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Beste Heveanen,

Ook het Hcveaanrje is mer

Íiisse moed teruggekeerd
van ztn zomemeces en het
resultaat is een nummer
met meer foto's dan ooit.
Zo is er volop aandacht
voor het jeu de boules-
toernooi (met dank aan
Jaap) en wordt door
Mamie uitgebreid stilge-
staan bU de Airbome
wandeltocht en de

stempelpost in Heveadorp.
Lex Schruijer leverde een
(rUkelUk geïllustreerde)
humoristische bijdrage en
Kevin is aan een heus
feuilleton begonnen.
Helaas nemen we aÍ'scheid
van de colllmn van
Christina. Wie voelt ziclr
geroepen een en an(le r'

over te nemen'/
Kopij en foto's voor hot
decemberrummer graag
voor 25 november toe-
sturen.

namens de redactie,
Anneke Leenhouts

I



Nieuws van ,Iaap

Straks zal heL Ilcvcaant.jo wol rvccr vr:r'sclrijrrcrr, nlriu nr-l eerst maar
even wat ervarirtgort vart Itct .lotr-tlc-l}rrrlt:s lot'r'nooi r,p 1'xtpier zetten.

FIet Jeu-«le-Boules toernooi kcndc tlil .jaar ccrr spctlcrcnrl lregin! De
eerste wedstrijden stonden gepland voor rraandugavond halÍ'acht. 's

Middags had ik al de banen geïnspecteerd en iret nodigo sshoÍÈl- en

harkwerk verricht. Ze lagen er dus weer prima bij toeu we wilden
starlen. Kennelijk hadden de weergoden het plan opgevat de

wedstrijden te verstoren want toen we goed en wel op het Heveaveld
waren aangekomen begon het zachtjes te regenen. Toen de eerste

teams zich meldden, regende het al niet meer zachtjes. Eerst maar eens

aan de spelers gevraagd wat ze wilden. Het commentaar was kofi
maar duidelijk: "We zijn hier gekomen om te spelen, dus spelen
we!!". Om de concentratie geen geweld aan te doen wilden ze ook
geen paraplu gebruiken en dus werden de eerste wedstrijden gestarl.
Mama Pasta won de eerste wedstrijd van Jut en Jul met 13 - 3 en

daama waren ze echt ....nat. Op de andere baan speelden De
Vliegende Tijgers tegen De Groentjes en zij wonnen met 14 - 6.

Omdat daar nog wel bij tijd en wijle gebruik van het regenscherm
werd gemaakt viel de nattigheid mee. Kennehjk maakte de moraal van
de spelers diepe indruk op de weergoden want na deze wedstri-jd werd
het droog. In de loop van de week (op donderdagavontl) rlcclrlcrt zc

nog even een speldenprik uit. Om half acht l<witrtr tlc tcgt:tt rur.:l

bakken uit de iucht. Maar,ze hadden gczicrr rlal op rlit: rtvottrl rlc ct'tslt'
wedstrijden pas oln 8 uur zclttclcn bcgittttr:tt, ctt tltts wits ltcl ottt li ttttt

droog.

De wedstrijden werclct.t in cen prima slèer gospcr,lrl.'l'ol rltl nrorrrt'nI

(vrijdagrniddag) kijk ik daar met plezier o1t tcrrrp,. Lcn 1tr,rl,lt't'ttt tvits

dat de laatste wedstrijden om 9 uur starttert ott 1r'11r'tt rlrt'lr;rl l,r'1,1;11 1,",

donker te worden. Dinsdagavond wercl tlc lllrlslc tlt'rlr,ltr1,l ;rlj:,crottd

bij het licht van de koplampen van een attlo. l)o1tll1'111;q;'111,,tt,1 tl,trt'tl de

laatste wedstrijd in overleg met de spclcts vt'r;r lt,r\'( r lrrrrr vi.idag-

avond B uur. Dat belooft toch een spitttltt:ltrl 1qt'lrt'tttr'rt lr' tt'ortlon. Op

het moment dat ik dit schrilf (vrijdagrrrirltlrrli) t:, ,1,' '.l,tttrl ttt pottle I 48,

49,45, en 37 punten. De Superbouwlers en De Snelle Meiden moeten
dus nog die laatste wedstrijd spelen en hun tussenstand is 49 en 5I
punten. wanneer één van deze teams met een verschil van tenminste
twee punten wint, gaat die kmorgen de finale spelen. Wanneer cle
eindstand gelijk is moeten we nog kijken wat er dan dient te gebeuren.
Op dit moment denk ik aan een korte halve wedstrijd. Wie daar het
eerste de 6 punten behaalt zal de finale mogen spelen. Maar het is nu
nog even te vroeg om te speculeren. Maar, voor het geval dat, is het
niet slecht alsje al vast een plan hebt.

In poule II zaghet sr naar uit dat de Lammedes de Íjnale zouden gaan
spelen maar in de allerlaatste wedstrijd werden ze nog net geklopt
door zo vader zo zoon. Een team dat dit jaar voor het eerst meespeelt
en met een eindstancl van 67 punten de finale gaat spelen.

vanavond zal Marijke de scheidsrechter zijn die de laatste wedstrijd
gaat leiden. op deze plaats nog mijn dank voor de voortreffelijke
manier waarop zlj dat heeft gedaan. Marijke, hartstikke bedankt en ik
hoop dat we volgend jaar weer op je mogen rekenen.



De jeugd. Dat is een apart vcrhaal. Waar hct clc voorgaande jaren wel
een moeilijk was om al die.jeugdtcan'rs naar bchoren in te delen, was
het dit jaar niet zo rnoeilif k. L,r hadden zich slechts 6 teams aangemeld
en de wedstrijden konclen allen op woensdagmiddag worden gespeeld.
Gelukkig was het die rniddag stralend weer en werden de wedstrijden
in een uitstekende sfeer afgewikkeld. In poule I wonnen de Paarse
koeien die (evenals vorigiaar) naar de finale gaan. In poule II wonnen
De Simsies. Deze frnale zal op zaterdagmiddag om 3 uur worden
gespeeld. Eén van de spelers wordt diezelfde dag nog in Gouda
verwacht op een bruiloft. Op deze middag werd ik, evenals
voorgaande jaren, geassisteerd door Liesbeth die zich voodreffelijk
van haar taak kweet. Liesbeth bedankt en tot volgend jaar maar weer.
Het doet me elk jaar weer veel plezier om op zulke voofireffelijke
medewerksters te kunnen rekenen.Tot zover dit verslag, vanavond een

spannende wedstrijd.

De wcdstrijcl van vrijtlltgltvonrl wits llr:ltoorlijli sp;rrrrrr:rrrl. l)r: Snelle
meiclen ltatl«lctt irl snc:l rlc srtr:llrcirl cl irr. ( it'r'rrirrrc lrlrl lrt'p lrct gelijk op
tot clc s(itnil vittt (r lcgt:tt 7.'l'or:tr l<t:lslt: it'trrrtrrl t'rr rolrlr' lrt:l buutje van
zijn plaals otr plolstrlirrll slortrlr'tt r[' Supt't llru lus o1l l2 punten.

Daarna was er geen houden meer aan en veroverden ze een plaats in
de Ílnale.

zaterdagmiddag om 3 uur werd de Ílnale jeugd gespeeld. ook hier
grng het lang geh.1k op maar halverwege ,"t ut 

"È"n de Simsjes de
vierde versnelling in en daama was het gauw gebeurd. De Éaarse
Koeien vochten als leeuwinnen, ze hadden de kampioenstitel van
vorig jaar nog te verdedigen, maar de Simsjes gaven geen krimp en
wonnen aÍgetekend. De finale van {e volwassenen verliep Uehoorlilt<
spannend. Zo Yader Zo Zoon, ciit jaar voor het eerst deelnemers aan
het Hevea toernooi, namen direct een voorsprong en stonden
halverweg een straatlengte voor. De Super Bowlers wilden niet van
wijken weten. Ze wilden de trofee ook dit jaar op de TV hebben en
stevenden op superieure wijzen naar de overwinning. Nog één keer
winnen dames en de trofee is van jullie!



Voor belangstellenden nog even do (otale sc()rcs op een rijtle:
Jeugd: Poule I De Sjeudies 23

Paarse Koeien 26 spclen de Ílnale
De Wuppy's l5

Poule II Springende Kikkers 1i
De Simsies 28 spelen de frnale
Jeu de Wuppies 13

De finale werd dus door de Simsjes gewonnen met 13 - 9.
Annemijn van Buren moest helaas verstek laten gaan omdat
voor het toemooi haar arm brak. Het gaat inmiddels goed met
volgend jaar zal ze zeker meespelen.

zij vlak
haar en

Volwassenen: Poule 1 Mama Pasta

Jut en Jul 49
De Buurt"jes

Knabbgl on Rabbcl
I)o Sttpcr Bowlcrs
I)o Srrollo Mcirlcrr
Zo Vlttlrrt'/,r,t'/,oott
('lrrlr I rrrrsl ,l(r

I )t' I )ttttosrttr ii:t:l

48

45

3l
(r5 sltclt:rr rlc l'irrale
56
(r / spclt.n tlt: l'ina[e

\.1

['orrlc II

De Lammedes 61

De Vliegende Tijgers 54
De Groentjes 46

De Ílnale werd door De Super Bowlers gewonnen met 15 - 9
De samenstelling van de teams was: De Super Bowlers Jeanette
Meinen en Marjan Kraay, Zo Yader Zo Zoon bestond ook uit een
vader en een zoon nl Joop (vader) en Etienne Frieling.

Ook dit jaar hadden we niet te klagen over belangstelling. Ik hoop
alleen clat de jeugd volgend jaar meer meedoet dan dit jaar. Misschien
helpt het als ze weten dat ieder jaar een nieuwe beker beschikbaar
wordt gesteld die dus door cle winnaars mag worclen behouden.

Volgend jaar zullen we het helaas zonder de Lammetjes moeten doen,
die wegens lichamelifke beperkingen dit jaar voor het laatst mee-
deden.

Het was een plezierig toernooi waarop ik met plezier terugkijk.
Wellicht tot volgend jaar.

Over de vierdaagse kan ik korl zijn. De eerste dag was ook de laatste.
Omdat ik de route ken (al 6 keer gelopen) weet ik wat het laatste stuk
over de dijk in zich heeÍï. I{et is zaak om van te voren wat rust te
nemen, een boterham eten bijvoorbeeld, en voorzien van twee Ílessen
gevuld met water de dijk op te lopen. Het was behoorlijk pittig, het
was heet, er stond geen wind en op de dijk is het I llZ uur lopen
zonder beschutting, zonder welke voorziening dan ook. Míj liepen
rnilitairen voorbij, grote kerels met 10 kg bepakking op hun mg, de
koppen kaal geschoren gebmind in de zon, voorzien van veel
zweetdruppels, die 100 meter verder gewoon omvielen. Orn half drie
kwam ik de waalbrug op en een kwarlier later was ik binnen. Ook daar
lagen mensen, hoogstwaarschijnlijk bevangen door de warmte, buiten
kennis gewoon op de grond. Er werd uiteraard goed voor ze gezotgd
maar het probleem van deze vierdaagse was dat er veel mensen
omvielen, bevangen door de warmte, en dat er niet voldoende vervoer
vocrr deze mensen was. Ik heb begrip voor de beslissing dat die avond
de vierdaagse afgeblazen werd. Je moet er niet aan denken dat
eenzelfde situatie zich herhaalt op de volgende dagen, waar de



weersomstandigheden gelijk zoLrden blijvcn. Zeltkreeg ik de dagen er
na een vreemd mij onbekend gevoel over lne. Weliswaar had het
afhlazen mijn instemrning maar de volger-rdc drie dagen heb ik met
mijn ziel onder mijn arm gelopen. Dit is een evenement waar je je een
half jaar op hebt voorbereid en dan heb je plotseling drie dagen niets
te doen. Toen, en ook tijdens het jeu de boules toemooi, heb ik het
heel plezierig ervaren dat mensen met mij mee hebben geleefd en het
voor mij erg jammer vonden. Dan blijkt plotseling dat je ook in
Heveadorp, veel vrienden hebt die met je meeleven.

Ons staat nog een herinnering te wachten. Wat weten we nog niet
nraar het moet iets zijn dat we op het lintje van de reeds behaalde
medaille kunnen bevestigen. In ieder geval zal deze vierdaagse in
herinnering blijven als een heel bijzondere. Volgend jaar gaan we er
weer voor! !

Groeten van Jaap.

iH

Wijnkoperij Henri Bloem
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De Drie Musketiers, de oprichting

Dit is het begin van een serie verhalen voor alle doerakken en
struikroverljes uit Heveadorp. Verhalen, die heel lang geleden hun
oorsprong vonden, toen ik ook nog een doerakje was. Het gaat over
boze buuryrouwen, verontrustte ouders en heel veer kattenkwaad.
Wouter, Stephan en Lars waren drie vrienden die elkaar a1 jaren
kenden en met elkaar de bossen rondom Heveadorp onveirig maakten.

Het was zonnig, de vogeltjes dilpte er in alle vroegte al vrolijk op los
Stephan gooide een steentje tegen het slaapkamerraam van wouter en
Lars, wouter en Lars waren twee broers van elkaar en creerde dezelÍde
kamer. stephan had vanuit zijn huis al gezien, dat er richt brandde bij
Wouter en Lars, dus het duurde ook niet lang, voordat het raam
openging en Wouter riep dat ze er aankwamen, ze moesten nog even
de laatste voorbereidingen trefïen. Daar kwamen de twee broers aan,
met hun zakken gevuld met spulletjes. "Heb je je zakmes bij je,, vroeg
Wouter, " ja deze heb ik bU mU" antwoordde Stephan. ,,Hebben jullie
luciÍ'ers en een kaars bij jullie?" "Ia, dat hebben we meegenomen,,
riepen de broers tegelijkertijd. Tja beste lezefijes, julie zulren nu wel
denken, wat moeten die drie jongens nu toch met een zakmes, rucifers
en een kaars?

"We moeten zien dat we onopgemerkt in de boomhut komen jongens,
als iemand ons ziet, dan is dat niet best " Íluisterde Lars. we moeten
in het diepste geheim onze eed af kunnen leggen. De boomhut moeten
jullie weten, was een waar o'paradijs" voor doerakjes. Het had twee
etages, een keuken en een openhaard, waar een kampvuur gemaakt
kon worden. Nou ja een openhaard, het was meer een gat in de grond,
maar daarin konden wel alle geheime dingen verbrand worclen (dit
was ten strengste verboden, het mocht niet van de ouders en al
helemaal niet van de brandweer), maar jullie verteilen «lit toch niet
verder? vanuit de centmmlaan liepen de vrienden in de richting van
de Middenlaan, ze konden eenvoudig rechtdoorlopen, linksàf en
rechtsaf slaan en dan zouden ze et zijn, maar niemand mocht hun zien,
dus ze gingen bij de Tuinlaan het bos in. In de Middenlaan woonden
namelijk veel "vroege vogels", mensen die vroeg naar hun werk



I
moesten en o'siforro's", chagrijnige en bemoeizuchtige buurmannen,
die al vaak de plannen van drie vrienden verijdeld hadden, zij moesten
gemeden worden, kostte wat het kost.

Zie liepen langs de klimboom, het weiland van de oude boer, het pad
af naar beneden, plots schoten ze de struiken in, want daar liep een

Snono, die zijn hond aan het uitlaten was, het leek wel alsof hij de
jongens hoorde, want hij bleef stilstaan en keek om zich heen. Er
rende een eekhoorn over het pad en de snorro liep weer verder. De
jongens waren erg geschrokken, bijna was hun geheime plan mislukt,
gelukkig was het boomhuiseekhoornde hen behulpzaam geweest.

Ze kwarnen veilig en ongezien in de boomhut aan. Ze begonnen al
snel done ta§-es en droog gras te verzamelen, tezamen met het papier,
wat verborgen lag in een ingegraven kist onderaan de boomhut,
maakte ze eeÍ7 kiein r.uurtje. Het r,rrur veroorzaakte niet veel rook en

dat was maar goed ook. Ook hadden de jongens altijd twee emmers
water in de boomhut staan om het r,uur weer uit te kunnen maken (de

beek was erg dichtbij). De meegebrachte kaars werd door Wouter
aangestoken met een lucifer en het zakmes werd kiaargelegd. Stephan:
"Lars, waar is het plankje met de tekst? ". Zonder de plank kunnen we
niet beginnen, de plank vormt de basis voor de eed. "Ik haal hem wel,
hU ligt op de tweede verdieping", fluisterde Lars. Op het plan§e stond
de volgende tekst geschreven:

"Wij Stephan, Wouter en Lars, zweren bij deze trouw aan het bos, met
alle dieren daarin en wij zweÍen bovendien trouw aan elkaar, opdat
wij vroege vogels, boze buurvrouwen en snorro's 211en overwinnen.
Wij richtten bij deze een geheime club op, de club van De Drie
Musketiers!"

Op het plankje stonden ook de narren van De Drie Musketiers
geschreven, het enige wat nog moest gebeuren, dat was dat er een

druppeltje bloed van iedere musketier op het plankje terechtkwam en

dit gebeurde ook, het zakmes wercl clclor ilo brantJcndc kaars gehaald

en iedere musketier liet ecn rlruppcl hlocd vallctr op het plan§e. Nu
moest het plankje nog vcrbranrl worrlcrr, zorlirt rlo ccd altijd om hen
heen zou zi jn. IIct klcinc kittrrpvurlr wls irl icts grolct- geworden en het

l{)

plankje werd er opgelegd. Na 10 minuten was het plankje helemaal
verbrand, de jongens doofden het ,".uur met water en zand en na het
doven riepen zij luid in koor:

"Op alle avonturen van De Drie Musketiers, EEN VOOR ALLEN EN
ALLEN VOOR EEN!"

Kevin van Guilik
(Alle namen van personages zijn veranderend, iedere vorm van
herkenning met een van de personages berust op puur toeval.)

Stront aan de knikker

Niet te geloven en toch waar: er liggen regelmatig flinke
hondendrollen in de recent aangelegde speeltuin voor de allerkleinste
Heveanen.

Kinderen spelen in het zand en gaan ineens naar papa of mama met
het verhaal dat hun handen stinken. Papa of mama loopt mee en treft
een flinke bolus aan. waar zoon- of dochterlief lekker in heeft lopen
graaien. Eenmalig? Dacht het niet! Een dag later op een andere plek
wederom een Í1inke hoop.

Toen ik een dag later 's avonds rond half twaalf met de auto langs
reed zag ik een loslopende hond in de speeltuin. Baasje stond rustig
een sigarede te roken op de Zuiderlaan. Ik dacht snel de auto te
parkeren en even terug te lopen. Helaas bleken hond en baasje toen
verdwenen. In het donker" kon ik helaas niet goed zien wie het was.
Zoals misschien niet bekend (kan ik me eigenlijk niet voorstellen) zijn
honden op het speelveld verboden. Maar ja,je wilt een hond, maar om
daar nu ver mee te gaan wandelen......Deze veronderstelling gaat
misschien wel wat te ver. Korlom laat uw hond poepen waar een
ander er geen last van heeft. Bos genoeg op minimale afstand.

Richard van Oosterwijk



Verkeersspiegel geplaatst

In de hete zomermaand iuli heel't de gemeente
geplaatst op het kruispunt Dunolaan / Beeklaan.
had de gerneente hierom verzocht nadat
'buurtwandel' op de onoverzichtelijkheid van
gewezen.
Yia deze spiegel kan het verkeer, dat vanaf de Veerweg de Dunolaan
omhoog rijdt en bij de kruising met de Beeklaan linksaf wil slaan, nu
zien of er verkeer van rechts - van de Beeklaan - komt. Hiermee is een
onvcilige situatie in ons dorp opgeheven. Het Dorpsplatfonn is de
gemeente ertentelijk voor deze spiegel.

Kerstbomenverkoop

Ook dit iaar zal Camavalsvereniging "de Dwarsliggers" uit
Oosterbeek kerstbomen verkopen in Heveadorp en wel op zaterdag 9

december van 10.00 uur tot 13.00 uur op de parkeerplaats aan de
Beeklaan. De Dwarsliggers staan deze dag en zaterdag 16 decernber
ook op het Raadhuisplein van 10.00 tot 16.00 uur. Bomen worden
desgewenst tegen een kleine vergoeding thuisgebracht.

Groeten,

Ger1 van Maanen,
Dorpsmanager

een verkeersspiegel
Het DorpsplatÍbrm
tijdens de laatste
dit kruispunt was

Hevea Golftoernooi 2006

Uitnodiging
Op zaÍerdag 28 October 2A06 zal het derde Hevea Golftoernooi op
Gollbaan I-Iet Heelsumse veld te Ifeelsum.worden gehouden.

Gespeeld zal worden een Stableford wedstrijd 3 ballen dames/heren
over 1B holes. De deelname staat open voor inwoners van Heveadorp.
Mínirnum voorwaarde voor cleelname is GVB. Wij verwachten ca. 30
deelnemers. omdat het merendeel der belangstellenden lid is van deze
goll'club hebben wij voor deze baan gekozen. Uitgangspunt is dat c1e

niet-leden als introducee rrree kunnen waardoor de GreenÍèe per
persoon is vastgesteld op 12.-, dus ook voor de 1eden van de
Heelsumse. Ook gaan we er van uit dat een aantal leden van de
Heelsumse bereid is een introductie greenfee af te staan.

Programma:
1 1.30 ur-rr Ontvangst met koffie en koek.

Registratie der deelnemers en uitreiking scorekaarten
en teamindeling

Afslag eerste flight

Pnjsuitreiking

lll.30 uur Diner op de Heelsumse.(graag even laten weten of
met hieryan gebruik maakt, de kosten zijn voor eigen
rekening)

Wedstrij dleider: Gerard Nijhuis

Graag zo spoedig mogeli.ih flitn ons vernrclden uvr,firndicap/GYB
h e. n ienrei j er(i)hccnet.nl

Tot ziens op de Heelsumse op Zaterdag 28 oktober!
Gerard Nijhuis Hein Niemerjer

12.30 r.rur

17.30 uur
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Baby Bulletin

[v'l irthe Christet Sophie

Geboren op í augustus 2006 ,,.r .,

Ze weegt 37Bo grafn en is 5r cm lang
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De 60' Airborne wandeltocht

Zaterdagochtend 7:00, de wekker gaat. De wekker? Ja, want vandaag
is er weer een Airborne wandeltochÍ. Zoals ik al eens eerder heb
geschreven is mijn echtgenoot al jarenlang vrijwilliger hierbij. Alleen
dit jaar gaat het anders, want we staan niet meer bij zijn ouderlijk huis
voor de deur, waar de catering perfect verzorgd werd. Mtin
schoonmoeder is verhuisd, en de stempelpost Heveadorp ook maar
gehJk. De vertrouwde plek Beeklaan is venuild voor net om de hoek
aan de Oude Oosterbeekseweg.

Afijn, de wekker ging dus om 7:00 want er moesten spullen worden
aÍgehaald uit Oosterbeek (voordat de wegen worden aÍgesloten). Om
een uur of 9:00 grote kannen koffie en thee gemaakt, soep opgezet,
kratten in de auto enzovoorl. Staan er tafels? Nee, die hadden we eerst
nog over het hoofd gezien, dus van thuis maar eentje meegenomen.
Zijn er genoeg stempelkussen, stempels, plankjes, kliko's? Ja, alles is
er om rond de 30.000 wandelaars af te stempelen. Voor mij tijd om
eens een leuke fotoreportage van de dag te maken terwijl ik tussen de
bedrijven door wat catering werkzaamheden doe.

Rond een uur of 10-11 komen de eerste vaste vrijwilligers uit alle
windstreken. De meeste staan al jaren op deze post en kennen elkaar al
langer. Eerst wordt er nog rustig koffie gedronken, maar al gauw
komen de eerste wandelaars langs (wat eigelijk niet eens kan volgens
de officiële starttijden, maar goed).



Dit jaar had cle organisatie gezorgd voor mooie poloshirts met
Airborne-logo. Dat was een goed idee want ook dit jaar was het warm
genoeg om zonder jas te staan stempelen.

De eerste wandelaars
Ieder jaar vind het ik weer een genot om te kijken naar de grote
variatie aan mensen die voorbij komen wandelen. Groepen in dezelfde
outfit, kinderwagens, rolstoelen, ouderen, jongeren, honden.... je kunt
het zo gek niet bedenken of het loopt/rolt voorbij. Zoals ieder jaar
waren er ooh weer groepen rnilitairen die nog echt in mars lopen. Al
li.jken het er steeds minder te worden. Toch heb ik een groep
vastgclogd die bii cle stempelpost zelfs een compleet plaats-r-nst,
crlrrrl-lagrrie halt ol'hoe het lieten mag uitvoerden. waarna ook zij een
stcnrl-lel krogen voor ze de laatste kilometers af konden leggen.

"Plaats rust!"

Rond 13:00 uur werd het tijd om soep te halen (gaat best met een
kinderwagen) en uit te delen. De drukte begint dat al te komen en
tussen 13:00 en 15:00 uur is het echt even "alle hens aan dek,,. Soms
is er geen doorkomen meer aan, maar het lukt toch om iedereen door
de aangelegde fuik van stempeltafels te krijgen. Op zo,n dag hoor je
de leukste (en minder leuke) opmerkingen voorbijkomen. De meest
voorkomende is toch wel 'ohoe ver is het nog?". Er waren zelfs
mensen die dachten dat de cijfers op de stempels het aantal resterende
kilorneters was. Dit was wel even schrikken aangezien de cijfers tB en

14 er ook bij zaten, en in
kilometer of twee, drie zijn

werkelrjkheid zal het niet meer dan een
naar de finish vanaf Heveadorp.

Eendracht arriveert
Rond de rniddag kwam ook de muziek weer aan. Zoals de laatste.jaren
gebruikelijk speelt de Renkumse Muziekvereniging "Eendracht" op
het parkeerterrein van restaurant Adriano. Geen idee hoe die bus er
gekomen is op dat tijdstip. De chauffeur moet de weg hebben
geweten, want als je de routepijlen volgde vanaf Doorwerlh kwarn .je
uit aan het einde van de SchefÍèrlaan, waar je op wandelaars stuitte op
de Dunolaan. Dit gebeurde veel automobilisten dit jaar. Aangezien ik
zelf tussen 14:00 en
16:00 thuis was aan de
Schefferlaan, was ik
getuige van een unieke
gebeurtenis: file in de
SchefÍèrlaan! De een

keerde weer offi,
anderen reden tussen
de wandelaars de
Beeklaan maar op, en
zeker 10 tnensen
vroegen mij "hoe ze in

Stempelfuik. Oude Oosterbeeksweg rond 13:00



Oosterbeek konden komen?". Tsja, in Oosterbeek? Ik denk omkeren
en via de Al2? Of anders morgen terugkomen.

Van alle vreemde, leuke, hilarische en serieuze wandelaars die ik die
dag heb gezien spande er toch een de kroon. Of eigenlijk twee. Nee,
natuurlijk hebben ze tocht niet gelopen en vlak nadat ik de foto nam
renden ze het bos in, weg van de route. Maar leuk was het wel, die
twee ruiters te paard die ineens op de stempelpost aÍkwamen tussen de
wandelaars! De dames konden er wel om lachen.

"Jong geleerd..."
Aan het eind van de
middag ben ik met mijn
zoon van 3 weer evcn
gaan kijken. Het werd al
rustiger, en het was nog
steeds droog. Zo'n klein
ventje vindt het toch wel
stoer wat papa doet. Dat
wil hij ook wel! En dus
mocht hU onder het
mom 'Je kunt het niet
vroeg genoeg leren",

ook even aan de stempeltafel zitten. Na
cont«tle! roepen> en dan hier een sternpel

. een kofte instructie (eerst
zetten) kon een kind de was

Airbome paarden

doen, onder toeziend oog van oma. Tot zijn grote vreugde kwam er
zelÍs nog een groep militairen langs, die hij mocht afstempelen.

Rond kwart over vijf werd besloten de post op te heÍïèn, en prompl
kwam de eerste regen. Het heeft zo moeten zijn. Op weg naar huis
kwamen wij nog wandelaars tegen. Zíj zullen de tijdslimiet niet meer
halen, maar hebben hoop ik, toch een leuke dag gehad, net als alle
vrijwilligers. Volgend jaar zljn we er weer bij !

Marnie van Oosterwijk
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Alles is overal

"Zie jij hier nou wel eens eekhooms?" vroeg een goe«Je vriend mij een
paar jaar geleden, terwijl hU goedkeurend zijn blik over ons
achtertuintje liet glijden. "wel in de omgeving, maar niet in ile tuin,,,
moest ik tot mijn spijt bekennen. "Dan moet je 'ns een voederhuisje
ophangen," adviseerde hij, "daar komen ze wel op af.,,
opeens schoot rnij een bericht te binnen, dat midclen jaren zestig de
voorpagina's haalde: 'Tropische orchideeën op het terrein van het
drinkwaterleidingbedrijf in Rotterdam.' Ik herinner me nóg het
antwoord van mijn biologieleraar op de middelbare school op m'n
reactie daarop: "Maar, meneer, dat kan toch helemaal niet.,, ,,Jazeker,,

legde meneer Faber uit, "alles is overal, als de condities maar goed
zijn;'

Om de omstandigheden
optimaliseren bestelden
(rvrvtv. eekhoornoB van q. n 1)

strategisch plekje aan een
eerste kwaliteit noten.

Regelrratig controleerden
we of er van de noten
gesnoept was, maar
helaas: de kostelijke noten
bleven onaangeroerd.
.luist toen we de moed
dreigden op te geven
werden we dit voorjaar op
een ochtend verrast door
een eekhoomtje dat
zomaar een slokje kwam
drinken uit de vijver.

voor eekhoorntjes in onze tuin te
we bU de Stichting Eekhoomopvang
een voederhuisje, bevestigden dat op een
boom en vulden het met een mengsel van

Daarna scharrelde
hU (zii?) wat rond
tussen de struiken
om zich vervolgens
pijlsnel uit de
voeten te maken
naar de top van een
eikenboom.
We haastten ons om
de inmiddels wat
beschimmelde noten
te vervangen door
verse en legden op

advies van de stichting ("Je moet ze een klein
noten op het plankje voor het notenreservoir.

beetje helpen") een paar

En verdraaid: de volgende ochtend betrapten we onze nieuwe gast aan
tafel, juist op het
moment dat h{
zijn scherpe
tandjes in een
walnoot boorde.
In een mum van
tijd had ie de noot
leeg. Behendig
tilde hU het
dekselde op om
een tweede noot te
pakken. Na alle
walnoten te
hebben verorberd

voor hazelnoten en paranoten haalde hij minzaam zijn neusje op -
rnaakte hij zich in rap tempo uit de voeten. (Hoorden we daar een
bescheiden boerl.je?)

we r.ulden het huisje tot de nok toe bij met noten en constateerden cle
volgende dag dat het schoon leeg was. Vanaf dat moment knabbelt
onze rcrodbruine vriend dagelijks gezellig een nootje mee .

25



Een enkele keer laat hij wel eens een noot trit z'n poodes vallen. En
denkt u dat ie <lan de moeite neemt om die tussen de planten op te
zoeken? Welnee, hij graait gewoon een nieuwe uit het huisie. Je hoort
hem dan bij wijze van spreke denken: "In het veen kijkt men niet op
een turÍ1e."

Sinds hij af en toe ook een maade naar onze tuin meebrengt gaat het
trouwens wel hard met die noten. We hebben daarom besloten orn
Knabbel en Babbel op rantsoen te zetten Tien noten per dag, dat is de
bloody limit. Want het moet natuurlijk wel een geintje blijven!

Alles is overal. Dus toen ik in ons aller Heveaande (aflevering 83) las
dat er in onze omgeving ook zeikkanaries voorkomen, stond ik daar
helemaal niet van te kijken. "Laat ik eens probereÍt zo'Ít ZK naar mijn
tuin te lokken," dacht ik. "Met een geschikt nestkastje moet dat
lukken." Via Google kwam ik terecht bij de winkel van de
Vogelbescherming in Zeist. (www.voselbescher ) Daar is voor
bijna elke vogel een nestkastje verkrijgbaar. Dus ik daarheen.
"Kan ik u ergens mee van dienst zijn?" vroeg een vriendelijke meneer
die kennelijk in de gaten had, dat ik niet zo gauw kon vinden wat ik
zooht.
"Ik zoek een nestkasde voor zeikkanaries?" antwoordde ik.

"Voor de groengele of voor de bonte ZK?" informeerde hij.
1-a, daar sta je dan.

"Uhhhh, zijn er twee soorten dan?" hakkelde ik.
"Nou en of," zei hij, en ik zag meteen dat hij zich opmaakte om rnij de
verschillen eens haarfijn uit te leggen.
"De groengele ZK, de serinus canarius urinalis viridis flavus en de
bonte ZK, de serinus canarius urinelis giganteum vulgaris, " doceerde
hij, "behoren beide tot de orde van de zangvogels. Waarbij ik meteen
moet aantekenen dat de groengele ZK écht kan zingen en dat de bonte
denkt dat ie kan zingen. Verder zijn er meer verschillen dan
overeenkomsten."

ZK die een nest aan het bouwen was óp een vrachtwagen?,,
Ik wist het niet.
"De groengele ZK daarentegen," vervolgde hij, "is aanzienlijk slanker
«lan de bonte. In tegenstelling tot zdn bonte neeÍ, geeft hij de voorkeur
aan de stilte van het bos. Hij laat zich ook niet zo gemakkelijk zien.
[)us...., zegt:u het maar, wordt het een nestkast voor de groengele of
voor de bonte ZK?"

"De bonte ZK:'
vervolgde hii, "is
gemakkelijk te
herkennen aan z'o
grote snavel en
opgestoken staart.
I'IU voelt zich
uitstekend thuis in
een rumoerige
orngeving. Wist u,
dat we wel eens een
rnelding hebben
gehad van een bonte



I]g-g"Lkrtstje voor de groengele
ZK. Dat hangt er nu
al weer een tijdje.
Maar helaas: er
heeft zich nog geen
paartje groengele
ZK's gemeld.
Eén keer heb ik er
één het nestkastje
zien inspecteren.
Maar juist op dat
moment denderde er
een vrachtwagen
voor"bij, direct

gevolgd door een subwoofer op wielen. En weg was ie weer.
Maar we geven de moed niet op. per slot van rekening hebben we ook
jaren moeten wachten op de komst van onze roodbruine vrienden. Ik
houd u op de hoogte!

N.B. Elke overeenkomst tussen de groengele en bonte ZK met
besfaande personen berusÍ op louter toeval.

Lex. Schruij er@hotmail. com
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De architectuurdokter

I. het vorige I{eveaantje heb ik het gehad over verwondering, het
genieten van de natuur en hoe gezond, dat allemaal voor lichaa*m en
geest wel is. Inmiddels zijn we maanden vercler, we hebben twee
hittegolven gehad en velen zijn met vakantie geweest.

Ik had beloofd iets over Friedrich Hundertwasser ( 1928 - 2000 ), een
Weense architect en kunstenaar, te schrijven.
I]undefiwasser ging eryan uit dat het nodig is dat de mens zich in zijn
huis verbonden kan voelen met de natuur. De architectuur moet op de
natuur gebaseerd zljn, ze moet er één mee zijn en er moet de natuur
niets ontnomen worden. Het beiangrijkste voor hem was om in
harmonie te zijn met de wetten van de natuur, daarom ontwierp hij de
grasdaken en zei: 'op het dak is aan de natuur teruggegeven wat het
huis haar heeft afgenomen. De natuur neemt a" -"r. àp1n beschermt
hem. Ze behoedt hem voor gevaff en ziekte. onder een grasdak is hij
veilig, er kan hem niets overkomen.'( uit: 'Hirndertwasser
architectuur. Naar een natuur- en mensvriendelijker manier van
bouwen.' Taschen Verlag ).
Naast grasdaken pleitte hij ook voor beplanting van daken. Hij liet
volwaardige bomen uit rarnen groeien en noemde à"r",
'boomhuurders'. Hij bevocht het raamrecht voor iedere bewoner wat
inhield dat iedereen het recht moet hebben om zijn raam van rle
buitenkant zo vorm te geven zoals hij zelf wil, en dai vooral met veel
kleur en creativiteit. ook heeft hij 'aardvensters, in zijn bouwwerken
opgenomen die de verbondenheid met de aarde moeten benadrukke,.
Daarnaast maakte hij amper gebruik van rechte lijnen, ook geen rechte
skyline of rechte zijkanten. Ramen liet hij naar buiten springen en hij
bracht veel torens, erkers en terrassen aan.

I I undefiwasser noernde zichzelf een architectuurdokter. Door anderen
wcrd hij ook wel de architectuurÍllosoof genoemd. Zijn Íilosofie was
<lat een goed huis twee dingen in zich verenigen moei: harmonie met
de natuur en harmonie met de creativiteit van de bewoner zelf. Als
architectuurdokter wilde hij zieke huizen en gebouwen genezen, in het
hijzonder de naoorlogse bouwwerken. Hij stelde: 'Als we de huizen



genezen, zijn er minder ziekenhuizen nodig, want in cle ziekenhuizen
zoals ze er nu staan, worden we ziek. In klinieken en ziekenhuizen
kunnen de mensen niet genezen omdat de gebouwen zelf ziekzijn.,
Llundertwasser heeft prachtige bouwwerken ontwikkeld, ziekenhuizen
veranderd tot kleurrijke, speelse creatieve klinieken waar je vrolijk
van wordt. Fabrieken en krachtcentrales heeft hij omgevormd tot ware
kunstwerken. Flatgebouwen kregen verschillende kleuren, er werden
torens, uitstulpingen en boomhuurders aangebracht.

Ik vraag me af wat Hundertwasser aan Heveadolp zou willen
veranderen wanneer hij door onze straades zou wandelen. Ik denk dat
hlj blu zou worden van de bochten in de straten en het niveauverschil.
Bij de rietenkapwoningen zou hij vast en zeker gelukssprongetjes
maken. De bewoners van de nieuwborlw zou hij uitdagen om met
pleisterwerk rondingen, kleur en versieringen aan hun ramen aan te
brengen. Met onze bomen en bossen zou hij dolgelukkig zijn.

Christina

P.s. Dit was het laatste stukje dat ik geschreven heb. Mijn inspiratie
laat me in de steek en ik zou het veryelend vinden wanneer ik in
herhaling val.
Er is toch vast wel iemand die mij opvolgt en vamrit zijn perspectief
en beleving iets te schrijven heeft?

De redactie is nog op zoek naar Íbto's van het dorpsièest. Het was
weliswaar niet het beste weer, maar waarschrlnliik heeÍt iernand toch
Íbto's gemaakt?
Eén advies echter: wilt u zo vriendelijk zijn geen irnrnense bestanden
op te sturen'i Foto's van 30 MB of daaromtrent zijn bijzonder lastig te
verwerken en te versturen.
Alvast bedankt,

Anneke Leenhouts

Dorpsfeest in Heveadorp 2006

I)it jaar was gekozen voor 19 augustus omdat op dat moment de
zorneryakantie voor de schooljeugd weer voorbij was.

(iea en Adriano Frassi werden meteen na hun komst in Heveadorp
'ovclallen' door de activiteitencommissie met de vraag of wij
rnochten rekenen op hun medewerking.Mede door hun inzet is het
wcer een daverend feest geworden.De opkomst was bijzonder groot:
225 cleelnemers aan het ltaliaans buffet

Met tcr aÍsluiting van het etende Italiaans ijs van de in Heveadorp
wclbckende Pino. 's Avonds luisterde de band 'Ons kent ons, de
Í'ccstelif ke avond op.Jammer, dat het weer niet zo perfect meewerkte,
irls we gehoopt hadden, maar gezien de enorme hoeveelheden regen in
irrrgustus, hebben we toch nog geluk gehad en is er gezellig gedanst,
gcpraat en gelachen! Wat ons betreft: Tot ziens allemaal op het
cerstvolgende dorpsfeest!

I )e activiteitencommissie

Opsporing yerzocht

ln 1962 woonde de heer J. Hermsen in de Noorderlaan 10. Wie weet
ii:ts van deze heer Hermsen af?
l)c redactie kreeg een briefle van de heer Menken uit Hazerswoude in
Iurnrlen, die het volgende schrijft: "Ik ben op zoek naar J. Hermsen,
voorheen wonende Noorderlaan 10 in Doorwerlh. Wij zaten in
rrrilitaire dienst 1958-1959. Ik zou graag willen weten hoe het met
lrcnr gaat."
Wir: r,ccr weet van deze heer Hen,sen wordt verzocht met de heer
Nlt'rl<crr contact op te nemen via zijn telefoonnummer 0lr2-588223.
llt'l lrLrisadres van de heer Menken is bij de redactie bekend.



Fietsroute Duurzaam Renkum

Op de door Milieugroep B.L.O.M. georganiseerde duurzaam-
heidsmarkt Renkum van 1 oktober 2005 op het Raadhuisplein in
Oosterbeek is de gloednieuwe fietsroute Duurzaam Renkum
uitgegeven. Deze fietsroute is een initiatief van BLOM en heeft een
lengte van in totaal 31 km. De route gaat door alle 6 dorpen van de
gemeente en is een co-productie van BLOM en de gemeente Renkum.

Het thema van de fietsroute is Duurzaam Renkum. BLOM zocht naar
de specifieke Renkumse Leefkwaliteit en vond die geconcentreerd in 3

sleutelgebieden: Natuur, Cultuur en Zorg. Duurzaam Renkum houdt
volgens BLOM in: Het versterken en behouden van die kwaliteit in
het belang van de huidige en toekomstige betrokken bewoners en
bezoekers zonder anderen daarbij tekorl te doen.

De fietsroute leidt u langs verschillende toepassingen van
duurzaamheid in de gemeente, die zrjn beschreven en met Íbto,s
verlucht. Starl en Ílnish vinden in principe plaats bij het gemeentehuis
in Oosterbeek. Maar u kunt ook een deel van de route aÍleggen
(fietsend of wellicht wandelend) of op een andere plaats beginnen en
eindigen.

Het geheel is in een handzaam formaat boekle vastgelegd en o.m.
verkrijgbaar bij alle VVV bureau's bibliotheken en gemeentehuis in de
gemeente Renkum. Niet helemaal gratis maar toch wel tegen een zeer
aantrekkelijke prijs van slechts 0,50. De route is desgewenst ook in
te zien en beschikbaar op de site van BLOM (www.milieugroep-
blom.nl) resp. de site van de gemeente Renkum (www.renkrim.nl).
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Snel je rijbewijs!

dan naar:

Autorij school
.fOI{ VISStrR

,\chffirlaan I2
I{eveadorp

't'cl: 026 - 3341685

I gratis proefles ! !

LoopÍ 't
lekker?r

rÍi,I/ \ vr":'j t|n
0f Imelt de schoen? \*li
Let bij uw aankoop op \
kwaliteit. Bezoek ons, i
wii adviseren u vriendelijlq

wii bliivend eu vakbekwaam.
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