte. Gezellig was het
gelukkig wel.

Anneke Leenhouts
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Snel je rijbewijs!

dan naar;

Autorij school

TON VISSER

Schffirlaan I2
Heveadorp

Tel: 026 - 3341685

* gratis proeÍ1csl!

[oopt 't
lekker?l

of knelt de schoen? 
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tet bii uw aankoop op

kwaliteit. Bezoek ons, i
wii adviseren u vriendelijk,

vriibliivend en yakbekwaam.
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